
Paks Város Önkormányzata, a Csengey Dénes 
Kulturális Központ és az MVM Paksi Atomeromu Zrt. 

közös szervezésében

Gyermekek
és Családok Napja

2016. május 28.



Csengey Dénes
Kulturális Központ 

és környéke

A társulat a vándorszínészek és muzsikusok páratlan 
hangulatával, régi vásári komédiások ügyességével, hatal-
mas magasságból, óriásbábokkal, és természetes élő zené- 
vel kápráztatja el a nagyérdeműt.

10.00-10.45
GARAGULYA 

Gólyalábas Komédiás 
Kompánia

Ha szeretnéd játékosan elsajátítani a közlekedés  
szabályait, vagy csak tekernél egyet, most megteheted!

10.00-17.00

10.00-13.00

10.00-17.00

GOKART/ELEKTROMOS
KISAUTÓ/MINI VERSENYAUTÓ 

PÁLYA

LUFIHAJTOGATÁS

KÉZMŰVES VÁSÁR

a Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvánnyal 

a szabadtéri színpadon

10.00-12.00
EGYÜTT A KUTYÁKKAL –

 KUTYATERÁPIA 

10.00-17.00

11.00-12.00

KERTI ZSOLT ORIGAMI 
KIÁLLÍTÁSA a Csengey Dénes 

Kulturális Központ kiállítótermében

A KALÁKA EGYÜTTES: HÁROM 
SZÉKLÁB című gyermekkoncertje 

Kosaras fakörhinta vesszőkosárban, padon ülve forgat-
juk a kisebb-nagyobb gyerekeket. Fából ácsolt, kézzel 
hajtott retró körhinta.
LádaDerbi: Almás ládában ülve csúsznak-gurulnak le a 
lejtőn a kiskölykök. Igazi bátorságpróba!
Népi és ügyességi játékok: sajtlabirintus, hordólovaglás, 
csirkepofozó, óriáscsúzli, kakaskodó, ördögűző, tandem- 
sík, lépegetők, golyós egyensúlyozó, libikóka, malacteker- 
gető, karikadobó, békavadász, mocsárjárás, vakkirakó, 
biztoskéz, horgászat…
Asztali logikai játékok: ördöglakatok, bűvös négy- 
zet, logikai összerakós vagy szétszedős játékok, ~15 féle.

10.00-17.00
NÉPI JÁTSZÓTÉR 

pálmafás ugráló, óriáscsúszda, 11x6 méteres kétfunkciós 
élőcsocsó-focipálya 4-100 éves korig, felfújható óriás 
mászófal, babasarok 1-4 éves korig – kroki ugrálóvár, mini 
csúszdás ugrálóvár, libikóka, babaszőnyeg, műanyag  kis- 
csúszda, szivacsállatkák, mini trambulin, kenguru labda 

10.00-17.00
UGRÁLÓVÁR 



GYERMEKEK
UTCÁJA

Sárszentlőrinc

10.00-17.00
LÁZÁR ERVIN HÁZ 

Gyermekeikkel, unokáikkal kapcsolatos kérdésekre 
válaszolhatnak az édesanyák, édesapák, nagyszülők. A 
helyes válaszokat nyereményekkel díjazzuk.

Hangszerkészítés Kovács Gáborral természetes anyagok-
ból és háztartási hulladékokból.

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

ISMERED-E A GYERMEKEDET?

ÖKO HÁZ 

SUFNI „bolhapiac”

ingyenes beiratkozási lehetőség (minden 10. beiratkozó 
ajándékot kap), kézműves foglalkozás (könyvjelző, kitűző 
készítés), zsákbamacska, frissítő

10.00-17.00
A CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS
KÖZPONT új gyermekkönyvtári 

részlegének megnyitója és programja

Logikai és ügyességi feladatokkal, játékokkal várjuk  
a gyerekeket – labirintus, képrejtvény, memóriajáték: ha 
ügyes vagy, ajándék vár!

10.00-17.00
SZÍNES OTP-S FORGATAG 

Az Energetikai Szakközépiskola diákjainak bemutatója.

A Konzervgyári Nyugdíjasklub tagjainak koordinálásával.

14.00-17.00

14.00-17.00

A FIZIKA CSODÁI 

EPERLEKVÁR BEFŐZÉS

Élő helyszíni tudósítás a Fortuna sátorból! Stúdiófotózás 
nem csak gyermekeknek! Arcfestés, 3D origami.

Zumba fittness gyermekeknek a paksi Dream Fitness  
jóvoltából, valamint egészségmegőrző és fegyveres bemu- 
tató a Paksi Chen stílusú Taiji Quan Sportegyesülettel.

A Konzervgyári nyugdíjasok közreműködésével.

kézműves foglalkozás

kézműves foglalkozás

10.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

FORTUNA SÁTOR

EGÉSZSÉG HÁZA

PALACSINTÁS HÁZ 

APÁK-FIÚK HÁZA 

ANYÁK-LÁNYOK HÁZA 



a szabadtéri színpadon

könnyűzenei műsora a szabadtéri színpadon

ingyenes rock and roll tanítás 
Tánctanárok: Alpek Andrea, Alpek Imre és Krausz Ádám.

A Duna-Party Táncklubbal közösen a Csengey Dénes Kul-
turális Központ aulájában. Játszik a Boka és a Klikk.

a nagyszínpadon

13.30-14.15

16.50-17.30

19.30-20.30

20.30-24.00

14.30-16.30

A TŰZVIRÁG TÁNCEGYÜTTES, 
VALAMINT A PRO ARTIS 

MINI FÚVÓSZENEKAR fellépése 

TINI TÜSIK ÉS A PAKSI 
BROADWAY STÚDIÓ 

KÉSZÜLJ A BULIRA! 

JAMPEC PARTY 

KÖVES JÓZSEF - BALÁZS ÁRPÁD - 
BARANYI FERENC: NYAKIGLÁB, 

CSUPAHÁJ, MÁLÉSZÁJ című mesejáték 
a József Attila Színház előadásában

rendőrségi járműbemutató, rendőrautó kipróbálása, bűn- 
és baleset-megelőzési színezők, füstsátor, célba lövés

Egyéb szolgáltatások: 
Homokkép készítés

Ételszolgáltatók:
Kardos kürtőskalács
Uzd – kenyérlángos

Família Pizzéria - büfé

A rendezvény szponzora: 
Paks és Vidéke ÁFÉSZ

A gyermekszínházi előadásra helyreszóló jegyek megvásárol-
hatók a Csengey Dénes Kulturális Központ jegypénztárában.

A jegy ára: 1.200,- Ft

A szervezők számos meglepetéssel várják a gyermekeket.

A programokat eső esetén a Csengey Dénes Kulturális 
Központban tartják.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

15.00-17.00
KATASZTRÓFAVÉDELMI BEMUTATÓ 

a Városi Tűzoltóság közreműködésével

16.50-17.20
HAB-PARTY 



ASE
Sporttelep

  PROGRAMOK

Az óriás, felfújható gumifalon szakszerű biztosítás mellett, 
élmény mászni a versenyszerű falmászásban is használa-
tos mászókövek segítségével. A mászófalat gyerekeknek 
és felnőtteknek egyaránt ajánljuk.

A felfújható élőcsocsó-pályán 2x5 fős csapatok mérkőzhetnek 
meg egymás ellen a hagyományos asztali csocsót idéző felállásban.

Barátságos bohócaink a Sporttelep területét járva a gyerekek 
kívánsága szerinti formákat hajtogatnak színes lufikból.

Igazi űrhajós kiképzés, mialatt körülöttünk forog a világ. A 
3D karika látványos és nem mindennapi élményt nyújt a 
bátor jelentkezőknek. Kezelő általi meghajtású és rögzítései 
révén biztonságos.

A csillámos testdíszek nagyon feltűnőek és lát-
ványosak, és több napig is ékesítik a bőrünket. 
Szakembereink elkészítik a gyerkőcöknek az 
általuk választott csillámtetoválás mintát, vagy 
akrár arcocskájukat festik meg kívánság szerint.

DODGEM

FELFÚJHATÓ MÁSZÓFAL

ÉLŐCSOCSÓ-PÁLYA

Rodeóbika biztonságos felfújt karámmal várja 
az ügyes gyerkőcöket. Fenn tudsz maradni rajta?

RODEÓBIKA

Krokodil formájú ugrálóvár, akadálypálya és 
csúszda várja az ugrálni vágyó gyermekeket.

KROKODIL UGRÁLÓVÁR 
ÉS AKADÁLYPÁLYA

A gigantikus méretű csúszdás légvár közel 100 m2-en nyújt aktív 
szórakozást a gyerekeknek, csúszni, mászni, ugrálni is lehet rajta.

ÓRIÁSCSÚSZDÁS LÉGVÁR

A kalandvágyó kicsiket egy mobil kalandparkkal várjuk, ahol
változatos akadályokon mehetnek végig védőfelszereléssel biztosítva. 

8 ÁLLOMÁSOS KALANDPARK

LUFIHAJTOGATÓ BOHÓCOK

Világítótorony formájú ugrálóvár, ahol kedvükre mászhatnak 
és ugrálhatnak a gyerekek.

VILÁGÍTÓTORNYOS UGRÁLÓVÁR

BMX parkunkban az extrém sportok kedvelői is kipróbálhatják 
rátermettségüket, védőfelszereléssel együtt 5 kerékpárral.

BMX-PARK FELFÚJHATÓ VERSENYPÁLYÁVAL

3D-KARIKA ŰRHAJÓSKIKÉPZŐ

Itt mindenki kipróbálhatja, hogy milyen súlytalanul lebegni, 
a levegőben könnyedén szaltózni és hihetetlenül magasra 
ugrani. Az Eurobungee szórakoztató és sportos elfoglaltság 
éppúgy a felnőtteknek, mint a gyerekeknek.

EUROBUNGEE TRAMBULIN

ARCFESTÉS ÉS CSILLÁMTETOVÁLÁS

Az                     támogatásával

10.00-18.00



A résztvevők a segwayek segítségével  teljesíthetik 
a bólyapályát és különböző ügyességi feladatokat.

SEGWAY

A trambulin az a játék, ahol az ügyes-
ebbek komoly akrobatikai elemeket 
is bemutathatnak. Trambulinjainkat 
gyerekek és felnőttek is egyaránt 
használhatják, maximum 90 kg-ig.

TRAMBULIN

A legkisebbek is lehetnek a vár urai! A felfújható
légvárban játszó gyerekekre animátor felügyel. 

KIS LÉGVÁR

MOBIL KALANDPARK 
3 ÁLLOMÁSSAL A FÁK KÖZÖTT

Erősebb fák közé hidakat építünk, a fákra pedig állomásokat 
helyezünk. A fák között felállított mobil kalandpálya várja a 
vállalkozó kedvűeket egy körre.

Két játékos egy-egy labilis emelvényen egyensúlyozva har-
col egymás ellen puha végű botokkal, védőfelszerelésben.

FELFÚJHATÓ GLADIÁTOR JÁTÉK
A szórakozóhelyek kedvenc játéka felfújható óriás formában, 
ahol a játékosok három dobásból próbálhatnak meg minél 
nagyobb pontszámot elérni. A szokatlan méretű játék minden 
korosztály számára szórakoztató és látványos. 

FELFÚJHATÓ ÓRIÁS DARTS

Hajó alakú légvárunkban kedvükre 
ugrálhatnak a gyermekek. A légvár-
ban egyszerre 5 gyerek ugrándozhat. 

HAJÓ LÉGVÁR

A kosárlabda felfújható változata, ahol - a hagyományos ko-
sárlabda palánktól eltérően - a gyűrűk nem merevek, ezáltal 
érdekesebbé, izgalmasabbá varázsolják a játékot. 

FELFÚJHATÓ KOSÁRLABDAFELFÚJHATÓ KOSÁRLABDA

A színes kukac belsejében rejtelmes ügyességi 
akadálypálya és csúszda várja a gyerekeket. 

FELFÚJHATÓ KUKACMobil mászófalunkon különböző nehézségű 
utakat építünk ki, hogy kezdők és haladók 
számára egyaránt izgalmas élményt nyújtson a 
mászás. A tetejéről lecsúszásra is van lehetőség.

MÁSZÓFAL LECSÚSZÁSSAL

4 és 8 személyes asztalokkal 
várjuk a csocsózni kedvelőket.

CSOCSÓASZTAL

A felfújható célkapu a pontos rúgás vagy dobás tesztpályája. 
CÉLKAPU 3 LYUKKAL



A rendezvény ideje alatt ingyenes kisvonatok 
járnak a városban, amelyekre az alábbi busz-

megállókban lehet le- és felszállni. 
(Mivel a gyermeknapi rendezvénnyel párhuzamosan 
nemzetközi kerékpáros körverseny zajlik a városban, 

a kisvonatok a 9.30-13.00, valamint 13.00-18.00 óra 
közötti időszakban eltérő útvonalon közlekednek.)

 Útvonal és felszállási pontok 
9:30 -13:00 óra között

Szent István tér – Kossuth Lajos utca – PSE pálya – Dózsa 
György út/OTP  – Duna Szálló – ESZI Sportcsarnok – 

Építők útja/Mittler Üzletház – Gesztenyés utca – Építők 
útja/Mittler Üzletház – ESZI Sportcsarnok – 

Dózsa György út/Posta – Szent István tér

 Útvonal és felszállási pontok 
13:00 -18:00 óra között

Szent István tér – Kossuth Lajos utca – PSE pálya – Dózsa 
György utca/OTP – Duna Szálló – Tolnai út – Újtem-
plom utca alsó szakasz – Újtemplom utca felső szakasz 
– Építők útja/Pizzéria – Gesztenyés út - Építők útja/

Pizzéria - Újtemplom utca felső szakasz - Újtemplom utca 
alsó szakasz – Tolnai út Konzervgyár – Dózsa György út/
Deák Ferenc Általános Iskola – Dózsa György út/Posta – 

Szent István tér

Az első kisvonat 9:30 órakor indul a Szent  István tér-
ről, a további szerelvények 15 percenként követik.  
Az utolsó járat 18 órakor indul vissza a Gesztenyés 

útról a Szent István térre.


