
 
 

 

PROGRAM 

2014. április 26. délelőtt 10 órától 

 

900 – 950   Gyülekező 

 résztvevő vállalatok dolgozóinak megérkezése 
 előzetes Guinness-rekord regisztrációs lap leadása 
 kreatív padfestés helyszínének felfedezése 
 VIP sátor – beregisztrálás 
 sajtó megérkezése - regisztráció 
 
 
1000 - 1040   Kőcsikós játszótér átadása 

átadja:     Tarlós István Főpolgármester 
                                          Szabó József – FŐKERT vezérigazgató 
 

 

1100 – 1115   Reggeli bemelegítő torna: virágültető izmaink átmozgatása 

levezeti:  Katus Attila 

 

 

 
1125 – 1300   Guinness-rekord kísérlet a tetővirágágyaknál (~2,5 óra) 

 

A részvétel regisztrációhoz kötött! A tavalyi évnek megfelelően, 
idén is van lehetőség arra, hogy a résztvevők listáját előre 
elkészítsétek, aláírjátok és a helyszínen leadjátok! 

Háziasszonyok: Iszak Eszter, Dukai Regina, Nagy Adri 
 

1100 – 1300   Vállalati padfestések a Kőcsikós játszótéren 
 

A padok kiosztását A4-es lapon jelöljük a helyszínen. Padokkal 
kapcsolatos kérdés esetén Zsuppán Istvánt (20/954 2995) 
keressétek a helyszínen.  Ecsetet, festéket biztosítunk.  

 

 

 



 
 

 
1200, 1300 és 1400 óra  Celeb piknik sorsolás a színpadon 

 

A piknik csomagok a Piknik ponton vehetők át. 

Celebek: Iszak Eszter, Dukai Regina, Nagy Adri, FTC focisták, 
eXtensive zenekar, Erik, Fekete Dávid, Pozitív zenekar 

  

 
1115-től óránként  PECSÉTELŐS JÁTÉK  
 

A műsorvezető 10 megfejtést húz ki a nyereménydobozból, a helyes 
megfejtőket felhívja a színpadra. -> 60 pecsételős játék csomagra 
van szükség 

 
 
1130-től óránként  KÖZMŰ TOTÓ a színpadon 
 

A műsorvezető 10 gyereket hív fel a színpadra és feltesz nekik 10 
kérdést. -> mindenki kap ajándékot, tehát összesen 60 közmű totó 
ajándékcsomag kerül kiosztásra. 

 

 
1145-től óránként  URBÁN LEGENDÁK NYOMÁBAN 
 

A műsorvezető 10 megfejtést húz ki  a nyereménydobozból, a 
helyes megfejtőket felhívja a színpadra. -> 60 urbán legendák 
nyomában csomagra van szükség 

 
1300-tól SZEMÉTSZEDÉSI VERSENY 
 

5 fős csoportok indulnak a versenyen, regisztrációt követően. A 
regisztrációs ponton kapnak egy „kincskereső térképet”, amin a 
depo helyek, illetve a kincslelő helyek vannak feltűntetve. 

Verseny: kezdés/vége és a leadott zsákok száma alapján 

10 nagyobb ajándékcsomag a nyerteseknek. (1 csomagban az 
egyes ajándékokból 5 db-ot kell tenni) 

EREDMÉNYHIRDETÉS (várhatóan): 17 óra! 

 

 

 



 
 

KIEGÉSZÍTŐ PROGARMOK: 
 

1. Életre kel a festmény! - fotósarok 

2. Kicsiknek babasarok: készségfejlesztő játékok, kézműves foglalkozások 

3. Ízek-zamatok-illatok varázslatában 

Bio, vegetáriánus és egészséges ételek kóstoltatása, bemutatása, játékos zöldség felismerő 

feladatok kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

4. Hasznos hulladék tanösvény 

Házhoz menő – óriás társasjáték 

Óriás puzzle 

Szelektáló – nagyoknak, kicsiknek 

 

5. BKK – Közlekedj okosan! 

MOL-BUBI kalandpálya 

6. Színpadi programok:  

Műsorok gyerekeknek-felnőtteknek, előadások, művészeti csoportok, tánc, koncertek várják a 

kilátogatókat 


