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Az értesítés formanyomtatványa 

Rendezvény címe 

SK: Deň športu a zdravia v obci Ete 

HU: Sport- és egészségnap Etén 

EN: Health and sports day in the municipality of Ete 

A rendezvény és a történések leírása 

SK: Deň športu a zdravia v maďarskej obci Ete, v rámci ktorého dôjde k slávnostnému 

odovzdaniu novovybudovaného vonkajšieho fitness parku. V rámci podujatia si účastníci 

môžu vyskúšať multifunkčný športový park, zapojiť sa do bezplatnej zdravotnej prehliadky 

(zmeranie krvného tlaku a hladiny cukru v krvi), navštíviť workshop o zdravom životnom 

štýle, futbalový zápas, prezentáciu rozličných športových zariadení, spoločné cvičenie Zumba 

či predstavenie miestnych športovcov. Na podujatí sa zúčastnia aj predstavitelia vedúceho 

partnera – obce Veľké Kosihy.  

HU: Sport és egészségnap Etén, mely keretében az újonnan kialakított szabadtéri edzőpark 

ünnepélyes átadására kerül sor. A rendezvényen nemcsak a többfunkciós sportparkot vehetik 

használatba a résztvevők, de ingyenes egészségi szűrés (vérnyomás ill. vércukorszintmérés), 

egészéges életmód workshop, labdarúgó mérkőzés, különböző sporteszközök bemutatása, 

zenés közös torna – Zumba, és a helyi sportolok bemutatása is várja a látogatókat. A rendez-

vényen a vezető partner – a szlovákiai Nagykeszi község – képviselői is részt vesznek.  

EN: Health and sports day in the Hungarian municipality of Ete, during which the newly built 

outdoor fitness park will be handed over. During the event participants can try out the multi-

functional sports park, participate in a free health examination (blood pressure and blood sug-

ar levels), attend a healthy lifestyle workshop, a football match, a presentation of various 

sports equipment, a joint Zumba exercise or a performance of local athletes. The event will be  

attended by the representatives of the leading partner as well - the municipality of Veľké 

Kosihy. 

A projekt rövidítése / címe: Sport / Sportoljunk együtt - Összefogásban Ete és Nagykeszi 

Projekt regisztrációs száma: SKHU/WETA/1901/1.1/119 

Projekt weboldala: http://ete.hu/ 

Dátum: 2021/10/02 

Helyszín: Etei sportpálya, 0225/2. hrsz, 2947 Ete 

GPS koordináták: Ete, 47° 31' 31.8" N, 18° 4' 30.3" E 

Rendezvény típusa: SK – verejné podujatie, HU – nyilvános rendezvény, EN – public event  

Rendezvény szervezője: Ete Község Önkormányzata 
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Kapcsolattartó személy: Gyüsziné Rohonczi Anita, Ete község polgármestere 

Kapcsolat: + 36 34 387 644 

Kapcsolat: polgarmester.ete@rednet.hu 

Rendezvény nyelve: HU 

Tolmácsolás, fordítás biztosított: Nem 

Bejelentkezés szükséges: Nem 

Csatolandó dokumentumok: 

 meghívó* 

 ügyvitel 

 bejelentkezési formanyomtatvány 

 egyéb anyagok (amennyiben relevánsak) 

 sajtóközlemény HU 

 sajtóközlemény SK 

 

 

*A meghívó kötelező. 


