
Decemberi Hírlevél / 1. szám

ADVENTI GYEREKPROGRAMOK, A BELVÁROS SZÍVÉBEN , 
A MEGÚJULT KOSSUTH KLUBBAN

Ákombákom Berkenye Szombaton és vasárnap
Családi hétvégék, játszóházak, interaktív meselabirintusok, klubok

Koncertek, Színházak és Bábszínházak
Gyerekbérletek (Komédiás, Garabonciás, Históriás) minden csütörtökön 

Csigabiga Palota interaktív játszóműhelyek hétfőtől péntekig

ADVENT – A lélek Karácsonyváró rendezgetése.  Készülődünk.  Végiggördül az esztendő 
utolsó  jeles  időszakát  ébresztgető  Évkerék.   Hívogatunk  Bergengócia  mesebirodalmába 
kicsit,  nagyot  ünnepelni.  Advent  első  vasárnapjától,  Karácsonyig,  reggeltől  napnyugtáig 
megkondulnak  a  harangok,  felcsendül  az  ének,  megnyílnak  az  adventi  kapu  ablakai.  A 
kapunyitót  minden  alkalommal  a  jeles  naphoz  kapcsolódó  mesék  és  muzsikák  rítusa, 
kézműves mesterségek,  játszóház és műhelytitkok kísérik. Óriások és törpék birodalmában 
barangolunk,  tündérek  és  boszorkányok  földjén  utazgatunk.  Királyok,  szentek  pásztorok 
legendáit hallgathatjuk, s közben a varázslatos kézművességgel benépesítjük a tetejetlen fát, 
amely összeköti a három világot, - az alsót, a felsőt s a középsőt -, s ágai között ott bújik a 
Nap és a Hold.  

Áldott Karácsonyt, békés boldog ünnepeket kívánunk!
December 02. vasárnap
Évkerék legendárium – Adventi Kalendárium
10.00 – 17.00 Kézműves portékák karácsonyi vására
10.00 – 16.00 Adventi kézműves alkotóház – jeles napok kézműhelye
Adventi koszorúk, kopogtatók, asztal díszek készítése   (önköltséges)
16.00 Monó Manó zenekar – Ünnepelj velünk! - lemezbemutató koncert
Manóerdő lakói nagyon szerették a muzsikát és a verseket. Monó Manó szorgalmasan írta 
egymás után a szebbnél szebb dalokat, s hogy ezek a dalok ne csak Manóerdőben legyenek 
hallhatóak a három legügyesebb manó elindult az emberek földjére megkeresni a zeneszerető 
gyermekeket,  felnőtteket.  Közeledett  a tél.  Bözse ,Gergő és Monó Manónak eszébe jutott, 
hogy Manóerdőben ilyenkor már a többi manó szorgalmasan segít a Mikulásnak az ajándékok 
csomagolásában.  Nagyon  sok  dalt  írt  a  gyermekek  számára  minden  évben  várva-várt 
Mikulásról, karácsonyról,a tél varázslatos világáról.  A manók (pontosabban a Monó Manó 
Zenekar) elhatározták, hogy együtt fogják eltölteni az ünnepeket az emberekkel. Elkészítették 
második  nagylemezüket,  melynek  címében  is  ott  a  legnagyobb  vágy:"  ÜNNEPELJ 
VELÜNK!" Ha te is szeretnél velünk ünnepelni, várni együtt a Mikulást, énekelni, verselni, 
játszani, akkor pucold fényesre a csizmád (anyuét és apuét is!) és gyere el Bergengóciába!  
17.00 Megérkezik a Mikulás

Jegyárak: Gyerekjegy: 700 Ft Felnőttjegy: 800 Ft 2 éves kor alatt 200 Ft



December 08. szombat
Karácsonyi gyermekkönyv vásár és könyvbemutató 
Vendégek: Csodaceruza, Naphegy Kiadó, Móra könyvkiadó…
„Tengertánc, virágos hegyeken szenderlánc” 
Gyermekirodalom könyvben, mesében, muzsikában, táncban
10.00 – 16.00 Kenderkóc Hagyományőrző játszóház
(tűzzománc műhely, karácsonyi ablakdíszek üvegfestéssel…)
Adventi koszorúk, kopogtatók, asztal díszek  (önköltséges)
10.00 – 16.00 Csigabiga Palota  - babaház apróknak
Babusgató, maszatoló, építő, fejlesztő konstrukciós játékok

11.00 Halász Judit karácsonyi koncert:  

Az októberben megjelent koncertlemez dalai és Micimackó Bergengóciában.
Anti Tamás: akusztikus gitár, mandolin, Bartha Tibor: billentyűsök, hegedű, furulya, ének; 
Födő Sándor: basszusgitár, ének;FODO: dob, ütőhangszerek; Móricz Mihály gitár
12.00 és 15.00 Kipp –Kopp meséi - családi vetélkedő
(a  vetélkedőre  nevezni  a  helyszínen  lehet.  A  nyertes  családok  értékes  könyvjutalomban 
részesülnek) Játékvezető: Sándor Csilla a Csodaceruza főszerkesztője                 
Vendég: Marék Veronika

Jegyárak: Gyerekjegy/felnőttjegy elővételben: 1400 Ft; 2 éves kor alatt 500 Ft 
A helyszínen: 1600 Ft; 2 éves kor alatt 600 Ft 
(a koncertjegy egész napos belépésre jogosít)

December 09. vasárnap
Évkerék legendárium - Adventi kalendárium
Karácsonyi gyerekkönyv vásár és Csodaceruza gyerekirodalmi hétvége
10.00 – 16.00 Adventi művészeti alkotóház; Gurgula játszóműhely
10.00 – 16.00 Karácsonyi babaház
10.30 Nagy Bandó András  új decemberben megjelent gyerekkönyvének bemutatója.
Mesél, beszélget: Nagy Bandó András
A kicsinyek könyve: útitárs gyerekeknek az eddigi öt kötet legjobb verseiből
A táltossá lett kiscsikó: Nagy Bandó első „igazi” mesekönyve, de ebbe a szép történetbe is 
beillesztett 28 verset. Akár tanmesének, mai példabeszédnek is mondhatjuk ezt a 
cseppet sem szokványos, 6 éves kortól ajánlott mesekönyvet. Főhőseit, a csikót és kis 
gazdáját talán ma is meglelhetjük egy vidéki lovas tanyán. A csikó növekedése, 
versenylóvá válása, mesés élete során szülők és nagyszülők is visszaidézhetik 
gyermekkori élményeiket. Csikónk hátán eljutunk az Üveghegyre, közben pedig a lovak 
70 millió éves történetét, és a lófajtákat is megismerhetjük. A kötet derűs versei szerves 
részei a történetnek, és remélhető, hogy játékosságukon túl tanításaikkal is 
hozzátesznek majd a gyermekek egyéniségéhez, formálnak jellemükön. 



11.30 Szalóki Ági klub
 „Téli-nyári laboda” – karácsonyi koncert

 A zenekar tagjai a korábbi nagysikerű lemezről 
már jól ismertek. Lamm Dávid (gitár), Nagy Judit (cselló), Kovács Zoltán (nagybőgő) és Dés 
András (ütőhangszerek). A koncerten a Téli-nyári laboda dalai mellett felcsendülő karácsonyi 
dallamok , elsősorban óvodás és kisiskolás gyermekeknek szólnak. 
12.00 Csodaceruza Gyermekirodalmi folyóirat lapbemutatója
„Minden gyerek olyan, mint egy gömb, egyfajta teljesség, mert hiszen még nem döntötte el,
 Mi  lesz, "ha nagy lesz"…
14.00 Naphegy Kiadó: Téli barangoló a Naphegy könyvek országában
14.00 – 16.00 Karácsonyi mese mozi

Jegyárak: Gyerekjegy: 700 Ft; Felnőttjegy: 800 Ft 2 éves kor alatt 200 Ft

December 13. csütörtök

9. 00 – 15.00 Jeles napok kézműhelye – Luca napi boszorkányságok 
(Luca baba készítés, boszorkányos ajtódíszek üvegfestéssel, és természetes anyagokból…)

10.00 Tintaló Társulás: Nem akarok többé boszorkány lenni
A IV. Országos Gyermekszínházi Szemle fődíjas előadása                                              

Furinka a légynek sem tud ártani. Pedig Furinkától mindenki azt várja, hogy ártson: légynek 
cicának, legénynek. Mert Furinka: boszorkány. Csakhogy Furinka nem akar boszorkány lenni. 
Aki nem akar boszorkány lenni, az nem varázsolhat magának uzsonnára zsíroskenyeret, 
következésképpen: dolgoznia kell. Furinka nem fél a munkától, bármit elvállal: takarít, levelet 
kézbesít, fest és mázol. Azaz takarítana, levelet kézbesítene, festene és mázolna, ha hűséges 
seprűje hűségével meg nem nehezítené Furinka életét... 
Alkotók: Badacsonyi Angéla, Sipos Katalin, Sisak Péter
Az előadást játssza: Badacsonyi Angéla
Bérleten kívüli jegyár: 800 Ft/fő.  A belépés 2 éves kor alatt 200 Ft!

December 15. szombat
10.00 – 17.00 Kézműves portékák karácsonyi vására
10.00 – 16.00 Kenderkóc Mese –művészeti Játszóház
10.00 -16.00 Csigabiga Palota  - babaház apróknak
11.00 Árgyélus Színház: Angyalbárányok 
 „Istenes  népmese"  a  legkisebb,  legszegényebb  pásztorlegényről,  aki  bátorságának  és 
nagylelkűségének köszönhetően olyan utakat is megjárhat, amelyeken nem emberi halandók 
járnak. Előadja: Écsi Gyöngyi; Népi hangszereken közreműködik: Kováts Marcell
14.00 – 16.00 Tündérkert Mesekuckó: diafilm mesetár a mesék legjavából



16.00 Budapest Jazz Orcestra karácsonyi gyerekkoncertje 
A Budapest Jazz Orchestra gyermekműsora egyedi és a gyerekek számára közérthető 
hangszerelésben mutatja be repertoárját. Az adventi időszakban több ismert karácsonyi dalt is 
bemutatunk pl: Jingle Bells de a megszokottnál eltérő hangzásban. A gyerekkoncertek célja 
megismertetni a big band és a nagyzenekari hangzást az ifjúsággal valamint lehetőséget, 
teremteni arra, hogy bepillantást nyerhessenek a jazz világába. 

Jegyárak: Gyerekjegy: 700 Ft felnőttjegy: 900 Ft 2 éves kor alatt 200 Ft

December 16. vasárnap     
10.00 – 17.00 Kézműves portékák karácsonyi vására
Vasárnapi Disney On Ice klub minden hónapban Bergengóciában!
10.00 – 16.00 Karácsonyi  Hétmérföldes  Játszóház – 
Kézműves barangolás a Disney mesék birodalmába
11.00 Makám karácsonyi koncert: 9 Kolinda
A kolinda Kelet-Európában és a Balkánon a szláv és román nyelvterületen elterjedt 

parasztdalok, karácsonyi, betlehemes és újévi énekek összefoglaló 
neve. A Makám karácsonyi koncertjén Krulik Zoltán kolinda 
dallamait hallgathatja gyermek és felnőtt egyaránt.

  „Mennyei szép hajnal, termő ékes águnk,
  földre szállt Fiadat réges régtől vártuk.”

Krulik Zoltán

14.00 – 16.00 Disney On Ice Filmklub 
Ahol egy igazi moziban a mozigépész hónapról hónapra elkalauzol 
a Disney mesék csodálatos világába.

Jegyárak: Gyerekjegy: 700 Ft Felnőttjegy: 800 Ft 2 éves kor alatt 200 Ft
A programot a Disney klub tagjai 20 % -os kedvezménnyel látogathatják!

December 20. csütörtök
9.00 – 15.00 Kenderkóc Játszóház   - Adventi kalendárium
(Betlehemi figurák, kukorica csuhé, gyékény és szalma angyalok; méhviasz 
gyertya  csavarintás; Karácsonyi üdvözlőkártyák papírmerítéssel… ) 
10.00 Bóbita Bábszínház (Pécs): Holle anyó

Grimm testvérek meséjéből bábszínpadra írta: Pozsgai Zsolt
Zenei szerkesztő: Rozs Tamás
Rendező: Sramó Gábor
Játsszák:  Illés Ilona, Várnagy Kinga, Csizmadia Gabi, Varga Péter, Boglári Tamás  

http://www.bobita.hu/main.php?lang=HUN&disp=album&ID=49


"Mesét kértél, azt adom…." 
Hol volt, hol nem volt, volt egy asszony és két lánya. Az egyiket, az édes gyermekét 
kényeztette, dédelgette, a másikat, a mostohalányát azonban napestig dolgoztatta és soha egy 
jó szava nem volt hozzá. Egyszer egy bánatos estén, a jólelkű lány - a Hold tanácsát követve - 
a varázskúton keresztül eljutott Holle anyó birodalmába….

Bérleten kívüli jegyár: 950 Ft/fő. A belépés 2 éves kor alatt 200 Ft!

December 22. szombat
10.00 – 17.00 Kézműves portékák karácsonyi vására
Évkerék legendárium – adventi kalendárium 
10.00 – 16.00 Karácsonyi kincsek titkok játszóháza  
(karácsonyfadíszek és betlehem természetes anyagokból, méhviaszgyertya készítés…)
10.00 – 16.00 Ünnepváró babusgató babház és mesekuckó
11.00 Gryllus Vilmos: Karácsonyi angyalok – koncert
Közreműködik a Kodály Iskola gyerekkórusa
14.00 – 16.00 Tündérkert Mesekuckó: diafilm mesetár a mesék legjavából

Koncertjegy: Gyerekjegy/felnőttjegy: elővételben:  950 Ft A helyszínen: 1200 Ft
A belépés 2 éves kor alatt 200 Ft (a koncertjegy egész napos belépésre jogosít)

December 29. szombat
Gágogó klub 
10.00 – 15.00 Libatoll Játszóműhely
Énekelünk, zenélünk, táncolunk, rajzolunk, kézműveskedünk, játszunk, dalolunk…
(szilveszteri maszkok, jelmezek, hangoskodó hangszerek)
11.00 Madárijesztő– Gágogó mesekoncert és hangszerbemutató
…elsősorban az általunk kiválasztott versekre írt saját zenéinket adjuk elő, de helyet kapnak 
a műsorban a már elfogadott, klasszikusnak tartott gyermekdalok, népdalok, saját szövegek is. 
Nagyon  fontos  számunkra  a  játék,  ezért  a  műsor  jelentős  részét  közösségi,  tréfás, 
mozgásfejlesztő-koordinációs  játékok alkotják.  A zenekar  tagjai  Kiscsabi,  Takács Zsuzsi, 
Takáts  Botond,  Sáfrán Csaba (Safi),  Vámos Eszter.  Sok hangszert használunk:  gitárt, 
nagybőgőt, basszusgitárt, csellót, furulyákat, dobokat, tikfát, melodikát, triangulumot, és még 
amiket zenére foghatunk. Kedvenc költőink, akik a műsorban szerepelnek: Kányádi Sándor, 
Tóthárpád Ferenc, Páskándi Géza, Vasvári István, Donászy Magda. 

Jegyárak: Gyerekjegy: 500 Ft Felnőttjegy: 700 Ft 2 éves kor alatt 200 Ft

Decemberben is:
Születésnapi  zsúrok,  családi  rendezvények,  szervezése  és  lebonyolítása  (műsor, 
bábszínház, koncert, bohóc, kézműves műhely,  arcfestés, mesekuckó, játszóműhely,  ünnepi 
étrend egyéni igények és megrendelés szerint!  … és még sok érdekes, izgalmas varázslat a 
Bergengócia Gyerekházban. 

További információ a Bergengócia gyerekprogramjairól: 
Beke Kata Tel.: 30/559-5993; www.minimax.hu; www.kossuth-klub.hu

http://www.kossuth-klub.hu/
http://www.minimax.hu/


Csigabiga Palota
Szabadon, játékosan, örömmel…

Játszóház babáknak kis és nagyóvodásoknak
Az  otthon  lévő  anyukákat  és  a  közösségbe  nem  járó  kicsiket  várjuk  játszóházunkba. 
Szeretnénk, ha a Palota olyan hely lenne, ahol az állandó résztvevők és az alkalmi betérők is 
otthonosan éreznék magukat, és saját ötleteikkel alakítanák ki a klub életét.

Hétfőtől -  péntekig  9.00 – 16.00
 „Csigabiga Palota, nosza, hol az ajtaja?
Ajtaja nincs, ablaka sincs.
Nincs egy hely, hol békukkincs…”

*Baba-ház: kisbabáknak, kismamáknak, nagymamáknak, unokáknak.
Ölbéli játékok, babusgató babaringatók, képességfejlesztő, építő, ügyességi és logikai játékok.
Szerepjátékok: babakonyha, babaszoba, szerelőműhely, boltos játszó, várjáték, bábparaván…
*Rongyszőnyeg: Mese, meseház, muzsika, olvasó és diafilm kuckó …
*Csigaház (Gyermekmegőrző)
Ajánlott korosztály: 2- 8 éves korig!
Jegyár: 500 Ft ; Gyermekmegőrző: 450 Ft/óra
Kreatív játszóműhelyek:

Csevegő délelőttök:  Az anyaság mellett a nőiességünk is fontos. Csevegjünk női témákról, 
aktuális hírekről, sztárokról, programokról, szépségápolásról, barátokról, bármiről egy 
kellemes  kávéházban  amíg  szemünk  sarkából  figyelhetjük  gyermekünket  egy  elegáns, 
barátságos, szeretetteljes, biztonságos környezetben!

Minden hétfőn és szerdán délelőtt, csütörtökön délután
A Helen Doron Early English tanfolyamok 3 hónapostól – 14 éves korú gyerekek számára. 
Ez a nemzetközileg elismert angol tanulási rendszer a gyermek természetes képességére épít, 
a  speciálisan  kifejlesztett  tananyag  ismételt  otthoni  hallgatása  és  a  játékos  foglalkozások 
pozitív,  vidámsággal  teli  környezete  megadja  a  gyerekek  számára  azt,  hogy  az  angol  a 
gyermek  második  anyanyelve  lehessen.  Decembertől  már  a  Kossuth  Klubban  is! 
Részletes  információ,  jelentkezés,  csoportbeosztás:  Patkós  Ildikó Telefon:  06-20/9312-013 
E-mail: tity01@helendoron.hu

Minden kedden : 
9.30 -12.00 Manótorna és Baba-mama torna (3 korcsoportban)

Manó torna.
Nagyon sok szeretettel várom azokat a pindurkákat, akik már tudnak járni egészen az 
óvódáskor végéig. A torna felépítése:nyolc ütemű mondóka tanulása, majd nyolc ütemű kéz 
és lábgyakorlat elsajátítása és ezek együttes zenére történő tornázása.



A torna feladata: 
a szervezet sokoldalú,arányos fejlesztésének elősegítése
a mozgáskészség fejlesztése                   
a mozgásműveltség fejlesztése
a mozgásigény felkeltése,kielégitése
a helyes testtartásra nevelés
 
Baba mama torna
Várom szeretettel azokat az anyukákat ,akik a kicsikéjükkel együtt, játékosan szeretnének 
alakot formálni  és közben közérzetükön javítani. Nagyon nagy hatással van ez a 
gyerekekre,mivel anyával együtt tornázhatnak és közben  az utánzás folyamán megszeretik a 
mozgást ,ami az égészség megőrzésének nagyon fontos feladata.

Minden szerdán: 
09.00  -11.00  Folt  –  kép  –  paca  kreatív  játszóműhely:  Maszatoló;   Gyurma  Gyurka 
kalandjai;  Mázolda.  Vizuális  készségfejlesztő  kreatív  játékok.  Ismerkedés  a  színekkel, 
formákkal,  anyagokkal,  technikákkal.   Festés,  mázolás,  folthagyás,  tapicskolás,  fröcskölés, 
szappanhabolás,  homokmandalázás,  kézzel-lábbal,  ecsettel,  szivaccsal,  szitával, 
terményekkel…
11.00 – 15.00 Bábműhely – ahol ellesheted a bábkészítés apró-cseprő fondorlatait…

Jegyár: 8 alkalmas bérlet 7000 Ft (tetszőlegesen felhasználható)
Alkalmi belépő: 800 Ft

Kérjük a kreatív foglalkozásokra való előzetes bejelentkezést!

További  információ  a  Bergengócia  gyerekprogramjairól:  Beke  Kata  Tel.:  30/559-5993; 
www.minimax.hu; www.kossuth-klub.hu

Minden  pénteken: 9.30  Ringató   Énekes,  mondókás,  játékos  foglalkozás  várandós 
mamáknak,  anyukáknak  és  3  év  alatti  gyermekeiknek  A  foglalkozásokon  az  óvodát 
megelőző  korosztály  zenei  nevelésére  kapnak  mintát  a  szülők,  a  kodályi  elvek  alapján. 
Szeretettel várunk mindenkit, aki maga is úgy érzi, fontos az, hogy a művészet eszközeivel 
neveljünk,  aki  szívesen  énekel,  bővíti  a  dalkincsét,  vagy  éppen  önmaga  bátortalan  az 
éneklésben, és segítségre, vagy az énekléssel kapcsolatban kialakult gátlásainak feloldására 
vágyik egy közösségben. December 21-én Karácsonyi ringató. Vendég: Szalóki Ági

AZ  ADVENTI  IDŐSZAKBAN  A  RINGATÓ  UTÁN   KOSZORÚKTÉS, 
KARÁCSONYI AJÁNDÉKTÁRGYAK KÉSZÍTÉSE A MAMÁKKAL (önköltséges)

Bővebb  információ:   Iványiné  Hazay  Tímea  www.ringato.hu  Tel:  06  30 /999  6674 
hazay.timi@ringato.hu   

http://www.minimax.hu/
mailto:hazay.timi@ringato.hu
http://www.ringato.hu/
http://www.kossuth-klub.hu/

	December 13. csütörtök
	9. 00 – 15.00 Jeles napok kézműhelye – Luca napi boszorkányságok                           (Luca baba készítés, boszorkányos ajtódíszek üvegfestéssel, és természetes anyagokból…)
	10.00 Tintaló Társulás: Nem akarok többé boszorkány lenni
A IV. Országos Gyermekszínházi Szemle fődíjas előadása                                              
	Furinka a légynek sem tud ártani. Pedig Furinkától mindenki azt várja, hogy ártson: légynek cicának, legénynek. Mert Furinka: boszorkány. Csakhogy Furinka nem akar boszorkány lenni. Aki nem akar boszorkány lenni, az nem varázsolhat magának uzsonnára zsíroskenyeret, következésképpen: dolgoznia kell. Furinka nem fél a munkától, bármit elvállal: takarít, levelet kézbesít, fest és mázol. Azaz takarítana, levelet kézbesítene, festene és mázolna, ha hűséges seprűje hűségével meg nem nehezítené Furinka életét...                                                              Alkotók: Badacsonyi Angéla, Sipos Katalin, Sisak Péter
Az előadást játssza: Badacsonyi Angéla

