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Tájékoztató a sajtó részére 

 
 Az idén 70 éves születésnapját ünneplő BKSzC Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma jeles versenynek adott ismét otthont Magyarországon. 

Az iskolával egyidős Modellező Szakosztály ismét Világbajnokságot szervezett Bánkon, Dr. 
Benkő Tibor honvédelmi miniszter fővédnökségével és Valló Péter, a BKSzC kancellárjának 
védnökségével. 

A hajómodellezők nemzetközi szervezete, a NAVIGA, 1959-ben alakult, így a versenyen 60 
éves jubileumát is köszöntötte, az élethű hajómodellek első világbajnokságát pedig 40 évvel 
ezelőtt, 1979-ben rendezték meg. Ilyen évfordulók kapcsán került megrendezésre VB, amely 
rekord számú (17) országot, és 341 nevező hajót vonzott be. A szervezet történetében ez 
volt a legnagyobb rendezvény. A magyar válogatott 15 fővel képviselte Magyarországot, 
ebből 7 a Csepel Középiskolai Modellező Szakosztály (a rendező csapat) tagja. Külön 
érdekesség, hogy magyar ifjúsági versenyzőnk Doman Gergely, aki a verseny legfiatalabb 
résztvevője volt, szintén iskolai szakosztályunk tagja. 

A magyar válogatott a középmezőnyben végzett, és örömteli, hogy a gőzgéppel hajtott 
modellek kategóriájában magyar világbajnokot avathattunk Kiss Gergő személyében. Két 
ezüstérmes is született, Dr. Hüvös Ferenc (makett hajó), és Farkas Dezső (gőzhajó). 

Modellező Szakosztályunk legeredményesebb versenyzője, a VB szervezője, Gulyás József 8. 
helyezést ért el, Füzi Márton, és Gulyás Péter, aki a verseny motorjaként dolgozott a 
szervezésben, a magyar csapat élmezőnyébe tartozik. 

17 országból 10 szerzett érmet, a legeredményesebb Kína (5 arany), Oroszország (4 arany) 
Németország (3 arany). Ezeket Lengyelország, Magyarország, Csehország, Belarussia, 
Franciaország, Svájc, Kazahsztán követi 1-1 arannyal. A legtöbb érmet Oroszország gyűjtötte 
be. 

Ez a versenysport nem tartozik az egyszerű technikai sportok közé, hiszen itt a technikát nem 
vásárolják a versenyzők, hanem tejes egészében maguk építik. A gépész, elektromos, festő, 
és ma már CAD, CNC és informatikai, grafikai ismeretek mind szükségesek ahhoz, hogy 
eredményeket lehessen elérni. Nem csak az kihívás, hogy egy aprólékos gonddal elkészített 
modellt évekig építi a versenyző, hanem az is, hogy az odáig vezető út, tanulás is 
hosszadalmas. Akik ezt a sportot űzik, azok több szakma mesterei is egyben, és az ilyen 
fiatalok nevelésében a BKSzC Weiss Manfréd középiskolája élenjár.  

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum kiemelten támogatja a tehetséges, kiemelkedő 
munkát végző fiatalok fejlődését. 

 


