CÍM:
TEL.:
FAX:
WEB:
E-MAIL:

1073 Budapest, Dob utca 90.
+36 1 342 5949
+36 1 342 9730
www.fokert.hu
fokert@fokert.hu

Sajtóközlemény
Megújul a gellérthegyi kőcsikós játszótér!

Budapest Főváros Önkormányzata Tarlós István főpolgármester fővédnökségével, közös, Guinness rekord
felállításával egybekötött családi önkéntes Föld Napi programot szervez a Gellérthegyre 2014. április 26-án,
délelőtt 10 órától este 18 óráig.
A BVK Holding Zrt. és tagvállalatai, valamint a fővárosi közszolgáltató cégek: Vízművek, FŐGÁZ, FCSM, BKK
Zrt., összefogásának eredményeként 2014. április 26-án egy új játszótér kerül átadásra a régóta üresen fekvő
Kőcsikós játszótér helyén.
A rendezvényt megnyitja: Tarlós István - Főpolgármester
Megnyitó: 2014. április 26. 10 óra - Kőcsikós játszótér
Az ENSZ kihirdette, hogy a 2014-es évet a család és a munka összehangolásának, a családi gazdálkodásnak
kívánja szentelni, így ez az év a Család Nemzetközi Éve lesz. A FŐKERT Nonprofit Zrt. ezt a nemzetközi évet,
és ezáltal a családokat egy olyan, egész éves programsorozattal kívánja megünnepelni, amely lehetőséget
teremt arra, hogy egy-egy napra, vagy akár csak délutánra az egész család egészséges, szórakoztató és
környezettudatos, a minket körülvevő környezettel kapcsolatos ingyenes programokon vegyen részt.
Ennek a programsorozatnak az első állomása a Tedd meg MAgadért! elnevezésű, nagyszabású
környezetszépítő akció lesz, amelynek keretében a gellérthegyi, jelenleg elhanyagolt, játszóeszköz nélküli
játszóteret játszóeszközökkel szereljük fel, és reményeink szerint ennek köszönhetően egy olyan új köztér jön
létre, ahol szívesen tartózkodnak majd a családok.
A játszótér felújítási akció mellett idén sem maradhat el a Guinness-rekord kísérlet sem. A tavalyi évben először
meghirdetett rekordkísérlet több ezer embert vonzott az akkori - városligeti - helyszínre, s pár óra leforgása alatt
sikerült felállítani egy új Guinness-rekordot.
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Kiegészítő programok:
1.

Reggeli bemelegítő torna: virágültető izmaink átmozgatása

2.

A közmű cégek támogatásából megújult Kőcsikós játszótér felavatása

3.

Guinness rekord kísérlet a tetőtéri virágágyásokban

4.

Urbán legendák nyomában! - nyomozz velünk!

5.

Celeb-piknik: ebédelj a szabadban egy hírességgel!

6.

Életre kel a festmény! - fotósarok

7.

Családi kincskeresés a rendezvény területén az egész nap folyamán

8.

Kicsiknek babasarok: készségfejlesztő játékok, kézműves foglalkozások

9.

Ízek-zamatok-illatok varázslatában

10.

Színpadi programok

Kontaktinformáció
Erdélyi Krisztina – Marketing és Pr csoportvezető
erdelyi.krisztina@fokert.hu
20/359 7402

Budapesti Városüzemeltetési Központ Kommunikációs és PR Igazgatóság
FŐKERT Nonprofit Zrt. PR és Marketing csoport
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