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

Az előadások, és egyéb programok során szó lesz arról is, milyen forrásmunkák találhatóak az adott 
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. 

ÖKO hangszerkészítő játszóház gyerekeknek 

Hangszer készítő rendhagyó ének óra: síp készítése szívószálból, zajkeltő eszközök készítése 
műanyagkupakokból, fém üdítős dobozokból, gomb zúgattyú készítés. Közös énekléssel, 
muzsikálással, néhány hangszer - tekerő, tilinkó, zúzoló, ütős hangszerek - és hangszerekről szóló 
versek, mondókák bemutatásával egybekötött foglalkozás, mely általános iskoláskorúaknak vagy 
családi programnak ajánlott. 

Technikai igénye: asztalok, székek a csoport létszámától függően 

Árgyélus aprók tánca gyermekeknek 

Gábor Klára néptáncoktató és az Árgyélus zenekar közreműködésével énekes-táncos népi játékok, 
táncszavak, népdalok és a korosztálynak megfelelő szintű táncok tanítása. 

 

MOHÁCSI DOMOKOS erdész, vadász 

Lehetséges témakörök: 

1) A Vértes vadjai – vadászat: Vértes és Gerecse erdeinek vadjait és a vadászati kultúrát bemutató 
előadás. 

2) Ürgeköltöztetést vállalunk: A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2 éves ürgetelepítési akcióját 
és a kutatást bemutató előadás. 

 

MCE FELSŐGALLAI AMATŐR CSILLAGÁSZATI KLUB 

Előadások: 

- Galaktikus utazás: Ahol még nem jártunk, ott ezzel szoktunk kezdeni. 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 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? 
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- A holdraszállás rövid története: 50 éve járt először és eddig utoljára ember a Holdon. Hogyan 
jutottunk el odáig és hogyan járultak hozzá a Magyarok ehhez az óriási feladathoz? 

- Fényszennyezés: Az egyik legújabb szennyezési forma, ami a teljes élővilág, benne 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. 

2020-as évfordulók: tematikus előadások is kérhetők  

- Idén 50 éve repült az Apollo 13.  

- 30 éve készült el a Voyager híres képe a Naprendszerről. 

- 100 éve volt, hogy ráébredtünk, mekkora is a Tejútrendszer és a Világegyetem.  

 

BÁTORLIGETI-GEMINI CSILLAGÁSZ EGYESÜLET 

Az egyesület óvodás kortól, az általános-és középiskolásokon keresztül az idősekig, egyaránt 
szórakoztató, interaktív és masszívan figyelemfelkeltő előadásokat tart. Naponta legfeljebb 5 előadást 
tudunk végigvinni.  

Az előadások többnyire kiválasztott témák közül kerülnek ki, de előfordul, hogy személyesen 
készítünk egy projektet, ha az érdeklődök szeretnének egy adott témát meghallgatni - mindenre 
nyitottak vagyunk. 

FONTOS! Mivel hárman érkezünk, és két előadó lesz szerepben, így egy előadás alatt, két témát kell 
választani!!!! 

Óvodások számára:  

”Négykézláb az Űrben”: Szórakoztató, vidám előadás a Naprendszer Bolygóiról, és a csillagok 
keletkezéséről gyermek-képviseletekben és bemutató eszközökkel. Az előadás általános időtartama 30 
perc, egybekötve távcső-bemutatóval. 

”A csillagok tánca az esti égen”: Ebben a témakörben leginkább a csillagképekre és a 
hullócsillagokra térünk ki. A kicsikkel együtt tanuljuk meg, hogy mit kell tenni, ha hullócsillagot 
látunk, és miért van. Az előadás általános időtartama 35 perc, egybekötve távcső-bemutatóval. 
 
”Csillagászati rajzolás”: Egy hatalmas lapra rajzolunk együtt a kicsikkel, akár több csoportra is 
osztva. Mindenki lerajzolhatja, lefestheti a saját világát, és elmeséli. A foglalkozás általános 
időtartama 50 perc. 

 

 

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


Alsós korosztály számára:  

”Csillagász történelem – Magyar csillagászok”: Kulin György, vagy Szentmártoni Béla? Ismerősek 
a nevek? Megannyi neves Magyar (amatőr)csillagász élt, akik nyomot hagytak a történelemben. 
Munkásságukat és céljaikat bemutatjuk, hogy miért és miként tették azt, jó néhány baráttal együtt. Az 
előadás általános időtartama 40 perc, egybekötve távcső-bemutatóval – amelyeket használtak.  

”Csillagász történelem – A Görög Mitológia”: Mindent elmesélünk arról, hogy a csillagképek kiről 
kapták a nevüket, és elmeséljük a történeteiket. Hallott már az Androméda történetéről? Biztosan 
érdekesnek találhatja minden gyermek, ahogyan összerakták ezt a csodás mesét, és még sok 
mást… Az előadás általános időtartama 40 perc. 

”Meteorok”: Mi a különbség a meteor és meteorit között? Nos, ha nem tudja, akkor az egy tökéletes 
indok, hogy miért kérje ezt a fajta előadásunkat. De tudta, hogy több fajta meteort különböztetünk 
meg? Ha tényleg nem, akkor elmesélünk mindent! Az előadás általános időtartama 40 perc, 
egybekötve meteorit-bemutatóval!  

”Üstökösök nyomában“: Az üstökösnek két olyan része van, ami látványos és megfigyelhető - Kóma 
és Csóva. Hallott már ezekről? Tudta, hogy a Csóva a nappal ellenkező irányba mutat, vagy hogy a 
Kóma az Üstökösből kicsapódó gázok az anyag körül érdekes “légkört” alkot? Ha nem, akkor itt az 
ideje, hogy elmondjuk a történetét! Az előadás általános időtartama 45 perc.  

”Naprendszerünk bolygói”: Alap–ismertető a Naprendszerünk bolygóiról. Hány °C fok van a 
felszínén, milyen anyag található meg rajta, milyen messze van tőlünk, hány nap alatt tudnánk 
odaérni?! Az előadás általános időtartama 50 perc, egybekötve távcső-bemutatóval. 

”A csillagok harmónikája“: A csillagképek alap–ismertető előadása. Az előadás általános időtartama 
40 perc, egybekötve távcső-bemutatóval.  

”Fényszennyezés és csillagászat egy városban, és egy faluban”: A csillagászat egyik legnagyobb 
ellensége, maga a fényesség. A sok fény eszméletlen pazarlásra hivatkozik, amely több, mint 60%-a, 
az ég felé szegeződik. Milyen egy városi és falusi ember csillagos ege? Az előadás általános 
időtartama 40 perc, egybekötve távcső-bemutatóval. 

“A Hold, és a Holdra szállás bizonyítékai”: Nem hiszi, hogy a Holdnak nincs légköre (na jó, talán 
0,01%)?! Mik a kráterek, és mi az a “nyugalom tengere”? Minden, amit a Holdról tudni kell, ezen 
belül bemutatjuk a Holdfogyatkozást is. Az előadás általános időtartama 40 perc, egybekötve távcső-
bemutatóval. 

Felső tagozatos gyermekek részére (Az alsós korosztály számára közzétett előadásokat is lehet kérni, 
természetesen minden előadás nem alap szinten, hanem általános szinten értendő) 

”Távcső és mechanikák”: A távcsövek működési elvei, milyen mechanika mire jó. Okulárbemutató 
és távcsőbemutató. Tükrös vagy Lencsés?!  Az előadás általános időtartama 40 perc, egybekötve 
távcső-bemutatóval. 

“Asztro-fotózás és Asztro-tájkép készítés”: Hogyan tudunk olyan képeket csinálni, mint amit az 
interneten találunk? Mi kell egy szuper kép készítéséhez? Mindent elmesélünk érdeklődés-felkeltő 
előadásunk alatt. Az előadás általános időtartama 50 perc, egybekötve távcső-bemutatóval. 

”Aszteroidák, veszélyes objektumok a Föld körül”: A Földet mindig folyamatosan fenyegetik 
kisebb-nagyobb égitestek. Azt mondják, hogy a potenciálisan veszélyes objektumokat a 
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csillagászatban úgy tartják, ami már 300.000 km-en belül halad el mellettünk, bal-jós jeleket tapsolgat. 
Tudta, hogy a 2013-as Oroszországi Cseljabinszkban is egy ilyen csapódott be? Mekkora volt vajon, 
és mekkora – milyen pusztítást végezhet? Ez most itt kiderül! Az előadás általános időtartama 50 
perc.  

”Kettőscsillagok”: Mik azok a látszólagos és valódi kettőscsillagok? Mi olyan különleges egy 
kettőscsillagban? Ha ezt az előadásunkat kéri, biztosan Önnek is és a társaságnak is megtetszik majd, 
minden kettős-csillag és látszólagos iker. Az előadás általános időtartama 40 perc, egybekötve távcső-
bemutatóval. 

”Változócsillagok”: Nos, az egyik legizgalmasabb téma, mégis csak a változócsillagok lehet. Miért az 
a neve, hogy “változó”? Viszont van Magyarországon több olyan ember, aki egymaga több mint 500 
változócsillagot észlelt. Izgalmas előadásunk biztosan bekebelezi a közönséget. Az előadás általános 
időtartama 40 perc, egybekötve távcső-bemutatóval. 

“Mély-ég”: Üstökösök, gömbhalmazok, nyílthalmazok, planetáris ködök, mond ez Önnek valamit? 
Ha nem, akkor engedje meg, hogy egy izgalmas sétára vigyük el a társaságot, megismertetve a Mély-
ég szimpatikus rejtelmeivel. Hallott már Charles Messierről? Néhány szót azért róla is mesélünk! Az 
előadás általános időtartama 50 perc, egybekötve távcső-bemutatóval. 

”Keleti végeken – Dokumentumfilm”: Leginkább a 11-14 év közöttieknek ajánljuk, mivel lelki és 
megvalósítási erőt is ad. Bemutatjuk Egyesületünk életét, de közben egy hatalmas kalandban lesz része 
mindenkinek, garantált siker, garantált az is, hogy mindenkire hatással lesz. NINCS internetes 
elérhetőség. Az előadás általános időtartama 45 perc.  

Középiskolások számára (Az alsós, és felsős korosztály számára közzétett előadásokat is lehet kérni, 
természetesen minden előadás nem alap illetve általános szinten, hanem haladó szinten értendő) 

”Csillagász Történelem”: A Csillagászat történelme, az 1800-as évektől, napjainkig.  Az előadás 
általános időtartama 2x 30 perc.  

“Asztrográfia”: Mi is az az “asztro-gráfia? Előadásunkból most kiderül! Aki szeret rajzolni, fotózni, 
mindenképpen ajánljuk! Az előadás általános időtartama 2x 25 perc.  

“Rakétakilövés és űrhajó-akciók”: Milyen feltételek kellenek egy rakétakilövéshez, vagy akár egy 
űrhajó kiküldéséhez? Milyen anyagból áll a szerkezete? Kik dolgoznak rajta? Milyen célt szolgálnak?  
Az előadás általános időtartama 2x 30 perc 

” Exobolygók ”: Mik azok az Exobolygók? Miért olyan “ritka” és érdekes? Tudta, hogy eszméletlen 
nehéz ilyet találni, mégis jócskán van belőle? Az előadás általános időtartama 45 perc.  

”Aurora Borealis, és az NLC”: A sarki fény mindig különleges vágyakat kelt az embernek, de 
Magyarországról háromévente talán egyszer, ha lehet észlelni. Miből keletkezik, mi az? Milyen 
képződmény az NLC? Előadásunkból kiderül, lehet jegyzetelni! Az előadás általános időtartama 2x 30 
perc.  

Főiskolás résztvevők számára (Az alsós, felsős korosztály és középiskolások számára közzétett 
előadásokat is lehet kérni, természetesen minden előadás profi szinten értendő) 

”Csillagászat 50, 100 és 1000 év múlva”: Érdekli a csillagok állása, és történése? Máris kezdjünk 
egy nagyon jó előadással. Az előadás általános időtartama 2x 30 perc.  
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Amit garantálni tudunk:  

- Biztos, időre egyeztetett megérkezés 

- Lekötött figyelem 

- Maradandó emlék, sok-sok tanulás, miközben a csillagos égbe szökik a hangulat 

- Interaktív játékos bemutatás  

- Nagy érdeklődés  

- Siker 

- A távcsövek kipróbálása 

- Minden mutatóeszköz, lézer, atlasz, okulár, meteorit a segítségünkre lesz, így kézzelfogható 
dolgokkal gazdagodhatnak 

- Emléklapot, ajándékokat osztogatunk a gyerekeknek helyes válaszok után  

- Kísérletezünk, gyufát gyújtunk egy veszélyes lézerrel - így magyarázzuk el a nap és lézer adta 
veszélyes lehetőségeket!  

- Reggeltől estig is tartunk előadást. :-)  

  

SIMON SZILVIA környezeti nevelő, tudatos életvitel oktató, szervező 

A JGYTF Pedagógia szakán és a Natura Holisztikum Szabadegyetemen végezte tanulmányait. A 
magyarországi Jane Goodall Intézet munkatársaként 8. éve foglalkozik környezeti neveléssel, melynek 
keretében iskolákban, rendezvényeken, hazai és nemzetközi konferenciákon képviseli a környezeti 
nevelés ügyét. Szívügye a természet- és környezetvédelem összekapcsolása a mindennapi életünk 
területeivel. Munkájában Dr. Jane Goodall szellemiségét is átadva, a tudatosságot, a remény 
megőrzését hangsúlyozza, kiemelve személyes felelősségünk és a cselekedeteink fontosságát is. 

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 
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.) és remekül kapcsolhatók a tavaszi és az őszi jeles napokhoz. 

Az előadások motiváló jellegűek, interaktívak, a felkészítő tanárral való konzultáció alapján mindig 
egyedi, színes, az iskolába járó diákok ismerete, érdeklődése szerint. 
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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. Miért égnek az erdők 
Amazóniában, Afrikában, a Kanári szigeteken, Szibériában? 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 

Állati! Elefánt, tigris, orángután a szobámban..avagy mit tehetünk távoli tájak állataiért? 
Kitekintés a vadonba, körutazás a Földgolyón állati szemmel! 

Október 04. Az állatok világnapja, Március 3. A Vadvilág Világnapja 

„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.” 
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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.  

Kikapcsolás, lekapcsolás – korlátlan energiafogyasztás?– Föld órája, klímaváltozás, a 
túlfogyasztás kérdései. 

Augusztus 02. Túlfogyasztás napja, Március 30. 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? A bolygó és túlfogyasztási szokásaink. 

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.  

A Föld kincsei – véres mobilok, avagy mit hordasz a zsebedben? 

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

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 
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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.  

 

DR. HAJDU ZSANETT BIOLÓGUS 

Biológusként végzett neurobiológia szakirányon, majd idegrendszerre ható gyógynövények 
hatóanyagainak kutatásából doktorált a szegedi Gyógyszerésztudományi karon. Még hallgató korában 
önálló kutatóutat szervezett két társával Bolíviába, ahol két évig élt andoki és amazóniai indiánok 
között. Egy amazóniai faluban végzett gyógynövénykutatást, amiből a diplomamunkáját is 
elkészítette. 12 éve rendszeresen tart előadásokat minden korosztály számára, 2015-ben Nemzeti 
Kiválóság Díjat kapott tudományos és tudománykommunikációs munkájának elismeréseként. 2016-
ban egy Costa Rica-i őserdei kutató-oktatóközpontban tanított egyetemistákat, majd  megjelent 
fiataloknak szánt ismeretterjesztő regénye, A trópusok ajándékai - Szenvedélyes kutatóutam igaz 
története Bolívia indiánjai között címmel. A könyv a megjelenése óta sikernek örvend, s olvasói 
kérésre elkészítette a “Hogyan valósítsunk meg kutatóutat a Föld túloldalán?” című online kurzust. 
2018 tavaszán az Amerikai Egyesült Államok "Rejtőzködés nélkül: Nők vezető szerepének 
megerősítése tudományos pályán" program magyarországi jelöltje lett, ősszel pedig a hazai latin-
amerikai nagykövetségek „Híd Latin-Amerika és Magyarország között” című pályázatán a 
munkásságáról szóló esszé különdíjas lett. 

ELŐADÁS TÉMÁK: 

1. téma: A trópusok ajándékai - Szenvedélyes kutatóutam igaz története Bolívia indiánjai között 
(interaktív előadás, könyvbemutató) 

A vetített képekkel, rövid videókkal tarkított interaktív előadásban a személyes bolíviai kalandjairól 
mesél, négy indián kultúráról, ahol hosszabb időt töltött (aymara, uru, araona, guarasug'we), a 
dzsungel szépségeiről, a gyógynövényekről és az álmaink megvalósításáról. Arról, hogy 22 éves fiatal 
nőként honnan vette a bátorságot, hogy két társsal egy két éves expedíció szervezésébe fogjon, és az 
örömteli önmotiválás, az út közben kifejlesztett készségek miként vitték el odáig, hogy értékes, a 
pályáját megalapozó szakmai eredményekkel térjen haza. 

Az előadásokat követően a könyv megvásárolható és dedikáltatható. 

Több info: https://www.tropusokajandekai.hu/ 

Kinek ajánlott: Az előadás bármely korosztály számára választható: alsósok, felsősök, felnőttek, 
vegyes korosztály. Mindig az adott korcsoport érdeklődési szintjéhez igazítja az előadásokat.  

Időtartam: igény szerint 45-60, 90 perc 

2. téma: Gyógyító növények itthon és a dzsungelben  

A gyerekeknek szóló játékos előadásban körbejárjuk a gyógynövények tradicionális és mai modern 
alkalmazásának témakörét. Hazai gyógyfüveket, gyökérporokat és Illóolajokat szagolunk, valamint 
beszélgetünk azokról az érdekes növényekről, amelyeket őseink használtak, és amikkel ma 
találkozhatunk. Megnézzük mi a hasonlóság egy Dél-Amerika-i indián és egy erdélyi sámán között, és 
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körbejárjuk, hogy mitől gyógyít egy gyógynövény, a beléjük vetett hittől a hatóanyagokig. Lehetőség 
van a programot a természetben megtartani, a gyerekekkel spontán módon együtt fedezve fel a 
környék érdekes természeti kincseit, gyógynövényeit, akár egy parkban sétálgatva is. 

Kinek ajánlott: Alsósoknak, felsősöknek, középiskolásoknak. 

Időtartam: igény szerint 45-60, 90 perc 

3. téma: Növényfickók országa - TERMÉSZETVÉDELEM 

A természet titokzatos világa ma már nem csak a fantáziánk és a hiedelmeink birodalmában, hanem a 
tudományos felfedezések között is egyre inkább megmutatkozik számunkra. A látványos képekkel, 
videókkal tarkított előadásban bepillantást kaphatunk az erdő számunkra oly sokáig rejtett titkaiba: pl. 
a fák gyökérzetének elképesztő föld alatti hálózatába, melyen keresztül táplálni képesek az idősebb fák 
a fiatalokat, vagy amin át több száz méterre lévő fák is kommunikálnak egymással. Megnézzük, hogy 
milyen trükkökkel verik át a zöld levelűek az őket elfogyasztani készülő állatokat, vagy, hogy milyen 
versenyeket vívnak egymással a facsemeték. A neves növényélettan kutatók, erdészek (mint pl. a 
bestseller író Peter Wohlleben) népszerű eredményei mellett az előadó elmesél személyesen átélt 
történeteket is az amazóniai esőerdők mítoszvilágából. 

Kinek ajánlott: Alsósok / felsősök / középiskolások / felnőttek. Az adott korcsoport érdeklődéséhez 
igazítom az előadást. 

Időtartam: igény szerint 45/60/90 perc 

4. téma: Costa Rica, ahol az állatok nem félnek az embertől  - TERMÉSZETVÉDELEM 

A természetfotókkal, rövid videókkal tarkított előadásban körbejárjuk az állatok védelmében világ 
szinten élen járó Costa Rica szépségeit, az előadó mesél az érintetlen trópusi esőerdőket kutató egyik 
leghíresebb biológiai központ, a La Selva Biological Station-ben töltött időről, ahol oktatott és 
kutatott, és ahol naponta testközelből láthatta az őserdő állatait. Elmeséli, miért nem félnek a Costa 
Rica-i állatok az embertől, és hogy ez hogyan vezetett odáig, hogy Costa Rica megkapta a Happy 
Planet Indexben az első helyezést, azaz a világ legboldogabb országa címet. 

Kinek ajánlott: bármely korosztálynak 

Időtartam: 45, 60, 90 perc 

5. téma: Veszélyeztetett állatfajok - KÖRNYEZETVÉDELEM 

Az előadásban megbeszéljük a gyerekekkel, hogy mely állatfajok milyen módon vannak kitéve az 
ember okozta környezeti szennyezéseknek. Beszélünk a jegesmedvékről és az olvadó jégsapkáról, a 
majmokról és a kitermelt őserdőkről, a Csendes-óceáni műanyag-szennyezésről és a vízi élővilágról, 
vadászatról és túlhalászásról és a hazai állataink helyzetéről: a veszélyeztetett földikutyáról és a 
kétéltűekről, az eltűnt méhekről. Az interaktív előadásban együtt megpróbáljuk kitalálni, hogy melyik 
helyzetre mi lehet a megoldás, és hogy mi magunk egyénileg mit tehetünk a környezetünk 
védelmében. (Környezetvédelmi témákból előadás sorozat is lehetséges.) 

Kinek ajánlott: Alsósoknak, felsősöknek, középiskolásoknak 

Időtartam: igény szerint 45-60  
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6. téma: Hol tart ma az agykutatás?  

Interaktív előadás és újdonságok az idegtudományok világából. A hallgatóság kíváncsiságának 
megfelelően számos kutatási területről hallhatnak, amelyek közül néhány példa: Mi történik, amikor 
álmodunk, és mi, amikor ébren vagyunk? Már monitoron is visszanézhetjük az álmainkat? Miért tesz 
jót, ha vizsga előtt alszunk egyet? Újdonságok a memória működéséről. Miért szeretjük annyira a 
csokoládét? Miért léteznek függőségek? Betegség-e az internetfüggőség? És néhány szó 
az agykutatók Nobel-díját elnyert három magyar tudósról, valamint a saját kutatómunkájáról, az 
idegrendszerre ható növényi anyagok vizsgálatáról. 

Kinek ajánlott: bármely korosztálynak 

Időtartam: 45, 60 perc 

7. téma: Biológus, orvos, gyógyszerész - ki mit tanul, ki mihez ért, melyik miért jó vagy nem 
jó? (pályaorientáció) 

Az előadó biológusként végzett, gyógyszerésztudományi karon doktorált, orvosok között tanult, 
dolgozott és számos természetvédelmi projektmunkában vett részt, így tág rálátása nyílt ezekre a 
szakterületekre. Az előadásban számos személyes történettel fűszerezve bemutatja a biológiához 
kapcsolódó szakmák szépségeit, nehézségeit, árnyoldalait, és a gyerekek kérdései alapján kitér az őket 
érdeklő irányokra. 

Kinek ajánlott: felsősök, középiskolások 

Időtartam: 45, 60 perc 

 

BOGÁRHÁTON  

A Bogárháton projekt fő célja az öko-érzékenyítés, mely az ökoszisztéma egyik fő alappillérének, a 
rovarvilágnak, mint az állatvilág hátrányos helyzetű osztályának a megismertetését, elfogadtatását, a 
kis élőlények – és rajtuk keresztül a természet egésze iránti felelősségérzet kifejlesztését valósítja meg 
játékos formában, a közvetlen megtapasztaláson keresztül. 

Bár az előadásokat legfőképpen szervezetten az iskolások és óvodások tekintik meg, a bemutatókat a 
felnőtt közönség is nagyon szívesen végighallgatja, végignézi a maketteket, megfogja az élőlényeket, 
kérdez, elmondja tapasztalatát. A fiatal korosztály a könyvtári hangulattal is megismerkedik, a 
könyvek között tölthet egy órát.  

Bogárháton bemutatók: egy és több állomásos bemutatók, road show-k  

Állomásonként egy előadóval a rovarvilág és a természet csodáinak témaköréből igény szerint 
(környezet-természetvédelem, újrahasznosítás, stb.) 

Őszi Bogara...zoó előadások 

Az előadások tematikusan, évszakhoz, más tulajdonságokhoz kötődően mutatják be a rovarvilágot. A 
bemutató iskolai, óvodai és felnőtt közönségnek egyaránt igényes és érdekes szórakozás. 
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A program 45 perces előadás része a színpadon zajlik. Résztvevők száma az előadóterem nagyságától 
függ. A látványos előadás interaktív, a színpadra hívott jelentkező gyerekek, sőt maguk a nézőtéren 
ülők is tevékenyen bekapcsolódnak. 

Mesés előadások akár évszakokhoz, jeles napokhoz, különleges eseményekhez kötődően (állatok 
világnapja, Föld napja, víz világnapja, gyereknap, szüret stb.). A mesés előadások több helyszínen 
játszódnak, hol Bogárrétet kell megmenteni, hol egy tó mellett a vízi tündért, hol szüretelni kell 
segíteni Muslinca Icának. Katica és Bogaras bácsi, no és a gyerekek aktívan vesznek részt a feladatok 
megoldásában, így a történet interaktív.  

- Muslinca Ica mustot készít 

- Ki bújik az avar alá? 

- Katica és a dínótojás 

- Bogárréti Mikulás 

- Bogárréti karácsony 

- Bogárháton jelmezbál, avagy mi a "mimikri"? 

- Gerzson, a ganéjtúró bogár házasodik 

- Bogárréti fesztivál!    

- Szabadítsuk ki a vízitündért!        

- Bogárháton mentsük meg a Földet! 

- Katica és a bogárgyerekek 

„A barlangba esett bogárvarázskő” 

A történetben Cincogi a havasi cincér véletlenül beejti a bogárvarázskövet egy barlang üregébe. A 
bogarak nem maradhatnak nélküle, mert Bogárrét és a pilisi erdő védelmét a varázskő biztosítja. Így 
hát Katica, Bogaras bácsi és a gyerekek a barlangba mennek, hogy megkeressék. Közben sokféle 
barlangi élőlénnyel megismerkednek. 

A program különlegességét az adja, hogy az öko-szemléletet és az érzékenyítést ötvözi, hiszen a 
barlangászás során vakon kell tapogatózni, illatokat felismerni, segíteni a másikat. 

Bogaras gipszfigura festés, egyéb kézműves foglalkozás kapcsolódva az előadásokhoz: a gyerekek a 
bogaras bemutatók, mese után még az átélt élmények hatása alatt vannak, ezt megbeszélik, és 
örömmel festik ki a bogarakat. Ezzel rögzül a tudásuk, kézzel foghatóvá válnak a kis élőlények, hiszen 
a kész remekműveket elvihetik. 

Környezetbarát játékok a bemutatókon belül állomásként, vagy külön: valamennyi bemutatón, 
előadáson nagy hangsúlyt kapnak a történetből adaptált, bogaras játékok, melyekből akár egy külön 
állomást is össze tudunk állítani. Különlegesség, hogy játékaink döntően újrahasznosított anyagból 
készülnek. 
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Csapatjátékok: a rovarvilágban számos, különleges csapatban élő rovart ismerünk, ezeknek a kis 
rovaroknak az életét elevenítik fel csapatjátékaink, pl. a méhcsalád élete, melyet az alsós korosztály és 
a nagycsoportos óvodák számára ajánlunk. 

http://www.bogarhaton.hu/mehcsalad-csoportjatek/  

Egyéb, a megrendelő igényei alapján kialakított bemutatók: a megrendelő speciális kéréseinek 
megfelelő programot is szívesen kidolgozunk, minden igényt igyekszünk kielégíteni. 

Az eszközök, játékok döntően hulladék anyagokból készülnek, hangsúlyos az újrahasznosítás is. 

Programok helyigénye: 

A programok előadóteremben, osztályteremben, tornateremben, művelődési házakban, könyvtárakban, 
szabadtéren egyaránt megvalósíthatók. A helyigény mértéke a megvalósítandó programtól, résztvevők 
létszámától függően rugalmasan alakítható ki (8 állomásos bemutatónál akár egy egész iskola 8 
tanterme). 

Eszközigénye: bemutató esetében egy-egy asztal, padok és székek, mese esetében az asztal és székek 
mellett nagyobb hely a díszlet (paraván, kisebb helyen a használandó nagyobb kellékek) 

 

TATABÁNYAI GOMBÁSZ KLUB 

A gombák országa önálló, egyenrangú rendszert alkotnak a többivel. Az viszont igaz, hogy némely 
kisebb csoportjuk az egyikbe, másikba is sorolhatók. A gombák sokféle szerepet játszanak mindennapi 
életünkben. Például az élesztőgombák a táplálkozásunkat segítik, míg a penicillin gyógyító erővel bír, 
és számos fajtájuk környezetünk, erdeink hasznos takarítói, tisztítói. 

Hazánkban mintegy 5000 fajtájukat ismerjük, ezekből körülbelül 300 ehetetlen, 100-150 súlyosan 
mérgező és csupán 10 az, amelynek fogyasztása halált okozhat. 

De mi történne a Földdel, ha nem lennének gombák?  

Erre a kérdésre (is) adja meg a választ Füzi Sándor biológus, a klub vezetője. 

 

BENEDEK LÁSZLÓ fotóművész - barlangkutató - a Gömöri Fotóklub elnöke 

 Az Ember és természet c. vetítéssel egybekötött előadás: 

Az előadást, mint rendhagyó órát kell elképzelni, fő témája a természet-, illetve 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) 
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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 

 

MANCSOK ÉS TAPPANCSOK KFT. (Gőgös Zsuzsanna zoológus, Tóth Gábor solymász) 

Óvodás és iskoláskorú gyermekcsoportok részére összeállított ismeretterjesztő előadásokat tartunk, élő 
állatok szerepeltetésével. A foglalkozások előre megbeszélt témakörön alapulnak, és minden 
előadásnak meghatározott állatszereplői vannak. 

Bemutatóinkon az élő állatok jelenléte mellett óriási szerepet játszik az elhangzó szöveg (nem az állat 
’dolgozik’, sokkal inkább az ember), ezért az előadóra nagy felelősség hárul, hogy megfelelő ismeretet 
adjon át az állatok által elbűvölt közönségnek! 

A jó hangulat és a vicces-humoros ismertetés a figyelem fenntartása szempontjából fontos, ám 
véleményünk szerint az állatok - főként vadállatok - tartásának és bemutatásának csakis akkor van 
létjogosultsága, ha szemléletet formál és az emberek gondolkodását a természetről új és helyes 
alapokra helyezi. 

Az alkalmazkodás mesterei  

Humoros, ismeretterjesztő, élő állatokat bemutató előadás, melynek során a városi életközösséget 
alkotó fajok sokszínű világába pillanthatnak be az érdeklődők. Az előadás végére bebizonyosodik, 
hogy lakókörnyezetünk, nagyvárosaink remek élőhelyei az alkalmazkodásra képes élőlényeknek. A 
műsorban a legkisebbektől (egér, patkány) a legnagyobbakig (róka, borz) képviseltetik magukat e 
fantasztikus városlakók, ezáltal a közönség részletes ismereteket szerezhet e kézből nevelt szelíd 
vadállatokról. 

Állatszereplők: egér, patkány, görény, nyest, róka, borz, kutya 

 Az előadás időtartama: 1 óra 

Madarak világa  

Az előadás a madárvilág szépségeire, változatosságára és alkalmazkodó-képességére mutat rá. A 
madarak táplálék-állatainak szerepeltetésével (rovarok, rágcsálók, stb.) a biológiai rendszer 
összefüggéseire hívjuk fel a figyelmet. Elmeséljük miért és miről énekelnek madaraink, mekkorák, hol 
élnek és mivel táplálkoznak, mit tegyünk, avagy ne tegyünk természeti környezetünk védelme 
érdekében. 

Állatszereplők: rovarok, sikló, patkány, sün, kanári, fürj, kuvik, uhu Harris héja, galambok 

Az előadás időtartama: 1 óra  

Húúú, de titokzatos éjszakai vadászok  

Az éjszaka különleges és titokzatos vadászai a baglyok. Életmódjuk, "látásmódjuk" ismertetésével 
mutatjuk be életközösségekben betöltött szerepüket. Környezetünk változása eredményeképpen városi 
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lakótársainkká váltak, ezért fontos tudnunk mit tehetünk boldogulásuk érdekében. Szót ejtünk 
érzékszerveikről, s arról, mely tulajdonságok adtak alapot a velük kapcsolatos tévhitek 
kialakulásához.  

Az előadáson több bagolyfaj bemutatásával és egy nappali ragadozó madárral való összehasonlítással 
kerülünk közelebb az éjszaka vadászaihoz. 

Az előadás időtartama: 1 óra   

 

ÓMAGYAR HAGYOMÁNYŐRZŐK CSAPATA     

Profilunk, a honfoglaló magyarság felelevenítésével, és a korabeli élettér bemutatásával foglalkozik.  
Célunk a kultúra, s a történelem minél jobb megismerése, megőrzése, és lehetőség szerinti 
továbbadása.  

Iskolai rendezvények, Kulturális események, Sport napok, Ünnepek, Fesztiválok, Nyári táborok, és 
egyéb - más rendezvények programjainak további színesítésére szíves figyelmébe ajánljuk, tizenhat 
éve sikeresen működő kulturális tevékenységünket.  

AJÁNLATOK: 

Teljes Honfoglalós Program: Jurta kiállítás, Íjászat, Kelevéz dobás, Hangszerek, Előadás, stb.. 

Iskolai Program: Jurta kiállítás, Íjászat, Tudáspróba, Csapatok, stb... 

Élő Történelem Óra Iskolákba: Kiállítás, Beszédes előadás, Eszközbemutató, stb... 

Részleges Program: Íjászat és Kelevéz Dobás, stb... 

Népzenekar - Középkori Zenekar: Vásári Zene, Színpadi Zene, Hangszerbemutató, Táncház, stb... 
vagy Egyszemélyes Hangszerbemutatók 

Jurtás - Körhintás Játszóház: Körhinta, Szabadtéri játékok, Hangszerbemutató, Előadások, stb...  

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK: 

Nemezelés: gyapjútárgyak, -játékok készítése, nemez kép, labda, tarsoly, ékszerek – karkötő, 
nyaklánc, fülbevaló 

Bőrmívesség: bőrből készült ékszerek használati tárgyak 

Agyagozás: hagyományos fazekas technikák elsajátítása, (pl.: marokedény készítése) 

Szövés – fonás, gyapjúfestés: természetes anyagokkal, szövőkeret készítése, szőtt növénykép 
készítése 

Gyöngyözés: gyöngyékszerek készítése 

Famívesség: fából, vesszőből, gyékényből, nádból készült népi játékok, hangszerek (pl.: zúgattyú, 
csörgő, dünnyögő…) 

Gyertyakészítés: öntés, mártás, méh viaszlap technika 
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Kézmívesség: csuhéval, bábok, díszítő elemek készítése 

Egyéb kézimunkák: bábok, maszkok, álarcok készítése, pajzsok, szabják készítése 

NÉHÁNY KIEMELT PROGRAM EZEK KÖZÜL: 

Szövés, Kötés, Varrás, Fonás - Gyapjú Feldolgozás: Karkötő fonás, Bábú készítés, Előadások, stb... 

Barkácsolás: Fával, Náddal, Madzaggal, Fúrva-faragva, Játékok és hangszerek készítése, stb... 

Nemezelés: Karkötő, Nemezvirág, Bábucska készítés, Ismeretterjesztő beszélgetés, stb... 

Bőrözés Foglalkozás: Karkötő, Kisszüttyő, Medálok, Fonás és fűzési technikák, stb... 

Tűzzománc Ötvös Bemutató és Foglalkozás: Ősi mesterség bemutatója, Foglalkozás, Előadás, stb.. 

EGYÉB PROGRAMKÍNÁLAT: 

Előadások: Életmód, Természet, Gazdálkodás, stb... 

Solymászat: Iskolákba és más rendezvényekre madárröptetés, simogató és bemutató...   

 

BAJNAI ZÖLD TÜNDÉREK ÖKO- ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET 

Egyesületünk egyik pillére az Ökokör program, mely " Háztartás ZÖLDítés hatékonyan, közösen, 
TÜNDÉResen vidáman. " Célunk megismertetni hagyományaink világát és az ökoszemlélet alapjait. 
Úgy gondoltuk, hogy olyan tevékenységeket találunk ki, amelyek a szórakoztató tanulást segítik elő. 
Öko Játszóházunk programjait ajánljuk különböző rendezvényekre (fesztiválokra, gyermeknapra, 
falunapra, családi napra).  

A választható csomagajánlataink a következők:  

Varázslatos Aranyalmafa ösvénye (4 óra): Varázslatos Aranyalmafa ösvényén a gyerekeknek, 
különböző próbákat kell kiállniuk. A feladatok az érzékszervek bevonását igényeli: szaglás, tapintás, 
látás, hallás, végül az ízlelés – így egészében fejlesztve a gyermekek különböző képességeit –, hisz aki 
jól végezte dolgát, még meg is kóstolhatta az "aranyalma fa" gyümölcsét is, mely egy kis ajándékot 
tartalmaz és oklevelet is kapnak mellé. (Itt lehetőség van a rendezvényszervezők vagy támogatók 
ajándékát is beletenni az almába.)  

Öko-Játéktérben-Társas-ész-erő mozgató (önmagában nem rendelhető): Feleslegessé vált tárgyaink 
új szerepkörben. Ügyességi és logikai játékok. Amőba, memóriajáték (befőttesüveg tetejéből), 
Bowling (pillepalack felhasználásával), célba dobó (konzervdobozokból), kirakó (papírdobozokból). 
Ha éppen valamire várakozni kell, kitűnő alkalmat teremtenek ezek a szülők és gyerekek együttes 
játékára. A játékok mellett óriásbuborékunk nagy népszerűségnek örvend kicsik és nagyok körében 
egyaránt.  

Kézműves foglalkoztatók: Újrahasznosítjuk pl. a papírgurigát, ebből lehet, "legyet elkapó békát" 
vagy karkötőt készíteni, de akár pille palackból ékszert vagy játékot is lehet alkotni. 

Öko kézműves foglalkozás esetén az öko játéktérrel összevonva volt megvalósítva körforgó 
rendszerben. Megegyezés kérdése az elkészítendő tárgy és az újrahasznosítandó anyag. 
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Hagyományőrző kézműves foglalkozásaink keretein belül lehetősége van a gyermekeknek 
megismerkedni a bőrözéssel, nemezeléssel, szövéssel, csuhézással igény szerint.  

A legújabb és a hagyományos kézműves technikákkal (decopauge, akrilfestés, gyurmázás, berzselés, 
karcolás, gyöngyfűzés stb.) is vállaljuk foglalkozások tartását akár ünnepekhez, jeles napokhoz 
kapcsolódóan is. Pl.: Madaraink védelmében, Téltemetés, Tavaszköszöntő, Húsvétoló, Tök-jó-ünnep, 
Adventi készülődés  

Öko-órák: Az alsó tagozatos vagy óvodás gyermekek interaktív bábos mese keretében és ehhez 
kapcsolódó játékos feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg az öko szemlélettel. A felső tagozatos 
és középiskolás korcsoportnak pedig tanórákhoz igazítva kínálunk interaktív beszélgetést az 
egészséges táplálkozásról, a szelektív hulladékgyűjtésről vagy a víz fontosságáról (igény szerint más 
témákban is). Ezt követően a diákok kisebb csoportokban kipróbálhatják a témákhoz kapcsolódó öko 
játékainkat: Táplálék-Játéktár, Zöldkunyhóban rendrakás, Víz-takarékoskodó. Ezek az órák a 
tanórákhoz vannak igazítva, amelyek 45 percesek.  

Fentieken felül vállalunk még bábos előadásokat kisgyermekek részére, megegyezés szerint. A 
csomagok egymással kombinálhatóak, nyitottak vagyunk az Önök elképzeléseire, akár teljesen új 
tematikájú gyermekfoglalkozásokat is ki tudunk dolgozni a megrendelő igényeinek megfelelően, ha 
elegendő idő áll rendelkezésünkre a program megvalósításához. 

 

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... 

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? 
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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. 

#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 
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CSERTEG ISTVÁN filmkutató 

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  

 

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 

Technikai igény: az előadásai pendrivon vannak, a lejátszáshoz szükséges laptop és projektor. 
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