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Interaktív gyermekkoncert

10.00-11.00

Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy boldog király. 
Ez a király azonban tett egy meggondolatlan ígéretet, 
és anélkül, hogy tudja, mit tesz, odaígérte a lányát az ör
dögnek. Amikor elérkezik az idő, jön is az ördög a lányért. 
Megpróbáljuk az ördögöt átverni, de biza nem sikerül, 
mégis oda kell adni a királylányt. A pokolban viszont talál
kozik Jánoskával, együtt szolgálják egy ideig az ördögöt, 
míg meg nem szöknek. A hosszú hazafele vezető úton,  
az ördög inasát végre be tudjuk csapni, végül még magát 
az ördögöt is.

11.15-12.15

13.00-13.20

ASE Sportcsarnok

CSURGÓ ZENEKAR
Cecca, a tornádó macska  

HAJÓS ERIKA
Ábelesz-kóbelesz 

A TŰZVIRÁG TÁNC-
EGYÜTTES FELLÉPÉSE

melletti zöldövezeti terület

ASE Sporttelep



A ciráda szó jelentése: tekervényes díszítmény. Cirádás, 
díszes. A zenekar a magyar népdal és népzene elemeivel dí
szíti a mai popzenét. A néphagyomány őrzésének ezzel az 
új formájával igyekeznek a fiatalabb generációknak bemu
tatni, milyen gazdag és szép a magyar népzenei örökség.

Az alkalmazkodás mesterei
Humoros, ismeretterjesztő, élő állatokat bemutató elő
adás, melynek során a városi életközösséget alkotó fajok 
sokszínű világába pillanthatnak be az érdeklődők. Az e lő
a dás végére bebizonyosodik, hogy lakókörnyezetünk, 
nagyvárosaink remek élőhelyei az alkalmazkodásra képes 
élőlényeknek. A műsorban a legkisebbektől (egér, pat
kány) a legnagyobbakig (róka, borz) képviseltetik magukat 
e fantasztikus városlakók, ezáltal a közönség részletes is
mereteket szerezhet e kézből nevelt, szelíd vadállatokról.
Állatszereplők:�  egér, patkány, görény, nyest, róka,  

borz, kutya
Előadó: Tóth Gábor solymász

16.00-17.00

14.30-15.00

13.30-14.30

CIRÁDA ZENEKAR
gyermekkoncert 

A KVINT STUDIÓ  
könnyűzenei előadása

„VAN KEDVED EGY  
ÁLLATI JÓ MÓKÁHOZ?”



A Pálma Lovastanya közreműködésével.

10.00-12.00 és 15.00-17.00

10.00-14.00

Termeszvár és totem készítése, festés óriás vászonra  
a Paksi Képtár közreműködésével, Dömötörné Göttinger 
Eszter és Toller Edina vezetésével.

10.00-14.00

LOVAGOLTATÁS

A Pálma Lovastanya közreműködésével.

10.00-17.00

LOVASKOCSIKÁZÁS

MODELLEZŐ BEMUTATÓ,  
REPÜLŐ ÉPÍTÉS

KINN ÉS BENN – FENN ÉS LENN
Termeszvár és totem készítése

Kísérőprogramok



Makettek, távcsöves madármegfigyelés, erdei állatos  
jelmezek, célbadobós ügyességi játék, kézművesfog
lalkozás.

Az Ökocsiga Játszóház közreműködésével Sáfrány Szilvia 
és Sáfrány László vezetésével.

Aljtakaróval ellátott mobilkarámokban elhelyezett holland 
törpekecske és gidája, igazi hortobágyi racka juh és bárá
nya, láma, alpakka, kismalac, szürke szamár, mini póni, 
törpe tehén (tiló/bika), nyuszik, kacsák, csirkék, libák.

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

CSERESZNYÉSKERT
Erdei Iskola bemutatósátor

JÁTÉKTÉR

ÁLLATSIMOGATÓ



Halas peca, bödön célba dobó, tökkatapult, faszekér,  
talicska, deszkapuzzle, varrott vesszőparipa, fa építőkoc
ka, szekérfutam, malommemória, malomhúzós, gólyaláb, 
piacos pult varrott zöldségekkel és gyümölcsökkel, fa
rönk babaház, babakonyha.

LOGIKAI JÁTÉKTÁR
Logikai játékok, ördöglakatok

ELEKTROMOS AUTÓPÁLYA

ÍJÁSZAT 
TAPADÓKORONGOS ÍJAKKAL

VIZEZŐS JÁTÉKOK
5 különböző Waterplay játék

NÉPI JÁTSZÓTÉR

KÉZMŰVESVÁSÁR



Egyedi repülőgépmodell háttérképpel, pilótaruhával, pi
lótasapkával, valamint egyedi kenumodell a paksi tájban.

FOTÓSZÍNHÁZ

10.00-18.00

10.00-17.00

MUNKAGÉPEK BEMUTATÓJA
traktor, kombájn, markoló

FELFÚJHATÓ ÉS  
SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK

ARCFESTÉS ÉS  
CSILLÁMTETOVÁLÁS

 10.30 Sünizene
 16.00 Sünizene
 17.00 A KVINT Studio énekeseinek  műsora
 10.00-16.00 Kézművesfoglalkozás, babajátszó

KVINT STUDIO SÁTOR







Hátastandem, reverzbringa, szembetandem, trükkös tri
cikli, velocipéd.

Játékos, szabad szórakozási forma, melyben a buborék
készítő animátor bevonja a gyermekeket az önfeledt, 
vidám játékba.

Angol nyelvi játékok, angol szintfelmérés,  
kézművesfoglalkozás.

TRÜKKÖS BRINGÁK

BUBORÉKPARTI

HELEN DORON ENGLISH PAKS



A Kincskereső Gyermekkönyvtár, valamint a Csengey 
Dénes Kulturális Központ Könyvtára munkatársainak 
közreműködésével.

 olvasósarok soksok gyermek és ifjúsági kötettel
 folyóirat és napilapolvasó
 játszósarok kirakókkal, építőkkel
  kreatív foglalkozás, könyvjelzőkészítés, rejtvény

fejtés, színezők stb.

A klasszikus cirkusz varázslatos hangulata, elefánt, 
gólyaóriásbábok, tűznyelés, gólyalábas zsonglőrszámok,  
bűvészattrakció. Mindez sok humorral, interakcióval.

A CsigaBiga Mozgás és Képességfejlesztő Alapítvány 
kutyás játszóházi programja.

10.00-18.30

15.00-16.00

15.00-17.00

KÖNYVTÁR-TÉR

VAGA BANDA GÓLYALÁBASOK
Óriáscirkusz

EGYÜTT A KUTYÁKKAL



Rendőrségi járműbemutató, rendőrautó kipróbálása, 
bűn és balesetmegelőzési színezők, tűzvédelmi totó, 
célba lövés.

A Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak 
közreműködésével

15.00-17.00

17.00-17.30

KATASZTRÓFAVÉDELMI  
BEMUTATÓ

HAB-PARTI



A hőlégballonos függeszkedés nem egy sétarepülés jelent, 
függeszkedés alkalmával a hőlégballon kötelekkel rögzít
ve van a talajhoz és tereptárgyakhoz egy meghatározott te
rületen, majd ott 2040 méter magasra száll fel bizonyos 
időközönként. Függeszkedés alkalmával a felemelkedés 
pár percenként történik, általában 510 percenként, ami
kor 24 fős csoportokban a ballon kosarában elhelyezke
dő emberek megtekinthetik az adott területet abból a ma
gasságból, amilyen magasra a hőlégballon felemelkedik.

17.00-20.00

HŐLÉGBALLONOS 
FÜGGESZKEDÉS

Teljesen életszerű, sétáló, hangot adó, a filmek dublőrei 
által használt, 4 méter hosszú, és 2 méter magas dínók 
szórakoztatják a közönséget.

17.30-18.30

ÉLŐDÍNÓ-SHOW



Konferál: Tisza Veronika

A programok helyszínén  
a szervezők gondoskodnak az étel-  

és italszolgáltatásról.

A programokat eső esetén  
az ASE Sportcsarnokban és  

a nagysátorban tartják.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A részletes programokat tartalmazó 
kiadványt a szervezők minden  

háztartásba eljuttatják.

A szervezők számos meglepetéssel  
várják a gyermekeket.



PROGRAMOK 10.00-18.00

Az    

   

támogatásával

ASE Sporttelep

Barátságos bohócaink a sporttelep területét járva a gyere
kek kívánsága szerinti formákat hajtogatnak színes lufikból.

LUFIHAJTOGATÓ BOHÓC

Kapszulaékszerkészítés és kötélverés 

KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS

A csillámos testdíszek nagyon feltűnőek és látványosak, 
és több napig is ékesítik a bőrünket. Szakembereink 
elkészítik a gyerkőcöknek az általuk választott csillámte
toválásmintát, vagy akár arcocskájukat festik meg 
kívánság szerint.

ARCFESTÉS ÉS  
CSILLÁMTETOVÁLÁS



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

EUROBUNGEE TRAMBULIN

KROKODILLÉGVÁR

TEREPJÁRÓ LÉGVÁR

HAJÓLÉGVÁR



Akadálypályánkon, biztonságosan rögzítve, sisakban 
mászhatnak a gyerkőcök. Mindenki próbára teheti bátor
ságát, ügyességét és állóképességét.

KALANDPARK

És mégis forog a föld. Vagy nem is biztos, hogy a föld fo
rog? Kicsit zavaros e játékban minden. Csakúgy, mint az, 
hogy hol van a fenn és a lenn.

3D-KARIKA

Az eszköz hasonlít egy ninjakiképző pályára, amelyben 
próbára teheti érzékszerveit, reflexeit, illetve fizikumát 
is. Szimulátorunk garantáltan felejthetetlen élményt nyújt 
mind gyermekeknek, mind felnőttek részére.

SÖPRÖGETŐ LÉGVÁR

NYOLCSZÖGLETŰ  
ÓRIÁS LÉGVÁR 



ÉPÍTŐKOCKA-SZIGET

Az akadálypálya a páros viadalok lehetőségét rejti. Nem 
könnyű a másiknál gyorsabban végigfutni, ugrani, bújni, 
szlalomozni, mászni a pályán! A látványos pálya csúszdá
val fejeződik be.

MESÉS AKADÁLYPÁLYA

Színes játékbirodalom a legkisebbeknek (16 éves korig) 
kisautókkal, építőkockákkal, hintalóval, kisházzal, mini
csúszdával stb.

BABABIRODALOM LÉGVÁRRAL



DODZSEM

10 m magas, felfújtható, kétoldalú mászófal, melynek 
tetején egy óriás gorilla az úr.

GORILLÁS MÁSZÓFAL

Átalakítható játszókamionunkban minden gyerek kedvé
re mászhat, ugrálhat!

JÁTSZÓKAMION

Egy levegővel felfújt, kétrétegű műanyag gömb belsejé
ben az utas hevederekkel rögzítve gurulhat le a mestersé
ges lejtőn. Igazi élmény, extrém körülmények…

AIRBALLPÁLYA



Útvonal:
Szent István tér (buszmegálló) – Kossuth Lajos utca – 

PSEpálya – Kereszt utca – Dózsa György út –  
Tolnai út – Újtemplom utca – Kishegyi utca –  

Gesztenyés út – Pollack Mihály utca – Kápolna utca – 
Dózsa György utca – Szent István tér

A rendezvény ideje alatt ingyenes 
kisvonatok járnak a városban.


