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KMDSZ 2014/11. sz. Hírlevele
Családi nap a szabadban
Tisztelt Tagtársak!
Az elmúlt időszakban (években) úgy a nyugdíjas, mint az aktív tagtársak részéről
számos megkeresés, javaslat érkezett a KMDSZ vezetéséhez egy szabadtéri, közös
rendezvény-összejövetel megtartása ügyében.
A KMDSZ vezetése felmérte a lehetőségeket és arra a megállapításra jutott, hogy a
korábbi években megszokottá (helyenként unottá vált) húsvét/csoki, gyermeknap/játszópark
vagy állatkert kombináció helyett az idei évben egy zöld területen megrendezendő „Családi
nap a szabadban” akciót szervez.
A Gyermeknap évente május utolsó vasárnapjára esik. 2014-ben ezen a napon lesznek
az európai parlamenti választások, amely kapcsán a Külügyminisztérium számos munkatársa
– így a KMDSZ több tagja is – nem tartózkodik Magyarországon.
A KMDSZ vezetése a fentiek alapján úgy döntött, hogy
2014. június 1-jén, vasárnap 10.00-16.00 óra között
Családi napot rendez.
A Családi nap keretében:
 a gyermekek számára különböző játékokra, versenyekre kerül sor – időpontok
pontosítás alatt
 egyéni (akár előzetes, akár helyszíni) szervezés alapján lehetőség van:
- standröplabdázni,
- lábteniszezni,
- kispályás focit játszani,
- tollaslabdázni,
- frizbizni (hozni kell)
 nagy sétákat lehet tenni a környező erdőkben,
 Nyugdíjas Bizottságunk sakkot, magyar- és franciakártyát biztosít az érdeklődőknek,
 lehet társasjátékozni (ezeket hozni kell)
 lehetőség nyílik régen látott barátokkal, ismerősökkel találkozni és beszélgetni,
 vállalkozó kedvű tagtársaink mutatnak be (és kóstoltatnak meg) bográcsban készült
különböző ételeket.
A programokról részletesebb tájékoztatót a jelentkezések és igények függvényében adunk.
Helyszín:
 a Sztrilich Pál Cserkésztábor Nagykovácsi (volt Julianna major), www.scoutpark.hu/map
 a tábor 3 km-re található az Ady-ligeti buszmegállótól (Petneházy Clubtól 2 km-re)
 túrázni szerető tagjaink a tábor által kijelölt útvonalon (turistaösvény), vagy pedig a
Budakeszi
Vadasparkból
a
Petneházy
rétre
vezető
útvonalon
(https://maps.google.hu/maps?hl=hu&tab=wl) juthatnak el a helyszínre,
 2x30 személyautó részére parkolási lehetőség biztosított,

 gyalog közlekedő tagtársainkat a 10.00 – 11.00 óra között érkező városi buszoktól
(Ady-ligeti megálló) kisbuszokkal a helyszínre szállítjuk (ezt kérjük külön jelezni).

Program:
10.00-tól
11.00 körül
13.00 körül

- érkezés
- tízórai - lángos (sima, fokhagymás, tejfölös, sajtos)
- ebéd: - tagjaink bográcsozási tudományából, de biztos, ami biztos alapon
- hivatásos szakácsok által készített babgulyás, vagy pincepörkölt
savanyúsággal (és kenyérrel)
15.00 körül - uzsonna – rétesek, fánk
16.00 program vége.
A rendezvény időtartama alatt korlátlan italfogyasztás biztosított az alábbi italokból:







Bodza, csipkebogyó szörpök szódával
Limonádé
Rostos és szénsavas üdítőitalok
Ásványvíz szénsavas és mentes
Kávé és teakínálat
Csapolt Heineken sör és alkoholmentes Buckler (felnőtteknek).

Szociális körülmények:
kézmosásra és tisztálkodásra alkalmas víz van a tábor saját kútjából
angol vécék (kőépületekben)
csecsemők és kisgyermekek tisztába tevésére-ellátására alkalmas helyiségek,
minden család kap egy pokrócot (fűben történő leüléshez),
étkezéshez, ill. játékokhoz egy fedett helyszín („csűr”), ill. nagyobb sátrak állnak
rendelkezésre (a csűrben sörpadok lesznek elhelyezve)
Részvételi feltételek:
 KMDSZ-tagoknak:
 gyermekek 0-14 éves korig:
 közvetlen családtagoknak*:
 14 év feletti eltartott gyermek**:
 kísérő - nem közvetlen családtag:

ingyenes
ingyenes
4.000,- Ft/fő
2.000,- Ft/fő
5.000,- Ft/fő

(* közvetlen családtag: férj, feleség, élettárs)
(**önálló keresettel nem rendelkező)
Jelentkezési határidő:

2014. május 10. szombat 12.00 óráig

Jelentkezni a mellékelt kérdőív kitöltésével és a KMDSZ Irodán Nánási Zoltánnénak (Ibolya)
történő leadásával lehet.
Budapest, 2014. május 5.
Tisztelettel
Szénási Lajos sk.
KMDSZ elnöke

