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Szakmai beszámoló

A Média Eger Nonprofit  Közhasznú Kft.  8.000.000 Ft-ot nyert az Eger Advent családi és gyermek

programkínálatának bővítése című projekt megvalósítására.

A  projekt  célja,  hogy  az  Eger  Advent  programkínálata  és  infrastrukturális  háttere  több  generáció

együttes  időtöltését  és  minőségi  kultúrafogyasztását  segítse  elő.  A  megvalósított  tevékenységek,

kulturális rendezvények, játszóházi programok lehetőséget adtak a generációk együttes jelenlétére,

társas élményszerzésére.

A projekt időtartama: 2019. 07.01 – 2019.12.31.

Szabadtéri interaktív mesekiállítás

Célja  egy  mindenki  számára,  ingyenesen,  bármilyen  napszakban,  az  intézményi  nyitvatartásoktól

független,  interaktív  játékhelyszín  kialakítása  volt.  A  múltidéző  hangulatú  Dobó  utca  tökéletes

helyszíne lett a Mesesétánynak, amely így összekötötte az Eger Advent központjául szolgáló Dobó

teret  a  várral.  Azon  túl,  hogy  egy  interaktív  mesehelyszínt  biztosítottunk,  főként  a  kisgyermekes

családokat célzó, igényes, a régióban egyedülálló szabadtéri kiállítást valósítottunk meg. Tíz ismert

magyar mese életnagyságú figuráiból készíttettünk bábokat, installációkat a régi házak homlokzatára,

kapualjakba.  Mindezt  az  adott  térhez  és  a  műemléki  jellegű  épületek  stílusához,  hangulatához

illeszkedve alakítottuk ki. 

Egy színes, több korosztálynak szóló, a szülők és gyerekek együttes tevékenységét feltételező játékos

vezetőfüzetet állítottunk össze, mellyel a generációk együttesen fedezhették fel a magyar mesekincs

legismertebb darabjait. Ezek a látványelemek lehetőséget teremtettek arra, hogy egy közös séta során

a szülők vagy nagyszülők meséljenek a gyerekeknek és közösen oldják meg a vezetőfüzet feladatait.

A Mesesétány állomásai:  A nagy Ho-ho-ho horgász,  Süsü a sárkány,  Lúdas Matyi,  Szaffi,  Doktor

Bubó, Frakk, a macskák réme, A kockás fülű nyúl, Pom-pom meséi, Vízipók, csodapók, Vuk.

A  kiállítás  szabadtéri  jellegéből  adódóan  a  tényleges  megtekintők  száma  nem  mérhető.  A

vezetőfüzetből  965  db  fogyott  el.  A  leadott  vezetőfüzeteket  kitöltők  között  nyereményjátékot

indítottunk, melyben heti rendszerességgel ajándékot sorsoltunk ki. Az esemény közösségi oldalán

rengeteg  pozitív  visszajelzés  érkezett.  Közösségépítő  célját  is  hamar  elérte:  az  egriek  azonnal

magukénak érezték a kiállítást, családok, baráti társaságok közös fotókat osztottak meg, s mindvégig

pozitívan kommenteltek róla.



Családi- és gyermek játszóház – Jégpalota 

Egerben nagy szükség volt az Advent idején egy olyan helyszínre, ahová a kisgyermekes családok

bevonulhatnak, megmelegedhetnek, a kicsik aktívan és tartalmasan tölthetik el szabadidejüket, illetve

infrastrukturálisan, ahol a szülők a babákat tisztába tehetik, megetethetik. Célként tekintettünk arra,

hogy ezt az űrt betöltsük egy különleges, ünnepi helyszínnel és sokrétű programlehetőséggel.

A Városháza Üvegtermében működő "Jégpalota" elnevezésű gyermek és családi játszóház mesés

tematikával, varázslatos díszletekkel, csodás látványvilággal várja az ide betérő családokat. 

2019-ben újszerű fényinstallációkkal, díszletelemekkel, tematikus terekkel szerethetővé, élvezhetővé

és interaktívvá tettük a játszóházat, melynek dizájnelemeit a Jégvarázs című animációs mese ihlette.

Az egyedi, kézműves díszleteket, elemeket egy olyan dekoratőr alkotta, aki a mindennapjait is azzal

tölti, hogy a gyermekelőadások díszleteit, külső jegyeit ehhez a korosztályhoz igazítsa. Ez elősegíti

azt, hogy a kicsik még intenzívebben bevonódjanak a mesék csodálatos világába. 

Az Elza fogadószobája egyszerre funkcionált különleges hangulatú játéktérként és fotósarokként. A

szoba  mellett  elhelyezett,  és  mindig  rendelkezésre  álló  mesejelmezek  sok  spontán  szerepjátékot

ihlettek a 3-9 éves korosztály körében. A családi  fotózást kedvelőknek egy külön erre a célra téli

motívumokkal kialakított  Mikulásszoba készült.  A közösségi médiában számtalan vidám fotó jelent

meg Elza fogadóterméből és a Mikulásszobából egyaránt. 

A Mesesétány tematikáját is hozzáillesztettük a Mozidélutánokhoz: a filmvetítésének alapjául mindig

egy  Mesesétány-figura  szolgált.  A  gyermekek  számára  állandóan  hozzáférhető  színezőlapok  a

Jégvarázs mesehőseiből és a Mesesétány figuráiból készültek.

A Jégpalota játékparkját különböző korosztályok részére alakítottuk ki fejlesztő és kreatív játékokkal,

így a nyitvatartási időben állandóan használható játszószőnyeg hamar a családok kedvenc hétvégi

helyévé vált. 

A játszóház amellett, hogy állandó játéklehetőséget biztosított a gyermekeknek, színházi és irodalmi

programokat  is  kínált.  Az  előadások  teltházas  sikerét  a  műfajok  sokszínűsége  és  a  műsorok

színvonala eredményezte.

A Gárdonyi Géza Színház színészei vasárnaponként, 5 alkalommal, 10 különböző mesefelolvasást

tartottak a gyermekeknek.  A mesesarok foglalkozásokat Meseláda névvel illettük.  A foglalkozások

alkalmával  az  első  mese témáját,  és  időtartamát  tekintve  elsősorban  a bölcsődés és  kis  óvodás

korúakhoz szólt, a második mese inkább az 5-9 éves korosztályt kötötte le. 

Meseláda foglalkozások időpontjai:

November 24. 15.00-15.15

November 24. 15.15-15.30



December 1. 15.00-15.15

December 1. 15.15-15.30

December 8. 15.00-15.15

December 8. 15.15-15.30

December 15. 15.00-15.15

December 15. 15.15-15.30

December 22. 15.00-15.15

December 22. 15.15-15.30

A  Jégpalotában  működő  kézműves  műhelyek  olyan  programelemeket  nyújtottak,  amelyek  által  a

gyermekek a szülők, vagy a nagyszülők aktív bevonásával kreatív, alkotó tevékenységet végezhettek. 

5 alkalommal került sor „Kézműves Sarok” megszervezésére, melynek során arra törekedtünk, hogy

az elkészített ajándékok változatosak és több korosztály által is elkészíthetőek legyenek.

Kézműves foglalkozások:

November 23. 10.00-12.00 Karácsonyi figurák, téli állatok 

November 30. 10.00-12.00 Gyöngydíszek 

December 8. 14.00-16.00 Gyöngydíszek

December 14. 13.00-16.00 Apró karácsonyi ajándékok, díszek

December 22. 10.00-12.00 Bőrkötéses titokkönyv

A Jégpalota fogadtatása nagyon sikeres volt, hétről-hétre sok visszatérő vendéggel és új látogatókkal.

Elsősorban a látvány és a  tartalmas családi  kikapcsolódás lehetősége vonzotta  a  vendégeket.  A

látogatószám meghaladta az elvárásokat, átlagban napi közel 100 fő volt.

Családi- és gyermek irodalmi és koncertsorozat

A projekt során olyan tevékenységeket valósítottunk meg, amelyek a különböző korosztályok közös,

aktív  részvételét  biztosították.  Passzív,  befogadó  részvétel  helyett  interaktív  cselekvésekre

ösztönöztük a programokon résztvevőket. A gyerekekhez legközelebb álló módon: játékos feladatok

során aktivizáltuk a gyerekeket, felnőtteket egyaránt.

A  dobó  téri  nagy  színpadon  megrendezett  10  családi  és  gyermekkoncert,  és  a  Jégpalotában

megtartott 5 bábszínházi előadás színvonalas, változatos, több műfajt felölelő kínálata biztosította a

minőségi kultúrafogyasztás, valamint a több generáció együttes időtöltésének lehetőségét. A projekt

több  generációt  bevonó,  generációkon  átívelő  programjai  elősegítették  a  korosztályok  közötti

tudásmegosztást, az együttes élményszerzést, 

Családi és gyermekkoncertek: 

2019. november 24. Farkasházi Réka és a Tintanyúl

2019. november 29. Szabó család vendég: Lóci



2019. december 1. Bogár muzsika

2019. december 1 Rendhagyó Prímástalálkozó

2019. december 4.        Lajtha László Néptáncegyüttes

2019. december 6. Mikulás műsor

2019. december 7. Kispárna Mesezenekar

2019. december 8. Balogh Kálmán- Korpás Éva

2019. december 22. 100 Folk Celsius

2019. december 23. Vásáry André

Bábszínházi előadások:

2019. december 7. Harlekin Mesekönyvszínház

2019. december 8. Menjünk mi is Betlehembe!

2019. december 14. Harlekin kórus

2019. december 15. Grimm Busz Gyerekszínház: A csudálatos házikó

2019. december 21. Csodamalom Bábszínház: Mazsola


