
 
 

Program 
Péntek 

16:00-  

 

Érkezés, welcome drink, friss pogácsa a Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi 

Oktatóközpontban. (6636, Mártély-Üdülőterület, Darvassy István u. 17-19.) 

Szállások elfoglalása, sátorállítás. 

Regisztrációs csomagok átvétele, pólóvásárlási lehetőség a rendezői sátorban. 

19:00 Citroën sütik felsorakoztatása (Készítsd el otthon Citroën sütid, hozd magaddal) 

20:00  „Citroën süti” verseny eredményhirdetése. A látvány és íz értékelése, a zsűri 

eredményhirdetése, a díjak kiosztása után közösen elfogyasztjuk a remekműveket. 

20:30 Napnyugta után indul az Éjszakai gyalogos akadályverseny, erre a résztvevőkből 

csapatokat alkotunk, akik egy órás séta során mókás feladatokon mérkőznek meg.  

A zseblámpát és szúnyogriasztó sprayt ne hagyd otthon!    

21:00- Szalonnasütés (hozott anyagból) a táborban kiépített tűzrakóhelyeken, beszélgetés, 

iszogatás. 

Szombat 

9:00-10:30 Gyülekező Hódmezővásárhely központjában, a Kossuth téren, ahol megmutatjuk 

autóinkat a közönségnek is. 

9:00-11:00 Regisztrációs csomagok átvétele, ismerkedés, nevezés a versenyekre. 

10:30- Szépségverseny a magukat regisztrált autók részvételével több kategóriában. 

Szórakoztató programokkal, vetélkedőkkel bővül a szokásos Kossuth téri program. 

Lesz Citroën kvíz, 100 kérdés-100 ajándékért, Citroën kisfilmek vetítése, szakmai 

előadások, kerékcsere és kerékterelő verseny, és a vállalkozó kedvűekkel még azt is 

kipróbáljuk, hányan férünk be egy Xsara Picassoba. 

Bemutatkozik Vásárhely ízeivel, hangjaival, történelmével, művészeti alkotásaival. 

Helyi kézművesek is készülnek Nektek készített áruikkal. 

Lehetőséget biztosítunk az 1714-ben épült Ótemplom tornyába való feljutásra. 

A Szépségverseny eredményhirdetése után sor kerül a Legfiatalabb, a Legidősebb és 

a Legmesszebbről jött autó díjazására, a Legfiatalabb, a Legidősebb résztvevő 

köszöntésére. 



 

Folyamatosan megtekinthetőek a legújabb Citroën modellek, látogatható a Tornyai  

múzeum, az Alföldi Galéria, az Emlékpont , a gyerekeket pedig Játszóházzal várjuk! 

 

11:00-14:00 A Fekete Sas éttermében„Vásárhelyi Ízekkel”készülnek csapatunknak kedvező áron! 

15:00- Autós-felvonulás Hódmezővásárhely utcáin a Mártélyi táborig. Parkolás Mártélyon a 

rendezők utasításai szerint.    

17:00-19:00 Autós ügyességi versenyek a „Leggyorsabb” és a „Legügyesebb” cím elnyeréséért 

különböző feladatokkal. 

17:00-19:00 Népi, játékos csapatverseny a táborban. 

17:00,18:00 Sétakocsi (avec deux chevaux) indul a tábor bejáratától a környék bejárására.   

19:00 Motoremelő verseny a ”Legerősebb” cím eléréséért. 

19:30 Eredményhirdetések 

~ 20:00 Közös vacsora a táborban a CACH támogatásával, majd hangulathoz illő zenés 

mulatság. 

Vasárnap 

8:00-9:00  

8:30-tól 

Reggeli a Táborban, kínálat a Mehariból. 

Kalandtúra menetlevelek kiosztása, résztvevőik indulása a kijelölt helyről. 

9:00-11:00 Tanösvény túra indul a tábor bejáratától, a Holtág növény- és állatvilágának 

megismerésére szakmai túravezetéssel.  

~12:00 Kalandtúra eredményhirdetése az utolsó állomáson, ahol a déli harangszó mellett, 

búcsúzás előtt, egy kis sültkolbász elfogyasztására is lesz lehetőség. 

 

 

Mivel a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ha még nem tetted meg, jelentkezz mielőbb: 

http://online-kerdoiv.com/index/v/h/citroen100 
 

További információ, szállásfoglalás: citroentalalkozo@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 


