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VII. Fenyvesliget Nap – Programok 

2017. június 17., szombat 
 

Tisztelt Tagság, kedves Lakótársak! 
 

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

már a hetediket! 

Ezúton szeretnénk előzetesen tájékoztatni Benneteket a tervezett programokról és a szükséges 

információkról! 
 

Az időpontok, a programok és a helyszínek felsorolása röviden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Részletesebb információk: 

• FOCI (IV. 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. 

Minden induló csapat emléklapot kap. 

Az idei évben is sor kerül egy bemutató mérkőzésre, melynek során a Fenyvesliget válogatottja a 

méltán híres, de nem verhetetlen RAFC csapatával csap össze 😊 

A Fenyvesliget válogatott a tornán részt vevő csapatok delegáltjaiból tevődik majd össze. 

Sportpálya 

800 – 1230 foci 

 

 

 

1300  Fenyvesliget-RAFC 

foci bemutató mérkőzés 

 

 

 

1500 – 1530 harcművészeti bemutató 

1530 – 1600 Pilates bemutató 

1600 – 1630 Gymstick bemutató 

Fera Csillával 

1630 – 1700 Újraélesztési- és 

elsősegély-nyújtási bemutató 

 

 

Sportcsarnok előtti tér 

 

1000 - 1700  gyerek programok 

• népi játszótér 

• arcfestés 

 

1330 – 1500 ebéd 

(káposztás bableves és rétes) 

1430   rétes/zizi evő verseny 

gyerekeknek 

1500 – 1700 Sagaj bemutató 

 

 

 

 

1700   Tombola sorsolás 

1730   Sörivő verseny 

1800 – 2000 ONline és Ham&X koncert 
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• GYEREK FOGLALKOZTATÓ PROGRAMOK 

Ennek pontos tematikája még nem ismert, de népi játszótér, arcfestés és édesség evő verseny 

szerepel a terveink között. 

 

• SPORTSZAKMAI BEMUTATÓK 

Ennek keretében ízelítőt kaphatunk távolkeleti-, és egészközeli sportok stílus elemeiből. A bátrak 

be is kapcsolódhatnak majd, ki is próbálhatják magukat ezekben a sportágakban. 

 

• EBÉD 

Az ebéd káposztás bableves (amit a helyszínen főzünk) és rétes lesz. 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, ÜDÍTŐ 

A napközbeni hangulat fokozásához friss, csapolt sört, valamint vizet 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. 

 

• TOMBOLA 

Idén tombola sorsolást is tartunk. Az ebédjegyek mellé automatikusan jár egy szelvény, minden 

további ára 200,- Ft lesz. 

 

A programok az időjárás és a lehetőségek függvényében kerülnek megrendezésre! 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják maguknak! 

Mindenkit szeretettek várunk az immár VII. Fenyvesliget Napon! 

 

Üdvözlettel: 

Fenyvesliget Egyesület 

mailto:fenyvesliget@gmail.com

