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Pest megyei Kamarai nap 2010. 
 
Tagjaink körében népszerűvé váltak a családi szórakozásra, kikapcsolódásra alkalmat adó Kamarai 
napok rendezvényei. Ebben az évben is várjuk a Pest megyei személy- és vagyonőröket, 
biztonságtechnikai szakembereket, magánnyomozókat és családtagjaikat egy egész napos baráti 
találkozóra. 
 
A rendezvény Domonyvölgyben, a fogathajtó világbajnok testvérpár „birodalmában”, a Lázár 
lovasparkban lesz 2010. július 4-én 9-től 17 óráig. 
 
A vendégeket látványos programmal, felnőtteket és gyermekeket szórakoztató rendezvényekkel, 
élőzenével várja szervezetünk elnöksége, s meghívja őket ebédre. A rendezvényen mintegy ezer fő 
fogadására van lehetőség. 
 
A regisztrációnál fel kell mutatni a 2010-re érvényes kamarai igazolványt! 
 
A helyszín gépkocsival a (régi) 3. számú főúton érhető el. Budapest felől haladva Gödöllő után kb. 8 
kilométerre tábla jelzi, hol kell lekanyarodni. Autóbusszal a budapesti Stadion autóbusz pályaudvarról, 
vagy a gödöllői autóbusz állomásról illetve a szökőkúttól induló, általában 20-30 percenként közlekedő 
járatokkal közelíthető meg. 
 
Jelentkezni június 25-ig lehet a 06-30/215-5110 telefonszámon (figyelem! nem a kamara szokásos 
számán), vagy írásban a Pest Megyei Szervezet 1044 Budapest, Nyárfa u. 45. postai vagy a 
pestmegye@szvmszkpm.hu elektronikus címen, illetve a 061/273-0640 fax-számon. Kérjük, 
tüntessék fel nevüket, az igazolványon lévő kamarai azonosító számukat (1301…), és hogy a 
jelentkezővel együtt hányan jönnek (egy családból legfeljebb öt fő). Az igényeket jelentkezési 
sorrendben tudjuk figyelembe venni addig, amíg van hely. Visszajelzést adni nem áll módunkban, de 
ha valaki telefonon érdeklődik, tájékoztatjuk, hogy tudjuk-e fogadni.  
 

Kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk vendégeinknek! 
 

 

Kempingezés a Duna-kanyarban 
 
Ebben az évben is biztosítja szervezetünk elnöksége a kedvezményes kempingezést tagjaink és azok 
– vele együtt élő - családtagjai számára Pilismaróton, a Pilismarót-Dorogi önkormányzati üdülő 
területén. 
 
A festői környezetben kellemes pihenésre van lehetőség. Az élő Dunában kijelölt strand várja a 
látogatókat a kemping területén, s a környékbeli öblökben, tavakban szintén van fürdési lehetőség. 
Szabadidős programok szervezhetők, a környéken és az erdészeti utakon gyalogos kirándulásra vagy 
kerékpártúrákra indulhatnak a kempingezők. A táborhelyen szalonnasütésre, bográcsozásra is van 
lehetőség. A horgászengedéllyel rendelkezők itt is hódolhatnak kedvenc sportjuknak. A Dunára, s – 
mérsékeltebb áron – az öblökre is váltható napijegy, azonban érdemes megfontolni, hogy aki több 
napot akar horgászással tölteni, jobban jár, ha éves jegyet vált, mert annak ára néhány nap alatt 
megtérül. A kirándulók átkelhetnek a – szintén túralehetőségeket kínáló – túlpartra az óránként induló 
szobi komppal (a komp gépkocsit is szállít), vagy felülhetnek a péntektől vasárnapig közlekedő 
kishajóra. 
 
A sátrat a kempingezőknek kell vinniük. A kemping területén időszakosan büfé működik, ahol 
megbeszélés alapján egytálétel kapható, a közvetlen szomszédságban lévő közértben intézhetők a 
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bevásárlások. A szintén a kemping mellett található üdülőben elő lehet fizetni étkezésre (reggeli 400, 
komplett ebéd 800, vacsora 700 Ft.). 
 
A táborhely Budapesttől 50 kilométerre található. Elérhető gépkocsival a 11. számú főúton, vasúttal a 
Nyugati pályaudvarról Zebegény megállóig kell utazni (a vonatok minden nap óránként indulnak), a 
Volán buszok az Újpest-Városkapu autóbusz-állomásról közlekednek. 
 
A kemping megközelítése: Pilismaróton a templomtól Esztergom irányában haladva mintegy 100 
méter után, a HONI élelmiszerboltnál jobbra kell fordulni, majd kb. 3 kilométert megtenni egyenesen 
a Duna öbölig. Itt az EON, Alexandria Panzió táblánál jobbra kell kanyarodni, majd néhány méter után 
elérhető a kemping. Szükség esetén az eligazodáshoz segítség kérhető a 0630/419-1739 
telefonszámon. 
 
Jelentkezni a 06-30/215-5110 telefonszámon lehet. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az adott héten 
csütörtök délig jelentkezők leghamarabb szombattól vehetik igénybe a kempinget, azonban későbbi 
időpont megjelölhető (például a következő hét hétfőtől kívánnak nyaralni). A jelentkezés feltétele az 
érvényes kamarai igazolvány, amit a kempingben be kell mutatni. Jelentkezéskor közölni kell a kamarai 
tag nevét, lakcímét, személyazonossági és kamarai igazolványának a számát, a vele érkező családtagok 
nevét, születési adatait és lakcímét. 
 
Az ott-tartózkodás időtartama nincs korlátozva. A szükséges díjakat – sátorhely, a szociális helyiségek 
(zuhanyozó, WC), ivóvíz, villany igénybevétele, sőt a naponta és fejenként fizetendő idegenforgalmi 
díjat is – a kamara téríti. 
 

Reméljük, hogy szép idő is várja majd a pihenni vágyókat. 
 

 
Pontatlan tájékoztatás miatt nem minden részletében helyesen közöltük a Pest-Őr c. kiadványban 
és honlapunkon a pilismaróti kemping elérésének útvonalát. 
 
A helyes adatok: A kemping a Pilismarót-Dorogi önkormányzat üdülőjének a területén található.  
 
Megközelítése: Pilismaróton a templomtól Esztergom irányában haladva mintegy 100 méter után, a 
HONI élelmiszerboltnál jobbra kell fordulni, majd kb. 3 kilométert megtenni egyenesen a Duna 
öbölig. Itt az Alexandria Panzió táblánál jobbra kell kanyarodni, s néhány méterre található a 
kemping. 
 
Tájékoztatjuk továbbá a kempingezőket, hogy a táborhely területén lévő büfé csak időszakosan 
működik. Szükség esetén felvilágosítás kérhető a 0630/419-1739 telefonszámon. 
 
Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk. 
 


