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  A Tombola fődíj terepasztal megtekinthető a Mikszáth Kálmán
Művelődési Központ aulájában.
  

  

Frissítések: gyermek rajzok , kiállítás képek , videó

  

  

Tombola húzás nyertesek, a kihúzott szelvények listája:

  

    
    -  Sima (gyermekrajz), 20.  
    -  Narancs, repülő, 48.  
    -  Pink, szív, 15.  
    -  Sima (gyermekrajz), 31.  
    -  Kék, négyzet, 80.  
    -  Zöld, telefon, 53.  
    -  Pink, hold, 19.  
    -  Kék, négyzet, 14.  
    -  Sima, 93.  
    -  Kék, négyzet, 25.  
    -  Kék, négyzet, 51.  
    -  Zöld, telefon, 89.  
    -  Pink, szív, 48.  
    -  Kék, négyzet, 84.  
    -  pink szív 44  
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Te lehetsz az első!!! :-) Hallgasd meg milyen lesz a hirdetésünk a Megafon rádióban! Hogy
miiiiii? Hát a Vasútmodell Kiállításunk! - Itt meghallgathatod

  

  

Képek  itt láthatók .

  

Működés közben itt nézhető meg: https://www.youtube.com/watch?v=8FmMpEpYJFY

  

https://www.youtube.com/watch?v=0u5BEplYQIk

  

  

2017-ben 8. alkalommal rendezzük meg vasútmodell kiállításunkat Balassagyarmaton a
Mikszáth Kálmán Művelődési Központban március 10-11-12-én.

  

Ebben az évben is számos újdonság várja majd a látogatókat. Idén második alkalommal a 
kiállítás a földszintet is betölti újra, így több mint 1000 m2 alapterületen sorakoznak a látnivalók!

  

  

A minőségi modellező termékeiről ismert  és méltán népszerű Viessmann cég támogatásával
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újra lesz bütykölde, amely tavaly nagy siker aratott kicsik és nagyok között egyaránt. Itt a
modellezést, makettezést kipróbálni vágyók (akciós áron) megvásárolható épületeket állíthatják
össze. Akik először próbálják és igénylik - segítséget kaphatnak az építés trükkjeihez.
Elkészítési idő fél óra és kettő óra között változó a választott csomag bonyolultságától függően.

  

Természetesen vitrinekkel és terepasztallal is jelen lesz a  vasútmodellezők körében jól ismert
gyártó.

  

  

Az idei évben is jelen lesz széles választékával az Indóház Magazin (vasúti témájú könyvek ,
kiadványok, ajándéktárgyak, emléktárgyak,  az újság régebbi számai...) és MiniBox
(vasútmodellezési készletek, kiegészítők, modellek, makettek…). Használt modellvasúti
járművek, kiegészítők vásárlására is lesz lehetőség.

  

  

Kipróbálnád, milyen irányítani a vonatokat, váltókat? Az idei kiállításon is lesz lehetőség
- 2 terepasztalon.

  

  Kiállítók, üzletek:
  

  földszint:
    
    -  Beszkid Zoltán - Makett  
    -  BTTB klub - modul  
    -  Asztalos Csaba - THOMAS és barátai  
    -  VIESSMANN vitrinek, terepasztal, makett építés  
    -  Ortó Gyula - Érd - H0 terepasztal  
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    -  Puskás Zoltán - ZEPArT Modell - Százhalombatta  
    -  Tasnádi Gyula - használt modell kereskedő  

  

  emelet:
    
    -  MiniBox - modellbolt  
    -  Modellvasút Center  
    -  Pecze Péter - Car-System  
    -  Borda Tamás - TT terepasztala  
    -  Esztergomi Vasútmodellező Klub  
    -  Heizer László alias VÁLTÓGYÁRTÓ  
    -  Szűcs Miklós - Budapest - H0 modulok  
    -  Soós András - Gödöllő - H0 modulok  
    -  Bencs Zoltán Albertirsa TT Szegedi körfűtőháza  
    -  Balassagyarmati Vasútmodellező Klub “ Balassagyarmat vasútállomás az 1930-as
években” témájó H0 digitális modul terepasztal   

  

  

  Tombola
  

  

A tavalyi évben hatalmas sikert aratott tombola idén is megrendezésre kerül. A főnyeremény
egy részletesen kidolgozott komplett terepasztal H0 méretarányban, gőzmozdonnyal, kocsikkal
és vezérlővel Szűcs Miklós és a modellező klubunk felajánlásában.
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A terepasztal már megtekinthető a Művelődési Központban.

  

A tombolán további, modellezéssel kapcsolatos  értékes nyeremények is kisorsolásra kerülnek.

  

  

Tombola húzás: március 12-én vasárnap, a kiállítás zárása előtt 17.30 órakor kezdődik.

  

A kihúzott számokat közzétesszük a weboldalunkon, így nem feltétlenül szükséges jelen lenni.
A nyeremények átvételére 1 hét áll rendelkezésre.

  

  

A belépéskor a kasszánál, minden gyermek (ovis, általános iskolás) leadhat egy rajzot, amiért
egy tombolajegyet kap.

  

Egy rajz 1 tombolát ér. Egy gyerek egy rajzot adhat be. Az alkotások szabadon választható
technikával készülhetnek: akvarell, tempera, ceruza, toll rajz, tus, kréta, stb.

  

A méret: A4.

  

A téma: vasút, vasútmodellezés.

  

A leadott rajzokra kérjük írják fel
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    -  a készítő nevét  
    -  iskola nevét, osztályát  
    -  ovi nevét, csoportját  

  

A leadott rajzokból - a tavalyi évhez hasonlóan - egy válogatást megjelenítünk a weboldalunkon
a fotógalériában.

  

  

Minden kedves látogató vásárolhat további jegyeket a tombolára a kiállítás előtt és alatt –
egészen a tombolahúzás kezdetéig.

  

A tombolaszelvény egyik felére kérjük, hogy feltétlenül írja fel nevét, elérhetőségét (tel. szám)
és dobja a lepecsételt tombola gyűjtő dobozba.

  

  

A tombola ára: 500 Ft.

  

  Nyitvatartás
  

  

10.00 - 18.00 mindhárom nap
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  Belépőjegy
  

  

felnőtt - 700 forint, gyerek - 500 forint, csoportos (iskola, óvoda) - 300 forint

  

Klubunk fejlődéséhez felajánlott adományokat, támogatásokat továbbra is köszönettel
fogadunk!

  

  Támogatók
  

  

Köszönet a támogatóknak, szponzoroknak, segítőknek és mindazoknak akiknek köszönhetően
létrejön a kiállítás.

  

    
    -  Viessmann  
    -  MiniBox  
    -  Indóház Vasúti Magazin és internetes változata az IHO.hu  
    -  Ének BT  
    -  Ipoly TV  
    -  Megafon Rádió  
    -  Sprint Dekor  
    -  Gyarmat TV  
    -  Balassagyarmat Város Önkormányzat  
    -  Horváth Kisgép  
    -  Malom Autó (SAutó)  
    -  BgyInfo  
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Várunk mindenkit szeretettel a 2017. március 10-12. közötti hétvégén a balassagyarmati
Mikszáth Kálmán Művelődési Központban a VIII. Balassagyarmati Vasútmodell Kiállításon az
országhatáron innen, és az országhatáron túlról !

  

  

  A kiállítás látogatására vonatkozó szabályok:
  

  

A ruhatár használata ingyenes és kötelező.

  

A kiállítás berendezéseire, felszereléseire, modellekre, tárgyaira kérjük, vigyázzanak!

  

A terepasztalok előtti korlátokon áthajolni, átnyúlni, azokra ráülni szigorúan tilos.

  

Minden egyéb kérdésben a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ házirendje érvényes.
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A honlapon szereplő elírásokért, hibákért felelősséget nem vállalunk!
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