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M  E  G  H  Í  V Ó 
 

 

Az Ipoly –Táj Területfejlesztési Társulás és 
a Duna-Ipoly SE 

 
tisztelettel meghívja a Önt és kedves családját az 

EGY FOLYÓBAN EVEZÜNK – ROWING IN ONE RIVER, 
projekt kódja SKHU/1601/1.1/160 

című projekt keretén belül megrendezésre kerülő 

 
Ipoly-parti Ipoly-party  

Vízi családi nap Szobon 
című rendezvényére 

  
mely  2019. augusztus 31-én kerül megrendezésre. 

 
Helyszín: 

Szob, Kompkikötő melletti partszakasz, a DISE csónakháza 
 

A rendezvény az INTERREG V-A  Szlovákia-Magyarország  
Együttműködési Program keretében valósul meg. 

 
 

További információ 

Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 

Rákóczi fejedelem útja 12 

2660 Balassagyarmat 

E-mail: ipoly.taj.tarsulas@gmail.com 

Szegner Máté 

30/737-3926 

 

P  O  Z  V  Á  N  K A 
 
 

Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás, 
Duna-Ipoly SE 

 
si Vás dovoľujú pozvať  

na tlačovú konferenciu projektu s názvom 
ROWING IN ONE RIVER – VESLUJEME V JEDNEJ RIEKE  

kód projektu SKHU/1601/1.1/160 
 

Ipoly-parti Ipoly-party –  
Vodný Rodinný  Deň v Szob  

 
 

ktorá sa uskutoční dňa ugusta 2019. 
 

Miesto konania: 
Szob, kompkikötő, DISE csónakháza 

 
Podujatie sa realizuje v rámci programu INTERREG V-A  
Program cenzraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko. 

 

Ďalšie informácie: 

Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 

Rákóczi fejedelem útja 12 

2660 Balassagyarmat 

E-mail: ipoly.taj.tarsulas@gmail.com 

 

Szegner Máté 

30/737-3926 
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PROGRAM 

 

 
Az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás Duna-Ipoly Sportegyesület sok 
szeretettel meghívja Önöket Szobra, 2019.08.31-re, az Ipoly-parti Ipoly party 
Vízi Családi Napra. 
A rendezvényt az Egy folyóban evezünk című, SKHU/1601/1.1/160 számú 
pályázat támogatja. 
A rendezvény helyszíne: Szob, Duna-part, a kompkikötő melletti szakasz. 
A rendezvény célja a víz mint érték és az Ipoly-folyó adta lehetőségek 
megisertetése. Társként hívjuk a régió és a Felvidék polgárait 
A családi nap jelentős részében,sárkányhajózás, kajakozás, kenuzás, vizes 
játékok, palócgulyás főző verseny szerepel Ezen túl külön hangsúlyt helyezünk 
az Ipoly-folyó adta lehetőségek feltárására, a történelem során változó 
szerepére, és az általa kínált lehetőségekre.  
Egész nap játékos programokkal várunk mindenkit kortól, nemtől, 
nemzetiségtől függetlenül – garantáljuk, hogy mindenki számára maradandó 
élményt nyújtunk!  
 
A rendezvény rövid programja: 
 
09:00-tól Regisztráció, 
09:30 Megnyitó:  
10:00 “Egy folyóban evezünk” projekt ismertetése. 
10.30 Palócgulyás-főző verseny kezdete. 
10.30-tól folyamatosan: Evezés azIpolyon,- Dunán  
13.00 Ebéd 
15:00 Program-Zárás 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

Združenie regionálneho rozvoja v povodí Ipľa a Zväz športovcov Dunaj - Ipeľ 
vás 31. augusta 2019 s veľkou láskou pozýva na Sob k pobrežiu Ipľa na 
Rodinný vodný deň, na Ipeľské party.  
Udalosť je podporená grantom „Veslujeme na jednej rieke” s číslom SKHU / 
1601 / 1.1 / 160. 
 Miesto podujatia: Sob, breh Dunaja, úsek vedľa prístavu kompy. 
 Cieľom podujatia je oboznámiť verejnosť s vodou ako klenotom a 
možnosťami ponúkanými riekou Ipeľ. Občanov regiónu a Hornej zeme 
pozývame ako partnerov. 
V hlavnej časti celodenného programu čakáme rodiny s kitingom, splavom na 
kajaku,kanoistikou, vodnými hrami a kuchárskou súťažou vo varení 
palócskeho guľáša. 
Pri programoch budeme klásť mimoriadny dôraz na odhalenie, prieskum a 
možnosti ponúkané riekou Ipeľ, na jej meniacu sa úlohu v dejinách. 
Čakáme každého bez ohľadu na vek, pohlavie a národnosť - zaručíme 
nezabudnuteľný zážitok! 
  
Krátky program podujatia: 
  
Od 09:00 Registrácia, 
 Slávnostné otvorenie o 9:30 
 10:00 Prezentácia projektu „Veslujeme v jednej rieke“. 
 10.30 Začiatok súťaže vo varení palócskeho guľáša. 
 10.30 Nepretržitý priebeh programu vo veslovaní na Ipli- Dunaji 
 13:00 Obed 
 15:00 Ukončenie programu 
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