
 

Szakmai Nyilatkozat 

Nyár estés zenés kikapcsolódás 

 

 

A Balmazújvárosi Football Club az augusztusi és a szeptemberi hónap folyamán a TOP-7.1.1-

16-H-066-3.2-00033 felhívás számú támogatás alapján három nagyszabású rendezvényt 

valósított meg, Nyár estés zenés kikapcsolódás néven. Az egyesületnek célja, hogy a helyi 

fiataloknak megfelelő programot biztosítson a városunkban, ezért is kerültek megrendezésre 

az alábbi rendezvényeink. A programok megtartása mellett az egyesületünkben több mint 300 

gyermek tölti aktív sportolással a mindennapjait. Egyesületünk csapatai rendkívül sikeresek a 

sajátrégiójukban. 

 

Nyárzáró családinap: 

Az első rendezvény 2021.08.29-én került megrendezésre a Városi stadionnal szemben lévő 

edzőpályáknál. Ez az esemény a „Nyárzáró családinap” elnevezést kapta. Elsőként a város 

történetében felépítésre került egy profi exatlon pálya is, ami most a fiatalok körében nagyon 

népszerű. Az Exatlon egy Mexikóból indult Tv műsor, ahol különféle hírességek és átlag 

emberek mérik össze erejüket mindenféle ügyességi pályán. Ezen a napon a helyi 

fiataloknak/embereknek is lehetőségük volt kipróbálni magukat egy 35 méter hosszú pályán 

végén egy ügyességi feladattal is. A pálya mellett szerettünk volna egy igazi 

közönségkedvencet is elhozni a lelkes rajongóknak. Ez sikerült is mivel a 2021-es férfi győztes, 

Herczeg-Kis Bálint örömmel fogadta a meghívásunkat és tiszteletét tette a rendezvényen. Az 

eseményen megjelentek rengeteg közös fotót csináltak, sőt Bálint volt olyan kedves, hogy 

körülbelül több mint 100x végig is futott a pályán mindig más-más helyi ellenféllel szemben. 

Ezt a gyerekek nagyon elvezték. Akik épp nem szerették volna kipróbálni a pályát számukra 

lehetőség volt ugrálóvárat használni vagy épp focizni a műfüves pályán. A délután folyamán 

arcfestésre is kínálkozott lehetőség. A felnőttek a pálya kipróbálása mellett, már egy 

hagyományként egy kis ház Főzőversenyt rendeztek. Összeségében a rendezvény jól sikerült 

és körülbelül az egész nap folyamán 250-300 ember látogatta meg. 

 

Retro Party DJ Szebenivel: 

A második megvalósított rendezvényünk 2021.09.17-én zajlott le a Kőnig 

Rendezvényközpontban található Corner Cafeban. Ez a program ahogy a nevében is benne 

van egy egy Retro éjszakai party volt, ahol a fellépő a sokak által ismert helyi DJ Szebeni volt. 

Az előzetes tervezettek alapján körülbelül 100-150 fővel kalkuláltuk le az eseményt. A 

kapunyitás 21:00- kor meg i történ utána kezdtek gyülekezni a vendégek. Az esemény maga 

02:00-ig tartott. Ez a rendezvényünk is nagy sikert aratott körülbelül 150-170 ember tette 

tiszteletét és búcsúztatta a nyarat egy fergeteges Retro Partyval. 

 



 

 

Zárókoncertek:  

A projekt záró eseménye egy nagyszabású koncertsorozat volt egy főzőversennyel összekötve. 

Ez a rendezvény 2021.09.25-én került megrendezésre. A nap indítása képpen már korán reggel 

elindult a főzőverseny és a rá való készülődés. Több mint 20 csapat nevezett a versenyre , ami 

egyértelmű rekord. A több mint 20 csapat összesen 30 étel különlegességet készített el. 

Kóstolható volt például töltöttkáposzta, birka pörkölt, marha pörkölt, slambuc, rántott hal, 

grillezett csirkeszárny stb. Csak a főzőversenyen körülbelül 250-300 ember jelent meg délután 

3-ig. Az eredményűhirdetéskor kiosztásra kerültek az oklevelek és az ajándéktárgyak. Az ételek 

zsűrizésében Fásy Ádám zenész is részt vett. A nap folyamán végig volt ugrálóvár és póni 

lovaglás biztosítva a helyszínen. A nap zárásaképp este 6 órától startolt a koncertsorozat is, 

ami még több érdeklődőt vonzott a Városi Stadionhoz. A koncerten fellépett a Bon-Bon 

együttes, a Konyha Zenekar, Fásy Ádám , Márió, Szandi és Herceg is. Összesgében a nap 

folyamán körülbelül 600-700 ember vett részt a különféle programokon. 

 

Zárásképp kijelenthető, hogy a rendezvénysorozaton minden korosztály megtalálta az ő 

érdeklődésének való rendezvényt/eseményt. Csak pozitív visszajelzéseket kaptunk mindegyik 

rendezvényünkkel kapcsolatban. Összesen több mint 1000 fő jelent meg a rendezvényeinken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


