MEGHÍVÓ

Kedves Minis Barátom!
Két év elteltével újra szeretettel hívlak a Mini Club Hungary egyik hagyományos
találkozójára, az VI. Utolsó Zsákfalu Mini Találkozóra. Azért utolsó, mert a
következő években találkozó helyett inkább Min’ismerd meg Hazád Túrák
szervezésére lehet számítani.
A találkozó a Győr melletti Véneken, a stranddal kibővített jurtatáborban lesz,
június 14-e és 16-a között. A tábor megközelítését táblák segítik majd.
Az ezúttal is főként a pihenésre és az egymással való beszélgetésekre szabott
program várhatóan az alábbiak szerint alakul:
Péntek: délutántól érkezés, szállás elfoglalása, vacsora, körbeszaglászás. A
keménymag számára már ekkor kötelező jelleggel elkezdődik a jurtatábor
találkozóhelyszínként való fájdalmas, gyötrelmes és keserves búcsúztatása Értsd:
lehet, hogy sírva vigadunk.
Szombat: Kiadós reggeli után hajnali 9-kor indulás konvojban a táborból. Közös
Minizés Győrön és Nyúlon keresztül Écsre, a legendás Rábaringre.
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A Rábaring-et 1990-ben kamionok, buszok és harci járművek tesztelésére
építette a Rába Rt, más néven a „Vagongyár”. A rendszerváltás óta elsődleges
funkciója mellett rendezvényhelyszínként is funkcionál. A hazai rallye kedvelői
között hamar népszerűvé váltak az itteni versenyek, elsősorban a híres
„parabolika”, azaz döntött kanyar miatt. A pálya keretét adó ovál pályán
semmivel össze nem hasonlítható érzés autózni, már alacsony sebességnél is
egészen különleges élmény. Azt szeretném, ha ebben az élményben
mindenkinek része lehetne a Minijével.
Ezen túl a Rábaringen látogatásunk napján éppen rallye edzés és
autóstalálkozó rendezvényt is bonyolítanak, így még egy olyan élmény
átélésére lesz lehetősége mindannyiunknak (ráadásul teljesen ingyen), melyre
sokan gyermekkoruk óta vágynak. Az edzésen részt vevők ugyanis a VIP
kártyát felmutatókat szívesen viszik egy kört a gyorsasági szakaszon.
Bukócsöves versenyautók, profi pilóták, lezárt versenypálya
Érkezésünkkor teszünk egy tiszteletkört a lezárt gyorsasági szakaszon a
Minijeinkkel, de szigorúan konvojban, utcai tempóban. Ennek lesz része a
parabolika is. Ezt követően kiállítjuk az autóinkat és ebédig szabad program
keretében mindenki beülhet a navigátorülésekbe.

~14:00-kor ebédelünk, majd ezt követően konvojunk lassan elindul vissza Vénekre.
Egész délután fröccsözgetős, beszélgetős, pancsolós szabadprogram a természetes
vízű „ökotó” partján.
~19:00 körül: vacsora
~20:00-tól: A vacsorát követően közkívánatra újra Minis Árverést (bővebben lásd
alább) tartunk.
Ezt követően – ahogy minden véneki találkozón eddig - maligánszint függvényében
kvaterkázás, beszélgetés, diskurzus, szórakázás, mulatozás, vagy duhajkodás
kerekedhet, amely bármivé is fajulhat. Mindez a pihenni vágyókat figyelembe véve a
jurtaépülettől kellő távolságra, a büfénél történik majd.
Vasárnap: Reggeli után hagyományosan józanító sétát teszünk Vének Dunapartjára, az ártéri üdülőövezetbe.
Lassú szedelődzködés és bepakolás után szintén a tradícióknak megfelelően a
néhány kilométerre található nagybajcsi Öreg Duna Vendéglőbe hajtunk, ahonnan
egy háromfogásos ebéd után lassan hazaindulunk.
Igény szerint az érdeklődőkkel délután közösen meglátogatjuk a Nos.Miniparts
alkatrészraktárat Kisbajcson.
Megkérünk minden kedves Minis Cimboránkat, hogy ha lehetőségeitek engedik,
tervezzétek egész hétvégésre a kiruccanást. Ígérjük, hogy nem fogjátok megbánni!
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Fontos információk:
A jurtatáborban kedvező árakkal üzemelő büfé egész idő alatt rendelkezésre áll, ami
a folyadékellátmányt illeti, nyugodtan hagyatkozhatunk erre
A szállás: a jurtaépület kulturált 8 fős szobáiban (5db), 2 fős tanári szobáiban
(2db), 4 fős mobilházban (2db), 4 fős faházban (1db) /utóbbiak kicsit közelebb
esnek a móka epicentrumához)/, vagy teltház esetén sátorban. Minden ágyhoz jár
ágynemű, a mobilehome-ban külön fürdő van.
Az árverés: A Zsákfalu Mini Találkozók szerves programja volt az elmúlt években a
Minis Árverés. A Mini 60. születésnapja alkalmából idén kiemelt ünneplésre
készülünk – többek között és főként – a Hungaroring Classic keretein belül, így
bőven van helye az árverésen hagyományosan a klub rendkívüli céljaira gyűjtött
pénznek.
Aki még nem volt minis árverésen: Röviden arról van szó, hogy mindenki hoz egy
vagy néhány Mini modellt, képet, régi találkozós matricát, collos kulcsot, egy (új)
fékmunkahengert vagy bármilyen alkatrészt, ill. klasszik minis relikviát és azt
felajánlja az árverésre. Ezután pedig harsány „Éljen a Miniklub!” kiáltással, a
végsőkig licitálva irreális áron megvesszük egymástól a tárgyakat. Mindezt azért,
hogy a Mini Club Hungary más márkaklubok közül messze kiemelkedve világgá
kürtölhesse a 60 éves Mini legendáját a nyári Hungaroring Classic-on.
Kérünk mindenkit, hogy ha tud, hozzon klassikus Minis, vagy ahhoz kötődő
relikviákat, melyeket szívesen felajánl árverési tételnek! Ha valaki nem hoz ilyesmit,
az sem nagy baj, mert ha magas áron vásárolja meg mások tárgyait, azzal
hatékonyan segíti szeretett egyesületünket
Aki ebben az önkéntes akcióban részt kíván venni, az ne habozzon: küldje el a
felajánlandó árverési tételek fotóját az info@miniclub.hu címre, hogy hamarosan
mindannyian lássuk a honlapon, hogy mire is érdemes gyűjtenünk. Csakúgy, mint
korábbi alkalmakkor.
A találkozóhoz kötődő költségeket megtalálod a mellékelt jelentkezési
táblázatban, melyet kérünk, hogy kitöltve legkésőbb jún. 9-éig küldj el a
linczye@gmail.com email címre, vagy add le jelentkezésedet telefonon Linczynél a
+36 30/538-2349-es számon.
Mindenkit szeretettel vár és üdvözöl:
Linczmayer Balázs

Győr, 2018. május 23.
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