
 

  

 

 
 

PEDAGÓGIAI ESTÉK – 2020 TAVASZ 
 

A 2020-es tavaszi évadban is professzionális felkészültségű előadókkal, aktuális 
és izgalmas témákkal és emlékezetes estékkel várjuk a közönséget a Pedagógiai 
esték előadásaira – a tavaszi program 13 előadást tartalmaz. 

 

Valamennyi előadás helyszíne:  

IH Rendezvényközpont, Szeged, Felső Tisza-part 2. 
 

További információ:  

http://www.ihrendezvenykozpont.hu/ 
jegyek.ihrendezvenykozpont.hu  

https://www.facebook.com/azigazimentorhalo/ 
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PEDAGÓGIAI ESTÉK – 2020 TAVASZ 
 

 

 
 

A Himnusz és a himnuszok kalandjai 
2020-ban is Nyáry Krisztiánnal indul az év! 

 

A személyes hangú történetmesélés nagymestere, az irodalmi ismeretterjesztés egyik 
kiemelkedőbb hazai alakja, Magyarország egyik legnépszerűbb írója, 
irodalomtörténésze, NYÁRY KRISZTIÁN idén is visszatér a Mentor(h)áló és az IH 
közös színpadára! 
 
Rendhagyó kalandozásra invitálunk mindenkit a magyar és más népek 
himnuszainak ismert és kevésbé ismert történetei közt, izgalmas 
irodalomtörténeti utazásra egy professzionális felkészültségű "idegenvezetővel". 
 

 Mitől vált nemzeti himnusszá a Himnusz, és egyáltalán mi volt a himnusz a 
Himnusz előtt? 

 Mi köze van Balassi Bálintnak és a kanásztáncnak Kölcsey szövegéhez? 

 Miért tartotta közepes versnek saját művét a költő? 

 Hány perc alatt írta Erkel Ferenc a Himnusz dallamát és van-e egyáltalán 
hiteles kottája? 

 Hogyan hoztak róla törvényt, hogy nem ez a hivatalos himnusz? 

 Miért nem engedték templomban énekelni, mióta illik állva hallgatni és miért 
tiltotta meg Hóman Bálint, hogy sporteseményeken is felcsendüljön? 

 Miért nem írt új himnuszt Rákosi kérésére Kodály Zoltán és Illyés Gyula? 

 És ha már himnuszok: mi köze Kisfaludy Sándornak és a badacsonyi bornak 
az Európai Unió himnuszához? 

 Miért énekelnek világszerte vallási himnuszként haszid zsidók egy szerelmes 
magyar virágéneket? 

 Miért hasonlít a szlovák himnusz egy magyar népdalra, az izraeli himnusz 
pedig egy magyar katolikus egyházi dalra? 

 Mit énekelnek magyarul a francia elit harckocsizászlóalj tagjai? 

 Mitől magyar az uruguayi és a paraguayi himnusz? 
 
Ezekre és még sok más izgalmas kérdésre ad választ a magyar kultúra napja 
alkalmából tartandó előadásában Nyáry Krisztián. 
 
Az előadás időpontja: 2020. január 21. kedd 18.00 
Az előadás címe: A Himnusz és a himnuszok kalandjai 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 
 

http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 
 

Mesék a csodakertről - Az egyetlen Földért 
 
2015 óta szinte minden év februárját Boldizsár Ildikó meséivel indítjuk útjára - így 
lesz ez most is: 2020-ban is mesésen indul a február, hiszen az előző évek egyik 
legnépszerűbb előadója, dr. Boldizsár Ildikó meseterapeuta visszatér a Pedagógiai 
esték színpadára!  
 
Boldizsár Ildikó Magyarország legnépszerűbb mesekutatója, meseírója és 
meseterapeutája. Könyveiben, előadásaiban és képzésein egyaránt külső és belső 
világunk felfedezésére hív bennünket, s arra biztat mindenkit, kicsiket és nagyokat, 
hogy ne csak szórakoztató olvasmányként szeressék és élvezzék a meséket, 
hanem úgy is, mint eszközt önmagunk mélyebb megismeréséhez és 
elfogadásához. 
 

Mesék a teremtett világ szépségéről 
 

 Miként tekintsünk a természetre és a minket körültekintő világra?  

 Milyen felelősségünk van a környezetünkért?  

 Milyen üzenetet érdemes átadnunk a felnövekvő generációnak? 
 
Kérdések, melyekre biztosan válaszokat kapunk a világ elképesztően gazdag 
népmesekincséből. 
 
Boldizsár Ildikó február 4-i szegedi előadásából most mi is megismerhetjük azokat a 
meséket, amelyek a teremtett világ iránti felelősségről, az ember ezzel 
kapcsolatos feladatairól szólnak, hogy segítsenek mindnyájunknak (szülőknek, 
nagyszülőknek, testvéreknek, pedagógusoknak) a tudatosításban.  
 
Olyan meséket hallhatunk Ildikó finom és érzékeny tolmácsolásában, amelyekből a 
teremtett világ szépsége mutatkozik majd meg, úgy, hogy az ember tud még ennek 
örülni és érzi az ezzel kapcsolatos felelősségét. 
 
Olyan meséket, amelyekben az ember még harmóniában él a természettel, és 
tudja, hogy mit kell tennie, hogy ez így is maradjon. 
 
Olyan meséket, amelyekben az ember tiszteli a fákat, növényeket, állatokat, és 
szót ért velük - mert tudja: csakis egymással összhangban létezhetnek. 
 
Az előadás időpontja: 2020. február 4. kedd 18.00 
Az előadás címe: Mesék a csodakertről - Az egyetlen Földért 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 

 
 

http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 
 

Az emberi élet hullámvasútjáról mesél dr. Somody Imre! 
 

Őszinte és hiteles előadást ajánlunk mindenki figyelmébe az emberi élet 
hullámvasútjáról, önmegvalósításról, egy rendkívüli magasságokat és mélységeket 
megélő karrierről, a vele érkező "istentelen sikerességről", pénzről, csillogásról, 
bálványokról és teljesítménykényszerről... és mindarról, ami utána jöhet... 
 
Újabb NAGYSZERŰ EMBER a Pedagógiai esték színpadán: a 2020-as tavasz kiemelt 
előadójaként vendégünk dr. Somody Imre! 
 
Somody Imre kivételes tapasztalatokkal bíró üzletember, közgazdász: hosszú 
ideig szerepelt a leggazdagabb magyarok toplistáján, neve összeforrt a vagyonát 
megalapozó Plusssz pezsgőtablettával. 
 
Különlegesen gazdag pályafutás áll mögötte: volt az év menedzsere és az év 
embere is! A kilencvenes évek végére jutott a csúcsra: 1996-ban az ország három 
legnagyobb adózója közé tartozott, ha valaki, akkor ő tudta, hogyan kell üzletet 
csinálni. A felépített gyógyszerbirodalom (Pharmavit Rt.) sikert, pénzt és csillogást 
hozott az életébe. 
 
Aztán a sikeres üzletembert egyre több anyagi kudarc érte, miközben elvált és 
súlyosan megbetegedett. Élete 2014-ben gyökeresen új fordulatot vett: megtért. 
 

"Nem az a megtérésem lényege, hogy templomba járok, hogy bizonyos ügyeket 
másképpen kezelek, hanem az, hogy az életem változott meg. Ezt hívom az életem 
harmadik szakaszának: hitben járok." 
 
Mindezekről szívesen osztja meg gondolatait a hallgatósággal - nagy-nagy 
megtiszteltetés, hogy elfogadta a Mentor(h)áló Pedagógiai esték meghívását! 
 
Akinek a 2020-as tavaszi évadban mindössze 1 előadásra van lehetősége eljönni, 
annak mi most dr. Somody Imre előadását javasoljuk! 
 
Hisszük, hogy ebből az előadásból mindannyian erőt meríthetünk, hitet 
kaphatunk, és legfőképpen: tanulhatunk egy nagyszerű embertől! 
 
Az előadás címe: Siker, kudarc, hit 
Az előadás időpontja: 2020. február 17. hétfő 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 
 

 
 

http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 

 
 

Dr. Lubics Szilvia ultramaraton futó a vendégünk! 
 

Hiteles és motiváló előadás a Mentor(h)áló Pedagógiai esték 2020-as tavaszi 
évadában a futás, azon belül az ultrafutás különleges világáról. 
 
Február 25-i vendégünk Lubics Szilvia magyar amatőr hosszútávfutó és 
ultramaratonista, az Ultrabalaton és a Spartathlon többszörös győztese! 
 
Kivételes esti tanulás sikerről, kihívásokról, válsághelyzetekről egy nemzetközi 
sikereket elért ultrafutótól. 
 
Honnan és hogyan lehet erőt meríteni lehetetlennek tűnő feladatok megoldásához a 
versenypályán?  
 
Miként lehet az ott megszerzett tapasztalatokat a hétköznapi életben is alkalmazni? 
 
Újabb sokak érdeklődésére számot tartó téma, újabb nagyszerű és hiteles előadó a 
nagysikerű Pedagógiai esték színpadán - minden korosztály számára "receptre 
felírt" előadás! 
 

Az előadás címe: Másfél nap az élet 
Az előadás időpontja: 2020. február 25. kedd 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  

http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 

 
 

Dr. Mérő László ismét Szegeden: A változás varázsigéi 
 

 
A hír igaz: dr. Mérő László március elején visszatér a Pedagógiai esték színpadára! 
 
Dr. Mérő László matematikus, pszichológus egy igazi “csodabogár”, s nem 
hétköznapi előadó. Ezt 2016 és 2018 tavaszán már sokan megtapasztalhattuk :-) 
 
Előadására hatalmas érdeklődés várható! 
 
Egy edző által a verseny közben bekiabált szavak győzelemhez segíthetik a 
versenyzőt, aki pedig már épp meghalni készült a fáradtságtól.  
Egy hipnotizőr néhány szóval transzállapotba tudja juttatni az alanyát.  
Egy üzleti tanácsadó sokszor maga sem tudja, mely szavai vannak az ügyfelére, 
mondjuk egy cég vezérigazgatójára olyan hatással, hogy az hosszú távra 
megváltoztatja az üzlet menetét.  
 
Ebben az előadásban két fontos pszichológiai alapfogalom, a varázsigék és a 
változás természetét és egymással való kapcsolatait mutatjuk be. 
A kulcsfogalom, ami a kettőt összeköti: az okos egyszerűség.  
 
Egyre bonyolultabb világunkban az okos egyszerűség önálló értékké vált. 
 
Az előadás címe: A változás varázsigéi 
Az előadás időpontja: 2020. március 4. szerda 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 
A rendezvény a Mentor(h)áló, az IH Rendezvényközpont és a Tudományos Stand Up 
közös szervezésében valósul meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 

 
 

Ürge-Vorsatz Diána  
világhírű klímakutató a Mentor(h)áló vendége! 

 

 
Újabb kivételes felkészültségű előadó és újabb rendkívüli aktualitású téma a 
Mentor(h)áló Pedagógiai esték 2020-as tavaszi évadában! 
 
Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy Prof. dr. Ürge-Vorsatz Diána, a 
klímakutatás nemzetközi színtéren is elismert szakembere, Magyarország vezető 
klímaszakértője is elfogadta a felkérésünket :-) Tanuljunk most is a legjobbaktól! 
 
Az előadás először foglalkozik azzal, hogy az utóbbi évben felpörgött sajtófigyelem a 
problémára mennyire megalapozott: hol tart most az éghajlatváltozás, és mire 
számíthatunk?  
Valóban az ember okozza?   
Ha volt a múltban is sok éghajlatváltozás, akkor miért aggódunk mégis a mostani 
miatt?   
Van vészhelyzet? Ha igen, be lehet még húzni a vészféket?  
Mit tehetünk, egyéni, társadalmi, gazdasági szinten, hogy civilizációnk ne csak, hogy 
túlélje, de esetleg egy egészségesebb, tisztább, élhetőbb, igazságosabb és boldogabb 
világot hagyjunk az unokáinkra?   
Az előadás a tudomány legfrissebb eredményei és az ENSZ Kormányközi 

Éghajlatvédelmi Testületének legújabb jelentései alapján próbál ezekre a kérdésekre 
választ adni, ahol lehet. 
 
Előadónk Prof. dr. Ürge-Vorsatz Diána, a klímakutatás világhírű szakembere, a 
CEU professzora, a CEU Éghajlatváltozási és Fenntartható Energiapolitikai 
Központjának (3CSEP) igazgatója. 
Prof. dr. Ürge-Vorsatz Diána az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 
mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának alelnöke; az IPCC tevékenységét 2007-
ben Nobel-békedíjjal ismerték el.  
Óraadóként hazai és nemzetközi oktatási intézmények tevékenységét is segíti. 
2008-ban tudományos munkásságáért a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje kitüntetést kapta. 
Hét gyermek édesanyja. 
 
Az előadás címe: Éghajlatváltozás: megúszhatja a civilizációnk? 
Az előadás időpontja: 2020. március 9. hétfő 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 

http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 
 

Mit tesz a net a gyerekkel? 
 

A tavaszi évad egyik meghatározó élménye egészen biztosan dr. Gyurkó Szilvia 
előadása lesz! 
 
Dr. Gyurkó Szilvia, Magyarország egyik legismertebb és legnépszerűbb gyermekjogi 
szakembere hamarosan újra Szegeden - legújabb előadásában is egy minden felnőtt 
számára kikerülhetetlen, nagyon aktuális témát jár majd körbe. 
 
Mit tesz a net a gyerekkel? c. előadásában a szülői/felnőtti tudatosságról, a 
digitális szülőségről beszél majd. 
 
Dr. Gyurkó Szilvia előadását "receptre felírt" előadásként ajánljuk minden 
szülő/nagyszülő, pedagógus, gyerekekkel bármilyen szakterületen "találkozó" felnőtt 
számára. 
 
"Már az újszülöttekre is hatnak a digitális eszközök, ezért nem lehet elég korán 
kezdeni a nethasználattal kapcsolatos szülői tudatosságot. 
Persze a problémák jó részével csak akkor találkozik a szülő, ha a gyereke már 
kamasz lett, de azért akkor sem vagyunk teljesen eszköztelenek, ha segíteni 
szeretnénk.  
A támogatási és beavatkozási lehetőségekről, az "elég jó digitális szülőségről", 
kortárs online zaklatásról és iskolai netes konfliktusokról is szól majd az 
előadás." 

 
Dr. Gyurkó Szilvia nevét már nem kell bemutatni a Mentor(h)áló közönségének, 
hiszen 2 alkalommal is emlékezetes, nagyhatású előadást tartott sorozatunkban. 
Dr. Gyurkó Szilvia Magyarország talán legismertebb és legnépszerűbb gyermekjogi 
szakértője és aktivistája. Nemzetközi elismertségű gyermekjogi szakember, az 
UNICEF Magyarországi Bizottságának korábbi gyermekjogi igazgatója. Több éven 
keresztül az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársaként is 
dolgozott, így kellő rálátással rendelkezik a gyermekek bántalmazásának hazai és 
nemzetközi állapotára. Évek óta a Hintalovon Alapítvány keretein belül igyekszik 
munkatársaival meggyőzni a társadalom különböző szereplőit, szülőket, 
pedagógusokat, döntéshozókat a gyermeki jogok fontosságáról. 
 
Karizmatikus előadó, akinek legújabb szegedi fellépését mindenkinek jó szívvel 
ajánlunk! 
 
Az előadás címe: Mit tesz a net a gyerekkel?  
Az előadás időpontja: 2020. március 17. kedd 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 

http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 

 
 

Mi a Te történeted? - vendégünk Györffy Kinga, a storytelling 
hazai úttörője 

 
„A birtokodban van valami, ami senki másnak a világon. A saját történeted.” 

 
A történetmesélést – noha varázslatos dolgokra képes – rengeteg félreértés és félelem 
övezi, a munkahelyen és a magánéletben egyaránt. Nehéz a megfelelő pillanatban a 
megfelelő történetet elmesélni, egy mondatba sűríteni valódi sikerekről és 
kudarcokról szóló történeteket.  
 
Györffy Kinga, a storytelling hazai úttörője ezeket a témákat járja körül előadásában.  
Arra bátorít mindenkit, hogy elhiggye: a személyes történeteknek egyedi és 
egyszeri, megismételhetetlen és utánozhatatlan ereje van. 
Megtalálni és profin elmesélni egy mélyen megbújó, elfeledett vagy fel nem ismert 
történetet: különleges, gyakran sorsfordító tapasztalat. 
 
Az előadás ehhez nyújt segítséget, könnyen alkalmazható eszközöket. 
 
Az előadás címe: Mi a Te történeted? A történetmesélés ereje a munkahelyen és 
a magánéletben 
Az előadás időpontja: 2020. április 15. szerda 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 
 

 
 

Tanulás és evolúció  
vendégünk Prof. dr. Szathmáry Eörs Széchenyi-díjas 

evolúcióbiológus 
 
Az előadás címe: Tanulás és evolúció 
Az előadás időpontja: 2020. április 21. kedd 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 
 
 
 

 
 

GMO – Vele vagy nélküle nincsen jövő? 
vendégünk Prof. dr. Duda Ernő biológus, immunológus, 

genetikus 
 
Az előadás címe: GMO – Vele vagy nélküle nincsen jövő? 
Az előadás időpontja: 2020. május 5. kedd 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 
 
 
 
 
 

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


 

  

 

 

 
 

Kepes András szikrázó mondatokkal tér vissza! 
 

Kepes András író, újságíró, televíziós műsorkészítő, egyetemi tanár a Mentor(h)áló 
Pedagógiai esték idei nagy visszatérője! 
 
Májusi előadásában a szavak hatalmáról mesél! 
 
A szavaknak hatalmuk van; tudat alatt irányítanak bennünket.  
 
Vannak mondatok, amelyek beégnek az emlékezetünkbe, és meghatározzák 
gondolkodásunkat, értékrendünket. 
 
Vannak köztük felemelő, inspiráló és mérgező szavak, származhatnak szülőktől, 
tanároktól, barátoktól, sőt ellenségektől is. 
 
Kepes András ezen az estén azokról az emlékezetes mondatokról mesél, amelyek 
fontosak voltak számára életének egy-egy szakaszában, és amelyekre mások is 
ráismerhetnek, másoknak is tanulságosak lehetnek. 
 
Kepes András 2017 februárjában már vendégünk volt a Mentor(h)álóban - akkor 
teltházas előadást tartott Világkép című előadásával. 
 
Az előadás címe: Szikrázó mondatok 
Az előadás időpontja: 2020. május 18. hétfő 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 
 

 
 

Kozma-Vízkeleti Dániel: Mit hozunk otthonról? 
 

Harmadik alkalommal tér vissza a nagysikerű Pedagógiai esték c. sorozat 
színpadára június elején Kozma-Vízkeleti Dániel család- és párterapeuta, klinikai 
szakpszichológus! 
 
Könnyed, humoros, szórakoztató, ugyanakkor mély tartalommal bíró, nagyszerű 
előadásra számítunk most is – erre garancia előadónk remek stílusa. 
 
A téma pedig napjaink egyik „slágertémája”, a családból örökölt minták – most 
Kozma-Vízkeleti Dániel „hangszerelésében”. Mi máris nagyon várjuk 
 
Az előadás címe: Mit hozunk otthonról? Családi mintáink, és amit kezdünk 
velük 
Az előadás időpontja: 2020. június 2. kedd 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pedagogiaiestek.hu/


 

  

 

 
 

A protokoll nagyasszonya, Görög Ibolya is visszatér! 

 
Van, akinek nem kell különösebb reklám, elég ha ennyit mondunk: GÖRÖG IBOLYA 
ISMÉT SZEGEDEN!  
 
A Pedagógiai esték eddigi történetének talán legsikeresebb előadója, Magyarország 
vitathatatlanul legtapasztaltabb és legnépszerűbb protokoll szakembere, Görög 
Ibolya 2020-ban is visszatér Szegedre - természetesen a Mentor(h)áló meghívására:-) 
 
Teltházra készülünk, azt javasoljuk az érdeklődőknek, hogy senki ne bízza a 
jegyvásárlást a véletlenre! 
 
Aki ott volt velünk Ibolya eddigi 3 teltházas (!) szegedi előadásán, az tudja, 
kivételes esti feltöltődésre, igazi energiabombára számíthat! 
 

 Kit, hogyan és mikor köszöntsünk? 

 Hogyan adjuk és miként fogadjuk az ajándékokat? 

 Hogyan viselkedjünk, amikor vendégségbe megyünk, és hogyan akkor, amikor 
hozzánk érkeznek vendégek? 

 
Csak néhány kérdéskör az ünnepek kapcsán, amelyeket Ibolya biztosan részletesen 
körbe fog járni az előadás során! 
 
Ismeretterjesztés elképesztően sok humorral fűszerezve, igazi feltöltődés, tanulás 

és szórakozás vár ránk ezen az estén is. És persze az elmaradhatatlan dedikálás az 
este végén... 

 
Az előadás címe: Ünnepeink protokollja 
Az előadás időpontja: 2020. június 9. kedd 18.00 
További információ: www.pedagogiaiestek.hu  
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