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X+II. Fenyvesliget Nap – Program tájékoztató 

2022. június 18., szombat 
 

Tisztelt Tagság, kedves Lakótársak! 
 

 

 A pandémiás környezet javulásával Egyesületünk az idei évben meg kívánja tartani hagyományos nyári 

családi- és sport napját. Sajnos két év óta már a X. Fenyvesliget Napot nem tudjuk megtartani, de idén remélhetőleg 

lehetőség lesz a 10+2. és egyben jubileumi rendezvényünk megszervezésére! 

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

Az időpontok, a programok és a helyszínek felsorolása röviden: 

 

 

 

 

 

Részletesebb információk: 
 

• FOCI (VII+II. Szabó Bertalan Emlékkupa) 

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

A csapatok létszáma: max. 10 fő 

Nevezési díj: 10.000,- Ft/csapat 

Játékidő: 2 x 10 perc (de a nevezések száma és a rendelkezésre álló időkeret függvényében változhat) 

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 tagjai éremben részesülnek, emellett minden induló csapat emléklapot kap. 
 

 

• EBÉD és GASZTRONÓMIA 

Az felszolgált étek Chilli con Carne, és desszertnek rétes lesz. 

Az előkészületekben részt venni szándékozók jelentkezését szívesen fogadjuk a helyszínen. 

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

kapnak, mellyel jogosulttá válnak az ebéd átvételére. 

Azok, akik nem tagjai az Egyesületnek az étkezési jegyre 1500 Ft/adag pénzbeli adomány felajánlásával 

tehetnek szert. 

Ezen felül gyermekenként 1 db jégkrém jegyet is biztosítunk a tagság részére. 

 

Sportpálya 

800 – 1130 foci 

 

1330 – 1400 MARCIPÁN táncegyesület 

bemutatója 

 

1400 – 1600 Buborék foci 

 

Sportcsarnok előtti területek 

1000 - 1600  gyerek programok 

• óriás csúszda 

• játékok 

1000 - 1200  „hulladék vadászat” 

1000 - 1600  Barista kávézó 

1000 - 1600  falmászás 

1000 - 1600  szabaduló szoba 

1230 – 1400 ebéd 

(Chilli con carne) 

1400 – 1440 Bűvész bemutató 

1630   tombola sorsolás 

1730   sörivő verseny 

1800 – 2000 FeZZ zenekar örömzene 
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A jegyeket mindenki aláírása és igény szerint fizetés ellenében átveheti a központi adminisztrációs 

kiosztási ponton. 

 

A nap folyamán -már hagyományosan- Perna Andor barista -aki több országos szakmai bajnokságon is 

dobogós helyet szerzett kávémester- közreműködésével betekintést nyerhetünk a kulturált és minőségi kávé 

fogyasztás kulisszatitkaiba. 
 

 

• SÖR, ÜDÍTŐ 

A napközbeni hangulat fokozásához 9 óra és 20 óra között a felnőtteknek friss, csapolt söröket (világos és 

meggyes), a gyerekeknek üdítőt, valamint általánosan vizet biztosítunk, melyet a büfében szolgálunk ki. 

A sör és az üdítő kiszolgálása az ebédhez hasonló „jegyrendszerben” történik. 

 

Tagjaink részére felnőttenként 6 db sörjegyet, és gyerekenként 5 db üdítő jegyet alanyi jogon tudunk 

biztosítani, minden más esetben a sörjegyre 400,- Ft, valamint az üdítő jegyre 200,- Ft adományként történő 

felajánlásával tehettek szert. 

1 db sörjegy egy pohár sör, 2 db sörjegy egy korsó sör átvételére jogosít fel. 

1 db üdítőjegy egy pohár üdítő átvételére jogosít fel. 

 

A környezetvédelem érdekében, a minél kevesebb hulladék képződése miatt lehetőség lesz a poharak 

megcímkézésére saját matricák készítésével, vagy a poharak jelölésével. 
 

 

• TOMBOLA 

Idén is tartunk tombola sorsolást, melyen cégek és magánszemélyek felajánlásában értékesebbnél 

értékesebb nyeremények (tárgyak, termékek és szolgáltatások) találnak gazdára! 

Az egyesületi tagsággal rendelkező családok tagjainak alanyi jogon jár szelvény, minden további szelvény 

ára 300,- Ft lesz. 

A megnyerhető ajándékok listáját a tombola értékesítő helyen megtaláljátok majd! 

 

Tagsági különdíj egy Wellness üdülési élménykupon lesz! 
 

 

 

A programok az időjárás és a lehetőségek függvényében kerülnek megrendezésre! 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják maguknak! 

 

 

Mindenkit szeretettek várunk a X+II. Fenyvesliget Napon! 
 

 

 

Üdvözlettel:  Szervező Bizottság 
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Sportpálya: 

• 800 – 1130 foci 

• 1330 – 1400 MARCIPÁN táncbemutató 

• 1400 – 1600 buborék foci 

Terasz: 

• 1400 – 1440 bűvész 

• 1630   tombola 

• 1730  sörivő verseny 

• 1800 – 2000 FeZZ zenekar koncert 

Zöld felület: 

• 1000 – 1600 óriás csúszda 

Murvás parkoló - 2: 

• 1000 – 1600 gyerek játékok 

Murvás parkoló - 1: 

• 1000 – 1600 szabaduló szoba 

 

WC 

Parkoló: 

• 1000 – 1600 Barista kávézó 

•   900 – 2000 büfé 

•     központi adminisztráció 

Parkoló: 

• 1000 – 1600 falmászás 

Murvás parkoló - 3: 

• 1000 – 1200 hulladék vadászat 


