
Természettudományi Múzeum - mi van a kulisszák mögött? 

Létszám: 5-15 

Helyszín: MTM Ludovika tér 2-6. Találkozó 9 órakor a kiállítás főbejárata előtt a gyíkszobornál 

Projektvezető: Fehér Zoltán 

feher.zoltan@nhmus.hu 

Projektleírás: 

Egy rendhagyó múzeumlátogatáson vehettek részt, ahol bepillantást nyerhettek a kulisszák mögé, 

olyan helyekre is, ahova a nagyközönség csak ritkán vagy soha nem juthat be. Először meglátogatjuk 

az Emlős- és a Madárgyűjteményeket, esetleg a preparálóműhelyt (ha éppen preparálnak ott 

valamilyen állatot), majd lemegyünk a -3. szinten elhelyezkedő alagsori raktárba ahol az Állattár és az 

Őslénytani tár tárolja a nagyméretű méretű ki nem állított tárgyait. Közben megtudhatjátok, hogy mi 

egy modern természettudományi múzeum feladata, szerepe és milyen munka folyik ott azon túl amit 

a látogatók látnak/gondolnak. Ezek után ha van köztetek olyan 12-13. évfolyamos aki orvosnak vagy 

kutatónak készül és érdekli hogyan néz ki egy modern molekuláris laboratórium és ott milyen munka 

folyik, azokat beviszem a Molekuláris Taxonómiai Laboratóriumba és a Genetikai Erőforrások 

Gyűjteményébe is és ott a labor vezetőjével beszélgethetünk az ott folyó kutatásokról. A többiek 

ezalatt megnézhetik a kiállításban a mamutot, a Hungarosaurust, friss szerzeményünket a komodói 

varánuszt vagy bármit amire kedvük és idejük marad.   http://www.nhmus.hu/    [a ruhatári 

gardróbszekrény használatához szükségetek lesz 100 Ft-os érmére, megközelítés M3 vagy 24-es 

villamos] 



Játékbarlang. KÁRTYA, KOCKA, OSTÁBLA! 

Létszám: 3-30 

Helyszín: Regi 

Projektvezető: Ónodi Gábor és Ágnes 

gabor.onodi@grizli.hu 

Projektleírás: 

KÁRTYA, KOCKA, OSTÁBLA! Klasszikus, szórakoztató és gondolkodós kártyajátékok kezdőtől a profiig. 

Ulti: a jól bevált kocsmajáték, ahol mégis a tiszta logika számít. Kistesója: a könnyed és szórakoztató 

snapszer. És a megunhatatlan pikk dáma 4 vagy 8 fős partikban: bevállalsz egy kis szívást, hogy 

elkerüld a nagyot - vagy azt pont te osztod ki valakinek? Mocsár: a végső nagy buli - avagy az élet 

kicsiben. Kockapóker - ahol a szerencsénél már csak a stratégia nyom többet a latba. Vagy fordítva?! 

Backgammon, ostábla vagy mondjuk egyszerűen, "tábla": két kocka pattogó kopogása és 15 korong 

mozgása a pályán - ismerd meg a szenvedélyt! Ha bármelyik játékot tudod, gyere azért. Játszunk, 

cseréljünk tapasztalatot, tanulj még jobb stratégiákat, légy verhetetlen! Ha nem ismered őket, akkor 

pedig gyere azért! Bármelyik játékot megtanítjuk nullából, csak győzz választani közülük! 



Színtanácsadás: színek szerepe az öltözködésben, milyen hatással 

vannak ránk, színtípusok megállapítása színkendőkkel. Sok 

gyakorlattal, tesztekkel. 

Létszám: 7-15 

Helyszín: Regi 

Projektvezető: Szöllősi-Simon Gyöngyi 

szollosigyongyi11@gmail.com 

Projektleírás: 

Biztosan észrevetted már, hogy bizonyos színekben fantasztikusan nézel ki, a környezetedtől is 

dícséreteket gyűjtesz be. De vannak olyan ruhák, amikben szomorúnak, fáradtnak, nyúzottnak látszol, 

pedig semmi bajod. Reggel persze nem mindig sikerül ezt mérlegelni. Most viszont megtudhatod, 

hogy kinek milyen színek állnak jól, mitől függ, hogy milyen színek mutatnak minket ragyogóbbnak. 

Beszélünk a kedvenc színekről, a színek pszichológiájáról és színkendők segítségével végig tesztelünk 

minden résztvevőt, Ha ez alapján választod ki a ruhatárad színeit, mindig garantált a jó benyomás. 

Beszélek a színtipusokról, azok előnyös és előnytelen színeiről, a színkombinácókról és amire még 

kíváncsiak vagytok a színekről. 

 

  



Színtanácsadás: színek szerepe az öltözködésben, milyen 

hatással vannak ránk, színtípusok megállapítása 

színkendőkkel. Sok gyakorlattal, tesztekkel. 

 

Szöllősi- Simon Gyöngyi vagyok, jelenleg 3 gyermekem jár a Regibe: Gyuri (13b), Bendi (12c) 

és Réka (9b). Ruhaipari mérnök vagyok és gyerekkorom óta szeretek ruhákat készíteni. Egy 

ruhánál az egyik legfontosabb dolog, hogy milyen színű: néha valahogy tompának, fakónak 

hatunk bizonyos ruhákban, máskor pedig ragyogónak. Ahhoz, hogy biztosan mindig jól 

válasszak a ruhák elkészítésekor, Színtanácsadói tapasztalatom segít. Most Ti is 

kipróbálhatjátok, hogy Nektek mely színek állnak jól és melyek nem , ez miért van és milyen 

előnyei vannak, ha ismerjük a színeinket. Ha szeretnél mindig fantasztikus ruhatárat, a 

színtípusod megismerése és annak színei biztos sikert hoznak.  



Maffiózó - kommunikációs , akcios tarsasjatek, vagy vicces 

helyzetgyakorlatok. 

Létszám: 6-15 

Helyszín: Regi 

Projektvezető: Fóris Tamás 

prisonfreedom@gmail.com 

Projektleírás: 

Tarsasjatek babuk nelkul. Maffiozok a polgarok ellen. Korben ulos, beszelgetos. Huncutul 

kommunikalos, meggyozos, csapatepitos. Vagy tanulj meg nemet mondani, vagy kerni, 

megbocsajtani, kiabalni, csendben lenni. Helyzetgyakorlatok sok nevetessel. 



Az Asztalom Műhely a Bútorfestésről és Bőr varrásról 

Létszám: min.2- 8 fő- (max.10) 

Helyszín: Gödöllő 2100 Szilhát  u 40 az Asztalom műhelyében 

Projektvezető: Gergely Andi, Nemes-Gergely Erika 

gergelyandi.waldorf@gmail.com 

Projektleírás: 

Megismerkedhetnek a vallalkozasunkkal hogyan kezdtük mit csinálunk és készítenek velünk egy két 

tárgyat a bőrkarkotot haza vihetik a bútort nem:) 9-12 oraig tudjuk tartani utana mar dolgozunk a 

muhelyben.   http://www.azasztalom.hu 



Angol nyelvi szókincs-bővítés és kommunikatív nyelvtan a 'The Devil 

Wears Prada' című filmen keresztül B1-B2-C1 szinten. 

Létszám: 8-18 fő 

Helyszín: Regi 

Projektvezető: Sipos Piroska angoltanár 

piros.sipos@gmail.com 

Projektleírás: 

Megnézzük angolul, angol felirattal a 'The Devil Wears Prada' című filmet. 

Azért ezt, mert: 

• gyönyörű angolsággal beszélnek benne 

• vicces, ugyanakkor elgondolkodtató 

• a színészi játék kiváló: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci óriásit alakítanak 

színészileg a filmben. 

A trailer megtekinthető itt:  https://www.youtube.com/watch?v=LG0xYJJbko8 

Ahhoz, hogy a filmet tényleg öröm legyen nézni és tanulni is lehessen belőle, 9-től 10-ig felkészülünk 

nyelvileg a benne előforduló kifejezésekből, nyelvtanból, majd 2x50 percben megnézzük a filmet, és 

átbeszéljük angolul a látottakat. 

  



ANGOL NYELVI SZÓKINCS BŐVÍTÉS ÉS KOMMUNIKATÍV NYELVTAN A 'THE 
DEVIL WEARS PRADA' CÍMŰ FILMEN KERESZTÜL 

Tartja: Sipos Piroska       
 
Angolt tanítok több, mint 20 éve. Tanítottam már mindenféle környezetben: 
gimnáziumokban, nyelviskolákban, egyetemen. Az óráim fő célja, hogy a tanulók a 
lehető leghatékonyabban tudjanak kommunikálni angolul, mindezt jó hangulatban. 
 
A tervezett program: 
 
9.00-től 13.00-ig tart, közben 2x15 perc szünettel. 
 
Megnézzük angolul, angol felirattal a 'The Devil Wears Prada' című filmet. 
Azért ezt, mert: 

 gyönyörű angolsággal beszélnek benne 
 vicces, ugyanakkor elgondolkodtató 
 a színészi játék kiváló: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley 

Tucci óriásit alakítanak színészileg a filmben. 

A trailer megtekinthető itt: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LG0xYJJbko8 
 
Ahhoz, hogy a filmet tényleg öröm legyen nézni és tanulni is lehessen belőle, 9-től 
10-ig felkészülünk nyelvileg a benne előforduló kifejezésekből, nyelvtanból.  Majd 
2x50 percben megnézzük a filmet, és átbeszéljük angolul a látottakat.   
 
A programon bármilyen nyelvtudással részt lehet venni, de B1-B2-C1 nyelvtudással 
élvezhető igazán.   
 
A szintekhez egy kis segítség: 
 
B1 (kezdő és középfok között félúton) szinten vagy, ha a kék New English File-ból 
tanulsz 
B2 (középfok) szinten vagy, ha a zöld vagy a narancssárga New English File-ból 
tanulsz 
C1 (felsőfok) szinten vagy, ha a türkiszkék New English Fileból tanulsz, vagy ha nem 
okoz gondot számodra eredeti angol könyvet olvasni vagy a filmeket könnyen 
megérted 
 
Szívesen válaszolok bármilyen kérdésre ezen az e-mail címen: 
 
piros.sipos@gmail.com 
  

https://www.youtube.com/watch?v=LG0xYJJbko8
mailto:piros.sipos@gmail.com


Kosárlabda - akár szülők is közben Lovrencsics Lászlóval  beszélgetés, 

előadás Lovrencsics Gergőről 

Létszám: minimum 6 fő    max. 18 

Helyszín: Regi tornaterem 

Projektvezető: Juhász Bence 

benu.benu@hotmail.com 

Projektleírás: 

Kosárlabda - akár szülők is - én mindenképpen   - Lovrencsics Gergő  - magyar válogatott labdarúgó, 

jelenleg a Ferencváros játékosa- édesapja,  Lovrencsics László mesélne a különleges pályafutásáról, 

alázatról, kitartásról. Kb. 1- 1,5 óra,  mivel NB 1és 2 kosaras volt, szívesen kosarazna is a gyerekekkel, 

szülőkkel. 



Kisbabák, kisgyermekek kötődő nevelése. Babysitterség. Csak 18 év 

felett! 

Létszám: 4-12 fő 

Helyszín: Kezdés Regiben: felkészítés 10-10:45-ig. Majd 11-11:45-ig: Káposztásmegyer, Lóverseny Téri 

 Közösségi Házba sétálunk át a diákokkal az anyákhoz, gyerekekhez. 

Majd 12:00-12:30-ig Regiben diákokkal a tapasztaltak megbeszélése. 

Projektvezető: Tamás Anna 

tamas.anna@t-online.hu 

Projektleírás: 

A természetes szülés/születésről, igény szerinti szoptatásról, babahordozásról, éjszakai 

gondoskodásról vs. baba sírni hagyásáról, konfliktuskezelésről beszélgetünk a Regiben. Megnézünk 

egy rövidfilmet egy kísérletről, ahol 1,5 éves babák kötődésének típusát vizsgálták. Majd 

kisgyermekes anyákkal és babáikkal találkozhatunk a közeli Lóverseny Téri Közösségi Házban működő 

Kötődő Nevelő Csoportban.  Babysitterséget vállaló 18 év feletti diákok ismerkedhetnek az 

anyukákkal és a gyerekekkel. www.apait-anyait.hu/kotodo-nevelo-csoportok-budapesten-es-

kornyeken-2/ 

 

  



 

BABYSITTEREK ISMERKEDHETNEK ANYÁKKAL ÉS 

KISGYERMEKEIKKEL 

A természetes szülésről, születésről, a kötődő nevelésről: igény szerinti szoptatásról, 

babahordozásról, éjszakai gondoskodásról vs. baba sírni hagyásáról, 

konfliktuskezelésről beszélgetünk a Regiben 10 órától. 

Megnézünk egy rövidfilmet egy kísérletről, ahol 1,5 éves babák kötődésének típusát 

vizsgálták. A babák biztonságos kötődését és a bizonytalan kötődést. 

11 órára átsétálunk a Regihez közeli Lóverseny Téri Közösségi Házban működő Kötődő 

Nevelő Csoportba, ahol kisgyermekes anyákkal és babáikkal találkozhatnak, 

beszélgethetnek a babysitterséget vállaló 18 év feletti diákok. 

A kb. 45 perces találkozó után a Regiben még átbeszéljük a benyomásokat az 

ebédidőig. 

Szeretettel várok 12.-es, 13-as diákokat! 

További információ itt: www.apait-anyait.hu/kotodo-nevelo-csoportok-budapesten-es-

kornyeken-2 

És itt: 

http://www.szentendre.media.hu/tv-budakalasz/videok/kozter/tv-budakalasz-kozter-2019-

02-04 

https://www.youtube.com/watch?v=LOu1te9YtqM&fbclid=IwAR1CnEXgu6piEHEvf20-

ShLdc7-WAv5kkQwHEUKoyaDCnrrou9zBm351z-A 

http://www.apait-anyait.hu/kotodo-nevelo-csoportok-budapesten-es-kornyeken-2
http://www.apait-anyait.hu/kotodo-nevelo-csoportok-budapesten-es-kornyeken-2
http://www.szentendre.media.hu/tv-budakalasz/videok/kozter/tv-budakalasz-kozter-2019-02-04
http://www.szentendre.media.hu/tv-budakalasz/videok/kozter/tv-budakalasz-kozter-2019-02-04
https://www.youtube.com/watch?v=LOu1te9YtqM&fbclid=IwAR1CnEXgu6piEHEvf20-ShLdc7-WAv5kkQwHEUKoyaDCnrrou9zBm351z-A
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Személyes pénzügyi intelligencia 

Létszám: 10-40 fő 

Helyszín: Regi terem 

Projektvezető: Lippner Tamás 

tamas.lippner@sellandspeak.com 

Projektleírás: 

Melyek azok az alapelvek, amelyeknek betartásával bőségben élhetünk? Milyen szokások 

kialakításával építhetünk fel egy komolyabb megtakarítást? Hogyan lesz saját lakásunk, autónk, 

nyugdíjunk? 



Saját versek , prózák, dalok, tőlünk és tőletek, megosztás, 

bezsélgetés, éneklés 

Létszám: 5-50 

Helyszín: Regi 

Projektvezető: Andrássy Réka, Vámos Eszter 

Mi hozzuk a verseinket dalainkat, prózáinkat. Arra hívjuk a diákokat, hogy  hozzák a saját alkotásaikat, 

hogy megoszthassuk egymással, beszélgessünk a felmerült témákról, alkotásról. Énekeljünk és 

alkossunk, ha úgy alakul. Olyanokat is várunk, akik nem hoznak  saját műveket , csak jönnek  hallgatni 

beszélgetni, énekelni. 

 

 

Osszuk  meg egymással, amit alkottunk 

Versek, prózák, dalok 

 

 

 

 

Írtunk verseket dalokat prózát, tehetnénk együtt egy olyan próbát, 

hogy megosztjuk egymással, ki mit alkotott, 

megmutatná mindenki azt, amit hozott, 

és eltöltennénk ezzel egy derűs fél napot. 

 

Beszélgetnénk arról, hogy mi az alkotás, 

ki hogyan csinálja, és mi volt a hatás. 

Hogy érintett meg a  dalom szövege, 

S hogy mi rímel bennem , a te versedre. 

 

Jöhetsz alkotással, vagy alkotás nélkül 

Mert mit ér a megosztás közönség nélkül 

Ítéleteidet otthon hagyhatod, 

Így a mondandónkat tisztán hallhatod : ) 

 

Várunk Titeket 

 

Vámos Eszter  és Andrássy Réka 



Mi az ami engem most foglalkoztat? "önismereti" kollázs,montázs 

készítése 

Létszám: 5-10 

Helyszín: Gödöllő Présház u.13 Műterem 

Projektvezető: Balla Vera 

szabadulomuvesz@gmail.com 

Projektleírás: 

A műterem bemutatása. Mindenféle képekből,fonalakból,textilekből,a műteremben található 

"mindenféléből" szabadon válogathatnak a résztvevők. Egyénileg,vagy kis csoportba alakulva 

készítünk egy öntérképet,ki-ki az aktuális témájáról. A végén megbeszéljük,minősítés nélkül! 



Klíma változás - beszélgetés, tények, adatok 

Létszám: 10-30 fő 

Helyszín: Regi terem 

Projektvezető: Egyházy Gábor 

clayobjects@gmail.com 

Projektleírás: 

"Szeretném, ha együtt felmérnénk az emberiség klímaváltozással kapcsolatos helyzetét. Őszintén, 

reálisan, kertelés nélkül. A helyzetképből kiindulva megpróbálunk lehetséges kiutakat keresni. Ezek 

lehetnek egyéni tettek vagy "nem cselekvések", illetve csoportos, közösségi kezdeményezések. 

Először ébredés majd cselekvés! " 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vy7yuj-UrNI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Vy7yuj-UrNI


Gyógynövények - a kertben és a csészénkben 

Létszám: 4-14 

Helyszín: Gödöllő, Knézich K. u. 29. (gyógynövénykert is) 

Projektvezető: Pesei Rozália 

peseirozi@gmail.com 

Projektleírás: 

Megmutatom nektek, hogyan lesz a kertben vagy a réten termő gyógynövényekből szép, illatos 

teakeverék vagy hűsítő limonádé. Ki is próbálhattok bizonyos tevékenységeket. Beszélgetünk a 

gyógynövények gyógyhatásairól, közben kóstolgatunk finom teákat, levendulaszörpöt, 

gyógynövényes kekszet. Minden érzékszervetekre szükség lesz! Mesélek majd arról, én hol tanultam 

a gyógynövényekről és hogyan hoztam létre a vállalkozásomat. Lesz majd gyógynövényfelismerő 

játék és "herba-kvíz" is. Kis manufaktúrámat megtaláljátok a facebookon Herba Gyógynövény 

Manufaktúra néven. Várlak benneteket! Pesei Rozi 



Indiánfonással karkötő készítés v. bőrből 

Létszám: 5-max.20 fő 

Helyszín: Regi terem 

Projektvezető: Rogovszky Zsuzsa 

rogo.zsuzsa@gamil.com 

Projektleírás: 

Nagyon kedvelt a karkötő hordása. Csomózásos technikával készítenénk. Nagyon sok féle minta van 

és ha megtanulta a technikát saját karkötőt tervezhet. Jobb és bal kezes csomók kötése.Fagyönggyel 

díszítve. És ha valaki már nagyon ismeri akkor csak úgy jönne lazulni , kötögetni és beszélgetni.(  

Felmerült még a kosárfonás is esetleg pedignádból készíteni apróságokat, de kutatásaim alapján ez 

nem lenne olyan közkedvelt, de nyitott vagyok.) 



Egy méter átmérőjű, gömb alakú lámpabúra nemezelése a giminek 

Létszám: 6-10 fő 

Helyszín: Regi terem 

Projektvezető: Demeter Krisztina 

demeter.krisztina365@gmail.com 

Projektleírás: 

Egy méter átmérőjű, gömb alakú lámpabúrát nemezelünk, mely reményeim szerint a gimi egy 

meghitt terében megtalálja a helyét. Géz-gyapjú előnemezt készítünk, amit egy nagy felfújható 

labdára rádolgozunk, majd görgetve, pattogtatva gyúrjuk készre. Bemutatkozásként a kridea.hu 

oldalam ajánlom. 

 

  



Gömblámpa projekt 

 

Demeter Krisztina 

kridea.hu 

Vegyünk egy kis gyapjút, engedjük szabadjára a fantáziánkat, fűszerezzük egy kis bátorsággal 

és kísérletezzünk. Demeter Krisztina vagyok, nemezeléssel foglalkozom. Finom, lágy kelmét 

vagy erőteljes, vaskos anyagot akarunk létrehozni? Mindkettő lehetséges. Netán szőnyeget, 

zsinórt, üreges tárgyat, labirintust vagy Möbius szalagot? Mindent lehet. Most épp a 

gömblámpa van soron. 

A gimi projektnapján egy 1 méter átmérőjű gömblámpa elkészítésére hívlak. A lámpaburát 

egy felfújható gumilabda segítségével készítjük el. Ha például vízi világgal dekoráljuk, akkor 

halakkal, vízinövényekkel díszítve. Előnemezből vágunk formát, amit géz segítségével 

feldolgozzuk a labdára. Hullámokkal, madarakkal, amőbákkal… is díszíthetünk, 

alkotókedvünk szerint.   

 

Bízom benne, hogy megtaláljátok a gimiben a lámpa helyét, ami ébren tartja egy jó kis 

alkotói nap, a közös munkánk örömteli emlékét. 

  



Weight -flow Contact, önismereti mozgástréning az emberi 

kapcsolatokról (minimum 3 óra ) 

Létszám: 8-16 fő 

Helyszín: Regi ( egy osztályteremben is jó) 

Projektvezető: Beer Gyöngyi - Krokovay Károly 

krokovay@gmail.com;beergyongyi@gmail.com 

Projektleírás: 

Ami vár rád: három óra mozgás, fizikai gyakorlatok, érintésekben gazdag, valódi találkozások, és 

figyelmes jelenlét önmagad és társaid felé. Megtapasztalhatod, hogyan működsz kapcsolataidban és 

azt hogy mit tehetsz annak érdekében, hogy kapcsolataidat értékesnek éld meg. Megtapasztalhatod, 

hogy képes vagy teljes lényeddel érinteni, ölelni, bátran elesni és felállni, támaszt adni és azzal 

egyidőben megtámasztva lenni. Ez a pár óra biztos felráz, ugyanakkor megerősít, felébreszt, 

változásra inspirál és tudatossá tesz. Ösztönöz, és egyben kulcsot is ad ahhoz, hogy minőségi életet 

élj, hogy minőségi kapcsolataid legyenek. 



Gemma Nemezműhely bemutatása, nemezelés 

Létszám: 2-10 fő 

Helyszín: Budapest XVI. Jávorfa u. 71. 

Projektvezető: Balla Gemma 

ballagemma@gmail.com 

Projektleírás: 

Mint a mesében: 7 évvel ezelőtt kezembe került egy maréknyi gyapjú. Ráéreztem az anyag 

nagyszerűségére, hogy a pihe-puha-kusza gyapjú a kezem alatt hogy alakul át szilárd, szakíthatatlan 

anyaggá. Hetedhét határt bejárva, minden fellelhető Mestert felkeresve tettem szert mai tudásomra. 

Bővebben itt olvashatsz róla: http://www.ballagemma.hu/bemutatkozas/ 

2 évvel ezelőtt nyitottam meg a rákosszentmihályi családi otthonunkban műhelyem, ahol azóta 

folyamatosan tartok felnőtt képzéseket. A projektnap folyamán az első részben nemezelési 

alapismereteket szeretném megosztani az érdeklődőkkel, majd mindenki készíthet egy kisebb üreges 

nemeztárgyat pl. nemeztokot. 

 



Bepillantás egy magyar tulajdonú nagykereskedelmi cég egy napjába. 

Az Agroforg Kft. szeretettel várja az érdeklődő diákokat. 

Létszám: 10? -25 fő 

Helyszín: Budapest. IX. Táblás utca. 29. Találkozás a 181 busz Aszódi úti végállomásánál. 

Projektvezető: Orlai Gábor 

gabor3551@indamail.hu 

Projektleírás: 

A diákok betekintést nyerhetnek egy nagykereskedelmi cégben történő munkafolyamatokba. 

Megismerhetik a cég múltját, jelenét és jövőjét. Várjuk kérdéseiket. Mire lennének kíváncsiak?A 

budapesti  Agroforg kft. kertészeti gépek és alkatrészek forgalmazásával foglalkozik. Az alkatrészeket 

és gépeket a magyar és külföldi  gyártóktól szerzi be. Csak szerződött nagykereskedelmi 

partnereinket szolgáljuk ki.kihttp://agroforginfo.hu/telephelyek/ 

 

  



Bepillantás egy magyar tulajdonú nagykereskedelmi cég 

mindennapjaiba 
A nevem: Orlai Gábor. Lassan 20 éve dolgozom alkalmazottként az Agroforg Kft.-

nél, mint értékesítő. 

Fontosnak tartom a környezetvédelmet. Így azt is, hogy az elromlott kertészeti 

kisgépeket ne kidobják, lecseréljék a tulajdonosok, hanem javítsák vagy újítsák fel 

az ésszerűség határain belül. 

Ebben a mostanság idejétmúlt elgondolásban nyújt segítséget  cégünk. 

Alkatrész kínálatunk több, mint 12000 féle termékből áll. (Pl. hengerek, dugattyúk, 

fűnyírókések, bowdenek.) 

Vevőink gyári és utángyártott alkatrészek közül válogathatnak. 

Emellett kertészeti kisgépek forgalmazásával is foglalkozunk. (Pl. fűnyírótraktor, 

motoros láncfűrész, rotációs kapa, hómaró, robbanómotoros gyümölcsrázó.) 

Ezek közül többet meg is lehet tekinteni. 

Az amerikai Oregon alkatrészek, kiegészítők és tartozékok,a japán  Maruyama 

kisgépek talán ismerősek lehetnek. Ezeket más egyéb, kertészeti gépeket is gyártó 

cégek - pl.. Mtd, Husqvarna, Oleo-mac - termékeivel együtt forgalmazzuk. 

A DIÁKOK megismerhetik egy magyar tulajdonú cég múltját, jelenét és jövőjét. 

Cégvezetőnk előadást tart az érdeklődőknek. 

Betekinthetnek a munkafolyamatokba. A bejövő igényektől a megrendeléseken át, 

a megrendelt termékek értékesítéséig átívelő fázisokat láthatják. 

Egy mások számára szürke alkalmazotti létforma megismerése, nehézségei, 

örömei. 

  



Maszkkészítés természetes anyagokból. Előzmények után szabadon. 

Létszám: 5-10 

Helyszín: Regi terem 

Projektvezető: Sóvágóné Panajotu Anna 

panajotu@gmail.com 

Projektleírás: 

Maszkkészítés. Ki ne szeretne átváltozni, más bőrébe bújni egy időre! Sárkány? Vadkan, ógörög 

hérosz, vagy gorgó? Boszorkány, vagy szépség? Japán no-maszk? Indián, vagy busó álarc? Készítsünk 

maszkot természetes anyagokból: ágak, fakérgek, magok, falevelek, kukoricacsuhé, kavics, kagyló, 

madártoll, papír, liszt, kávézacc .........minden jöhet ..........Te is hozhatsz!  Átváltozási képességünkkel 

téren és időn is átkelhetünk. (Még jobban) megtudjuk kik vagyunk, kik lennénk, kik nem lennénk. 

Készítettem egy ötletadó képsorozatot, vagy érkezhetsz eleve kész  elképzeléssel, amit ún. 

papíragyagból készíthetsz el. Olyan ez, mint a papírmasé. Aplikációkkal/festéssel azon frissiben 

izgalmassá teheted. Jó keményre szárad 2-3 nap alatt. Közben kigondolhatod, hogy továbbfejleszted-

e lámpabúrává, vagy szoborrá, esetleg a függönyt ráncolod mögé, azt tartja össze. Van a 

képzeletünknek határa? ................................................................................................Lehet kérdésed, 

felvetésed is. Tudsz írni nekem: panajotu@gmail.com. Rajz-technika-média tanár vagyok. Millió féle 

anyaggal szeretek dolgozni, de munkám talán jobban bemutat, mint ezer szó. Itt nézhetsz meg 

belőlük néhányat: www.jobbagytekesrajztanitas.hu 



Profilkép (portré) készítés, mobilműterem, 1,5 óra időtartamban                            

2. részTengerikajakozás, fotós videós beszámoló, beszélgetés 1,5 óra 

időtartamban 

Létszám: 4-12 

Helyszín: Regi 

Projektvezető: Kóczán Gábor 

koczan.gabor@krixkrax.hu 

Projektleírás: 

szükségem lenne asszisztenciára, azaz, ha van olyan diák, aki nyitott, akkor legyen ott velem, és 

segítsen az eszközkezelésben a többieknek, jó lenne odatelepíteni 2 db számítógépet PS-sel a képek 

azonnali editálására, + egy munkaállomást tudok vinni                                                                                                              

2.rész-2-3 rövid videó, sok fotó, túrák tervezése, élmények, érzés, akár eszközök 



Gödöllői Waldorf Iskola 1.osztály(Balog Lehel) és 6.osztály(Kovács 

Klaudia) Farsang kapcsán várnak segítséget a diákoktól 

Létszám: 1-2 fő osztályonként 

Helyszín: Gödöllői Waldorf Iskola, Gödöllő 

Projektvezető: Buza Sarolta 

Projektleírás: 

Farsang kapcsán várnak segítséget a Gödöllőre járt, volt diákoktól. 



Milyen az a világ, amiben azt csinálod ,amit szeretsz? Hogyan lettem 

fotós? Interaktív előadás a fotózásról.                                                                      

Hozott fényképek elemzése, fotózással kapcsolatos kérdések 

megválaszolása 

Létszám: 5-20 fő 

Helyszín: Regi 

Projektvezető: Buza Sarolta/ Gürtler Gábor fotós 

saroltabuza@gmail.com 

Projektleírás: 

Az első részben egy interaktív előadás lesz arról a külső és belső útról, ahogy fotóssá váltam. Érettségi 

után elindultam ,az anyagi jólétről híres nyugati világba, Bécsbe. Célom az anyagi függetlenség 

volt.Ott rájöttem, hogy nem csak a pénz boldogít.Egy éve tértem vissza Magyarországra, mint fotós, 

videós és, mint olyan ember ,aki megtalálta szeretett hivatását.Előadásomban lesz szó a fotózásról, 

kreativitásról. A második részben pedig az általatok hozott fotókkal foglalkozunk (pendrivon max. 4-5 

fotót hozhattok) illetve válaszolok a fényképezéssel kapcsolatos konkrét kérdéseitekre. Laptopot 

viszek, projektorra szükség lenne . 



Recyle / Up-cycle, azaz újrahasznosítás és szociális segítés 

Létszám: 2-10 

Helyszín: Kalunba, Bahánál 

Projektvezető: Székely Ágnes 

agisz6@gmail.com 

Projektleírás: 

Elismert menekültek társadalmi integrációjával foglalkozó szervezetnél dolgozom. 

(www.kalunba.org) Rendszeresen kapunk adomány ruhákat, néha játékokat, lábosokat is. Különösen 

a ruhák, eléggé felhalmozódtak az utóbbi időben, vannak olyanok is, amik inkább csak anyagnak jók. 

Ha van olyan kreatív csapat, amelynek kedve lenne ezeket szabadon újraértelmezni, bármiféle dizájn-

tárgyat, szépet, jót, akár eladhatót alkotni a rendelkezésre álló anyagokból, az akár egy hosszútávú 

alkotói projekt kezdetét is jelenthetné. Hasznai: újrahasznosítás mint környezetvédelmi szempont; 

ötletet, bátorságot adhat ügyeskezű menekülteknek (magyar nyelvtudás híján is végezhető, értelmes, 

alkotó tevékenység). Ihletadó: https://www.facebook.com/bbcnews/videos/2004475766255447/ és 

https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/remake-hallbart-mode-och-design (Van varrószoba, 

szövőszék, szerszámok.) 



1.Ókori védvonalak Pannóniában: Római limes , Csörsz árok 2. 

Szigetvár 1566: 2300 a 100.000 ellen 3. " Szökésének oka : 

Hazaszeretet" Virágh Gedeon 1848-as huszár őrnagy 

Létszám: 5-30 fő 

Helyszín: Regi 

Projektvezető: Molnár István 

molnar.lifetree@gmail.com 

Projektleírás: 

1.Ókori védvonalak Pannóniában: a római limes és a Csörsz árok bemutatása 2.Szigetvár 1566 : 2300 

a 100.000 ellen , emlékezés Zrínyi Miklósra 3. " Szökésének oka: Hazaszeretet", Virágh Gedeon 1848-

as huszár őrnagy hőstette 

 

 



Gyermekvasút+kirándulás (jó idő esetén) 

Állatkert (rossz idő esetén ) 

Létszám: 5-15 fő 

Helyszín: Találkozó 8.30-kor a Nyugatinál 

Projektvezető: Kapitány Kata, Várhegyi Vica 

kapitanyk@gmail.com 

Projektleírás: 

Jó idő esetén kirándulás, kisvasutazás - rosszabb idő esetén állatkert. A fejben erősítő programok 

mellett ez lehet egy könnyebb mozgásos, lazulós kikapcsolódás :) 



Bevezetés a programozásba 

 

Létszám: 5 - 15 fő 

Helyszín: Regi, info terem 

Projektvezető: Gődény Balázs 

godeny.b@gmail.com 

Projektleírás: 

Azoknak ajánlom ezt a foglalkozást, akik semmit vagy nagyon keveset tudnak a programozásról, de 

kíváncsiak rá, hogy hogy is kell ezt csinálni. Mottó: a számítógép semmit nem tud, mégis mindig neki 

van igaza. Megismerkedünk néhány könnyen elsajátítható programnyelvvel, és azok segítségével 

szép ábrákat és egyszerű, szöveges vagy nagyon egyszerű grafikájú játékokat készítünk. 

  



 

Dolgozzunk együtt az éves munkával (12-eseknek)! 

Létszám: 5-20 

Helyszín: Regi 

Projektvezető: Vajda Fruzsina, Bóbis Liliána és Toronyi Flóra 

Projektleírás: 

Olyanokat várunk, akik hajlandóak munkát beletenni abba, hogy előrehaladjanak az 

éves munkával. Toronyi Flóra 13-os diák is segíteni fog.  



Kirándulás Gödöllő környékén 

Létszám: 3-15 

Helyszín: Gödöllő környéke 

Projektvezető: Zoltán Dávid 12/B 

Projektleírás: 

A projektnapon tartanék egy túrát Gödöllőn és környékén, minimálisan 3 főt várok. Az 
évesmunkám kapcsán lenne megtartva ez a túra. 

 


