




Lapozgasd át, pörgesg végig a programkínálatot!
Gondold végig, milyen  különböző korú és érdeklődési
körű könyvtárhasználóknak tudsz ez alapján könyvtári
programot kínálni!

Az idei évben is négy programot finanszírosz a Bródy
Sándor Könyvtár, negyedévente egyet. A választáskor
légy tekintettel arra, hogy lehetőleg minden korosztály
megtalálja az érdeklődésének megfelelőt. Az egyik lehet
nagy program: pl. író-olvasó találkozó, bábszínházi
előadás. Ezeket külön csoportosítottuk az ajánló végén,
kiemelt programokként.
A kéréseidet ezen az ŰRLAPON küldheted be.

Ha megvan, hogy mit szeretnél, vedd fel a kapcsolatot az
érdeklődő közönséggel, egyeztessetek! A program-
gazdával egyeztessetek e-mailben vagy telefonon, hogy
a részleteket meg tudjátok beszélni (pl. időpont,
időtartam, várható létszám, szükséges eszközök,
helyigény stb.). A kínálat végén megtalálod minden
programgazda elérhetőségét.
Helyben reklámozd a rendezvényt, csinálj plakátot, szólj
mindenkinek, akit érdekelhet!

A megbeszélt időben biztosítsd a helyet a könyvtárban,
várd a vendégeket és az előadót. A végén mindig
biztosíts elég időt a kölcsönzésre és a beszélgetésre!
A létszámot írd fel az általad aláírt programkártyára, és
pár napon belül küldj nekünk 3-4 fotót! 

https://forms.gle/m3hGNML53CWDPSrH9
https://forms.gle/m3hGNML53CWDPSrH9
https://forms.gle/m3hGNML53CWDPSrH9


Ölbéli játékok babáknak és mamáiknak

Az ölbeli játékok segítik a baba és szülő közti kapcsolódást. Az egymásra figyelés, érintések, közös
önfeledt játék megerősítik az érzelmi biztonságot, amely az érzelmi és értelmi fejlődés alapja.
Hangszeres, énekes, játékos félóra apró bábjelenetekkel fűszerezve.
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

Babáknak és mamáiknak, ill. óvodásoknak - max. 24 főig

Ölbéli játék, mondókázás, varázslással, dalocskákkal, népi hangutánzással, hintázással,
simogatással, hangszerek használatával (csörgők, furulya, kalimba, ukulele, gitár, dob). Ciripelésünk
altatóval, megnyugvással, lecsendesüléssel zárul.
Programgazda: Tilkiné Varga Katalin

Babáknak és mamáiknak - 5-20 fő



Mesés foglalkozások óvodásoknak és kisiskolásoknak

Megismerkedünk A pusziverseny c. mesével, majd begyűjtük a mesében szereplő puszikat és eldöntjük,
melyik a legjobb puszi. Megnézzük, milyen az őzikepuszi és az eszkimópuszi, beszélgetünk arról, hogyan
tudjuk kimutatni mások felé a szeretetünket. Memóriakártya segítségével felelevenítjük a mesében
szereplő állatokat, majd megismerkedünk különböző (éjszakai, erdei, afrikai és tengeri) állatokkal és
meghallgatjuk (akár gyakoroljuk is) az állatok hangját. Vajon az állatok is tudnak puszilkózni?
Programgazda: Kulcsár Kitti

Óvodás korosztály részére - max. 20 főig

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szörny. Micsoda? Erről akarsz mesélni? Persze. Minden
szörnynek van egy saját meséje. Ezek a mesék meghökkentők, játékosak, mulatságosak. És nem lesz ez
ijesztő? Nem. A szörnyek azért vannak, hogy lássuk, mitől félünk, és aztán egy jót nevessünk rajta. 
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes

Óvodás és kisiskolás korosztály részére - max. 25 főig

Mese árnyjátékkal, papírszínházzal, vagy válogatással a kortárs szerzők írásaiból, a csoport igényei szerint.
A meséhez kapcsolódóan játék és közös éneklés is lesz. 
Végül bábot készítünk, hogy a történetet tovább folytatódhasson.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

Óvodás és kisiskolás korosztály részére - max. 20 főig

Mit tehet egy gyermek, ha egyedül kell szembenéznie valamilyen vészhelyzettel? A foglalkozáson játékos
formában adunk segítséget a gyerekeknek ahhoz, hogy egyedül tudjanak helytállni ezekben a
szituációkban. Ismertetjük a különböző mentőegységek munkáját és segítséget adunk a veszélyhelyzetek
felismeréséhez és a segélyhívó hívásához. 
Nyári táborba is kérhető program.
Projektor és vetítővászon szükséges.
Programgazda: Verle Ágnes

Óvodás és kisiskolás korosztály részére - max. 20 főig



Mesés foglalkozások óvodásoknak és kisiskolásoknak

Egy kunyhó vagy vityilló menedéket, biztonságot, kuckót jelent embereknek, állatoknak egyaránt.
Legfőképp azonban meséket, izgalmas kalandokat sok játékkal, beszélgetéssel és az elmaradhatatlan
alkotással.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Szabó Eszter

Óvodás és kisiskolás korosztály részére - 15-20 fő

Hallottál már a mindent ellepő Mocsok Műanyagról, a Fenomenális Fémekről, a Rongyrázó Rongyokról vagy
a Pompás Papírról? Bizonyára sokat tudsz róluk, de nem eleget. 
Mesélünk, vizsgálódunk, újrahasznosítunk, szemétből alkotunk. Vagyis bolygót mentünk.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Szabó Eszter

Óvodás és kisiskolás korosztály részére - 15-20 fő

Egy-egy állatos mese felolvasása, eljátszása, a gyerekek közreműködésével. A bagoly, aki félt a sötétben
című mellett közismert állatos mesék közül is lehet választani, pl. Micimackó, Findusz, Jégkorszak, Bogyó és
Babóca, de nyitott vagyok más mesékre is (kérésre akár írok is). 
A főszereplő állatkákat elkészítjük baglyot, méhecskét papírgurigából, Bogyót csigaházból,
nagyobbacskák varrott, vagy termés állatkákat is készíthetnek, megbeszélés szerint. 
A könyvtáros kap egy mintadarabot a foglalkozáshoz, hogy később is tudja folytatni a mesélést.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Bodó Boglárka

Óvodás és kisiskolás korosztály részére - 15-20 fő

Görög, török, kínai, spanyol, portugál, skót, izlandi és magyar népmesékkel bepillanthatunk egy-egy nép
kultúrájába. A dalokon, játékokon keresztül megismerkedünk hagyományaikkal is.  
Programgazda: Pauer Erika

Óvodás és kisiskolás korosztály részére 



Mesés foglalkozások óvodásoknak és kisiskolásoknak

Hogyan tegyük jóvá ballépésünket? Hogyan javíthatjuk ki hibáinkat? Davide Cali A medve és a kardja című
meséjét dolgozzuk fel - együtt mesélve, kitalálva, felfedezve a történetet. Mesélés közben különböző
hangszerek színesítik az előadást. A történet apropóján egy kis környezettudatosság is előkerül.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Tilkiné Varga Katalin

Kisiskolás korosztály részére - 5-20 fő

Az emberek világából egyszer csak eltűntek a színek, s velük együtt a hangok és az illatok is örökre
elveszni látszottak. Az Illatok és Hangok Őrzője azonban összes tudományát beveti, hogy a városok ismét
eredeti színeikben pompázzanak. A mese után a gyerekek szaglását és ügyességét és próbára tesszük. 
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Lovas-Szabó Kitti

Kisiskolás korosztály részére - 5-25 fő

Olvasásnépszerűsítő felfedezőtúra kortárs gyermek-és ifjúsági irodalomban. Játék és mese mai szerzők
írásaival, verselés sok humorral, nevetéssel. Kukorelly Endre, Varró Dániel, Szabó T. Anna, Haász János, Kiss
Ottó, Krusovszky Dénes.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes

Kisiskolás korosztály részére - 15-25 fő

Népi hagyományaink felidézése, az iskolás korosztálynak. Viselet, szokások, életmód megismertetése
dalok, képek, régi tárgyak, filmrészletek, könyvek felhasználásával a kicsik számára.
Programgazda: Orsó Éva

Kisiskolás korosztály részére - 10-25 fő



Mesés foglalkozások óvodásoknak és kisiskolásoknak

Hány éves is vagy? Még nem tudsz olvasni, vagy már évtizedek óta falod a könyveket? A silent könyvek
varázsa, hogy „szövegtelenek”, vagyis a képek alapján mondjuk el KÖZÖSEN a történeteket barátságról,
csodákról, félelmekről, veszteségekről, klímaválságról.
A jól megrajzolt képek mögött a mese mindig más lesz, de a történet ugyanaz marad.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazdák: Tilkiné Varga Katalin, Pauer Erika, Szabó Eszter

4-99 éves korig, bármely korosztály részére 

Ősrégi mondák mesélnek hegyeinkről, várainkról.
Hegységeink természeti és épített örökségéről megannyi érdekes monda és mese szól, amelyek elmesélik
helyneveink eredetét és a jelenünkbe idézik a múltat, a régmúlt embereket és a páratlan néprajzi
értékeket.  A felnőttekkel a Bródy Sándor Könyvtár summajatirom.hu digitális helytörténeti gyűjteménye
segítségével fedezzük fel ezeket az értékeket. A legkisebbekkel mese után kézműveskedünk.
Projektor és vetítővászon szükséges.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Verle Ágnes

Óvodás, iskolás és felnőtt korosztály részére - max. 20 főig

Négy barát a kisegér, a csiga, a béka és a veréb versenyre kel: vajon ki a legbátrabb közülük. Az elbűvölő
rajzokkal illusztrált mese a gyermekek számára is érthető módon mutat rá az különbözőségekre és a
toleráns viselkedés fontosságára. 
A gyerekek egy játék során kipróbálhatják, hogy ők mennyire bátrak . 
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Lovas-Szabó Kitti

Kisiskolás korosztály részére - 5-25 fő



Kis- és nagy kamaszoknak

Könyvtártúrán a hagyományos, offline módszereket ötvözzük kreatív módon online elérhető programokkal,
adatbázisokkal, információszerzési praktikákkal a könyvtárak megismerésére, a könyvtárhasználat
elsajátítására. Miközben a résztvevők a könyvtár különböző részlegeiben felállított állomásokat
meglátogatják, bejárják a könyvtár tereit, az ott található eszközök, programok segítségével sajátítják el a
könyvtárhasználatot, a különböző információkeresési technikákat. 
A beutazás költségét önkormányzati vagy bérelt autóbusz esetén korlátozott számban vállaljuk.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Dr. Szemerszkiné Dürgő Csilla

Alsó és felső tagozatos iskolások és kamaszok részére - max. 25 fő

Az internet világában már nem csak attól kell tartanunk, hogy az utcán valaki belénk köt vagy megtámad. A
legnagyobb veszélyt a közösségi felületek adják. Fontos kérdés, hogy a gyerekek hogyan tudják
megvédeni magukat a digitális térben a támadásoktól.
A foglalkozás célja éppen ezért az, hogy játékos, kötetlen, interaktív formában hívja fel az általános iskola
5-6. osztályos tanulóinak figyelmét az internethasználat veszélyeire és azok kivédésének lehetőségeire.
Fontos szempont továbbá a kritikai gondolkodás fejlesztése, az etikai szabályok átadása az internetes
kommunikáció területén.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Dr. Szemerszkiné Dürgő Csilla

Alsó és felső tagozatos iskolások részére - 20-25 fő

Az illemtan szabályaitól először tartunk kicsit, de aztán rájövünk, hogy ezeket mégiscsak ismerjük! 
A köszönés, a bemutatkozás és tegeződés-magázódás szabályai áttekintése után megismerkedünk a
testbeszéddel. A foglalkozást a telefonálás és a chatelés szabályainak megbeszélésével zárjuk.
Programgazda: Szécsényi Orsolya

Alsó és felső tagozatos iskolások részére - 15-20 fő



Kis- és nagy kamaszoknak

Fókuszban a kortárs irodalom, regények, novellák, versek. A biblioterápiás foglalkozáson a szövegeket és a
témákat interaktív, játékos módon közelítjük meg és az élet nagy kérdéseire keressük a választ az irodalom
segítségével. Nem fogjuk megfejteni “mire gondolt a költő”, csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy nekünk
akkor, abban a pillanatban mit mond a szöveg. A program irányított olvasással, 
kreatív szövegalkotással segíti a résztvevők önismeretének fejlesztését.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes

Felső tagozatos iskolások és felnőttek részére - 10-15 fő, de előzetes egyeztetés után lehetőség van
több fővel is megtartani a foglalkozást

Az ember a játék segítségével tanul, fejlődik, ismeri meg környezetét. A játéktörténeti kalandozások után
alaposabban megismerkedünk a bronzkori gyökerekkel rendelkező társasjátékokkal. Felfedezzük
történetét, kipróbálunk egyet kettőt, majd megalkotunk egy nagyszerű társasjátékot, melyet
csapattársainkkal azonnal kipróbálunk! Mert játszani jó!
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Szécsényi Orsolya

Alsó és felső tagozatos iskolások és felnőtt korosztály részére - 15-20 fő

A játékos foglalkozáson megismerkedünk a kvíz történetével és legnagyobb alakjaival. A könyvajánló után
kezdődhet a játék, mely több témakörben kínál kérdéseket. A játék témakörei: helyismeret, történelem,
irodalom, Magyarország, stb.
Helyismereti témában az adott településre vonatkozó kérdésekre kell válaszolni. Az ehhez kapcsolódó
képanyagot a summajatirom.hu helyismereti portál biztosítja.
Laptop, projektor és vetítővászon szükséges.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Szécsényi Orsolya

Alsó és felső tagozatos iskolások, kamaszok  és felnőttek részére - 15-20 fő



Kis- és nagy kamaszoknak

A foglalkozáson beszélgetünk Molnár Ferencről, A Pál utcai fiúk című mű keletkezéséről, a helyszínekről, a
szereplőkről. Lehetőség szerint pár filmrészletet is megnézünk. A foglalkozás második felében pedig
különböző izgalmas feladatok segítségével vagy - ha lesz rá lehetőség - egy társasjáték keretén belül
összecsapnak a Pál utcai fiúk és a Vörösingesek.
Programgazda: Szécsényi Orsolya

Felső tagozatos iskolások részére - 15-20 fő

„Minden egyes vonás egy egész életet tükröz” (Okakura Kakuzō )
Dédanyáink szálkás, dőlt betűs szépírása, vagy egy menő kávézó kézzel írt menüsora egyre többünknek
dobogtatja meg szívét. Miért is? Elgépiesedett és rohanó világunkban nagyon is emberléptékűek ezek a
sokszor nem tökéletes, de annál egyedibb szövegek. Egy ilyen írás a lelkünket szólítja meg, sokszor még el
sem olvassuk, már érezzük a hatást – a formák hordozzák az erőt. Az előadás során beszélgetünk a modern
kalligráfia kialakulásáról, megismerkedünk eszközeivel, és egy kis gyakorlás után indulhat az alkotás.
Programgazda: Szabó Eszter

Felső tagozatos, kamasz és felnőtt korosztály részére - 10-15 fő

A kortárs regények megszólítják a mai fiatalokat, akik gyakran nem tudnak mit kezdeni a kötelező
olvasmányokkal – főként azok régies nyelvezete miatt. Fontos, hogy nekik szóló, jól szerkesztett
szövegeket adjunk a kezükbe. A programon az IKT világától indulunk ki, applikációkat beszélünk ki,
booktuberek videóinak médiaelemeit elemezzük, megnézzük az Instagram könyves hashtagjeit,
megkeressük, hogy a ma élő írók, költők hogyan és mire használják a közösségi médiát. Végül kibeszélünk
néhány könyvet, amelyek cselekménye a mai fiatalok életéhez, problémáihoz szorosan kapcsolódik.
Laptop, projektor és vetítővászon és hangfal szükséges (ha nincs, a Bródy Sándor Könyvtár biztosítja).
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes

Felső tagozatos és kamasz korosztály részére - 20-30 fő



Beszélgetés és előadás a titokzatos Gárdonyi Gézáról, a Bródy Sándor Könyvtár summajatirom.hu digitális
helytörténeti gyűjtemény dokumentumaival, mesével, novellával, regényrészletekkel fűszerezve.
Laptop, projektor és vetítővászon szükséges.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Szabó Eszter

Felső tagozatos és felnőtt korosztály részére - 15-20 fő

Gárdonyi 100 

Tudtad, hogy Gárdonyi igazi párbajhős volt, és a vízibicikli feltalálójaként akart Amerikában
karriert befutni? Beszélgetés Gárdonyiról, aki igazi polihisztorként valószínűleg nem idegenkedne az iPad,
mobiltelefon, laptop használatától. A társasjáték keretében bevetésre kerülnek az okoseszközök is, a
hagyományos táblajátékon kívül.
Laptop, projektor és vetítővászon szükséges.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Szabó Eszter

Felső tagozatos és kamasz korosztály részére - 15-20 fő

Kis- és nagy kamaszoknak

Gárdonyi Gézáról kevesen tudják, hogy élete során kifejlesztett egy saját titkosírást. Ennek
megfejtéséhez szükséges kulcsot magával vitte a sírba. Megfejteni az író halála után jóval később, csak
1969-ben sikerült.
A foglalkozáson megismerkedünk a titkosírás betűivel és kódjával. Beszélgetünk az íróról, hiszen zárkózott
személyéhez nagyon sok történet köthető. Gárdonyihoz kötődő fotókat, képeslapokat a summajatirom.hu
helyismereti portál segítségével nézegetünk. Korosztálytól függően olvasunk mesét, tanulságos
történeteket az író tollából.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Szécsényi Orsolya

Alsó és felső tagozatos iskolások, kamaszok és felnőttek részére - 15-20 fő



Kreatív, ingyenes, egyszerű grafikai lehetőségek a CANVA programban. Szerkesszünk plakátot, info-
grafikát, képeslapot, fotómontázst vagy akár egyedi pólófeliratot! Megannyi csodás lehetőség, élj vele! 
Számítógép/laptop szükséges, internethozzáféréssel.
Programgazda: Pádár-Deák Krisztina

Kamasz és felnőtt korosztály részére - max. 10 főig

A macskák misztikus lények. Már az ókori kultúrákban is megjelennek, hol istenségként, hol az ember
társaként, és mindig az önállóság, a szubjektív egyéniség, az értelem megtestesítői. Az előadás során
képet kapunk a kultúrában betöltött szerepükről, és megismerkedhetünk a híres emberek, írók, képző-
művészek, zenészek kedvenceivel is. 
Laptop, projektor és vetítővászon szükséges.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Pádár-Deák Krisztina

Kamasz és felnőtt korosztály részére - max. 25 fő

Ez a foglalkozás segít abban, hogy hogyan kezeljük megfelelően a vészhelyzeteket, hogyan hívjuk a 112
segélyhívó számot, mik a legfontosabb információk, amiket feltétlenül el kell mondanunk segítségkéréskor.
Megismerjük az Életmentő mobilalkalmazást és hasznos funkcióit, melyek valóban életet menthetnek.
Projektor és vetítővászon szükséges.
Programgazda: Verle Ágnes

Kamasz és felnőtt korosztály részére - max. 20 főig

Mit árul el rólunk az írásképünk? A grafológia a jellem és az írás közötti összefüggéseket vizsgálja. Nem
vagyunk egyformák, ahogy természetesen a kézírásunk sem. Derítsünk fényt a titkaira!
Laptop, projektor és vetítővászon szükséges.
Programgazda: Pádár-Deák Krisztina

Felnőtt korosztály részére - max. 15 főig

Sokszínű programok fiatal felnőtteknek és idősebbeknek



Barangolás a múltban, a mátrai turizmus hőskorában. A helyszín a múltbéli Parádfürdő, a ma is gazdag
épített és természeti örökséggel bíró fürdőparadicsom, melyet a Bródy Sándor Könyvtár summajatirom.hu
digitális helytörténeti gyűjteménye segítségével keresünk fel.
Projektor és vetítővászon szükséges.
Programgazda: Verle Ágnes

Felnőtt korosztály részére - max. 20 főig

Honfoglalás
az Árpádok kora

Vetítéses bemutató egy adott kor uralkodóiról, életmódról, Heves megyei vonatkozásokról. Kötetlen
beszélgetés vagy rendhagyó történelemóra is, megbeszélés alapján. 

Ismerjük meg Hunyadi Mátyás híres budai könyvtárát, amely a vatikáni után Európa legnagyobb könyvtára
volt, és felkeltette az akkori tudományos és politikai világ csodálatát is.
Kérhető hozzá kézműves foglalkozás is: fémdomborítás korabeli motívumokkal, vagy kódex készítés.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Bodó Boglárka

Kamasz és felnőtt korosztály részére - 5-25 fő

Anjouk
Mátyás király könyvtára

"A Vidrócki híres nyája csörög, morog a Mátrába', csörög, morog a Mátrába', mert Vidróckit nem találja." -
De ki is volt ez a szép, derék ember, aki lobogós ujjú ingben, bő gatyában járt, s akit a hiedelem szerint nem
fogott a golyó, aki kegyetlenül megbüntette ellenségeit, de nagylelkűen meghálálta a segítséget?
A magyar betyárvilág egyik leghíresebb alakja a mónosbéli születésű, a Mátra és a Bükk erdeiben
tevékenykedő Vidróczky Márton. Az ő életét bemutató képes előadást  a betyárok fegyvereinek
bemutatása színesíti: gulyás és csikós karikásostor, a betyárok által használt pisztoly, a témához
kapcsolódó könyvek, filmek ajánlásával.
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Bodó Boglárka

Kamasz és felnőtt korosztály részére 

Sokszínű programok fiatal felnőtteknek és idősebbeknek



Erdély
Felvidék
Barangolás a Budai Várban
Skócia, a legendák földje 
Spanyolország
El Camino

Egy-egy ország népének, kultúrájának bemutatása, érdekességekkel, magyar vonatkozásokkal, személyes
élmények alapján. Vetítés könyv- és filmajánlókkal. 
VÁLASZTHATÓ TÉMÁK:

Nyári táborba is kérhető program (csak a Skócia).
Programgazda: Bodó Boglárka

Kamasz és felnőtt korosztály részére 

Franciaország, Mont Saint Michelle
Norvégia, a vikingek földje
Olaszország: karnevál Velencében, Róma az örök város
Törökország
Az arany Prága
Zakopane és a gorálok
Roma népismeret 

szalaghímzés kezdőknek és haladóknak
a népi kultúra ékszerei: gyöngygallér, gyűrű
mixed media art: dekoratív szobrok, üvegek, dobozok készítése faragasztóval
új hímzéstechnika: punch needle
fémdomborítás

A kézimunkázás története a kezdetektől napjainkig, könyv- és folyóirat ajánlókkal, internetes tartalmak
ajánlása, szakirodalom értelmezése. Kezdő és haladó kategóriában is! A program második felében
választható technikával ismerkedünk:

Nagy kézügyesség nem szükséges, az alapanyagokat hozom. Nemcsak nőknek!
Programgazda: Bodó Boglárka

Felnőtt korosztály részére - 5-15 fő

Sokszínű programok fiatal felnőtteknek és idősebbeknek

A horgolás olyan kreatív elfoglaltság, amely képes teljesen kikapcsolni az embert a mindennapi életből,
unaloműző elfoglaltság és nem mellesleg hasznos időtöltés. 
De hogyan is kezdjünk neki a játékfigurák, kulcstartók horgolásnak? Milyen a varázsgyűrű, hogy kell
szaporítani, fogyasztani? Hogy kell mintát olvasni vagy összeállítani egy több részes játékfigurát? A
foglalkozás során minderre fény derül.
Programgazda: Kulcsár Kitti

Felnőtt korosztály részére - max. 7 főig



Sokszínű programok fiatal felnőtteknek és idősebbeknek

Miért igazi kaland kovásszal sütni a kenyeret? Hogyan válhatunk otthonunkban valódi pékekké? Erről szól
ez a foglalkozás, ahová családokat, gyerekeket, felnőtteket várunk egy 2 órás foglakozásra, ahol
megismerjük a kenyér készítésének minden csínját-bínját. Megtapasztalhatjuk, hogyan lesz a
gabonaszemekből liszt, s abból csupán víz és só hozzáadásával ropogós héjú kenyerünk. Hogyan
készíthetjük el kenyerünk lelkét, a kovászt? Miért egészségesebb a kovászolt kenyér fogyasztása? Ezekre
a kérdésekre is választ kaphat, aki részt vesz a találkozón. Amíg a tészta pihen, a résztvevők
meghallgathatnak egy népmesét a kenyérről élőszavas mesemondással. Könyv- és weboldalak ajánlásával
segítjük még a "KovászKalandozókat".
Nyári táborba is kérhető program.
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

Bármely korosztály részére - max. 10 főig

Főzés közben valamit elrontottunk? A takarítás nem sikerül tökéletesen? Nem boldogulunk a háztartásban?
Semmit ne hagyjunk veszni, találjunk olcsó, gyors megoldást… közösen! Kutassunk a témában könyvekben
és a weben - tanuljunk egymástól!
Laptop, projektor és vetítővászon szükséges.
Programgazda: Kulcsárné Király Mária

Felnőtt korosztály részére 

Megfázott? Összeszedett valami vírust? Erősíteni szeretné immunrendszerét? Nincs nyitva a közelben
gyógyszertár? Nagymamáink ki se mozdultak otthonról, mégis orvosolni tudták a bajokat Kutassunk együtt
a könyvekben és a kamránk polcain, hogy mi is találjunk megoldást!
Laptop, projektor és vetítővászon szükséges.
Programgazda: Kulcsárné Király Mária

Felnőtt korosztály részére 



Sokszínű programok fiatal felnőtteknek és idősebbeknek

Egyre több időt töltünk online, mint offline, így nem elég, hogy a „való élet” veszélyei miatt izgulunk, most
még a netes támadásokra is fel kell készülnünk. 
A szülők szeretnének tenni a biztonságos internetes környezet megteremtéséért, de túl kevés információ
áll ehhez rendelkezésükre.
Mindenki azt várja a felnőttektől, hogy képben legyenek, de ehhez olyan segítséget kell adnunk nekik,
amit egyszerűen tudnak használni a mindennapokban. Nem csak ők, hanem a gyerekek is átlátják, a családi
beszélgetésekbe könnyen bevihetők a felmerült témák. Az érdeklődők megtudhatják, hogyan jött létre a
világháló, mit jelent a biztonságos internethasználat, mi az a digitális lábnyom, milyen kockázatot rejt a
netezés és hogyan védekezhetünk ezen veszélyek ellen.
Laptop, projektor és vetítővászon szükséges, internet-hozzáféréssel.
Programgazda: Dr. Szemerszkiné Dürgő Csilla

Felnőtt és nyugdíjas korosztály részére - 10-15 fő

Az előadáson bemutatunk számos olyan mobiltelefon alkalmazást, melyek egyszerűbbé tehetik
mindennapjainkat, de ugyanúgy hasznosak lehetnek a szabadidőnk eltöltése során és még tanulhatunk is
belőlük. Megtanuljuk többek között az online menetjegyvásárláshoz szükséges applikációk használatát és
emellett olyan alkalmazásokról is szó lesz, amelyek az egészségtudatos életmódhoz, kirándulásokhoz,
természetjáráshoz és tanuláshoz nyújtanak segítséget.
Programgazda: Verle Ágnes

Nyugdíjas korosztály részére - max. 20 főig

Ha van a településen olyan csoport, melynek tagjai az olvasás öröméről egészségügyi okokból le kell hogy
mondjanak, de szívesen hallgatnák meg kedvenc könyvüket, akkor most van rá lehetőség. A kért téma
ismeretében ajánlunk igényes, szórakoztató regényeket, novellákat, mesélhetünk történelmi és/vagy
irodalmi személyek izgalmas életéről – a helyi közönség igényeinek megfelelően. A program ideje az
olvasmánytól függően naponként egy óra (maximum öt napon keresztül).
Programgazda: Pádár-Deák Krisztina

Nyugdíjas korosztály részére 



Találkozások írókkal, csepűrágókkal, muzsikusokkal, alkotókkal,
különleges témákkal és érdekes emberekkel...

12-14 éves: „Úristen, kamasz lettem!
14-18 éves: „Ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel”
18-22 éves: „Testbeszéd a párkapcsolatban és a mindennapokban”

Sohonyai Edit egy nehezen megfogható korosztály, a 12-22 évesek
számára tart író-olvasó találkozókat, melyek valójában önismereti
foglalkozások. Mint ahogy a regényeiben, úgy ezeken az előadásokon is
a humor eszközével próbál segíteni a fiatalokon: egyfajta új
életszemléletet, az emberismeretet oktatva.”
Első könyvét, a Macskakörmöt tizennyolc és fél évesen írta. Azóta
folyamatosan újabb és újabb történetek, regények segítségével kísérli
meg ábrázolni a kamaszkor szépségeit és problémáit.
AZ INTERAKTÍV FOGLALKOZÁSOK VÁLASZTHATÓ TÉMÁI:

A szerző munkásságában sokat foglalkozik párkapcsolati kérdésekkel, a
férfi és a nő közötti békésebb, harmonikusabb együttélés
lehetőségeivel, traumáink feldolgozásával és társadalmi ügyekkel.
Hidas Judit a Kalligram Kiadó szerzője, a Szépírók Társasága Női
Érdekvédelmi Fórum egyik alapító tagja és a HVG női magazinja, A nő
szerkesztője. Számos sikeres beszélgetéssorozat vezetője,
kezdeményezője. Írásai számos magazinban (Marie Claire, 168 óra, wmn,
HVG) jelennek meg rangos irodalmi folyóiratok mellett.
 „Nem gondolom, hogy minden, amit teszünk, vagy ami velünk történik,
kizárólag rajtunk múlik. De hiszem, hogy csak akkor tudjuk a világot
önmagunk számára jobb hellyé tenni, ha próbálunk változtatni a
személyiségünkben rögzült mintákon azért, hogy szabadabb és
teljesebb életet élhessünk. És ezzel már egy kicsit hozzájárulunk a világ
megváltoztatásához is.”

Karády AnnaKarády Anna

Hidas JuditHidas Judit

Fábián JankaFábián Janka

Sohonyai EditSohonyai Edit

Egy Pest megyei községben nőtt fel, de gyermekként sok időt töltött
Kisnémediben is, ahol nagymamája született. Az érettségi vizsgát
követően a Miskolci Egyetem angol–történelem szakát végezte el,
majd pár évvel később az ELTE francia szakán szerzett oklevelet. Az
írás mellett angol–francia nyelvtanárként és fordítóként munkálkodik.

Szerző, balatonfüredi jogász, aki a város múltját és
természeti kincseit kisiskolás kora óta kutatja. 
„Karády Anna új csillag a történelmi romantikus írók
között, és úgy ragyogott fel hogy nem győzzük
csodálni a tehetségét. Írásra született, és remélem még
nagyon sok könyvét fogjuk olvasni.” - moly.hu

„A neve számomra garanciát jelent arra, hogy minőségi
olvasnivalót kapok a kezembe. Szórakoztatva tanít,
romantika és történelem mindig egyensúlyban van a
könyveiben. Fogalmazása igényes, gördülékeny, az adott
kort mindig hitelesen mutatja be. Eddig még egyetlen
könyvében sem csalódtam.” - moly.hu



Találkozások írókkal, csepűrágókkal, muzsikusokkal, alkotókkal,
különleges témákkal és érdekes emberekkel...

Telegdi ÁgnesTelegdi Ágnes

Bosnyák ViktóriaBosnyák Viktória
Dudás GyőzőDudás Győző

Incze ZsuzsaIncze Zsuzsa

Crissy SeouloverCrissy Seoulover

Crissy Seoulover tősgyökeres egri amatőr írónő, aki kiragadja és
felrázza az olvasót a mindennapi fásultságból. A honi női szerzők között
fehér hollónak számít bátor hangvételű, tabukat döntögető könyveivel,
amiben nem rejti véka alá a párkapcsolatban fontos testiséggel
kapcsolatos véleményét és tapasztalatait. A történetek csipetnyi
humorral ízesítve, akciófilmbe illő jelenetekkel és krimivel fűszerezve
könnyed szórakozást kínálnak az olvasónak.
„Szeretem a felnőtt irodalmat, de nem kimondottan azokat, amik
túltolják az erotikus tartalmakat. A könnyedebb, szórakoztatóbb
fajtákat keresem, amik kikapcsolnak, megnevettetnek. Crissy nagyon jól
megtalálta ezt a harmonikus összhangot.” - olvasói vélemény

Telegdi Ágnes izgalmas állatos-madaras bemutatója 6-12 éves
gyerekeknek. Projektoros vetítéssel, madárhangokkal kísért előadás
az írónő saját élményeiből válogatva, legszebb fotóival illusztrálva.
Mesésen hangzó igaz történetek a természet csodaszép világából.
Cinke, gólya, mókus, vidra és más népszerű állatok igaz története
elevenedik meg előttünk. Az előadás rendkívül tartalmas és
ismeretterjesztő, mely után a gyerekek keresik és szívesen olvassák az
írónő "Ó, azok a csodálatos állatok" című könyvsorozatát. 

Felnőtteknek

Talán soha nem volt még oly nagy szükség a veszélyek
megismertetésére, a megelőzésre, mint napjainkban, hiszen az eltűntek
száma egyre nő, egyre több az áldozat, az elszökött, külföldre elcsalt,
vagy éppen prostitúcióra kényszerített gyermek és felnőtt! Ezen
találkozások alkalmával a riportfilmek mentén rendre eljutunk a
felismerésig; milyen fontos is a kommunikáció, az otthoni nagy
beszélgetések.

Felső tagozatos iskolásoknak, felnőtteknek

7-14 éves gyerekek részére

Bosnyák Viktória két évtizede járja az országot, a határon túli magyar
területeket, és a világba elszármazott magyar közösségeket. Túl van
1800 fellépésen, ebből az elmúlt években kb. 200-at Dudás Győzővel
közösen tartottak. Előadásaik nem egyszerű író-olvasó-rajzoló
találkozók, hanem interaktív produkciók, főleg a 6-11 éves korosztály
számára. Eddig 15 közös könyvük jelent meg alsó tagozatos gyermekek
számára. Ezekre épülnek változatos, vidám, ppt vetítést és rajzolást
tartalmazó programjaik, melyek minden esetben alkalmazkodnak az
adott helyszínhez úgy fizikailag, mint az előadás szellemében,
intenzitásában.

Alsó tagozatos iskolások részére



Találkozások írókkal, csepűrágókkal, muzsikusokkal, alkotókkal,
különleges témákkal és érdekes emberekkel...

 Szofi varázsol - meseelőadás 6-7 éveseknek
 A boszorkánycica - verses meseelőadás 6-11 éveseknek
 "Kancsalrím vagy kínrím" A rímek csodálatos világa - rendhagyó irodalomóra 6-12 éveseknek
 "Hogyan készül a könyv?" - rendhagyó irodalomóra 8-14 éveseknek

„Véleményem szerint az igazán jó mese ellenállhatatlanul beszippantja a gyerekeket, mint a forgószél. Az
ilyen mesének saját törvényei vannak, amelyek között a gyerekek biztonságban érzik magukat, és
amelyeket az író nem szeghet meg: a jó mese fittyet hány, felforgat, elragad! 
Fontosabb köteteim: Szofi-sorozat, A boszorkány-cica, A Tigris és a Motyó, A csupaszín oroszlán, Petya
és Tulipán, Harcos Bálint Összes (versek).”
Választható előadások:

Óvodásoknak, alsó tagozatos iskolásoknak

„A Kuflikkal levett a lábamról. Vagyis nem engem, hanem a gyerekeket. Hát ők már pedig tíz évesek, az
egyik komoly könyveket is olvas, a másik alig olvas, de a Kuflikat mindkettő szereti.” – olvasói vélemény

Alsó tagozatos iskolásoknak

 A rettegő fogorvos (5-8 éves korig)
 Három bajusz gazdát keres (5-10 éves korig)
 Puszirablók (8-10 éves korig)
 Todó kitálal a suliról (9-12 éves korig)
 Todó kitálal a sportról (9-12 éves korig)

„Vig Balázs eddigi összes megjelenő könyvtét olvastam és szerettem. Tetszett a Rettegő fogorvos, a
Három bajusz gazdát keres és a Puszirablók is, de Todó utcahosszal verte nálam az előzőeket.” –
Könyvparfé
Választahó előadások:

Alsó tagozatos iskolások részére

„Beszélt nekünk az olvasásról, és arról, hogyan fejleszthetjük a képzeletünket. Arról is beszélt, hogy a
képzeletünk fejlesztése hogyan segíti a tanulást. Az olvasás megtanít minket tanulni, mert nekünk kell
elképzelni mindazt, amit olvasunk. Ha csak tévét nézünk, ott nincs szükségünk a képzeletünkre.” 
– egy 3. osztályos olvasó

3. és 4. osztályosoknak és felső tagozatos iskolásoknak

Harcos BálintHarcos Bálint Vig BalázsVig Balázs Dániel AndrásDániel András Holden RoseHolden Rose



Találkozások írókkal, csepűrágókkal, muzsikusokkal, alkotókkal,
különleges témákkal és érdekes emberekkel...

A Mustármag mese- és biblioterápiás mikroműhely tagjai alkotó-fejlesztő mese- és biblioterápiával
foglakozó szakemberek, akik történetek segítségével hívják közös morfondírozásra, felszabadító
játékra, együttes töprengésre, lélekfrissítésre, vagy egyszerűen csak egy jó időtöltésre az
érdeklődőket. Céljuk megmutatni, hogy az irodalom, a mese, a történet is lehet közösségi élmény.
MŰHELYTAGOK: 
Luzsi Margó, a műhely alapítója és vezetője,  a Metamorphoses Meseterápiás Egyesület tiszteletbeli,
örökös alelnöke; metamorphoses meseterepeuta, biblioterapeuta és Komló-Szabó Ági, biblioterapeuta. 
Margó elsősorban népmesékkel dolgozik, Ági specialitása a kortárs irodalom. Találkozz párban a
Mustármagosokkal, akikkel most felelevenítsz egy régi szokást: a már-már feledésbe merült, késő
délutáni, sötétedés utáni esték mesemondásait, felolvasásait. Azt a fajtát, amikor szomszédok, barátok,
rokonok gyűltek össze valakinél és hallgattak együtt történeteket. 
PÁRBAN
a mese és a kortárs irodalom, 
a múlt és a jelen, 
az öreg és a fiatal, 
a holvolt és a holvan, 
a nyugger és a dolgozó, 
a mese és a biblioterapeuta, 
Margó és Ági a valóság arcairól mond el és 
olvas fel történeteket, verseket 
egy-egy kis játékkal megfűszerezve.

Kamaszok, fiatal felnőttek, aktív korúak, 
nyugdíjasok részére a könyvtárba, 
gyerekeknek nyári táborba is kérhető.

Állatok meséi embereknek
Átváltozások
Kívánságok
Ördöngős történetek 

Hagyományos mesemondás, a témához kapcsolódó több mesével, apró kiegészítésekkel.
Ajánlott témák mindkét programban a teljesség igénye nélkül:

MESÉLŐ:

Élmény- és  örömteljes kikapcsolódási lehetőség érdekes történetek segítségével. Hagyományos
mese- és történetmondás, játék és beszélgetés különleges, interaktív együttese. Élményteljes
azoknak, akik lélekfrissítést keresnek, és azoknak, akik egyszerűen csak jól akarják érezni magukat.
MESÉLY: Egyetlen mesére építő, motiváló foglalkozás, alkotó-fejlesztő meseterápia, amiben

hangsúlyos az interaktivitás és a résztvevők önbecsülésének erősítése.

A programok előzetes egyeztetés alapján kérhetők kisgyermekek, kamaszok, aktív korú felnőttek,
idősek és családok számára egyaránt, a csoport igényeihez igazítva. Más téma kérése is lehetséges,
pl. ünnepekhez kapcsolódva. 
Nyári táborba is kérhető program.
Létszám: a Mesély programnál ideálisabb a kisebb, a Mesélő programnál létszám korlát nincs.

Mustármag MikroműhelyMustármag Mikroműhely



Találkozások írókkal, csepűrágókkal, muzsikusokkal, alkotókkal,
különleges témákkal és érdekes emberekkel...

„Minden műsorral arra törekszünk, hogy nézőink igényesen kialakított és humorral átszőtt
történetekben gyönyörködhessenek, színpadon, tantermekben, vagy óvodai csoportszobákban
egyaránt. Régiónkban olyan kulturális feladatot látunk el, melyre egyetlen más társulat sem
vállalkozik.”

A Galagonya Bábszínház egy utazó bábszínház, akik nép-, tündér- és állatmeséket játszanak.
Hagyományos paravános technikával dolgoznak, közönségük elsősorban óvodás és kisiskolás
gyermekek. A bábelőadásaikban szereplő csodálatos bábokat és díszleteket maguk tervezik és
készítik el. Sok mesét dolgoztak már fel, ám van közöttük olyan is, mely sajátjuk.
VÁLASZTHATÓ ELŐADÁSAIK:
 Csipkerózsika

Kecskegidák és a farkas
Állatóvoda
Piroska és a farkas

Kis jegesmedve
Három kismalac
Szorgalmas és rest lány
Kiskakas gyémánt félkrajcárja

Vándormanók
Tarka rét manói
Engedetlen varázslóinas
Testvérek az erdőben

Az aranyostarajos kiskakas - Zenés bábelőadás orosz népmese nyomán 
A világgá ment Csacsi és Bari - Zenés bábelőadás 
Egyszer volt... Az öreg halász és a nagyravágyó felesége 
Egyszer volt... A csillagszemű juhász 
A suszter manói - Téli hangulatú, zenés bábelőadás Grimm meséje alapján 

Az Ákom-Bákom Bábcsoport több, mint 22 éve alakult. Az hattagú társulat két csoporttal az ország
minden régiójában megfordult már. A repertoár az állatos meséktől a verses mese feldolgozásokon
keresztül a népmesékig terjed. Játékstílusukra elsősorban az asztali bábjáték jellemző, melyben
felcsendülnek közismert népdalok és saját szerzeményű dalok.
VÁLASZTHATÓ ELŐADÁSOK:

Babszem JankóBabszem Jankó GalagonyaGalagonya Ákom-BákomÁkom-Bákom



Találkozások írókkal, csepűrágókkal, muzsikusokkal, alkotókkal,
különleges témákkal és érdekes emberekkel...

Évszakhoz, jeles naphoz kötődő műsorok
Zenés mesék
Itt csak jókedv terem! – Lemezbemutató koncert
Hangszervarázs – Játékos hangszerbemutató

Sokoldalú és tapasztalt zenészek hozták létre a Lóca együttest 2010-ben. Műsoraik egy része az
évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódik, más részük olyan zenés mese, mely mindig időszerű
tanulságokat vonultat fel. Az adott téma, történet feldolgozása a gyermekek bevonásával történik;
mondókák, népdalok, népi játékok segítségével. Előadásaik tartalmas élményeket tartogatnak mindenki
számára. Célközönség: óvodás, kisiskolás korosztály
Műsorok időtartama: 45-50 perc 

Magyarországi és határon túli magyar népzene a gyerekek és felnőttek örömére.
„Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél hamarabb megismerjék és megszeressék népünk zenéjét,
ezért nagyon sok óvodában, iskolában muzsikálunk. Kiemelt jelentőségű feladatunknak tartjuk, hogy a
hátrányos helyzetű, illetve a fogyatékos gyerekekhez is rendszeresen eljussunk, fejlesztésüket
elősegíthessük.”

 Kis Miklóska – varsányi cigány népmese – interaktív, élő zenés mese bábokkal
 A kiskakas gyémánt félkrajcárja – táncmese – interaktív, élő zenés előadás
 Én elmentem a vásárba... – vásári komédia – interaktív, élő zenés előadás
 Csillagot láttunk – karácsonyváró műsor – interaktív, a téli ünnepkört bemutató zenés műsor
 A három muzsikus – cigány népmese – interaktív, élő zenés mese bábokkal
 Az égigérő fa – magyar népmese – interaktív, élő zenés táncmese
 Madarak voltunk... – cigány hagyományismereti előadás

A Paramisi Társulat 2013 őszén azzal a céllal jött létre, hogy a magyar és cigány népmesék minél több
gyermekközönséghez eljussanak. Műsoraikban kizárólag a magyar és cigány népmese, néphagyomány,
jeles napok, naptári ünnepek, szokások feldolgozásával foglalkoznak.
VÁLASZTHATÓ ELŐADÁSAIK:

Az autentikus cigány népzenével, a magyarországi, az erdélyi és a felvidéki tánchagyománnyal,
szokásokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Énektanulással egybekötött foglalkozás.

Egerszalóki TekergőEgerszalóki Tekergő Lóca EgyüttesLóca Együttes Paramisi TársulatParamisi Társulat



Találkozások írókkal, csepűrágókkal, muzsikusokkal, alkotókkal,
különleges témákkal és érdekes emberekkel...

Sikerek és kudarcok gyerekkorban – hogyan álljunk gyerekként sikeresen a dolgokhoz?
Bullying – a szó, mint fegyver
SZERtelenül – szenvedélyek hálójában (kábítószer és egyéb függőségek)
Te is más vagy, te sem vagy más – kisebbségben az osztályban
Bűnös-e a farkas? – Előítéleteink, sztereotípiáink a mindennapokban
Konfliktusok erdejében – hogyan lehet mindenki győztes
A Zöldség nem zöldség – mit tehetünk a környezetünkért gyerekként?
Marsi telepesek – óvjuk a meglévő értékeinket vagy teremtsünk életfeltételeket egy másik bolygón?

Szemléletformáló előadás játékos feladatokon, szituációkon keresztül. Élményszerű alkalmak, tréneri
módszerek és drámapedagógiai eszközök használata a foglalkozások során.
VÁLASZTHATÓ TÉMÁK:

Alsó és felső tagozatos iskolások részére

Csillaghúr és barátai
Papírsárkány meséi
A tanyán

Sás Károly és lánya, Sás Ildikó könyveiken, dalaikon keresztül játékosan közvetítik a
természetszeretetet a gyerekek felé. Történeteik szereplői a természetben létező élőlények, figurák,
amelyek vidám meséikkel a gyerekek ismereteit gyarapítják. A találkozókon a szerzők könyveiből
kilépnek a fából készült mesefigurák, amelyeket a gyerekek kézbe vehetnek és „asztalszínházat”
játszhatnak velük. Kiderül, hogyan születnek a dalok: „A mesék versekké kristályosodtak, a versek
dallamot gyújtottak...”, és a közös daltanulás után a résztvevők a Csillaghúr dalát dúdolva térnek haza.
 

A SZERZŐK KÖNYVEI, AMELYEKRE ÉPÍTVE A PROGRAMOK VÁLASZTHATÓK:

Óvodások és alsó tagozatos iskolások részére

Bogarak
Pósa Lajos válogatott versek - csillaghúros dallamok

Cseke Szabolcs, vagyis „TücsökSzabi” zenepedagógus, hangterapeuta. Vidám, interaktív zenés
műsorával, saját dalaival, hegedűvel, gitárral, tündérdobbal, harmonikával, cajonnal, darbukával, kazuval,
hangdrummal és tele életszeretettel járja a településeket. Gyerekkoncertet tart a közös éneklés
örömével, sok nevetéssel, igényes szövegekkel és zeneiséggel, a magyar népzenekincsből merített
elemekkel, saját versekre épülő egyedi dallamvilággal. A műsorpalettán lemezbemutató koncert, Márton-
napi, Mikulásváró, adventi, farsangi, tavaszköszöntő műsorok szerepelnek. 

Óvodásoknak, iskolásoknak

Bernáth DénesBernáth Dénes Sás Károly és IldikóSás Károly és Ildikó TücsökSzabi MókaTücsökSzabi Móka



Találkozások írókkal, csepűrágókkal, muzsikusokkal, alkotókkal,
különleges témákkal és érdekes emberekkel...

A templomos lovagrend helye a középkor világában - A templomos lovagok minden korban izgatták az
emberek fantáziáját. De kik voltak ők valójában?
Rendhagyó történelemóra - Az előadás anyaga megbeszélés alapján
Honvédelem Árpád idején – Egy „jelentéktelen” nép Európa színpadán
Virtuális utazás a XIII. századi Magyarországon − Mielőtt hozzákezdett az íráshoz, a szerző maga is
bejárta és lefotózta a regényben szereplő helyszíneket. Jelen előadás képanyagát saját fotóiból
állította össze. Az „utazást” a regényből összeválogatott felolvasás teszi színesebbé.
IV. (Kun) László és népe – A kunok Magyarországon 

Trux Béla informatikusból lett történelmiregény-író, a Történelmiregény-írók Társaságának (TRT) alapító
tagja. 2012-ben megjelent első regényével, A templomos lovaggal elnyerte mind az olvasók, mind a
szakma elismerését. 
VÁLASZTHATÓ ELŐADÁSOK:

Felső tagozatos iskolásoknak, felnőtteknek

Lengyelország
Írország és Észak-Írország
Szlovákia
Csehország
Olaszország
Franciaország
Spanyolország
Horvátország – Bosznia

Az előadás során fény derül az Óperenciás-tenger pontos helyére és a név eredetére is. Az egri
túravezető sok éve járja Európát, a természeti szépségek és a kultúra iránt éhségtől hajtva. Vadvízi
evezés, sziklafalak és gleccserek mászása közben szívesen fedez fel városokat - egy napjába belefér egy
délelőtti evezés a Verdon-kanyonban, egy délutáni kiállítás és egy esti jazz koncert Nizzában.
Az előadáshoz projektor és vetítővászon szükséges!
VÁLASZTHATÓ TÉMÁK:

Felső tagozatos iskolásoknak, felnőtteknek

Románia – Erdély
Görögország
Ausztria
Magyarország
Hegy- és sziklamászás
Vasalt utak - klettersteig/via ferrata
Dolomitoktól Provenceig
Paradicsomi barangolás Csehországban
Horvátország – Winnetou nyomában

Trux BélaTrux Béla Kiss BalázsKiss Balázs



Találkozások írókkal, csepűrágókkal, muzsikusokkal, alkotókkal,
különleges témákkal és érdekes emberekkel...

Gizgaz-séták terepen
Természetközeli kertelés
Barátaink, a gyomnövények (kóstolóval)
Állatok a kertemben!
Vetőmagfogás (mag- és palántabörzével)
Gombavilág
Vadon termő ehető növények
„Helyit eszem, mert helyin az eszem”

A következő témákból választhatók egy-másfél órás, fényképekkel illusztrált előadások. Ezek az alkalmak
meglepő, inspiráló információkat adnak, és lehetőséget biztosítanak beszélgetésekre, saját tapasztalatok,
ötletek megosztására. Egyes témakörök kóstolóval, gyakorlati bemutatóval is egybeköthetők.
VÁLASZTHATÓ TÉMÁK:

Felső tagozatos iskolásoknak, felnőtteknek

Meseolvasás és ügyességi játékok a kutyával, ahol a közös munka élményén túl, készség- és képesség-
fejlesztő hatással is bírnak a terápiás kutyás foglalkozások. A könyvár, mint kulturális létesítmény
megkedveltetése, népszerűsítése is cél, valamint a gyermekek motiválása a könyvek olvasására. Miközben
olvasnak a kutyának és egymásnak, teret kap a közönség előtti szereplés, az artikulálás fontossága, a
beszédkészség-és értés, finommotorika, koncentráció-és figyelem, memória, logikus gondolkodás,
szociális kapcsolatok kialakítása, empátia, kudarcélmény kezelése, az állatokkal való bánásmód
elsajátítása. Idős embereknél is népszerű program a kutyákkal való találkozás. Javul a kedélyállapot,
visszaemlékeznek, mesélnek saját állataikról, megnyílnak a foglalkozáson résztvevőnek és egymásnak.  

Alsó- és felső tagozatos iskolásoknak, felnőtteknek - max. 15 főig - Nyári táborba is kérhető program

Agancsosok és a többi erdőlakó - 6-16 év
Varázslatos természetünk, 

„Sokat gondolkodtam azon, hogy az egyetemen szerzett ismereteimet hogyan tudnám hasznosítani. 
Már akkor is foglalkoztatott a környezeti nevelés, mint szakma, de úgy gondoltam, hogy ehhez több téren
is tapasztalot kell szereznem, mielőtt belekezdenék. Rengeteg helyen gyűjtöttem ismereteket, később már
konkrétan a környezeti neveléssel foglalkoztam. Fontosnak tartom a jövő generációjának
természetszeretetre való nevelését.”

      és megőrzése - 8-16 év

Felső tagozatos iskolásoknak, középiskolásoknak

Hogyan működik a kutyánk? - 7-16 év
Madártávlat - 6-16 év
Az erdő hangjai - 6-16 év

Máthé OrsiMáthé Orsi KutyaköztársaságKutyaköztársaság Zsidai SáraZsidai Sára

Háztartás mérgek nélkül
Tartósítás mérgek nélkül
Bőrápolás mérgek nélkül
Hétköznapi gyógynövényeink
Gyógynövénykivonatok házilag
Fermentálás
Egészséges táplálkozás – egyszerűen, olcsón
Csírakert a konyhapolcon
Gombaételek másképp



E-MAIL:

balintne.fadgyas.eszter@brody.iif.hu
bodo.boglarka.rita@brody.iif.hu
komlo.szabo.agnes@brody.iif.hu
kulcsar.kitti@brody.iif.hu
kulcsarne.kiraly.maria@brody.iif.hu
lovas.szabo.kitti@brody.iif.hu
orso.eva@brody.iif.hu
pauer.erika@brody.iif.hu
deak.krisztina@brody.iif.hu
szabo.eszter@brody.iif.hu
szemerszkine.durgo.csilla@brody.iif.hu
szecsenyi.orsolya@brody.iif.hu
tilkine.varga.katalin@brody.iif.hu
verle.agnes@brody.iif.hu

NÉV:

Bálintné Fadgyas Eszter
Bodó Boglárka
Komló-Szabó Ágnes
Kulcsár Kitti
Kulcsárné Király Mária
Lovas-Szabó Kitti
Orsó Éva
Pauer Erika
Pádár-Deák Krisztina
Szabó Eszter
Dr. Szemerszkiné Dürgő Csilla
Szécsényi Orsolya
Tilkiné Varga Katalin
Verle Ágnes

A kiemelt programokkal kapcsolatos egyeztetést Szabó Eszter kolléganő intézi.


