
JÁNOSI VALÉRIA párkapcsolati coach, mediátor, mentálhigiénés szakember 

Legfőbb tevékenységi területei a párkapcsolati problémák és a konfliktuskezelés. Az a célja, hogy 
minél több emberhez eljusson az a gondolat, hogy a párkapcsolat igenis tanulható, vannak alapvető 
készségek, amelyeket el lehet sajátítani. Előadásokat, tréningeket tart olyan embereknek, akik 
szeretnének harmonikus párkapcsolatban élni. 

A programokat közösségi házakban, művelődési otthonokban és könyvtárakban szervezi.  

Előadásokat, tréningeket az alábbi témakörökben tart: 

- önbizalom, önbecsülés helyreállítása 

- párkapcsolat-javítás (hűtlenség, elhidegülés, kommunikáció javítása) 

- konfliktuskezelés otthon és a munkahelyen 

- társkeresés 

- a jó párkapcsolat alapjai, a házasság megőrzése 

Ajánlott előadásai: 

- A jó párkapcsolat tanulható  (1 órás) 

- Szüleink hatása a párkapcsolatra (1 órás) 

- Az Igazira várni vagy Igazivá válni? – a párkapcsolatra érett személyiség (1 órás) 

- A boldog párok titkai (3 részes sorozat) 

- Kapcsolat szerviz (3 részes sorozat) 

- Jóban lenni önmagammal – cél: az önbizalom! (3 részes) 

Tréningek: 

- Társkereső tréning páratlan személyiségeknek 

- Konfliktuskezelés, ami gyakorlatban is működik 

- Állj ki magadért! 

 

SZABÓ ZSUZSANNA középiskolai tanár, természetes élet- és gyógymód szakértő 
(Fényhozók – Oktató-, Terápiás és Programszervező Egyesület) 

Előadások: 

A hiperaktivitás nem betegség! 

A ma oly népszerű hiperaktivitás nem betegség, hanem jelenség. A legtöbb szakértő szerint univerzális 
jelenség,mindig is létezett. A betegségek osztályozási rendszerében tűnt fel, mint pl. a fáradtság 
szindróma. Mi(k) az oka(i)? Mit tehetünk a javulás érdekében? E sokat vitatott témát körüljárva meg 
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kell vizsgálnunk közelebbről a szociális és társadalmi változásokat, amelyek eredményeképpen a 
hiperaktivitás fogalom létrejöhetett és ennek fényében kell eldöntenünk, hogy mely gyermekek 
szorulnak kezelésre, és melyek nem.   

Párkapcsolati zűrök 

Bármilyen oka is van a párkapcsolati konfliktusnak, és a köztetek levő viszony megromlásának, az 
valaminek a következménye. A fennálló helyzet egy olyan folyamat része, amely lépésről-lépesre 
jutott el a jelenlegi állapotába. A párkapcsolati problémák esetében pedig általában az a legnagyobb 
baj, hogy sokszor úgy elragadnak minket az érzelmek, hogy nem tudunk objektívek maradni, és az 
érzelmeink felülírják a tisztánlátásunkat: elbeszélünk egymás mellett, eltűnnek a közös pontok. 
Ilyenkor kell arra emlékeztetni magunkat, hogy ez nem volt mindig így, és érdemes megkeresni arra a 
kérdésre a választ, hogyan és miért változott meg a kapcsolat? 

Lelki csatamező (Lelki csatamező címmel megjelent könyvéből) 

„Engedd meg Kedves Olvasó, hogy tegezzelek, mert sokkal egyszerűbb számomra. Azt szeretném, 
hogy amikor olvasol, azt érezd, ez rólad és hozzád szól, a lelkedhez. Nem vagyok pesszimista 
beállítottságú, csak igyekszem meglátni az érem másik oldalát is. Egyébként is a hülyítés kora lejárt. 
Ha fejlődni szeretnél, akkor a tudatodat tágítsd ki, nézz körül a családodban, az életedben, a 
munkahelyeden (ha van), a környezetedben. Nem ezoterikus, könyvet tartasz a kezedben. Sok-sok évi 
tapasztalatomat szeretném megosztani Veled. Tudom, hogy kemény visszhangra találok, de fogadom a 
kritikát. Nem szándékom a sértegetés, az egyezések a véletlen művei. A leírtakért vállalom a 
felelősséget. Remélem, az én tapasztalataim gondolatokat ébreszt Bennetek és saját életútadat 
végiggondolva esetleg hasonlóságot vélsz felfedezni, vagy impulzust kapsz arra, hogy más szemmel 
nézed az életed és önvizsgálatot tartasz. 

Ha pedig ellenérzést váltok ki, akkor azt jelenti, hogy az egódat megérintettem. Kinek nem inge, nem 
veszi magára.”- részlet. 

Természetgyógyászat végnapjai?! 

A természetgyógyászat valójában az ember öngyógyító képességét és a természet "ajándékait" 
összesíti. Különböző gyógynövények jótékony hatásait használják fel, különböző betegségek 
kezelésére. A gyógyszer gyors hatású, de nem kezeli mélyen a problémát, míg a gyógynövényes 
kezelés hosszabb folyamat, de alaposan segít a szervezet jó működésének helyreállításában. Manapság 
az orvosok is kezdik belátni, hogy a nyugati orvoslás mellett, szerephez juthat a természetgyógyászat 
is, ezért mellék tevékenységként már néhány szakember foglalkozik a témával. Viszont még mindig 
annyira tartanak az ellenvéleményektől, hogy ezt alig merik vállalni, féltik a praxisuk elvesztését. 
Pedig az emberek orvosokba vetett hite elég mély ahhoz, hogy jó példaként szolgálhatna, ha 
megmutatnák a természetes utat is a pácienseknek, mint lehetőséget a gyógyulás felé. Így lehetősége 
nyílna minden embernek eldönteni, hogy az orvosi kezelést vagy a természetes gyógyulást választja.  

Ezotéria alapjai: 1. (előadás sorozat) 

Az ezotéria önmagában egy összefoglaló név (belsőt jelent, nyilván a lélek megismerésére utal), de 
nagyon sok ágazata van. Mindegyik része leginkább a lelki problémákra próbál megoldást, tanácsot 
kínálni alternatív formában. Lehet szó, asztrológiáról (ami elismert tudomány) energia kezelések több 
változatáról, szellemvilág megismeréséről, jövendölésről, mágiáról stb. Ahhoz, hogy bármelyik részét 
alaposan megértsük és használni tudjuk, érdemes mélyen bele néznünk a működésükbe. Mint minden 
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területnél, itt is fontos a helyes használat, különben magunkat és másokat is félre lehet vele vezetni. 
Azonban nagyon sok jó tanácsot, megoldást rejt, bármelyik lehetőséget is választjuk.  

1. előadás 

Az energia fogalma, típusai, hatásaik napjainkban 

Egészség meghatározása 

Korunk gyógyítási technikái  

Betegségeink okai-energetikai szempontból 

A gyógyulás hét stádiuma 

A gyógyulási folyamat hét szintje 

Az auramező-interakciók három típusa a kapcsolatokban 

Szeretetenergia 

2. előadás 

Új energia 

Életerő beáramlása gyakorlat 

Pszichikai erők 

Párkapcsolati energiák 

Az ember energetikai diagnosztizálása 

Szóbeli erőszak a párkapcsolatban 

Spirituális anatómia (energiarendszereink) 

Energetikai terápiák 

Aura 

3. előadás 

Személyiségünk és az évszakok energiái 

Életed korszakai energetikai szempontból 

Gondolkodási hibák a párkapcsolatban 

Energiamezők a gyógyító eszközünk 

Karma 

Fájdalom (fájdalomtest) 

Érzelmeink 
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Ego 

Stressz 

Jelgyógyászat 

Kvantumenergia 

Energiapontok áramoltatása 

A fenti témákból kiemelten is kérhető egy-egy terület részletezése az előadásban. 

Már megint jön a pánikroham! (A pánikbetegségről) 

Napjainkban nagyon sok embert érint ez a probléma. Mindig kellemetlen fizikai tünetekkel jár: heves 
szívdobogás, légszomj, arc kipirul, erős izzadás stb. Gyakran bizonyos helyzetekhez kötődik az adott 
félelem, amivel tudatosan vagy tudattalanul nem tudunk, vagy nem akarunk szembe nézni. Bár rövid 
ideig tart a kellemetlen érzés, az embert lelkileg nagyon megviseli. Nagyon fontos hogy ezt nem 
szabad figyelmen kívül hagyni és érdemes erről szakember véleményét kikérni. Hisz ma már van rá 
megoldás.  

Ki gyógyít kit? (az orvostudomány és az öngyógyítás) 

Bizonyos esetekben az orvosok munkája nagyon fontos és hatékony. Épp ezért ha valaki orvosi 
kezelés/gyógyszerszedés alatt áll, nem szabad biztatni, hogy erről tegyen le, DE! lehet javasolni 
kiegészítő (természetes) terápiákat, illetve rá lehet mutatni az Ő saját öngyógyító mechanizmusára, 
hogy hogyan vegye kézbe a saját életét. Érdemes mindenkinek megtanulni hogyan működik a 
szervezete, ehhez persze kell tudni a lélek működését. Fel kell tudni ismerni, hogy minden fizikai tünet 
a legapróbbtól a legsúlyosabbig, lelki problémából alakul ki. Ha csak a fizikai tünetet kezeljük, azzal 
még a fő probléma nincs helyre állítva. Ilyen szemszögből láthatjuk, hogy saját magunk "orvosai" 
lehetünk, ha ezeket a technikákat elsajátítjuk. Manapság sokat hallani az auráról, csakráról és ezek 
nem csak szépen hangzó szavak, ezeknek működési folyamatuk van, ami ha jól "üzemel" gyógyul a 
betegség.  

Jóslás. Üzlet vagy valóság?! 

Mára ez a szó elmosódott fogalommá vált, köszönhető a médiának és sok önjelölt jósnak. Pedig ez 
működő tevékenység, az energiák működnek az emberek között, és ha a múltba tekintünk, akkor is 
voltak "javas asszonyok" és akkor még ezt a szót jobban is értelmezték, mint napjainkban. Valóban 
javasolásról, tanácsadásról van szó. Gyakran tévednek, mikor azt mondják, hogy "nem jött be a jóslat", 
rögtön a tanácsadóba keresik a hibát, hisz nem tudják, hogy a szabad akarat egy kincs, de ugyanakkor 
ezzel változtathat is a sorsán, így változik jövendölt kép is. Viszont ha egy szakmájában elismert 
tanácsadóhoz van szerencsénk, akkor 75%-ban legalább meg tudja mondani, mire lehet számítani, 
hogyan lehet egy adott helyzetből a legjobban kijönni. Van, aki kártyát, ingát, lengyel botot használ, 
ám mindegyikhez elengedhetetlen az intuíció (megérzés) e nélkül nincs siker. Fő területek, amire a 
tanácsadást kérik: pénz, szerelem, egészség és vannak más bonyolultabb témakörök is. A diszkréció 
minden igazi szakembernek fontos. 

Masszázsokról, gyógynövényekről, betegségek kialakulásáról lelki úton és az idősekkel kapcsolatban 
is lehet bármilyen téma! 
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Székesfehérváron a Fejér Szövetségben tartott „Hiperaktivitás nem betegség” című előadás: 

https://www.youtube.com/watch?v=VQqaKQK_6P8&feature=youtu.be 

 

GÁBOR KLÁRA magyar-népművelés szakos tanár, néptánc és régi tánc oktató 

Az előadások, és egyéb programok során szó lesz arról is, milyen forrásmunkák találhatóak a 
témakörökben a könyvtárakban, és hogyan épülnek egymásra a könyvekben, multimédiás és hangzó 
anyagokban valamint az interneten található ismeretek. Ismeretterjesztő előadások: Powerpoint vetítés, 
kisfilmek, és énekszó színesítik a 45-50 perces előadásokat. 

Ismeretterjesztő előadások felnőtteknek 

1. Életfordulókhoz kötődő szokások a magyar néphagyományban 

2. Téli ünnepkör a magyar néphagyományban 

3. Tavaszi ünnepkör a magyar néphagyományban 

4. A gazdasági élet ünnepei a magyar néphagyományban 

5. A magyar néptáncok európai gyökerei 

6. Európai régi táncok és néptáncok érdekességei 

7. Női viseletek az ókortól napjainkig 

Technikai igénye: projektoros vetítés biztosítása hanggal együtt, a terem nagyságától függően esetleg 
1 mikrofonos hangosítás 

 

DR. TÖRÖK MÁRIA seniorszupervízor, coach, főiskolai oktató, EFT terapeuta és tréner, 
GNM tanácsadó, KTGY terapeuta, gyászcsoport vezető, meseterapeuta 

Az ember testi - lelki - szellemi egészsége mai világunkban sok szempontból veszélyeztetett. Az 
előadó elkötelezett abban, hogy ismeretei, tapasztalatai megosztásával segítse a személyes felelősség 
érvényesülését, a problémák érdemi megelőzését. 

Témajavaslatok:  

Múltunk hatása életünkre 

Elengedés, megbocsájtás, újrakezdés 

Kudarcok, traumák és gyógyulás 

A megbetegítő lélek 

Önismeret, öngyógyítás 

Az öngyógyítás alternatív lehetőségei 
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Félelem, hit, gyógyulás 

Párosan szép az élet 

Szeretettartály 

Család – gyermek - egészség 

Nehezen nevelhető… 

Szorongások és pótcselekvések 

A megbetegítő lélek 

A kapcsolatok természete 

Kapcsolataink és az érzelmi intelligencia 

Egyén és közösség 

A stressz 

Munkahelyi mentálhigiéné 

A veszteség ajándékai 

Kulcs a boldogsághoz 

Ami megtart…Boldogan megöregedni  

 

V. KULCSÁR ILDIKÓ író, újságíró 

A Nők Lapja népszerű újságírója, számos sikerkönyv szerzője. 2009-ben újságírói és írói munkássága 
elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta.  

Előadásának címe: Egy korty derű - családról, szeretetről és az élet apró örömeiről. 

Művei: https://bookline.hu/szerzo/v--kulcsar-ildiko/109835  

 

ENDREI JUDIT bemondó, szerkesztő-műsorvezető, író 

Amikor 1998-ban befejezte televíziós pályafutását, nem igazán tudta, mit is fog csinálni az 
elkövetkező években, mi lesz az a tevékenység, amely éppen olyan örömet hoz az életébe, mint annak 
idején a televíziózás. Életmentő ötletként jött számára, hogy könyvet írjon. Könyvei kapcsán sokfelé 
megfordul az országban, és könyvtárakba, női társaságokba hívják. Ezekre a találkozókon leginkább 
nők vesznek részt, fiatalok és idősebbek egyaránt. Jó érzéssel tölti el az írót egy-egy jóízű, kellemes 
hangulatú beszélgetés. Hálás, amiért oly sokan közülük őszintén megosztják vele örömeiket és 
gondjaikat. 

 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Előadásai: 

Kor-határtalanul – Miért jó 50+-osnak lenni? 

Könyvbemutató - Miért jó olvasni? 

Miért jó élethosszig tanulni? 

Generációk együtt, avagy kor-független együttműködés a munkahelyi célokért 

Stresszoldó érzelmek 

„Anno a Televízió..." 

Miért legyünk egészségesek? 

 

ORMAY ÁGNES ORSOLYA „gasztroblogger” 

A Lepcake című weboldal házigazdája, amelyen alapvetően a glutén érzékenységgel és a 
cukorbetegséggel kapcsolatban osztja meg bejegyzéseit a hasonló problémákkal küzdő olvasóival. 

Megpróbál mindenkinek segítséget nyújtani, aki „hasonló cipőben jár” vagy csak érdeklődik ezen 
témák iránt. Receptek, tanácsok, életmód, sport és bármi, ami ehhez kapcsolódik, szerepel 
repertoárjában. 

Mottója: „Nincs lehetetlen csak tehetetlen” 

 

DR. CZINEGE LÁSZLÓ belgyógyász, természetgyógyász 

A tatabányai születésű doktor úr 1989-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvostudományi Karán, majd szakvizsgája megszerzése után 10 évig volt Héreg település háziorvosa. 
2007-óta kizárólag természetgyógyászattal foglalkozik, alapvetően az emberi szervezetben zajló 
háttérfolyamatok biofizikai eszközökkel történő feltérképezése, a kóros irányú tendenciák kiszűrése, 
és a megoldási útvonalak kijelölése képezi a tevékenysége túlnyomó részét. 

„HOGYAN LEGYÜNK EGÉSZSÉGESEK -  SEGÍT AZ ORVOS-TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZ” 

A tervezett témakörök: 

    - a betegségek kialakulási fázisai  (miért nem jelez idejében a korszerű diagnosztika?) 

    - betegségeink fizikai okai 

    - hiányállapotok és következményeik 

    - test és lélek szerepe a betegségek kialakulásában 
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MOHÁCSI DOMOKOS erdész, vadász 

Lehetséges témakörök: 

1) Vadászat: Vértes és Gerecse erdeinek vadjait és a vadászati kultúrát bemutató előadás. 

2) Ürgeköltöztetést vállalunk: 2 éves ürgetelepítés és kutatást bemutató előadás 

3) Halászat: Magyarországon őshonos halak rövid bemutatása és a kisszerszámos és természetes vízi 
halászat ismertetése 

4) Őshonos háziállataink: őshonos háziállataink bemutatása és a hozzá tartozó foglalkozás 
bemutatása 

 

MCE Felsőgallai Amatőr Csillagászati Klub 

Előadások: 

- Galaktikus utazás: Bevezetés a csillagászatba, csillagászattörténet, műszertechnika, Naprendszer, 
Világegyetem. 

- Az aktuális égbolt: Az égbolt évszakos bemutatása, csillagképek, csillaghalmazok, por és gázködök, 
galaxisok. 

- A felhős égbolt: Látványos, színes, titokzatos objektumok az égen. Természetesen kizárólag 
csillagászat. 

- Nagyon messzelátók: A kis távcsövektől a nagyokig. Régiek és újak, hogyan vizsgálták az eget 
régen és ma? 

- Honnan tudod?: Sosem jártunk még a Naprendszeren túl és még jó darabig nem is fogunk távolabbi 
égitestek közvetlen közelébe kerülni. Akkor amiről beszélünk, mégis honnan tudjuk? 

- A holdraszállás rövid története 

- Fényszennyezés: Az egyik legújabb szennyezési forma, ami az ember életét is befolyásolja, és ki 
gondolná, hogy még tehetünk is ellene! Minden településen jól látható és javítható, ha odafigyelünk. 

Minden előadás után tartunk távcsöves bemutatót, ha az időjárás és a fényszennyezés engedi. 
Égboltismeret és akár fotózás a távcsövön keresztül. 

Ha az egyeztetett dátum néhány nappal előtte már borult időt hoz, természetesen "esőnapot" is tudunk 
vállalni. 

 

SIMON SZILVIA környezeti nevelő, tudatos életvitel oktató. szervező 

Környezeti nevelés témaköreiben tart interaktív, ismeretterjesztő előadásokat felnőtteknek és gyermek 
korosztályok számára is. Az előadások inspirációként és gyakorlati útmutatóként szolgálnak ahhoz, 
hogy minden áldott nap cselekedhessünk a természet és a környezet védelméért. Arra bátorítja a 
közönséget, hogy mindannyian vállaljunk személyes felelősséget a bolygónk, a szűkebb-tágabb 
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élőhelyünk védelmében. Arra ösztönöz, hogy engedjük felfedezni eredendő kreativitásunk és 
kapcsolódjunk másokkal ötleteink megvalósításában, és hogy sose adjuk fel a reményt. Képekkel és 
filmrészletekkel gazdagított előadásai változatos témájúak, illeszkednek az aktuális környezetvédelmi 
témakörökhöz, mint pl. föld napi témák, víz napja, madarak és fák napja, újrahasznosítás, állatvédelem 
stb. 
Előadások témakörönként: 

Víz, víz tiszta víz – elúszunk, megisszuk vagy megússzuk? 

Február 02. Vizes élőhelyek világnapja, Március 20. Hazai Halak napja, Március 22.  Víz világnapja 

Színes, interaktív előadás Földünk és a vízkészlet állapotáról, a klímaváltozás tükrében. Arról, 
mennyien nem jutnak tiszta ivóvízhez az egész világon és ugyanakkor mennyi a mi napi 
vízfogyasztásunk. Szürke víz jelentése. Mit hozhat a jövő? Vizek elszennyezése, talajvizeink állapota. 

Háborúk a vízért. Képzelet vagy valóság? Olajszennyeződés és szenvedő növények, állatok, emberek. 

Különböző országok és várható vízszintemelkedés, ha a globális hőmérséklet tovább nő. 

Interaktív előadás és játékos megjelenési formák, a téma komolysága ellenére. 

Szemét kérdés – megdöbbentő utazás Földünkön, a ’műanyag’ bolygón! 

Március 01. Az Újrapapír napja 

Sokféle dologra vágyunk és szívesen költenénk is rá. Mi lesz a vágyott tárgyaink sorsa? Növekvő 
szemétkupacok mindenütt.  Hulladék téma a hétköznapi szokásaink tükrében. Szó esik a tudatos 
vásárlásról, a szelektív hulladékgyűjtésről, az újrahasznosításról. A PET palackok kalandos útjai, 
avagy a műanyagszennyezés a természetben, a lakóhelyünk körül és távoli tájakon. Tengerparti 
nyaralások vagy csendes-óceáni szemétszigetek? Kreatív ötletek, reménysugarak és sikeres 
megoldások a műanyagok újrahasznosítására szerte a világon. Elgondolkodtató és mindennapi 
cselekvésre ösztönző előadás. Szívószál mentes hónap – avagy friss akciók, kampányok, hazánkban és 
külföldön egyaránt. 

Erdei ösvényeken – az erdők, a fák helyzete és kincsei napjainkban 

Ültess Fát programok! 

Március 21. Az Erdők világnapja, Április 22. A Föld napja, Május 10. Madarak és Fák világnapja 

 „Évente 15 milliárd fával csökken a Föld erdőállománya” (Föld Napja Alapítvány) 

’Kertész leszek, fát nevelek.’ – a fák, az erdők világába utazunk a gyerekekkel. Érdekességek a fák 
táncáról, kommunikációjáról, újabb felfedezésekről. Az erdő, mint életközösség. Legérdekesebb és 
legidősebb fák a Földön. A gyorsan eltűnő erdők – helyzetkép a Föld erdeinek mennyiségéről, 
állapotáról. Őshonos és tájidegen fa fajok és hatásaik a környezetre, hazánkban és külföldön. Az 
erdőket fenyegető egyéb veszélyek. Mit tehetünk? A faültetés, a fiatalok szerepe, fontossága az erdők 
védelmében. Te is álmodhatsz egy másik világot, példák a cselekvésről, beszélgetés a döntésekről, 
arról, hogy mit tehetünk az erdeink megóvásáért 

Milyen a vadvilág helyzete napjainkban? Nálatok laknak-e állatok? 

Március 3. A Vadvilág Világnapja 
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„A Living Planet Index szerint 1970-hez képest 60 százalékkal esett vissza a gerinces állatfajok 
populációja a bolygón. Vagyis fél évszázad alatt az állatok több mint fele kipusztult. A jelentés szerint 
az egyes állatfajok kihalási rátája durván a 100-1000-szerese lehet a normális szintnek, vagyis annak, 
ami az emberiség színrelépése előtt volt.” 

Ebben az előadásban olyan kérdéseket feszegetünk, hogy van-e remény a növekvő globális problémák 
ellenére (mint pl. háborúk, éhínség, természeti katasztrófák, klímaváltozás, népességrobbanás, 
vadorzás, erdőpusztítás, víz-, levegő-, és földszennyezés, stb.)? Mit tehetünk a kipusztulással 
fenyegetett állatokért és a távoli kontinensek állatainak sorsa hogyan kapcsolódik hozzánk? Mi az a 
varázslat, ami még mindig arra készteti Dr. Jane Goodallt, hogy 84 évesen is évi 300 napot utazzon és 
rokonainkról, a csimpánzokról, ill. megvalósult álmokról meséljen nekünk.  

Lekapcsoljunk? – Föld órája, klímaváltozás, fényszennyezés és hatásai 

Március 3. Föld órája, Március 06. Nemzetközi energiahatékonysági nap 

„A floridai tengeri teknősök a parti homokba rakják tojásaikat, és a belőlük kikelő kis teknősök a víz 
által visszatükrözött Hold- és csillagfény segítségével jutnak el a tengerbe. Minél hamarabb érik el a 
vizet, annál nagyobb az esélyük a túlélésre. Sajnos a megnövekedett mesterséges világítás hatására 
gyakorivá vált, hogy a teknősök rossz irányba indultak el, és nagy részük nem sokkal a kikelés után 
odaveszett.” 

Ha figyelmesek vagyunk, és tudatosan élünk milyen változásokat hozhatunk? Mi is az a 
fényszennyezés és milyen hatással van a Föld bolygó lakóira? 

Madártávlat-ok avagy – Madárének nélkül! 

Madarak és Fák napja 

„A kutatók szerint a Nevada és Kalifornia határán fekvő térségben az elmúlt évszázadban a 
madárfajok populációja átlagosan 43 százalékkal esett vissza.” 

Megszoktuk, hogy vannak madarak, énekelnek nekünk. Mégis számos veszély fenyegeti őket, az 
orvvadászattól kezdve a műanyag darabkákig, amik beborítják a tengereket, a szárazföldet, az erdőket. 
Mi történik a madár populációkkal a világban? Mit tehetünk szeretett madarainkért? Káros-e a varjú és 
társai? Madáretetési módok vidéken és a városokban egyaránt! 

Hírességek és zöld kampányaik - Leonardo Di Caprio és Novák Péter, Julia Roberts és Keresztesi 
Ildikó, ’bezöldült’ hazai és külföldi celebek nyomában! 

Mindig aktuális!  

’Ha én gazdag lennék’ –szól a dal. Képzeletben a „sztárokat” kérdezzük, hogyan is vélekednek a Föld 
helyzetéről, miért is mit tesznek érte? 

Izgalmas előadás arról, hogy milyen sokan tesznek a Föld védelméért. 

Lakóhelyünk, élőhelyünk előnyei, hátrányai. („nekik bezzeg könnyű!” – kérdései) 

Leonardo di Caprio, Brad Pritt, Julia Roberts, Novák Péter, Keresztes Ildikó, Pa-Dö-Dö, Hooligans – 
vajon mi köti össze őket? Híres emberek és zöld szerepvállalásaik.  
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A Föld kincsei – véres mobilok, avagy mit hordasz a zsebedben? 

 A Koltán és 15 millió ember szenvedése – fogyasztói társadalmunk tükrében. 

Kommunikációnk alapja a mobiltelefon, munkánkhoz, szórakozáshoz, oktatáshoz hozzátartozik a 
személyi számítógép, laptop, tablet és társaik. Okosórák már vannak, személyi adatainkkal, bőrünk alá 
beültethető chipek és még ki tudja hány újdonság vár ránk a közeljövőben. Mindeközben Földünket a 
klímaváltozás, a mérhetetlen hulladékhegyek és számos egyéb veszély fenyegeti.  Ezen az előadáson a 
mobilunkban, a laptopunkban és számos technikai vívmányban rejlő ásványok szerepét vizsgáljuk 
meg, elsősorban azt, hogy milyen ára van ennek a technikai fejlődésnek? Koltán, tantál, Afrika. 
Megvizsgálunk pár érdekes összefüggést. Tudjuk-e mennyi elektronikai hulladékot termelünk évente?! 
Milyen módon kapcsolódik egyéni döntésünk a klímaváltozáshoz, a környezet pusztításához, az 
emberi jogokhoz? Mi az az Enough Projekt (Elég projekt)? Mi az a Fairphone? 

Húsevők és vegetáriánusok – táplálkozásunk és klímavédelem 

Január 16.  Hüvelyesek világnapja, Június 02. Húsmentes világnap - Szeptember 30. 
Csomagolásmentes naphoz, október 1. vegetáriánus világnap, október 16. Élelmezésügyi Világnap – 
karácsony körüli étel és fogyasztói szokások 

Ebben az előadásban sorra vesszük a táplálkozásunk és a klímaváltozás helyzete közötti 
összefüggéseket, mint pl. Dr. Jane Goodall könyvének 10 parancsolatát, ami nagyon sokrétűen fejti ki, 
milyen módon ártunk a környezetnek, csupán az étkezéssel. 

Tudjuk-e mi kerül a tányérunkra? Ízesítők és nagyüzemi állattartás. Kiutak, megoldások: bio farmok, 
etikus állattartás, vegyszermentes zöldségtermesztés, közösségi kertek. 

Klíma-Alkímia 

A klímaváltozás hatása napjainkban - légy magad a változás! 

Május 15. Nemzetközi Klímaváltozás Akciónap, Május 31. környezetvédelmi világnap 

Az előadás alatt körbejárjuk a Földet és utazásunk során rápillantunk azokra a tényekre, amelyek 
megkerülhetetlenül a globális felmelegedés következményei. Filmrészletek, érdekes információk, 
színes, interaktív beszélgetés arról, mi okozza ezt a változást és milyen megoldandó feladatok elé néz 
a következő generáció. Milyen megoldásokban és cselekvésben gondolkodhatunk más MOST?  

Ciki-e a nagyító? Pár szó a Pálmaolaj Stop kampányokról – Te is lehetsz tudatos vásárló 

Mindig aktuális! Októberben a Fenntartható Élelmezés hónapjához, október 1. a Vegetáriánusok 
Világnapja, Október 4. az Állatok Világnapja 

A pálmaolaj téma mindennaposnak tűnik, mégis sokan nem hallottak róla, hogy a napi vásárlás során 
hazavitt termékek mennyiben befolyásolják az indonéziai esőerdő sorsát, aminek 90 %-át már 
kipusztították. Az előadás során körbejárjuk, hogy mi történik pontosan, milyen termékekben van 
pálmaolaj és mit tehetünk mi egyéni, a szervezetek, cégek globális szinten… 

Hogyan kapcsolódik az imádott túrórudi és a cuki orangután?  

Divatmárkák terítéken! Black Friday helyett Green Monday, avagy a ruháink valódi ára 

Mindig aktuális!  
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Fontos hogy nézünk ki, mit hordunk és elképesztő mennyiségű ruha áll rendelkezésünkre, az 
üzletekben, a nagy plázákban, a mindenhol terjedő turkálókban. Kreativitás vagy manipuláció? Mi 
történik megunt ruhadarabjainkkal? Az előadás körbejárja, milyen ára van annak, hogy mi 
kényelmesen, elegánsan, változatosan öltözködhessünk! Szomorú utazás a divat világában, ami a 
környezeti terhelést illeti.  

Tudatos vásárlás, fair trade ruha szalonok, cégek. KiÚT keresés, közös megoldások. True Cost (Valódi 
ár) c. filmből részletek.  

Az előadások remekül kapcsolhatók a tavaszi és az őszi jeles napokhoz. 

Az előadások motiváló jellegűek, interaktívak! Az oktatási intézmény arculata szerint alakíthatóak. 

 

BENEDEK LÁSZLÓ fotóművész - barlangkutató - a Gömöri Fotóklub elnöke 

 Az Ember és természet c. vetítéssel egybekötött előadásunkat szeretném ajánlani Önöknek. 

Az előadást, mint rendhagyó órát kell elképzelni, fő témája a természet- ill. környezetvédelem, 
természeti értékeink, tanösvények, barlangkutatás, Geopark - mindez könnyed, olykor humorral, 
anekdotákkal egybekötött előadásmódban tolmácsolva, és sok-sok érdekes fotóval fűszerezve (nem 
egyszer olyan fotót lát a közönség, ahova csak szakemberek, pl. barlangkutatók jutnak el). A biológia 
és a földrajzi ismeretek mellett régészeti-történelmi-irodalmi hivatkozások is részei az előadásnak, így 
együttesen egy összelemi előadás részesei lehetünk, és remélhetően az előadás végére más szemmel 
tekintünk majd a környezetünkre és annak védelmére. 

Időtartam: kb. 65 perc (kérdésekkel együtt lehet néha 70 -80 perc is) 

Technikai igény: projektor (van sajátunk is) és vetítésre alkalmas felület (vászon vagy fal), viszonylag 
sötét terem (északi oldalú terem) 

Benedek László bemutatja az általa megálmodott és az ő tervei alapján megépített beretkei tanösvényt: 

https://youtu.be/jnZ6t2jhLV4 

 

JUHÁSZ ZSOLT a magyar nyelv és a rovásírás eredetének kutatója 

Előadások témaköre, a megjelent könyveihez köthetően: 

A MAGYAR NYELV MINT ÚTIKÖNYV AZ ÉLET NEVŰ TÚRÁHOZ 

Azt hiszed, hogy ismered a nyelvet, amit beszélsz? De vajon csak beszéled, vagy érted is? 

A MAGYAR NYELV MINT ÚTIKÖNYV AZ ÉLET NEVŰ TÚRÁHOZ című könyv, az utóbbi évek 
egyik legsikeresebb, és leginkább formabontó könyve a nyelvről, az életről, és velük az emberlét 
meglepő titkairól... 
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Ősmagyar JEL-KÉP-EK 

A Magyar nyelv és az Ősmagyar írás - amit ma rovásírásnak nevezünk - a történet-tudomány 
legfurcsább és legérdekesebb régészeti lelete! A szavak és jelek réteges jelentései közé rejtve ugyanis 
egy létfontosságú üzenetet hordoz az emberiség számára! - S hogy miről szól ez az üzenet? Erről szól 
az előadás... 

IGAZSÁG AZ EMBERRŐL 

Vajon vannak egyetemes igazságok? Vagy csak kérdések vannak, amikre lehetetlen válaszolni? 

Itt van néhány kérdés, amikre állítólag nincs válasz: 

Miért jött létre a világ? 

Miért jött létre az élet? 

Mi az ember feladata, szerepe az élet útvesztőiben? 

A materialista tudomány azt állítja, sőt tanítja évtizedek óta, hogy a világ, az élet, véletlenül jött létre, 
éppen ezért céltalan! 

Teszik ezt annak ellenére, hogy a különböző tudományterületek, már jó néhány éve megválaszolták 
ezeket a kérdéseket. Csak eddig valóban nem volt olyan tanulmány, vagy könyv, ami egységbe 
rendezte volna ezeket a tudomány különböző ágaiból érkező felfedezéseket! 

S ha megvannak a válaszok, elindulhat a tudatosság forradalma... 

 

NAGY ÁDÁM kommunikációs szakember 

Nagy Ádám 2014-ben végzett a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) – új nevén a 
Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) – kommunikáció és médiatudomány szakán. A pályáját az 
Nemzeti Művelődési Intézetben kezdte, de néhány hónap múlva, 2014 decemberében a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtárba került, ahol a könyvtár kommunikációs munkatársa és tájékoztató 
könyvtárosa lett. Jelenleg a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. marketing és PR asszisztense. 

A fiatal szakember a kutatásaira alapozva állítja, hogy a médiamanipulációk (köztük az álhírek) 
kiszűrésében legfontosabb a kritikai gondolkodás elsajátítása, a kritikus és elemző megközelítés. 
Tudatosan kell használni a médiafelületeket, és ha kell, kérdezzük meg a szakembereket: ebben a 
könyvtárosok is sokat segíthetnek a szaktudásukkal és információbázisukkal. 

Ajánlott programok: 

1) Médiamanipuláció - Tudatosan a befolyásolás ellen 

Mennyire vagyunk befolyásolhatóak a médián keresztül? Milyen manipulációs technikákat használnak 
a hírmédiában és a reklámokban? Milyen hatása van azoknak a gyerekekre? Hogyan ismerhetjük fel 
ezeket a módszereket és miként védekezhetünk ellenük?  

Az előadás során ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat, miközben elméleti és gyakorlati példákon 
keresztül ismerhetjük meg a média működését. 
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#Médiamanipuláció #BefolyásolásiTechnikák #Hírmédia #Reklámok #KözösségiMédia 
#Gyerekmédia #KritikaiGondolkodás #TudatosMédiahasználat 

2) Kritikai gondolkodás a médiában - A médiamanipuláció leghatásosabb "ellenszere" 

Mi az a kritikai gondolkodás? Hogyan védhet meg minket a média manipulációjával szemben és 
hogyan alkalmazhatjuk azt a mindennapokban? 

Az előadás során választ kaphatunk arra is, hogy mennyire torzítják az információkat a közösségi 
média és az online keresőrendszerek algoritmusai. Valamint azt is megtudhatjuk, hogy milyen módon 
ismerhetjük fel az álhíreket. 

#KritikaiGondolkodás #Médiamanipuláció #Álhír #KözösségiMédia #TudatosMédiahasználat 

 

CSERTEG ISTVÁN 

200 FILM KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN 

A Komárom-Esztergom megyében forgatott filmek titkairól egy érdekes, izgalmas előadás. Rendezők, 
filmek, forgatási helyszínek és településekhez köthető történetek, legendák. 

Vajon tudjuk-e milyen legendák jártok ott, ahol mi mindennap elmegyünk? 

Hogyan és hol nézhetjük meg ezt a sok filmet? 

Ritka képek, és titkok, történetek, legendák. 

Az előadásban minden izgalmas megyében forgatott filmre rávilágít az előadó képes vetítéssel. 

Az előadás ideje: 60-80 perc  

 

SZÁNTÓ IMRE Tatabányai Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Iroda Vezető 

A témák, amikből előadásokat tart, de ha szükséges, egyszerre több téma is feldolgozásra kerülhet: 

1. A bankkártya használata és kockázatai 

2. Tervezze meg kiadásait 

3. A hitelkártya használata és kockázatai 

4. Mit tegyünk a hitelszerződés felmondásának érdekében? 

5. Tervezzen előre lakáscélú előtakarékosság 

6. Válasszon testre szabottan Bankválasztó 

7. Tervezze meg hitelfelvételét 

8. 9+1 tudnivaló a fogyasztási hitelekről 
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9. Egy percben a gyorskölcsönökről 

10. Tájékoztató az eladósodás veszélyeiről 

11. Mielőtt befektetne 

12.Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van 

13. Pénzügyi Békéltető Testület 

14. Hosszú távú nyugdíjcélok nyugdíj előtakarékossági számla 

15. Hosszú távú nyugdíjcélok nyugdíjbiztosítás 

16. A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai 

17. Védje önmagát és értékeit biztosítással 

18. Gépjárműve biztosításáról 

Természetesen, ha a társaságot érdekli más téma, vessék fel és beszélgethetünk ezekről is. 

 

PAPP ÉVA az Országos Széchenyi Kör vezetőségi tagja, középiskolai tanár, könyvtáros 

Néhány ajánlott előadás: 

Gróf Széchenyi István szerelmei és házassága 

Hogyan vélekedett Széchenyi a lovakrul, a selyemrül és a pálinkárul? 

Széchenyi hite 

Gróf Batthyányi Lajos 

Deák Ferenc 

Az aradi vértanúk és özvegyeik 

Munkácsy Mihály 

Rippl-Rónay József 

Jókai Mór 

Hol sírjaink domborulnak. A Nemzeti Sírkert 

Elátkozott dinasztiák: A Romanovok 

A világ nyolcadik csodája: A Borostyánszoba 

Az előadásai pendrivon vannak, a lejátszáshoz szükséges laptop, projektor használatát kéri. 
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