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Mitsubishi Klub Évnyitó (beszámoló)

2011. február 26-án a mogyoródi Hungarokart Center-ben tartottuk idei első összejövetelünket. 

A 11 óra 30 perckor kezdődő Közgyűlés keretében Orosz Norbert által készített színvonalas prezentáció

segítségével először beszámoltam egyesületünk 2010-es eseményeiről. Kiemelve azokat a

programokat, amelyeket mi szerveztünk (mogyoródi gokartozás, Gyémánttúra), illetve melyeken részt

vettünk (Ausztriai találkozó, kecskeméti Mitsubishi-Subaru nap). Tavaly vezettük be új EDC-logós

plasztik klubkártyánkat, mellyel tagjaink a már ismert támogatóinkon kívül az ország különféle pontjain

további 850 helyen tudnak különféle mértékű kedvezményt igénybe venni. Nyáron internetes

honlapunk is némi ráncfelvarráson esett át. Egyesületünk lapja, a Három Gyémánt a már megszokott

kivitelben és tartalommal jelent meg. 

Ezt követően Kocsis László, titkár számolt be az egyesület 2010-es pénzügyi eredményeiről. A

bevételek és kiadások figyelembe vételével kb. 45 ezres plusszal zártuk az évet. Így 2011. januárjában

kb. 540 ezer forint gazdagította a számlánkat. Ezen belül kiemelte , hogy a személyi jövedelemadó

1%-ból összesen 256 001 forint bevételünk származott, melyet ezúton is nagyon köszönünk. Ennek

felhasználásról is tájékoztatta a jelenlevőket (a Klubinfo menüben a szöveg végén láthatóak az adatok).

Mindkét beszámoló elfogadása után a 2011-es tervekről beszélgettünk. Először az Önkéntesség

fontosságára hívtam fel a jelenlevők figyelmét. Az elmúlt 16 esztendő alatt elért eredményeinket

tagjaink önzetlen munkájának köszönhetjük. Az a sokféle program, találkozó, verseny, esemény nem

jöhetett volna létre, ha nincsenek köztünk olyanok, akik anyagi ellenszolgáltatás nélkül segédkeztek.

Ezért arra buzdítottam mindenkit, hogy saját lehetőségeik és érdeklődési körük szerint tolják előre a mi

"gyémántos szekerünket". Legyenek kezdeményezőek. Osszák meg ötletüket, melyek

megvalósításában is vállaljanak aktív szerepet.

A 2011-es programtervünkben az alábbiak szerepelnek:

- Gyémánt/ékszer Múzeum, Szentendre (2011. május)

- Zöld Gyémánt Túra (2011. június)

- Ausztriai Mitsubishi Találkozó (2011. július 22-24)

- Közös bográcsozás (2011. nyara)

- Mitsubishi-Subaru nap, Kecskemét (?)

- Malév bajnokok repülőnapja, Dunakeszi (?)  

- Hungaroring nyílt nap, Mogyoród (?)
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A fejleményekről fórumunkon a Klubtalálkozók/események menüben olvashattok.

A tömény "fejtágítás" után következett a féktelen száguldozás. Persze nem az utcán, hanem a gokart

pályán. Egy órás időtartamra csak a mienk volt a pálya. Klubtagjaink és családtagjaink

kedvezményesen (700 Ft/futam), a többiek 1400 forintért körözhettek a pályán. Volt aki a jobb

eredmény elérése érdekében több futamon is részt vett. Összesen 29 fő gokartozott. A végeredmény a

következőképpen alakult:

Összetett végeredmény(legjobb 10):

1. Horváth Dávid (Horci):23,744 mp

2. Jakabfy Tamás (mitsutomi82):24,283 mp

3. Szokodi András (Inahoo):24,312 mp

4. Dr. Kiss Nándor (nkiss82):24,324 mp

5. Csányi Marcell (Warbeast):24,521 mp

6. Doma Károly (McElek 16V):24,627 mp

7. Sváb János:24,690 mp

8. Puskás Gergely (Pusi):24,860 mp

9. Nagy Attila:24,912 mp

10. Cser Gábor:25,018 mp

Az első három helyezett egyedi Hungarokart-os oklevelet és érmét, a Mitsubishi Klubtól pezsgőt és

desszertet vehetett át.

 Hölgyek (3 legjobb):

1. Kalocsa Anikó:27,256 mp

2. Bertalan Fanni:28,028 mp

3. Svábné Judít:30,091 mp  

Minden versenyben résztvevő ajándékban részesült.

Fotók:Inahooo

Video: mitsutomi82
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Találkozzunk a legközelebbi összejövetelünkön!
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