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Kamarai nap 2011. 
  
 
A hagyományossá vált és tagjaink körében nagy népszerűségnek örvendő kamarai családi napot 
ebben az évben október 2-án 9-től 18 óráig rendezzük meg. 
 
A helyszín ezúttal is a domonyvölgyi Lázár lovas-park, ahol a korábbi években már sokan szereztek 
kellemes élményeket. A közös családi kikapcsolódás, szórakozás mellett alkalmat kínál a kamarai nap 
a találkozásra Pest megyei, budapesti kollégákkal, a két szervezet vezetőivel. A fő cél azonban az, hogy 
mindenki jól érezze magát a kamara vendégeként egy színes, jó hangulatú rendezvényen. 
 
Változatos programmal várjuk tagjainkat. A nap folyamán több ismert előadó szórakoztatja majd a 
közönséget – a meghívott fellépők között szerepel például Tolvai Renáta, Gáspár László, továbbá 
zenekar és táncegyüttes -, megtekinthetik a kosztümös lovasbemutatót, lesz kocsikázás, 
meglátogathatják a világbajnokok termét stb. A gyermekeket külön programok várják, játszóházban, 
kalandparkban, zenés előadáson érezhetik jól magukat, vagy kipróbálhatják a futószáras lovaglást. A 
műsorszámokat a tv-ből ismert Klausmann Viktor vezeti fel. 
 
Természetesen egy hosszú napon ételről, italról is kell gondoskodni. Az érkezőket pogácsával, 
süteménnyel s egy pohárka itallal vagy üdítővel várják a park dolgozói. A regisztrációnál minden 
vendégünk kap 2 db sörre, borra vagy üdítőre váltható italjegyet, és egy ebédjegyet. Délidőben 
svédasztalos ebéddel csillapíthatják étvágyukat, azaz mindenki maga választ a tucatnyi ételfajtából 
(levesek, készételek, sültek és persze édesség, sőt vegetáriánus étel is lesz a terítéken).  
 
A részvétel feltétele csupán a rendezett kamarai tagság (2011-re befizetett kamarai tagsági díj) és 
előzetes jelentkezés. A kamarai tag közvetlen családtagjait – házas- vagy élettárs és gyermekeik – 
hozhatja magával. Sajnos, egyéb rokonokat fogadni nem áll módunkban, mert akkor tagjaink egy 
része számára már nem jutna hely. 
 
Jelentkezni szeptember 26-án délig lehet postai úton – SZVMSZK Pest Megyei Szervezete 1044 
Budapest, Nyárfa u. 45. -, személyesen illetve telefonon – 061/220-3129 – vagy a 
pestmegye@szvmszk.hu e-mail-címen. Kérjük, közöljék nevüket, címüket és a kamarai tagsági 
igazolványon található kamarai azonosító számot. Közöljék továbbá, hogy hány fővel kívánnak részt 
venni a kamarai napon (például „plusz feleség és két gyermek”). A jelentkezésekről visszaigazolás 
küldését nem tudjuk vállalni, de az érdeklődőket tájékoztatjuk arról, hogy megérkezett-e 
jelentkezésük. Kérjük, a rendezvényre is hozza magával és a regisztrációnál mutassa fel érvényes 
kamarai igazolványát. Aki az előzetes jelentkezést elmulasztotta, a helyszínen ezt már nem tudja 
pótolni.  
 
A helyszínt gépkocsival a régi 3. sz. főúton, Gödöllőről Aszód irányában kb. 5 kilométert haladva, a 
Domonyvölgyet jelző táblánál letérve lehet elérni. Gödöllőről általában óránként indulnak autóbuszok 
a helységbe.  
 

Minden kedves vendégünknek jó időt és remek szórakozást kívánunk! 


