
 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Tárgy: Tájékoztató Szentendrei Gyermeknap programjáról 

 

2021. május 30. vasárnap 

Rendezvény dátuma: 2021. május 30.  

Rendezvény helyszíne: Dumtsa korzó, Főtér, Dunaparti Művelődési Ház udvara, Barcsay udvar 

Rendezvény nyitva tartása: 10:00-18:00 óráig 

 

A Covid-19 járvány miatt természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális 

kormányrendeletet, és annak megfelelően alakítjuk át a programjainkat, amennyiben szükséges. 

 

A rendezvény látogatása részben ingyenes! 

 

A rendezvény tematikája 

 

A Főteret és a Dunaparti Művelődési Ház udvarát május 30-án terveink szerint ellepik majd a 

vidám, zajongó gyerekek. A Dunaparti Művelődési Ház lesz a gyereknap fő helyszíne, a délután 

folyamán Gubás Gabi gyerekkoncertet tervezünk itt tartani és a szentendrei egyesületeknek 

biztosítunk megjelenést, fellépési lehetőséget. A rendezvényünkbe bevonjuk a Szentendrei 

Rendészeti Igazgatóságot, a Kutató-mentő Szolgálatot, és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 

hiszen velük is színesebbé válik majd a gyerekek számára tervezett program. Ők egy-egy 

bemutatót tartanak a Főtéren, ahova tűzoltóautóval, rendészeti autóval is kiállnak.  

A Dunaparti Művelődési Házban működő társasjáték klub vezetőjét kérjük fel, hogy tartson a 

gyerekeknek foglalkozásokat, játszópartikat a nap folyamán.  

A 2020-as tavaszi pandémia időszak alatti társasjáték készítő verseny győztes társasjátékai már 

a tavalyi Szentendre Éjjel-Nappal rendezvényen debütáltak, ezeket a már meglévő 

társasjátékokat is elérhetővé tesszük a gyerekek számára ezen a napon.  

A bizonytalan pandémiás időszak miatt, nem tervezünk nagyszínpados, nagy tömegeket 

megmozgató eseményeket, szeretnénk azonban a majdani előírásoknak megfelelve 

megvalósítani az eseményt és előre gondolkodva, kisebb, de mégis tartalmas programokban 

gondolkodni. 

Megjelenést biztosítunk továbbá az Árvácska Állatmenhelynek, a Nagycsaládosok 

Egyesületének és a Barcsay udvarban az Egészséges Városért Közalapítványnak és az EFI 

irodának is. 



 

 

A Dumtsa Jenő utcában kb. 10 kiállítóval számolunk akik, színesítik a programokat, hideg 

limonádét, vattacukrot, kürtöskalácsot kínálnak a gyerekeknek és szüleinknek. 

 

Szentendrei Gyereknap programjai 2021. 

 

Árnyas részen DMH udvarán: 

 

10:00 – Zenés- mondókás foglalkozás Balázs Marietta vezetésével. 

 

Babáknak és anyukáknak, apukáknak, nagyszülőknek. Hangszeres muzsikával, Ölbéli 

játékokkal, magyar népdalokkal, jártatókkal egy örömteli és bensőséges, oldott hangulatban,  

 

Színpadi program DMH udvarán: 

 

11:00 – Jóga Móka – Gyerekjóga oktatás 

 

11:30 - Pink Panthers Akrobatikus Rock and Roll TSE műsora 

 

A Pink Panthers Akrobatikus Rock And Roll TáncSport Egyesület megalakulása óta tagja a 

Magyar TáncSport Szakszövetségnek és a Rock And Roll és TáncSport 

Világszövetségnek. Szentendrei székhellyel működik, és ahogy a kezdetekben, jelenleg is a 

helyi táncosok adják az egyesület legnagyobb gerincét. Az egyesület fő profilja az utánpótlás 

versenyeztetés, de nagy szeretettel és lelkesedéssel foglalkozunk a hobbi táncosokkal is. Az 

Edzőik között több korábbi Magyar Bajnok, Országos első, Világranglista vezető és Világkupa 

győztes táncos is van.  

 

13:00 – Kovács Kriszta az Ínyencház vezetőjének bemutatója (sütemény díszítési technikák, 

trükkök, praktikák)  

A szentendrei Ínyencház Főzőiskola megálmodója, vezetője. Férjével közösen tettek azért, 

hogy az álomból valóság váljon. Kriszta vendéglátós családból származik.  

Adott volt, hogy ő is vendéglátós iskolába jelentkezett. Másik 

szenvedélye az utazás. Akár belföldön, akár külföldön mindig megkóstolja, kipróbálja a helyi 

specialitásokat, az ottani ízeket. Ha teheti, tanul a szakácsoktól, helyiektől, kérdez, receptet 

gyűjt, aztán otthon kísérletez. Kétgyermekes családanyaként és egy nagy család tagjaként 

mindig vannak, akik a konyharemekeire vevők. Nagyon élvezi, ha a család aprónépével 

főzhet közösen. 

Bár nem a városban született, imádja Szentendrét és 

lokálpatriótának érezve magát szívesen részt vesz a város életében, programjain. 

 

14:00 – Diótörő Balett Tánciskola bemutatója  

  

14:30 – No Comment Hip Hop műsora 

 

16:00 – Puff Ancsi kalandjai avagy Bio-Mese koncert Gubás Gabival  

 



 

 

Puff Ancsi egy reggel arra ébred, hogy születésnapja van! 

Pontosan 6 és fél éves! 

Ezt meg kell ünnepelnie: 

 

Jöhet a sok cukorka és csokoládé na és persze a palacsinta sem maradhat ki a fogások 

közül…. 

Persze megfájdul a pocija a sok nassolástól, ám jó-barátja, Kuka Apó segítségével minden 

jóra fordul. 

Vidám interaktív mesekoncert sok-sok sütéssel, főzéssel a végén egy kis tornával 

fűszerezve. 

 

Főtéren egész nap: 

 

Önkéntes Tűzoltók bemutatója  

 

Kutató-mentő Szolgálat bemutatója  

 

Rendészeti, biztonsági bemutató 

 

 

Kiegészítő programok egész nap: 

 

Gasztronómiai vásár. Édesség, hideg-meleg ételek, gyermekbarát italok. Könyv- és játékvásár 

a Dumtsa Jenő utcában 

 

Séta a belvárosban (fizetős program): 

 

Önjáró séta: 

Önjáró sétáink, ahogy a nevük is mutatja, nem vezetett séták, itt nincs szükség idegenvezetőre. 

Ezeknek a sétáknak lényege a rejtély, aminek nyomába kell eredni, amit ki kell nyomozni vagy 

éppen meg kell fejteni. A játék jellege és a játékhoz biztosított csomag tartalma miatt a 

részvételi díjat minden aktív résztvevő után szükséges megfizetni. A maradéktalan séta- és 

sikerélményt, illetve a garantált ajándékokat csak így tudjuk biztosítani! 

A csomag tartalmazza a játékhoz szükséges eszközöket, kellékeket, dokumentációt, ehető, iható 

muníciót vagy a játék végén a jól megérdemelt finomságot, városismereti tudásanyagot és a 

séta üzenetével, küldetésével kapcsolatos ajándékot. 

  

Vezetett séta: 

Vezetett séta esetén a résztvevők (szülők és gyerekek) szakképzett, tapasztalt idegenvezetővel 

együtt járhatják végig a város egyes pontjait, ahol megismerkedhetnek a város látnivalóival, 

nevezetességeivel játékos formában, sok új ismeretre tehetnek szert, emellett játszanak, 

rejtvényt fejtenek, alkotnak, kóstolnak, nyomoznak. Ezen a sétán minden résztvevőnek meg 

kell fizetni a részvételi díjat, hiszen minden résztvevő aktív részese a programnak, amely során 

ugyanúgy, ahogy az önjárón ajándékokat, eszközöket, kellékeket és gasztrokóstolókat, a séta 

végén ajándékot biztosítunk. 

 

 



 

 

 

 

DMH udvar programja: 

 

Tusi Bácsi sakkszakköra és Bese Károly társasjátékklubja évek óta nagy népszerűségnek 

örvend a Dunaparti Művelődési Házban. Egész nap játszhatnak a gyerekek szakképzett oktatók 

vezetésével. 

 

A 2020-as pandémia időszaka alatt elindított társasjáték verseny nyertes játékai is kiállítva 

lesznek, melyek már a 2020-as Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva rendezvényen debütáltak.   

 

Árvácska Állatmenhely megjelenése, programjai: 

 

"Állatvédelem - az ember erkölcsi kötelessége" 

 

2 - 3 emberbarát kutya simogatása, sétáltatás 

Gyerekeknek állatvédelmi totó-lottó kitöltés, beszélgetés 

Gyerekeknek festés, rajzolás állatos témában 

Kézművesség környezetvédelmi témában (szalvéta, szatyor, stb..) 

Ajándékozás, árusítás, adomány gyűjtés. 

 

 

Nagycsaládosok Egyesülete megjelenése, programjai: 

 

Kézműves foglalkozás 

Játék csere-bere 

Óriás játékok (malom, dáma) 

 

Barcsay udvar programja: 

 

Az Egészséges Városért Közalapítvány egész napos programja és bevonásra kerül az EFI 

iroda is.  

  

AMBU baba- vészhelyzet -újra élesztés bemutató, illetve gyakorlat      

HAPPY-Hét víz- egészség- plakátokról kérdések    

Okos tányér – egészséges táplálkozás   

Fogápolás, védőnők 

Érzékenyítő játékok gyengénlátóknak 

Rendőrségi társasjáték, logikai játékok, kvízkérdések – ifjúságvédelem 

Forrásvíz automata poharakkal - a gyerekeknek 

Gyümölcs kóstoló 

korcsoportok: óvodás, alsós, felsős 

 

A program és – a műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

 


