
 

  

 

 
 

PEDAGÓGIAI ESTÉK – 2019 TAVASZ 
 

A 2019-es tavaszi évadban most is kivételes élményeket és tanulást nyújtó estékkel, 
izgalmas témákkal és nagyszerű előadókkal várjuk a közönséget a nagysikerű 
Pedagógiai esték előadásaira – a tavaszi program 13 előadást tartalmaz. 
 

Valamennyi előadás helyszíne:  

IH Rendezvényközpont, Szeged, Felső Tisza-part 2. 
 

További információ:  

www.pedagogiaiestek.hu  
http://www.ihrendezvenykozpont.hu/ 

 
A tavaszi évad részletei: 

 

 
 

Írjál és szeressél! - Nyáry Krisztiánnal indul a 2019-es év! 
 

Igazi kultúrtörténeti csemegével indul a 2019-es év! Január 21-én este újabb 
fantasztikus programmal tér vissza a Mentor(h)áló életébe az elmúlt évek egyik 
sikerszerzője, Nyáry Krisztián! 
 
Nyáry Krisztián most a magyar kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb vagy 
éppen legfelháborítóbb szerelmes leveleit gyűjtötte egy csokorba, majd a tőle 
megszokott remek stílusban megírta keletkezésük történetét.  
 

"Félénk udvarlólevél, pimasz széptevés, szemérmes viszontválasz, írásos erotika, 
hideg elutasítás, csalódott szakítás, könnyes búcsúlevél: minden, ami a szerelmes 
levél műfajába belefért 1526 és 1976 között. 
Csokonai Vitéz Mihály, Móricz Zsigmond, Ady Endre, Nemes Nagy Ágnes, Kossuth 
Lajos, Örkény István, Jászai Mari, Krúdy Gyula, Latinovits Zoltán és még száz név a 
magyar közel- és régmúltból, akik levélben is megírták, mit gondolnak a szerelemről." 
 
Az előadás időpontja: 2018. január 21. hétfő 18.00 
Az előadás címe: Írjál és szeressél! 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  

http://www.pedagogiaiestek.hu/
http://www.ihrendezvenykozpont.hu/
http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 
 

Moho sapiens, avagy az evés lélektana 
 
Az ünnepek után (és persze valljuk be, nemcsak akkor) sokan vagyunk, akiknek van 
némi lelkifurdalása a túlzásba vitt kalóriabevitel, a nassolás, a hirtelen felszedett 
kilók miatt. 
Miért mohó a sapiens?  

Mi ez a titokzatos, kontrollálhatatlan őserő? 
Honnan ered? Mit kezdhetünk vele? 
Miért eszünk akkor is, ha nem vagyunk éhesek? 
 
Január 28-án, hétfőn este megtudhatjuk a választ, hiszen nagysikerű Pedagógiai 
esték c. sorozatunk következő előadója dr. Forgács Attila gasztropszichológus, 
szociálpszichológus, klinikai szakpszichológus, a téma vezető hazai szakembere! 
 
Az előadás címe: Moho sapiens, avagy az evés lélektana 
Az előadás időpontja: 2019. január 28. hétfő 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 

 
 

Férfiak és nők a mesékben 
 
Mesésen indul a február: az előző évek egyik legnépszerűbb előadója, dr. Boldizsár 
Ildikó meseterapeuta hamarosan visszatér a Pedagógiai esték színpadára! Ráadásul 
ez alkalommal nem érkezik egyedül: mesélőtársa a színpadon Szervét Tibor Jászai 

Mari-díjas színművész lesz! 
 
"Megannyi sztereotípia és félreértés él a köztudatban a női és férfi mesehősökkel 
kapcsolatban. Valóban arról lenne szó, hogy a mesék csak a sárkányölő férfiakat és a 
fehér paripás királyfiakról álmodozó nőket ismerik?  
 
Milyenek a férfiak és a nők a mesékben? Mit keresnek, mitől félnek, miért küzdenek? 
Hogyan találják meg önmagukat és egymást? S van-e mit tanulnunk tőlük 
manapság? 
 

http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

Első közös meseestjükön ennek jár utána Boldizsár Ildikó mesekutató és Szervét 
Tibor színművész. Mesemondással átszőtt beszélgetésükből kiderül, hogy a mese 
hősei és hősnői korántsem egysíkú, lelki mélység nélküli figurák, hanem nagyon is 
sokféle indítékkal és céllal rendelkező, boldogságra vágyó, s ezért megküzdeni is 
képes lények. Mindannyiunkban rejtőzik néhány mesehős, de hogy éppen melyikre 
van szükségünk, azt aktuális életfeladataink határozzák meg. A mesehősök 
megnyitják a lehetőségeket, a többi rajtunk múlik." 
 
Szervét Tibor elmondja majd, milyennek látja a férfiakat a mesékben, Ildikó a 
mesehősnőkről beszél majd. Aztán pedig cserélnek, s innen lesz igazán izgalmas az 
est! Természetesen mesélni is fognak - két férfi és két női mesét, de hogy melyiket ki 
meséli, legyen meglepetés! 
 

Az előadás címe: Férfiak és nők a mesékben 
Az előadás időpontja: 2019. február 4. hétfő 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 

 
 

Szupernóvák - az Univerzum rejtélyes csillagrobbanásai 
 

Újabb nagyszerű tudományos ismeretterjesztő előadást kínálunk Pedagógiai esték c. 
sorozatunk többszáz fős törzsközönsége számára :-) 
 
Az előadás témája a csillagászat, azon belül is szupernóva-robbanások megismerése 
lesz - nagyon izgalmas téma, most is nagyszerű előadóval! Előadónk a nagyon fiatal 
és még annál is tehetségesebb dr. Szalai Tamás, a Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Karának Junior Prima-díjas (!) csillagásza! 
 
A Napunknál jóval nagyobb tömegű csillagok nagy részének élete egy végső, 
kataklizmikus robbanásban ér véget. A szupernóvának nevezett jelenség hihetetlen 
energiakibocsátással jár: egy-egy ilyen esemény során az "új csillagként" feltűnő 
fényforrás túlragyoghatja akár a sok milliárd csillagból álló szülőgalaxisát is. 
Rendkívüli fényességük okán a szupernóva-robbanások vizsgálatának fontos szerepe 
van a kozmikus távolságmérésben, illetve az Univerzum történetének és sorsának 
megismerésében.  
 
Az előadásban a szupernóva-robbanások természetén és jelentőségén túl szó lesz 
arról is, hogy milyen módszerekkel vizsgálhatók ezek a jelenségek, hogyan járulnak 
hozzá a szegedi kutatók ehhez a területhez, és - általánosságban véve - hogyan 
dolgoznak napjainkban a csillagászok Magyarországon és a nagyvilágban. 
 
Az előadás címe: Szupernóvák - az Univerzum rejtélyes csillagrobbanásai 
Az előadás időpontja: 2019. február 18. hétfő 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 
 

 
 

http://www.pedagogiaiestek.hu/
http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 
 

Hogyan csinálják a bajnokok? 
 

Újabb izgalmas téma, újabb kivételes felkészültségű előadó a nagysikerű Pedagógiai 
esték színpadán! Vendégünk dr. Lénárt Ágota sportpszichológus, 
pszichoterapeuta, az olimpiai csapat sportpszichológiai csapatának vezetője, a 
Testnevelési egyetem tanszékvezetője! 
 
Tényleg igaz, hogy minden fejben dől el? Vajon melyek a siker felé vezető út 
legfontosabb lépései? Melyek azok a technikák, amelyek segítségével valaki ki tud 
emelkedni a tömegből? Hogyan hasznosíthatjuk privát életünkben is a 
sportpszichológia által alkalmazott módszereket? 
 
Az előadás bemutatja a korszerű sportpszichológiában alkalmazott felkészítési 
módszereket. Gyakorlati példákkal és történetekkel illusztrálja a felkészülés, 
felkészítés menetét, a sportban előforduló váratlan helyzeteket, valamint azok 
megoldásának lehetőségeit. A résztvevők a módszereket megismerve lehetőséget 
kapnak arra, hogy a mindennapi életükben is hasznosítsák a hallottakat. 
 
Az előadás címe: Hogyan csinálják a bajnokok? 
Az előadás időpontja: 2019. február 26. kedd 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 

 
 

Vendégünk Mácsai Pál 
 

Újabb kivételes vendég, újabb kihagyhatatlan esti program - mindez természetesen a 
Mentor(h)áló    és az IH közös, Pedagógiai esték c. rendezvénysorozatában! 
 
Vendégünk Mácsai Pál Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, az 
Örkény Színház igazgatója. Mácsai Pált egy oldott légkörű esti beszélgetésen 
motivációról, pályafutásáról, elveiről és még sok minden másról kérdezzük. 
Beszélgetőtárs: Beslin Anita televíziós/rádiós szerkesztő-műsorvezető 
 
Az esti beszélgetés címe: "Mit csinálok? És miért?" - Mácsai Pál motivációról, 
pályáról, elvekről, gyakorlatról 
Az esti beszélgetés időpontja: 2019. március 11. hétfő 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  

http://www.pedagogiaiestek.hu/
http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 
 

 
 

A művészet születése 
 

Újabb remekbe szabott téma, újabb kitűnő előadó a nagysikerű Pedagógiai esték 
színpadán - vendégünk Prof. Dr. Gyenge Zoltán filozófus, író, műfordító, 
tanszékvezető egyetemi tanár, az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi 
Karának dékánja! 

 
"Joachim Winckelmann szerint „a művészet legtisztább forrásai nyitva állnak: boldog 
az, ki megtalálja és megízleli azokat.” 
A művészet szemlélete tehát megtisztít, és egyben kiemel a hétköznapokból, 
mondjuk, amikor az ember csak a mindennapok közönyével hadakozik.  
 
Kérdése persze mindenkinek lehet: mi számít művészetnek és mi nem?  
Mitől művészet a művészet, és mitől giccs a giccs?  
Lehet-e beszélni a művészetről vagy azt csinálni „kell”?  
Lehet-e tanulni a művészetet vagy az csak ösztönös megérzés?  
Mi a szép, és hogyan változott meg Botticellitől Rubensig?  
 
Manapság, amikor mindent a pénzben mérhető haszonnal mérnek, ugyancsak jogos 
feltennünk a kérdést: van-e haszna a művészetnek vagy a művészet „haszon-talan”?  
Nincs olyan, aki valamilyen formában ne tette volna fel ezeket a kérdéseket, legyen az 
alkotó vagy művészetet szerető.  
 
Ezekre a kérdésekre próbál választ adni az előadás, sok példával (Giorgione, 
Mantegna vagy Tiziano képeivel) a művészet különböző korszakaiból." 
 
Az előadás címe: A művészet születése 
Az előadás időpontja: 2019. március 12. kedd 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 
 
 
 

http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 
 

Fuss, hogy érezd: élsz! 
 

Nagyszerű és hiteles előadás futásról, sikerről, önfejlesztésről, a rendszeres mozgás 
fontosságáról és öröméről - kivételes esti tanulás mindenkinek, aki már fut, aki még 
csak tervezi a futást, vagy aki még nem is álmodott róla :-) 
 
Újabb sokak érdeklődésére számot tartó téma, újabb nagyszerű és hiteles előadó a 
nagysikerű Pedagógiai esték színpadán - minden korosztály számára "receptre felírt" 
előadás! 
 
Vendégünk Sipos János - "egy ember, aki érzi az ÉLET ÍZÉT, érzi, hogy él!" 
 
Mi számít sikernek? 
Mi a jó vitalitású, jó minőségű élet titka? 
Van-e fontosabb dolog a matematikánál egy matektanár számára? 
Mi marad ki az iskolai oktatásból? 
Mit egyél, hogy jól legyél? 
Normális ember az, aki labda nélkül fut? 
Kell-e a futáshoz láb? 
Mik az egyén önfejlesztésének létrafokai? 
Melyik életkorig képes az ember változni? 
 
Ezekre és hasonló kérdésekre kap választ, aki megtekinti Sipos János "Fuss, hogy 
érezd: élsz!" című, rövid filmekkel, képekkel, személyes élményekkel tarkított 
izgalmas előadását. 
 
Az előadás címe: Fuss, hogy érezd: élsz!  
Az előadás időpontja: 2019. március 26. kedd 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 
2019. ÁPRILIS - JÚNIUS 

 

 
 
2019. április 2. kedd 18.00: vendégünk dr. Majó-Petri Zoltán egyetemi docens, az 
SZTE GTK Távoktatási Bizottság elnöke  

Az előadás címe:  
Tanulás határok nélkül: hol és hogyan tanulnak a 2000 után született diákok?  
A távoktatástól a webes egyetemi kurzusokig, a videó-konferenciától a virtuális 
egyetemekig. Milyen online kurzusokra járt 101 millió diák? 
 

 
 
2019. április 15. hétfő 18.00: vendégünk Kozma-Vízkeleti Dániel család- és 
pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus. 
Az előadás témája: nemi sztereotípiák változásai 
Az előadás címe: Mosogat-e egy macsó? 
 

 
 
2019. május 14. kedd 18.00: vendégünk dr. Gyarmathy Éva Prima-díjas klinikai és 
neveléslélektani szakpszichológus, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és 
Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársa. 
Az előadás címe: Hiperaktív gyermekek és felnőttek 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2019. május 20. hétfő 18.00: vendégünk dr. Baráth Tibor igazgató, SZTE 
Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet 
Az előadás címe: A vezetés művészete és tudománya  
                     Időutazás: Mit tanulhatunk Dzsingisz kántól és Steve Jobstól? 
 
 

 
 
2019. június 11. kedd 18.00: vendégünk Görög Ibolya, a Pedagógiai esték eddigi 
történetének talán legsikeresebb előadója, Magyarország első számú protokoll 
szakembere 
Az előadás címe: Hétköznapi maceráink 
 
 
 

 
 

 


