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VI. Fenyvesliget Nap – Programok 

2016. június 4. 
 

 

Tisztelt Tagság, kedves Lakótársak! 
 

 Egyesületünk az idei évben is megtartja hagyományos nyári családi- és sport napját, ebben az évben 

már a hatodikat! 

Ezúton szeretnénk előzetesen tájékoztatni Benneteket a tervezett programokról és a szükséges 

információkról! 

 

 Az időpontok, a programok és a helyszínek felsorolása röviden: 

Sportpálya    Sportcsarnok előtti tér       Füves terület 

 

  800 – 1300 foci     900 - 1200 gyerek foglalkoztató programok 1000 - 1600     ugrálóvár 

     1000 – 1300 játékos KRESZ pálya     

1300 – 1400 ebéd (betyárleves) 

1400 – 1600 Teqball  1600 – 1700 gombfoci bemutató 

bemutató   

1500 – 1545 harcművészeti 

  bemutató  1730  sörivő verseny 

   1830 – 2000 ONline koncert 

 

Részletesebb információk: 

 

 FOCI (III. Szabó Bertalan Emlékkupa) 

A csapatok részvételét előzetes jelentkezés után tudjuk elfogadni, korlátozott számban. 

Nevezési díj: 8.000,- Ft/csapat 

A csapatok létszáma: max. 10 fő 

A kezdés 8 órakor lesz, ezért kérjük a résztvevőket, hogy 745-re érkezzenek meg, hogy időben 

megkezdhessük a küzdelmeket. 

 

Díjazás: A győztes csapat egy évre elnyeri a Szabó Bertalan vándor emlékkupát, melynek őrzési 

helye a Sportcsarnokban van. A győztes csapat nevét a serlegre utólag vésetjük fel. 

A győztes csapat tagjai éremben részesülnek. 

A gólkirály jutalma egy labda lesz. 

Minden induló csapat emléklapot kap. 

 

Ezen felül az idei évben egy Fenyvesliget válogatott – Kistarcsa mérkőzésre is sor kerül. 
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A Fenyvesliget válogatott a tornán részt vevő csapatok delegáltjaiból tevődik majd össze. 

 

 UGRÁLÓVÁR 

A Sportcsarnok előtti füves területen lesz felállítva és személyzet felügyelete mellett mindenki 

ingyenesen használhatja. 

 

 GYEREK FOGLALKOZTATÓ PROGRAMOK 

Ennek pontos tematikája még nem ismert. 

 

 TEQBALL- ÉS GOMBFOCI BEMUTATÓ 

A foci EB közeledtével a labdarúgás egyedi és sajátságos formáit az érdeklődők megtekinthetik és 

ki is próbálhatják. 

 

 HARCMŰVÉSZETI BEMUTATÓ 

Ennek keretében ízelítőt kaphatunk egy távolkeleti testkultúra stílus elemeiből. 

 

 EBÉD 

Az ebéd betyárleves lesz, amit a helyszínen főzünk. Az előkészületekben részt venni szándékozók 

jelentkezését szívesen fogadjuk. 

 

Az étel kiosztása „jegyrendszerre” történik. Az egyesületi tagok és gyermekeik alanyi jogon 

karszalagot kapnak, mellyel jogosulttá válnak az ebéd átvételére. 

Azok, akik nem tagjai az Egyesületnek az étkezési jegyre 800,- Ft/jegy adományként történő 

felajánlásával tehetnek szert. 

 

A karszalagokat és jegyeket mindenki aláírása ellenében a nap folyamán átveheti a kiosztási 

ponton. 

 

 SÖR 

A napközbeni hangulat fokozásához friss, csapolt sört biztosítunk. 

 

A sör fogyasztására az ebédhez hasonló „jegyrendszerben” nyílik lehetőség. Az egyesületi tagok az 

átvett karszalaggal igazolva korlátlan sör csapolására válnak jogosulttá a „csapfelügyelő” 

közreműködésével. 

Azok, akik nem tagjai az Egyesületnek a sörjegyre 300,- Ft/3-dl-es-pohár adományként történő 

felajánlásával tehetnek szert. 

 

A programok az időjárás és a lehetőségek függvényében kerülnek megrendezésre! 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják maguknak! 

 

Mindenkit szeretettek várunk a VI. Fenyvesliget Napon! 

 

Üdvözlettel: 

Fenyvesliget Egyesület 
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