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Tartalmas szórakozás és játék – bibliai üzenetekkel 
 

 

 
Speciális szolgáltatás: 

 

Bibliai Családi Park - mobil játszótér 
 

 
A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakember neve és szakképzettsége: 

 
Hegedűs Ádám missziói koordinátor  

 

telefonszáma: 
 

+36 20 225 0693 

 

e-mail címe: 

 

 hegedus.adam@baptist.hu 

 

Szervezet neve:  

 

Magyarországi Baptista Egyház 

 

Szervezet elérhetősége: 

 

 www.baptist.hu 

 

 
A Magyarországi Baptista Egyház Bibliai Családi Park elnevezésű projektje egy 

kiválóan felszerelt mobil játszótér megvalósítása, amit különböző helyszíneken, 

eltérő küldetésű szolgáltatások is igénybe tudnak venni, hiszen rendkívüli, 

különleges és felettébb ritkának számítókonstrukció.  

 

 

 
 

 

 

 

mailto:hegedus.adam@baptist.hu
http://www.baptist.hu/


  

  
EFOP-1.9.8-2017-00006 

„Baptista szociális szolgáltatók  

szakmai fejlesztése a minőségi  

szolgáltatás erősítése érdekében” 

 

 

 

 

Mit jelent a gyakorlatban a Bibliai Családi Park, a 
Magyarországi Baptista Egyház nagyszerű 
kezdeményezése? A kiválasztott helyszíneken, 
amelyeken a Park felállításra kerül, az 
élményekkel teli nap folyamán több száz gyermek 
és az őket kísérő felnőtt szórakozva, egy időben 
ismerkedhet meg a játékokkal és a megkapó 
bibliai történésekkel. József, Noé, Dániel történetei 
és Jézus példázatai új megvilágításban, játékos 
formában kerülnek szóba egy ilyen napon.  
 
 
Az eddigi tapasztalatok szerint a legnagyobb 

sikere az ugrálóváraknak van, de a „cukordobáló katapult” és a „fáraó álma”elnevezésű 
játék is nagyon sokakat vonz. A legkisebbek számára leginkább a teremtés témájú 
játszósarok szerez örömet. Egy másik helyen az evangélium kétperces, ábrával segített 
bemutatását is meghallgathatják az érdeklődők. A gyülekezetekből érkező segítők 
általában egyforma pólóba öltöznek, így könnyen meg lehet szólítani őket, ha valakinek 
valamilyen segítségre, további információra volna szüksége. Amikor pedig – mondjuk 
délidőben – kicsit megpihennek a kicsik és a nagyok, közös éneklésre nyílik lehetőség, de 
akár egy bábelőadást is megnézhetnek együtt a Park látogatói. Egy ilyen alkalommal 
lehetőség nyílik a magyarországi baptizmus történetét bemutató kiállításra, miközben 
kreatív kézműves foglalkozásokat lehet rendezni. Egyáltalán nem elhanyagolható 
szempont, hogy gyakran mélyebb beszélgetés is kialakulhat az önfeledt szórakozás órái 
közben a Park házigazdái és a látogatók – a gyermekeket kísérő felnőttek – között. 
Egyszerre mintegy 70 gyermek tud játszani a játékokkal, s egy időben legfeljebb 100 
gyermek tartózkodhat a Parkban. Ez a létszám növelhető egyéb gyermekfoglalkoztató 
programokkal, például arcfestéssel, lufihajtogatással, kézműves foglalkozással, 
sorversennyel.  
 
A Bibliai Családi Parkot minden évben május 1-től szeptember 30-ig lehet igénybe venni. 
Az igényeket április 30-ig kell eljuttatni a Magyarországi Baptista Egyház részére.  
A Magyarországi Baptista Egyház gyülekezetei számára a 2019-es esztendőben a Bibliai 
Családi Park használata ingyenes, de az egyház a gyülekezeteket arra bátorítja, hogy 
adományaikkal támogassák a kezdeményezést, a Park munkáját. A 
2020-as évben a gyülekezetek 50.000 Ft + áfa használati díjért 
vehetik igénybe a Parkot. 
 
Szállítási díj ügyében a kapcsolat: Tímár Béla, 
Tímár Transz Kft., timartransz@gmail.com, +36 20 
886 2124. 
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A legfontosabb tartozékok: Noé bárkája ugrálóvár, tigrises-oroszlános felfújható 
akadálypálya, filcszőnyegek, légbefúvó motorok, fa körhinta, golyóvezető játék, 
cukordobáló katapult játék, koronázó játék, József és a tehenek játék, játszósarok, LD 
Systems RoadBuddy hangrendszer, tornamatracok.  
 
 
 

 
 

 


