
 
 Tolna Megyei 
  MÉRNÖKI KAMARA 
 

 

BEHARANGOZÓ 

Előzetes program 

A K3-ak éves találkozójára  

HEVES 2022. szeptember 2-3. 

 

Tisztelt Kolléga! 

A K3 (Nógrád - Heves - Tolna MMK) Együttműködési megállapodása keretében minden évben 

szakmai találkozót tart váltott helyszínnel. 

Az idei évben a találkozó: 

Heves megyében kerül megrendezésre  2022. szeptember 2-3. (péntek -  szombat).  

 

A kirándulás előzetes programja: 

szeptember 2. péntek Gyöngyös-Eger: 

10:00 Érkezés az MVM Mátra Energia Zrt, erőmű bejárása+ prezentáció 

14:00 Ebéd és borkóstoló Gyöngyösön a Kékes Étteremben (http://www.kekesetterem.hu/ ) 

 Választható borkostoló (5 féle mátrai bor):  3.000Ft/fő  

17:00 A szállás elfoglalása Egerben, Hotel Unicornis (https://hotelunicornis.hu/web/)  

18:30 Gyülekezés a szálloda előtt és séta (kb. 800 m), közben városnézés.  

19:00 Borvacsora a Gál Tibor Borászatban ( https://galtibor.hu/ ) 

 Válaszható Borkostoló (6 féle bor):  4.900Ft/fő  

 

szeptember 3. szombat: Eger-Gyógyvizek völgye (https://www.gyogyvizekvolgye.hu/ ) 

09:30 Találkozó a szálloda előtt (buszok már bepakolva) 

Utazás a gyógyvizek völgyébe  

Egerszalók:  

Barlanglakások megtekintése kb. 20 perc séta után a faluközpontban  

Busszal tovább a Sódombhoz és annak megtekintése. 

kb. 11:30 Séta a Korona Borfaluban 

kb. 12:30 Svédasztalos ebéd és a Korona Borház boraiból borkóstoló  

 Borkostoló:  3.600Ft  

A Korona Borház borkóstolójára a nógrádi és tolnai kamara résztvevőit a HMMK vendégül látja. 

https://www.koronaborhaz.hu/hu  
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TOLNA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 

7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21. Telefon: (74) 407-420 

 www.tmmk.hu,  E-mail: tmmk@tolna.net 

 

2. 

kb. 15-16:00 Hazautazás 

 

Az utazás költségét, valamint kamarai tagok részére a szállásköltséget a TMMK vállalja.  

Igény esetén a borkostoló költségét mindenki a helyszínen fizeti. 

Kamarai tagok számára a szakmai kirándulás költsége:  20.000 Ft/fő 

Hozzátartozóknak a részvételi díja:  35.000 Ft/fő 

 

 

Amennyiben a szakmai program felkeltette érdeklődésedet, kérjük jelentkezésedet a tmmk@tolna.net 

email címre l e g k é s ő b b  2 0 2 2 . 0 7 . 2 0  - i g  küldd meg!  

Az Erőműbe történő belépés és bejelentkezés miatt kérjük a jelentkezési határidő pontos 

betartását! 

 

A jelentkezésben tüntesd fel neved mellet a lakcímedet és a kamarai azonosítódat, valamint a 

veled együtt érkező hozzátartozó nevét! 

 

 

 

 

Szekszárd, 2022. június 15. 
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