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IV. Fenyvesliget Nap – Programok 

2014. június 14. 
 

 

Tisztelt Lakótársak, kedves Tagság! 
 

 

 Bizonyára idén is nagy-nagy izgalommal és várakozással tekintetek a közelgő IV. Fenyvesliget 

Nap programjai elé! 

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Benneteket a tervezett programokról és kérni Titetek, hogy 

gyertek el, és vegyetek részt rendezvényünkön, hogy újra együtt tölthessünk egy jó hangulatú családi 

napot. 

 Az időpontok, a programok és a helyszínek felsorolása röviden: 

Sportpálya    Sportcsarnok előtti tér       Füves terület 

 

  8 – 12 foci   10 – 10 30 fúvós zenekari bemutató  10 - 18   ugrálóvár 

     10 30 – 11 bohóc műsor 

     11 – 12 lufi hajtogatás 

     11  arcfestés, csillám tetoválás 

 

13 – 15 ebéd (székelykáposzta) 

 

16 – 16 30 teakwondo bemutató 

     15 – 18 tűzoltó autó bemutató 

     15 – 18 pedálos gokartozás 

     16 30  arcfestés, csillám tetoválás 

     17 30  sörivő verseny 

     18 – 19 30 FeZZ Koncert 

     19 30 - 21 Zene és karaoke 

 

 

Részletesebb információk: 

 

 FOCI 

Az idei évtől a rendezvény foci bajnokságát Szabó Bertalan emléktornaként fogjuk 

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

Nevezési díj: 5.000,- Ft/csapat 

A csapatok létszáma: 8 fő 

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

megkezdhessük a küzdelmet. 

 

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

a Sportcsarnokban lesz. A győztes csapat neve a serlegre utólag lesz felgravírozva. 

Ezzel egy időben az eddigi, régi vándorkupát is visszavonultatjuk, és a Sportcsarnok 

vitrinjében helyezzük el. 

A győztes csapat tagjai éremben részesülnek. 

 

Minden induló csapat emléklapot kap. 

 

 UGRÁLÓVÁR 

A Sportcsarnok előtti füves területen lesz felállítva és a személyzet segítségével mindenki 

ingyenesen használhatja. 

 

 FÚVÓS ZENEKARI BEMUTATÓ 

A Dolce Consort BP. Furulyazenekar előadását hallgathatjuk meg. 

 

 BOHÓC MŰSOR ÉS LUFI HAJTOGATÁS 

Zotyó bohóc szórakoztatja a nézőket, majd pedig lufi hajtogatással kedveskedik a 

gyerekeknek. 

 

 TŰZOLTÓ AUTÓ BEMUTATÓ 

Mercedes LAF 710 típusú veterán tűzoltóautó megtekintése, bemutató a felszerelésekről, 

hasznos tudnivalók tűz esetére kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Tűzoltós fotózás, melynek során lehetőség lesz beöltözésre tűzoltóruhába és családos, barátos, 

egyéni tűzoltós képek készítésére. 

Igény esetén tűzoltós próbatételek is lehetnek pl. tömlőgurítás, tűzoltóautó húzás, vizes 

céllövölde (égő ház ablakainak lángját kell eloltani). 

 

 FELNŐTT GOKART 

A pedálos gokartok hajtása egészséges, élvezetes, örömteli mozgás! A pedálos gokarton ülve a 

gyerekek is átélhetik a vezetés élményét. 

A gokartot tekerve, brümmögve a résztvevők életének meghatározó élménye lesz! 

A lebonyolításban szakavatott animátorok fognak segíteni. 

 

 TAEKWONDO 

Egy rövid bemutatót tekinthetnek meg az érdeklődők fegyelmezett sportolók előadásában. 

 

mailto:fenyvesliget@gmail.com


   
 
 
 
 
 

Fenyvesliget Egyesület 
Regisztrált cím: 2143 Kistarcsa, Rozmaring utca 9. 

Web: www.fenyvesliget.com 
E-mail: fenyvesliget@gmail.com 

Fax: +36 28 473422 
Fax 

 
 

 

 

 EBÉD 

Az ebéd székelykáposzta lesz, melyet a helyszínen főzünk. Az előkészületekben részt venni 

szándékozók jelentkezését is várjuk. 

 

Szeretnénk kérni a vállalkozó kedvűeket, hogy amennyiben lehetőségeik engedik, egy kis 

házi készítésű süteménnyel járuljanak hozzá az ebéd utáni levezetéshez. 

 

Az étel kiosztása a tavaly bevált módon, jegyrendszerre történik. A jegyeket mindenki 

aláírása ellenében a nap folyamán átveheti a kiosztási ponton. Az Egyesület tagjai a család 

létszámának megfelelő darabszámú jegyet kapnak alanyi jogon, minden további igénylést (tagok 

további igénye, és nem tagok igénye) 500,- Ft/jegy áron biztosítunk. 

 

 

 

 

 

A programok az időjárás függvényében kerülnek megrendezésre. 

 

 

Mindenkit szeretettek várunk a IV. Fenyvesliget Napon! 

 

 

 

Üdvözlettel:
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