


A Fonogram díjra jelölt Bogár Muzsika zenekar 
világzenei elemekkel tarkított, élménygazdag, 
interaktív koncerteken a gyermekekhez közvet-
lenül szóló előadásban részesül a hallgatóság. 
Koncertjeiket Pintér Mónika énekes-zenepeda-
gógus, azonos néven működő zenés és mondó-
kás gyermekfoglalkozásainak szellemisége egy-
aránt áthatják.

A Star Warstól a Rózsaszín Párducig, avagy 
vidám ismerkedés a rézfúvóshangszerekkel 
filmzenéken át.  
A Daniel Speer Brass vidám családi koncertjén 
éld át amikor a Star Wars hősei belépnek a Trón-
terembe! Száguldj eszeveszetten Indiana Jones 
képzeletbeli automobilján! A Mézga Gézától a 
Nagy Ho-Ho-Ho Horgászig - zenék a filmvá-
szonról. Találós kérdések, játékos ismerkedés a 
rézfúvós hangszerekkel a kedvenc filmzenéiden 
keresztül.  

10.00

11.00

ASE-sportcsarnok

BOGÁR MUZSIKA ZENEKAR
Ciripelő tavaszkeltő 

DANIEL SPEER BRASS SHOW

melletti zöldövezeti terület

ASE-sporttelep



Az előadás egy mini-mesemusical, melyben 
a Kicsi Gesztenye Klub széles körben ismert, 
roppant kedvelt dalai hangzanak el.
A történet szerint Mini és Max (a MINIMAX csa-
torna 2 emblematikus figurája) elmeséli, hogy a 
klub főhőse, Liza elutazott, de ők elhozták a klub 
4 főszereplőjét, Gesztenyét, Ollyt, Napsugarat és 
Lufipofit, akikkel együtt adják elő a dalokat, be-
vonva a gyerekeket is az előadásba.

Gyulai István, Csapó András és Nemes And-
rás koncertje
Minden perc öröm, mikor a felnőttek világából 
újra lurkólégkörbe kerülhetünk. Ezért a formá-
ció összegyúrja a saját és mások gyermekdalait, 
mesék főcímdalait veresek megzenésítésével és 
pár humorkockával a jó hangulatért!

- avagy a régi világ hangszereinek meséi Gu-
lyás László énekes, zenész, szófaragó köz-
reűködésével
Táncra pördülünk a kecskebőr duda sípolásá-
ra. Megismerkedünk a bűvös-bájos dorombbal. 
Énekmondáshoz, tánchoz megpendül majd a 
koboz. A körtemuzsika meg segítségünkre válik, 
hogy megmutassa országnak-világnak, ki a jó 
gyerek a mai „kincskeresők” közül.

15.00

16.00

13.30

KICSI GESZTENYE KLUB SHOW
Vendégek: Mini és Max

ALKALMI GYEREKEK 
formáció

VÁNDORMUZSIKUS



A Langaléta Garabonciások sok éve járják már 
az országot-világot gólyalábaikon, s ejtik ámu-
latba a tisztelt „kurtalábú” publikumot. Eszközeik 
óriásbábok, mímesjátékok, hangos muzsikálá-
sok s ravasz szófacsarások. 

Az ASE-sportcsarnok melletti területen

14.00

Az együttműködés harmóniája gazdi és ku-
tyusa között - a Papírkutyák Kutyasuli bemu-
tatója
Különböző fajtájú, méretű, korú, haladó és kez-
dő kutyusok mutatják be, hogy mit tanulnak a 
kutyasuliban.
Sokszínű formagyakorlatok láthatók csoportban 
végrehajtva, melyben célunk megmutatni a szo-
cializáció és az együttműködés harmóniáját.

15.30

LANGALÉTA GARABONCIÁSOK 
vásári tréfái

A Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munka-
társainak közreműködésével

17.00

HABPARTI

PAPÍRKUTYÁK

Kísérőprogramok



A Csiga-Biga Mozgás- és Képességfejlesztő 
Alapítvány kutyás játszóházi programja

A játékos foglalkozáson régészeti feltáróláda és 
kézműveskedés várja a gyerekeket

A kínálatból: kürtöskalács, kenyérlángos, mi-
nifánk, waffel, kávé, jégkása, fagyi, vattacukor, 
édesség, sajtkülönlegességek, levendulás ter-
mékek, Atomcity termékek, egyedi fajátékok, 
lufik, papír, írószer, egyedi tervezésű ékszerek, 
textiltermékek, ökotextil.

10.00−12.00

10.00−15.00

10.00−18.00

EGYÜTT A KUTYÁKKAL 

PAKSI VÁROSI MÚZEUM 

GASZTROUDVAR 
ÉS KÉZMŰVESEK UTCÁJA



A rendőrség és a katasztrófavédelem közös be-
mutatója: rendőrségi járműbemutató, rendőrau-
tó kipróbálása, bűn- és baleset-megelőzési szí-
nezők, tűzvédelmi totó, célba lövés.

A kalocsai Magyar Veterán Motorok Baráti 
Köre közreműködésével
Oldalkocsis old timer motorok bemutatója, fotó-
zása, sőt a legbátrabb gyerekek ki is próbálhat-
ják őket!

Célba lövés íjjal a Paksi Celőke Íjász Sportegye-
sület tagjaival.

A Pálma Lovastanya közreműködésével.

OLD TIMER 
motorosbemutató

KATASZTRÓFAVÉDELMI 
Bemutató

A Pálma Lovastanya közreműködésével.

LOVASKOCSIKÁZTATÁS

ÍJÁSZKODÁS

10.00−16.00

15.00−17.00

10.00-17.00

15.00−18.00

10.00−12.00 és 15.00−17.00 

LOVAGOLTATÁS



Láma, alpaka, kismalac, szürke szamár, minipó-
ni, törpetehén, nyuszik, kacsák, csirkék, libák, 
holland törpekecske és gidája, igazi hortobágyi 
racka juh és bárány

Az Ökocsiga Egyesület közreműködésével, 
konyhaasztal, székek, valamint építőkockák, 
járművek, plüssök, koordinációs játékok mellett 
egy 2 m2-es Duplo vonatos terepasztal várja a 
kicsiket.

A gyerekek régi mesterségekkel ismerkedhet-
nek meg, és ki is próbálhatják őket.

  korongozás 
  népi hangszerkészítés
  nemezelés
 

10.00−17.00

10.00−17.0010.00−12.00 és 15.00−17.00 

10.00−17.00

KÉZMŰVESEK UTCÁJA 

ÁLLATSIMOGATÓ 

BABASAROK

látvány kovácsolás – a mesterség ingyen kipró-
bálható, apró dísztárgyak készíthetők, és 500-
1500 Ft ellenében elvihetők



10.00−17.00

10.00−17.00

10.00−18.00

Népi eredetű, hagyományos fából készült já-
tékokkal tehetik próbára ügyességüket kicsik 
és nagyok: körhinta, csigafutam, lengőteke, fu-
tóhordó, patkódobáló, várostrom, mezítlábas 
ösvény, koronázó, malacterelő, kacsaröptető, 
diótörő

Népi játékok újragondolva, a mai kor gyerme-
kének világához szabva. Vidám, mozgásos, 
ügyességi játékok, melyekkel gyerekek és fel-
nőttek egyaránt szívesen játszanak.

Angol nyelvi játékok, angol szintfelmérés, csil-
lámtetoválás mellett kézműves-foglalkozások 
várják a gyermekeket. A fiúk elkészíthetik Paks 
város makettasztalát, gipszfestéssel, papír-
házakkal, egyéb, városban fellelhető eszkö-
zökkel, tárgyakkal. A lányok virágos hajkötőt 
készíthetnek selyem virágszirmokból készített 
virágokkal. Ezenkívül gyöngyöt fűzhetnek az 
érdeklődő gyermekek.

GARBONCÁS JÁTSZÓRÉT

LÁDADERBI – NÉPI JÁTÉKTÉR

HELEN DORON ENGLISH PAKS



Pihenőzóna a Csengey Dénes Kulturális 
Központ és a Paksi Pákolitz István Váro-
si Könyvtár közreműködésével.

15 és 17 óra között találkozó lesz Agócs Írisz 
mesekönyv-illusztrátorral, akivel a gyerekek-
nek lehetőségük van együtt rajzolni és olvasni.
Egész nap pedig játszósarok kirakókkal és épí-
tőkkel, olvasósarok sok-sok gyerek- és ifjúsági 
kötettel, folyóirattal, novelláskötettel, gyerme-
kekkel foglalkozó szakkönyvekkel, valamint 
molyolással (könyvjelzőkészítés, rejtvényfejtés, 
színezők stb.) várják a forgatagban megfáradt 
gyerekeket és szüleiket. 

Ez a fotókabin önállóan gondoskodik az egyedi 
fényképek elkészítéséről. Érintsd meg a kijelzőt 
-> mosolyogj -> katt -> és kész a felvétel. Rá-
adásul ez a fotókabin képes a gif-opcióra, vala-
mint a fényképek magas minőségű nyomtatásá-
ra is! Az elkészült képek digitális formátumban 
letölthetőek a rendezvény után.

10.00−18.00

10.00−18.00

LAPOZGATÓ

SELFIE-AUTOMATA- 
PIXBOX FOTÓKABIN







Kisebb, nagyobb és óriási szappanbuborék ké-
szítése! 

Adománygyűjtéssel egybekötött gyermekprog-
ram: lufihajtogatás, csillámtetoválás mellett kü-
lönböző ajándék és kézművestermékeket vá-
sárolhatnak az érdeklődők. Az adományozás 
önkéntes és minden kötelezettségtől mentes.

10.00−18.00

10.00−18.00

BUBORÉKSHOW

PAKSI ANGYALOK 



Megnézzük, hogyan gondolkodnak a Minyonok 
egy bezárt térben? A szabadulószobában min-
den tárgy új értelmet nyer, és ha figyelsz, minde-
gyik ugyanahhoz a célhoz vezet: hogy JUSS KI! 
Persze egyedül nem megy: családoddal vagy 
barátaiddal közösen kell megtalálnotok a kiutat a 
bezárt térből, megkeresve a szabadulás kulcsát. 

10.00−18.00

MINYONOS SZABADULÓSZOBA

10.00−18.00

AZ ATOMENERGETIKAI 
MÚZEUM JÁRMŰBEMUTATÓJA



Az    

            

támogatásával

A programok helyszínén  
a szervezők gondoskodnak az étel-  

és italszolgáltatásról.

A programokat eső esetén  
az ASE Sportcsarnokban és  

a nagysátorban tartjuk.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A szervezők számos meglepetéssel  
várják a gyermekeket.



PROGRAMOK 10.00−18.00

Az    

            

támogatásával

ASE-sporttelep

Ami szem-szájnak ingere mandulalisztből, zab-
pehelyből, magas kakaótartalmú csokoládéból 
készült kekszkölteményeket díszíthetnek a gye-
rekek színes marcipánok, gyöngyök, aszalt gyü-
mölcsök segítségével.

KEKSZVARÁZSLAT

Pomponállatka-készítés, a gyerekek különböző 
színű, méretű és anyagú fonalakból állatos pom-
ponfigurákat készíthetnek.
Kishajó- és kisautó- készítés: kartonpapír és új-
rahasznosítható eszközök, illetve különböző kie-
gészítő dekorelemek felhasználásával kishajókat 
és egyedi kisautókat készíthetnek a gyerekek.

KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS



Családi varázsvirág, ahol a mesehősök felbuk-
kanása és a különleges játékok magával ragad-
nak mindenkit: bájitalkeverés, varázspálcacélok, 
tekergők térképe, legendás lények gondozása, a 
Weasley ikrek varázsiskolája, bagolyposta.

HARRY POTTER BIRODALOM

Bohócunk bármilyen mesefigurát, állatfigurát el-
készít lufiból a gyermekek kívánságára és nagy 
örömére.

HENNAFESTÉS,
 CSILLÁMTETOVÁLÁS

LUFIHAJTOGATÓ BOHÓC

ELEKTROMOS JÁRMŰVEK

Airwheel S3, airwheel S8, e-roller carbon, mons-
terroller, howeroard



ÓRIÁS TEREPJÁRÓ LÉGVÁR 

Az ügyesebbek komoly akrobatikai elemeket is 
bemutathatnak.

TRAMBULIN

A gigantikus méretű csúszdás légvár aktív szó-
rakozást nyújt a gyerekeknek. 

TOYSTORY 
ÓRIÁS CSÚSZDÁS LÉGVÁR 

Aladdin gigantikus méretű palotájában a gyere-
kek nemcsak csúszkálhatnak, de az óriási lég-
várban a felfújható akadályok között önfeledten 
ugrálhatnak is.

ALADDIN 
CSÚSZDÁS AKADÁLYPÁLYA 

EUROBUNGEE

Az egyedi forma mindenki kedvence lesz, hiszen 
minden gyerek egy hatalmas terepjáróban szeret-
ne ugrálni.

Egy játék, amin ugrálva mindenki megtudhatja, 
milyen súlytalanul lebegni, a levegőben könnye-
dén szaltózni és hihetetlenül magasra lendülni. 



ÓRIÁS ESDA ÉPÍTŐKOCKA 
SÁTOR 

A kukac belsejében rejtelmes ügyességi aka-
dálypálya és csúszda várja a gyerekeket.

FELFÚJHATÓ HERNYÓ 

A gyerekek kipróbálhatják, milyen egy ló hátán 
vágtatni.

PÓNIRIDE

Minden benne van, ami elengedhetetlen egy 
igazi akadályokkal teli légvárhoz, lehet benne 
csúszni, mászni és ugrálni.

NYOLCSZÖGLETŰ CSÚSZDÁS 
LÉGVÁR 

Óriási építőkockákból építhetnek a gyerekek óri-
ási házakat. 



BABABIRODALOM 
FELFÚJHATÓ LÉGVÁRRAL 

Szabadesés gumikötél és ejtőernyő nélkül! Tedd 
próbára bátorságodat, és ugorj le a magasból 
egy hatalmas felfújt párnára. 

BAG-JUMP 

A hatalmas labirintusrendszer gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt izgalmas kaland. Minden-
ki kedvére kidobózhat, bújócskázhat, fogócs-
kázhat.

GAMES CENTER 
FELFÚJHATÓ ARÉNA 

A bébijátszóparkban rengeteg szórakoztató já-
ték várja a legkisebbeket: kisautókkal, építőkoc-
kákkal, hintalóval, kisházzal, minicsúszdával és 
még sok színes játékkal.

Egy célpont eltalálásával elérhető, hogy a ked-
ves barátunk ne ússza meg szárazon. 

NYAK-LEVES 



Útvonal:
Szent István tér (buszmegálló) – Kossuth Lajos 

utca – PSE-pálya – 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.

A vonatok 15 percenként közlekednek, a kije-
lölt megállási helyük a térképen látható piros 
pontoknál lévő buszmegállók.


