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DÓZSA GYÖRGY 

HONVÉD 
NYUGDÍJAS EGYESÜLET 

 

CSEMŐ 
MAGYARORSZÁG 
LEGVIRÁGOSABB 

TELEPÜLÉSE 

 

4. CSEMŐI NYÁRI VIGASSÁG 
2018. JÚNIUS 14./csütörtök/ 

 
Testmozgás ☼ Kultúra ☼  Ünnepi  ebéd 

MEGHÍVÓ 

Nagy szeretettel hívom és várom Önt az egyesület elnöksége és Dr. Lakos 
Roland Csemő polgármestere /támogatónk/ nevében, a második negyedéves 
születésnapi, névnapi megemlékezésünkön szervezett ügyességi és 
sportrendezvényünkön.   

                                   Időpont: 2018. június 14-e (csütörtök), 

mely  a 4. Csemői nyári vigasság néven kerül megrendezésre. 

Helye: Csemő, templomtér a központi rendezvényhely területe.  
 

Programok: 
09.00 –  09.30     
Gyülekezés, helyfoglalás. Nevezések leadása, pontosítása. 
09.30–12.00  
Ügyességi versenyszámok bemutatása és a versenyek lebonyolítása. 

Az ügyességi versenyszámok természetesen mindenki által könnyen 
teljesíthetőek. 

Az értékelt végrehajtás előtt próbajáték lehetőség. 
 A versenyszámok: Bocsa ókori eredetű golyósjáték terepen, saccoló és 

dobókocka játék, tekejáték, célba dobás kosárba tenisz és pingpong labdákkal, 
célba dobás patkókkal szekérkerékre, célba rúgás kiskapura focival,  

Az ügyességi versenyt páros kategóriában rendezzük 2-2 fős csapatok 
jelentkezését várjuk, a párok lehetnek: 2 nő, 2 férfi vagy vegyes páros.  
Kérem a nevezést a rendezvényre történő jelentkezéskor adják le, de a 

helyszínen is lehet nevezni. Az előző évben közel a teljes létszám jelentkezett. 
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 A versenyszámokban elért pontszámok alapján az 1-3 helyezettek sport érmet, 
ajándékot és oklevelet kapnak.  

  A versenyeken kívüli lehetőségek: darts és különböző társasjátékok.  Pihenés, 
kikapcsolódás, családias együttlét. Külön meglepetés program. 

12. 00 – 12. 30   
 Helyfoglalás az ebédhez, tombolajegyek árusítása, versenyek összegzése.  
12. 30– 13. 00 
Köszöntés jókívánságok és ajándékok átadása a kerek   születésnapot és 
névnapot ünneplőknek. Díjak átadása az ügyességi és sportverseny 1-3 
helyezettjeinek.  
13.00–14.00   
Pohárköszöntő  az ebéd elfogyasztása, tombola.  
Az ebéd: „Sűrű” marhagulyás. melyet a csemői polgármester úr fog részünkre 

a helyszínen elkészíteni. 

       Italkínálat: Hűtött csapolt sör, rövidital, bor, üdítő, ásványvíz) 
 

14. 30 – 15.30   
Tombolasorsolás. (A fődíj egy ajándékkosár) és számtalan értékes ajándék. 
A felajánlott tombolatárgyakat előre is hálásan megköszönjük. 
15. 30 –  Pihenés, kikapcsolódás.  
 16. 00 – 18.00  Igény szerinti időpontban hazautazás. 
Öltözet: Kényelmes nyári viselet, sportruházat. 

Jelentkezés a rendezvényre:  Június 05-ig. személyesen nálam 

telefonon. Tel: Lukács István 06/30-4268535. 06/53-392358 

Nagy tisztelettel várunk minden kedves vendéget. 
A vendégeink is részt vehetnek, a versengésben az igényeknek megfelelően 
bemutatjuk az alapító és az alkotó fafaragó közreműködésével a csemői 
helytörténeti múzeumot.  
A jelentkezésnél kérem ezt jelezni. 
 
Cegléd: 2018. május 15.     

                             

                                       Tisztelettel:    

                                                                    Lukács István/ ügyvezető/ a rendezvény szervezője 


