
 

 



Tőzsér Istvánné Géczi Andrea
igazgató

Mit ad egy korszerű települési könyvtár?

Friss és érdekes olvasnivalót, korszerű informatikai hozzáférést,
barátságos, kellemes környezetet – benne olyan közösségi
szolgáltatásokkal, melyek megszólítanak bennünket: irodalmi
találkozásokkal, helyismereti játékokkal, ismeretterjesztő előadásokkal,
mesefoglalkozásokkal és játékokkal. A Bródy Sándor Megyei és Városi

Könyvtár 2023. évi program-
kínálata ennek szervezési
munkáját segíti. 
Bízom abban, hogy minden
szolgáltató hely a település
lakosságának érdeklődése szerint
tud választani, s ezévben is sok
olyan sikeres könyvtári program
valósul meg, mely maradandó
könyvtári élményt jelent
mindenki számára.



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

Az idei évben is négy programot finanszíroz 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, a
munkanaplóba és pár napon belül küldj nekünk 3-4 fotót! 

https://forms.gle/HXDfKoJEteSNdPyS8


Az ölbeli játékok segítik a baba és szülő közti 
kapcsolódást. Az egymásra figyelés, az érintések és a
közös, önfeledt játék megerősítik az érzelmi biztonságot, 
amely az érzelmi és értelmi fejlődés alapja. Hangszeres, 
énekes, játékos félóra apró bábjelenetekkel fűszerezve.  
A játék után babáknak való kézügyesítő ötleteket - ujjfestés, gyurmázás - próbálhatnak ki a résztvevők. 
Ideális létszám: 10 család / Technikai szükséglet: szőnyeg, székek, asztalok / Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

 

Láthatatlanná tevő köpönyegről, hétmérföldes
csizmáról, aranyfésűről, csodafurulyáról, varázsbabról,
Terülj terülj asztalkámról, aranyat tüsszentő szamárról
hallgathatsz meséket. Az elvarázsolt királyfik és
királylányok bár mindannyian bajba kerülnek, 

de segítőtársaiknak köszönhetően hősiesen megküzdenek az útjukba kerülő sárkányokkal, boszorkányokkal,
óriásokkal, s legyőzve minden gonosz erőt, a végén mindannyian boldogok lesznek. A mesékhez kapcsolódóan mindig
készítünk egy egyszerű játékot is, amit a gyerekek hazavihetnek magukkal.

 

Ideális létszám: 15-20 fő /  Programgazda: Pauer Erika

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

Ideális létszám: 5-20 fő / Programgazda: Tilkiné Varga Katalin



 

Előbb a tánc, azután a lakoma című népmesét
hallgathatják meg a gyerekek, majd egy kis mulatság 

következik. Dunántúli ugrós tánclépésekkel ismerkedünk meg, a tánc után pedig népi játékot játszunk. A foglalkozás
keretében a csujogatás fogalmát is elsajátítjuk. Citeramuzsika mellett egy kis közös éneklés zárja a foglalkozást. 

 

Ideális létszám: 15-20 fő /  Programgazda: Tilkiné Varga Katalin

Árnyjátékkal, papírszínházzal, élő mesemondással, vagy 
kortárs írók meséivel várjuk a gyerekeket, az adott 
csoport igényeinek megfelelően. A történeteket közös 
játék előzi meg, majd a végén bábot készítünk, 
mellyel továbbélhető majd a hallott szöveg. 
Célunk, hogy a gyerekek megszeressék a könyveket, s visszatérő vendégek legyenek a könyvtárban.
Ideális létszám: 20  fő / Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

 

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. 

 

Ideális létszám: Max. 25 fő /  Programgazda: Komló-Szabó Ágnes

Egy kunyhó vagy vityilló menedéket, biztonságot, kuckót 
jelent embereknek állatoknak egyaránt. Legfőképp 
azonban meséket, izgalmas kalandokat sok játékkal, 
beszélgetéssel, és az elmaradhatatlan alkotással.
Ideális létszám: 15-20  fő / Programgazda: Szabó Eszter



Robotok, űrlények, óriások és más érdekes lények
mutatnak utat nekünk ezen a találkozón arra, hogy
elfogadjuk azt, ami más: mert a különbözőségünk tesz
bennünket különlegessé. Utunkat zseb- és fejlámpák,
valamint kortárs mesék segítik. 

 

Ideális létszám: 15-20 fő /  Programgazda: Komló-Szabó Ágnes

Állatos mesék, játékkal. A főszereplő állatkákat elkészítjük:
 a kisebbek papírgurigából, csigaházból, nagyobbak varrott, 
vagy termés állatkákat is készíthetnek, megbeszélés 
szerint. A könyvtáros kap egy mintadarabot a 
foglalkozáshoz, hogy később is tudja folytatni a mesélést.     Ideális létszám: 15-20  fő / Programgazda: Bodó Boglárka

 

 

Ismerjük meg Hunyadi Mátyás híres budai könyvtárát!
Könyvtári foglalkozás óvodásoknak, kisiskolásoknak,
ismerkedés a könyvekkel, betűkkel, mesékkel. 
Kérhető hozzá kézműves foglalkozás is:
Készítsünk kódexet! - könnyen elkészíthető, „valódi
csillogós ékkövekkel” díszített kis könyvecskék
elkészítése, mókás kezdőbetűkkel, iniciálékkal.
Ideális létszám: 5-20 fő /  Programgazda: Bodó Boglárka

Hogyan tegyük jóvá ballépésünket? Hogyan javíthatjuk
ki hibáinkat? Davide Cali A medve és a kardja című
meséjét dolgozzuk fel, és mesélés közben különböző
hangszerek színesítik az előadást. A történet apropóján
egy kis környezettudatosság is előkerül.

 

Ideális létszám: 15-20 fő /  Programgazda: Tilkiné Varga Katalin



Lázár Ervin A nagyravágyó feketerigó meséje bábokkal, 
zenével színesítve. A foglalkozás közben a gyerekek egy 
kis feladatot kapnak, így ők is részesei a mesélésnek. 
A történet végén egy madárkórust alapítunk, 
madárhangokkal ismerkedünk és ki is próbáljuk az új 
hangunk. A foglalkozás zárásaként szép madárkákat 
készítünk. 

Ideális létszám: kb. 20  fő / Programgazda: Tilkiné Varga Katalin

 

Olvasásnépszerűsítő felfedezőtúra a 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, Dániel András.
Válaszható témák: kívánságok erdejében, önismeret
mesékkel, versekkel  

Ideális létszám: 15-20 fő /  Programgazda: Komló-Szabó Ágnes

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.

 

Ideális létszám: 15-20 fő /  Programgazdák: Szabó Eszter, Tilkiné Varga Katalin, Pauer Erika



Egy szöveg nélküli képkönyv segítségével közösen
alkotunk meg egy történetet. A mese két papagájról
szól, akik egymással versenyezve felesleges tárgyakat
halmoznak fel egy fán. A mohóságnak azonban ára van. 

 

Ideális létszám: 5-25 fő /  Programgazda: Lovas-Szabó Kitti

Ismered a Megyerhegyi-tengerszem királyát? 
Hallottad már Pikkelyvári Pörölyös és Vasfacsaró Vulkán 
vitéz történetét? Szerinted jégbarlangokban vagy tavakban 
laknak sárkányok? Mennyire ismered országunk titkos 
helyeit, természeti képződményeit? Most megismerhettek egy kortárs, modern legendáriumot, mely varászlatos
földrajzot kínál többek között Berg Judit, Boldizsár Ildikó, Mészöly Ági, Tóth Krisztina meséivel. Kalandra fel!
Ideális létszám: 15-20  fő / Programgazda: Pauer Erika

 

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.
Ideális létszám: 15-20 fő / Programgazda: Szabó Eszter

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. A legkisebbekkel mese után
kézműveskedünk.  Ideális létszám: 20  fő (max. 25 fő) / Programgazda: Verle Ágnes

 

Ez a különleges képkönyv a gyerekek számára érthető módon, vicces formában hívja fel a figyelmet olyan fontos
témákra, mint a barátság, versenyzés, valamint a fogyasztói társadalom.



Az ember a játék segítségével tanul, fejlődik, ismeri
meg környezetét. A játék történetének nagy szeletét az
ókori játékok teszik ki. Nem is gondolnánk, hogy több
ezer évvel ezelőtt milyen remek és jól kidolgozott
játékokkal mulatták az időt. Ezek szabályait és leírásait
szerencsére ismerjük.

Az elméleti bevezető, könyvajánló és beszélgetés után természetesen ki is próbáljuk a diótornyot, az ókori kirakót és a
páros-páratlan kockajátékot. Mert játszani jó!                     Ideális létszám: 15-20 fő / Programgazda: Szécsényi Orsolya

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 próbára tesszük. 

Ideális létszám: 5-25 fő 
Programgazda (mindkét programnál): Lovas-Szabó Kitti

 

 

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 a különbözőségekre és a toleráns viselkedés 
fontosságára. A gyerekek azt is kipróbálhatják, hogy ők 
mennyire bátrak egy játék során. 

Népi hagyományaink felidézése: A viselet, a szokások és az
életmód megismertetése dalok, képek, régi tárgyak, 
filmrészletek, könyvek felhasználásával.
Ideális létszám: 10-15  fő / Programgazda: Orsó Éva

 



Az állatok igen hasznosak az ember számára, a mesés
foglalkozáson megtanuljuk, mi, emberek hogyan
lehetünk számukra hasznosak. A program a
környezettudatosságra és természetvédelem
fontosságára hívja fel a figyelmet. Megismerjük az
állatok életmódját, szokásaikat, hogy miért hasznosak
például a méhek, a madarak, a ragadozók. Megtanuljuk,
hogyan óvjuk meg őket és miért fontos, hogy élőhelyet
biztosítsunk számukra. A foglalkozáson ezekről
mesélek és beszélgetünk, a mese után
kézműveskedünk.
Ideális létszám: 20 fő / Programgazda: Verle Ágnes

 

Olyan irodalmi műveket, verseket, meséket,
regényeket idézünk fel, amelyeknek főhősei állatok. Az
ismertebb művek mellett új, kortárs irodalmi művek
állati szereplőivel is megismerkedünk.
Ideális létszám: 15-20 fő / Programgazda: Orsó Éva

Két betyár, a 150 éve meghalt Vidróczky Márton és 
Zöld Márton kalandjairól, izgalmas életéről, a betyárság 
kialakulásáról, hozzájuk kapcsolódó legendákról, Heves 
vármegyei „tevékenységükről.”
„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. 
Él, mint Marci Hevesen - honnan ered a szólás? Berettyóújfalusi nemes Zöld Márton, a híres betyár izgalmas élete.
Az ő életüket bemutató képes előadást a betyárok fegyvereinek bemutatása színesíti: gulyás és csikós karikásostor, a
betyárok által használt pisztoly, a témához kapcsolódó könyvek, filmek ajánlásával.
Kisebbeknek papírszínház, nagyobbaknak Kapj el, ha tudsz! „betyárosan jó” társasjáték is kérhető.

Ideális létszám: 15-20  fő / Programgazda: Bodó Boglárka

 



A mesék mindig különleges kérdéseket vetnek fel,
melyek megválaszolásához beindíthatjuk fantáziánkat,
közösen gondolkodhatunk, meghallgathatjuk egymást,
hogy aztán új utakat keresve gombolyítsuk tovább a
történet fonalát. Ebben s az egymás felé vezető ösvény
megtalálásában segítenek a program során
alkalmazott drámajátékok. A foglakozást a meséhez
kapcsolódó alkotó munka zárja.
Ideális létszám: 15 fő / Programgazda: Bálintné
Fadgyas Eszter

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. 

 

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.
 

Ideális létszám: 25 fő /  Programgazda: Dr. Szemerszkiné Dürgő Csilla

Ideális létszám: 15-20  fő / Programgazda: Komló-Szabó Ágnes



Forgatókönyv készítése a március 15-i események
alapján, Petőfi Sándor és a közreműködő csoport
főszereplésével.
Ti hogyan képzelitek el a március 15-i forradalmi
eseményeket? Itt az idő, most vagy soha, hogy
szabadjára engedjétek fantáziátok és közösen
megalkossuk a First Draft-ot, vagyis filmetek első
forgatókönyv változatát az általatok kiválasztott
műfajban. Hogyan is épül fel egy valódi film
forgatókönyv, milyen speciális kifejezéseket
használnak elkészítése során? Ezekre és sok más
izgalmas kérdésre kaphattok választ a foglalkozáson.
Ideális létszám: 25 fő / Programgazda: Szabó Eszter

Ki ne ismerné Petőfi legismertebb hősét, János vitézt?
Szerepel a tananyagban és Jankovics Marcell gyönyörű
rajzfilmet is készített a műből. A foglalkozás keretében
– a résztvevők meglévő ismereteire alapozva – a
műhöz kapcsolódó érdekességeket vesszük számba.
Keletkezési körülményei, fogadtatása stb.

 A játék ezúttal sem maradhat el: kártyajáték segítségével mélyítjük el még jobban tudásunkat János vitéz és Iluska
szívbe markoló történetéről.

 

Ideális létszám: 15-20 fő /  Technikai szükséglet: laptop, projektor, vetítővászon / Programgazda: Szécsényi Orsolya

A két ismert ember életútja és találkozási pontjai. Egy
évben, 1863-ban született Gárdonyi Géza és Bródy
Sándor. Sorsukat összeköti Eger városa, újságírói
munkásságuk és hányatott családi körülményeik. A
vetített képes előadás során megismerjük ezeket a közös
pontokat, szó esik a barátságukról, a közös munkáikról és
az ellentétükről is. Érdekes, színes történetekkel kerülünk
közelebb a két íróhoz. Az előadást a két személy életéhez
kapcsolódó játék zárja.

 

Ideális létszám: 15-20 fő / Technikai szükséglet: laptop, projektor, vetítővászon / Programgazda: Szécsényi Orsolya



A foglalkozás első felében beszélgetünk Molnár
Ferencről, a mű keletkezési körülményeiről, a regény
helyszíneiről, szereplőiről és cselekményéről. 
Az elméleti bevezető után egy saját fejlesztésű
társasjáték keretein belül összecsapnak a Pál utcai fiúk
és a Vörösingesek! A játék a bevezető beszélgetésben
elhangzottakra épül, de a győzelemhez nem árt egy kis
szerencse sem.
Ideális létszám: 25-30 fő / Programgazda: Szécsényi
Orsolya

A program során olyan játékokkal ismerkedünk meg, amelyek hozzájárulnak a személyiségformáláshoz, megkönnyítik
az egymás közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást, a kommunikációt. A program során kipróbálunk ritmus,
utánzó, helyzetfelismerő játékokat, koncentrációs gyakorlatokat, kapcsolatteremtési és bizalomjátékokat. Élünk a
rögtönzés varázsával, természetesen mindezt a megszokott Orsis, Esztis játékmesteri stílussal és néhány izgalmas
könyvvel fűszerezve. 
Ideális létszám: 25 fő / Programgazdák: Szécsényi Orsolya és Szabó Eszter

Tudtad, hogy Gárdonyi igazi párbajhős volt, és a vízibicikli
feltalálójaként akart Amerikában karriert befutni?
Beszélgetés a titokzatos Gárdonyiról, aki igazi
polihisztorként valószínűleg nem idegenkedne az iPad,
mobiltelefon, laptop használatától. Egy saját fejlesztésű
társasjáték keretében bevetésre kerülnek az
okoseszközök is, a hagyományos táblajátékon kívül.

 

Ideális létszám: 15-20 fő / Technikai szükséglet: laptop, projektor, vetítővászon / Programgazda: Szabó Eszter



Ősrégi mondák mesélnek hegyeinkről, várainkról.
Bemutatjuk a megye természeti és épített örökségét,
melyről megannyi érdekes monda és mese szól,
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.
Ideális létszám: 20 fő / Programgazda: Verle Ágnes

Vetítéses bemutató egy adott kor uralkodóiról,
életmódról, Heves vármegyei vonatkozásokról.
Felnőtteknek kötetlen beszélgetéssel, történelmi
regényekre alapozva, kamaszoknak rendhagyó
történelemóra, megbeszélés alapján. Választható témák:
honfoglalás, az Árpádok kora, Anjouk, Mátyás király
könyvtára. A programhoz kérhető kézműves foglalkozás
is: fémdomborítás korabeli motívumokkal, kódexkészítés

 

Egy-egy ország népének, kultúrájának bemutatása,
érdekességekkel, magyar vonatkozásokkal, személyes
élmények alapján. Vetítés saját élmények alapján.
Könyv- és filmajánlókkal.  Felnőtteknek is kérhető.
Erdély / Felvidék / Barangolás a Budai Várban /
Skócia, a legendák földje / Spanyolország,
El Camino / Franciaország, Mont Saint Michelle /
Norvégia, a vikingek földje / Olaszország: karnevál
Velencében / Róma az örök város / Törökország / Az
arany Prága / Zakopane és a gurálok / Roma
népismeret / Korfu, a mediterrán sziget / Termi és
Gubbio Szent Bálint  és Szent Ferenc városa Ideális létszám: 25 fő /  Programgazda: Bodó Boglárka

Ideális létszám: 25  fő / Programgazda: Bodó Boglárka



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.

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 a kritikai gondolkodás fejlesztése, az etikai
szabályok használata az internetes kommunikációban.

 

Az illemtan szabályaitól először tartunk kicsit, de aztán
rájövünk, hogy ezeket mégiscsak ismerjük és sokszor
alkalmazzuk is!
A köszönés, a bemutatkozás és tegeződés-magázódás
szabályainak játékos áttekintése után
megismerkedünk a testbeszéddel. A foglalkozást a
telefonálás és a chatelés szabályainak
megbeszélésével zárjuk.

 Ideális létszám: 15-20 fő /  Programgazda: Szécsényi Orsolya

Ideális létszám: 15-20 fő / Technikai szükséglet: laptop, projektor, vetítővászon / Programgazda: Szécsényi Orsolya

Ideális létszám: 20-25 fő / Technikai szükséglet: wifi,  okostelefon / Programgazda: Dr. Szemerszkiné Dürgő Csilla



Fiatal felnőtteknek és idősebbeknekFiatal felnőtteknek és idősebbeknek

Kreatív, ingyenes, egyszerű grafikai lehetőségek a
CANVA program segítségével. Szerkesszünk plakátot,
infografikát, képeslapot, fotómontázst vagy akár egyedi
pólófeliratot! Megannyi csodás lehetőség, élj vele! 

Mit árul el rólunk az írásképünk? A grafológia egy több
területet felölelő tudomány, amit segédeszközként
használnak különböző lelki gyógymódokban, lélektani
vizsgálatokban, valamint az orvostudományban, mely a
jellem és az írás közötti összefüggéseket vizsgálja.
Nem vagyunk egyformák, ahogy természetesen a
kézírásunk sem. Derítsünk fényt a titkaira!

képet kapunk az emberi kultúrában betöltött szerepükről, és megismerkedhetünk a híres emberek, írók, művészek
híres kedvenceivel is.

I

Ideális létszám: 10 fő / Technikai szükséglet: laptop, projektor, vetítővászon / Programgazda: Pádár-Deák Krisztina

A macskák misztikus lények. Már a legkorábbi kulturális
alkotásokban is megjelennek, hol istenségként, hol az
ember társaként, és mindig az önállóság, a szubjektív
egyéniség, az értelem megtestesítői. Az előadás során

Hogyan készíthetünk dekoratív tárgyakat egyszerű, ámde látványos módszerekkel? A kézimunka története című
bemutató mellett választható: 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 folyóiratajánlókkal, internetes
tartalmak ajánlásával. Kezdő és haladó kategóriában is! A program második felében a választható technikával
ismerkedünk. Nagy kézügyesség nem szükséges, az alapanyagokat hozom. Nemcsak nőknek!
Ideális létszám: 5-15 fő  / Programgazda: Bodó Boglárka



Fiatal felnőtteknek és idősebbeknekFiatal 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.
Ideális létszám: 10-15 fő / Technikai szükséglet: internet, kivetítő  / Programgazda: Dr. Szemerszkiné Dürgő Csilla

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 annak
számtalan hasznos funkcióját, melyek valóban életet
menthetnek.

 

Az előadáson bemutatunk számos olyan mobiltelefon
alkalmazást, melyek egyszerűbbé tehetik minden-
napjainkat, 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, amik az
egészségtudatos életmódhoz, kirándulásokhoz,
természetjáráshoz vagy akár tanuláshoz nyújtanak
segítséget.

 

Ideális létszám: 20 fő  (max. 30 fő) / Programgazda (mindkét programnál): Verle Ágnes



Fiatal felnőtteknek és idősebbeknekFiatal felnőtteknek és idősebbeknek

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!

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!

I

Ideális létszám: 5-15 fő / Technikai szükséglet: laptop, projektor, vetítővászon / Programgazda: Kulcsárné Király Mária

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 segítem még a "Kovászkalandorokat". 
Ideális létszám: 10 fő  / Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter



 

A világgá ment Csacsi és Bari - Zenés bábelőadás / 4-7 éveseknek
A három nyúl - Zelk Zoltán verses meséje nyomán / 4-7 éveseknek
Az aranyostarajos kiskakas - Zenés bábelőadás orosz népmese nyomán / 4-7 éveseknek
Egyszer volt... Az aranyszóló pintyőke - Zenés előadás Benedek Elek meséje nyomán / 5-10 éveseknek
Egyszer volt... A kiskondás - Magyar népmesei bábelőadás, népzenével / 5-10 éveseknek
Egyszer volt... Az öreg halász és a nagyravágyó felesége - Népmesei bábjáték / 5-10 éveseknek
Egyszer volt... A csillagszemű juhász - Magyar népmesei bábelőadás, népzenével / 5-10 éveseknek
Csizmás Kandúr - Zenés bábelőadás Charles Perrault meséje nyomán / 5-10 éveseknek
Moha és Páfrány téli kalandjai - Vidám, zenés bábelőadás Ctvrtek meséje alapján / 5-10 éveseknek
A suszter manói - Téli hangulatú, zenés bábelőadás Grimm meséje alapján / 5-10 éveseknek
Didergő király - Reneszánsz hangulatú bábelőadás Móra Ferenc verses meséje alapján / 6-12 éveseknek
További információk a honlapon találhatók: www.babcsoport.hu

A 13 éve működő Lóca együttes előadásai a gyermekek
bevonásával történnek; mondókák, népdalok és saját
szerzemények segítségével. Előadásaik tartalmas
élményeket tartogatnak mindenki számára. Zenés
népmese feldolgozásaik mellett az alábbi témákban
kínálnak műsorokat: újévköszöntő, farsang, tavasz,
március 15., húsvét, Szent György nap, májusfa-állítás,
gyermeknap, pünkösd, nyár, szüret, Szent Mihály nap,
„tökös nap”, Márton nap, Mikulás, Luca nap, karácsony.

Célközönség: óvodás, kisiskolás korosztály / Műsorok időtartama: 45-50 perc  / Honlap: www.locaegyuttes.hu

Videó ajánló:
https://youtu.be/io3TQKDmL-E 
https://youtu.be/Ia3iVBZ5ztY

http://www.babcsoport.hu/
http://www.locaegyuttes.hu/
http://www.babcsoport.hu/
https://youtu.be/io3TQKDmL-E
https://youtu.be/io3TQKDmL-E
https://youtu.be/Ia3iVBZ5ztY


Három kismalac
Kecskegidák és a farkas
Csipkerózsika
Szorgalmas és rest leány

A bábelőadásaik többsége klasszikus- és népmesék feldolgozásai. A műfaj és a téma jellegéből adódóan nem korfüggő
- a legkisebbek számára ugyanúgy érthető és élvezhető, mint a települési rendezvények felnőtt közönségének. 
A paravános bábjáték bármilyen helyszínen képes színházi élményt nyújtó látványt adni a közönségnek. 
Fontos szerepet kap az ízléses megjelenítés és a professzionális előadásmód a saját tervezésű-készítésű bábokkal,
melyek több kiállításon is szerepeltek.

 

Repertoár megtekinthető: https://galagonya-babszinhaz.webnode.hu

Piroska és a farkas 
Vándormanók
Kiskakas gyémánt félkrajcárja
Jancsi és Juliska
Kis jegesmedve

 

„Társulatunk több, mint húsz éve készít mesejátékokat és zenés foglalkoztató műsorokat óvodás és kisiskolás
gyermekek részére. Az előadásokon arra törekszünk, a klasszikus gyermekszínházi hagyományokat figyelembe véve,
hogy apró nézőink, (amennyiben az előadás keretei közé szervesen beilleszthető) résztvevőivé váljanak a színpadi
eseményeknek. Többéves tapasztalatunk azt mutatja, hogy elképzeléseinket a közönség nem csak szívesen fogadja,
hanem igényli is. (...) 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.”
További információk a honlapon találhatók: http://babszemjanko.hu/

https://galagonya-babszinhaz.webnode.hu/
https://galagonya-babszinhaz.webnode.hu/
https://galagonya-babszinhaz.webnode.hu/
https://galagonya-babszinhaz.webnode.hu/
http://babszemjanko.hu/


 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

Békakirálykisasszony, magyar népmese, -
interaktív, élő zenés mese bábokkal - 45 perc  
Jancsi meséje, cigány népmese - interaktív, élő
zenés mese bábokkal - 45 perc 
A macska meg az egér barátsága, székely
interaktív, élő zenés táncmese - 40 perc 

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

Választható előadásaik:

2023 új előadásai: 

https://www.facebook.com/paramisi.mesetarsulat

A Nap és a Hold - 45 perces hon és népismereti
foglalkozás játékosan. Interaktív, zenés, táncos
előadás, melyben a cigány eredetmondákra építve
ismerkedhetnek meg a gyerekek a cigányság
kultúrájával.
Tiszán innen, Dunán túl – néptánchagyományaink
Táncfolklorisztikai előadás, rendhagyó hon és
népismereti óra, a Kárpát-medence magyar
néptánchagyományairól. Az előadásban kis-
magyarországi, felvidéki és erdélyi tánc, népzene,
néphagyomány kerül bemutatásra.  

A Magyar Állami Népi Együttes volt hivatásos
művésze
A pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház volt hivatásos
művésze
A Magyar Táncművészeti Egyetem végzős hallgatója 

A pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház volt hivatásos
művésze
A Magyar Táncművészeti Egyetem- táncos és
próbavezető alapszak 

A pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház volt hivatásos
művésze
A Román Sándor Tánctársulat volt hivatásos művésze 
A Rajkó Művészegyüttes volt művésze 
A Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatója 

Választható előadásaik:

Az előadás művészei:
Baranyai-Oláh Eszter: 

Baranyai Viktor:

Oláh József Márton:

 

https://www.facebook.com/khelipe

https://www.facebook.com/paramisi.mesetarsulat
https://www.facebook.com/paramisi.mesetarsulat
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089863535367
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089863535367


Magyarországi és határon túli magyar népzene a gyerekek és felnőttek örömére. 40-50 perces táncház a résztvevők
aktív részvételével, élőzenével és tánctanárral.
"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.”

 

További információk a honlapon találhatók: https://egerszalokitekergo.hu/

„TücsökSzabi” zenepedagógus, hangterapeuta. Vidám, interaktív zenés műsorával, saját dalaival, hegedűvel, gitárral,
tündérdobbal, harmonikával, cajonnal, darbukával, kazuval, hangdrummal és tele élet-szeretettel 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. 

További információk a honlapon: https://tucsokszabi.hu/

 

https://egerszalokitekergo.hu/
https://tucsokszabi.hu/


Legyen mindenki kufli! - Kalandozás az elhagyatott
réten a kufli könyvek szerzőjének társaságában. (5-
10 év)
Egyszer volt, hol nem volt… a könyv - a Kicsibácsi
és Kicsinéni könyvek (na meg a szerzőjük)
segítségével végigkísérjük egy könyv útját az
ötlettől egészen a könyvtár polcáig (9-12 év)

„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

 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 könyvét
olvastam és szerettem. Tetszett a Rettegő fogorvos,
a Három bajusz gazdát keres és a Puszirablók is, de
Todó utcahosszal verte nálam az előzőeket.” –
Könyvparfé

Szofi varázsol - Szofi, a csintalan, de nagy
képzelőerejű kislány, aki mindig különféle
kalandokba keveredik (4-8 év)
A boszorkánycica - Verses mese, amely a
klasszikus mesehagyományt idézi meg (6-11 év)
Krampusz és karácsony (5-8 év) 
"Kancsalrím vagy kínrím" A rímek csodálatos világa
rendhagyó irodalomóra (6-12 év)
 "Hogyan készül a könyv?" - A szöveg születése -
rendhagyó irodalomóra (8-12 év)

Vetítéssel egybekötött előadások a szerzőtől:

.

https://www.facebook.com/harcosbalint/

http://www.vigbalazs.com/

https://www.facebook.com/danielandraskonyvek/

https://www.facebook.com/harcosbalint/
https://www.facebook.com/danielandraskonyvek/
http://www.vigbalazs.com/
https://www.facebook.com/harcosbalint/
https://www.facebook.com/harcosbalint/
http://www.vigbalazs.com/
https://www.facebook.com/harcosbalint/
https://www.facebook.com/danielandraskonyvek/?locale=hu_HU


Garázs bagázs - óvodásoknak

Kalandozás az Utazás Dínómdánomba című
meseregény világába - kisiskolásoknak

A tolvaj ajándéka című verses meseregény világa -
3-6. osztályosoknak

Megismerkedünk Garázs bagázs könyvek világával,  a
szereplőkkel, akiket a gyerekek személyesítenek meg,
akiknek a siker érdekében együtt kell működniük.

Rendhagyó irodalomóra, ahol az interaktív foglalkozás
keretében egy-egy feladat erejéig kicsit maguk is írókká
válhatnak.

A rendhagyó irodalomórán beszélgetünk a versekről,
majd gyerekek néhány mesebeli helyzet erejéig a
szereplők helyébe képzelhetik magukat. Használniuk
kell a problémamegoldó képességüket és a
képzelőerejüket.Honlap: https://www.mkacsorzoltan.hu/

AZ OLVASÁSRÓL – 3-4. osztályosoknak 

EGYSZERŰSÍTÉS – 5-8. osztályosoknak 

Mit fejleszt az olvasás? Miért fontos a képzelet? Mire
használjuk? Ezután bemutatom az egyik könyvem
szereplőit, és elmesélem, hogyan lettek nyomozók.
Utána felolvasok az egyik regényemből, hogy teszteljük
a fejünkben lévő mozit. 

Hogyan legyek egyéniség? Nyáj vagy csapat? Hogyan
segít a képzelet, az olvasás? Ki vagyok én? Kik vannak
körülöttem? 
Kapcsolódó könyvem: A lapátos fickó, Azonosított
repülő tárgy (Móra), Holtidő - YA steampunk
kalandregény

Honlap: https://holdenrose.hu/

ADY, DE MÁSKÉPP – 7-12. osztályosoknak

PETŐFI, MIELŐTT SZTÁR LETT – 5-12. osztályosoknak 

50 perc Adyról, a koráról, a művészetéről. Mi az a zsenialitás? Milyen ember volt Ady? Menő volt? Élete főbb állomásai
és a történelmi események hogyan befolyásolták az életét? 

A gyerek Petőfi, aki nem akart mészáros lenni, inkább bármi más. A fiatal Petőfi, aki szembenéz a hiányosságaival,
megköveti családját és saját erőből igazi egzisztenciát teremt 25 éves korára. Fantasztikus barátokkal, egy kivételes
feleséggel az oldalán célhoz ér. Aztán jön a forradalom. De innen már mindenki ismeri a történetet, úgyhogy erről már
nem is beszélek.

https://www.mkacsorzoltan.hu/
https://holdenrose.hu/
https://www.mkacsorzoltan.hu/
https://holdenrose.hu/


Dudás Győzőnek és Bosnyák Viktóriának eddig 15 közös könyve 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.
Ideális csoportlétszám 1-2. osztályban maximum 40 fő, (hossza 45 perc) 3-4. osztályban maximum 70 fő (60 perc).
Elsősöknél speciális felkészülés nem szükséges. Másodiktól ideális esetben ismerik Bosnyák Viktória bármelyik
könyvét, akár közös felolvasásból. Műszaki szükséglet: laptop, projektor, vászon, ppt-hez flipchart vagy egyéb tábla,
amire nagy papírt lehet ragasztani.

 

https://www.facebook.com/viktoria.bosnyak

Álmodj méheket! - Rézi királylány lesz

A sufni titkai 

Játékos könyvismertető óvodás és kisiskolás korosztály
részére a méhek világáról, mesével, énekkel,
mozgással, nevetéssel. A találkozó során a
gyerekeknek különleges képeket vetítünk a kaptárok
lakóiról, miközben megannyi tudnivalóval gazdagodnak
a virágpor begyűjtésétől a virágok beporzásáig.
Információk a mese nyelvén, kalandokon át.

Meséken keresztül, humorosan tanulunk az emberi
kapcsolatokról, azok fontosságáról, értékéről, az
együttműködésről, a családról, a másság tiszteletéről,
a szeretetről. 

https://galagonya-babszinhaz.webnode.hu/
https://www.facebook.com/viktoria.bosnyak


Interaktív együttlét a népmesék és a kortárs irodalom szokatlan össze-kapcsolásával. Margó és Ági a valóság arcairól
mond el és olvas fel történeteket, verseket, játékkal, diskurzussal megfűszerezve. 
Ajánlott témáink hétköznapi, emberi problémákkal, gondokkal, nehézségekkel foglalkoznak - az óvodástól a nyugdíjas
korosztályig bárkinek.
Programgazdák: Luzsi Margó és Komló-Szabó Ágnes   https://www.facebook.com/mustarmagmikromuhely/

 

Mesére építő, motiváló foglalkozás, alkotó-fejlesztő
meseterápia, amelyben hangsúlyos az interaktivitás és
a résztvevők önbecsülésének erősítése.
Élményteljes lélekfrissítés, örömteljes kikapcsolódási
lehetőség.
Ajánlott korosztály: az óvodásoktól a nyugdíjasig
Ideális létszám: 15-20 fő
Programgazda: Luzsi Margó

Hagyományos mese- és történetmondás, játék és
beszélgetés különleges, interaktív együttese.
Mesemondás a témához kapcsolódó több mesével,
apró kiegészítésekkel.
Témák: személyes egyeztetés során van lehetőség
adott téma kiválasztásához
Ajánlott korosztály: az óvodásoktól a nyugdíjasig
Programgazda: Luzsi Margó

Honlap: https://luzsimargo.hu/

https://www.facebook.com/mustarmagmikromuhely/
https://luzsimargo.hu/
https://www.facebook.com/mustarmagmikromuhely/
https://luzsimargo.hu/


Ó, azok a csodálatos állatok! - 6-13 éves korig

Madarak, évszakok, ünnepek - felnőtteknek

Projektoros vetítéssel, madárhangokkal kísért előadás
az írónő saját élményeiből válogatva, legszebb fotóival
illusztrálva. Mesésen hangzó igaz történetek a
természet csodaszép világából. 

Varázslatos természetrajzi - néprajzi előadása az
évszakok változását követő, és azzal összefonódó
ünnepeinkről, és hazánk madárvilágáról. 
Projektoros vetítéssel egybekötött előadás, közel 100
természetfotóval illusztrálva.
Technikai igény: projektor, vetítővászon

„Úristen, kamasz lettem!" - 12-14 éves korig 

„Ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel” 

„Testbeszéd a párkapcsolatban és a
mindennapokban.” - 18-22 éves korig 

Mitől leszel vonzó a másik nem számára? A testnyelvi
gesztusok jelentése a gyakorlatban.

- 14-18 éves korig
Mi a nők és a férfiak viselkedésének, társas
kapcsolatainak a különbözőségei?

Tanulható-e az emberismeret? A testnyelvi gesztusok
jelentése a gyakorlatban.

Író-olvasó találkozó Baráth Viktória írónővel, az Első
tánc, A főnök, az Egy év Rómában, Az igazság
nyomában c. romantikus könyvek szerzőjével.
Szeretné megtudni, hogyan születnek a könyvek?
Hogyan válik valaki íróvá? Egy kellemes, családias
beszélgetés közben mindenre választ kaphat! 
Ismerje meg Baráth Viktória regényeit, tudjon meg
kulisszatitkokat egyenesen az írónőtől.https://www.facebook.com/Barath.Viktoria.Iro/

https://www.facebook.com/sohonyaiedit/

https://telegdiagnes.hu/

https://www.facebook.com/Barath.Viktoria.Iro/
https://telegdiagnes.hu/
https://www.facebook.com/sohonyaiedit/
https://www.facebook.com/Barath.Viktoria.Iro/
https://www.facebook.com/sohonyaiedit/
https://telegdiagnes.hu/
https://telegdiagnes.hu/


A torony titka - 3-6. osztály

Őseink öröksége a jelenben - 3-12. osztály

Honvédelem árpád idején - 5-12. osztály / felnőtt

Aranybulla - 6-12. osztály /felnőtt

Fegyverek, várak, várostromok a középkorban - 5-
12. osztály

Beszélgetés az írásról - középiskolások számára

Választható előadások gyerekeknek:

Beszélgetés az olvasás fontosságáról, annak
előnyeiről, az írói munka érdekességeiről. A torony titka
című ifjúsági regény bemutatása.

Nyelvünk egyedülálló szerkezetének jelentősége, a
gyökrendszer fogalma, ma is használt ősi szavaink
elfeledett értelme, a magyar nyelvben rejlő ősi tudás. 

A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket! 
 Fegyverek, haditechnikák és a honvédelem eszközei
Árpád vezér idején.

Az Aranybulla kiadásához vezető folyamatok II. András
életútjának bemutatásával. 

A fegyverek, várak és ostromeljárások fejlődése.

Hogyan kezdjünk hozzá egy regényhez? Hogyan és
miről írjunk? Karakteralkotás, párbeszédek,
nézőpontok.

A templomos lovagrend helye a középkor világában - felnőtt
A világ legtitokzatosabb lovagrendjének történetét legendák és misztikum övezi. De kik voltak ők? - A lovagrend
megalakulásának körülményeitől egészen a szükségszerű bukásig.

https://truxbela.hu/

Jövőmesék és -foglalkozások. 
Interaktív órák alsósoknak és felsősöknek. 
A Jövőfoglalkozások alapját Végvári Imre Jövőmenők
című könyve adja, melyben két macska (Priusz és
Gordiusz) 2050-be látogat. A megváltozott világban
kalandozva fedezik fel, mit is tartogat számunkra a
jövő. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az általános iskolások
értsék, lássák, hogyan alakul át a minket körülvevő
technológia, hiszen nekik már ebben az új világban kell
majd jó döntéseket hozniuk. A Jövőfoglalkozások során
így szóba kerül az önvezető autó, a napelem, a robotok,
az űrutazás, a tömegközlekedés megváltozása, és sok
más, intelligens és innovatív terület...

https://www.jovomenok.hu/

https://truxbela.hu/
https://www.jovomenok.hu/
https://www.jovomenok.hu/


 

https://banya-tanya.hu/

https://www.facebook.com/kutyakoztarsasag/

Természetközeli kertelés, évszakokra bontva:
tavasszal, nyáron, ősszel – és igen, télen is!
Barátaink, a gyomnövények (kóstolóval)
Állatok a kertemben!
 Vetőmagfogás, régi fajták, vetőmag-önrendelkezés
(magbörzével, palántabörzével)
Gombavilág - Vadon termő ehető, mérgező,
gyógyító, vagy egyszerűen csak meseszép és
érdekes gombáink
Vadon termő ehető növények 

Háztartás mérgek nélkül 
Tartósítás mérgek nélkül
Bőrápolás mérgek nélkül
Hétköznapi gyógynövényeink + Gyógynövény-
kivonatok házilag
Egészséges táplálkozás – egyszerűen, olcsón
Csírakert a konyhapolcon

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.
KERT, ERDŐ

OTTHON, KONYHA

Alsó- és felső tagozatos iskolásoknak, felnőtteknek -
max. 15 főig. 
Meseolvasás és ügyességi játékok a kutyával, ahol a
közös munka élményén túl, készség- és képesség-
fejlesztő hatással is bírnak a foglalkozások. A gyerekek
olvasnak a kutyának és egymásnak, és eközben teret kap
a közönség előtti szereplés, az artikuláció, 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. 

https://banya-tanya.hu/
https://www.facebook.com/kutyakoztarsasag/
https://banya-tanya.hu/
https://www.facebook.com/kutyakoztarsasag/


OPERA  GYEREKEKNEK –  7 - 10 éves korosztály

VARÁZSLATOS OPERA – 10 -14 éves korosztály
a színház és opera kialakulása, az opera műfaji elemei, a kulisszák mögötti világ 
ismerkedés a Magyar Állami Operaházzal, az Erkel Színházzal és az Eiffel Műhelyházzal
élő bemutató arról, hogy hogyan jön létre egy színházi jelenet a színész oldaláról

KODÁLY ZOLTÁN: HÁRY JÁNOS – 10-14 éves korosztály
Kodály Zoltán élete és munkássága
A Háry János c. daljáték keletkezése; szereplők, történet
Komlóssy Erzsébet operaénekes portréja, aki Kodály kortársa volt

ERKEL FERENC – A MAGYAR OPERA MEGTEREMTŐJE
reformkor; Erkel Ferenc élete és munkássága; operái
a Hunyadi László és a Bánk bán c. operák részletes bemutatása, irodalmi alapjai
Simándy József operaénekes portréja

W. A. MOZART: SZÖKTETÉS A SZERÁJBÓL
Mozart kora- a felvilágosodás; bécsi klasszicizmus – Haydn, Mozart és Beethoven
Mozart élete és munkássága
a Szöktetés a szerájból c. opera keletkezése, szereplők, történet

G. VERDI KÉT OPERÁJÁNAK – EGY DRÁMAI ÉS EGY VÍGOPERA - BEMUTATÁSA 2 RÉSZBEN
„ Egymást kacagjuk!” címmel a Falstaff bemutatása W. Shakespeare: A windsori víg nők c. vígjátéka alapján
„Történelem O/Á –ban” címmel a Don Carlos bemutatása F. Schiller azonos című drámája alapján

Ránki György: Pomádé király új ruhája c. meseoperáján és Kodály Zoltán: Háry János c. daljátékán keresztül
ismerkednek a gyerekek az opera alapjaival. Élő énekléssel, jelmezekkel, kellékekkel színesítve.

Kőzépiskolás és felnőtt korosztálynak szóló előadások:
 

A gazdag ismeretek és tartalmas kikapcsolódás sok
képpel, zenével, ritka videó részletekkel, érdekes
történetekkel kulisszatitkokkal, saját élményekkel. Élő
éneklés, színdarab részletek előadása, színházi jelmezek,
kellékek, smink, paróka teszik még elevenebbé a
programokat, és próbálják közel hozni a műfajt a
közönséghez.
A gyerekekkel játékos, interaktív formában, kérdések
segítségével együtt fedezik fel az operák világát. A
programok igazodnak a gyerekek életkori
sajátosságaihoz. A középiskolásoknak és felnőtteknek
szóló előadások igyekeznek népszerűsíteni,
megkedveltetni, közel hozni a műfajt, de azok is sok új
ismeretanyaggal, élménnyel gazdagodhatnak, akik
kedvelik az operát. 
Az előadások 45 percesek, nem nagy helyigényűek.
Technikai igény: projektor, besötétíthető terem.



 

https://www.emesealma.hu/

Hangyaleső természetismereti kalendárium - 12
hónap erdőn-mezőn - gyerekeknek, max. 15 fő

Választható természetismereti foglalkozásai:

A természetben minden hónap tartogat meglepetéseket:
Január – Téli madáretetés
Február – Ébredezik a természet
Március – Mit rejt a víz: vízi állatok és növények
Április – Színes tavasz: virágok és rovarok
Május – Teljes átalakulás: hogyan lesz a pici petéből
gyönyörűszép lepke?
Június – Világutazó madarak
Szeptember – Szüreti mulatság erdőn-mezőn
Október – A seregély és a szőlősgazda meséje

Ünnepeljük a természetet! - gyerekeknek, max. 15 fő

A Víz Világnapja (március 22.)
A Föld Napja (április 22.)
Méhek Hazai Napja (április 30.)
Madarak és Fák Napja (május 10.)
Méhek Világnapja (május 20.)
Környezetvédelmi Világnap (június 5.)
Állatok Világnapja (október 4.)

Környezetvédelmi jeles napjaink a természet védelmére,
megismerésének fontosságára hívják fel a figyelmünket.
A mesével, zenével, mozgással, relaxációval átszőtt,
játékos természetismereti foglalkozások célja a
természet megszerettetése és megismerése.

Kapcsolatban a természettel - Ismerjük meg és védjük
együtt a természetet!  - kamaszok, felnőttek 10-20 fő

Madárbarát kert
Téli madáretetés
Állatok és növények Heves megyében
Az év állatai 2023. 
Természetes vizeink élővilága
Az Eger-patak élővilága
Környezettudatos mindennapok
Hulladékcsökkentés és felelős hulladékgyűjtés
A „nemfogyasztás” szabadsága

A program ismeretterjesztő ppt előadásokból áll össze,
melyek interaktív formában zajlanak. 

„Az előadás során fény derül az Óperenciás-tenger pontos helyére és a név eredetére is. Az egri túravezető sok éve járja
a világot, 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.  
VÁLASZTHATÓ TÉMÁK: Kalandozások Európában / Betekintés az extrém sportok világába / Vasalt utak (via ferrata,
klettersteig) / Indonézia - a sárkányok nyomában / Vulkánok szülöttei (Makronézia és Izland különleges világa)
Kamaszoknak és felnőtteknek ajánlható. Az előadáshoz projektor és vetítővászon szükséges!
További információk a honlapon: https://www.bekatutaj.net/

https://www.emesealma.hu/
https://www.bekatutaj.net/
https://www.bekatutaj.net/
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VÁLSÁGHELYZETEK HATÁSA A LELKI EGÉSZSÉGRE

KAMASZOK ÉS SZENVEDÉLYEK 

A CSALÁDBAN KEZDŐDIK MINDEN, A SZENVEDÉLYBETEGSÉG IS

STRESSZKEZELÉS, BELSŐ BÉKE, RELAXÁCIÓ

VISELKEDÉSI FÜGGŐSÉGEK SERDÜLŐKORBAN

Az utóbbi egy-két évben bekövetkező környezeti változások komoly kihívást jelentenek a lelki egészség megőrzésére,
amely a családok életében és az iskolai színtéren egyaránt leképződik. A pandémiás helyzet, a háborúval kapcsolatos
aggodalmak és a növekvő kiadások fokozódó szorongást és bizonytalanságot váltanak ki, amelyek egyaránt hatással
vannak a lelkileg egészséges és mentális problémával küzdők állapotára is. A negatív hírek gyakori olvasása és a
közösségi média túlzásba vitt használata pedig tovább fokozza a szorongást. A növekvő feszültség miatt egyre többen
nyúlnak valamilyen kémiai vagy virtuális tudatmódosítóhoz, amelyek csak rövidtávon jelentenek kiutat.
Célközönség: A téma iránt érdeklődő felnőttek

A serdülőkor egyformán nehéz időszak a szülőknek és a fiataloknak is. A kamaszok számos változáson mennek
keresztül, és felértékelődik a kortárs kapcsolatok szerepe. Erre az időszakra tehető az olyan, különböző függőséget
okozó szerek kipróbálása is, mint az alkohol, energiaital vagy a dohányzás. Az előadáson, és az azt követő
beszélgetésen körbejárjuk a serdülőkor sajátosságait, valamint sorba vesszük a leggyakoribb tényeket és tévhiteket a
különböző szerek kipróbálásának és használatának következményeiről. Szó lesz a különféle illegális szerek, valamint
az alkohol, energiaital, dohányzás és annak különböző formáiról (e-cigi, elfbar, snüssz, tubák, stb.).
Célközönség: kamaszt nevelő szülők, pedagógusok, védőnők, a fiatalok lelki egészségével foglalkozó szakemberek

A függőség az egész családot érintheti. Nem csak a kialakulásában, hanem a gyógyulásban is nagy szerepe van a
hozzátartozóknak. Az előadáson és az azt követő beszélgetésen körbejárjuk a függőséggel kapcsolatos leggyakoribb
kérdéseket, és sorra vesszük, hogy a problémában érintett családok hogyan tudják megfelelő módon kezelni
nehézségeiket. Az előadás során bemutatjuk a segítségnyújtás lehetőségeit.
Célközönség: a téma iránt érdeklődők, lelki egészséggel foglalkozó szakemberek

Az előadáson körbejárjuk a stresszkezelés témáját. Bemutatjuk a legismertebb módszereket, amelyek alkalmasak a
feszültség levezetésére. Többek között szó lesz arról, hogy milyen szerepe van a stresszkezelésnek a függőségek
megelőzésében és a felépülésben. A résztvevők rövid ízelítőt kaphatnak a hétköznapokban is bárki által alkalmazható,
megtanulható stresszkezelési technikákból és egyszerűbb relaxációs módszerekből is.
Célközönség: stresszkezelés iránt érdeklődők, lelki egészséggel foglalkozó szakemberek

Az előadás során ismertetjük a kémiai és viselkedési addikciók közötti hasonlóságokat és különbségeket. Részletesen
kitérünk a virtuális világ veszélyeire, különösen az online játékfüggőségre. Beszélni fogunk a számítógépes és a
szerencsejáték közötti összefüggésekről. Az előadáson a kütyühasználattal kapcsolatos leggyakoribb problémák is
előkerülnek, például mikor vegyük meg gyerekünk első mobiltelefonját, és hogy miként lenne érdemes használnunk a
digitális világot, hogy meg tudjuk őrizni a saját és a felnövekvő generáció lelki egészségét.
Célközönség: kamaszt nevelő szülők, pedagógusok, védőnők, a fiatalok lelki egészségével foglalkozó szakemberek

 

Honlap: https://egerrev.hu/
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Ha nincs elég hely: Az egyes kiállítások tematikus felépítésűek, azaz témától függően 5-6
tabló is kérhető egy-egy kiállításból. A tablók kiválasztásakor segítünk!
A tablók szöggel, damillal rögzíthetők, de – előzetes megbeszélésre, rövid időre – paravánt
is tudunk biztosítani.
A tablók oda- és visszaszállításáról gondoskodunk.
Itt lehet megnézni a kiállítás anyagait virtuálisan: https://brody.iif.hu/virtualis-konyvtar

PRAKTIKUS TUDNIVALÓK:

A Bükk járatlan útjain

Egri anzix - történetem Egerben

Arcok - Mindennapi hősök üzenetei

"Friss szelek, fényes szelek fújnak..."Az 1956-os forradalom Egerben és Heves megyében

A „Szőlővessző, mely idegenből hozva egri tőkévé lett” – A polihisztor Gárdonyi Géza

A Bükki Nemzeti Parkról szóló időszaki kiállítás a park megalakulásának 40. évfordulójára készült. A tablókon
bemutatjuk azokat a – helytörténet szempontjából is fontos – tudós embereket, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a
területet nemzeti parkká nyilvánítsák. Életutak, versek, régi képeslapok segítenek az emlékezésben. Tar Géza, Bartalos
Gyula, Danza János és Tóth Géza. Pár név azok közül, akik kutatásaikkal sokat tettek Eger és a Bükk kapcsolatáért.
Tablók mérete: 70x100 cm / Tablók száma: 20 db

A Bródy Sándor Könyvtár Helyismereti gyűjteményének képeslapjaiból készült kiállítás híres egri épületeket és hozzájuk
kapcsolódó történeteket mutat be. Tablók mérete: 70x100 cm / Tablók száma: 20 db

Arcok. Mi tudjuk, hogy kik ők. A mindennapjaink hősei. Költők, képzőművészek, zenészek, tanárok, egy felnémeti utas a
buszról, egy gyönyörű lány népviseletben. Különbözőek, mégis összeköti őket egy azonos kulturális színtér. Egy város:
Eger - egy megye: Heves. A kiállításon látható képek Molnár István Géza, Eger Megyei Jogú Város Nívódíjával
kitüntetett egri fotóművész alkotásai. Tablók mérete: 70x100 cm / Tablók száma: 20 db

A kiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc egri és Heves megyei események előzményeit, történéseit és a
forradalom utáni megtorlást mutatja be. A kiállításhoz kapcsolódóan rendhagyó történelem óra megtartására is
biztosítunk lehetőséget. Tablók mérete: 85x100 cm / Tablók száma: 20 db

A 12 tablóból álló vándorkiállítás a gyermekkortól egészen a haláláig veszi górcső alá az író életét. Számos érdekes,
kevésbé ismert adatot, történetet ismerhetünk meg a tárlat által. A szövegeket kéziratokról, műtárgyakról és az íróról
készült fotók teszik teljessé. A képanyagot a Dobó István Vármúzeum Irodalomtörténeti gyűjteménye biztosította.
Tablók mérete: 70x100 cm / Tablók száma: 12 db

https://brody.iif.hu/virtualis-konyvtar


NÉV:

BÁLINTNÉ FADGYAS ESZTER

BODÓ BOGLÁRKA

KOMLÓ-SZABÓ ÁGNES

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

E-MAIL:

balintne.fadgyas.eszter@brody.iif.hu

bodo.boglarka.rita@brody.iif.hu

komlo.szabo.agnes@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


