
Jótékonysági családi nap az AquaCityben 
 
Belépők nagyobb kedvezménnyel 
 
 
Az elmúlt napokban az időjárás-előrejelzés néhányakat talán elbizonytalanított, 
ám bízva abban, hogy az égiek kegyeikbe fogadják a rendezvényt, Zalaegerszeg 
városa – az előre meghirdetett időpontban - 2017. augusztus 12-én megrendezi a 
XVI. Jótékonysági napot és főzőversenyt az AquaCityben. 
 
A szervezők, és természetesen a 64 főzőcsapat is szeretné, ha minél többen 
látogatnának ki a programra, hiszen két nemes célt is szolgál a cégek felajánlásai 
mellett a belépőjegyekből és az ízletes étkekből befolyt összeg. Azért, hogy 
minél többen élvezhessék a jótékonysági családi nap kínálta programokat 
(gyermekműsort, sport- és művészeti bemutatókat), és minél többen 
segíthessenek, a főzőnapot életre hívó Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala és az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. a korábban 
jelzettnél nagyobb kedvezményt biztosít a vendégek számára.  
A zalaegerszegi lakosok részére a teljes körű szolgáltatás igénybevétele 500 
forint/fő lesz a nap bármely szakában személyi igazolvány és lakcímkártya 
felmutatása mellett. A vidékről érkező látogatók 1000 forintért vásárolhatnak 
fürdőjegyet, ennek megváltásával a csúszdákat is korlátlanul használhatják.  
 
Emlékeztetésképpen: a hagyományos rendezvény keretében két célra gyűjtünk:  

 Zala Megyei Szent Rafael Kórház Fizioterápiás Osztályának 
medencéjének felújítására. A medencében évi 5000 esetet látnak el, ezt a 
számot közel harmadával növelheti meg a felújítás. 

 Zala Különleges Mentők részére. A 38 fős szervezet 15 tagja nemrég 
megszerezte az ENSZ minősítést, így katasztrófák esetén Zalaegerszegen, 
de a világ bármely pontján is bevethetők kutató-mentő csoportként. A 
támogatásból további képzéseket, felszerelések beszerzését tervezik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jótékonysági nap programok 2017 
 
Színpadon 

 13.45 Átmozgató torna – a Szent Rafael Kórház gyógytornászainak 
vezetésével  

 14.00  BORKA BOHÓC a színpadon 
 14.40  Judo bemutató 
 15.00 Kvártélyház művészeinek előadásában: musical, operett, retro 

slágerek 
 15.30 Albatrosz táncegyüttes 
 16.00 Kung-fu bemutató 
 16.25 Maxima mozgás stúdió bemutatója 
 16.35 Kangoo sport bemutató 
 16.45 Gála táncegyüttes 
 18.00 Many Ways koncert 

 
Pályákon ( egész nap ) 

                   Hőlégballonozás 
   Röplabda bajnokság 
   Kosárlabda bemutató és dobóverseny 
   Labdarúgás bemutató 
   Íjászat 
 17.15  Göcsej Kutyaklub bemutató 

 
Gyermek programok 14.00-18.00-ig 

 KORONGOZÁS, fazekaskodás 
 BORKA BOHÓC JÁTÉKTÁRA (népi-ügyességi játékok, kicsiknek és nagyoknak, 

lufi hajtogatás, csillám festés, óriás buborékfújó verseny) 
 
Zobori Élmény Park programjai 10.00-20.00. 

 Családi rajzverseny-„ Legjobb élményem az Aquacityben”  
 Kreatív sarok : ÖKO-ajándék készítés újrahasznosítható anyagokból  
 Petanque verseny : Ki tud több pontot összegyűjteni?  
 Lézerharc (5 perc játékidő/fő)  
 Arcfestés  
 Ki talál bele az oroszlán szájába? - labdajáték  
 Csillámtetoválás  
 Kreatív sarok : Készítsünk állatfigurákat  
 Karika dobáló verseny  
 Kié lesz az ajándék? - mókás játék  
 Ki fogja ki a legtöbb halat?  
 Rajzverseny eredményhirdetés  
 Mesekvíz  
 Találós kérdések -ki tudja a választ?  
 Hogy telt a napod ? - élménybeszámoló  
 Segway 

 
 
 
 
 


