2020-AS AUGUSZTUSI

“TANYAMARATON”
 Augusztus 15. – éves főzőverseny
A versenyen 2 fős csapatok indulhatnak,
ahol ezúttal sertéspörköltet kell főzni.
A főzéshez szükséges összes alapanyagot
a csapatoknak maguknak kell beszerezniük,
a főzésre 4 óra (9:00-13:00) áll rendelkezésre,
a főzés helyszíne a csónakleeresztő környéke.

Szervező: Fodor Károly

 Augusztus 16. – 2020 éves
páros feeder horgászverseny
Induljatok el most Ti is a legjobb
(ivó)cimboráddal, felebarátoddal,
testvéreddel vagy rokonoddal a 3.
alkalommal megrendezésre kerülő
páros feeder horgászversenyen.
A verseny időpontja 6:00-9:00, a
nevezési díj csapatonként 10 000 Ft,
horgászni fejenként max. két
feederbottal, igénytől függően stégről
vagy csónakból lehet (a helyekre húzni
fogunk). Az első helyezett csapat a
fődíjat, (az elismerés és a vándorkupa
megszerzése mellett) a csapatok nevezési díjaiból összegyűlt teljes
pénzösszeget nyeri meg.
Szervező: Fehér Tímea

 Augusztus 19. –
Csónakfelvonulás
A régi szép időkben a mártoni
strand a 20.-ai ünnepségen
zsúfolásig volt tele szebbnél
szebben feldíszített csónakokkal, az
élőzene, tüzijáték és tábortűz
mellett a jó hangulat garantált volt. A
hagyományt sajnos meg kellett szakítani a szigorított
intézkedések miatt, azonban mi nem szeretnénk,
ha ez a szép ünnepség elmúlna, ezért úgy
döntöttünk, hogy a Kinizsivel együtt
feldíszitjük a csónakjainkat, és felvonulunk
a mártoni strandra, ahogyan régen 
A csónakokkal 19:00-19:30 magasságában
indulunk el a tanya kikötőjéből, hogy 20:00
magasságában érjünk fel a strandra, kérünk
mindenkit, hogy akinek van csónakja, díszítse fel, legyünk minél többen,
vigyük tovább a hagyományt!

 Augusztus 20. – Gyermeknap
20-án délelőtt fergetegesnek igérkező
gyermeknapot tartunk a tanyalakók
apróságainak játékos vetélkedőkkel és tele
mókával 
Szervező: Fodor Niki



Augusztus 20. – III. Tanya
strandfoci bajnokság

STRANDFOCI !!! ---->
Kezdés 17:00-kor a már megszokott
helyszínen, a Csépi strandon. Vegyes
és gyermekcsapatok mérik össze
erejüket a homokos pályán.
Szurkolni is ér, a nevetés garantált! 
Szervező: Fodor Niki


Augusztus 22. – Berecz
László emlék horgászverseny
A felnőtt és ifi korosztályok verseny
időpontja 6:00-9:00, a gyermekeké
15:00-17:00, a nevezési díj felnőtteknek
500 Ft, gyerekeknek 200 Ft (nevezni a
helyszínen a versenyek megkezdéséig
lehet), horgászni felnőtteknek két bottal,
úszós botonként egy horoggal, fenekezős
módszerrel botonként 2 horoggal lehet
(stégről vagy csónakból), gyerekeknek
horgászni 1 bottal, úszós botonként egy
horoggal (stég és környéke). Az
eredményhirdetést másnap, 08.23-án 11
órakor tarjuk.
Szervező: Fehér Tímea

 Augusztus 22. – 75 éves a GANZ HE
Augusztus 22-én ünnepeljük az Egyesület
fennállásanak 75. Évfordulóját, a felnőtt és ifi
horgászverseny után közös ebéddel készülünk
(a “tanyalakók” részére az ebédet ingyen
biztositjuk).
Kérünk mindenkit, hogy ételigényét jelezze
legkésőbb augusztus 15-ig.
Szervező: Fodor Károly

 Augusztus 22. – Batyus
bál avagy ha jöttök lesztek, ha
hoztok, esztek 
Habár a tanyaszezonnak még
koránt sincs vége, azonban a
színes programokkal teli
augusztus 20-ai “tanyamaratont” a
batyus bállal zárjuk immáron 3.
éve. A zenés, táncos mulatság
20:00 – kifulladásig tart .

További információért a szervezőknél, program felelősöknél lehet érdeklődni személyesen,
telefonon vagy e-mail címen, megjelenésetekre feltétlenül számítunk 

