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 Kedves Fesztiválozó! 

Idén harmadik alkalommal települtünk ki Zebegénybe
a Szőnyi Táborba, hogy az VI. Waldorfesztivált megtartsuk.
Rengeteg ember, önkéntesen munkája  hozta össze ezt a fesztivált, 
aminek most a programfüzetét tartod a kezedben.
A tavalyi tapasztalatokra alapozva igyekeztünk tovább 
fejlődni és színesedni programok terén és szervezetileg egyaránt. 
Célunk a tavalyi év rendkívül barátságos, nyitott, szeretettel teli han-
gulatát megőrizni és idén is megteremteni,valamint rendkívül neves, 
vérpezsdítő zenekarokat felvonultatni és természetesen
továbbra is elhívni különböző civil szervezeteket. 
   
Rügy Egyesület néven létrehoztuk saját szervezetünket, amellyel
a jövőben számos tervünket és álmunkat szeretnénk megvalósítani. 
Az egyesület általános célja, hogy a világban értéket teremtsen. 
Minden olyan “rügy”, amelyet az egyesület fakaszt a projektjein,
tevékenységein keresztül, az a világ jobbá tételét szolgálja.

Büszkék vagyunk arra, amit eddig elértünk, az egyre növekvő
érdeklődésre és összefogásra, ami lételeme annak, hogy évről évre
megszervezzük a fesztivált.

Örülünk, hogy itt vagytok!

                Kellemes kikapcsolódást  kívánunk!

Varga Balázs 30/665-5944 
Bátori Ákos 30/454-3128 
Ha bármi gondot, problémát észleltek
kérjük jelezzétek a szervezőknek. 

Általános segélyhívó:
112 

A fesztivállal kapcsolatos észrevételeiteket, 
gondolataitokat, érzéseiteket
szívesen vesszük, ha megírjátok az
info@waldorfeszt.hu email címre! 
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Légy részese a Waldorfesztnek! 

A jobboldalon látható, nyolc darab karikába pecséteket sze-
rezhetsz. Ha az összes karikába szereztél egy pecsétet, akkor 
menj a büféhez, mutasd meg egy ott dolgozó személynek és 
cserébe megvendégelünk téged egy fröccsre, 18 év alattiakat, 
vagy ha nem iszol alkoholt, akkor pedig  egy üdítőre, vagy süte-
ményre. :) 

Hogyan tudsz pecsétet szerezni? 

Az alább felsorolt programokba ha becsatlakozol és részt ve-
szel rajta, vagy megismerkedsz az adott szervezettel,
ezután egy pecsét a jutalmad. 
Egy helyen csak egy pecsétet tudsz szerezni a fesztivál alatt. 

Az alábbi programokon való részvétel ér pecsétet 
   civilszervezeteknél való érdeklődés 
   gyerekprogramokon való részvétel 
   workshopokon való részvétel 
   szabadidős programon való részvétel 
   előadások / beszélgetéseken való részvétel 
   tudományos programokon való részvétel 
   szabadidős programokon való részvétel 

Reméljük sok széppel találkoztok gyűjtögetésetek során! 

:) 

Pecsétek







CTRRL + V International Association

A fiatalokból álló közösség egy nemzetközi projekteken tevékenykedő 
ifjúsági és kulturális egyesület, ami elsősorban a kortárs képzőművészet 
és az aktív társadalmi felelősségvállalás témájában szervez Erasmus+ 
ifjúsági cseréket és művésztelepeket. Idén már a harmadik projektjüket 
hozták létre Zebegényben, a Szőnyi Tábor visszatérő helyszínük, előző 
évben például balkán országokból érkező fiatalokat fogadtak a Waldor-
feszten. Az egyesületnek a legtöbb európai országban vannak partner-
szervezetei, folyamatosan küldenek ki résztvevőket külföldi projektekre.

Élményakadémia

Az Élményakadémia Közhasznú Egyesület 2005 végén született, amikor 
tizenkét lelkes útkereső az élménypedagógia módszertan megismerésén 
felbuzdulva megalapította. Ők mindannyian megtapasztalták a saját 
bőrükön a módszer különleges, személyiségformáló hatását és eltökél-
ték, hogy mindenkinek segítenek felismerni, hogy 
„Több van benned, mint gondolnád!”.
Az Élményakadémia legfőbb módszere az élmény- és kalandpedagógia,  
amit egyéb módszerekkel ötvözünk, mint például színház technikák, 
erőszak mentes kommunikáció, coaching, tánc és kifejezés terápia. Tré-
nereink olyan helyzeteket teremtenek, amelyek kiemelik a résztvevőket 
a mindennapi kényelemből, jól megszokott cselekvési körből, komfortz-
ónából. Az élménygazdag gyakorlatokon keresztül biztonságos keretek 
között segítik a résztvevők felismeréseit és a tapasztalatok megfelelő 
feldolgozását.

Magyar Önkéntesküldő Alapítvány 

Önkéntesen-Felelősen. Érdekel a nemzetközi önkéntes munka?
A fesztivál alatt standunknál választ kaphatsz a kérdéseidre, segítünk

Civil-
szervezetek 



eligazodni a programok között és támogatunk az önkéntesség felé
vezető első lépésekben. 
Szombaton nap közben volt önkénteseink
élménybeszámolókkal is készülnek. 
Nézz el hozzánk, kérdezz, tájékozódj! :)

Greenpeace

A Greenpeace-t a világ több mint 55 országában sok tízezer aktivista 
segíti rendszeresen. Így volt ez már a kezdet kezdetén, az 1970-es évek-
ben, és így van ma is – akkor alig egy maréknyi ember lépett a tettek 
mezejére, ma már egész tömegek.
A Waldorfesztre olyan programokkal készültünk amik egyaránt izgalma-
sak a kisebb és nagyobb korosztálynak is. Sátrunknál megismerheted 
szakmai munkásságunkat, aktivista és önkéntes tevékenységünket.
Programjaink közzé a következő dolgok tartoznak:

Szakmai kiadványok bemutatása
Virtuális valóság keretein belül ellátogatunk az Északi-sarkra
Egyedi kitűző készítés, gépet és alapanyagokat mi biztosítunk
Van hozzá energiánk - napelem, melyről helyszínen tölthetőek a
hozzánk látogatók Telefonjai és egyéb eszközei Free wifi, szintén
a napenergiát használva.
Egyedi építésű párakapu.
Hulladék kreatív újrahasznosítás (tetra pack pénztrárca és tablet tartó)
“Chill out” sarok babzsákokkal, függőággyal.
Környezetvédelmi témájú társasjáték.
Greenpeace aktivisták eszközeinek megismerése (alpin felszerelés, min-
tavételező felszerelés)
Egyedi transzparens gyártás.
Minden érdeklődőt várunk sok szeretettel!

Budapest Bike Maffia - életképek 

A Budapest Bike Maffia (BBM) Magyarország egyik legdinamikusabban 
növekvő civil szervezete, melyet fiatal kerékpárosok hívtak életre 2011 
karácsonyán. A szerveződés olyan civilekből áll, akik innovatív módon 
végeznek közvetlen segítő munkát az arra rászorulóknak.
Az alaptevékenységünk az adománygyűjtés, majd ezeknek az adomá-
nyoknak kerékpárral való kiszállítása rászorulók részére. A megvalósí-
tást az újszerűség jellemzi, a szociális munka elemeit ötvözi
az önkéntességgel, adományozással, kerékpározással.

TASZ

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) emberi jogi jogvédő civil szer-
vezet, mely 1994-es megalakulása óta azért dolgozik, hogy Magyaror-
szágon bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse 
azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival 
szemben.
Amivel készülünk:
Itt is, ott is élet című játék, ami egy olyan társasjáték, ami bemutatja, 
hogy mennyire nehéz az élete azoknak a fogyatékossággal élő embe-
reknek, akik egy intézetben kényszerülnek leélni a mindennapjaikat. 
A játék kiválóan szemlélteti a különböző társadalmi státusú emberek 
privilegizáltságának mértékét.
MONDO kifestő: egy fesztivál alatt van, hogy jól esik egy kicsit csönd-
ben, nyugiban lenni, és alkotni. Aki nem szeretne nagyobb volumenű 
társast játszani, annak találtuk ki a MONDO kifestőt, aminek során a 
fesztiválozók megismerhetik a MONDO jogtudatosító kártyajátékunkat, 
melyet szervezetünk a Csillagház Iskolával közösen fejlesztett ki fogyaté-
kossággal élő gyermekeknek és társaiknak. A MONDO célja, hogy hasz-
nálói tisztában legyenek a jogaikkal, jogsértő helyzetekben jól tudjanak 
reagálni és könnyebben kommunikáljanak környezetükkel.



Adatvédelem-privacy workshop: Miért fontos az adatvédelem? Mi számít 
adatnak? A számtalan check in, és selfie mit árul el rólam? Ki akarná az 
én felhasználói, vagy fogyasztási szokásaimat megismerni? Amennyiben 
van rá igény, örömmel tartunk workshopot a fesztiválozóknak az imént 
felsorolt kérdésekről, illetve arról, hogy miért kell adataink védelmével 
foglalkozni, milyen alkalmazásokat, vagy beállításokat érdemes használ-
ni ahhoz, hogy csak azokat az adatokat tegyük nyilvánossá, amit való-
ban meg szeretnénk osztani a világgal.
Ezeken a játékokon kívül tervezünk különböző kvízeket adatvédelem-pri-
vacy, fesztiválozók jogai, droghasználók jogai, ki mennyire ismeri a 
TASZ-t témákban.

Waldorf Alumni 

Waldorf Alumni stand:
- végzett Waldorfosok összekapcsolása
- tapasztalatok és lehetõségek a Waldorf után: segítség
végzõsöknek és útkeresõknek
- programok Waldorfról, nem csak Waldorfosoknak

Zsonglőrködés 

Aki szívesen megismerkedne a zsonglőrködéssel, megtanulná az ala-
pokat, vagy kíváncsi néhány haladó trükkre, keresse Méhes Barnabást 
a Civil Réten. Eszközök lesznek a helyszínen, de ha van saját, feltétlenül 
hozd magaddal.

DNS  · The Necessary Teacher Training College 

We are 12 students from Countries such as Portugal, Lithuania, Italy, 
England, France, Hungary and Spain, and we study Pedagogy in a
Danish University called DNS, The Necessary Teacher Training College. 

The school’s learning approach is particularly hands-on, focusing on 
learning by doing. The core idea of its pedagogical learning process is 
the right balance between experiences, courses and studies. In the first 
year of the program, we travel by an old bus through Western Africa, 
where we learn about the economical, political and social aspects of 
the Countries we travel to. 
The idea behind this period is to see, listen, smell and touch in order to 
meet first hand the reality of Countries such as Morocco, Mauritania, 
Senegal, The Gambia and Guinea Bissau. 
We have just come back from the trip, and we are ready for the next 
period of the program, which is called “Bring it to the public”, where we 
share across Europe what we learned and experienced throughout the 
African study travel. 
The headline for our “Bring it to the public” is “Meet the other”, which is 
related to getting closer to the lives, dreams, thoughts and challenges 
of the people we met during the travel, in order to uncover their reality 
and break possible stereotypes spread on the mainstream media.
We are looking forward to meet with you too.

(Laura Green, Mantvydas Smitas and Jenifer Jagodics)

Játszóház 

Egy csapat fiatal úgy döntött, társasjátékokkal fogja meghódítani
a budapesti éjszakát. Egy nappaliból indult kezdeményezés, ami másfél 
év alatt rendszeres programsorozattá nőtte ki magát, ahol esténként 
több száz aranyásó, bandita, karanténspecialista, tehénkereskedő és 
tünde ül egy asztalhoz. Így lett a Játszóház Projekt.

Mert a társasjáték - a legújabb legális tudatmódosító!



Könyvkötés

Most végre mindenki (is) megtanulhatja tőlem, miként is kell könyvet 
kötni! 
Nagy szeretettel várok mindenkit a Waldorfeszten megrendezésre kerü-
lő workshopomra, amely keretein belül elkészíthettek magatoknak két 
kiskönyvet A6-os méretben. Egy olyan technikáról van itt szó, amit bárki 
könnyedén elsajátíthat, ha van hozzá bátorsága és kedve, és ha az 
ember ezt egyszer megtanulja, utána többé már nem kell füzetet vennie! 
Sőt! Ezzel a tudással a birtokodban később könnyen újrakötheted a 
régi, szétolvasott, elszakadt borítójú kedvenc könyveket. Így hát minden 
résztvevő hasznos tudással a tarsolyában térhet haza, miután együtt 
átéltük a közös alkotás örömét. 
Csodaszép csomagolópapírokkal várok mindenkit, de ha van kedvenc 
csomagoló papírod, régi újság, ami nagyon tetszik, vagy valami sze-
mélyre szólóval szeretnéd borítani a kiskönyvedet, mondjuk kottával, 
vagy egy kedves gyermek rajzzal, hozd el bátran, megnézzük, hogy 
tudod-e használni borítónak. (általában igen, ha véletlenül nem, még 
mindig ott vannak a csodaszép csomagoló papírok, amiket én hozok. :)

Agyagozás

Mindig is szerettél volna agyaggal dolgozni? Idén júniusban 
a Waldorfeszt minden napján lesz rá lehetőséged! Az agyagozás egy 
olyan elfoglaltság, amibe szinte észrevétlenül belefeledkezik az ember, 
akár gyerek, akár felnőtt. Fejleszti a kreativitást, a mozgáskoordinációt, 
oldja a szorongást, könnyen van sikerélménye annak, aki kipróbálja.
A munka pihentető, közben jókat lehet beszélgetni, otthon pedig évekig 
örülhetünk a tárgynak, amit Zebegényben készítettünk.  

Workshopok



Recycling workshop

Amíg a fesztiválunk nem lesz teljesen zero-waste, igyekszünk kreatív 
módon kezelni a keletkezett hulladékot: megtanulhatsz tejesdobozból 
pénztárcát, pet palackból használati tárgyat, kávékapszulából ékszert 
készíteni. A lehetőségek tárháza végtelen :)

Sarukészítés

Készítsd el kedvenc fesztivál-kiegészítődet, egy saját sarut! Franka 
vagyok, cipőkészítő. A sarukészítő workshopommal nyaranta járjuk a 
fesztiválokat, ahol a résztvevők maguk készíthetnek egy saját színes és 
puha szandált hagyományos cipésztechnikákkal. Ehhez minden eszközt 
és segítséget biztosítok, hogy egy egyedi és vidám kiegészítővel távoz-
hassanak a résztvevők. Egy saruworkshop 4 órás, és a kész szandit
pár óra száradás után már a fesztiválon viselhetitek is!
Franka cipőműhelyével most lehetőséged lesz elkészíteni egy saját sarut 
vagy egyszerűbb szandált magadnak! Ehhez hagyományos cipészkel-
lékeket használunk majd: bőrt, gumitalpat – és a saját lábadra készíthe-
ted, hogy extra kényelmes legyen! Mivel cipőragasztót használunk,
ezért tartós és nyúzható is lesz, nem kell majd kímélned.
Várlak szeretettel, puha bőrökkel és ragasztószaggal! 
 
Peddignádfonás

A peddignád Ázsia és Nyugat-Afrika párás őserdeiben élő kúszópálma 
szárából hasított anyag, nedvesen fonható szál. Ugyanez a növény a 
rattanbútorok alapanyaga is. A foglalkozáson falap aljú kosárkákat 
fonhattok, melyeket sokféle célra (pl. tűpárnás, csecsebecsés, nasikí-
náló, tolltartó) lehet használni. A kész kosár természetes növényi vagy 
batikfestékkel színezhető. Készítés közben más színes szálak befonásá-
val díszíthető. Ajánlott: 6 éves kortól, ovisoknak kísérővel. Időszükséglet 
(kosárméret és kézügyesség függvényében): kb. 30-90 perc.

Hennázás 

Te is vágysz egy igényes, szép hennára, ami tükrözi az egyéniségedet? 
Miért is ne? Látogass el a standunkhoz és készítünk neked
egy felejthetetlen hennát!

Bóbis Liliána és Tóth Zina a Regionális Waldorf Gimnáziumból

Galaxis pólófestés 

A MÜSZI workSHOP rajongói táborában minden idők legnépszerűbb, 
legkötetlenebb folyású foglalkozása a kozmikus galaxis-pólófestés. Kü-
lönböző technikai megoldásokat mutatunk (hipózás, akrilfestés, hajtás, 
fröcskölt felületek), hogyan készítsd el egyedi univerzumos pólódat. 
Amit hozz magaddal:
- egy sötét színű póló, inkább pamut, esetleg más ruhadarab
 (pl. sötét színű vászoncipő)

A workshop részvételi díja: 2000 Ft, ezért egy ruhadarabot 
festhetsz meg.

Drámázás Buzási Fannival 

A drámafoglalkozás első felében megismerkedhettek különböző játékok-
kal, relaxációs gyakorlatokkal. A workshop második részében, egy törté-
netbe csöppenünk, mely fókuszában az előítéleteink állnak. 
Részévé válunk egy történetnek, majd e mentén játszunk,
gondolkozunk közösen az eseményekről. 



Drámázás a Fórum Társulattal  

A Fórum Társulattal ötödik éve tartunk felnőtteknek szóló színjátszókat, 
közösségfejlesztő programokat, tabusított témákat feldolgozó tréninge-
ket, valamint több színházi nevelési előadással is megjelentünk.
Az alkalmazott színház módszereit használva (drámapedagógia,
fórumszínház, improvizáció, színházi nevelés) hatékonyan tudunk valódi, 
működő közösségeket teremteni, játékos formában elmélyülni az önis-
meretben. Hiszünk benne, hogy kéz a kézben jár az önismeret és mások 
elfogadása, és hogy amiről beszélni nehéz, ahhoz könnyebben közelít-
hetünk játékkal és drámával. Missziónk, hogy aktívan hozzájáruljunk egy 
kritikus és cselekvő emberekből álló, közösségen alapuló társadalom 
kialakításához.
 
Democracity - Közösségi festés

A közösségi művészet egy olyan alkotói tevékenység, amiben bárki részt 
vehet; származástól, kortól és szaktudástól függetlenül. Ha sosem fogtál 
még ceruzát a kezedben, akkor is ugyanolyan fontos alkotó lehetsz, 
mint egy aktív képzőművész! A cél az, hogy a fesztiválozókkal közösen 
létrehozzunk egy olyan fiktív városi teret, amelyben mindannyian
szívesen élnénk, amelyben mindannyian egyenlően gyakorolhatjuk
a jogainkat, vagy csak élvezhetjük az életet.
Nem számít, ha nem vagy magabiztos a formai érzékedben, a lényeg
a tartalom, az önkifejezés és a másik gondolatainak megismerése. 
Válassz eszközt, csatlakozz, tervezz várost, vagy helyezd bele magad az 
elképzelt térbe!”

Regionális Waldorf - Kishősképző

Legyél te a változás!
Szerinted lehetne jobb a világ? Ha igen, gyere és írd le nekünk hosszan 
vagy röviden, te mit tennél ezért! 

Várjuk ötleteiteket: a Regionális Waldorf Gimi kishős csapata



Napfelkelte túra 

Ha szeretnél a Waldorfeszten még egy páratlan élménnyel gazdagodni 
az eddigiek mellé, akkor ezt a programot Neked találtuk ki! Hajnalban, 
mikor a buli már kezd elcsitulni, nekiindulunk a közeli erdőnek, hogy 
egy kilátópontot fölkeressünk, ahonnan megtekinthetjük a napkeltét, 
és a vele járó színkavalkádot. Visszafelé a kempinget útba ejtjük, így aki 
szeretne, egyből nyugovóra tud térni, hogy a vasárnapi napra kipihent, 
friss és üde lehessen - már amennyire egy fesztiválon ez lehetséges. ;) 
Akkor gyere, ha még érzel magadban erőt összesen 6 km leküzdéséhet 
ennek a nemes célnak az érdekében!*

Találkozó szombaton hajnalban 3 órakor az Infopultnál. Visszaérkezés
a kempingbe fél 6, a faházakhoz 6 óra körül várható. Gyertek, megéri!:)
* A nagymértékben ittas és/vagy tudatmódosító szer hatása alatt álló 
emberek részvételét a szervezők megtagadhatják!

Jóga 

Sziasztok, Megyeri Eszternek hívnak, 21 éves jógaoktatójelölt vagyok
a Sivananda Jógaközpontnál. Októberben fogok végezni, de már egy 
ideje lelkesen gyakorlom az oktatást. Amit errre a kedves fesztiválra hoz-
nék nektek, az egy Hatha jóga gyakorlatsor egy tradicionális Sivananda 
jógaóra keretein belül levezényelve. Az ászanák (gyakorlatok), amelyeket 
meg fogtok tanulni nem dinamikusak, hanem inkább a légzéssel össze-
hangolt, kitartott mozdulatok. Praktikákat fogok mutatni nektek arra, 
hogyan indítsátok tökéletesen a napot és ami a legfontosabb, hogy 
hogyan tartsátok gerinceteket a lehető legegészségesebben (mivel a 
fiatalság kulcsa a tökéletes gerinc). Ha belefér az időnkbe, mutatok egy-
két energetizáló légzőgyakorlatot is.  Akármilyen kérdésetek lesz majd 
a jógával kapcsolatban, szívesen válaszolok, ha lesz időnk, beszélget-
hetünk is. Hozok majd magammal egy illusztrált könyvet, ami alapján 
oktatok, hátha megtetszik nektek is.

Szabadidős 
programok



Kenuzás 

Hűsölés hullámok hátán
Ezen a Waldorfeszten egy újabb különleges programmal bővül a reper-
toár. Zebegény látképének egyik meghatározó része a Duna, 
ami remek helyszínt biztosít egy jó kenuzásnak. Aki érzi magában az 
erőt és kalandvágyat, csatlakozzon hozzánk, hogy szebbnél szebb
helyeken átevezve, jobbnál jobb fürdőhelyeket
felkeresve fedezzük fel a környék kincseit kenukkal.
Ha sok volt az esti hangos zene, és vágysz néhány óra csendre, ezért 
kijönnél a természetbe, vagy egyszerűen csak szeretnéd a legmelegebb 
órákat átvészelni hűvösebb helyen, pl. a Dunán vagy a Dunában, szíve-
sen látunk. Ha egyedül jönnél, nem probléma, hiszen út közben új isme-
rősöket szerezhetsz.
Szívesen csatlakoznál? Akkor nincs más dolgod, mint regisztrálni az 
eseményre, és eljönni június 2-án, szombaton 11 órára az infópulthoz. 
Innen közösen megyünk tömegközlekedéssel az indulás helyére.Vissza-
érkezés Zebegénybe 16-17 óra között várható. A túra átlagos erőnléttel 
teljesíthető.
A túra díja 2000 Ft/fő, ami magában foglalja a kenuk és a hozzá tartozó 
felszerelések bérlését, szállítását, illetve a túravezetést, de nem tartal-
mazza a tömegközlekedést!

Hozz magaddal
      
       legalább 1,5 liter vizet,
       sapkát vagy kalapot,
       némi elemózsiát,
       fürdőruhát, naptejet
       törölközőt, papucsot!

Arra kérünk, maradj a táborban, ha alkohol vagy egyéb tudatmódosító 
szer hatása alatt állsz, vagy ha a kenuzás közben szeretnél
lerészegedni! Kérlek, vedd figyelembe, hogy a vízen adódhatnak
nagyobb odafigyelést igénylő helyzetek, ahol a józan viselkedés döntő 
jelentőségű, ezért 
– saját maguk és társaik védelme érdekében - nem szállhat vízre, aki 
szemmel láthatóan ittas és/vagy bódult állapotban van!
A túra során a csapat biztonságáról túravezető gondoskodik, akinek az 
utasításait betartani kötelező!

Kellemes Kikapcsolódást kívánunk! 



Ismeretterjesztés
Csillagászat

Űrutazás
Mikor este lemegy a Nap,
Az égen sok fény kigyullad,
Ezek aprók szabad szemnek.
Mégis, vajon mik lehetnek?
Fénylő gáz vagy csak egy nagy kő?
Nézzük meg, hisz ott a távcső!
Naprendszerben kalandozunk,
Majd messzebb is elutazunk.
Látunk majd sok alakzatot,
Mint például hattyút, lantot.
Egyenlőre ennyit írok,
De mesélek majd, amíg bírok.
Lehetsz idős, ifjú, gyermek,
Ha érdeklődsz, ott a helyed!
Csatlakoznál a programhoz?
Gyere 21:30-ra az infópulthoz! :)
(Ha a felhők összegyűlnek,
űrutazásunknak lőttek.)

Dunavirág Vízibusz
 
Interaktív mozgó laboratórium, mellyel most Te is vízbiológussá vál-
hatsz! Hívjátok házhoz a vízibuszt, hogy megismerjétek saját környeze-
tetek vizes élőhelyeit és az ottani változatos állatvilágot.
A Dunavirág Vízibusz egy mobil vízvizsgáló állomás, mellyel kicsik és 
nagyok egyaránt játékos és interaktív formában ismerkedhetnek a vizes 
élőhelyekkel. A busz ellátogat az Önök lakóhelyére is, hogy ott helyben 
mutassa be a környék természeti értékeit.

Börzsöny Kalauz 

Fontos, hogy odafigyeljünk környezetünkre. Kalandozást szervezünk 
kicsiknek és nagyoknak a Zebegényt körülölelő erdőbe. Sok kincs van, 
amikről lehet, hogy nem is tudunk. 
Börzsöny Kalauz programunk keretein belül Tarján Ambrus (Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület) mutatja meg nekünk az erdő 
és a Börzsöny kincseit.  



Hiszem, ha látom

Galéria könyvtár: Zebegény, Petőfi tér 6.

Hétfő: 9.00-14.00
Kedd: 9.00-14.00
Csütörtök: 12.00-17.00
Péntek: 12.00-17.00
Szombat: 9.00-13.00

Kiállítás



Előadások &
Beszélgetések

Matemorfózis - Pintér Gergő 

A Matemorfózis mindenkihez szóló, előképzettséget nem igénylő,
alapvetően matematikai ismeretterjesztő sorozat.
Az előadásoknak van más - fontosabb! - célja is a matematikai
ismeretterjesztésen kívül. A matematika által
létrehozott világ szabadsága, a teremtés lehetősége,
a nem létező létezővé tételének bizarr lehetőségei,
az ellentétek egysége a szembenállás helyett: ezek a
valóságban, az életünkben, a társadalomban nehezen
elképzelhető jelenségek, a matematikai példákban tetten érhető
megvalósulásuk ,azonban ötletet, ihletet adhat az élet más területein is.

Verselhangzás 

“Mindenki ír verset”, ez a mottója a verselhangzás programunknak.
Telefonba pötyögve, cetlire feljegyezve és még sokféleképpen megörö-
kítve sokunk zsebében lapulnak versek, ezeknek adunk teret
a Waldorfeszten, hogy megosszuk egymással.
A program része az improvizáció, izgalmas dolgok alakulhatnak. 

Ébredő szexualitás 

31 éves koromig a szex csak kötelesség, nyűg volt az életemben.
Hittem, hogy lehet élvezni, de nem ment. Hosszú út vezetett odáig, hogy 
a saját gyönyöröm útjába állított falakat elkezdjem sorba ledönteni. 
Mára számtalan sikert tudhatok magaménak: vannak orgazmusaim és 
megszerettem az együttléteket. Honnan indultam és hogy csináltam?
 – megosztom veled interaktív előadásomban, ahol remélem, 
Te is mesélsz majd saját utadról, elakadásaidról és felismeréseidről.



Éjjeli versimpró

“Mindenki ír verset”, ez a mottója a verselhangzás programunknak. 
Telefonba pötyögve, cetlire feljegyezve és még sokféleképpen megörö-
kítve sokunk zsebében lapulnak versek, ezeknek adunk teret a Waldor-
feszten, hogy megosszuk egymással.
A program része az improvizáció, izgalmas dolgok alakulhatnak. 
Éjjel megismételjük a délutáni verselést, ahogy most pár mondatot, 
hogy azok a versek is felszínre kerüljenek, amelyek délután még nem 
kerültek elő. 

Beszélgetés Waldorfról

Lehetséges, hogy egy Waldorf-diák nem csak eltérő módon tanul az 
iskolában, hanem más közösségi értékeket és formákat él meg?
Mert hogyan is működik egy Waldorf-közösség? 
Miben tér el egy hagyományos iskolától?
Hogyan nézne ki egy olyan társadalom, ami úgy működik, 
mint egy Waldorf-iskola?
Milyen lenne a kapcsolat az emberek között, hogyan hoznának dönté-
seket? Mit tekintenének teljesítménynek és hogyan értékelnék azokat?

Vendég: Takáts Péter, moderál: Molnár Blanka, végzett Waldorf-diák

Nemezetközi önkénteskedés

Kiss Andrea - Törökország, táncfesztivál szervezése
Gácsi-Kis Marcsi - Írország, természetvédelmi projekt
Erasmus +, EVS projektek / DNS international DNS international teacher 
training 



Gyerek-
programok

Meseodú 

Sok szeretettel vár minden érdeklődő gyereket a varázslatos meseodú, 
ahol különböző technikákkal készíthetik el saját bábjaikat, amivel aztán 
ki is próbálhatják magukat, mint ifjú bábszínészek. 
A kész színdarabokat természetesen elő is adjuk a mélyen tisztelt szülői 
publikumnak. Ezen kívül rengeteg mesekönyv, hangszer és kézzel
készített társasjátékok teszik színesebbé a délutánjainkat. 
Egy óvónénivel akár az egész napot is végigénekelhetik, 
így a dalos pacsirták megjelenésére is feltétlenül számítunk. 

Kincskeresés 

“Kakukkfű, kakukk szó, kirándulni volna jó...” 
Ha elég bátor vagy egy kalandoz, kelj útra velünk, hogy együtt
keressük meg az erdő mélyén megbújó kincseket. A bátorságodat se 
hagyd otthon!

Dunavirág vízibusz 

Leírás az Ismeretterjesztés fejezet alatt.

Börzsöny kalauz 

Leírás az Ismeretterjesztés fejezet alatt.



Főszervező:

Nyomdai munkák        Gestalt Team 

Grafika       Varga Orsi  Varga Bálint

www.waldorfeszt.hu    Facebook.com/Waldorfeszt Rügy
Egy esü le t


