Paksi Tavasz
2020

programajánló

KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Paksiak!
Kedves Olvasó!

Bár az idei tél nem fordította felénk haragos arcát és
nem igazán tett próbára minket, azért mégis jó arra
gondolni, hogy lassan hivatalosan is beköszönt az idei
tavasz. Talán mindannyiunknak erőt és energiát ad az
éledő természet szépsége és az is, hogy egyre több időt
tölthetünk újra a szabadban egyéni vagy közösségi
programokon. Városi rendezvényeinkkel szeretnénk
segíteni a helyi családok, közösségek értékes, minőségi
időtöltését. Ezért idén tavasszal is szeretettel hívjuk
Önöket ünnepi megemlékezéseinkre, valamint számos
egyéb program mellett városunk nagyrendezvényeire,
fesztiváljaira. Munkatársaimmal hiszünk abban, hogy
a Csengey Dénes Kulturális Központ, a múzeumok,
könyvtárak, civil közösségek és az önkormányzat
által szervezett tavaszi programok segítik ünnepeink
méltó megélését, színvonalas kikapcsolódást,
szórakozást, valódi családi és közösségi élményt
nyújtó eseményeket kínálnak mindenki számára.
Várjuk Önöket, legyünk együtt, éljük meg az
összetartozás örömét!

Szabó Péter
polgármester
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A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN
VÁROSI KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI

Március 20-22. (péntektől vasárnapig)
Nagy könyvelhagyó hétvége
Városszerte csomagolópapírba bujtatott könyvek
várják, hogy valaki megtalálja és elolvassa őket. A
nyomkövetéshez szükséges a könyvekben lévő címen a
könyveket regisztrálni, ezzel tudják követni a szervezők,
hogy hány „elveszett” könyv talált gazdára.
Március 23. (hétfő)

17:00

Író-olvasó találkozó Tóth Andival, a Dobd ki a szemetest!
című sikerkönyv szerzőjével
Dobd ki a szemetest! – Hulladékcsökkentés lépésről
lépésre. Tóth Andi saját háztartásában véghezvitt
változtatásokat, tapasztalatokat foglalta könyvbe.
Április 6. (hétfő)

18:00

Dr. Ságh Beáta előadása a nárcizmusról Márai Sándor:
Eszter hagyatéka című regénye alapján
Április 11. (szombat)
Posztolj verset az utcára!
A magyar költészet napján, József Attila születésnapján
a szervezők beborítják a könyvtár bejáratát versekkel
az olvasók, látogatók segítségével. Hozza el, vagy írja le
kedvenc versét és a szervezők kihelyezik azokat.
Április 16. (csütörtök)

18:00

Író-olvasó találkozó Simon Mártonnal
A magyar költészet napja alkalmából Simon Márton
költő, slammer, műfordító lesz a könyvtár vendége,
akivel Fittné Szilvássy Ildikó beszélget.
Május 25. (hétfő)

18:00

Dr. Ságh Beáta előadása a hazugságról és a bosszúról
Szabó Magda: Az őz című regénye alapján.
Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
7030 Paks, Villany utca 1.
Kapcsolattartó: Kiss Anett
Telefon: 0675/830-362
Web: www.vkpaks.hu
Facebook: www.facebook.com/vkpaks
E-mail: konyvtar.rendezveny@paks.hu
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A PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN
VÁROSI KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI

Baba-Mama Klub
Március 12. (csütörtök)

10:00

Téma: Apa szerepe a családban
Április 9. (csütörtök)

10:00

Téma: Csecsemő és kisded táplálása
Május 14. (csütörtök)

10:00

Téma: Biztonságos nyaralás a gyermekkel
A klubfoglalkozások ingyenesek.
Március 10., 24., április 7., 21., május 5., 19. (kedd)

10:00

Ringató foglalkozás – zenés foglalkozás 3 év alatti
gyermekeknek
Foglalkozásvezető: Petrovicsné Árki Zsuzsanna
A foglalkozás díja: 900 Ft/család
Regisztrálni a kincskereso@paks.hu e-mail címen, vagy a
75/830-360-as telefonszámon lehet.
Március 25., április 29., május 27. (szerda)

16:30

Kakaó-parti
Mesehallgatással összekötött kakaózás, kézműves
foglalkozás várja az óvodás korú gyermekeket.
A belépés díjtalan.
Április 4. (szombat)

09:00-12:00

Húsvéti kézműves foglalkozás – húsvétra hangoló
program az egész család számára
A belépés díjtalan.
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A KINCSKERESŐ GYERMEKKÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
Április 8. (szerda)

16:30

Nefelejcs Bábszínház: Boribon kirándul – húsvéti családi
program kisgyermekes családok számára
A belépés díjtalan.
Április 25. (szombat)

09:00-12:00

Anyák napi kézműves foglalkozás – anyák napjára
hangoló program óvodás és kisiskolás gyermekek számára
A belépés díjtalan.
Május 25-29. (hétfőtől péntekig)
A kihívás hete
A kihívás napja (május 27.) alkalmából egész héten játékos,
ügyességi feladatokkal tarkított foglalkozásra várjuk az
óvodás csoportokat és alsó tagozatos osztályokat.
Bővebb információ és időpont-egyeztetés:
Zsidi-Török Tímea
Telefon: 0675/830-360
A belépés díjtalan.
Március 13., 27., Április 3., 24., Május 8. 22.
(tervezett időpontok, kéthetente pénteken)

17:30-21:30

Kezdőjátékos Társasjáték Klub
A szervezők várnak minden 14 évnél idősebb társasozni
szerető játékost a klubba, „mert vannak napok, amelyek
egyszerűen csak játékra valók”.
A klubhoz bárki csatlakozhat.
A belépés díjtalan.
Kincskereső Gyermekkönyvtár
7030 Paks, Dózsa György út 20.
Telefon: 0675/830-360
Web: www.vkpaks.hu/kincskereso-cimlap
Facebook: www.facebook.com/kincskeresopaks
E-mail: kincskereso@paks.hu
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A CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KÖZPONT
ÁLTAL SZERVEZETT ÉS A KÖZPONTBAN
MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
Március 7. (szombat)

10:00-18:00

POZITÍV NAP (nemcsak) NŐKNEK
10:00
10:30
11:45
12:15
13:00
14:15
14:30
15:00
15:40
15:50
16:15
17:00

Csillag Show-Tánc Egyesület bemutatója
Cséffalvay Gábor előadása:
Hogyan küzdjünk meg önmagunkért?
Lakatos Mónika előadása:
Szakrális Magyarország
Péceli Gyöngyvér előadása: A jótékony csoki
Hangtálterápia Cser Melinda közreműködésével
A részvételhez kényelmes ruha és polifoam
szükséges.
Halász Krisztina előadása:
Hogyan bánjunk jól egymással?
Jógabemutató Márton Anett közreműködésével
A részvételhez kényelmes ruha és polifoam
szükséges.
Farkas Erika terapeuta előadása:
Hogyan éljük túl anyáinkat?
Kovács Aliz énekel
Tombolasorsolás
REDENCZKI MARCSI humorista műsora
Az Apropó Színjátszó Egyesület előadása

10-15 óra között különböző szolgáltatások várják a
jelentkezőket:
Rákészülés az anyaságra, lélekmasszázs az anyaság
beindítására,
manikűr,
géllakkozás,
hajfonások
készítése, Animi meditációs energiamasszázs, ökozsák
varrás, szellemsebészet, karmaoldás, nappali sminkek,
masszázs, stb.
Jelentkezni és időpontot kérni a helyszínen az információs
pultnál lehet aznap 09:45-től.
Egész nap kézműves ékszerek, kozmetikumok,
szappanok, sajtok, borok, édességek, gyógy- és kézműves
termékek vásárolhatók.
A belépés díjtalan.
Tombola vásárolható 200 Ft-os áron az információs
pultnál aznap 10 órától.
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A CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KÖZPONT
ÁLTAL SZERVEZETT ÉS A KÖZPONTBAN
MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
MEGEMLÉKEZÉSEK NEMZETI ÜNNEPÜNK
172. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Paks Város Önkormányzata tisztelettel meghív minden
emlékezőt nemzeti ünnepünk 172. évfordulója alkalmából
rendezendő megemlékezés programjaira.

Dunakömlőd

Helyszín: Dunakömlődi Faluház
Időpont: Március 13. (péntek) 18:00
Ünnepi beszédet mond: Szabó Péter polgármester
Zászló és kokárda – emlékműsor az 1848-as forradalom és
szabadságharc tiszteletére

Közreműködők: Fitt Janka, Jozef Helga, Laczkó Nóra, Röhberg
Dániel, Tábori Dóra, Varga Melinda, Veisz Lili, Vesza Zsombor
Rendező: Faragóné Kertész Alice

Paks

Helyszín: Szent István tér
Időpont: Március 15. (vasárnap) 10:00
Ünnepi beszédet mond: Süli János tárca nélküli miniszter

Szól a szabadság

rendhagyó ünnepi műsor (nem csak) fiataloknak
Deniz (rap énekes) fellépése

Közreműködnek: a PistiEst, a Pirkadat és a SoulFood zenekar tagjai, továbbá Pintér Petra, Weller P. Hanna, Kerner Péter, Poór József
(ének), Horváth Balázs (gitár), Berek Dániel (billentyű), Debreceni
Máté (dob), valamint az Apropó Színjátszó Egyesület tagjai.

Rossz idő esetén rövidített ünnepi megemlékezésre a Csengey Dénes Kulturális Központban kerül sor.

AZ ÜNNEPI EST PROGRAMJA

Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ, színházterem
Időpont: Március 15. (vasárnap)
17:00 Ünnepi köszöntőt mond: Szabó Péter polgármester
17:15 Tisztes Polgár kitüntető címek átadása
17:30 Ünnepi műsor
Dalba öntött forradalom - a Paks Kultúrájáért díjas
Szaggató zenekar ünnepi koncertje
Pohárköszöntőt mond: Leber Ferenc alpolgármester
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A CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KÖZPONT
ÁLTAL SZERVEZETT ÉS A KÖZPONTBAN
MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
Március 16-tól április 5-ig
Mozitörténeti kiállítás a Budapesti Mozitörténeti
Alapítvány gyűjteményéből
Régi mozitechnikai eszközök bemutatása a paksi mozi
indulása alkalmából a Kiállítóteremben.
A belépés díjtalan.
Bővebb információ: Kiss-Fodor Melinda
Telefon: 0675/830-354
E-mail: kissfodormelinda@csengey.hu
Március 19. (csütörtök)

18:00

Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ, kisklub
A szavak ereje előadássorozat
Gyakorlati útmutatók az önismeret és önfejlesztés témákban
Előadó:
Marton Renáta NLP Life Coach/Életvezetési tanácsadó
Téma: Az önálló gondolkodás ösztönzése egy elvárásokkal teli közegben.
A szavak ereje előadássorozat önmagától kapott szárnyra és alakult mára egy közkedvelt programmá. Célja az
információk átadása mellett az inspirálás és motiválás
arra, hogy tudatosan alakítsunk ki egy számunkra boldog életet, ahol megfelelő külső és belső kommunikációval csodássá varázsolhatjuk mindennapjainkat, társas
kapcsolatainkat.
A belépés díjtalan.
Bővebb információ: Kiss-Fodor Melinda
Telefon: 0675/830-354
E-mail: kissfodormelinda@csengey.hu
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A CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KÖZPONT
ÁLTAL SZERVEZETT ÉS A KÖZPONTBAN
MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
Március 20. (péntek)

17:00

A „Tervezze meg és nevezze el! – Logópályázat
felnőtteknek a paksi mozi logójának megtervezésére”,
valamint a „Moziba járni érdemes – Pattogjon a
fantáziád!” című rajzpályázat óvodásoknak és általános
iskolásoknak eredményhirdetése
A Csengey Dénes Kulturális Központ által meghirdetett
pályázatok eredményhirdetése
Bővebb információ: Kiss-Fodor Melinda
Telefon: 0675/830-354
E-mail: kissfodormelinda@csengey.hu
Március 23-29.
Lázár Ervin mesehősei –
Négyszögletű kerek erdő mesekiállítás
Megyeri János szobrászművész munkáiból
Helyszín: Csengey Dénes Kulturális Központ, emeleti előtér
Megyeri János szobrászművész amikor Pécelre költözött,
s megtudta, hogy Lázár Ervin, a nagy meseíró sokáig
ott élt és alkotott, úgy gondolta, valami nagyszabású,
maradandó művel szeretne adózni emlékének. Hosszas
előkészületek és kitartó munka eredményeként
elkészültek az életnagyságú figurák: Dömdödöm,
Szörnyeteg Lajos, Ló Szerafin, Vacskamati, Mikkamakka,
Nagy Zoárd, Bruckner Szigfrid és Maminti.
Nyitva tartás: március 23-án (hétfőn) 13:00-19:00 óráig,
március 24-29. között (kedd-vasárnap) 09:00-19:00 óráig.
Csoportok esetén előzetes bejelentkezés szükséges
március 18-ig Kiss-Fodor Melinda kulturális szervezőnél
a kissfodormelinda@csengey.hu e-mail címen, vagy a
0675/830-354-es telefonszámon.
A belépés díjtalan.
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A CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KÖZPONT
ÁLTAL SZERVEZETT ÉS A KÖZPONTBAN
MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
Április 24. (péntek)

20:00

Április 25. (szombat)
16:00 és 20:00
A TŰZVIRÁG TÁNCEGYÜTTES
40 ÉVES JUBILEUMI ELŐADÁSA:
Örök szerelem – Terpszikhoré gyermekei
Jegy ára: 4.500 Ft
Bővebb információ: Nagy Vivien
Telefon: 0620/387-66-89
E-mail: tuzviragjegy@gmail.com
Április 28. (kedd)

19:00

A Domján Edit-bérlet 3. előadása: Széttépve
SZABÓ KIMMEL TAMÁS zenés estje
Közreműködik: Lázár Vilmos és zenekara
Rendező: Novák Eszter
Zenés szembenézés Szabó Kimmel Tamással.
“Vajon miért választja az ember az élet helyett az élet
villanásnyi illúzióját? Mi az, amiért az olykor biztonságos
családi hátteret, a tiszta jövőt egy koszos gyorséttermi WCre váltja? Mi az a pillanat ahol megszületik a döntés, hogy
fejjel csússzunk lefelé a lejtőn? A függőség mindenki életében megtalálható, hol észrevehetetlenül, hol látványosan.
Előadásunk az embert boncolgatja, a döntést vizsgálja és
igyekszik bemutatni, hogy az élet, néha tényleg csak egy
pillanaton múlik! Igaz történetek, zene, fény és sötét. A
döntés a miénk, de talán létezik kiút...”
Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott.
Jegy ára: 3.900 Ft
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A CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KÖZPONT
ÁLTAL SZERVEZETT ÉS A KÖZPONTBAN
MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK
Május 5. (kedd)

17:00

A Paksi Képzőművészeti Iskola tanévzáró kiállítása
A Paksi Képzőművészeti Iskola növendékei a 2019/2020-as
tanévben készített munkáikat mutatják be a kiállítás során.
Bővebb információ: Takács Éva
Telefon: 0670/597-65-82
E-mail: takacseva111@gmail.com

Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
7030 Paks, Gagarin utca 2.
Elérhetőség: info@csengey.hu, 0675/830-350
Web: www.csengey.hu
Facebook: www.facebook.com/csdkk

A CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS
KÖZPONT KÖNYVTÁRÁNAK
PROGRAMJA
Április 23. (csütörtök)

17:00

Író-olvasó találkozó Pápay Eszterrel
A verseskötet és egyben a bemutató műsor címe:
„Legendák a mostról”
Szerző: Pápay Eszter, költő, művészetterapeuta
A bemutató műsorban közreműködik Kőrösi Gábor
zenész, hangterapeuta, aki gitáron és handpanen játszik
majd.
Bővebb információ: Lampert Marianna
Telefon: 0675/830-356
E-mail: konyvtar@csengey.hu
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A PAKSI VÁROSI MÚZEUM
PROGRAMJAI
Március 9-13.
1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményei
Ajánlott korosztály: 3-8. évfolyamos iskolai csoportok
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc katonai
történetét vizsgálhatják meg a résztvevők. Miért
volt szükség a honvédkatonák toborzására? Milyen
nehézségek adódtak? A gyermekek megismerhetik az
egyenruhájukat, fegyverzetüket, felszerelésüket, de a
szabadságharc népköltészetével is megismerkedhetnek.
A foglalkozás időtartama 45-60 perc. Igény szerint
kézműves foglalkozás (Honvédkatona gipszfestés) is
kérhető.
A részvétel díjtalan, a foglalkozás díja kézműves
foglalkozással 250 Ft/fő.
Bővebb információ: Bogdán Ferenc
Telefon: 0675/830-378
E-mail: muzeumpedagogia@paks.hu
Március 10. (kedd)
Beporzók napja
Ajánlott korosztály: 1-8. évfolyamos iskolai csoportok
A Beporzók napja (március 10.) új természetvédelmi jeles
nap. A beporzás legfontosabb szereplőiről, a rovarokról
szóló múzeumpedagógiai foglalkozáson vehetnek részt a
regisztráló gyermekcsoportok.
A foglalkozás időtartama 45-60 perc. Igény szerint
kézműves foglalkozás is kérhető.
A részvétel díjtalan, a foglalkozás díja kézműves
foglalkozással 250 Ft/fő.
Bővebb információ: Sáfrány Szilvia
Telefon: 0675/830-378
E-mail: muzeumpedagogia@paks.hu
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A PAKSI VÁROSI MÚZEUM
PROGRAMJAI
Március 16-20.
Ártéri gazdálkodás
Ajánlott korosztály: 1-8. évfolyamos iskolai csoportok
Áldás és átok. Hogyan éltek együtt a Dunával a folyószabályozás előtt az emberek? Védekeztek-e az áradások ellen? Milyen hasznot hozott az árvíz?
A foglalkozás időtartama 45-60 perc. Igény szerint kézműves foglalkozás is kérhető.
A részvétel díjtalan, a foglalkozás díja kézműves foglalkozással 250 Ft/fő.
Bővebb információ: Sáfrány Szilvia
Telefon: 0675/830-378
E-mail: muzeumpedagogia@paks.hu
Március 23-26.
Meteorológiai hét
Ajánlott korosztály: 1-8. évfolyamos iskolai csoportok
1960 óta március 23. a meteorológiai világnap. Erre a
napra emlékezve az időjárás jelenségeiről és azok kialakulásáról, a vízkörforgásról hallhatnak az érdeklődők.
A foglalkozás időtartama 45-60 perc. Igény szerint kézműves foglalkozás is kérhető.
A részvétel díjtalan, a foglalkozás díja kézműves foglalkozással 250 Ft/fő.
Bővebb információ: Bozsokiné Berta Orsolya
Telefon: 75/830-378
E-mail: muzeumpedagogia@paks.hu
Április 4. (szombat)

10:00-14:00

Húsvéti családi nap a múzeumban – kézműves foglalkozás, játékok
Bővebb információ: Bogdán Ferenc
Telefon: 0675/830-378
E-mail: muzeumpedagogia@paks.hu
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A PAKSI VÁROSI MÚZEUM
PROGRAMJAI
Április 6-8.
„Esztendőre még frissebb légy!”
Ajánlott korosztály: óvodás csoportok, 1-8. évfolyamos
iskolai csoportok
A húsvéti témahéten az ünnepkörhöz kacsolódó szokásokat és hagyományokat eleveníthetik fel a résztvevők.
A foglalkozás végén a gyermekek a hagyományos vödrös
locsolást is kipróbálhatják a múzeum udvarán.
A foglalkozás időtartama 45-60 perc. Igény szerint kézműves foglalkozás is kérhető.
A részvétel díjtalan, a foglalkozás díja kézműves foglalkozással 250 Ft/fő.
Bővebb információ: Bozsokiné Berta Orsolya
Telefon: 75/830-378
E-mail: muzeumpedagogia@paks.hu
Április 20-24.
Az ártéri erdő tavasszal
Ajánlott korosztály: 1-8. évfolyamos iskolai csoportok
A tavasz a természet ébredésének, a megújulásnak az
időszaka. Lombfakadás előtt virágszőnyeg borítja az
erdő alját, a Duna áradásával a fokok megtelnek vízzel,
csetlő-botló utódok követik anyjukat, madárdaltól hangos az erdő. Az ártéri erdő foglalkozás sorozat tavaszi
előadásain mindezeket részletesebben megismerhetik a
gyermekek.
A foglalkozás időtartama 45-60 perc. Igény szerint kézműves foglalkozás is kérhető.
A részvétel díjtalan, a foglalkozás díja kézműves foglalkozással 250 Ft/fő.
Bővebb információ: Sáfrány Szilvia
Telefon: 0675/830-378
E-mail: muzeumpedagogia@paks.hu
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A PAKSI VÁROSI MÚZEUM
PROGRAMJAI
Május 18-22.
Ókori római játékok
Ajánlott korosztály: 3-6. évfolyamos iskolai csoportok
Az ókori játékok még ma is játszhatóak, szabályaik még
ma is érthetőek és élvezetesek. A gyermekek a foglalkozáson megismerkedhetnek az ókori római játékokkal,
azok szabályaival.
A foglalkozás időtartama 45 perc.
A részvétel díjtalan.
Bővebb információ: Bogdán Ferenc
Telefon: 0675/830-378
E-mail: muzeumpedagogia@paks.hu
Paksi Városi Múzeum
7030 Paks, Deák Ferenc utca 2-4.
Telefon: 0675/830-378
Web: www.varosimuzeum.hu
Facebook: www.facebook.com/paksimuzeum
E-mail: muzeumpedagogia@paks.hu
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A PAKSI KÉPTÁR
PROGRAMJAI
Március 2. (hétfő)

13:30-15:00

Bemutató foglalkozás pedagógusoknak
Futrinka workshop – Schéner Ildikó művészetterapeuta
és Tillmann Hanna képzőművész vezetésével a pedagógusok kipróbálhatják, mint résztvevők a gyermekeknek
szánt foglalkozást.
A workshop a mozgás és az alkotás összekötésén alapul,
egymásból nyer inspirációt. Mozgásból alkotás lesz, az
alkotásból mozdulat, játék:
mozgás • mese • szerepjáték • felfedezés • alkotás • érzelmek • humor
A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Bővebb információ: Stadler Krisztina
Telefon 0675/830-284
E-mail: kstadler@paksikeptar.hu
Március 13. (péntek)

10:00-11:30

Pamacsoló – Ecset végén színes világ
A márciusi Pamacsolón színpompás alkotásokat készíthetnek a résztvevők. Megfesthetik és hívogatják a tavaszt
minden színével és szépségével együtt.
A szervezők szeretettel várnak a foglalkozásra minden
olyan anyukát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen játszik és
alkot együtt gyermekével. Az oldott légkörű, vidám foglalkozásokra az óvodát megelőző korosztályt és szüleiket
várják a szervezők.
A foglalkozás díja: 500 Ft/család
Március 13. (péntek)

17:00

Elena Yakovleva – orosz festőnő kiállítása
Helyszín: emeleti kiállítótér
Március 28. (szombat)

16:00

Válogatás a Paksi Képtár gyűjteményéből
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A PAKSI KÉPTÁR
PROGRAMJAI
Április 3. (péntek)

10:00-11:30

Pamacsoló – Húsvéti készülődés
A foglalkozáson képeslapokat és kedves bábfigurákat készíthetnek a résztvevők.
A szervezők szeretettel várnak a foglalkozásra minden
olyan anyukát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen játszik és
alkot együtt gyermekével. Az oldott légkörű, vidám foglalkozásokra az óvodát megelőző korosztályt és szüleiket
várják a szervezők.
A foglalkozás díja: 500 Ft/ család
Április 15-16. (szerda-csütörtök)
Tavaszi alkotónapok 6-12 éves gyerekek számára
Játék, jókedv és izgalmas alkotási lehetőség vár mindenkit az alkotónapokon, ahol a tavaszi szünet egy részét
tölthetik a gyermekek. A programon játékos alkotások
és alkotó játékok követik egymást, hogy élményekkel teli
legyen a szünidő.
Részvételi díj: 3500 Ft/fő/nap, mely tartalmazza a napi
háromszori étkezést és a művészeti anyagok költségeit. A
program minden nap 08:00-16:00 óra között tart.
Jelentkezni egy vagy több napra is lehetséges személyesen a Paksi Képtárban, telefonon, vagy e-mail-ben.
A részvételi szándékot április 6-ig várják a szervezők.
Napi belépő ára: 3500 Ft/fő
Bővebb információ: Stadler Krisztina
Telefon: 0675/830-284
E-mail: kstadler@paksikeptar.hu
Április 18. (szombat)

16:00

Ritter János kiállítása
Helyszín: emeleti kiállítótér
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A PAKSI KÉPTÁR
PROGRAMJAI
Május 22. (péntek)

10:00-11:30

Pamacsoló – Tücsök és bogár
A májusi Pamacsolón az erdők, mezők legkisebb lakóival
ismerkedhetnek meg a résztvevők. A foglalkozáson
színpompás lepkéket, bogarakat, vidám kis figurákat
készíthetnek.
A szervezők szeretettel várnak a foglalkozásra minden
olyan anyukát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen játszik
és alkot együtt gyermekével. Az oldott légkörű, vidám
foglalkozásokra az óvodát megelőző korosztályt és
szüleiket várják a szervezők.
A foglalkozás díja: 500 Ft/ család
Bővebb információ: Stadler Krisztina
Telefon 0675/830-284
E-mail: kstadler@paksikeptar.hu
Paksi Képtár
7030 Paks, Tolnai út 2.
Telefon: 0675/830-283, 0675/830-284
Web: www.paksikeptar.hu
Facebook: www.facebook.com/paksikeptar.hu
E-mail: kstadler@paksikeptar.hu, rekamajsai@paksikeptar.hu

19

AZ ATOMENERGETIKAI MÚZEUM
PROGRAMJAI
Tavasz folyamán
Nyitott szemmel járj! –
8 éves az Atomenergetikai Múzeum
Az Atomenergetikai Múzeum megnyitásának 8. évfordulóját rendhagyó módon ünnepli. A tavasz folyamán az
épület kapuin kilépve, külső helyszíneken (iskolák, közintézmények, polgármesteri hivatal, könyvtár, stb.) mutatja meg magát a múzeum: kísérletekkel, kiterjesztett
valóság-elemekkel ellátott interaktív tudáskapszulával
települ ki egy-egy helyszínre.
Bővebb információ: Bencze Eszter
Telefon: 0675/505-059
Május 16. (szombat)

09:00-16:00

Város Napja – Múzeum-sziget
Helyszín: Táncsics-park
Az Atomenergetikai Múzeum idén is csatlakozik a város
napi rendezvényhez. Digitális eszközökkel, interaktív újdonságokkal, fizika-bemutatókkal, játékokkal és meglepetésekkel, kézműveskedéssel és egyéb izgalmas programokkal várják a szervezők az érdeklődőket.

Atomenergetikai Múzeum
7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
Kapcsolattartó: Bencze Eszter
Elérhetőség: atommuzeum@npp.hu, 0675/505-059
Web: www.muzeum.atomeromu.hu
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AZ ASE SPORTCSARNOK
PROGRAMJA
Április 5. (vasárnap)

09:00-12:00

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
A szervezők szeretettel várnak minden családot egy vidám, mozgalmas húsvétváró délelőttre, amelyen minden
korosztály megtalálja a számára minőségi alkotásra lehetőséget nyújtó foglalkozást.
A kínálatból: sok-sok játék, versengés, légvár, csúszda,
trambulin, arcfestés, babasarok, terápiás kutya bemutató, húsvéti díszek készítése, plakátfestés és húsvéti színházi műsor.
A belépés díjtalan.
ASE Sportcsarnok
7030 Paks, Gesztenyés utca 2.
Kapcsolattartó: Sánta István
Elérhetőség: iroda@ase.hu, 0675/311-000, 0620/264-78-40
Web: www.ase.hu
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MISS ALPOK ADRIA NEMZETKÖZI
SZÉPSÉGVERSENY TOLNA MEGYEI
DÖNTŐJE ÉS PAKS SZÉPE VÁLASZTÁS
Március 28. (szombat)

18:00

Helyszín: Erzsébet Nagy Szálloda (7030 Paks, Szent István tér 2.)
A Nemzetközi Alpok Adria kulturális program és szépségverseny Tolna megyei döntője nem csupán egy szépségverseny, ahol 14 és 27 év közötti csinos lányok versengenek
a koronáért. Egy szépségkirálynő komoly iránymutató személyiséggel bír, társadalmi szerepvállalása követendő példa. A cél egy olyan királynő megválasztása, aki példaként
szolgál a fiatal generáció számára. A versenyen minden
évben a jótékonykodás fontosságára hívják fel a szervezők
a figyelmet. Hol beteg gyermekeket támogatnak a befolyt
összegből, hol pedig úgynevezett charity verseny által a
szépségversenyen induló lány által képviselt nagyon fontos közfeladatot ellátó Tolna megyei szervezetek kapnak
támogatást.
Ezáltal különös figyelmet fordítanak a szervezők arra,
hogy a versenyzők olyan tudással, ismeretekkel, önérzettel
rendelkezzenek, amelyek szorosan kötődnek Tolna megyéhez. A verseny programjában fellépnek Tolna megyei
tehetségek, ezzel is esélyt teremtve nekik, hogy országos
szinten is ismertté váljanak.
A rendezvény támogatója: Paks Város Önkormányzata
Szervező:
Csillag Show-Tánc Egyesület
Nagy Ildikó
Telefon: 0630/360-20-75
Web: www.csillagshow.com
Facebook:
www.facebook.com/CsillagShowTancEgyesuletHivatalosOldala/
E-mail: csillagshow@gmail.com
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SPÁJZ –
TERMELŐK ÉS KREATÍVOK VÁSÁRA
Április 4. (szombat)

09:00-14:00

Húsvéti Spájz
Helyszín: Paks, Szent István tér, Erzsébet Nagy Szálloda előtt
Ismét megnyitja kapuit Tolna megye Gyémánt díjas
rendezvénye, a Spájz – termelők és kreatívok vására Pakson.
A korábbi évekhez hasonlóan húsvéti tematikával, színes
programokkal, játszóházzal és sok-sok érdekes és izgalmas
kiegészítő programmal várnak a szervezők minden látogatót
az Erzsébet Nagy Szálloda előtt található Szent István
téren. Látogasson el a Spájzra, válogasson kedvére a megye
legszínesebb helyitermék-piacán, ahol kézműves sajtok, helyi
borok, szörpök, lekvárok, mézek, kézműves csokoládék és még
sok más finomság landolhat a kosarakban.
A rendezvény támogatója:
Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Kapcsolattartó: Czink Dóra, Matus Dóra
Bővebb információ: Spájz facebook esemény
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SÁRGÖDÖR TÉRI
PROGRAMOK
Március 21. (szombat)

15:00

RENDHAGYÓ BORVERSENY
a Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete
szervezésében
Helyszín: Sárgödör tér, Fabro Pince
A megméretésre fehérbor, vörösbor, rosé, sillerbor és
óbor kategóriában lehet nevezni.
Nevezési díj: mintánként 500 Ft (a 2. minta felett nincs
nevezési díj)
Minden nevezett borból két palackkal kell leadni Kovács
Mihály présházában (Sárgödör tér 50.), amelyre március
17-től 19-ig 16:00-19:00 óra között van lehetőség. A mintákhoz az üvegeket és dugókat ugyanitt lehet átvenni.
A borversenyen a végzett borbírák mellett a borok készítői és kedvelői is értékelhetik a borokat, a mustra ettől
rendhagyó.
A borbírálattal és marhapörkölt vacsorával egybekötött
rendezvényre belépőjegy megváltása szükséges.
Vacsorajegy ára nevezők részére 1.500,- Ft, vendégjegy
ára 3.000 Ft.
A várhatóan nagy érdeklődés miatt a részvételi szándékot előre szíveskedjenek jelezni Kovács Mihály főpohárnoknál a 0620/316-42-21-es telefonszámon, vagy Mayer
István főszervezőnél a 0620/258-92-64-es telefonszámon.
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SÁRGÖDÖR TÉRI
PROGRAMOK
Június 5-6. (péntek-szombat)
XIII. ORSZÁGOS SILLERFESZTIVÁL a Sárgödör téren
Tizenharmadik alkalommal rendezi meg Paks Város Önkormányzata és a Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok
Egyesülete az Országos Sillerfesztivált. Az elmúlt évek hagyományait követve idén is két napos lesz a rendezvény.
A pénteki szakmai délelőttön a hivatalos megnyitó után a
siller borok versenyére kerül sor a Sárgödör téren nyolc bizottságban. A szakmai zsűri tagjai az ország minden tájáról
érkezett elismert borbírók, akik szakértelmükkel biztosítják a rendezvény színvonalas lebonyolítását, a beérkezett
borminták értékelését.
Szombaton napközben bográcsos ételek főzőversenyére
invitálnak minden érdeklődőt a szervezők, majd a délután
folyamán kulturális műsorok, zenei programok várják a látogatókat. Az eredményhirdetést követően lehetőség lesz
az érmes siller borok kóstolójára is, majd este sztárfellépő
zárja a rendezvényt.

FELHÍVÁS
Siller borok versenye
Nevezési díj nincs, a borversenyre három palack siller borral lehet nevezni. A nevezési lap letölthető a www.paks.hu
weboldal felugró információs ablakából vagy a mintaleadás helyszínén igényelhető.
A zártkörű szakmai bírálat időpontja:
Június 5. (péntek) 09:00-13:00 óráig.
Vidéki borok begyűjtése 2020. május 25-29. között zajlik.
Paksi borok átvétele: 2020. május 28-29. (csütörtökpéntek), valamint június 02-03. (kedd-szerda) du. 16:0019:00-ig.
Helyszín: Paks, Sárgödör tér 50., Kovács Pince.
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EGYÉB PROGRAMOK
Paksi Harmadik Kor Egyeteme –
2019/2020 tanév, Tavaszi Szemeszter
Helyszín: Paksi Polgármesteri Hivatal, nagyterem
Időpont: kéthetente hétfőn
Elindult a Paksi Harmadik Kor Egyeteme 2019/2020-as tanévének Tavaszi Szemesztere. Az előadásokon való részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Aki már regisztrált
az előző félévre, annak ezt nem kell újra megtennie. Az új
jelentkezők számára a jelentkezési lap elérhető a Paksi Polgármesteri Hivatal portáján, vagy az első előadás idején is
kitölthető. A képzésen rendszeresen résztvevők, egyetemi
hallgatók emléklapot vehetnek át a szemeszter teljesítéséről.
A Paksi Harmadik Kor Egyeteme tavaszi szemeszterének
programfüzete a város honlapján már elérhető:
www.paks.hu/downloads/7708/
A Harmadik Kor Egyeteme kezdeményezés 1968-ban indult
útjára Franciaországban, majd az 1970-1980-as években
rendkívül kedveltté vált Belgiumban, Svájcban, Lengyelországban, Spanyolországban, Olaszországban, Finnországban és Nagy-Britanniában. Célja az idősödő és időskorú
emberek szellemi, testi, mentális frissességének megőrzése, az aktivitás, a tevékenykedtetés, az önkéntesség, az önmegvalósítás és a közösségi élet élményének megosztása.
A rendezvény támogatója: Paks Város Önkormányzata
Bővebb információ: Péterné Iker Ivett, humán osztályvezető
Telefon: 0675/830-537
Március 15. (vasárnap)

13:00-17:00

Petőfi emléktúra – Paks-Sárszentlőrinc
Petőfi emléktúrára várja az érdeklődőket Bunkóczi András.
Egy korábbi, atomerőműves kollégákkal végigjárt gyalogtúra
emlékét felelevenítve vette fel a kapcsolatot Sátor Géza
polgármesterrel az újabb túra ötletével. A közös megemlékezés
keretében Bunkóczi András felajánlásaként Petőfi összes
költeményének 1901-ben kiadott, díszes könyvét méltó helyen,
az emlékházban helyezik el.
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EGYÉB PROGRAMOK
A Paks-Sárszentlőrinc-Borjádi emlékméhes útvonal kb. 27 km.
A táv megtételéhez kerékpárral és személygépkocsival is lehet
csatlakozni, a kisgyermekes szülőknek (korlátozott számban)
buszt biztosítanak, mely kb. 14:00 órakor indul.
A részvétel regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni Bunkóczi Andrásnál lehet a 0620/355-03-18-as
telefonszámon, vagy a bunkoczia@gmail.com e-mail címen.
Az emléktúra tervezett programja:
15:30 órakor a résztvevők elhelyezik a Petőfi kötetet az
emlékházban és koszorút helyeznek el.
Az érdeklődők megtekinthetik az evangélikus templomban az
utolsó sor padján levő Petőfi monogramot.
Ezt követően a résztvevők átmennek a borjádi Petőfiemlékméhesbe.
17:00 órakor visszaindulás Paksra, a kerékpárosok útját a paksi
polgárőrség felvezetéssel és a menet zárásával segíti.
További tudnivalók kerékpárosok részére:
Gyülekező és eligazítás 12:45 órakor a Paksi Polgármesteri
Hivatal előtt.
Indulás kb. 13:00 órakor.
A túra felvezetését a paksi, valamint a sárszentlőrinci polgárőr
szervezet biztosítja.
A kerékpár túra vezetői: Árki Zsolt, Wollner Pál
Az emléktúrán mindenki a saját felelősségére vesz részt.
Védőitalról, ételről mindenki gondoskodjon.
Láthatósági mellény használata kötelező a kerékpárosoknak.
További tudnivalók a személygépkocsival résztvevők részére:
Gyülekező és eligazítás 13:45 órakor a Paksi Polgármesteri
Hivatal előtt.
Indulás kb. 14:00 órakor.
Parkolni Sárszentlőrincen a Petőfi utcában tudnak.
Petőfi emlékház:
www.kincsestolnamegye.hu/petofi-emlekhaz
Borjádi Petőfi-emlékméhes:
www.kincsestolnamegye.hu/borjadi-petofi-emlekmehes

27

EGYÉB PROGRAMOK
Március 21. (szombat)

09:00-18:00

Március 22. (vasárnap)

09:00-12:00

Atomcity kirakó hétvége
Helyszín: Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
ebédlője és könyvtára
A helyszínen büfé üzemel.
Programok:
1. A városi könyvtár dolgozói 21-én délelőtt biztosítják a
könyvkínáló nyitva tartását, és kézműves foglalkozást
tartanak, kapcsolódva a kirakós nap jellegéhez.
2. Társasjátékok világa: A Kapujátékok – Gateway
games lelkes és tapasztalt csapata, a Paksi Pákolicz
István Városi Könyvtár és Pagony kiadó megtisztelő
támogatásával, minden bátor önként jelentkezőt
elvisz a modern társasjátékok csodálatos világába.
Míg a kisebbeket a Kuflikkal és Ruminivel, addig a
nagyobbakat a középkori városépítéstől kezdve, a
vadnyugat hőskorának pisztolyhősein át, az európai
vasútvonalak kiépítéséig sokféle témájú játékkal
várják a szervezők.
3. Duplo és Lego játszóház: A Kockabarátok közössége
többféle játékkal érkezik városunkba. Vegyes
játszószőnyegekkel, lego társasjátékokkal és rajzolóval,
valamint Ninjango versenypályákkal is készülnek. A
helyszínen a családoknak vásárlási lehetőségük is lesz.
A programra ellátogatóknak lehetősége nyílik akár egész
nap játszani vagy megmérettetni magukat másokkal egy
szuper kirakó versenyben. A legkisebbeknek szivacs kirakókkal készülnek, a nagyobbakat pedig már 3D-s látványos puzzle játékokkal várják.
A vetélkedőkre egyénileg és csapatban is lehet majd nevezni, családi és baráti társaságokat egyaránt várnak.
Mindezeken kívül a bejáratnál egy igazi Gokart autó vár
mindenkit, amibe a paksi gokart klub jóvoltából bele is
ülhetnek a programra ellátogatók.
Igazi családi nap minden korosztály számára!
Bővebb információ:
Galazek Viktória 0630/276-9368
Facebook esemény: Atomcity Puzzle Weekend
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Március 28. (szombat)

08:00-12:00

Tavaszi Nagytakarítás – a PAKS FM-mel!
Gyülekező helyszíne az ASE Sportcsarnok előtti terület.
Regisztráció: info@paksfm.hu (név, pólóméret), melynek
határideje: 2020. március 20.
Az első 300 regisztráló egyedi pólót kap ajándékba!
Minden résztvevő zárt cipőben érkezzen és hozzon magával kesztyűt és rovarriasztót!
Április 2. (csütörtök)

09:00-12:00

VÁROSI BORVERSENY paksi szőlőtermelők számára a Paksi
Hegyközség és Paks Város Önkormányzata szervezésében
Helyszín: Prelátus
A borversenyre 2 palack borral jelentkezhet hegyközséghez tartozó szőlő területtel rendelkező termelő, aki fajtánként legalább 100 liter saját készítésű borral rendelkezik. A
minták leadási helye: Hegyközség irodája (7030 Paks, Rákóczi u. 5-7., Dunamenti Zrt. irodaháza)
A minták leadásához a rendezők palackot, dugót biztosítanak, melyeket a fenti helyszínen március 25-én, 26-án, 27én és 30-án 09:00-13:30 óráig lehet átvenni.
A minták leadási határideje: március 30. (hétfő) 11:30
Nevezési díj: 500 Ft/minta
A borverseny eredményhirdetésére április 3-án (pénteken)
18:00 órakor kerül sor a Prelátus épületében, ahol vacsorával látják vendégül a nevezőket.
Paks Város Önkormányzata 2020-ban is meghirdeti a „Város Bora” címet, melyre az a borosgazda nevezhet, aki 350
üveg palackos fehér vagy vörös bort fel tud ajánlani a városnak.
Részletes felvilágosítást az üvegek átvételekor adnak.
Bővebb információ: Kanczler Istvánné
Telefon: 0670/205-85-20
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Május 30. (szombat)
Testvérvárosok Zenés Találkozója
Nemzeti Összetartozás Éve – Jótékonysági rendezvény Visk
javára, melynek fővédnöke Süli János tárca nélküli miniszter, országgyűlési képviselő. A zenés találkozót a tervek
szerint élőben közvetítik az interneten a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok számára.
Bővebb információ: Gárdai György
www.gastroblues.hu/kapcsolat

Június 05. (péntek)
PAKS II. ZRT. CSALÁDI NAP
Helyszín: Paksi Ürgemezei Strand
A Társaság harmadik alkalommal rendezi meg Családi
Napját, melynek esti koncertjére – a múlt évhez hasonlóan – ismét várja a lakosságot. Idén 20 óra 30 perctől a Vad
Fruttik együttes lép színpadra. (A belépés ingyenes, de a
terület befogadóképességéig, korlátozott számban lehetséges.)

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK,
FESZTIVÁLOK
Május 9. (szombat)
NÉMET NEMZETISÉGI NAP a Táncsics Parkban
A program a Roger Schilling Fúvószenekar invitálójával kezdődik. Az ünnepi köszöntő után a paksi óvodások és általános iskolások lépnek a színpadra. Este a Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület Tánccsoportja műsora
következik, majd átadják az Arany Rozmaring Díjat. A napot
bállal zárják. A rendezvényt huszonötödik alkalommal rendezi meg a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Bővebb információ:
Tresznics Károly, Horváthné Pápista Zsuzsanna
www.nemetonkormanyzat.gportal.hu
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VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK,
FESZTIVÁLOK
Május 15-16. (péntek-szombat)
A VÁROS NAPJA
2017 óta minden évben május közepén nagy sikerrel rendezi meg az önkormányzat a város napja programot. A
Szent István térről a Táncsics parkig terjedő főutcai szakaszon több százan vonulnak fel, hogy megmutassák a város
civil szerveződéseinek sokszínűségét. A parkban felállított
sátrakban a helyi egyesületek, klubok mutatják be tevékenységüket, a színpadon énekesek, tánccsoportok váltják
egymást, a gasztronómia jegyében pedig a halászléfőző
verseny is a programdús nap része.
Az idei sztárfellépő: Rúzsa Magdi
Paks Város Önkormányzata a Csengey Dénes Kulturális
Központtal közösen megrendezett programján az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztály találhat elfoglaltságot.
Helyszínek:
Felvonulás: Szent István térről a Dózsa György úton át a
körforgónál a Táncsics-parkba
Színpadi programok, halászléfőzés, bemutatósátrak: Táncsics-park
Bővebb információ:
Csapó Ágnes 0675/830-548
Cselenkó Erika 0675/830-354
Május 30. (szombat) 10:00-18:00
GYERMEKEK ÉS CSALÁDOK NAPJA
Helyszín: ASE Sportcsarnok területe
Paks Város Önkormányzata, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,
Csengey Dénes Kulturális Központ szervezésében.

A városi nagyrendezvények, fesztiválok
részletes programjait tartalmazó kiadványt
a szervezők minden háztartásba eljuttatják.
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