Meghívó
MACSOI Népi Kályhás-Kandallós
Találkozó
2021. augusztus 27-28. péntek-szombat
Szekér a hatalmas nádtetőn

Szentendre Skanzen:

2000 Szentendre, Sztaravodai út 7.

A 11-es főútról Szentendrén a lehajtás Skanzen, vagy Pilisszentlászló irányában 3 km, a Skanzen a jobb a Hotel
a bal oldalon található.
A szentendrei hazánk és a környező országok legnagyobb skanzenje a jelenlegi közel 60 hektáron,
és 2017 óta bővül a határon kívüli részek legnagyobb területével (Erdély).
Majd másfél évtized után ismét a Skanzen találkozónk helyszíne!
1. nap
Augusztus 27., péntek: Kisbodaki pajta
Skanzen régi főbejárata (fent), bejárat előtt fizetős parkoló (900 Ft/nap) személygépkocsinak és kisbusznak;
Bemutató terméket, berendezést szállítók 7 nappal a találkozó előttig írják meg a gépjármű rendszámát, a
belépési engedély megkéréséhez.
9:00 – 10:00 regisztráció
Kezdés: 10:00 órakor
Ismertetők, bemutatók, vetélkedők:

Ipartestületünk elmúlt éve, összefoglaló – Nagy András, Henszelmann Imre, MACSOI vezetőség
Ahogy én építem: Kandalló – Török Gyula, MACSOI tag
Ahogy én építem: Elektromos fűtésű kályha – Szabó Mihály, MACSOI tag
Öntöttvas ökotűztér-betét beépítési tapasztalatai
Amit a szén-monoxidról tudni illik: CO mérés – a növekvő koncentráció egészségügyi hatása – Puska
Ferenc, MACSOI elnökségi tag; Egy szakértői munka méréseinek bemutatása – Henszelmann Imre, titkár

Kémény nélkül se kályha, se kandalló, se kéményseprés
12:00 – 13:00 Ebéd 2 fogásos; Fogadó, Kemencés terem (kb. 300 m a Pajtától)
13:00 – 14:30 Skanzen látogatás
14:40-től Szecesszió korabeli saját kályhagyűjtemény bemutatása – Petrik Sándor, MACSOI tag
Kandalló-kályha építési bemutató – Zsófi János, Grena üv.
Közben: Kenyérlángos kostoló (30 perc) a Pajtában felkínálva
Vetélkedők: Tűzifamennyiség kiszámolása és a farakat kiválasztása, (max. 6 db 2 fős csapat) –
Fekete Dániel, MACSOI tag
Fanedvességmérés
19:00 – 24:00 Vacsora (külön jelentkezés - 5.000 Ft/fő) és utána tombola, ahol idén is értékes nyeremények
kerülnek kisorsolásra!
Szállás: szállásfoglaláskor kérjük a MACSOI találkozóra hivatkozni.
Bruttó szobaárak/ éjszaka – 1 ágyas: 15.000 Ft, 2 ágyas: 20.000 Ft és 4 ágyas: 30.000 Ft, reggelivel.
Szállásfoglalás a Skanzen Hotelnél: Bukovenszki Vivien 30-322 9454, bukovenszki.vivien@skanzen.hu
A szálló vendégeinek ingyenes parkolási lehetőség a Skanzen Hotel parkolójában, 200 m a fenti bejárattól.

2. nap
Augusztus 28. szombat: Konferencia terem
Skanzen személyzeti bejárat (lent), mivel hétvégén nem dolgoznak, így beállhatunk ebbe a parkolóba.
A portaszolgálat kérdésére, kérjük közölni, hogy a Kályhás konferenciára érkezünk.
8:00 – 9:20 regisztráció
Kezdés: 9:20
9:20 A Skanzen bemutatása
9:30 MACSOI díjak átadása – Nagy András
9:50 Környezetbarát fatüzelés napjai – felhívás, ismertetés – HungAIRy Life IP képviselője
10:00 Kötelező 25 % megújuló energiahányad teljesíthetősége fatüzeléssel új épületeknél –
Keszthelyi István, gépész tervezőmérnök, CKP Mérnök Kft.
10:20 A megújuló energiahordozók jövője – dr. Szilágyi Zsombor, c. egyetemi docens, Miskolci Egyetem
10:50 A tatai Eszterházy-kastély kályháinak restaurálása – Szebényi Judit, restaurátor
11:10 A szilárd tüzelés és a szállópor csökkentésének gyakorlati megvalósíthatósága – Farkas József,
MOKÉSZ elnökségi tag, Műszaki Bizottság elnök

11:40 Indulás az ebédhez
12:00 – 13:00 Ebéd büféasztalos: Fogadó, Kemencés terem (kb. 750 m a Konferencia teremtől),
13:00 – 14:30 Skanzen látogatás
14:40 A tűztérben lejátszódó égési folyamatok – Vitéz János, MACSOI
15:10 cégbemutató (Montel-Kocsis Csaba)
15:20 Cserépkályha: Ahogy én építem – Tarlós Ferenc, MACSOI
15:40 cégbemutató (Rath-Kovács Viktor)
15:50 Kéthéjú kályha: Ahogy én építem – Herczeg Zoltán, MACSOI
16:10 cégbemutató
A programváltoztatás lehetőségét fenntartjuk.

Részvételi díj 1 napra MACSOI tagoknak 19.000 Ft, nem ipartestületi tagoknak 23.000 Ft,
családtagoknak és kiállítási kísérőknek 10.000 Ft.
Részvételi díj 2 napra MACSOI tagoknak 35.000 Ft, nem ipartestületi tagoknak 40.000 Ft,
családtagoknak és kiállítási kísérőknek 18.000 Ft.
A részvételi díj továbbszámlázott étkezési díjakat és a Skanzen látogatási díjait is tartalmazza.

Cégbemutató előadás díja (10 perc): MACSOI tagoknak 20.000, nem ipartestületi tagoknak 30.000 Ft.
Kiállítási díj: MACSOI tagoknak 15.000, nem ipartestületi tagoknak 20.000 Ft.

Minden szakmatársat és érdeklődőt tisztelettel várunk!
Kérjük a mindenkori járványügyi előírások betartását.
Kérjük szíves visszajelzéseiteket email-en, a részvételi, a kiállítói és a cégbemutatói szándékról
info@macsoi.hu, 70-342 9926.

MACSOI vezetőség

