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H  Í  R  L  E  V  É  L 

 
Téma:  

• ÉPÍTÉSZ-MÉRNÖKI BÁL 

• V. Plan-net.hu Településfejlesztési Konferencia 
 

Tisztelt Tagjaink és Szakmagyakorlóink! 

 

BÁLI  BEHARANGOZÓ  
 

Az elmúlt évben lebonyolított sikeres  

 

ÉPÍTÉSZ-MÉRNÖKI BÁL 
 

alapvető erényeit megőrizve az Építész és a Mérnöki Kamara vezetése 

2018-ban is meg kívánja rendezni az eseményt. 

 

Tervezett időpont: 2018. február 17. (szombat) 

Helyszín: Hotel Korona Díszterme, 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 1. 

 

Előzetes program: 

• pezsgős fogadás 

• elnöki köszöntők 

• Dóra és a Felfedezők - fiatal nyíregyházi zenészpalánták (Major Dóra - ének; 

Major Gábor - ének, gitár;  Major Gergő - 

basszusgitár) https://www.youtube.com/watch?v=lHHZ2UA4zFw 

• játékos totó 

• tombola 

• Fix Együttes – zene, tánc ameddig jólesik 

• svédasztalos vacsora 

• Gaál Tamás hangulatfelelős – a Retro Rádió műsorvezetője  

 

Várható részvételi díj:  9.000,- Ft 

 

Várjuk az előzetes visszajelzéseket, szponzori támogatásokat és tombola felajánlásokat! 

A végleges program és jelentkezési lap rövidesen szintén kiküldésre kerül. 

 

További információ: epiteszkamara@gmail.com 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010., 2012., 2014., 2016.évi konferenciák folytatásaként 

Nyíregyházán megrendezésre kerül az „V. Plan-net.hu Településfejlesztési Konferencia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lHHZ2UA4zFw
mailto:epiteszkamara@gmail.com


A konferencia címe: „TAK-on innen, TAK-on túl – A Településképi Arculati Kézikönyv 

készítésének tapasztalatai és tanulságai” 

 

A konferencia időpontja: 2018. február 02. – 2018. február 03. (péntek-szombat) 

 

Helyszín: Megyeháza, Bessenyei Nagyterem (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

 

Jelentkezési határidő: 2018. január 25. (csütörtök) 

 

Hírlevelünkhöz mellékeljük a konferencia részletes programját, valamint a részvételi 

regisztrációhoz szükséges jelentkezési lapot. 

 

A rendezvényen történő részvételre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész 

Kamara és a Hajdú-Bihar-Megyei Építész Kamara, valamint a Plan-net.hu Építőipari Mérnöki 

Hálózati Klaszter tagjai díjmentesen regisztrálhatnak, azaz részükre igény esetén a 

regisztrációs díj visszatérítésre, vagy tagdíjban beszámításra kerül. 

 

A jelentkezéseket érkezési sorrendben regisztráljuk. A rendezvény helyszínének korlátozott 

befogadóképessége miatt javasoljuk, hogy a jelentkezési feltételek elfogadását tartalmazó 

lapot, valamint a regisztrációs lapot mielőbb szíveskedjenek megküldeni a 

titkarsag@artvital.hu e-mail címre, melynek regisztrálását írásban visszaigazoljuk. 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. január 9.  

 

Üdvözlettel:  

a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara Titkársága  
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