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Fontos tudnivalók 

 
 
 
 
 
A Csorba Győző Könyvtáron keresztül a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez tartozó települési 
könyvtáraknak lehetőségük van könyvtári program igénylésére.  
 
A könyvtárak az erre vonatkozó kérésüket jelezhetik a térségükhöz tartozó referensnek vagy a 
programszervezőknek. Az igényeket a tervezett időpont előtt minimum 1 hónappal kérjük jelezni 
elektronikusan, telefonon vagy személyesen.  
 
A szolgáltató könyvtár 2019-ben is legfeljebb két programot szervez ezen lista szerint a településen. 
Tehát a település az aktuális év során két programot választhat, de A és B és C kategóriák 
mindegyikéből maximum egyet.  
Ezeken felül a települési szolgáltató hely csatlakozhat a Csorba Győző Könyvtár által szervezett 
rendezvénysorozatokhoz, országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő játékokhoz (Országos Könyvtári 
Napok, totó, kvíz, egyéb pályázati felhívások, stb). 
 
Az igényeket leadni 2019. október 31-ig lehet, a könyvtári programok megvalósítása december 15-
ig tart. 
 
Tehát október 31-ig érkezhet be minden kérés, a teljes évre vonatkozóan. A programok 
megvalósításának legkésőbbi dátuma 2019. december 15., csak az eddig az időpontig megvalósuló 
programokat tudjuk támogatni. 
 
A Csorba Győző Könyvtár kizárólag a következő programokat támogatja: író-olvasó találkozók, 
ismeretterjesztő előadások, könyvbemutatók, megzenésített versek előadása, egyéb zenés 
programok, amelyek valamilyen módon köthetők vagy az irodalomhoz, vagy általában a kultúrához, 
vagy pedig hasznos ismeretet közvetítenek. 
A rendezvénylista legfrissebb változata elérhető a bkszr.csgyk.hu oldalon is.  
 
Bármilyen kérdés esetén az adott térség referense, illetve Szeifer Csaba vagy Németh Luca 
programszervezők tudnak felvilágosítást adni a 72/501-500/28058-as telefonszámon, vagy a 
bkszr@csgyk.hu e-mail címen, ahova a programigényléseket is lehet küldeni. 
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Gyakran ismételt kérdések 
 
 
Hogyan tudom leadni a programkérést? 
A programkérést legjobb elektronikusan, a bkszr@csgyk.hu címre beküldeni a kért előadó, a műsor 
címe és a várható dátum megjelölésével. Ha az e-mail küldése valamiért nem megoldható, a 
referensnek is lehet jelezni a programkérést. 
 
Honnan tudhatom, hogy melyik előadás kinek való?  
A programok célcsoportját megjelöljük jelen programsoroló szövegében is minden programelem után, 
de segítséget nyújthat az előadók honlapja is.  
 
Mikor kapom meg az előadó elérhetőségét? Vagy ő keres engem? 
A Csorba Győző Könyvtár programszervező kollégáinak megkeresése után az előadó megkapja a 
települési kapcsolattartó elérhetőségét, ilyenkor az ő felelőssége, hogy a keresse a települést. Ha a 
település szeretne (esetleg még a hivatalos kérés leadása előtt) egyeztetni az előadóval, a 
bkszr@csgyk.hu címen kaphat tájékoztatást. Figyelem: az egyeztetés eredményéről a szervezőket 
mindig tájékoztatni kell! 
 
Mikor egyeztessek az előadóval?  
Legalább háromszor:  
1. 30 nappal az előadás előtt, amikor a kérés leadása után megtörténik az első kapcsolatfelvétel és 
egyeztetnek a résztvevők életkoráról, létszámáról, a pontos helyszínről, időpontról és technikai 
igényekről. (A program előtt 2 héttel a dátum már nem módosítható!) 
2. Nagyjából egy héttel az előadás előtt, hogy az előző megbeszélés óta történt-e változás. 
3. Az előadás előtti napon újra tisztázni a kezdési időpontot, helyszínt. 
+1. Az előadás napján az úton lévő, érkező előadóval egyeztetés. 
 
Mégsem ezt a programot szeretném, mit lehet tenni? 
Amennyiben az első egyeztetés során kiderül, hogy a kért program mégsem megfelelő, másik program 
választható helyette. A programot megelőző két hétben már nincs lehetőség a kérés módosítására! 
 
Karácsonyi műsort akkor nem kérhetek? 
A Csorba Győző Könyvtár csak a 2019. december 15-ig megtartott programokat támogatja, így ebből a 
keretből közvetlenül az ünnepek előtti program megvalósítására nincs lehetőség. 
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MEGHATÁROZOTT IDŐPONTBAN  
 
 
 
 
 
 
2019-ben lehetőség nyílik arra, hogy egy-egy  
előadó előre meghatározott időpontban ellátogasson több  
településünkre. Az előadókat a Csorba Győző Könyvtár jelöli ki.  
Az előadókról és az elérhető időpontokról tájékoztatást a referensek adnak.  
Tudnivalók: 
Az így kért programok a választható 2 programból 1-nek számítanak, tehát a felsorolt A, B és C 
kategóriákból még egy program választható összesen a meghatározott időben kérhető programok 
mellé.  
Feltételek: 
Garantált létszámminimum: 25 fő 
Nagyobb létszámú közönség esetén lehetőség hangosításra 
 

Sohonyai Edit 

Eszközigény: mikroport (a csoport, és a terem méretétől függően). 
Helyigény: mivel az előadás interaktív, és az előadó a diákok segítségével 
mutatja be a testnyelvi gesztusokat, így ehhez egy kis szabad terület 
biztosítása szükséges a közönség sorai előtt.  
 
12-14 éves korig „Úristen, kamasz lettem! 
Mit jelent a kommunikáció? Mi az az ösztönszint? Miért nehéz mostaniban 
férfivá válni? Mit várnak a lányok a fiúktól? Mitől leszel vonzó a másik nem 
számára? Hogyan kell megfogni egy lány kezét? Néhány fontos dolog a 
nethasználatról, és a facebook-ról. A testnyelvi gesztusok jelentése a 
gyakorlatban. 
 
14-18 éves korig „Ismerkedés a másik nemmel és az igenekkel” 
Mit jelent a kommunikáció? Mi az az ösztönszint? Melyek a nők ösztönös 
testnyelvi jelzései, ha tetszik nekik valaki, és miként reagálnak ezekre a jelekre a férfiak? Mi a nők és a 
férfiak viselkedésének, társas kapcsolatainak a különbözőségei?  Mi a szingliség titka? A testnyelvi 
gesztusok jelentése a gyakorlatban. 
 
18-22 éves korig „Testbeszéd a párkapcsolatban és a mindennapokban.” 
Tanulható-e az emberismeret? Melyek a nők ösztönös testnyelvi jelzései, ha tetszik nekik valaki, és 
miként reagálnak ezekre a jelekre a férfiak? Mi a nők és a férfiak viselkedésének, társas kapcsolatainak 
a különbözőségei?  Mi a szingliség titka? A testnyelvi gesztusok jelentése a gyakorlatban. 
 
Választható időpontok: 
2019. szeptember 26., 10 óra 
2019. szeptember 26. , 14 óra 
2019. szeptember 27., 10 óra 
2019. szeptember 27., 14 óra 
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Vadadi Adrienn – Játsszunk mesét! Interaktív mese 
 
 
Mitől titkos egy reggeli? Megtudhatjátok, ha eljöttök Vadadi Adrienn 
játékos délelőttjére! Lesz ének, sok-sok mese és játékok. Adrienn a 
Leszel a barátom, Örökké óvodás maradok, A Palacsinta tábor című 
mesekönyvek megálmodója. Ahol a mese engedi, játszani fogunk, 
énekelünk, mondókázunk, elvarázsolódunk, ugrabugrálunk... 
Eszközigény: egy szék, a felolvasás idejére; a gyerekeknek szőnyeg 
 
Választható időpontok: 
2019. október 11., 10.30 
2019. október 11., 13.00 
 

 
 
 

Vig Balázs játékos, interaktív, könyvbemutató meseelőadásai  
 

 
 
  
A rettegő fogorvos  
(5-8 éves korig ajánlott, ideális létszám 20-60 fő) 
A világ első mesekönyve, amiben nem a gyerekek félnek a fogorvostól, hanem a fogorvos a 
gyerekektől! Fognyűvő doktor annyira fél a bátor gyerekektől, hogy meg sem meri vizsgálni őket, 
inkább elbújik a fogorvosi széke alá félelmében. Az előadáson kiderül, hogy vajon a felnőttek bátran 
viselkednek-e a fogorvosnál, megismerkedünk Pajtival és Húgival, érdekes fogorvosi eszközöket 
nézegetünk, és sor kerül egy nagy közös fogmosásra is – olyan ízű fogkrémmel, amit csak el tudunk 
képzelni. 
 
Három bajusz gazdát keres  
(5-10 éves korig ajánlott, ideális létszám 20-60 fő) 
Születésnapfalva onnan kapta a nevét, hogy minden lakója ugyanakkor ünnepli a születésnapját. De 
hogy lehet oda eljutni, és jut-e torta mindenkinek? Mi borítja a járdákat, talán ajándékok? Lehetséges, 
hogy az ottani bajuszok beszélni, énekelni, olvasni is tudnak? A mesekönyv nem csak bajuszpödrőknek 
szól, de az előadáson – Pöndöri uram, Fancsali uraság és Hóborti úr bőrébe bújva – megsokasodhatnak 
a bajuszos gyerekek. 
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Puszirablók  
(8-10 éves korig ajánlott, ideális létszám 20-60 fő) 
Szeretke hercegnő egyik este nem kap jóéjtpuszit, és ezért egy kalózhajó csobban a fürdővizébe… 
Vajon miért adunk és miért kapunk puszikat? Milyeneket álmodunk, ha kaptunk, és milyeneket, ha 
nem kaptunk? Hogy néz ki egy kenguru, és vajon képesek leszünk-e az előadáson mi magunk is 
átváltozni kenguruvá? Szeretjük-e a tökfőzeléket, hogy néz ki egy krikszkraksz, és ki a legbátrabb tanító 
néni? Ez mind kiderül a Puszirablók könyvbemutatón, ahogy az is, hogy hány kiló az egy mázsa, és 
mennyit nyomnak a különböző puszifajták. 
 
Todó kitálal a suliról  
(10-12 éves korig ajánlott, ideális létszám 20-50 fő) 
Hunyják le a szemüket a felnőttek. Most tegye fel a kezét, aki szeret iskolába járni. Most pedig az, aki 
nem. A felnőttek kinyithatják a szemüket. Todó olyankor szereti a sulit, amikor jó jegyeket és dicséretet 
kap, a tanító nénije türelmes vele, és barátok veszik körül. Olyankor már kicsit sem, mikor új tanító 
nénit kap, akivel nem beszélnek egy nyelvet, a barátairól kiderül, hogy rosszat akarnak neki, és 
mindenféle botrányokba kerül – a legtöbbször önhibáján kívül. Vajon hány órát gépezhet otthon, ha 
büntetésben van, megtanulja-e a bőröndös verset, ha a haverja szerint minden vers hülyeség, és 
létezik-e barátság fiúk és lányok között? A közönség legbátrabb és legügyesebben olvasó tagjai 
szerepelhetnek is – ha mernek. 
 
Választható időpontok: 
2019. szeptember 26., 10 óra 
2019. szeptember 26. , 14 óra 
2019. szeptember 27., 10 óra 
2019. szeptember 27., 14 óra 
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Tema-Téka (A)  

Interaktív könyvtári foglalkozások gyerekeknek 

 
 
 
 
Interaktív mesés foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak  
az alábbi témákban: 
 
Óvodásoknak: 
Magyar népmesék 
Kormos István: A fecske meg a 
szalmaszál  
Kormos István: A hetvenkedő sün 
Kormos István: A kevély kiskakas 
Vízipók-csodapók 
 
Iskolásoknak: 
Lázár Ervin: Vacskamati virágja 
Lázár Ervin: A hazudós egér 
Jankovics Marcell: Mondák a magyar 
történelemből  
Mesék Mátyás királyról 
 
Kötelező olvasmányokra épülő 
foglalkozások:  
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
Arany János: A walesi bárdok 
Arany János: Rege a csodaszarvasról 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
Nézők max. létszáma: 20 fő 
A program időtartama: 60 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: foglalkozás  
Technikai igények: néhány asztal, székek 
A programban közreműködő személyek 
felsorolása: a Csorba Győző Könyvtár kollégái 
 
 
 
  

Bicsérd 

Bicsérd 
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A gombák országa (A)  

 
 
 
 
A gombák rendszertani országának színes bemutatása  
(rendeltetés, nemzetségek, gasztronómia, gyógyászat).  
A vetített képes előadást élő és liofilizált termőtestekkel  
való ismerkedés teszi életszerűbbé.  
A gyerekeknek szánt előadás több erdei iskolai programban  
bizonyította, hogy a lehetőségekhez képest érdeklődésre tart számot.  
A felnőtteknek tartott előadásokhoz jó alap és ajánló a Kárászon  
rendszeresen megrendezett „Gombászünnepek”, amely magyar és nemzetközi mikológusok 
részvételével több, mint tíz éves múltra tekinthet vissza. 
Az előadó szakellenőr, a Magyar Mikológia Társaság tagja, több publikációt jegyez, erdész. 
Célunk a gombákkal kapcsolatos misztikum oldása, felkeltése annak az érdeklődésnek, amely a 
hiedelmektől és félelmektől a modern, használható ismeretekig vezet. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: nincs megszabva 
A program időtartama: 45-60 perc igény szerint 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő  
Technikai igények: projektor, vetítővászon 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Mezei Attiláné, Mezei Attila 
 

  

Bürüs 
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Orsós Ivett (A)  

 
 
 
 
 
Varázslatos Utazásaim Szeretet-Völgyben 
Interaktív előadás, saját megrajzolt és megírt történet alapján.  
Az előadás végén színező sarok minden korosztály számára, amely  
segíti belső világunk megismerését. Egyedi hangszerekkel teszem  
varázslatossá a színezés adta felemelő perceket. 
A Történet a tudatosabb szeretettel teli angyali világot mutatja be mesés  
környezet segítségével, rövid könnyen megtanulható mondókákkal-mantrákkal. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: korlátlan 
A program időtartama: 60-80 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / interaktív 
Technikai igények: mikrofon-kihangosítás nagyobb létszám esetén, projektor. 
  

Nagykozár 



 Csorba Győző Könyvtár 

12 
 

 
Megtalálod a titkokat? (A)  

Itt csak nyerni lehet! Vetélkedő csapatokban 
 
 
 
 
Rossz időjárás esetén (is) ideális könyvtári program.  
A csapatok megalakítása után speciális „agymozgató”  
feladatokkal kell a versenyzőknek megküzdeni. Található itt puzzle 
 kirakás, képeskönyvekben speciális elrejtett ábra vagy személy  
megkeresése nem életkorhoz kötött szemmozgató gyakorlatokkal,  
labirintusokban útkeresés, keresd meg a különbséget!, szócsata,  
ország - város - híres ember, stb. Minden feladat elvégzése után pontozással értékeljük a csapatokat. 
Könnyítés: munka közben lehet használni az összes könyvtári könyvet. Az összesítésben az első 
három helyezettnek jutalom jár. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt 
Nézők max. létszáma: 15-20 fő (3 csapatban) 
A program időtartama: 2-3 óra egy rövid szünettel 
Helyszín: beltéri  
A program besorolása: foglalkozás / interaktív  
Technikai igények Mindhárom csapatnak szüksége van egy-egy asztalra és körülötte annyi székre, 
ahány csapattag játszik. 
A programban közreműködő személy: Schmid Gabriella 
  

Nemeske 
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Készítsd el saját könyvedet! (A)  

Saját rajzokból álló könyv készítése.  
Mottó: Mindenki tud rajzolni! 
 
 
 
Tudományosan megszerkesztett rajzkészségfejlesztési  
workshop.  
A résztvevők kb. 33 db A4-es rajzlapra készítenek a vezető  
útmutatásait követve különböző rajzeszközökkel és technikákkal  
rajzokat. Majd az elkészült alkotásokat személyenként egy egyszerű  
eljárással (és hangulatukban hozzájuk illő színű színes szalaggal) könyvvé kötik.  
A foglalkozás után mindenki hazaviheti saját könyvét.  
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt 
Nézők max. létszáma: 30 - 40 fő (előre ismert kell, hogy legyen --- a szükséges nyersanyagok miatt) 
A program időtartama: 2-3 óra egy rövid szünettel 
Helyszín: beltéri  
A program besorolása: foglalkozás / interaktív / kézműves 
Technikai igények: Minden résztvevőnek szüksége van egy saját asztalra (amennyiben az asztal elég 
nagy, kettesével is ülhetnek), valamint annyi székre, ahány résztvevőnk van. Mindannyian be kell 
férnünk egy terembe, tehát ez határozza meg a résztvevők maximális számát. 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Schmid Gabriella és Schmid Péter 
  

Patapoklosi 
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Balogh Robert (B)  

 
 
 
 
 
Várból várba - könyvbemutató és felolvasás 
A szerző a régió – Baranya-Tolna és Somogy – várairól,  
hőseiről írt egy mesekönyvet, amely megélhetően mutatja be a  
történelmet egy ikerpár (idő)utazása közben. A mesekönyv  
helyszínei: Szigetvár, Márévár, Mohács, Dunaföldvár, Pécsvárad,  
Ozora, Siklós. 
 
A program célcsoportja: iskolás 
A program időtartama: 1-1,5 óra 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / ismeretterjesztő 
 
 
Kreatív írás 

Egy ideig mindenki ír, ha mást nem, hát iskolai fogalmazásokat. Száz évvel ezelőtt teljesen átlagos 

feladat volt tanórán, hogy a gyerekeknek verseket, novellákat kellett írniuk. Mire jó az írás? Miért lenne 

jó, ha naplót írnánk? Mire jó a vers? Mit tudunk kezdeni egy-egy jó mondattal? Lehet-e regényt írni az 

életünkből? S mégis, hogyan kell ennek nekiállni. Mire elég a tehetség az irodalmi pályán? S mire a 

szorgalom? Ha blogot írok, ha az asztalfióknak írok, akkor író vagyok? 

Balogh Robert író, költő, drámaíró interaktív szemináriuma, ahol a résztvevők előre elküldött szövegeit 

is beépíti az óra menetébe, akire nem kerül sor, annak utólag e-mailben válaszol.  

 

A program időtartama: 1,5 óra 

A program célcsoportja: iskolában javasolt a viszonylag homogén korcsoport, egyébként bárkinek 

Helyszín: beltéri 
A program besorolása: foglalkozás / ismeretterjesztő / interaktív 
  

Bikal 

http://balogh-robert.hu/ 
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Control Stúdió (B)  
 
 
 
 
A kompozíció ereje és hatásai 
A foglakozás során a kompozíció típusait,  
hatás-mechanizmusát vizsgáljuk. Az egyes típusokat művészeti  
példákkal illusztráljuk. Segítségükkel megfigyeljük a kompozíció  
szerepét a képalkotás és a befogadás során. Végül kreatív feladatokon  
keresztül, a gyakorlatban is alkalmazzuk a tanultakat. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági 
Nézők max. létszáma: 10-15 fő 
A program időtartama: 90 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: foglalkozás / interaktív 
Technikai igények: asztalok, székek a résztvevőknek 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Szabó Klarissza Médea 
 
A rajzfilmkészítés alapjai 
A program rövid leírása: A foglalkozás során „pörgetős füzetet” készítünk a gyerekekkel. Egy rövid 
mozdulatsort fázisonként rajzolunk meg. Közben megismerkednek az animációs film készítés 
alapfogásaival. Példa: https://www.youtube.com/watch?v=oVsSroq9_WU  
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági 
Nézők max. létszáma: 10-15 fő 
A program időtartama: 90 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: foglalkozás / ismeretterjesztő / 
interaktív 
Technikai igények: asztalok, székek a résztvevőknek 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Szabó 
Klarissza Médea 
 
Az ötlettől a kész filmig - a filmalkotás folyamata 
Egy film elkészítése összetett, hosszadalmas, költséges és sok 
ember együttműködésén alapuló folyamat. Nézőként mi csak 
a végeredményt ismerjük. De vajon mi minden történik, míg a film a moziba vagy a képernyőre kerül. 
Kukkantsunk be együtt a kulisszák mögé, ismerjük meg, hogyan készül a film? Az előadás második 
felében a résztvevők - gyakorlati feladatokon keresztül - testközelből is megismerhetik a filmkészítés 
egy-egy állomását. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági 
Nézők max. létszáma: 10-15 fő 
A program időtartama: 90 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / ismeretterjesztő / interaktív 
Technikai igények: asztalok, székek a résztvevőknek 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Rumann Gábor 

Siklósbodony 

https://www.controlstudio.hu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=oVsSroq9_WU
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Megmozdul a kép - a film születése 
A film születését számos varázslatos eszköz előzte meg. Ma már tudjuk, hogy a kép korábban 
„megmozdult”, mint hogy egy „valódi” film vetítésére sor került volna. Egyik részről tudós géniuszok, 
másik részről pedig vásári mutatványosok, bűvészek kísérleteznek az új találmányokkal. Egy időre 
mindenki a varázslat, az „új” illúzió rabjává válik. Foglalkozásunk időutazás a mágikus lámpások, forgó-
pörgő szerkezetek és megannyi más ötletes gépezet világába, melynek során 1-2 különleges eszközt el 
is készítünk a résztvevőkkel. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági 
Nézők max. létszáma: 20 fő 
A program időtartama: 90 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: foglalkozás / ismeretterjesztő / interaktív 
Technikai igények: asztalok, székek a résztvevőknek 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Rumann Gábor 
 
 
 
Pörög a filmszalag – a hagyományos vetítéstechnika világa 
Az előadás során a nézők megismerkedhetnek a hagyományos szalagos vetítőgépekkel, ill. előre 
egyeztetett listából celluloid filmek kerülnek levetítésre. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 50 fő 
A program időtartama: 90 perc 
Kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő 
Technikai igények: székek a résztvevőknek 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Tóth Marcell 
 
 
 
Virtuális valóságok - avagy az illúzióteremtés digitális eszközei a filmművészetben 
Korunk filmalkotásaiban egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális trükkök, a filmvásznon 
megelevenedő virtuális valóságok és a benne megszülető karakterek. Gyakorlatilag bármi 
megalkothatóvá vált. Előadásunk során rövid filmtrükk-történeti áttekintést követően mutatjuk be 
korunk digitális eszközeit, a green-boxon keresztül, a mozgásleképezésen át, a 3D modellezésig. A 
megismerést és a megértést filmes példákkal és módszertani magyarázatokkal tesszük teljessé. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági 
Nézők max. létszáma: 15-20 fő 
A program időtartama: 90 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / ismeretterjesztő / interaktív 
Technikai igények: asztalok, székek a résztvevőknek 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Rumann Gábor 
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Császár Levente (B)  
 
 
 
 
 
 
BARANYAI MÍVES MESÉK 
Író-olvasó találkozó keretében bemutatom a megjelent  
meséskönyveimet, illetve beszélek arról, hogy születik meg  
egy helytörténeti mese. A program után a készleten lévő könyvek  
megvásárolhatók. 
 
A program célcsoportja: felnőtt 
Nézők max. létszáma: nincs megkötés 
A program időtartama: 60 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás 
Technikai igények: nagyobb terem esetén mikrofon 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Császár Levente (Ha a szervező biztosít egy 
beszélgetőpartnert – aki jól ismeri a hallgatóság igényét, s aki akár a könyvtár vezetője is lehet –, 
lényegesen érdekesebb lehet az előadás.) 
http://csaszarlevente61.blogspot.com/ 
 
  

http://www.mesemives.hu/ 

http://csaszarlevente61.blogspot.com/
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Csipkefa (B)  
 
 
 
 
 
Sólyom Katalin Jászai-díjas színművész előadása.  
 
 
A műsorban elhangzanak bölcsődalok, altatók, csiklandozók, jártatók,  
ráolvasók, kiolvasók, nyelvtörők, mondókák, névcsúfolók, 
találós kérdések, népmesék, népdalok, népszokások. 
 
A program célcsoportja: nagycsoportos óvodások, alsó tagozatos diákok 
Nézők max. létszáma: 30-50 fő 
A program időtartama: 40-45 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: interaktív / előadás 
A program könyvbemutatóval is kérhető! 
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Dékány Ágnes (B)  
 
 
 
 
 
Kolontos Palkó (bábelőadás/magyar népmese) 
Kolontos Palkó egy vidám, bolondos legény, akinek mindig a  
mókán, a viccelődésen jár az esze. Hűséges barátjával –egy  
szamárral– járják a világot, erdőket, mezőket, réteket. Csakhogy ők  
ketten mindig valami bajba, valami kalamajkába keverednek, ettől aztán  
hol félelmetes, hol mulatságos kalandok várnak rájuk… 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
Nézők max. létszáma: 80-100 fő 
A program időtartama: 45 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: december kivételével egész évben 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: (báb)színház 
Technikai igények: 4x3 m és 220 V 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Dékány Ágnes bábművész 
 
A zöldszakállú király (bábelőadás /magyar népmese) 
A zöldszakállú király vándorútján találkozik az Ördögök királyával, aki megígérteti vele, hogy neki adja 
egyetlen fiát. A királyfi megoldhatatlannak tűnő feladatokat kap az Ördögök királyától, de váratlan 
segítséget kap az Ördögkirály leányától… 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás  
Nézők max. létszáma: 80-100 fő 
A program időtartama: 45 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: december kivételével egész évben 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: (báb)színház 
Technikai igények: 4x3 m és 220 V 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Dékány Ágnes bábművész 
 
Ezüstszánkó, aranycsengő 
Advent kezdetétől -kb. november közepétől-  rendelhető ünnepváró műsor. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
Nézők max. létszáma:  100 fő 
A program időtartama: 40 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: november-december 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: (báb)színház 
Technikai igények: 4x3 m helyigény,  220 V, minimum(!)  30 perc beépítési idő (nézők jelenléte esetén 
takarás –függöny- szükséges), 60 fő feletti nézőszám esetén, a beépítés folyamán szükséges 1 személy, 
aki az előadó által biztosított hangtechnikai eszközök –hangfal, erősítő, mikroport- üzembe 
helyezésében segédkezik. Az előadás alatt nem szükséges a hangtechnikus közreműködése. 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Dékány Ágnes bábművész 
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Tudóka és Harisnyafej  
A környezetvédelem fontosságáról szól Tudóka és Harisnyafej –a két jóbarát- története. A mese 
kezdetekor a két főszereplő még alapvetően mást gondol arról, miért kell óvni környezetünket, a 
növényeket, állatokat, miért kell a szemetet, egyéb hulladékot szelektíven gyűjteni. A félreértések 
tisztázásában Tudókának segítségére lesz az erdő oroszlánja… 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
Nézők max. létszáma: 60 fő 
A program időtartama: 45 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: december kivételével egész évben 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: (báb)színház 
Technikai igények:  helyigény 4x3 m, 220 V, beépítési idő kb. 20 perc 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Dékány Ágnes bábművész 
 
 
A fogfájós sárkány  
II. Dragonosz sárkánykirálynak rettenetesen fáj a foga, alattvalói sok-sok tanáccsal ellátják, de egyiktől 
sem múlik a fogfájása… Végül megismerhetjük a fogorvost, aki szakszerű segítséget nyújt Fantáziaföld 
sárkánykirályának… 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás  
Nézők max. létszáma: 60 fő 
A program időtartama:  45 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: decembert kivéve egész évben 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: (báb)színház 
Technikai igények: helyigény 4x3 m, 220 V 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Dékány Ágnes bábművész 
 
 
A furfangos királykisasszony  
Az ország királya mindenáron szeretné férjhez adni a leányát, ám a sorra jelentkező kérők egyike sem 
nyeri el a királylány tetszését. A kérőknek –akik a nézők soraiból is kikerülhetnek- nincs könnyű dolga, 
mert három próbának kell megfelelniük, és amelyikük nem jár sikerrel, arra bizony a bakó kardja vár… 
Rengeteg vidámság jellemzi az előadást! 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági  
Nézők max. létszáma: 100 fő 
A program időtartama: 40-45 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: december kivételével egész évben 
Helyszín: Kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program besorolása: előadás / interaktív 
Technikai igények: helyigény 4x3 m, kültéri előadás és nagyszámú nézőközönség esetén 220 V 
szükséges a hangosításhoz. A hangtechnikai eszközökről a fellépők gondoskodnak! Beépítési idő 
hangosítás nélkül min. 20 perc, hangosítással 30 perc. 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Dékány Ágnes bábművész, Csizmadia Gabriella 
bábművész 
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Nevenincs királyfi feleséget keres 
Nevenincs királyfi keresi a párját, sorra érkeznek az eladó királykisasszonyokat ábrázoló képek a 
környező királyságokból, még a Vasorrú bába is jelentkezik feleségnek, de a királyfinak egyik jelölt sem 
nyeri el a tetszését. Az előadás mesélői segítenek kiválasztani a nézők közül azt az ügyes, szép, okos 
leányt, aki tán megfelel a királyfi ízlésének… 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági 
Nézők max. létszáma:  100 fő 
A program időtartama: 40-45 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: december kivételével egész évben 
Helyszín: Kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program besorolása: előadás / interaktív 
Technikai igények: helyigény 4x3 m, kültéri előadás és nagyszámú néző esetén hangosítás szükséges, 
amelyhez a hangtechnikai eszközökről az előadó gondoskodik! Beépítési idő minimum 20 perc, 
hangosítás esetén 30 perc! 
A programban közreműködő személyek felsorolása:  Dékány Ágnes bábművész, Csizmadia Gabriella 
bábművész 
 
 
 
 
 
  

Újpetre 
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Duna-Dráva Nemzeti Park (B)  
 
 
 
 
 
Csillagoségbolt-parkok Magyarországon 
Hazánk Csillagoségbolt-parkjait bemutató előadáson  
megismerkedhetnek az érdeklődők a fényszennyezés  
problémakörével és az égbolt védelmével is.  
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 30 fő 
A program időtartama: 45-60 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő / interaktív 
Technikai igények: laptop, projektor, vetítővászon/szabad fehér falfelület. 
 
Gyógyító füveink 
A legérdekesebb és leggyakrabban használt gyógy-és fűszernövényeink bemutatása, 
gyógyteakóstolóval kiegészítve. A program kivitelezése során nagy szerepet kap a határozókönyvek és 
ismeretterjesztő könyvek használata. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 30 fő 
A program időtartama: 45-60 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő 
Technikai igények: laptop, projektor, vetítővászon/szabad fehér falfelület, kancsók, poharak/bögrék. 
 
Gyógyító füveink II.  
A leggyakoribb gyógy-és fűszernövényeink bemutatása, gyógyteakóstolóval kiegészítve. 
(szív és érrendszerre ható gyógynövények, nyugtató hatású gyógynövények, relaxációs 
gyógynövények, méregtelenítő gyógynövények)  
 
A program célcsoportja: felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 30 fő 
A program időtartama: 45-60 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő 
Technikai igények: laptop, projektor, vetítővászon/szabad 
fehér falfelület, kancsók, poharak/bögrék. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ddnp.hu/ 

Lippó 
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Madarak vándorúton 
Vándorlás és vonulás bemutatása: hogyan képesek a madarak hatalmas távolságokat átrepülni? 
Számtalan Magyarországon is élő madárfaj telelő helyének bemutatása. A repülés rekorderei. A 
program kivitelezése során nagy szerepet kap a határozókönyvek és ismeretterjesztő könyvek 
használata. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 30 fő 
A program időtartama: 45-60 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő / interaktív  
Technikai igények: laptop, projektor, vetítővászon/szabad fehér falfelület 
 
 
Mindennapi természetvédelem 
Jelen századunk egyik legégetőbb problémája a hulladék-kérdés. A programon játékos formában 
ismerkedünk meg a hulladék újrafelhasználási technikákkal a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának 
kiemelése mellett. A háztartási hulladékok újrafelhasználásának módjai gyakorlatias példákkal. A 
foglalkozás végén a gyerekek „Hulladék-totót” töltenek ki és a helyesen válaszolók apró ajándékokat 
nyerhetnek. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági 
Nézők max. létszáma: 30 fő 
A program időtartama: 45-60 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő / interaktív  
Technikai igények: laptop, projektor, vetítővászon/szabad fehér falfelület. 
 
 
Vizek világa – A Duna-Dráva Nemzeti Park 
A programon nagy folyóink jellegzetes élővilága mutatkozik be az érdeklődőknek. Az előadáson fő 
szerep jut a természetvédelemnek, hiszen a tiszta víz kiemelkedően fontos az élőlények és az egész 
ökoszisztéma szempontjából. Mindemellett a résztvevők megismerkedhetnek a gólyák, gémek és a 
hódok gyönyörű világával. A foglalkozás végén a gyerekek és felnőttek „Víz-kvízt” tölthetnek ki, és a 
helyesen válaszolók apró ajándékokat nyerhetnek.  
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 30 fő 
A program időtartama: 45-60 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő / interaktív  
Technikai igények: laptop, projektor, vetítővászon/szabad fehér falfelület. 
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Gruber László (B)  
 
 
 
 
 
Itáliai vulkántúra 
 
 
A pipáló Vezúv, Pompei és Herculaneum romjai egyetlen olasz  
vulkántúra programjából sem maradhatnak ki. Külön látványosságot  
jelentett Pozzuoli és környéke, s a Solfatara-kráter, ahol a kénes gőzben  
sátrainkat felvertük. A Nápolytól délre fekvő Paestum három temploma  
mind a mai napig az ókori építészet nagyszerűségének állít emléket. Aztán irány Szicília, ahol 
Taorminával, a nagyszerű Alcantara-szurdokvölggyel, s Európa legmagasabb működő vulkánjával, az 
Etnával barátkozhattunk. Mindezen felbuzdulva, egy kiadós túra után a tűzhányó kráterének 
peremén állhattunk, s szívhattuk magunkba a tömény kénszagot. 
Aztán a Lipari-szigetek kerültek terítékre. Liparin volt a főhadiszállásunk, ahonnan csillagtúra 
keretében látogattunk meg további négy kisebb szárazulatot. Volcano szigete a vulkáni utóműködés 
paradicsoma, Salina csodálatos partvidékével és dús növényzetével vívja ki az odalátogatók figyelmét. 
A hangulatos Panareán csak rövid időre álltunk meg, s végül az állandóan aktív Stromboli következett, 
ahol a hegy esti tűzijátékkal ejtett bennünket ámulatba. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 300 fő 
A program időtartama: 100 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: szeptember-december 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / 
ismeretterjesztő  
Technikai igények: projektor, sötétítés (!) 
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Harcos Bálint (B)  
 
 
 
 
 
 
 
Író-olvasó találkozó, felolvasás és vetítés  
óvodásoknak és kisiskolásoknak 
„Rendszeresen tartok 45-60 perces felolvasásokat óvodásoknak  
és kisiskolásoknak szerte az országban, egyszerre akár több óvodai csoportnak  
vagy iskolai osztálynak. Az író-olvasó alkalmak során projektorról vetítek a gyerekeknek, és felolvasok 
nekik, az előadást követően pedig átbeszéljük együtt a meséket. Az óvodások körében nagy sikert 
arat a Szofi-sorozatom, amelynek tavaly jelent meg a 7. kötete, ezenkívül A csupaszín oroszlán című 
verses mesém, amely a színek világába vezeti be a gyerekeket humorosan. A kisiskolások a Petya és 
Tulipán című regényemet és A boszorkánycica című verses mesémet fogadják nagy örömmel.” 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás  
Nézők max. létszáma: 90 fő 
A program időtartama: 45-60 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / interaktív  
Technikai igények: projektor, vetítővászon (vagy egy nagy, fehér, sima falfelület), laptop (amely 
csatlakoztatva van a projektorhoz) és kellő besötétítés.  
  

facebook.com/harcosbalint 
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Incze Zsuzsanna (B)  

 
 
 
 
 
CSELLENGŐK 
Vetítéssel egybekötött, interaktív előadás a Csellengők című  
egykori televíziós műsor történeteinek bemutatásával. 
Másfél órát vesz igénybe egy-egy vetítéssel egybekötött interaktív  
előadás, így délelőttönként akár két település általános iskolás (felső  
tagozatos) vagy középiskolás gyerekeihez is eljutok, délután, vagy este pedig  
felnőtt könyvtári klubokba járok, ahol a közönség soraiban vannak egyetemisták, főiskolások, 
gyermekesek, nagyszülők, munkát keresők, GYED-en lévők, iskolaigazgatók, újságírók, van, hogy eljön 
a kisbolt vezetője, a helyi plébános, a bankos, a postás, a református lelkész, olykor egy-egy teljes 
család…  
Szívesen töltök el több napot is egy-egy megyében, vagy egy-egy nagyobb városban. 
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 ők képesek velem megosztani az örömeiket, a félelmeiket, vagy a kudarcaikat, akkor otthon is 
könnyebben szóba hozzák azokat. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 25 – 120 fő 
A program időtartama: 1,5 – 2 óra 
A program a következő hónapokban javasolt: januártól június 15-ig, illetve szeptember 1-től 
december 15-ig. 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / interaktív  
Technikai igények: előadóterem, laptop, projektor, hangfal.  
A programban közreműködő személyek felsorolása: Incze Zsuzsa 
  

Villány 
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Játszó-Tér Egyesület (B)  

 
 
 
 
 
 
 
„Röpke lepke száll virágra, zümmög száz bogár.”  
Kreatív kézműves foglalkozás a lepkék és virágok jegyében.  
Virágkoszorú, lepke fűzér, virágos, lepkés díszek, virágoskert.  
Vágunk kézzel és egy kis mintavágó géppel, amit a gyerekek is  
kipróbálhatnak, ezenkívül ragasztunk, színezünk.  
 
A program célcsoportja (több is jelölhető): óvodás / iskolás  
Nézők max. létszáma: 10-15 
A program időtartama: 2-3 óra 
A program a következő hónapokban javasolt: tavaszi, nyári 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: foglalkozás / kézműves 
 
Anyák napi szív- és virágözön 
Kreatív kézműves foglalkozás, anyák napi kis ajándékok készítése 
papírból – szívkoszorú, szív füzér, képeslap, virágcsokor. Vágunk kézzel 
és egy kis mintavágó géppel, amit a gyerekek is kipróbálhatnak, 
ezenkívül ragasztunk, színezünk.  
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás  
Nézők max. létszáma: 10-15 fő 
A program időtartama: 2-3 óra 
A program a következő hónapokban javasolt: május 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: foglalkozás / kézműves  
 
Szörnyek éjszakája 
Kreatív kézműves foglalkozás a Halloween jegyében. Papírdíszek, 
mécses, álarc készítés. Vágunk kézzel és egy kis mintavágó géppel, amit a 
gyerekek is kipróbálhatnak, ezenkívül ragasztunk, színezünk.  
 
A program célcsoportja: iskolás  
Nézők max. létszáma: 10-15 
A program időtartama: 2-3 óra 
A program a következő hónapokban javasolt: november 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: foglalkozás / kézműves 
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Kis karácsony, nagy karácsony  
Kreatív kézműves foglalkozás,  Képeslapok, papírdíszek, ajándék 
kísérők, mécses készítése. Vágunk kézzel és egy kismintavágó géppel, 
amit a gyerekek is kipróbálhatnak, ezenkívül ragasztunk, színezünk.  
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 10-15 
A program időtartama: 2-3 óra 
A program a következő hónapokban javasolt: december 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: foglalkozás / kézműves 
 
 
Kis művész 
Képzőművészeti albumok segítségével bevezetés a képzőművészet 
világába. Rajzolás, színezés, vágás. 
 
A program célcsoportja: iskolás  
Nézők max. létszáma: 10-15 
A program időtartama: 2-3 óra 
A program a következő hónapokban javasolt: egész évben 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: foglalkozás / kézműves 
 
 
Könyvjelző készítés  
Kreatív kézműves foglalkozás, különböző anyagokból (papír, filc, 
dekorgumi) könyvjelzők készítése. 
 
A program célcsoportja: iskolás  
Nézők max. létszáma: 10-15 
A program időtartama: 2-3 óra 
A program a következő hónapokban javasolt: egész évben 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: foglalkozás / kézműves 
 
Manógyár - Karácsonyi manó készítés  
Északra utazunk, és a karácsonyi „skandi” manók készítése közben fény 
derül arra is, hogy kik is ezek a vicces kis lények, akikről sok skandináv 
mese, történet született már.   
 
A program célcsoportja: felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 10-15 
A program időtartama: 3-4 óra 
A program a következő hónapokban javasolt: november, december 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: foglalkozás / kézműves 
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Párna-mese (pindur színház 1-5 éves korig)  
Állatos mesék a hálószobából, ahol minden életre kel, 
ami a szereplők kezébe kerül.  
Az előadás időtartama kétszer 20 perc. Az első 
szakaszban zajlik maga az előadás, a másodikban pedig 
együtt játszhatnak a felnőttek a gyerkőcökkel a 
játéktérben, az előadásban látott játékokkal. 
Az előadás korlátozott létszámú – ez fontos a gyerekek 
szempontjából – szülőkkel együtt max. 50 fő ajánlott – 
zárt helyen. Játszható bölcsődében, kiscsoportos 
óvodásoknak is itt a maximális létszám 30 fő. 
 
A program célcsoportja: bölcsődés, óvodás  
Nézők max. létszáma: 30-50 fő 
A program időtartama: 2x 20 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / (báb)színház 
Technikai igények: helyigény - minimum 5x4 m 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Illés Ilona, Csizmadia Gabi 
 
 
„Jöjj el kedves télapó!” 
Újra itt a tél, közelednek az ünnepek. Télapó és 
krampusz újra munkához lát, hogy ajándékokkal lepjék 
meg a gyerekeket. De van egy kis gond. Télapónak 
megfájdult a foga, és idén nem akar útra kelni az 
ajándékokkal. Persze a krampusz meggyőzi, és 
csomagolás közben felidézik azt a sok-sok szép és 
mókás emléket, amit közösen éltek meg együtt és 
közben persze nagyokat énekelnek.  
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás  
Nézők max. létszáma: 60 fő 
A program időtartama:  35-40 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: december 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: előadás / (báb)színház 
Technikai igények: 60 fő fölött hangosítás 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Csizmadia Gabi, Ludván Zsolt 
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Kézműves foglalkozások (B)  
 
 
 
 
 
 
A foglalkozásaim célja, amit pedagógusként, dekoratőrként  
vezetek, hogy minél több változatos, vizuális kézműves  
technikával és az elsajátításának örömével ismertessem meg  
a résztvevőket. Egy-egy alkalommal két-három tárgyat készítünk el 
- nehézségi foktól függően-melyeket meséhez, évszakhoz, ünnepkörhöz  
és adott eseményhez igazítok. 
 

 Szalvéta technika 

 Textiljáték, ajándéktárgy, dekoráció (karácsony, gyereknap stb..) 

 Virágkötészeti alkotások 

 Origami és más papír technikák 

 Gipszöntés, méhviaszgyertya-sodrás 

 Újrahasznosított anyagokból játékkészítés. 

A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 10-30 fő 
A program időtartama: 1,5-2 óra  
Helyszín: kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program besorolása: foglalkozás / interaktív / kézműves 
A programban közreműködő személy: Szabóné Neubauer Szilvia Zita 
 
  

Kistapolca 
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Kovács Attila /Holden Rose/ író (B)  

 
 
 
 
 
 
Az alsósoknak szóló előadásokon a létszám maximum 30 fő  
lehet, mert a találkozó minden alkalommal játékkal és  
könyvnyereménnyel zárul. A felsősöknél és a középiskolásoknál  
nincs létszámkorlát. 
Nincs szükség előzetes felkészülésre. Nem igénylem, hogy előre  
meséljenek rólam a diákoknak, minden elhangzik az előadáson. 
Az előadásaim nem rólam, vagy a könyveimről szólnak. Témaválasztásban és az 
előadáshangnemében igyekszem a korcsoporthoz igazodni. 
A foglalkozás kb. 45-50 perc, azonban érdemes egy órás intervallumban gondolkodni. 
Több száz előadást tartottam országszerte, ezért bármilyen képességű, magatartású  
csoporttal megbirkózom. Ne válogassák ki a gyerekeket, ne csak a jó tanulókat hozzák el a 
találkozóra! 
 
A programok célcsoportja: iskolás 
Nézők max. létszáma: alsós: 30 fő, felsős: nincs korlát 
A program időtartama: 30 perc -1 óra 
Helyszín: beltéri 
A programok besorolása: interaktív / előadás 
Technikai igények: kivetítő, vászon vagy okostábla. 
Saját géppel érkezem, az összes átalakítóval és kiegészítővel felszerelkezve. 
 
OLVASSUNK EGYÜTT 
1-2. osztályosoknak (létszámkorlát 30 fő) 
Ez az előadás a legkisebbeknek szól. A 3-4. osztályosoknak szóló előadásom rövidített, átdolgozott 
verziója. A gyerekekkel az olvasásról beszélgetünk, majd felolvasok egy részletet az egyik könyvemből. 
Kérdéseket teszek fel a hallottakról, és akik jól válaszolnak könyvjelzőket kapnak, majd az egyik diák 
megnyeri a könyvet, amiből felolvastam. 
Ez egy új előadás, ami menet közben még sokat változhat, az előadás ideje 30 perc. 
Kapcsolódó könyveim: Leonardo lovag - meseregény, Piros és Bodó fejlesztő mesekönyv 
 
AZ OLVASÁSRÓL 
3-4. osztályosoknak (létszámkorlát 30 fő) 
Az előadás első felében az olvasásról beszélek. Mit fejleszt az olvasás? Miért fontos a képzelet? Mire 
használjuk? Ezután bemutatom a Howard Matheu különös esetei sorozatom szereplőit, és elmesélem, 
hogyan lettek nyomozók. Végül felolvasok az egyik regényemből, majd játékosan kikérdezem a 
hallottakat. Akik jól válaszolnak könyvjelzőket kapnak, végül az egyik diák megnyeri a könyvet, amiből 
felolvastam.  
Ezt az előadásomat több százszor adtam már elő nagy sikerrel. Az előadás után a gyerekek szívesen 
fognak bele egy könyv elolvasásába, illetve rendszeres könyvtárlátogatókká is válhatnak. Sok ezzel 
kapcsolatos sikerélményről kaptam utólag beszámolót. 
Kapcsolódó könyveim: Howard Matheu sorozat (könyvek, novellák), Leonardo lovag – meseregény 
 
 

https://holdenrose.hu/ 
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AZ ÍRÁSRÓL (IS) - KREATÍV ÍRÁS ÓRÁVAL 
7-12. osztályosoknak 
Ennek az előadásomnak van egy olyan változata, amit kifejezetten az írás iránt érdeklődő gyerekeknek 
részletesebben, hosszabban tartok meg, illetve egy rövid írástechnikai foglalkozással is megspékelem. 
 
 
ADY, DE MÁSKÉPP 
7-12. osztályosoknak 
45 perc a költészetről, a művészetről és Adyról. Mire való a vers? Milyen ember volt Ady? Ha ma élne, 
ismernénk? Ismert lenne? Milyen műfajban tudnánk elképzelni? Mennyire volt különleges a saját 
korában, és mit tanulhatunk tőle? 
 
 
OLVASÁSRA SZOKTATÁS 
felnőtteknek, pedagógusoknak, könyvtárosoknak, szülőknek 
45 perces előadás az olvasásra szoktatásról, a saját tapasztalataimról: jó ötletekről, rossz hozzáállásról 
szórakoztatóan. Több mint 400 előadással 19 megyében és 150 helyszínen a hátam mögött, szívesen 
bemutatkozom az érdeklődő, értő közönség előtt. 
  



 Csorba Győző Könyvtár 

33 
 

 
Néprajzi Múzeum (B)  

Jeles napok – ünnepi szokások 
 
 
 
 
A programokon a jeles napok legendás alakjainak,  
szokásainak interaktív megelevenítését kínáljuk, amely során  
a kicsik és nagyok játékos formában ismerkedhetnek meg a  
nevezetes napokhoz kötődő hagyományokkal, népi szokásokkal  
és a népi kultúra tárgyi világával. Múzeumpedagógiai módszerekkel  
igyekszünk a hallgatóságot is bevonni a történetekbe. Körbejárjuk a  
gazdasági évhez kötődő munkafolyamatokat és az évszakokhoz kötődő étel- és italfogyasztási 
hagyományokat. 
 
A programok célcsoportja: diákok, felnőttek (egyesületek, alkalmi megemlékezések) 
A program időtartama: kb. 45 perc. 
Nézők létszáma: minimum létszám nincs. 
A program besorolása: interaktív / ismeretterjesztő / 
előadás 
 
 
Téli ünnepkörhöz kapcsolódó szokások és hagyományok 
 
Ha Katalin kopog…  
Erzsébet-, Katalin-, András- és Borbála-napi szokások és 
kellékek bemutatása. Házasság- és időjárásjósló szokások. 
Milyen volt egy tollfosztó vagy egy fonó?  
Erzsébet a rózsacsoda, könnyű Katát táncba vinni, 
Borbála-ág. Mivel András napja hagyományosan a 
disznóvágások időszaka, így erről is megemlékezünk.  
 
Miklós megrázza szakállát…  
A hagyomány eredete – Szent Miklós a magyar 
néphagyományban. Az amerikai és finn Mikulás, a különböző hagyományok megjelenése és 
elterjedése. Ki a Télapó? 
 
Luca-Luca kitty-kotty 
Interaktív, dramatizált tanulás során magyarázatot nyer számos dolog: a téli napforduló jelentősége, 
a természetfelettivel való viszony, a különböző időjárás- és házasságjósló praktikák. Luca-szék és 
Luca-búza. Az év leghosszabb éjszakája és legrövidebb nappala – a bűbájosok szabadon kószálnak. 
 
Karácsony éjszakája 
A karácsonyfa szimbolikája és a karácsony üzenete. A karácsonyi asztal. Kigyúlt a világnak Betlehem 
csillaga 
Újesztendő vígságszerző - István, János és Szilveszter napja. Óévbúcsúztató és újévi népi szokások. 
 
 
 
 

Bicsérd 

https://pecsimuzeumok.hu/index.php?m=4 
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Tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó szokások és hagyományok 
 
„Ajtó megett állok, piros tojást várok”  
A húsvéti ünnepkör eredete, szimbolikája, húsvéthoz kapcsolódó, Kárpát-medencei népszokások. Az 
előadás kiemelt része a bólyi Emmausz-járás és a hosszúhetényi „bárányles”. Kiderül a program során 
az is, mi köze a húsvéti nyúlnak a tojáshoz (húsvéti asztal). 
 
Piros pünkösd napja 
A pünkösd eredete és a pünkösdi hagyományok – rövid, mint a pünkösdi királyság. 
Májusfaállítás hagyománya és a zöldág szimbolikája. 
 
 
Nyár eleji ünnepkörök és hagyományok 
 
Aratás-takarás 
A kenyérgabona maga az élet. Péter-Pál és Sarlós Boldogasszony napja. 
 
 
Őszi ünnepkörök és hagyományok 
 
Szent Mihály lova deres 
Mihály-napi és szüreti hagyományok, „pudárkodás”. Az ősz kezdő napja, a legeltetés vége, a juhászok 
és cselédek kifizetésének ideje. 
 
Borvitéz utódai 
Szüret, szőlő és borkultúra (a bor anyja). 
 
Aki Márton napján libát nem eszik….  
Márton a bornak bírája.  
Szent Márton-legendák (a didergő koldust beteríti kettévágott köpenyével, a ludak gágogásukkal 
elárulják, hol rejtőzik, így választják püspökké stb.). 
 
 
Ezerszínű Baranya 
A soknemzetiségű Baranya egykori népélete, szokásai, ünnepei, jellegzetes tárgyai és viseletdarabok 
– pendely, bő gatya, bikla, fokos, csali kancsó, pásztorfaragás stb. 
Baranya Szellemi Kulturális Örökség elemei: a mohácsi Busójárás, a bólyi Emmausz és a 
hosszúhetényi Bárányles (kakas-ütés hagyománya a drávaszögi magyar falvakban). 
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Nyulász Péter (B)  

 
 
 
 
 
 
A programok besorolása: előadás / ismeretterjesztő / interaktív 
Helyszín: beltéri 
Technikai igények: projektor + vetítővászon + hangszóró + ha a  
helyszín adottságai miatt szükséges, akkor beszédhangosítás. 
Az alábbi programok a következő hónapokban javasoltak: a tanév során 
Nézők max. létszáma: nincs felső határ 
 
 
BerGer Szimat Szolgálat  
–  detektív sztorik a kilenc magyar kutyafajta főszereplésével 
A már olvasni tudó alsós gyerekeknek íródott kalandok 
valóságos helyszíneken játszódnak. A rendhagyó irodalomóra 
keretében a gyerekek megismerkedhetnek a 
szereplőgárdával – és valódi kutyafajta párjaikkal, majd a 
cselekmény-, valamint a valódi helyszíneik diavetítéses 
bemutatása mellett, betekintést nyerhetnek az írói munka 
rejtelmeibe. A sorozat eddig megjelent kötetei: A 
hosszúfülűek kincse, A fürdők réme; Az ellopott Mikulás-szán, 
Az időgladiátorok. Az előadás teljes ideje alatt lehetőség van 
„fej-bedugós” fotófallal fényképezkedni.  
 
A program célcsoportja: kisiskolás (2-4. évfolyam) 
A program időtartama: 50-70 perc, a közönség igénye szerint 
 
Helka trilógia - a Balaton legendája újraéled 
Az együtt gondolkodós – felolvasós, rendhagyó irodalomóra során elmondom a regény keletkezésének 
körülményeit, majd a regényhősök kalandos útvonalát végig követve bemutatom a történet mesébe 
illő, valódi helyszíneit (Balaton környéke, Bükk, Alföld stb.: 
http://nyulaszpeter.blogspot.hu/2015/08/kirandulas-helkaval.html). Az előadásba egy kis történelmi 
kitekintés mellett természettudományos tudnivalókat is csempészek, és természetesen szívesen 
válaszolok a felvetődő kérdésekre is.   
 
A program célcsoportja: iskolás – 3-4. évfolyamtól felfelé 
A program időtartama: 50-70 perc, a közönség igénye szerint 
 
A játékot te nyered, ha nagyobb a tenyered  
- interaktív verses foglalkozás 
Interaktív játékos-verses foglalkozás a Zsubatta!, A baba bab, valamint a Miazami, a Miazmég és a 
Kiazaki című köteteim alapján. A gyerekekkel kicsit tornázunk, sokat játszunk, megtanulhatnak egy-egy 
verset, rajzfilmeket vetítek és persze játszunk a kitalálósokkal.  
 
A program célcsoportja: óvodás / kisiskolás 2. évfolyamig 
A program időtartama: 45-60 perc, a közönség igénye szerint  

www.bergerszimat.hu 

http://www.bergerszimat.hu/
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Orcsik Ferenc (B)  
 
 
 
 
 
A boldogság és szeretet ünnepe (Adventi és Karácsonyi  
ünnepségekhez) 
Adventi és karácsonyi gondolatkör a helyi és globális kultúrában. 
Az alkalomhoz kapcsolódó ismeretterjesztő előadás idézetekkel,  
valamint szemelvényekkel az író műveiből, az alkalomra írott mini  
novella felolvasásával. 
Kapcsolódhat betétként nagyobb lélegzetű karácsonyi műsorhoz is, de önállóan is előadható.  
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős  
Nézők max. létszáma: kiscsoporttól a több száz főig előadható 
A program időtartama: igény szerint, de az optimális a 30-50 perc, (komplex műsor betétjeként: 15-
30 perc) 
A program a következő hónapokban javasolt: november, december 
Kültéri vagy beltéri - bármely helyszínen megoldható. 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő  
Technikai igények: álló mikrofon hangosítással (kisebb helyeken hangosítás nem szükséges).  
 
Könyv és kultúra  
Olvasásra ösztönző ismeretterjesztő előadás. Előadás a magyar kultúráról és benne a könyv szerepéről. 
Kultúratörténet, olvasási kultúra, mai tendenciák. 
A program célcsoportja: A Magyar Kultúra Napja ünnepségeihez, olvasóköröknek, iskolai csoportoknak 
és könyvtárak olvasóközönségének, de szakmai közösségeknek bővített tematikával önálló témaként 
is!  
 
Nézők max. létszáma: A résztvevők száma irreleváns. Beiktatható párbeszéd is kisebb csoportok 
esetén. 
A program időtartama: 30-50 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: Januárban a Magyar kultúra napja ünnepségeihez, de 
bármely hónapban a téma iránt érdeklődők számára, illetve olvasóköröknek, iskolai osztályoknak stb. 
Elsősorban beltéri, de kültéren is megoldható. 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő 
Technikai igények: Ünnepi műsor esetén mikrofonos hangosítás, egyébként asztal, szék, pohár víz.  
 
Olvasni jó! (Olvasásra ösztönző ismeretterjesztő előadás könyvbemutatóval) 
A könyv kialakulása és szerepe a kultúrában, olvasástörténet, olvasási szokások, trendek, digitalizációs 
ártalmak, a modern kor vívmányainak optimális hasznosítása az olvasásösztönzésben, e-book hatása 
az irodalomra. 
 
A program célcsoportja: valamennyi célcsoport részére 
A program időtartama: 30-50 perc (iskolák esetében kialakítható 2 X 45 perces tanóra) 
Helyszín: beltéri   
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő  
Technikai igények: asztal, szék, pohár víz, nagyelőadás esetén hangosítás egy mikrofonnal. 
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Egy szép szerelem története.  
A pécsi Rómeó és Júlia (Előadás és könyvbemutató szemelvényekkel, idézetekkel, műelemzés az írói 
eszközök bemutatásával) 
A szerző pécsi helyszínekre írt, „A fehér szikla szerelmesei” c. regényének bemutatása. (A műből 
színpadi forgatókönyv változat is készült)  
 
A program célcsoportja: Általános iskola felső tagozatától bármely korosztály számára előadható 
Nézők max. létszáma: kiscsoport és száz fős közönség számára is előadható 
A program időtartama: 40-50 perc  
Elsősorban beltéri előadás. 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő 
Technikai igények: asztal székkel, pohár víz. Száz fő felett hangosítás. 
  

Hosszúhetény 
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Origami –  

papírhajtogatás mindenkinek (B)  
 
 
 
 
 
20 perces vetítéssel egybekötött bemutató az origamiról.  
(Papírhajtogatás a művészetben, építészetben, tudományban)  
Egy-két különleges hajtogatás viszünk magunkkal, amit az  
érdeklődők kézbe vehetnek. 
Majd évszakokhoz, ünnepkörhöz kötött origami foglalkozást tartunk.  
Egyszerű könnyen elsajátítható hajtogatásokat tanítunk, amit aztán hazavihetnek a résztvevők. A 
foglalkozás lényege, hogy megismertessük a részvevőkkel, milyen egyszerű dolog a hajtogatás. Az 
origami könnyen elsajátítható és gyorsan sikerélményhez jut a készítő. 
 
A program célcsoportja: Minden korosztályt szeretnénk megtalálni, akár vegyes életkorú csoportokat 
is vállalunk. 
Nézők max. létszáma: 35 fő 
A program időtartama: 2 óra 
A program a következő hónapokban javasolt: augusztus kivételével bármelyik hónap jó 
Kültéri vagy beltéri - ha kültéri programot szeretnének, akkor a vetítés elmarad, de a tájékoztatást így 
is elmondjuk a vendégeknek. 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / ismeretterjesztő / interaktív /kézműves 
Technikai igények: Jó ha van projektor, de vinni is tudunk, a többi alapanyagot és eszközt visszük 
magunkkal. 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Wogerné Sági Judit vagy Pelléné Szabó Éva.  
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MeseTérKép (B)  

 
 
 
 
Alkossunk együtt, alkossunk szabadon -  
művészetterápiás foglalkozás osztályoknak 
Különböző sikerélményt okozó technikák felhasználásával,  
csapatépítő jelleggel alkotunk, beszélgetünk, világot teremtünk az  
Igazgyöngy Alapítvány módszerei alapján. A végeredmény minden  
esetben egy közös alkotás, ami az osztály falát díszítheti.  
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági  
Nézők max. létszáma: 20 fő 
A program időtartama: 90 perc 
Kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program besorolása: foglalkozás / interaktív / kézműves  
Technikai igények: asztalok, székek 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Szalóki Réka (művészetterapeuta, art coach) 
 
 
MeseTérKép alkotófoglalkozások 6-12 éveseknek 
A program rövid leírása: 
- a könyvek világához és az ünnepkörökhöz kapcsolódó kézműves foglalkozás 
- mesés foglalkozás 
  
A MeseTérKép csapata 2017 januárjában alakult azzal a céllal, hogy mesealapú alkotófoglalkozásokat 
tartson a nem mindennapi kalandokra vágyó gyerekeknek Pécsen és Pécs környékén. A foglalkozások 
kortárs gyerekirodalmi művekre, valamint művészetterápiás és drámapedagógiás módszerekre 
épülnek. 
Programunk több mint egy kézműves foglalkozás, egy komplett élménycsomagot kínálunk, amelyben 
egyszerre van benne a játék, a tanulás és a szórakozás. A foglalkozásokat mindig az adott eseményre 
és a résztvevők életkorára, érdeklődési körére szabjuk. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági 
Nézők max. létszáma: 15 fő 
A program időtartama: 90 perc 
Kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program besorolása: foglalkozás / 
interaktív / kézműves  
Technikai igények: asztalok, székek 
A programban közreműködő személyek 
felsorolása: Arató Vilja (kulturális mediátor, 
drámapedagógus), Szalóki Réka 
(művészetterapeuta, art coach), Varga Kitti 
(gyerekirodalmár)  
  

facebook.com/meseterkep 

Nagykozár 
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Siklósi Hagyományőrző Egyesület (B)  

 
 
 
 
 
 
Huszárelőadás 
Élő történelemóra, amelynek keretein belül azt fejtegetjük,  
hogy miért a magyar huszár a mai magyar katonai hagyományőrzés  
egyik legfőbb jelképe. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 200 fő 
A program időtartama: 45-50 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: áprilistól decemberig 
Kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő / interaktív / kiállítás 
Technikai igények: Nagyobb tömeg esetén hangosítás. 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Puskás Zoltán 
 
 
A történelem lovas szemmel 
Ismeretterjesztő előadás, amely arról szól, hogy milyen úton kísérte végig nemzetünket leghűségesebb 
társunk a ló. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 200 
A program időtartama: 45-50 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: áprilistól decemberig  
Kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő / interaktív / kiállítás 
Technikai igények: Nagyobb tömeg esetén hangosítás. 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Varnyuné Kis-Bicskei Nikolett 
 
  

Túrony 
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Simon Szilvia (B)  
 
 
 
 
A programok célcsoportja:iskolás (általános iskola,  
gimnázium, középiskola, egyetem) / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: kb. egy osztály  
A program időtartama: 45 perces tanóra vagy 60 perc 
Választható még: 2x45 perc (a 2. foglakozás kreatív-alkotó vagy gondolatébresztő feladatokból áll, 
korosztálytól függően) egyedi megbeszélés alapján pl. Land-Art vagy Tiszta és szennyezett folyó 
gyártása kreppapírból és hulladék anyagokból. 
Helyszín: elsősorban beltéri – kinti (a természetben végzett) programmal bővíthető.     
A program besorolása: előadás / foglalkozás / ismeretterjesztő / interaktív 
Technikai igények: projektor, hangfal 
 

1. Víz, tiszta víz – elúszunk, megisszuk vagy megússzuk? 
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. A 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 vízszint emelkedés, ha a globális hőmérséklet tovább nő. 
 

2. Erdei ösvényeken – az erdők, a fák helyzete és kincsei napjainkban, Ültess Fát programok! 
„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. 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.  
 

3. Milyen a vadvilág helyzete napjainkban? Nálatok laknak-e állatok? 
„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? 
 

4. Lekapcsoljunk? – Föld órája, klímaváltozás, fényszennyezés és hatásai 
„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? 
 



 Csorba Győző Könyvtár 

42 
 

Szabó Zsuzsa (B)   
 
 
 
 
 
Betlehemes játék 
Eredeti gyűjtések felhasználásával szerkesztette és saját  
készítésű asztali színházában adja elő Szabó Zsuzsa bábművész.  
A játék az eredeti szövegek mellett a magyar bábjátékos  
hagyományból ismert bábtáncoltatást is hűen idézi fel, emellett a  
pásztorok és a Háromkirályok alakoskodó játékát is bábokkal mutatja be.  
A játékot követően lehetőség van egy kiválasztott figura elkészítésére is.  
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás /idős 
Nézők max. létszáma: 50 fő.  
Kültéri és beltéri is lehet. 
A program időtartama: 20 perc játékidő + 30 perc kézművesség (kézművesség nélkül is kérhető) 
A program a következő hónapokban javasolt: Adventtől Vízkeresztig 
A program besorolása: (báb)színház / kézműves 
Technikai igények: 5 m2 játéktér (minden egyebet viszek) 
 
Zsuzsi néni mesekosara 
Mi kell egy jóízű meséhez? Hát te, meg én, meg néhány edény, 
meg zöldség a konyhából. Rögtön kikerekedik egy vajaspánkó, 
vagy éppen – nem is egy, de három – nyúl, a sünöket pedig 
megszámlálni se tudjuk! Zsuzsi néni kredencéből ugyanis 
időnként elszabadulnak a habverők, a tésztaszűrők, a főzeléknek 
való káposztafejek. Akkor aztán nem csoda, ha a rakoncátlan 
vajaspánkó is fogja magát, és egy óvatlan pillanatban - uzsgyi, neki 
a világnak! És az erdő rémséges rémei, a rettenetes három 
nyulak? Azok is ott lapulnak a zöldséges kosár fenekén. 
Vajaspánkó (orosz népmese) – tárgyjátékkal; Zelk Zoltán: A 
három nyúl – zöldségekkel;  Lev Tolsztoj: A sündisznó és a nyúl – 
tárgyjátékkal. 
 
A program célcsoportja: óvodás 
Nézők max. létszáma: 30 fő.  
Kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program időtartama: 50 perc 
A program besorolása: interaktív / (báb)színház 
Technikai igények: egy védettebb zug a meséléshez egy szőnyegnyi hellyel a gyerekeknek  
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Turka, a táncoló kecske 
Dramatikus népi játék a sokaság és Zsuzsi néni örömére. Itt van Zsuzsi néni, meg az ő táncos lábú 
kecskéje! Ez a kecske sosem öregszik, pedig immár nagykorú, Zsuzsi néni meg csak fiatalodik a 
közönség rajongásában fürdőzve. Eredeti népi játékokból – ezt hozzuk mi - és a sokaság jókedvéből – 
ezt hozzátok ti - kerekedik ki a mulatság. A dramatikus játékok között a kecskealakoskodás volt az egyik 
legnépszerűbb. Az interaktív játékot az eredeti szövegvázra épített rögtönzések teszik az adott 
közönség számára élvezetessé. A játékhoz kapcsolódóan kézműves foglalkozás – kicsi Turkák készítése. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
Nézők max. létszáma: 50 fő.  
Kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program időtartama: 50 perc: 30 perc alakoskodó játék + 20 perc kézművesség  
A program besorolása: interaktív / (báb)színház / kézműves 
Technikai igények: kb. 10 m2 színpadi rész + ülőhelyek (emelvény nem feltétlenül szükséges) 
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Székely László (B)  
 
 
 
Az előadásokban közreműködik Székely László költő,  
Kazinczy-érmes előadóművész. 
A technikai feltételeket a Kultúrá-Ért Alapítvány biztosítja. 
 
Én költök, te költesz, ő költ? Költő! – Rendhagyó irodalomóra 
Próbálkoztál már versírással? Igen vagy nem, segítsünk megfejteni, mi  
motiválja, űzi, hajtja a költőket újra és újra erre a nem mindennapi játékra?  
Barangolj közösen a költővel a rímek és ritmusok virtuális világában! Fedezd fel vele együtt, mire 
használja költészetében a notebookot egy mai lírikus. Költemények és titkok egyetlen kötetlen, 
izgalmas irodalomórán. 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági 
A program időtartama: 40-45 perc 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / ismeretterjesztő / 
interaktív 
 
Mesél a költő! – kisiskolásoknak és még kisebbeknek 
Hallgasd a verses meséket, barangolj közösen a költővel a rímek és 
ritmusok varázslatos világában! Miért kezetlen állat a hal? Ciprus 
szigetén valóban sok a macska?  
Hallgasd, kérdezd a költőt! Saját szájából hallhatod, hogy jutottak 
eszébe ilyen különös kérdések, miként verselte meg vidám válaszait. 
Emellett még verset is tanulhatsz tőle! 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
A program időtartama: 35-45 perc (korcsoporttól függően) 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / ismeretterjesztő / 
interaktív  
 
Pityeri kalandjai – fergeteges vers-, dal- és ritmuskavalkád – zenés 
irodalmi élmény a javából! 
A daloló költő Észak Velencéje szülöttével – Pityeri Vászkával – Moszkvában találkozik. A világhíres 
Arbaton, az utcazenészek paradicsomában mindketten dalra fakadva zengik élményeiket, zenés 
ábrándjaikat, de még vidám verseiket is diákkoruktól Vászka minapi tragikomikus rémálmáig. Láb nem 
marad mozdulatlan! 
A program célcsoportja: ifjúsági / felnőtt / idős 
A program időtartama: 50 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: egész évben 
A program besorolása: előadás / zenés  
 
Versben utazom – Költői titkok felnőtteknek 
Mit mond versben és prózában kortársunk, az élő költő: miként születik a vers? Egyáltalán miért 
gondolják sokan, hogy születik? Jeles klasszikusaink szerint nem is születik. Mi a titka a régi nagy 
poétáknak? A versalkotás rejtelmeibe avatja be közönségét egy mai lírikus. 
A program célcsoportja: ifjúsági / felnőtt / idős 
A program időtartama: 40-45 perc 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő / interaktív  

Lothárd 
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Tóth Péter Lóránt (B)  

 
 
 
 
 
Rendhagyó irodalom-és történelemórák, pódiumműsorok 
József Attila, Arany János, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós  
költészetén és életén; Szent László király, Hunyadi Mátyás, Rákóczi  
Ferenc példamutató életén alapuló órák; a felvidéki kitelepítettek,  
1956 témáiban interaktív irodalom és történelem órák, amelyek a máról,  
rólunk, a XXI. század kihívásairól (is) szólnak.  
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: nincs felső határ, előadásaimat látták már a kárpátaljai szórványfalvakban 
például 4-5 fő, de Sátoraljaújhelyen 450-en is. 
A program időtartama: 60-70 perc 
Helyszín: beltéri (de kültérin is játszható)  
A program besorolása: előadás / foglalkozás / ismeretterjesztő / interaktív / színház  
  

facebook.com/Tóth-Péter-Lóránt-346476982355758 
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Total Art Egyesület (B)  
 

 

 
 
A Total Art Egyesület szívesen részt vesz különböző  
rendezvényeken, hogy népszerűsítse a „Pécsi  
Animáció Története” kiállítást, és a rajzfilmkészítő szakmát,  
valamint a nemzetiségi kultúrát a Baranyai  
Nemzetiségi Körkép kiállításaival. Az eseményeken animációs  
foglalkozásokat tart gyerekek és felnőttek részére.  
A nemzetiségi kiállítások anyaga molinókon van megjelenítve,  
ezt tudja prezentálni egy-egy kiállítással. 
 
1. Pécsi Animáció Története kiállítás kihelyezése, szakmai előadás, foglalkozás megtartása 

 
2. Animációs foglalkozás: gyerekeknek felnőtteknek egyaránt ajánljuk. Klubok, szakkörök, 

civil csoportok kreativitását növelő foglalkozás, másfél két órában. 15-25 fő létszámig. 
Program: 
A résztvevők megismerkedhetnek a zootróppal (henger alakú doboz bemetszésekkel, 
belül mozdulatról mozdulatra ábrázolva a figura. A hengert megforgatjuk, a figura 
megmozdul.) A rajzfilmkészítés őse a zootróp, a forgó dob! Csodadob! Mozgó jelenetet 
készítenek az alábbi módon: visszatérő mozgássort rajzolnak, amit a zootrópba helyezünk, 
így a figurák megmozdulnak. A labda-pattogástól, arckifejezésig, bármit meg lehet 
mozgatni. Stoptrükk technikával tárgyanimációs, papírkivágásos kisfilmet készíthetnek. 
A hagyományos rajzfilm készítés folyamatát kihelyezett molinókon, mutatjuk be. 
Lehetőség van arra is, hogy egy rövid 20 perces prezentáció keretében ismerjék meg az 
érdeklődők a szakma titkait. 
 

3. Baranyai Nemzetiségi Körkép egy nemzetiségének bemutató kiállítása 
 
A programok célcsoportja: iskolások / 
felnőttek 
Nézők max. létszáma: 50 fő 
A program időtartama: 60 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: interaktív / 
ismeretterjesztő / előadás / kiállítás  

 
  

http://www.pecsianimacio.hu/ 

Nagypeterd 
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Varázsóra (B)  
 
 
 
 
Varázsóra – interaktív kísérletek kicsiknek és nagyoknak 
 
Választható interaktív kísérleti bemutatók: 
 
1. Hajmeresztő kísérletek 
Változatos kalandozás a hangok világától az elektromosságig 
 
2. Barátunk a nyomás 
Mi lenne, ha nem lenne a Földnek légköre? Hogyan lehet a pillecukrot hatalmasra növeszteni? - 
kísérletek a légüres térben, és a levegő erejével, és kísérletek a víz nyomásával is. 
 
3. Varázsoljunk fénnyel!  
A fény nyomába eredünk: követjük, hova lesz a fény, ha nem látjuk, megmutatjuk, hogyan csinálhatunk 
magunkból fényforrást, és hogyan lehet színekkel becsapni a szemünket. Láthatóvá tesszük a 
láthatatlant – megannyi szórakoztató kísérlet kicsiknek és nagyoknak. (Sötétítés szükséges!) 
 
4. Karácsonyváró kísérletek 
Hogyan segíthetünk a Mikulásnak? Készítsünk rénszarvaskürtöt, 
fújunk szelet, csináljunk havat és hideget! Javasolt időpont: 
november-december. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági 
Nézők max. létszáma: 150 fő, hangosítást biztosítok 
A program időtartama: 45 perc 
Kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő / interaktív 
Technikai igények: 2 m2 asztalfelület, hálózati csatlakozó 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Szász 
János Péter 
  

Piskó 

https://www.zsolnaynegyed.hu/latnivalok/varazsora 
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Vers- és Prózamondó  
Pedagógusok Műhelye (B)  

 
 
 
 
A Nevelők Háza Egyesület egyik kiemelkedő, öntevékeny  
alkotó művészeti csoportja immár 27. éve működik. A vers –  
és prózamondó pedagógusok köre 1987-ben alakult néhány  
irodalomszerető tanár és óvónő részvételével. Eredeti céljuk a  
szép magyar beszéd és az irodalom ápolása és gyakorlása volt, csupán  
saját kedvtelésre. Az elmúlt évek alatt "elverselt" költők sora a teljesség  
igénye nélkül: Pákolitz István, Galambosi László, Makay Ida, Mihalik Zsolt,  
Bertók László, Méhes Károly, Fischer Mária pécsi költők, valamint Szabó Ferenc, Lázár Ervin, 
Janikovszky Éva, Radnóti Miklós. Jelenleg tizenhárom irodalomkedvelő tagból áll a közösség, akik havi 
rendszerességgel, a megye kisebb településeiről is összejönnek, és készülnek az újabb és újabb 
előadásokra. 
A programok besorolása: előadás 
 
1. "Akarom, légy víg..."  
Vidám versmondó est Petőfi Sándor, Arany János, 
Puskin, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Heltai Jenő, 
József Attila, Papp László, Darvas Szilárd, Romhányi 
József, Páskándi Géza, Szilágyi Domonkos és Varró Dániel 
verseiből. 
 
A program célcsoportja: felnőttek, nyugdíjasok 
A program időtartama: 45-50 perc 
 
2. A magyar bor dicsérete 
Magyar költők versei a magyar borról és a borkultúráról 
– Petőfi Sándor, Weöres Sándor, József Attila, Dsida 
Jenő, Hamvas Béla stb. versei szerepelnek a műsorban.  
 
A program célcsoportja: felnőttek, nyugdíjasok 
A program időtartama: 45-50 perc. 
 
3. Biblia - Könyvek Könyve 
Kiemelkedő alkotások, versek, melyek végigvezetik a hallgatót az Ószövetségen és Újszövetségen, 
Károli Gáspár Biblia fordítását használva átkötő szövegként.  
 
A program célcsoportja: felnőttek, nyugdíjasok  
Program időtartama: 1 óra 
 
4. Lázár Ervin emlékest az író munkásságának feldolgozása 
A program célcsoportja: felnőttek, nyugdíjasok  
A program időtartama: 1 óra 
 
5. Ady-emlékest a 100 éve elhunyt költő emlékére 
A program célcsoportja: felnőttek, nyugdíjasok  
A program időtartama: 1 óra  

Szajk 
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Zöld-Híd Alapítvány (B)  

 
 
 
 
 
Öko-játszóház és kézműves program 
Öko játszóházunkat igénybe vehetik: 

 családoknak, gyermekeknek szóló délelőtti vagy  
délutáni önálló program keretében,  

 óvodai csoportok, iskolai osztályok számára projektnap  
vagy tábor során, 

 kísérő programként falunap, szüreti fesztivál vagy majális rendezvényekhez kapcsolódva. 
 

Az öko játszóházra jó alkalmat kínálnak az ünnepek (farsang, húsvét, Márton nap, adventi készülődés, 
Luca nap) és a zöld jeles napok (március 22. - víz világnapja, április 22. - Föld napja, május 10. - madarak 
és fák napja, szeptember 22. - autómentes nap, október 4. - állatok világnapja) is.  
A résztvevők környezetvédelmi témájú, környezetbarát alapanyagú, valamint hulladékból készített 
játékok kipróbálása során ismerkedhetnek meg a környezetvédelem témájával. Kézműves foglalkozás 
keretében pedig hulladékokból és a természet kincsestárából alkothatnak (pl.: készíthetnek ügyességi 
játékokat, díszeket és tárolókat újrapapírból; pénztárcát és ékszert italos karton dobozból; 
termésképet magokból és gyógynövényekből). 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős  
Nézők max. létszáma: 50 fő (csoportbontással több résztvevő is bevonható) 
A program időtartama: 3 óra 
A program a következő hónapokban javasolt: egész évben megvalósítható, jó idő esetén igény szerint 
szabadtéren is. Kültéri és beltéri is lehet. 
A program besorolása: foglalkozás / interaktív / kézműves 
Technikai igények: a résztvevők létszámának megfelelő mennyiségű asztal és szék, vagy sörpad 
garnitúra  
A programban közreműködő személyek felsorolása: Borsós Zsófia, környezeti nevelő és a Zöld-híd 
Alapítvány gyakornokai, önkéntesei 
  

Magyarbóly 

Markóc 
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Borsós István (C)  
 
 
 
 
1. A hungarikum tárogató története és bemutatása 
 
1.) A tárogató mint jelző és hadihangszer 
2.) Vitézi, históriás idők 
3.) Rákóczi táborában 
4.) Kossuth Lajos azt üzente.. 
5.) Rákóczi romantika 
6.) Az I. világháború dalai 
7.) Trianon után a „Csonka Magyarország” dalai 
8.) Dél-dunántúli dallamoktól a határon túli dalokig 
9.) Egyházi énekek, zsoltárok 
10.)  Ha mulatni támad kedvem… (bordalok és vidámságok) 
 
A program célcsoportja: felnőtteknek és fiataloknak 
egyaránt ajánlom a műsort, amelyet már több alkalommal 
előadtam 15-60 főig. 
A program időtartama: 60 perc  
Technikai igény: egy asztal, amelyre kiállítom a 
bemutatásra szánt hangszereket, kottákat és CD-ket. 
Nagyobb teremben célszerű a beszédhez mikrofont 
használni, de a tárogatót nem szükséges erősíteni. 
Ha a teremben van projektor vagy nagyméretű monitor,  
akkor szívesen vetítek képeket is az előadáshoz 
 
2. A hungarikum tárogató bemutatása népdalok, verbunkok és csárdások megszólaltatásával   
1.) A tárogató és a népi furulya bemutatása 
2.) Bejártam Tolnát, Baranyát… (szűkebb hazánk népdalai) 
3.)Tiszán innen, Dunán túl… (népdalok az egész ország területéről) 
4.) Kárpát medencei utazás… (határon túli magyar népdalok) 
5.) Táncritmusban… (Verbunkok és csárdások) 
5.) Szóljon a dal... (közös éneklés) 

 
A program célcsoportja: Felnőttek, általános és középiskolás csoportok. 
Az előadás végén egyéni hangszerbemutatót (tárogatók, népi furulya) tartok és a közös énekléshez 
kiosztok szöveges kottalapokat is. 
A program időtartama: 60 perc 
Jó időben szabadtéren is tartható a program (pl. Dunaharaszti evangélikus hittantábor; Majs, Mánfa, 
Dencsháza falunapok), köthető nemzeti, egyházi vagy egyéb ünnephez (pl. évek óta tartok előadást 
virágvasárnapon a zengővárkonyi diákoknak a Tojásmúzeum szervezésében, páprádi adventi műsor, 
szebényi okt.23-ei műsor) 
Technikai igény: Egy asztal, amelyre kiállítom a bemutatásra szánt hangszereket, kottákat és CD-ket. 
Nagyobb teremben célszerű a beszédhez mikrofont használni, de a tárogatót nem szükséges erősíteni 
(pl. tornaterem, színházterem). Ha a teremben van projektor vagy nagyméretű monitor, akkor szívesen 
vetítek képeket is az előadáshoz 
  

Boldogasszonyfa 
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EccPecc gyermekzenei koncertek (C)  
 
 
 
 
Választható programok: 

 Hagyományos EccPecc-koncert 

 Környezettudatos műsor 

 Mikulás–Karácsony 

 Tavasz–Anyák napja 

 Gyereknap 

 Ősz 

 Olvasás- és könyvtárnépszerűsítő műsor 

 Varró Dani-műsor 

 Weöres-műsor 

 Farsangi műsor 

 Húsvéti műsor 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: nincs maximum létszám 
A program időtartama: 45-50 perc igény szerint 
Helyszín: kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program besorolása: ismeretterjesztő / zenés / interaktív 
Technikai igények: 4 db mikrofon, 1 gitár vonalban, hangfalak, minimum 5 csatornás erősítő, előzetes 
egyeztetés után a hangosításról teljes mértékben gondoskodunk. 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Bánki András, Bánkiné Kapi Zsófia, Nagy Renáta, 
Horváth Genovéva 
  

http://www.eccpeccgyerekzene.hu/ 

Magyarsarlós 
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Grace és Gloria (C)  

 
 
 
 
 
 
Hogyan adunk számot életünkről?  
Miért vagyunk ezen a világon?  
Nincs ember, akit ne foglalkoztatna ez a kérdés, hiszen életünk  
minden percében ott ólálkodik körülöttünk az elmúlás. Grace-t, az  
idős parasztasszonyt nemrég engedték ki a kórházból. Gondozója Gloria,  
miután elhagyta New Yorkot és egy sikeres állást, most önkéntes ápolóként érkezik hozzá. Kettőjük 
történetét mondja el az ismert amerikai író, miközben a néző önfeledten nevet az élet abszurd 
helyzetein. 
Egy humorral teli megható történet a hitről, életről és halálról. 
A 100 előadást megért Grace és Gloria darabot a Pécs Baranyai Kulturális Szövetség nívódíjban 
részesítette. 
 
A program célcsoportja: felnőttek 
A program időtartama: 70 perc 
A program besorolása: előadás 
  

https://www.pnsz.hu/eloadas/292/grace-es-gloria 
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Hanga Banda (C)  

 
 
 
 
 
Autentikus magyar népzene a Kárpát-medencéből. 
 
 
A program minden korcsoport számára ajánlott. 
Nézők max. létszáma: nincs nézői létszámkeret 
A program időtartama: kb. 50 perc, illetve megbeszélés alapján 
A program a következő hónapokban javasolt: mindegyik hónapban,  
hidegebb időben beltéri helyszínnel 
A program besorolása: előadás / zenés  
Technikai igények: nagyobb létszámú közönség, ill. nagy terület esetén hangtechnika: 4 mikrofon. 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Maticsné Darvas Nikoletta, Jusztin Levente, 
Misch Erik, Dr. Vincze András 
 
  

https://hangabanda.freewb.hu/ 

Baranyaszentgyörgy 
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Hangerdő Társulat (C)  

 
 
 
 
 
Technikai igények: A résztvevők létszámától függ az  
interaktivitásra felhasználható tér nagysága. Szerencsés, ha  
van 30 m² terület erre a célra, de ha nem megoldható, akkor az  
adott térhez alkalmazkodik a produkció. Az előadás hangtechnikai  
igényét biztosítani tudjuk, de mindenképpen egyeztetést igényel.  
Mikrofonparkunk adott, keverőt, hangfalakat biztosítani tudunk.  
 
 
Hangerdő Társulat: Az ördög meséje 
Jeles napokhoz kapcsolódó interaktív előadás, melynek létezik gyermek és felnőtt változata is. 
„Megéheznek a pokolban „Ördögék”, nincs mit tenni, felzavarja az asszony családfőt a Föld felszínére 
elemózsiáért – jelesül ember gyerekért. Odafönn azonban nem minden tejföl (ember gyerek)! Jönnek 
sorra a megpróbáltatások kútugráskor, kisze bábba kötözéskor, húsvéti elázáskor, Szent Gergely-
napján, zöldág járáskor, Pünkösdi kakasviadalban, Szent-Iván éji tűzugráskor, Mihály napján és Szent 
Márton ünnepén sorra érik a megpróbáltatások szegény Ördögöt. Végül már dehogy akar ő már ember 
gyereket…, beáll inkább rock zenésznek!” 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt  
Nézők max. létszáma: Beltéren hangosítás nélkül maximum 80 fő, hangosítással 300 fő. Kültéren 
hangosítás nélkül maximum 50 fő, hangosítással 1200 fő 
A program időtartama: 45 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: április-november között 
Helyszín: kültéri / beltéri. Az előadás játéktere 10 m². 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / ismeretterjesztő / zenés / interaktív  
A programban közreműködő személyek felsorolása: Martos Csongor, Imre Gábor, Büki Richárd – 
szükség esetén plusz egy fő hangtechnikus. 
 
 
Hangerdő Társulat interaktív gyermekkoncertje 
Tizenhárom éve játszik a Hangerdő Társulat zenés gyermekelőadásokat. Jelenleg hat produkció van 
színen, melyekben közel 40 dalt játszanak. Interaktív koncertjüket először 2017-ben adták elő. 
Rendezvényekhez/alkalomhoz illően válogatják ki előadásaikból az adott koncerten elhangzó dalokat. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági 
Nézők max. létszáma: Beltéren hangosítással maximum 300 fő. Kültéren hangosítással maximum 1000 
fő 
A program időtartama: 50-60 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: áprilistól - decemberig 
Helyszín: kültéri / beltéri. Az előadás játéktere 10 m². 
A program besorolása: előadás / zenés / interaktív 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Imre Gábor, Mits Arnold, Martos Csongor, Koch 
Ivett, Büki Richárd - szükség esetén plusz egy fő hangtechnikus. 
 
 

http://cult-fusion.hu/?page_id=241 
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Jézuskaváró 
Ünnepi hangulatú adventi előadás, melynek középpontjában egy rábaközi népmese áll, 
pásztorjátékkal.  
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: Beltéren hangosítás nélkül maximum 80 fő, hangosítással 300 fő.  
A program időtartama: 45-50 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: december 
Helyszín: beltéri. Az előadás játéktere 5 m². 
A program besorolása: előadás / zenés / interaktív  
A programban közreműködő személyek felsorolása: Martos Csongor, Büki Richárd - szükség esetén 
plusz egy fő hangtechnikus. 
 
A Mikulás és a Krampusz kalandjai 
Szent Miklós naphoz kapcsolódó interaktív gyermekelőadás. 
A Mikulás már megint elaludt a szánon. Nincs nagy vész, a 
Krampusz menti a helyzetet a gyerekek segítségével. 
Megérkezik a „nagyszakállú”, de minden gyermek 
megérdemli az ajándékot? Az előadás a 2006-os bemutató 
óta minden évben színen van.  
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / 
idős 
Nézők max. létszáma: Beltéren hangosítás nélkül maximum 
80 fő, hangosítással 300 fő.  
A program időtartama: 40-50 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: december 
Helyszín: beltéri. Az előadás játéktere 5 m². 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / zenés / interaktív  
A programban közreműködő személyek felsorolása: Koch Ivett/Mits Arnold, Büki Richárd- szükség 
esetén plusz egy fő hangtechnikus. 
 
Szamárfüles varázskönyv 
Foglalkoztató előadás Romhányi József állatmeséi alapján. Két vándor muzsikus és egy bűvész-bohóc-
hoppmester varázslásból, játékba, mesékbe és muzsikába vezeti a közönséget. Az előadást 2010-től 
folyamatosan játsszuk. 
A program célcsoportja (több is jelölhető): óvodás / iskolás / ifjúsági  
Nézők max. létszáma: Beltéren hangosítás nélkül maximum 80 fő, hangosítással 300 fő. Kültéren 
hangosítás nélkül maximum 50 fő, hangosítással 1000 fő 
A program időtartama: 45-55 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: április – december között 
Helyszín: kültéri / beltéri 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / zenés / interaktív  
Az előadás játéktere 5 m². A résztvevők létszámától függ az interaktivitásra felhasználható tér 
nagysága. Szerencsés, ha van 10 m² terület erre a célra, de ha nem megoldható, akkor az adott 
térhez alkalmazkodik a produkció.  
A programban közreműködő személyek felsorolása: Mits Arnold/Martos Csongor, Koch Ivett, Büki 
Richárd - szükség esetén plusz egy fő hangtechnikus. 
  

Palkonya 
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Hangoló Zenés Gyermekszínház (C)  

 
 
 
 
 
 
Zenés interaktív irodalmi műsorok 
 
1.Megy a vonat.  
2.Hangok gyorsan  
3.A fázó rókafiak  
4.Gyümölcskenyér 
5.Csacsikázó műsor 
6.Állatok Olimpiája műsor 
7.Mesterségek műsor 
8.Vízivilág műsor  
9.Fákban rejlő kincseink műsor  
10.Kívánságműsor  
11. Állati fejtörő 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás  
Nézők max. létszáma: 15-300 fő 
A program időtartama: 40-45 perc 
Helyszín: kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program besorolása: előadás / zenés / interaktív / (báb)színház 
Technikai igények: Nincs (az előadó saját hangtechnikát használ) 
A programban közreműködő személyek: Nemes László és a közönségből kiválasztott szereplők 
  

http://www.hangoloszinhaz.hu/ 

Szűr 
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Kovács Gábor (C)  
 
 
 
 

 
 
Zenetarisznya  
Interaktív, vidám zenés játék a nézők közreműködésével, amelyben  
kiderül, hogy otthon, az óvodában, iskolában, a munkahelyen –  
mindenütt – körbe vagyunk véve hangszerekkel; Kerékpár-pumpa, mankó,  
söprűnyél, portörlő… Észrevesszük őket? 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: Nincs korlátozva 
A program időtartama: 45 – 75 perc között ideális.  
Helyszín: Kültérre és beltérre is alkalmas.  
A program besorolása: előadás / ismeretterjesztő / zenés / interaktív 
Technikai igények: Minden szükséges technikát a produkció biztosít. A szervezéshez plakátokat, 
szórólapokat a meghívó részére küldünk.  
Alapterület: Minimum 2x2 méter.  
 
Állatmesék 
Zenés mese egy óriás mesekönyv főszereplésével. Ahogy 
haladunk a tanulságos történetekben, észrevétlenül 
szereplőkké válnak a gyerekek is. Együtt énekelünk, 
játszunk, mondókákat találunk ki… A mese végén még 
„állatnyelven beszélő” hangszerek is megszólalnak. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
Nézők max. létszáma: Nincs korlátozva 
A program időtartama: 50 perc  
Helyszín: Kültérre és beltérre is alkalmas.  
A program besorolása: előadás / zenés / interaktív 
Technikai igények: Minden szükséges technikát a produkció biztosít. A szervezéshez plakátokat, 
szórólapokat a meghívó részére küldünk.  
Alapterület: Minimum 2x3 méter.  
 
Hétmérföldes Tarisznya 
Zenés mese a padláson talált „rongyos-foltos” tarisznya kincseiről; versekről, dalokról, 
találóskérdésekről, mondókákról, melyek mind-mind az évszakok körforgásáról szólnak. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
Nézők max. létszáma: Nincs korlátozva 
A program időtartama: 50 perc  
Helyszín: Kültérre és beltérre is alkalmas. 
A program besorolása: előadás / zenés / interaktív  
Technikai igények: Minden szükséges technikát a produkció biztosít. A szervezéshez plakátokat, 
szórólapokat a meghívó részére küldünk.  
Alapterület: Minimum 2x3 méter.  

www.muzsikus.com 

http://www.muzsikus.com/
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Mizereg (C)  
 
 
 
 
Játékos-mesés zenék, zenés-játékos mesék, mesés-zenés  
játékok... Dramatikus játszóházak, alkalmi és ünnepi műsorok.  
Egymagamban, vagy zenész-, táncos-, énekes-mesemondó  
barátaimmal együtt kerülhetek az Önök színe elé. Rendszerint  
egy-egy mese, történet, népszokás, históriás ének köré építjük fel  
előadásainkat, síppal-dobbal, nádi hegedűvel. Mivel történeteink gyakran  
improvizációs jellegűek, ezért könnyen tudjuk azokat a közönség igényeihez alakítani.  
 
A programok időtartama 45-60 perc.  
A program célcsoportja a legtöbb műsor esetén, óvodás kortól felnőttekig terjed, 
igyekszünk mindenkinek élményt nyújtani, útravalót adni. A "Boros", és "Vitézekről 
história" valamint a néprajzi jellegű ismeretterjesztő előadások inkább felnőttek 
érdeklődésére tarthatnak számot.  
A program besorolása: ismeretterjesztő / zenés / előadás 
 
1. Dudamese (interaktív verses mese Pál István - az utolsó dudás - nyomán, és hangszerbemutató) -   
2. Interaktív mese (dramatikus néphagyományaink mentén bolondesketéssel, tánccal, dallal, nagy 
zajjal, zenével)  
3.A nyelves királylány (Tréfás mese  és hangszerbemutató)   
4. A Nap, a Hold s a Csillagok elrablása (képmutogató, és dramatizált mese)  
5. Szilaj csikók - pünkösdi királyleányok  (Vitézi próbák és varázslatok pünkösdre gyermekeknek)   
6. Boros (Bolond mise a jó borért s a jó borivókért) elsősorban felnőtteknek  
7. Vitézekről história (Zenés- bábos- históriás emlékezés hőseinkre, harcos szentjeinkre)  
8. Mikulásváró - Szent Miklós meséje (képmutogató, és interaktív előadás)  
9. "Gelegonya kettő" (Luca-napi interaktív játékos ismeretterjesztő műsor gyerekekkel, kukoricával, 
tollal, rémisztő Lucákkal és szigorral)   
10. "Betlehembe jer pajtás!" (betlehemes műsor)  
11. "Síppal dobbal" (Hangszerkészítő kézműves foglalkozás mesével: egyszerű hangszereket készítünk 
bürökből, nádból, fából, varázsigékkel, dallal, mesével)   
12. Az évkör ünnepeiről - ismeretterjesztő előadás zenével, gyermekeknek, vagy(!) felnőtteknek.   
13. A gyermekjáték misztériuma - ismeretterjesztő előadás felnőtteknek  
14. "Hát te betyár..."  - Zenés elmélkedés a betyárokról - elsősorban felnőtteknek. (a Rőtökör 
Társulattal közös műsor)   
15. Ludas Marci - Szent Márton meséje - bábelőadás (a 
Rőtökör Társulattal közös műsor)  
 
  

Tésenfa 

facebook.com/mizereg 
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Oberon Társulat (C)  

 
 
 
Fogságban – interaktív drámaóra 
Interaktív játék, amelyben a résztvevők a török korba  
csöppenhetnek. Nem megnézve, hanem végigjátszva ismerik  
meg a késő középkor vonatkozásait, s együtt járhatnak túl  
fondorlattal, együttműködéssel, ügyességgel a törökök eszén. 
 
A program célcsoportja: 5-12 éves korig 
A program időtartama: kb. 45 perc 
Technikai igények: zárt tér, minimum 3x5 m2 szabad területtel, jó idő esetén 
lehet a szabadban  
A programban közreműködő személyek: Gál Éva és Arató Máté színész-
drámatanárok 
 
Ballada a Senki Fiáról – vers-színház 
Összeállítás kortárs és klasszikusnak számító költők 
életművéből. A többek között József Attila, Faludy György, 
Karafiáth Orsolya, Ady Endre munkáit felölelő produkció zenei 
kísérettel, életmű-magyarázatokkal, énekkel válik teljessé. A 
program, adott eseményhez (Idősek Napja, helyi költő munkája, 
Költészet Napja, stb.) egyéni igény szerint igazítható.  
 
A program célcsoportja: 12-99 éves korig 
A program időtartama: kb. 40 perc 
Technikai igények: hangosítás, zárt tér. 
A programban közreműködő személyek: Bogárdi Aliz- vers, 
hegedű, ének, Stauróczky Éva – ének, Fenyvesi Mihály- vers, 
zongora, ének, Ákli Krisztián- vers, próza, gitár, ének. 
Összeállította és rendezte: Ákli Krisztián 
 
 
A lónak vélt menyasszony – vásári komédia 
Klasszikus középkori hagyományokat felelevenítő színjáték, sok 
interaktív résszel, nevetéssel, dallal. A szegény gazda 
összetéveszti az érkező „kérőket”, de végül helyre áll a 
rend s mindenki megkapja, amit érdemel!  
 
A program célcsoportja: 12-99 éves korig  
A program időtartama: kb. 30 perc 
Technikai igények: nincs szükség színpadra, technikára, a 
játék a nézők között zajlik. 
A programban közreműködő személyek: Arató 
Máté/Putzer Ákos, Ákli Krisztián, Gálberki Réka, Fenyvesi 
Mihály, Gál Éva 
Rendezte: Gál Éva 
 
 

facebook.com/oberontarsulat 



 Csorba Győző Könyvtár 

60 
 

 
A Tűz Csiholója – vers-színház 
Összeállítás kortárs és klasszikusnak számító költők életművéből. A többek között József Attila, Faludy 
György, Karafiáth Orsolya munkáit felölelő produkció zenei kísérettel, életmű-magyarázatokkal, 
énekkel válik teljessé. Munkánkkal a 100 éve elhunyt Ady Endre előtt tisztelgünk. 
 
Hossza: kb. 40 perc 
Technikai igények: hangosítás, zárt tér. 
Játsszák: Bogárdi Aliz- vers, hegedű, ének, Stauróczky Éva – ének, Fenyvesi Mihály- vers, zongora, 
ének, Ákli Krisztián- vers, próza, gitár, ének. 
Célcsoport: 12-99 éves korig 
Összeállította és rendezte: Ákli Krisztián 
 
 
Mark Twain: Ádám és Éva naplója 
Végre megismerhetjük az első emberpár történetét a 
"leghitelesebb" forrásból. Ádám és Éva "saját" naplója szívhez szóló, 
derűs töprengés arról, hogyan próbál eligazodni a nő és a férfi a 
hétköznapok gondjai és örömei, valamint a társa és a maga érzelmei 
között.  
A művet Thaly Tibor fordításában adjuk elő.  
 
Alkotók: Gál Éva és Orlik István 
Hossza: kb. 50 perc 
Technikai igények: zárt tér. 
Célcsoport: 12-99 éves korig 
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Pécsi Vígságtévők (C)  

 
 
 
 
A Vígságtévők magyar nóta előadása 
A magyar nóta az egyetemes magyar kultúra része.  
A huszadik század elején számos irodalmi személyiség – többek  
között Ady Endre, Gárdonyi Géza - , írt korabeli szerzők műveihez  
szöveget. Petőfi verseit nagy előszeretettel használták fel nótaszerzők,  
akik zenekaraikkal letűnt korok kávéházi zenéjét szolgáltatták. A dalok és versek  
továbbra is ott élnek az idősebb korosztály szívében, dallamaikat előszeretettel éneklik, szövegeiket 
fújják, elsősorban őket célozza meg a Vígságtévők magyar nóta előadása. 
 
A program célcsoportja: felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: Beltéren hangosítással maximum 300 fő. Kültéren hangosítással maximum 800 
fő 
A program időtartama: 50-60 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: áprilistól- decemberig 
A program besorolása: előadás / zenés  
Technikai igények: A koncert játéktere 10m². Az előadás hangtechnikai igényét biztosítani tudjuk, de 
mindenképpen egyeztetést igényel.  
A programban közreműködő személyek felsorolása: Csajághy Szabolcs, Csajághy Miklós, Büki Richárd 
 
 
  

Páprád 



 Csorba Győző Könyvtár 

62 
 

 
Röppentő (C)  
 
 
 
 
A programban közreműködő személyek felsorolása:  
Radnai Ágnes, Villuth András, Villuth Áron, Horváth Attila 
 
Ajándékok (őszi, téli ünnepváró zenés műsor) 
Az interaktív foglalkozás alatt főként magyar költők (Weöres Sándor,  
Áprily Lajos, Osvát Erzsébet, Tarbay Ede, Szepesi Attila, Gazdag Erzsi,  
Csukás István, Gábor Emese, Nagy Bandó András...) megzenésített őszi, téli  
verseit hallhatják a gyerekek. Ezenkívül a gyermekek által ismert és kedvelt Mikulás és karácsonyt váró 
dalokat is hozzá tesszük műsorunkhoz. A koncert alatt különböző ritmus és dallamhangszerrel 
ismerkedhetnek meg, melyeket kipróbálhatnak a foglalkozás során, és előre megbeszélt szabályok 
szerint Ők is bekapcsolódnak a produkcióba.  

A program célcsoportja: óvodás / iskolás  
Nézők max. létszáma: 150 fő 
A program időtartama: 50 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: szeptember, október, november, december 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: zenés interaktív előadás, koncert 
 
Táncolj hát 
Az interaktív műsor a Röppentő Zenekar által megzenésített 
verseken kívül főként európai gyermekdalokat tartalmaz, 
melyeket ismert magyar költők fordítottak. A műsorunkban 
javarészt a táncos, vidám dalokat részesítjük előnyben. 
Időnként táncra, táncos játékokra is hívjuk a gyerekeket az 
előadás alatt. 

A program célcsoportja: óvodás / iskolás  
Nézők max. létszáma: 150 fő 
A program időtartama: 50 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: zenés, interaktív előadás, koncert 
 
Jöjj el kikelet (Tavaszi, nyári műsor) 
Az interaktív foglalkozás alatt főként magyar költők (Weöres Sándor, Áprily Lajos, Osvát Erzsébet, 
Tarbay Ede, Szepesi Attila, Gazdag Erzsi, Csukás István, Gábor Emese, Radnai Éva...) megzenésített 
tavaszi, nyári verseit, valamint az együttes által feldolgozott európai népek gyermekdalait hallhatják a 
gyerekek. A műsor alatt Radnai Éva „Mi fán terem?” című könyvéből válogatott, megzenésített találós 
kérdéseit a gyerekeknek kell megfejteni jutalomért. Az elhangzó dalok közben ritmus szekciót alakítunk 
a gyerekekkel, s közreműködhetnek a produkcióban.  

A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
Nézők max. létszáma: 150 fő 
A program időtartama: 50 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: áprilistól szeptemberig 
Kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / zenés / interaktív / koncert 

Hosszúhetény 

http://www.roppento.hu/ 
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Siklósi „Dolce” Hegedű Egyesület (C)  

 
 
 
 
 
 
Repertoárjuk színes, a barokk zenétől napjainkig - szinte  
minden stílus szerepel. A darabok között állandó kísérőjük  
a zeneszerzőkkel és a művek megszületésével kapcsolatos érdekes  
történeteket oszt meg a közönséggel.  
 
A program célcsoportja: felnőttek, nyugdíjasok 
A program időtartama: 45-60 perc 
A program besorolása: zenés / előadás 
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Szilas Miklós (C)  
 
 
 
 
Nézők max. létszáma: 200 fő 
A program időtartama: 45-50 perc 
Helyszín: kültéri / beltéri 
A program besorolása: előadás / zenés / interaktív 
Technikai igények: 220 V (saját hangosítást hoznak) 
 
TAVASZVÁRÓ - gyerekkoncert 
A tavaszi ébredést várja a természet. Versek, mesék, dalok szólnak róla, gyereknyelven, Szilas Miklós 
tolmácsolásában. Lendületes, hangulatos, friss gyerekkoncert. 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás  
 
NYUSZIÜL – húsvéti gyermekműsor 
Elmarad-e idén a húsvét? A nyulak háza táján bizony nagy a kapkodás ezen 
a verőfényes tavaszi reggelen. A hétalvók majdnem átaludták a húsvétot. Amikor kiderül, hogy már 
csak egy napjuk maradt felkészülni a nagy napra, kapnak fűhöz-fához, szaladnak gólyához-békához. 
Nagy a tét! Elmarad-e idén a húsvét? 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
 
GYEREKNAPI MULATSÁG 
Zenés mulatság sok vidám dallal, élő zenével. Szilas Miklós 
zenés műsora garantáltan feldobja a hangulatot, és le sem 
engedi esni 45 percig! Közös ének, játék, együtt muzsikálás. 
Ideális szórakoztató, zenés, interaktív gyermekműsor, 
családinak, óvodás és kisiskolás csoportoknak, valamint nagy- 
és kistelepülések közösségi rendezvényeire. 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt 
 
FALUNAPI VIGALOM - Szórakoztató, zenés műsor gyereknek, 
családoknak 
Indul a falunapi vigalom! Élő zenés vidám műsor Szilas Miklóssal. A versekből lett dalok kiváló 
talpalávalók, főleg, ha sokan és vidáman énekeljük őket. Táncra fel! Szórakoztató, zenés, interaktív 
gyermekműsor, családoknak, valamint nagy- és kistelepülések közösségi rendezvényeire. 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
 
KALANDOS VAKÁCIÓ – zenés, nyári gyermekműsor 
A vakáció sok kalandot tartogat! Közösen akár hajóra is szállhatunk, vitorlát bonthatunk, és együtt 
kereshetjük meg a kincset, amihez a térkép mutatja a titkos utat. Zenés, nyári gyermekműsor, közös 
játékkal, dalokkal, sok nevetéssel. 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás  
 
SZÜRETELNEK, ÉNEKELNEK – szüreti vigasság kicsiknek és nagyoknak 
„Az öregnek aszú bor jár, gyerekeknek must csordogál!” – írja a költő a szüretről. Mi is 
megünnepeljük az ősz legszebb időszakát a magunk szája íze szerint: szőlőfürtöket és tánchoz való 
nótákat szemezgetve. 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás  

http://www.gyermekmusor.hu 
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MÁRTON-NAPI LIBABÁL 
Szent Márton életét játékos formában elevenítjük fel, sok dallal, közös játékkal, tánccal. A gyerekek 
közreműködnek a műsor során, és a végén pedig kötelezően táncra perdülnek! Libás dalok, táncok – 
állni fog a libabál! 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás  
 
SZERVUSZ, HÓ! – vidám, téli gyermekműsor 
A tél örömeit megénekelve eljutunk az első hópehelytől a Jézuskáig. Közben sokat táncolunk, 
játszunk, énekelünk. 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás  
 
MUZSIKÁLÓ MIKULÁS 
Miklós, a Muzsikáló Mikulás és a csintalan Krampusz műsora. Mikulás bácsinak rendre meggyűlik a 
baja a zsivány Krampusszal. Idén is elhagyta a zsákot, amely teli volt a jó gyerekek ajándékával. A 
gyerekek segítségével – közös játékkal, dalolással – sikerül Krampusz eszébe juttatni, hol is hagyhatta 
el azt a bizonyos zsákot. Amint előkerül, Mikulás és Krampusz megajándékozzák a gyerekeket, és 
természetesen muzsikaszóval köszöntik őket. (A történet persze évről-évre változik.) 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági 
 
ADVENTI KARÁCSONYVÁRÓ 
A betlehemi csillag nyomában járunk dalokkal, mesés történetekkel. Megénekelve a születés 
történetét, a háromkirályok nyomán jutunk el a jászolhoz, ahol megismerkedünk a szent családdal, és 
a Kisjézussal. Az Ön döntése, mennyire legyen ünnepi, meghitt, vagy humoros a műsor! 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
 
VERSÉNEK - megénekelt irodalom 
Életre kel az irodalom, sőt dalra fakad! A megzenésített versek könnyűzenei dalok formájában jutnak 
közelebb a befogadóhoz. A XX. és a XXI. század nagyszerű – főleg magyar – költőinek verseit. Szilas 
Miklós zeneszerző, előadóművész dolgozta fel és adja elő.  Az dalokká lett versek költői, a teljesség 
igénye nélkül: József Attila, Ady Endre, Babits Mihály, Weöres Sándor, Takáts Gyula, Csorba Győző, 
Kányádi Sándor, Csoóri Sándor, Bertók László, Lackfi János, Keresztesi József. 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági 
 
 
 
EGY-KÉT-HÁ-NÉGY - gyermekkoncert 
Vidám koncert a gyerekeknek, közös mulatság sok dallal, élő zenével. 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
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ÜnnepKör Szín (C)  

 
 
 
Ajándékszerzetek 
Ezek a csomagmanók vagy a tündérszerzetek olyan lények,  
akik kiválóan értenek a zsákokhoz, szütyőkhöz, puttonyokhoz,  
dobozokhoz, üvegekhez, szalagokhoz, papírokhoz, ragasztókhoz.  
Leginkább persze ajándék alkotásra szeretik használni ezt a  
képességüket. Néha azonban ez nem is olyan egyszerű - például, amikor  
éppen láthatatlan lekvárt főznek a Nagyinak, és megjelenik a színen a hírhedt  
BEFÜTESZ, vagyis a befőttes üveg tető evő szörny, aki bábos formában jelenik meg a színen. A 
szereplők gitáron és hegedűn muzsikálnak. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági 
Nézők max. létszáma: hangosítás nélkül 90 fő, 
hangosítással 120 fő 
A program időtartama: kb. 45 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: mivel az ajándékozás egész évben lehetséges, ezért 
nincs hónaphoz kötve (kiemelten a húsvéti, az anyák napi és az adventi időszakban) 
Helyszín: kültéri / beltéri - mindkettő lehetséges, de a szituációtól függően igényli a hangosítást 
A program besorolása: előadás / zenés / interaktív / (báb)színház 
Technikai igények: 3-4 négyzetméter 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Bogárdi Aliz, Villuth András 
 
 
Elvégeztük az aratást! 
A bő fél órás játék alatt búzát nevelünk, egy malomban 
őrölünk, és cipót sütünk a gyerekekkel - mindezt 
játékokon és dalokon keresztül.  
Közben persze az idősebbekkel nótázunk is, valamint 
ismerkedünk a koboz meg az ütőgardon hangjával. 
Dicsérjük, aki elvetette és learatta a búzát, és a 
molnárokat, pékeket is, együtt ünnepeljük az új kenyeret. 
Mesét hallgatunk, majd Szent István Király tiszteletére 
dalra fakadunk. 
Ajánljunk, hogy az aratás ideje és augusztus 20. 
a gyerekeknek is ünnep legyen. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
Nézők max. létszáma: hangosítás nélkül 50 fő, hangosítással 120 fő. 
A program időtartama: kb. 40 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: nyári hónapok, kiemelten az augusztus. 
Kültéri és beltéri is lehetséges - inkább a szituációtól függ, hogy kell-e hangosítás. 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / ismeretterjesztő / zenés / interaktív / színház 
Technikai igények: nagy közönséglétszám mellett hangosítás. 
A programban közreműködő személyek: Bogárdi Aliz és Tamás Éva 
 
 
 

Baksa 

facebook.com/Ünnepkör-Szín-683360471854337 
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Könyvből kélt Napocska 
Interaktív, zenés mesejáték. Két fő játszik, kis díszlettel. Egy képzeletbeli kirándulás a kerten át a 
hegytetőre és vissza, melynek során a gyerekeknek próbákat kell kiállniuk (árokugrás, varázsige-
mondás... stb.). Persze egy kis ajándék is jár a végén. A játékmester a muzsikus kíséretében játszik, és 
dalol a gyerekekkel együtt. Hangszerek, melyeket ki is lehet próbálni: koboz, citera, furulya.  
  
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
Nézők max. létszáma: hangosítás nélkül  50 fő, hangosítással 100 fő. 
A program időtartama: kb. 40 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: márciustól szeptemberig. 
Helyszín: Kültéri és beltéri is lehetséges, inkább a szituációtól függ, hogy kell-e hangosítás. 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / ismeretterjesztő / zenés / interaktív / színház 
Technikai igények: 4 négyzetméter a díszletnek és a hangszereknek, plusz pár négyzetméter a közös 
játékhoz, tánchoz. 
A programban közreműködő személyek: Bogárdi Aliz és Tamás Éva 
 
 
Maszkalépés 
Kézműves vezetésével környezettudatosan készíthetünk maszkokat: háztartásunkban fellelhető 
felesleg-anyagokból alkotunk egzotikus és klasszikus stílusú álarcokat, vagy akár egész öltözeteket, 
viseleteket is tervezhetünk. A foglalkozás célja az újrahasznosítás gondolatának bátorítása, valamint 
egy kis móka  - "átváltozás". A végén közös tánc és fotó. 
 
A program célcsoportja: iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 40 fő. Tudunk több főt is lekötni, ha hozhatunk még egy kollégát magunkkal. 
A program időtartama: kb. 2 óra. 
A program a következő hónapokban javasolt: március 
Helyszín: beltéri - a tánc és fotó készülhet kint is. 
A program besorolása: foglalkozás / ismeretterjesztő / kézműves 
Technikai igények: mindent mi hozunk, csak asztalok és székek kellenek - esetleg ollók. 
A programban közreműködő személyek: Bogárdi Aliz, Gergely Orsolya 
 
 
Meseóra 
Egy Meseórába sok minden belefér: élő zene a két muzsikus jóvoltából, közös dalolás az ünnepkörnek 
megfelelően, ha a közönség életkora indokolja: mondókázás, zenekarosdi. Mikor ezekkel végeztünk, 
jöhet a mozgás és tánc. A cél a zenei élmény és a hangszerek megismerése - mindez a tiszta a forrásból, 
vagyis magyar népzenei alapozottsággal. Megismerhető és kipróbálható hangszerek: hegedű, 
nagybőgő, gitár, koboz, furulya, citera, ütőgardon, nagydob, csörgők-kopogók. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős - a műsort a jelenlévőkhöz igazítjuk! 
Nézők max. létszáma: hangosítás nélkül 90 fő, hangosítással 120 fő. 
A program időtartama: kb. 45 perc 
Helyszín: Kültéri és beltéri is lehetséges, inkább a szituációtól függ, hogy kell-e hangosítás. 
A program besorolása: előadás / foglalkozás / zenés / interaktív 
Technikai igények: pár négyzetméteren már elfér a két muzsikus és a hangszerek - kell még pár 
négyzetméter a közös tánchoz. Hangosítás csak nagy létszám esetén lehetséges. 
A programban közreműködő személyek felsorolása: Bogárdi Aliz, Kerekes Kornél 
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Vidám délután (C)  

 
 
 
 
 
 
Egy vidám, színes csokor költők műveiből dalban, versben előadva,  
eredeti huncut népi adomákkal fűszerezve.  
  
Szereplők: Sólyom Katalin és Füsti Molnár Éva 
 
A program célcsoportja: felnőttek 
A program időtartama: 60 perc 
A program besorolása: előadás 
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Zenekuckó (C)  

 
 
 
 
A programban közreműködő személyek: 
Bogárdi Aliz, Villuth András 
 
Itt a farsang 
Az interaktív foglalkozás alatt főként magyar költők aktuális versei  
hangzanak el zenés kísérettel különböző népek húros hangszereit bemutatva.  
Ezenkívül európai gyermekdalok szólnak a táncról, vígságról. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
Nézők max. létszáma:  30 fő 
A program időtartama: 45 perc 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: zenés / interaktív előadás / foglalkozás 
 
Költészet napja 
Az interaktív foglalkozás alatt főként magyar költők versei hangzanak el zenés kísérettel különböző 
népek húros hangszereit bemutatva. Ezenkívül európai gyermekdalok szólnak, melyeket neves 
magyar költők fordítottak. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás / ifjúsági / felnőtt / idős 
Nézők max. létszáma: 30 fő 
A program időtartama: 45 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: Április 11 körül 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: zenés / interaktív előadás / foglalkozás 
 
Tavaszi, nyári műsor 
Az interaktív foglalkozás alatt főként magyar költők a nevezett programhoz kapcsolódó versei 
hangzanak el zenés kísérettel különböző népek húros hangszereit bemutatva, valamint európai 
gyermekdalok szólnak, melyeket neves magyar költők fordítottak. 
 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás 
Nézők max. létszáma: 30 fő 
A program időtartama: 45 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: márciustól szeptemberig. 
Kültéri vagy beltéri is lehet. 
A program besorolása: zenés / interaktív előadás / foglalkozás 
 
Téli műsor Mikulásünnepségre, Karácsonyra 
A program célcsoportja: óvodás / iskolás  
Nézők max. létszáma: 30 fő 
A program időtartama: 45 perc 
A program a következő hónapokban javasolt: december 
Helyszín: beltéri 
A program besorolása: zenés / interaktív előadás / foglalkozás 
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Útmutató könyvtári rendezvények szervezéséhez 

Pajor Zsófia írása 
 

 A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 3. 
paragrafusa szerint a kistelepülési önkormányzat feladata keretében a lakosság számára az alábbi 
könyvtári szolgáltatásokat nyújtja: (14.) olvasás iránti érdeklődés felkeltését, fejlesztését szolgáló 
egyéni és közösségi foglalkozások, (15.) gyermekfoglalkozások, (16.) a szabadidő kulturált eltöltésének 
lehetősége, (17.) könyvtári közösségi, közművelődési rendezvények, programok. Az 5. paragrafus 
szerint a szolgáltatóhelyen foglalkoztatott feladata, hogy negyedévente legalább egy alkalommal részt 
vegyenek az alapszolgáltatásokon túli programok fogadásában, szervezésében, saját szervezésű 
közösségi program lebonyolításában.  
A rendeletnek való megfelelés érdekében a szolgáltatóhelyek különböző témájú, műfajú rendezvényt 
bonyolíthatnak le gyűjteményeikre építve, annak népszerűsítése érdekében.  
 Egy-egy rendezvény szervezésénél számos dolgot kell figyelembe vennünk, amit lehetetlen is lenne 
részletesen leírni egyetlen cikkben. Mégis reméljük, hogy az alábbi írás útmutatóul szolgál azok 
számára, akik gyermekcipőben járnak a könyvtári programok szervezésében.   
Minden rendezvény egy kicsit más, azonban vannak olyan lépések, amelyeket minden esetben 
érdemes végigvenni. A rendezvényszervezést négy jól elkülöníthető szakaszra bonthatjuk: 
 

 
 Első körben fontos meghatározni a program célját, célcsoportját és a felmerülő költségeket. A 
meghatározásához érdemes figyelembe venni vagy előzetesen felmérni az adott célcsoport igényeit 
(érdeklődési kör, létszám, korosztály, társadalmi háttér). Nem mindegy, hogy 20-50 gyerek várható, 
vagy 100-nál is több, nem mindegy, hogy egy összeszokott csapatról van szó, vagy a résztvevők most 
látják egymást először, és az sem közömbös, hogy kicsik, kamaszok, családok vagy nyugdíjasok lesznek 
résztvevők.  
 Amennyiben a program lebonyolításához költségkeretre van szükség azt még a szervezés megkezdése 
előtt fontos tisztázni és a költségvetést elkészíteni. A sikeres rendezvény érdekében ideális kialakítani 
egy szervező csapatot illetve a csapaton belül meghatározni a felelősségi köröket és a szervezési 
hierarchiát (ki miben dönthet, ki kinek adhat utasításokat). A rendezvényünknek adjunk kreatív, 
figyelemfelkeltő címet, amely kiemeli a rendezvények kínálatából. Akár logót is tervezhetünk hozzá, 
amit aztán különböző promóciós termékek és anyagok megjelölésére is használhatunk.  
Az alább felsorolt feladatok a rendezvényünk nagyságától függően vegyük figyelembe. 
 
További szempontok a tervezésben: 

 Igényfelmérés, kapcsolatfelvétel a lehetséges célcsoporttal: 

- a helyi köznevelési v. oktatási intézményekkel, pedagógusokkal 
- a helyi közösségekkel (civil szervezetek, klubok, nemzetiségi önkormányzat stb.). 
- a tervezett létszám meghatározása 

 Időpont és időtartam egyeztetése – fontos szempont, hogy más hasonló célcsoportot érintő, 

hasonló eseménnyel ne ütközzön a rendezvény. További fontos szempont, hogy a rendezvény 

nagyságának függvényében hagyjunk elég időt a szervezésre.  
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 Infrastruktúra és eszközigény meghatározása – van-e megfelelő technikai felszereltség, 

mekkora és milyen a terem, vannak- e szociális helyiségek foglalkozáshoz szükséges bútorzat, 

esetleg projektor, számítógép, vetítővászon, milyen speciális előadói kérések merülhetnek  

 Az esemény típusának (pl.: előadás, kiállítás, olvasásnépszerűsítő program, játékos vetélkedő 

stb.) és stílusának meghatározása (formális vagy informális jellegű). 

 Előadók bevonása (az érdeklődésnek megfelelő személy kiválasztása, felkérése és 

tájékoztatása, ha szükséges, szerződéskötés). 

 Saját foglalkozás megtartása esetén részletes forgatókönyv készítése 

 A dokumentáció megtervezése (jelenléti ív, fotó v. videó felvétel készítése) 

 A reklám, közönségszervezés megtervezése (meghívó, plakát, szórólap, online, vagy direkt 

elérés tervezése, meghívottak névsorának összeállítása, mennyi idő van a reklámra, milyen 

reklámozási lehetőségek vannak az anyagiak függvényében). 

 Lehetséges szponzorok bevonása. 

 Catering esetén ajánlatkérés, egyeztetés utáni megrendelés. 

 A sajtó értesítése (helyi újság, tv, internet). 

 

Szervezés 

 Ütemterv és forgatókönyv elkészítése (a szervezési és a lebonyolítási szakaszban is). 

 A reklámozás kivitelezése. 

 Helyszínnel, infrastruktúrával, cateringgel és egyéb eszközökkel kapcsolatos feladatok 

előkészítése. 

 A közönség felkészítése a találkozóra (a vendég életének, munkásságának, műveinek 

ismertetése). 

 Az előadók és a közönség fogadásának megtervezése, lebonyolítása.  

 Helyszíni dekoráció tervezése. 

 

Lebonyolítás 

 A rendezvény helyszínének kialakítása (megfelelően berendezett terem, kellemes 

hőmérséklet, technikai eszközök ellenőrzése, dekoráció, ásványvíz az előadónak, öltöző stb.).   

 Előadó, vendégek fogadása. 

 A program levezénylése, megtartása. 

 A vendég bemutatása után ismertessük a találkozó célját.   

 Catering esetén a vendéglátás helyszínének biztosítása. 

 Regisztráció megszervezése. 

 A helyszín biztosítása. 

 A program lebonyolítása. 

 Az esemény rögzítése, dokumentálása (a GDPR elvek mentén). 

 A program lezárása (a beszélgetést vezető v. a szervező a találkozó végén megköszöni a 

vendégek részvételét, összegzi a beszélgetés eredményeit és felhívja a közönség figyelmét 

hasonló alkalmakra). 

 A vendégek távozása, búcsúztatása. 

 Összepakolás. 
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Utómunkálatok 

 A program értékelése. 

 Pénzügyi elszámolás. 

 Köszönőlevelek. 

 Sajtófigyelés. 

 Dokumentációval kapcsolatos tennivalók.  

 Fényképes beszámoló készítése és eljuttatása az érintetteknek. 

 
 Nagyon fontos, hogy a rendezvények után szánjunk időt a program értékelésére, előremutató 
javaslatok, megfigyelések rögzítésére. A programról kérhetünk személyes vagy névtelen véleményt a 
résztvevőktől, amiből fontos következtetéseket vonhatunk le a jövőre nézve. A rendezvényt sikeresnek 
ítélhetjük meg, ha a kitűzött célunkat elértük. A sikert onnan is észrevehetjük, hogy a könyvtárban a 
település olyan lakói is megjelentek, akik azelőtt soha, ha sikerült a könyvtár szolgáltatásait jobban 
megismerhetni a lakossággal. A közösségi programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a település lakosai 
közötti kapcsolatok minősége javuljon, és hogy úgy érezzék, a települési könyvtár színvonalas 
szórakozási, művelődési és kulturálódási lehetőségeket kínál a számukra. 
 Összességében elmondható, hogy a rendezvényszervezés korántsem egyszerű feladat, viszont 
érdemes vele foglalkozni, mert sok örömet, új élményeket és nem utolsó sorban új olvasókat hozhat a 
könyvtár számára. Mielőtt újabb rendezvénybe fognánk, ne feledkezzünk el megállni egy pillanatra és 
megünnepelni a sikeres rendezvényünket.  
 A programok szervezéséhez nagy segítséget nyújt www.azenkonyvtaram.hu portál, amelyre Az én 
könyvtáram projekt keretében fejlesztett könyvtári mintaprogramokat (90 db kész forgatókönyvet) 
töltöttek fel PDF formátumban. Mindenkinek sikeres rendezvényeket kívánunk! 
 
 

http://www.azenkonyvtaram.hu/?fbclid=IwAR1Eo0KabW8oM7MaYqqoQJolgmnkf6AY5_FPCbNXRqY0CUTjk4XiYQh3y2c

