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A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2021. évi
programkínálata 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.

TŐZSÉR ISTVÁNNÉ GÉCZI ANDREA
igazgató

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.

Mit ad egy korszerű
települési  könyvtár?
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MONDÓKÁZÓK
ÖLBÉLI JÁTÉKOK BABÁKNAK ÉS MAMÁIKNAK

0-3 éves babáknak és mamáiknak - Online és hagyományos módon is

0-3 éves babáknak és mamáiknak

CIRÓKA 

BÓCIKÁLÓ 

Mondókázó, énekes, játékos foglalkozás hangszer (ukulele, furulya, kalimba, afrikai dob)
kísérettel.
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

Közös, élményteljes mondókázás, éneklés. Az anyukák és gyerekek az együtt töltött 30 percben sok új
mondókával, dallal ismerkednek meg. 
Programgazda: Szabó Eszter

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

0-3 éves babáknak és mamáiknak
CIRIPECSKE

MONDÓKÁZÓ 
0-3 éves babáknak és mamáiknak
Mondókázás, éneklés, hangszeres kísérettel. Gyorsan elrepülő félóra babákkal, mamákkal, mondókákkal,
dalokkal. 
Programgazda: Porkoláb Judit
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A MESÉK BIRODALMÁBAN
MESÉS FOGLALKOZÁSOK ÓVODÁSOKNAK ÉS KISISKOLÁSOKNAK

Óvodás, kisiskolás korosztály részére

Óvodás, kisiskolás korosztály részére

MESETÁR 

MESEZENEDE 

Vajon mit rejt a Mesetár? Találkozhattok kuflikkal, akikkel nyomozhattok, esetleg kuflizenekart is
alapíthattok. Az árnyszínházzal egy másik világba röppenhettek, de hagyományos népmeséink is ott lapulnak
a mesetárban. A mesemondáson túl kipróbálhattok memória és mozgásos játékokat, drámajátékokat,
papírszínházat vagy épp a kenyér születésének rejtelmeibe nyerhettek betekintést. 
Ha nem hiszitek, járjatok utána!
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

A mese önmagában is elvarázsol. Zenével, zenehallgatással, improvizatív játékkal, közös alkotással pedig
közösen szőjük meg 
varázsszőnyegünket, 
ahol még egy jót is 
szundíthattok. 
Az itt használatos 
varázsszavak: 
népmese, közös ének, 
kreativitás, együttműködés, 
barátság.
„Aki jobban tudja, 
mesélje el újra!”
Programgazda: Pauer Erika

Kerek erdő közepében bizony nem ritkaság találkozni egy bagollyal. Egy Graffalló névre hallgató szörnnyel
viszont annál inkább. Mind a kettővel megismerkedhettek mesélés, verselés és közös alkotás közben.
Szörnyen izgalmas, ugye?
Vagy itt van Motkány és Manu, úgyhogy akár a Jégkorszak is jöhet...
Programgazda: Bodó Boglárka

Óvodás, kisiskolás korosztály részére
ÁLLATI JÓ MESÉK

MESE HABBAL
Óvodás, kisiskolás 
korosztály részére
A mese önmagában is igen 
finom tud lenni. 
Habbal még inkább. 
Meghabosítjuk magyar és 
más népek meséivel, dráma 
és mozgásos játékokkal,
memória és alkotójátékokkal. 
Beszélgetés, nevetés, közös mesélés kifulladásig. „Kakas hátán lovagoltam, hetet-havat összehordtam.”
Programgazda: Szabó Eszter
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A MESÉK BIRODALMÁBAN
MESÉS FOGLALKOZÁSOK ÓVODÁSOKNAK ÉS KISISKOLÁSOKNAK

Óvodás, kisiskolás korosztály részére

Óvodás, kisiskolás korosztály részére

ITT EGY NYOM, OTT EGY NYOM 

PUSZIMESÉK 

Ismerjük meg Nellit, a hős nyomozókutyát és gazdáját, Petit! Mit lehet csinálni egy könyvtárban, és vajon
hová tűntek a könyvek? A mese végére mindez kiderül.
Végül Nelli nyomdokaiba lépünk és mi is nyomozni indulunk.
Programgazda: Csépányi Zoltán

Megismerkedünk a pusziversennyel és eldöntjük, ki kapja meg a puszikirály vagy puszikirálylány címet.
Memóriakártyával felelevenítjuk a mesében szereplő állatokat, majd megismerkedünk különböző (éjszakai,
erdei, afrikai és tengeri) állatokkal és meghallgatjuk (akár gyakoroljuk is) az állatok hangját. Lehetőség van
saját állatos könyvjelző készítésére is.
Programgazda: Kulcsár Kitti

Játékos foglalkozás a
segélyhívó használatáról és a
segítő szolgálatokról
gyerekeknek. Mit tehet egy
gyermek, ha egyedül kell
szembenéznie valamilyen
vészhelyzettel? A
foglalkozáson játékos
formában adunk segítséget a
kicsiknek ahhoz, hogy egyedül
tudjanak helytállni ezekben a
szituációkban. Ismertetjük a
különböző mentőegységek
munkáját és segítséget adunk
a veszélyhelyzetek
felismeréséhez és a
segélyhívó hívásához. 
Programgazda: Verle Ágnes

3-10 éves korig - a könyvtárba és nyári táborba is kérhető

MOST CSAK ÉN SEGÍTHETEK!

MIZUVIZU?
4-99 éves korig - a könyvtárba és nyári táborba is kérhető
Silent mesekönyvek közös feldolgozása.
Hány éves is vagy? Még nem tudsz olvasni, vagy már évtizedek óta falod a könyveket?
A silent mesekönyvek 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.
Programgazdák: Tilkiné Varga Katalin, Pauer Erika, Szabó Eszter, Csépányi Zoltán
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5. és 6. osztályos iskolások részére - hagyományos és online módon is, a könyvtárba és nyári táborba is
kérhető
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JÁTÉKOS, ZENÉS IRODALMI KAVALKÁD
ALSÓ TAGOZATOS ISKOLÁSOKNAK

Alsó- és felső tagozatos iskolások részére - a könyvtárba és nyári táborba is kérhető

Alsó tagozatos iskolások részére

CSÓKOLOM, PÓKMAJOM! - RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA

CSEPÜ, LAPU, GONGYOLA – HAGYOMÁNYŐRZŐ FOGLALKOZÁS

Olvasásnépszerűsítő felfedezőtúra kortárs gyermek-és ifjúsági irodalomban. 
Játék és mese mai szerzők írásaival, verselés sok humorral, nevetéssel.
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes

Régi magyar hagyományok, népszokások felelevenítése, megismertetése ünnepkörönként (őszi, téli, tavaszi)
a gyerekek számára, képekkel, videókkal, zenével. A foglalkozáson megbeszéljük, milyen szokásokat
ismernek, hallottak-e érdekes hagyományokról, szokásokról saját lakóhelyükön, vannak-e ma is élő
hagyományok településükön: néptánc csoport, népdalkórus stb. Megnézzük, hogy a témába vágó könyvek a
könyvtárban hol találhatóak a polcon. A Hungaricana adatbázis zenei térképének segítségével
meghallgathatjuk, hogy településükön vagy annak közelében mit énekeltek régen. Eközben megtanulják az
adatbázisban való keresést.
Programgazda: Orsó Éva

A foglalkozás során iPadeken dolgozunk és megismerkedünk a Scratch-csel. A programozás alapjait
felhasználva alkotjuk meg a saját történetünket. Kis csoportokban (2-3 fő) dolgoznak a gyerekek, ezzel
elősegítve a közös projektek megoldását.
Programgazda: Nagyné Petrenkó Lea

3. és 4. osztályos iskolások részére

KÉSZÍTSD EL SAJÁT TÖRTÉNETED!

- 7 -

A foglalkozás célja, hogy az általános iskola 5-6. osztályos tanulói megismerkedjenek
olyan módszerekkel, amelyek segítenek abban, hogy az internet világában kevesebb
kockázattal és minél nagyobb biztonsággal tudjanak eligazodni, akár tanulási, akár
szabadidős vagy kommunikációs célokra használják azt. A projekt célja a kritikai
gondolkodás fejlesztése, az etikai szabályok átadása az internetes kommunikáció
területén.
Programgazda: Szemerszkiné Dürgő Csilla

„VÉDD MAGAD!” – ÖNVÉDELEM A NETEN 
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JÁTÉKOS, ZENÉS IRODALMI KAVALKÁD
ALSÓ TAGOZATOS ISKOLÁSOKNAK

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!
Programgazda: Szécsényi Orsolya

Alsó- és felső tagozatos iskolások és felnőttek részére - a könyvtárba és nyári táborba is kérhető
KI JÁTSZIK ILYET? – JÁTÉKFOGLALKOZÁS

- 8 -

A nyári tábornak helyet adó épületben egy
ismeretlen alakot lát pár táborlakó. Nem
sokkal később megsebesítik a táborvezető
könyvtárost. Mi történt? Miért véres az
olló, amit nemrég használtak?A bűnűgyi
játékban mindenre fény derül. A
foglalkozás első felében megismerkedünk a
nyomozás szereplőivel, folyamatával.
Ujjlenyomatot veszünk, fantomképet
rajzolunk, majd a bűntett ismertetése után
kezdődhet a nyomozás!
Programgazda: Szécsényi Orsolya

Felső tagozatos iskolások részére
- a nyári táborba kérhető

BŰNTÉNY A TÁBORBAN – CSAK A NYÁRI
TÁBORRA AJÁNLOTT PROGRAM!

Hasznos és ingyenes alkalmazások okostelefonra. Az előadáson megismerünk néhány 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, amik az egészségtudatos életmódhoz, kirándulásokhoz,
természetjáráshoz vagy épp a tanuláshoz nyújtanak segítséget.
Programgazda: Verle Ágnes

Alsó- és felső tagozatos iskolások részére - a könyvtárba és a nyári táborba is kérhető
TUDOD,  MIÉRT OKOS A TELEFONOD? 

Az OMSZ Életmentő alkalmazása és a segélyhívó szám használata. 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 a segítségkérés során. Megismerjük az Életmentő
mobilalkalmazást és annak számtalan hasznos funkcióját, melyekkel akár valóban életet menthetünk.
Programgazda: Verle Ágnes

Alsó- és felső tagozatos iskolások részére 
NE PÁNIKOLJ!



Z-GENERÁCIÓS KIHÍVÁSOK
FELSŐ TAGOZATOS ISKOLÁSOKNAK

Felső tagozatos iskolások, ill. fiatal felnőttek részére - online és
hagyományos módon is, a könyvtárba és nyári táborba is kérhető

VILÁGÍTÓ SZAVAK – AZ IRODALOM, MINT
KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY

Biblioterápiás foglalkozás felső tagozatosoknak,
fiatal felnőtteknek. Fókuszban a kortárs
irodalom: regények, novellák, versek. 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.
Ajánlott létszám 10-15 fő, de előzetes egyeztetés
után lehetőség van több fővel is megtartani a
foglalkozást.
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes

A felmérések szerint a 12+ korosztályt a legnehezebb az olvasók táborába bevonzani,
mert annyira lefoglalja őket saját problémáik megoldása. 

Z-generációs programjainkkal ezt a korosztályt próbáljuk megszólítani, élményt nyújtani
a könyvtár falain belül, de túllépve saját határainkat.

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.
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes

Felső tagozatos iskolások, ill. fiatal felnőttek részére -
online és hagyományos módon is

MOZDULJ RÁ! KÖNYVESPOLCTÚRA 
– KÖNYVAJÁNLÓ KAMASZ SZEMMEL

A Prezi magyar fejlesztésű, web-alapú prezentációs szoftver, mely 2009 óta már több tízmillió felhasználóval
rendelkezik. A szoftver megoldást nyújt arra, hogy innovatívan, kreatívan mutasd be előadásodat,
történetedet digitálisan mesélheted el. A Prezi egy olyan digitális vászon, melynek segítségével hatásosan
közvetítheted üzenetedet, a közönség pedig egy felejthetetlen előadást kap.
Létszám: maximum 8 fő
Programgazda: Csépányi Zoltán

12 - 14 éves diákoknak
SOS! ELŐADÁST TARTOK! – AVAGY LÉGY KREATÍV PREZIVEL!
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E
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Az illemtan szabályaitól először húzzuk a szánkat, 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

Felső tagozatos iskolások és felnőttek részére - online és hagyományos módon is

ON
LIN

E

ON
LIN

E

ON
LIN

E

„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

12-99 éves korig
A MODERN KALLIGRÁFIA ALAPJAI – SZÉPÍRÁS KLASSZIKUS ÉS MODERN KIVITELBEN

Z-GENERÁCIÓS KIHÍVÁSOK
FELSŐ TAGOZATOS ISKOLÁSOKNAK

ILLIK, NEM ILLIK? – KIS ILLEMTAN
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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

5. és 6. osztályos iskolások részére - online és hagyományos módon is

ÉLJEN A GRUND! – A PÁL UTCAI FIÚK CÍMŰ REGÉNY ÉLMÉNYALAPÚ FELDOLGOZÁSA
BESZÉLGETÉSSEL, TÁRSASJÁTÉKKAL

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. A társasjáték keretében
bevetésre kerülnek az okoseszközök is, a hagyományos táblajátékon kívül.
Eszközigény: laptop, projektor, vetítővászon 
Programgazda: Szabó Eszter

6. és 7. osztályos iskolások részére - online és hagyományos módon is

JÁTSZD ÚJRA, GÉZA! – AZ EGRI
CSILLAGOK CÍMŰ REGÉNY
ÉLMÉNYALAPÚ FELDOLGOZÁSA
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MESÉL A MEGYE – A MÁTRA ÉS A BÜKK LEGENDÁI
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REJTÉLYES ROMOK AZ ERDŐK MÉLYÉN... – HEVES MEGYEI FÖLDVÁRAK.
KÖZÉPKORI TEMPLOMOK
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Iskolások  és felnőttek részére - online és hagyományos módon is,
a könyvtárba és a nyári táborba is kérhető

Z-GENERÁCIÓS KIHÍVÁSOK
FELSŐ TAGOZATOS ISKOLÁSOKNAK
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Ősrégi mondák mesélnek hegyeinkről, várainkról, a vadregényes tájakról. A foglalkozáson
megtudjuk, hogy mi a Bába-kő, ki volt Tarna és Bodony, hol érdemes kincsek után kutatni és
még megannyi érdekes mondát hallhatunk, amelyek elmesélik helyneveink eredetét és a
jelenünkbe idézik a múlt regéit, a tündéreket és ősi királyokat. 
Programgazda: Verle Ágnes

Iskolások  és felnőttek részére - online és hagyományos módon is,
a könyvtárba és a nyári táborba is kérhető

Heves megyei történelmi romok és újkori maradványok. Az előadáson gazdag történelmünk
eltűnőben lévő értékeiről, földvárakról, elpusztult kővárakról és ősi erődítményekről
mesélünk. Nem csak a történelmi múlt maradványait, hanem újabb kori emlékeket is
felkutatunk a „Summáját írom” helyismereti digitális gyűjtemény használatával. Virtuális
utazás a Mátra nyugati szélétől, Parádfürdőn át, Borsod megye határáig.
Programgazda: Verle Ágnes



SZÍNES KULTURÁLIS KALANDOZÁSOK
PROGRAMOK FIATAL FELNŐTTEKNEK ÉS IDŐSEBBEKNEK

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, pl. szalaghímzés, szalagrózsa, gyöngyfűzés, virágmotívmok stb.
Programgazda: Bodó Boglárka

Felnőtt korosztály részére
KÖNYVEK ÉS KÉZIMUNKA
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Egy-egy ország népének, kultúrájának bemutatása, érdekességekkel, magyar
vonatkozásokkal, személyes élmények alapján. A témák folyamatosan bővülnek.
Választható témák: Budai vár; Erdély; Lengyelország; Norvégia, Skócia; Spanyolország,
Olaszország, Roma népismeret stb.)
Programgazda: Bodó Boglárka

Minden korosztály részére - könyvtárba és nyári táborba is kérhető
NÉPEK ÉS KULTÚRÁK

Nem is gondolnánk, hogy Heves megyében mennyi ismert, sokak által kedvelt művészember
született. A foglalkozás keretében jobban megismerkedünk Kovács Kati énekessel és
Törőcsik Mari színművésszel.
Filmrészletek és remek zenék segítik felidézni a két remek művész életét. A foglalkozást
színesítik az EDU modul játékos fejtörői, idővonalai. Internet szükséges.
Programgazda: Szécsényi Orsolya

Felnőttek részére - hagyományos és online módon is
HEVES MEGYE HÍRES SZÜLÖTTEI – HEVESI NŐK A SZÍNPADON
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Ismerjük meg Hunyadi Mátyás híres budai könyvtárát, amely a vatikáni után Európa legnagyobb
könyvtára volt, amely felkeltette az akkori tudományos és politikai világ csodálatát is. 
Programgazda: Bodó Boglárka

Minden korosztály részére - könyvtárba és nyári táborba is kérhető
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?
Programgazda: Bodó Boglárka

Minden korosztály részére - könyvtárba és nyári táborba is kérhető
VIDRÓCZKI, A HÍRES HEVESI BETYÁR
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Filmek, dalslágerek címei. Gondolná, hogy mindegyiknek egy-egy Heves megyében született
művész az alkotója, előadója? A felsorolást hosszan folytathatjuk, hiszen az ország Bálint
gazdája, G. Mezei Mária bemondónő, de a bársonyos hangú Kautzky Armand is megyénkben
született.A felnőtt korosztálynak szóló előadásban híres Heves megyeiek pályafutását
idézzük fel filmrészletekkel, hangfelvételekkel és játékkal.
Programgazda: Szécsényi Orsolya

Felnőtt korosztály részére - hagyományos és online módon is

HEVES MEGYE HÍRES SZÜLÖTTEI – KÖRHINTA, SZÓLJ RÁM, HA HANGOSAN
ÉNEKELEK, BUDAPESTI TAVASZ, VALAHOL EGY LÁNY...

ON
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E

ON
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SZÍNES KULTURÁLIS KALANDOZÁSOK
PROGRAMOK FIATAL 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! 
Programgazda: Kulcsárné Király Mária

Felnőtt korosztály részére
EGÉSZSÉG A KAMRÁBÓL
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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!
Programgazda: Kulcsárné Király Mária

Felnőtt korosztály részére

CSUPA PRAKTIKA – AVAGY MENTSÜK, AMI
MENTHETŐ!

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.
Technikai felszerelést nem igényel, a program ideje az olvasmánytól függően naponként egy óra (maximum öt
napon keresztül).
Programgazda: Pádár-Deák Krisztina

Nyugdíjasok részére
FELOLVASHOW – ÜLJÜNK KÖRBE, ÉN OLVASOK!

Mit árul el rólunk az írásképünk? A grafológia egy több területet felölelő tudomány, amit segédeszközként
használnak különböző lelki gyógymódokban, lélektani vizsgálatokban, valamint az orvostudományban. A
lélekben lezajló folyamatok kihatnak a testre, és a lélek működésének zavarai megbetegíthetik a testet, hisz
azon keresztül kommunikál. Nem vagyunk egyformák, ahogy természetesen a kézírásunk sem. 
Derítsünk fényt a titkaira!
A foglalkozás gyakorlati jellege miatt ideálisan kis csoportokkal működik (max. 10-15 fő).
Programgazda: Pádár-Deák Krisztina

Felnőttek korosztály részére
GRAFOMÁNIA – SZEMÉLYISÉGELEMZÉS ÉS ÖNISMERET AZ ÍRÁSKÉP ALAPJÁN

Kreatív, ingyenes, egyszerű grafikai lehetőségek a CANVA program segítségével. Szerkesszünk
plakátot, infografikát, képeslapot, fotómontázst vagy akár egyedi pólófeliratot! Megannyi
csodás lehetőség, élj vele!
Technikai szükséglet: iPad, tablet – az eszközöket korlátozott számban tudjuk biztosítani.
Programgazda: Pádár-Deák Krisztina

Kamasz és felnőtt korosztály részére

EKÉPPEN 
– KÉPSZERKESZTÉS PÁR KATTINTÁSSAL!
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SZÍNES KULTURÁLIS KALANDOZÁSOK
PROGRAMOK FIATAL FELNŐTTEKNEK ÉS IDŐSEBBEKNEK

A foglalkozás során a résztvevők megtanulják a horgolt állatok/figurák készítésének alaptechnikáit.
Megbeszéljük, hogy milyen fonalat, horgolótűt használjunk, illetve hogyan olvassuk a mintákat. A kezdő
lépéseket gyakoroljuk, majd az érdeklődők könyvajánló keretében további támpontokat kapnak az önálló
munkához. A foglalkozás végére, bár még kész termék nem lesz, de egy nagyszerű technikával
gazdagodhatnak az alkotók.
Programgazda: Nagyné Petrenkó Lea

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. Mozogjunk otthonosan a világhálón, használjuk tudatosan és
biztonságosan az internetet! Az érdeklődők megtudhatják, hogyan jött létre a világháló, mit jelent a digitális
lábnyom fogalma, milyen kockázatot rejt a netezés és hogyan védekezhetünk ezen veszélyek ellen.
Programdazga: Szemerszkiné Dürgő Csilla

Felnőtt korosztály részére
AMIGURUMI, AZ MI? – HORGOLT JÁTÉKFIGURÁK JAPÁNBÓL
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Felnőtt korosztály részére
OTTHON A VILÁGHÁLÓN

Miért igazi kaland kovásszal sütni a kenyeret? Hogyan válhatunk otthonunkban valódi
pékekké? Erről szól ez a foglalkozás, ahová családokat, felnőtteket várok egy 2 órás
foglakozásra, ahol bemutatom a kenyér készítésének minden csínját-bínját.
Megtapasztalhatják, 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 szeretném még segíteni a "KovászKalandban" velem
tartókat.
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

Családok, felnőttek részére - A megvalósítás ZOOM alkalmazással történik, online formában
KOVÁSZKALAND 



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:
1. Kis Miklóska – varsányi cigány népmese – interaktív, élő zenés mese bábokkal
2. A kiskakas gyémánt félkrajcárja – táncmese – interaktív, élő zenés előadás
3. Én elmentem a vásárba... – vásári komédia – interaktív, élő zenés előadás
4. Csillagot láttunk – karácsonyváró műsor – interaktív, a téli ünnepkört bemutató zenés műsor
5. A három muzsikus – cigány népmese – interaktív, élő zenés mese bábokkal
6. Az égigérő fa – magyar népmese – interaktív, élő zenés táncmese
7. Madarak voltunk... – cigány hagyományismereti előadás
Az autentikus cigány népzenével, a magyarországi, az erdélyi és a felvidéki tánchagyománnyal, szokásokkal
ismerkedhetnek meg a gyerekek. Énektanulással egybekötött foglalkozás.

KIEMELT PROGRAMOK
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.”

BABSZEM JANKÓ GYERMEKSZÍNHÁZ – SZÍNHÁZ A GYERMEKEK NYELVÉN
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 Kis jegesmedve
 Három kismalac
 Szorgalmas és rest lány
 Kiskakas gyémánt félkrajcárja
 Csipkerózsika
 Kecskegidák és a farkas
 Állatóvoda
 Piroska és a farkas
 Vándormanók
 Tarka rét manói
 Engedetlen varázslóinas
 Testvérek az erdőben

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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

GALAGONYA BÁBSZÍNHÁZ – BÁBSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK A LEGKISEBBEKNEK

„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.”

EGERSZALÓKI TEKERGŐ ZENEKAR – A ZENE LEGYEN MINDENKIÉ!

PARAMISI TÁRSULAT



KIEMELT PROGRAMOK
TALÁLKOZÁSOK ÍRÓKKAL, CSEPŰRÁGÓKKAL, MUZSIKUSOKKAL, ALKOTÓKKAL,

KÜLÖNLEGES TÉMÁKKAL ÉS ÉRDEKES EMBEREKKEL...

 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:

1.
2.
3.
4.
5.

VIG BALÁZS, ÍRÓ – PUSZILÓGIA, GAZDÁT KERESŐ BAJUSZOK ÉS MÉG TODÓ IS KITÁLAL
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„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

HOLDEN ROSE, ÍRÓ – „AZ ÍRÓ, AKI HÁZHOZ JÖN”

Alsó tagozatos iskolások részére

3. és 4. osztályosoknak és felső 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

DÁNIEL ANDRÁS, ÍRÓ, GRAFIKUS – „LEGYEN MINDENKI KUFLI”
Alsó tagozatos iskolásoknak

 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:

1.
2.
3.
4.

HARCOS BÁLINT, ÍRÓ, KÖLTŐ
Óvodásoknak, alsó tagozatos iskolásoknak
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"Telegdi Ágnes írónő, természetfotós, varázslatos természetrajzi-néprajzi előadása az évszakok változását
követő, és azzal összefonódó ünnepeinkről, és hazánk madárvilágáról. A madarak az évszakok változásának
szimbólumai. Gondoljunk csak szeretett és tavasszal oly nagyon várt, költöző madarainkra, a gólyákra,
fecskékre. Vagy a téli madáretető tollas kis vendégeire, melyeket oly szívesen nézünk az ablakból egy hideg téli
délelőttön. Minden évszaknak megvannak a legjellemzőbb madarai. És ahogy az évszakok változnak, a
természet megújul, úgy követik évszázadok óta hagyományaink is ezt az örök körforgást. Ünnepeink is
szervesen kapcsolódnak a természet körforgásához. Farsang – Húsvét– Pünkösd - szüreti mulatságok – Márton
nap, Advent, Karácsony. Egymást követik, és szinte eggyé olvadnak a népszokásokkal. Ismerjük meg őket
közelebbről, értsük meg az összefüggéseket természet és néprajz között, és közben gyönyörködjünk a szerző
meseszép természet – és madárfotóiban! Projektoros vetítéssel egybekötött előadás, közel 100
természetfotóval illusztrálva."

TELEGDI ÁGNES, ÍRÓ, FOTÓMŰVÉSZ – "MADARAK, ÉVSZAKOK, ÜNNEPEK"
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„Nem kertelek, Mészöly Ágnes piszok jól ír. Legyen szó ifjúsági
detektívregényről, meseregényről, vagy társadalmi különbségekkel foglalkozó
könyvről, mindig lehet rá számítani. Érdekes, lebilincselő stílusban mesél,
gördülékeny mondatai magukkal ragadják az olvasót.” – Hintafa

MÉSZÖLY ÁGNES, ÍRÓ – „ELKÉPESZTŐ DOLGOKAT A SEMMIBŐL”

Felnőttek részére

Felső tagozatos iskolásoknak

„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 riport-
filmek mentén rendre eljutunk a felismerésig; milyen fontos is a
kommunikáció, az otthoni nagy beszélgetések.
Igyekszem tudatosítani gyerekekben és felnőttekben egyaránt, hogy a
szeretet mindig, minden élethelyzetben bizonyságra szorul... S ha a gyerekek
és felnőttek képesek velem megosztani az örömeiket, a félelmeiket vagy a
kudarcaikat, akkor otthon is könnyebben előállnak vele. Közösen pedig
könnyebben találunk
megoldást...” – Incze Zuzsa

INCZE ZSUZSA – RENDEZŐ, SZERKESZTŐ, CSELLENGŐK HÍDJA
Felső tagozatos iskolásoknak, felnőtteknek

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. Az írónő az elmúlt hét évben, közel, mint 400 településen
mutatkozott be nagy sikerrel, gyerekeknek szóló előadásával"

TELEGDI ÁGNES, ÍRÓ, FOTÓMŰVÉSZ – "Ó, AZOK A
CSODÁLATOS ÁLLATOK"

7-14 éves gyerekek részére



Állatok meséi embereknek
Átváltozások
Kívánságok
Ördöngős történetek

Hagyományos mesemondás, a témához kapcsolódó több mesével, apró kiegészítésekkel.

Ajánlott témák mindkét programban a teljesség igénye nélkül:

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. Online és hagyományos módon is, könyvtárba és nyári táborba is kérhető.
Létszám: a Mesély programnál ideálisabb a kisebb, a Mesélő programnál létszám korlát nincs. 

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.

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.
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MESÉLY: 

Bármi legyen, gazdagít
Az élet meséi
Terüljasztalkám – ételek és életek
Bátormesék
Magyarok a nagyvilágban (magyar életek – más népek meséi)
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LUZSI MARGÓ, MESE-  ÉS BIBLIOTERAPEUTA – MESÉLY ÉS MESÉLŐ PROGRAM

MUSTÁRMAG MESE- ÉS BIBLIOTERÁPIÁS MIKROMŰHELY – PÁRBAN

Kamaszok, fiatal felnőttek, aktív korúak, nyugdíjasok részére - online és hagyományos módon is, könyvtárba és
nyári táborba is kérhető

Egyetlen mesére építő, motiváló foglalkozás, alkotó-fejlesztő meseterápia, amiben hangsúlyos
az interaktivitás és a résztvevők önbecsülésének erősítése.



Szemléletformáló előadás játékos feladatokon, szituációkon keresztül, élményszerű alkalmak megvalósítása,
tréneri módszerek és drámapedagógiai eszközök használata a foglalkozások során.
Választható témák:
1. Sikerek és kudarcok gyerekkorban – 
    hogyan álljunk gyerekként sikeresen a dolgokhoz?
2. Bullying – a szó, mint fegyver
3. SZERtelenül – szenvedélyek hálójában 
    (kábítószer és egyéb függőségek)
4. Te is más vagy, te sem vagy más – kisebbségben az osztályban
5. Bűnös-e a farkas? – Mi alapján döntünk? 
    Előítéleteink, sztereotípiáink a mindennapokban
6. Konfliktusok erdejében – hogyan lehet mindenki győztes
7. A Zöldség nem zöldség – mit tehetünk a környezetünkért 
    gyerekként?
8. Mi kell az élethez? – űrtelepesek a Marson

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:
1. A TEMPLOMOS LOVAGREND HELYE A KÖZÉPKOR VILÁGÁBAN - A templomos 
    lovagok minden korban izgatták az emberek fantáziáját. De kik voltak ők valójában?
2. RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA - Az előadás anyaga megbeszélés alapján
3. HONVÉDELEM ÁRPÁD IDEJÉN – EGY „JELENTÉKTELEN” NÉP EURÓPA SZÍNPADÁN 
    - Az előadás anyaga megbeszélés alapján
4. VIRTUÁLIS UTAZÁS A XIII. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON − 
    KALANDOZÁS AZ ERETNEK CÍMŰ TÖRTÉNELMI REGÉNY SZEREPLŐINEK 
    NYOMÁBAN - 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.
5. IV. (KUN) LÁSZLÓ ÉS NÉPE – A KUNOK MAGYARORSZÁGON -  Az előadás anyaga 
    megbeszélés alapján

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. Igény szerint nagyobb
eseményekre 2-3 tagú zenekarral, különleges hangszerek bemutatásával érkezik.

KIEMELT PROGRAMOK
TALÁLKOZÁSOK ÍRÓKKAL, CSEPŰRÁGÓKKAL, MUZSIKUSOKKAL, ALKOTÓKKAL,
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SZEMLÉLETFORMÁLÓ ELŐADÁSOK BERNÁTH DÉNESSEL
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Alsó és felső tagozatos iskolások részére

TRUX BÉLA – TÖRTÉNELMI REGÉNY ÍRÓ
Felső tagozatos iskolásoknak, felnőtteknek

TÜCSÖKSZABI MÓKA
Óvodásoknak, iskolásoknak
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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:
- Lengyelország
- Írország és Észak-Írország
- Szlovákia
- Csehország
- Olaszország
- Franciaország
- Spanyolország
- Horvátország – Bosznia

A következő témákból örömmel tartunk címenként egy-másfél órás, fényképekkel illusztrált előadásokat. Ezek az
alkalmak mindig adnak meglepő, inspiráló információkat, lehetőséget biztosítanak beszélgetésekre, saját
tapasztalatok, ötletek megosztására. Egyes témakörök kóstolóval, gyakorlati bemutatóval is egybeköthetők,
illetve egész napos műhelymunkákat, konyhai tanfolyamokat szervezünk belőlük.
Mindegyik téma online is megoldható, ebben az esetben a kóstoló értelemszerűen elmarad.
Választható témák:
KERT, ERDŐ
1. Természetközeli kertelés, évszakokra bontva: 
tavasszal, nyáron, ősszel – és igen, télen is!
2. Barátaink, a gyomnövények (kóstolóval)
3. Állatok a kertemben!
4. Városi kert, zsebkert
5. Vetőmagfogás, régi fajták, vetőmag-önrendelkezés 
(magbörzével, palántabörzével)
6. Gombavilág (terepen is)
7. Vadon termő ehető növények (terepen is)
8. „Helyit eszem, mert helyin az eszem”

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

OTTHON, KONYHA
1. Háztartás mérgek nélkül
2. Tartósítás mérgek nélkül
3. Bőrápolás mérgek nélkül
4. Hétköznapi gyógynövényeink
5. Gyógynövénykivonatok házilag
6. Egészséges táplálkozás – egyszerűen, olcsón
7. Csírakert a konyhapolcon
8. Gombaételek másképp
9. Fermentálás alapfokon

ON
LIN

E

KISS BALÁZS TÚRAVEZETŐ – KALANDOK AZ ÓPERENCIÁS-TENGEREN IS TÚL 
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Felső tagozatos iskolásoknak, felnőtteknek

Életmód- és diétás tanácsadás, könyvajánlás az 1-es és 2-es típusú cukorbetegségről, tájékoztatás a
szövődményeiről és megelőzésükről. Alternatív gyógymódok keresése a vércukorszint csökkentésére. Igény
esetén ételkóstolóval és vércukorszint méréssel egybekötve.

KELLER JÓZSEFNÉ LUCY – DIABÉTESZESEN IS EGÉSZSÉGESEN! 
Felnőtteknek

MÁTHÉ ORSI BIOLÓGUS – KERTELJÜNK!
Felső tagozatos iskolásoknak, középiskolásoknak és felnőtteknek - hagyományos és online módon is



Választható előadások:
AGANCSOSOK ÉS A TÖBBI ERDŐLAKÓ I. – 6-16 ÉVESEKNEK
A gyerekek megismerkedhetnek hazánk öt nagyvadfajával. Közelről megszemlélhetik a szarvasok és őzek
agancsát, a muflon szarvcsapját, koponyáikat, fogazataikat, ezáltal megismerkedhetnek testfelépítésükkel,
életmódjukkal.

AGANCSOSOK ÉS A TÖBBI ERDŐLAKÓ II. – 6-16 ÉVESEKNEK
A gyerekek megismerkedhetnek az erdők, mezők lakóival, kisebb termetű élőlényekkel, ragadozókkal,
szárnyasokkal. Megtudhatják, mi a különbség a dúvadak és az apróvadfajok között, valamint ismereteket
szerezhetnek a védett fajokról is.

VARÁZSLATOS TERMÉSZETÜNK ÉS MEGŐRZÉSE – 8-16 ÉVESEKNEK
Az előadás célja a fiatal generáció szemének felnyitása a mai modern világ pazarlási szokásai előtt,
útmutatás egy fenntartható fejlődéshez. Az előadás során interaktívan beszélgetünk arról, mik az alapvető
életszükségletek, amelyek mostanra veszélybe kerültek. Szóba kerül az ökológiai lábnyom és az is, hogyan
tudjuk csökkenteni azt.

HOGYAN MŰKÖDIK A KUTYÁNK? – 7-16 ÉVESEKNEK
Hogyan is neveljük a kutyánkat, hogyan bánjunk vele, mi a boldog kutya titka? A mai társadalomban és
hazánkban nagyon eltérő az állattartás megítélése és alkalmazása. A cél az, hogy a gyerekek megtanulják a
helyes és felelős kutyatartást. A gyerekek ebben az előadásban megismerkedhetnek a kutyák evolúciójával,
az alapvető etológiájukkal, a felelős kutyatartás és a „boldog kutya” titkával.

MADÁRTÁVLAT – 6-16 ÉVESEKNEK
A gyerekek megismerkedhetnek hazánk leggyakoribb madárfajaival, morfológiájukkal és hangjukkal. Egy PPT
előadás keretein belül ismereteket szerezhetnek arról, milyen csoportokra oszthatjuk őket, hogyan
alkalmazkodtak a repülő életmódhoz, mi teszi lehetővé repülésüket és egyes fajok miért vonulnak.

AZ ERDŐ HANGJAI – 6-16 ÉVESEKNEK
A természetben számtalan állat él, ezen a foglalkozáson egy PPT előadás keretében a gyerekek
megismerkedhetnek az erdő világával, az erdőben előforduló élőlények hangaival, a legkisebb rágcsálókig. 
A hangok mellett beszélünk néhány szót az állatok életmódjáról is.
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Felső tagozatos iskolásoknak, középiskolásoknak - hagyományos és online módon is

„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, legutóbbi
munkahelyemen pedig már konkrétan a környezeti
neveléssel foglalkoztam. 
Fontosnak tartom a jövő generációjának
természetszeretetre való nevelését.”

További információk: https://csipkeiskola1.webnode.hu 



VÁNDORLÓ KIÁLLÍTÁSOK
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOKAT IS AJÁNLUNK, AZ INSTALLÁCIÓT A KIÁLLÍTÁSOK IDEJÉRE

BIZTOSÍTJUK, A TABLÓK ODA- ÉS VISSZASZÁLLÍTÁSÁRÓL GONDOSKODUNK.
 
 

A KIÁLLÍTÁSOK A NÉGY PROGRAMON FELÜL KÉRHETŐK!

A Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtárának fotókiállítása
Mesemondó, mesehallgatók, csillogó szemek, tátott szájak, figyelem. Csoda és varázslat az arcokon és a
szemekben. A felvételek a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában készültek a
könyvtár rendezvényein, csoportfoglalkozásain.

MESELÁTÓ SZEMEK
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A Bródy Sándor Könyvtár
Helyismereti gyűjteményének
képeslapjaiból készült kiállítás híres
egri épületeket és hozzájuk
kapcsolódó történeteket mutat be.

EGRI ANZIX – TÖRTÉNETEM EGERBEN

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 az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteményéből.

ARCOK – MINDENNAPI HŐSÖK ÜZENETEI

Emlékkiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére
A kiállításon bemutatjuk azokat az írásos emlékeket, amelyekkel személyesen megjeleníthetők ’56 eseményei,
szereplői, helyszínei.

„FRISS SZELEK, FÉNYES SZELEK FÚJNAK…”

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2018-ban hirdetett meg egy fotópályázatot a „Könyvet a kézbe!”
játék kapcsán. A legjobb pályaműveket kiállítás formában tettük közkinccsé. A fotókon a települések épített és
természeti értékei, szellemi kincsei vagy híres/különleges lakói szerepelnek, valamint személyes érzelmek,
benyomások is megjelennek: dombok teteje, tanyák fényei, legendák földje, erdők mélye, kastélyok, várak
romjai, arcok, étkek.

KINCSEK ÚTON, ÚTFÉLEN KIÁLLÍTÁS

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.

A BÜKK JÁRATLAN ÚTJAIN


