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Lezajlott a Balassagyarmaton a XI. Vasútmodell Kiállítás. A járványügyi  intézkedések miatt
sajnos a szlovákiai kiállítók nem jöhettek, és innen a látogatók is csak igen szűk körben
érkeztek. A gyerekeknek nem volt a  szőnyegen játék vonat, és nem működhettek az épületben
az ital automaták  sem.  Mind ezek ellenére igyekeztünk a korábbi színvonalú kiállítást 
megszervezni és sikerült idén újdonságokat felvonultatni.

  

  

Köszönjük a sok látogatónak a fegyelmezett részvételt, akik nem csak a  környékről, hanem az
ország messzi tájairól is eljöttek.

  

  

Ez úton is mondunk köszönetet a város önkormányzatának, és a Mikszáth  Kálmán Művelődési
Központnak a rendezvény támogatásáért és a  lebonyolításban való részvételért!

  

  

Köszönjük a támogatóinknak a nélkülözhetetlen támogatást, a sok önkéntesnek a munkáját,
amely nélkül nem jött volna  létre a kiállítás. Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondunk
a  kiállítóknak, akik értékes szabadidejüket feláldozva, vagy munkájukat  félre téve vettek részt
a rendezvényen. Talán ők voltak a  legfontosabbak, hiszen kiállító nélkül nincs kiállítás.

  

  

Idén is nagy várakozás előzte meg a tombola húzását. A fődíj, a  terepasztal jó helyre Hollókőre
került.
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Kérjük a többi nyertest, hogy a határidőig jelentkezzenek a nyereményükért!

  

  

A klub honlapja több mint tíz év után hamarosan megújul. Időnként  látogassanak majd el az új
honlapra is.

  

  

Jövőre is szeretnénk megrendezni a kiállítást. Ennek időpontja a  járvány alakulásától is függ. A
honlapunkon, és a szokásos formában majd  az időpontról tájékoztatást adunk.

  

  

A weboldalunk megújulásáig a kiállításról készült képeink a facebook oldalunkon elérhetők.

  

  

https://www.facebook.com/Balassagyarmati-Vasútmodellező-Klub-250930711749505
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A kiállítás részletei korábbi cikkünkben.

  

  

  

  

  Nyertes tombola szelvények:
  

  

    
    -  Kék sima 44  
    -  Kék sima 50  
    -  Kék sima 64  
    -  Kék sima 28  
    -  Kék sima 60  
    -  Kék sima 89  
    -  Kék sima 29  
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    -  zöld 16  
    -  zöld 09  
    -  zöld 89  
    -  zöld 41  

  

  

    
    -  piros 63A  
    -  piros 39A  
    -  piros 23  

  

A nyeremények 1 hónapig (2020. október 15-ig) vehetők át a Mikszáth Kálmán Művelődési
Központ Információs pultjánál.
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