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MEGHÍVÓ 
  

Tisztelt Kamarai Tag! 
  

Ezúton szeretnénk meghívni Önt és kedves családját az SZVMSZK Nógrád Megyei 
Szervezete által a Nógrád megyei Hírlappal és a Mérnöki Kamarával közösen 
szervezett III. Családi napra, mely – immár hagyományosan – „Tóparti randevú” 
néven a maconkai horgásztónál kerül megrendezésre augusztus 14-én, szombaton. 
  

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket a rendezvény részleteiről, programjáról. 
Minden kedves megjelenő vendégünk egy finom ebédre. 
  
Helyszín: Maconkai Víztározó – 1. Sziget 
  
Programok: 
  

- 08.00 óra Főzőverseny kezdete 
- 09.00 óra Mérnöki Kamara szakmai továbbképzésének kezdete  
- „Csapadékvíz és szennyvíz elvezetési és kezelési rendszerekről” 
- 12.00 óra Nyitott lakossági fórum a Mérnöki Kamara szervezésében 
- „A maconkai víztározó rekonstrukciós munkái” – helyszín megtekintéssel 
- 12.30 óra Savaria táncegyüttes 
- 13.00 óra Dorogházi Asszonykórus fellépése 
- 13.20 óra Eredményhirdetés (Főzőverseny III. helyezettek) 
- 13.30 óra Berecz Veronika szintetizátor játéka+mesemondás 
- 13.50 óra Eredményhirdetés (Főzőverseny II. helyezettek) 
- 14.00 óra Hastánc 
- 14.15 óra Eredményhirdetés (ügyességi versenyek) 
- 14.30 óra Lucky Bulls country táncegyüttes 
- 15.00 óra Eredményhirdetés (Főzőverseny I. helyezettek) 
- 15.00 óra zárásig zene 

  
Egyéb látnivalók, programok 
  

-          Lovaglási lehetőség 

-          Íjászat, bemutató 

-          Árpád Kori templom megtekintésének lehetősége a tótól 300 méterre 

-          Kötélhúzás egyénileg és csapatokban (verseny is) 

-          Honda motor szimulátor kipróbálása (verseny is)  

-          Rodeó bika egész nap (verseny is) 

-          Egészségügyi bemutató (Avon More, Vöröskereszt) 

  
Kézműves standok 

  
-          Gyöngyfűzés - Szaxinger Gyuláné 

-          Kukorica csuhéból különlegességek 

-          Fafaragás – Tóth András 

-          Csengődi Ottó kiállítása 

  
Regisztráció 
  
A bejáratnál felállított regisztrációs sátorban – az érvényes kamarai tagsági igazolvány 
felmutatása ellenében - minden kamarai tag megkapja a saját és családja étel és 
italjegyét.  
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Parkolás 
  
A főzőverseny résztvevői reggel bemehetnek a sziget területére, de csak addig, amíg 
kipakolnak. Ezek után ki kell állni a parkolóba.  
  
Biztonsági intézkedések 
  
A területet 2010-06-18 18.00-tól 2010-06-20 reggel 6.00-ig őrizni fogják a Red Scorpions Zrt. 
és a Lehoczki Biztonsági Szolgálat Kft. emberei.  
  
Étkeztetés 
Az SZVMSZK kilátogató tagjaiknak helyszíni regisztráció után térítésmentes étkezés 
biztosított étel és italjegy ellenében. 
  
Főzőverseny 
Maximalizált létszámban lehet jelentkezi a csapatoknak. (max. 12 csapat) A csapatok pörkölt, 
leves és halétel kategóriában mérhetik össze gasztronómiai tudásukat. Minden csapat kap 
egy főzőhelyet és aki igényli tűzifát.  Aki halételt készít, az ingyenesen kap 4 kg halat.  
 
Jelentkezni lehet Plachy Györgynél a 416-455, ill. 06/20/911-7872 telefonszámon. 
 
Reméljük, hogy a család minden tagjának tudunk érdekes, tartalmas szórakozást biztosítani, 
hogy felejthetetlen legyen az együtt töltött nap. 
  
Várjuk Önöket! 
  
  
  
                                                                                       Sándor József 
                                                                                        megyei titkár 
  

 


