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VIII. Fenyvesliget Nap – Program tájékoztató 

2018. június 2., szombat 
 

 

Tisztelt Tagság, kedves Lakótársak! 
 

 

 Egyesületünk az idei évben is megtartja hagyományos nyári családi- és sport napját, már a nyolcadikat! 

Ezúton szeretnénk előzetesen tájékoztatni Benneteket a tervezett programokról és a szükséges információkról! 
 

Az időpontok, a programok és a helyszínek felsorolása röviden: 

 

Részletesebb információk: 
 

• FOCI (V. 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 

Játékidő: 2 x 10 perc 

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, valamint a Fenyves Csarnok felajánlásából 1 óra focipálya 

használatot is nyernek. 

Minden induló csapat emléklapot kap. 
 

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

híres és „rettegett” GROUPAMA válogatottjával (akik ezesetben GruPumák néven szerepelnek) méri össze 

játékerejét. 😊 

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

Sportpálya 

800 – 1130 foci 

 

1130 – 1200 Négy Muskétás Dance SE 

1200 – 1240 Fenyvesliget-GROUPAMA 

foci bemutató mérkőzés 

 

 

 

 

1430 – 1515 íjász bemutató 

1515 – 1600 Krav Maga bemutató 

1600 – 1730 buborék foci 

 

 

 

Sportcsarnok előtti tér 

 

1000 - 1600  gyerek programok 

• ősi mesterségek 

• ugrálóvárak 

1000 - 1300  jótékonysági adománygyűjtés 

1100 - 1600  barista élmény bemutató 

1300 – 1430 ebéd 

(zöldbabos palóc gulyás és 

desszert) 

1430 – 1530 bambi-pong gyerekeknek és 

felnőtteknek 

 

1630   tombola sorsolás 

1730   sörivő verseny 

1800 – 2000 Fezz koncert 
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• GYEREK FOGLALKOZTATÓ PROGRAMOK 

Ősi mesterségek bemutatása, népi kirakodó, kézműves jurta, lufi hajtogatás, gyerek szumó és óriás 

szappanbuborék „fújás” szerepel az elképzeléseink között. 

Mindezek mellett két légvár is a szórakoztatást fogja szolgálni. 
 

• SPORTSZAKMAI BEMUTATÓK 

A Négy Muskétás Dance SE fashion dance stílusú táncbemutatóját tekinthetjük meg. 
 

Emellett az íjászkodás mesterségét is megszemlélhetik és talán ki is próbálhatják a vállalkozó szellemű 

érdeklődők. 
 

Ezúttal sem maradunk ugyanakkor küzdősport bemutató nélkül. 

Idén a Krav Maga stílussal lehet közelebbi vagy távolabbi barátságot kötni. 
 

• EBÉD és GASZTRONÓMIA 

Az ebéd zöldbabos palóc gulyás (amit a helyszínen főzünk) és édesség lesz. Az előkészületekben részt 

venni szándékozók jelentkezését szívesen fogadjuk a helyszínen. 
 

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 1000,- Ft/jegy adományként történő 

felajánlásával tehetnek szert. 

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

 

A nap folyamán Perna Andor barista -aki több országos szakmai bajnokságon is dobogós helyet szerzett 

kávémester- kalauzolásával betekintést nyerhetünk a kulturált és minőségi kávé fogyasztás kulisszatitkaiba. 
 

• SÖR, ÜDÍTŐ 

A napközbeni hangulat fokozásához 10 óra és 20 óra között friss, csapolt sört, valamint vizet biztosítunk. 

A csapolt sört Ritecz László, a kistarcsai EGGER söröző tulajdonosa fogja kiszolgálni. 

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

karszalaggal igazolva korlátlan sörfogyasztásra válnak jogosulttá. 

Azok, akik nem tagjai az Egyesületnek a sörjegyre 300,- Ft (3-dl-es-pohár) és 500,- Ft (5-dl-es-pohár) 

adományként történő felajánlásával tehetnek szert. 
 

• TOMBOLA 

Idén is tartunk tombola sorsolást. Ezen cégek és magánszemélyek felajánlásában értékesebbnél értékesebb 

nyeremények (tárgyak és szolgáltatások) találnak gazdát! 

A karszalagok és ebédjegyek mellé automatikusan jár szelvény, minden további ára 200,- Ft lesz. 
 

• JÓTÉKONYSÁGI ADOMÁNYGYŰJTÉS 

A rendezvényünkhöz kapcsolódóan a Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ részére adománygyűjtést 

hirdetünk! 

Várjuk elsősorban szezonális (tavaszi-nyári) ruhák (gyerekeknek, tiniknek), cipők, ágyneműk, törölközők 

és játékok felajánlását, de minden mást is örömmel fogadunk, ami használható lehet. 

Kérünk csak jó állapotú, hordható és tiszta ruhákat-, használható játékokat és eszközöket hozzon az, aki 

szeretne segíteni és csatlakozni kezdeményezésünkhöz! 
 

A programok az időjárás és a lehetőségek függvényében kerülnek megrendezésre! 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják maguknak! 
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