
 

 

  

Sokféle éjszaka van, múzeumok, kutatók éjszakája… 
Miben különbözik a Szakmák Éjszakája? 
Sokban, mert mi nem csak színes és szórakoztató programokat, hanem ennél 
sokkal többet: a jövődet, lehetséges életutakat kínálunk. 
 
Most egy éjszaka alatt végigjárhatod a szolnoki szakképző iskolákat, a velük 
együttműködő sikercégek máskor rejtett világát, feltárhatod a szakemberek 
titkait, megnézheted, melyik foglalkozás mit takar. Játssz végig akár ezer 
pályát néhány óra alatt! 
Lehet, hogy a jövőd itt, ezen az éjszakán kezdődik! 
   
 

Időpont:   2016. 04. 15. 18:00 – 22:00 óra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI 

SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

PROGRAMFÜZET 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZOLNOKI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  

5000 Szolnok, Béla király utca 4. 

 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich János Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és 

Kollégiuma 

5434 Martfű, Gesztenye sor 15. │ damjanich.szolnokcentrum@gmail.com │ +36 56 450 005 

 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 

5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2. │ kereskedelmi.szolnokcentrum@gmail.com │ +36 56 800 130 

 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari Szakközép- és Szakiskolája 

5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14. │ ruhaipari.szolnokcentrum@gmail.com │ +36 800 120 

 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Sipos Orbán Szakiskolája és Kollégiuma 

5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1. │ sipos.szolnokcentrum@gmail.com │ +36 56 522 013 

 

Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és 

Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája 

5000 Szolnok, Baross utca 43. │ vasarhelyi.szolnokcentrum@gmail.com │ +36 56 800 110 

szolnok.szakmakejszakaja.hu  │  szoszolgszc@gmail.com │ +36 56 800 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden korosztály megtalálhatja a számára legmegfelelőbb programot, így a 

tevékenységek 3 korcsoportnak szólnak: 

- Gyerekeknek (általános iskolásoknak) 

- Fiataloknak (14-18 éveseknek) 

- Felnőtteknek  

 

A programok 2016. 04. 15-én 18:00-tól 22:00-ig; folyamatosan és egymást 

követően, váltakozva zajlanak. 

 

A színek segítenek eligazodni a programok közt: 

- Próbáld ki: narancssárga színnel jelöltük az interaktív programokat, 

amelyekben a látogatók is részt vehetnek. 

- Csináld meg: zöld színnel jelöltük azokat a programokat, amelyekben a 

látogatók az adott szakmához tartozó tevékenységben is kipróbálhatják 

magukat. 

- Ismerd meg: kék színnel jelöltük azokat az előadásokat és bemutatókat, 

amelyeken megismerhetik az adott szakma vagy iskola titkait. 

- Fehér színnel az üzemlátogatásokat jelöltük. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

Folyamatosan: Hogyan is tájékozódhatsz a 
labirintusban? Iskolatérképet 
adunk. Pontgyűjtő labirintus, 
avagy ismerd meg a Dami 
titkait! 

Hogyan is tájékozódhatsz a 
labirintusban? Iskolatérképet 
adunk. Pontgyűjtő labirintus, 
avagy ismerd meg a Dami 
titkait! 

  

  
Iskolatörténeti kiállítás 
megtekintése 

Iskolatörténeti kiállítás 
megtekintése 

Iskolatörténeti kiállítás 
megtekintése 

  

Rajzpályázat: Mit jelent neked 
a cipő? Vagy Mi így 
vásárolunk! Vagy Én és a 
számítógép! 

Rajzpályázat: Mit jelent neked 
a cipő? Vagy Mi így 
vásárolunk! Vagy Én és a 
számítógép! 

Fotópályázat: Én így éltem a 
Damiban! 

18:00 Mi visz el minden utadra? 
Milyen is a jó cipő? Hogyan kell 
összeállítani a lábbelit? 
Megismerheted a 
tanműhelyünkben a 
cipővarrás, cipőtalpalás 
módjait, rejtelmeit! 

Mi visz el minden utadra? 
Milyen is a jó cipő? Hogyan kell 
összeállítani a lábbelit? 
Megismerheted a 
tanműhelyünkben a 
cipővarrás, cipőtalpalás 
módjait, rejtelmeit! 

Mi visz el minden utadra? 
Milyen is a jó cipő? Hogyan kell 
összeállítani a lábbelit? 
Megismerheted a 
tanműhelyünkben a 
cipővarrás, cipőtalpalás 
módjait, rejtelmeit! 

  

Szülinapi parti minden 
elemével, feladatával 
megismertetünk, kezdésnek 
vendégváró falatkák készítése 
és kínálása 

Szülinapi parti minden 
elemével, feladatával 
megismertetünk, kezdésnek 
vendégváró falatkák készítése 
és kínálása 

Szülinapi parti minden 
elemével, feladatával 
megismertetünk, kezdésnek 
vendégváró falatkák készítése 
és kínálása 

  

Hogyan is kell a szülinapost 
megköszönteni! Gyűjtsük 
össze a közös élményeinket a 
Damival! Mivel is telt el az 
előző 70 év? Kiállítás az iskola 
történelmi és szakmai 
múltjáról 

Hogyan is kell a szülinapost 
megköszönteni! Gyűjtsük 
össze a közös élményeinket a 
Damival! Mivel is telt el az 
előző 70 év? Kiállítás az iskola 
történelmi és szakmai 
múltjáról 

Hogyan is kell a szülinapost 
megköszönteni! Gyűjtsük 
össze a közös élményeinket a 
Damival! Mivel is telt el az 
előző 70 év? Kiállítás az iskola 
történelmi és szakmai 
múltjáról 

  

Láttad már a számítógéped 
belülről? Gyere és 
megmutatjuk a géped 
fonákját! Magadat is 
kipróbálhatod a szerelésben! 

Láttad már a számítógéped 
belülről? Gyere és 
megmutatjuk a géped 
fonákját! Magadat is 
kipróbálhatod a szerelésben! 

Problémája van a 
számítógépével, nem tud 
telepíteni, hozza el gépét és mi 
segítünk! 

  

Ki is az az őstermelő? Hogyan 
kínálja az áruját? Segíts neki! 
Kínáld az iskolai piacon az 
őstermelői portékát! Mézet, 
sajtot, tejet, túrót, tojást, diót 
stb. 

Ki is az az őstermelő? Hogyan 
kínálja az áruját? Segíts neki! 
Kínáld az iskolai piacon az 
őstermelői portékát! Mézet, 
sajtot, tejet, túrót, tojást, diót 
stb. 

Vásároljon őstermelőtől, 
értékelje diákjaink eladási 
technikáját! 

  

Szereted a szép ékszereket? 
Készítsd el saját karkötőd 
valódi bőrből különböző 
divatos technikákkal! 

Szereted a szép ékszereket? 
Készítsd el saját karkötőd 
valódi bőrből különböző 
divatos technikákkal! 

Szereted a szép ékszereket? 
Készítsd el saját karkötőd 
valódi bőrből különböző 
divatos technikákkal! 

 

DAMJANICH 

PROGRAMOK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMJANICH 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

18:30 Csak a kezemet figyeljétek, 
avagy mit csinál a pénztáros, 
amikor fizetünk a kasszánál! 

Csak a kezemet figyeljétek, 
avagy mit csinál a pénztáros, 
amikor fizetünk a kasszánál! 

Csak a kezemet figyeljétek, 
avagy mit csinál a pénztáros, 
amikor fizetünk a kasszánál! 

  

Hogyan tudsz érvényesülni? 
Csináltál már fényképes 
önéletrajzot? Mi segítünk 
elkészíteni nyerő önéletrajzod! 
Ezzel sikeres leszel! 

Hogyan tudsz érvényesülni? 
Csináltál már fényképes 
önéletrajzot? Mi segítünk 
elkészíteni nyerő önéletrajzod! 
Ezzel sikeres leszel! 

Hogyan tudsz érvényesülni? 
Csináltál már fényképes 
önéletrajzot? Mi segítünk 
elkészíteni nyerő önéletrajzod! 
Ezzel sikeres leszel! 

  

Tervezd meg divatos cipődet! 
Origami papírból kiszabott 
cipőalkatrészek díszítése, 
összeállítása 

Tervezd meg divatos cipődet! 
Origami papírból kiszabott 
cipőalkatrészek díszítése, 
összeállítása 

A tanoncévektől az 
iskolavezetésig a cipőn át vezet 
az út. Forgó Gellért Tanár úr 
visszaemlékezései 

  

Fut a cipő! Barátságból rúgja a 
bőrt a Damis és a Damisok 
vendégei! Barátságos 
labdarúgó mérkőzés 

Fut a cipő! Barátságból rúgja a 
bőrt a Damis és a Damisok 
vendégei! Barátságos 
labdarúgó mérkőzés 

A sikeres cipész titka a 
nagyüzemekben, Balogh 
András tanár úr beszámolója a 
pályájáról a cipőkészítés 
külföldi eredményeiről 

  
Milyen egy boltnak a raktára? 
Ismerd meg! Látogatás a SPAR 
raktárába! 

Milyen egy boltnak a raktára? 
Ismerd meg! Látogatás a SPAR 
raktárába! 

Milyen egy boltnak a raktára? 
Ismerd meg! Látogatás a SPAR 
raktárába! 

  

Ismerd meg a cipőkészítés 
helyszíneit a valóságban, 
üzemlátogatás a Lorenz Shoe 
Groupe Kft-nél 

Ismerd meg a cipőkészítés 
helyszíneit a valóságban, 
üzemlátogatás a Lorenz Shoe 
Groupe Kft-nél 

Ismerd meg a cipőkészítés 
helyszíneit a valóságban, 
üzemlátogatás a Lorenz Shoe 
Groupe Kft-nél 

  

Varrtál már igazi varrógéppel? 
Próbáld ki kézügyességed a 
varrási gyakorlatokon, ipari 
varrógépen! 

Varrtál már igazi varrógéppel? 
Próbáld ki kézügyességed a 
varrási gyakorlatokon, ipari 
varrógépen! 

Milyen is a jó varrógép, 
Tájékoztatás szakembertől 

  

Olcsón - ötletes ökoajándékot? 
Apróbb tárgyak, ajándékok 
készítése hulladék 
újrahasznosítással 

Olcsón - ötletes ökoajándékot? 
Apróbb tárgyak, ajándékok 
készítése hulladék 
újrahasznosítással 

Olcsón - ötletes ökoajándékot? 
Apróbb tárgyak, ajándékok 
készítése hulladék 
újrahasznosítással 

  

Ki is az a cipÉSZ? Sikeres kézi-
cipőgyártó cipészmester 
munkáinak bemutatása 
interaktív módon, filmes 
megsegítéssel 

Ki is az a cipÉSZ? Sikeres kézi-
cipőgyártó cipészmester 
munkáinak bemutatása 
interaktív módon, filmes 
megsegítéssel 

Ki is az a cipÉSZ? Sikeres kézi-
cipőgyártó cipészmester 
munkáinak bemutatása 
interaktív módon, filmes 
megsegítéssel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMJANICH 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

19:30 
A lányok legfőbb éke a 
nyaklánc! Gyere és készítsd el 
egyéni, kreatív nyakláncod, 
nyakéked! Készíts 
barátnődnek, anyukádnak 
nyakláncot szülinapi 
ajándékba! 

A lányok legfőbb éke a 
nyaklánc! Gyere és készítsd el 
egyéni, kreatív nyakláncod, 
nyakéked! Készíts 
barátnődnek, anyukádnak 
nyakláncot szülinapi 
ajándékba! 

Gyermeked iskolába készül, 
vagy kisiskolás és iskolai 
nehézségei vannak? Nézd meg, 
hogyan segíthet egy 
gyógypedagógus 
mozgásterapeuta. Hozd el a 
gyermeked, próbáld ki ezt a 
kihagyhatatlan lehetőséget! 

  

Kvízjátékok a terítéssel, 
rendezvények etikettjével 
kapcsolatban. 

Kvízjátékok a terítéssel, 
rendezvények etikettjével 
kapcsolatban. 

Bemutató az ünnepi 
terítékekről. 

  

Egy kis pihenés a 
labirintusjárás közben: teaház, 
kávéház  Damisok kínálásában! 

Egy kis pihenés a 
labirintusjárás közben: teaház, 
kávéház Damisok kínálásában! 

Egy kis pihenés a 
labirintusjárás közben: teaház, 
kávéház Damisok kínálásában! 

  

Ich möchte eine …… Can I have 
….. Hogyan vásároljunk 
külföldön? Kipróbálhatod 
magad a kabinetben! 

Ich möchte eine …… Can I have 
….. Hogyan vásároljunk 
külföldön? Kipróbálhatod 
magad a kabinetben! 

Ich möchte eine …… Can I have 
….. Hogyan vásároljunk 
külföldön? Kipróbálhatod 
magad a kabinetben! 

  

Hogyan lehet legötletesebben 
becsomagolni a születésnapi 
ajándékot? Csomagoljunk 
közösen! 

Hogyan lehet legötletesebben 
becsomagolni a születésnapi 
ajándékot? Csomagoljunk 
közösen! 

Hogyan lehet legötletesebben 
becsomagolni a születésnapi 
ajándékot? Csomagoljunk 
közösen! 

20:00 Rendezz szülinapi ünnepséget! 
Az előkészületek 
megtervezésedben segítünk! 
Készítsük el együtt a szülinapi 
meghívót! 

Rendezz szülinapi ünnepséget! 
Az előkészületek 
megtervezésedben segítünk! 
Készítsük el együtt a szülinapi 
meghívót! 

Nagy ünnep a családban a 
házasságkötés, szívesen 
segítünk az esküvői meghívó 
megtervezésében! 

  

Ismerd meg a pénzügyek 
rejtelmeit! Pénzügyi stratégiai 
játékok! 

Ismerd meg a pénzügyek 
rejtelmeit! Pénzügyi stratégiai 
játékok! 

Mi még Így tanultunk! Volt 
Damisok találkozója, 
visszaemlékezései. 

  

Kommunikációs tréning, amire 
a mindennapokban és a 
rendezvényszervezésben is 
szükség van. 

Kommunikációs tréning, amire 
a mindennapokban és a 
rendezvényszervezésben is 
szükség van. 

  

  

Társasjátékok háza: memória, 
gazdálkodj okosan, logikai 
játékok. 

Társasjátékok háza: memória, 
gazdálkodj okosan, logikai 
játékok. 

  

  

Milyen sport is a tenisz? Nézd 
meg a teniszbemutatót, 
próbáld ki saját magad! 

Milyen sport is a tenisz? Nézd 
meg a teniszbemutatót, 
próbáld ki saját magad! 

Milyen sport is a tenisz? Nézd 
meg a teniszbemutatót, 
próbáld ki saját magad! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMJANICH 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

20:30 A szülinapra várod a 
vendégeket, a meghívók 
elkészültek, készítsd el a nagy 
nap dekorációját! 

A szülinapra várod a 
vendégeket, a meghívók 
elkészültek, készítsd el a nagy 
nap dekorációját! 

  

  Játszanál pénztárgéppel? 
Próbáld ki milyen pénztáros 
lennél! Gyere, üsd a 
pénztárgépet vagy vevőként 
vásárolj a kabinetben! 

Játszanál pénztárgéppel? 
Próbáld ki milyen pénztáros 
lennél! Gyere, üsd a 
pénztárgépet vagy vevőként 
vásárolj a kabinetben! 

  

  A zene mindenkié! Közös 
nótázásra karaoke partyra 
hívunk mindenkit. 

A zene mindenkié! Közös 
nótázásra karaoke partyra 
hívunk mindenkit. 

A zene mindenkié! Közös 
nótázásra karaoke partyra 
hívunk mindenkit. 

  Tánc sokféle módon! Balett, 
modern tánc, mazsorett, 
diákjaink, leendő diákjaink 
táncbemutatói. 

Tánc sokféle módon! Balett, 
modern tánc, mazsorett, 
diákjaink, leendő diákjaink 
táncbemutatói. 

Tánc sokféle módon! Balett, 
modern tánc, mazsorett, 
diákjaink, leendő diákjaink 
táncbemutatói. 

21:00 A szülinapnak és minden 
ünnepnek fontos része az 
ünnepi terítés, a szalvéta, 
gyertya! Készítsünk ötletes 
szülinapi és ünnepi terítéseket! 

A szülinapnak és minden 
ünnepnek fontos része az 
ünnepi terítés, a szalvéta, 
gyertya! Készítsünk ötletes 
szülinapi és ünnepi terítéseket! 

A szülinapnak és minden 
ünnepnek fontos része az 
ünnepi terítés, a szalbáta, 
gyertya! Készítsünk ötletes 
szülinapi és ünnepi terítéseket! 

  A jó cipőben a tánc is 
könnyebb! Táncházra hívunk 
mindenkit, néptánc, népzene, 
népdal. 

A jó cipőben a tánc is 
könnyebb! Táncházra hívunk 
mindenkit, néptánc, népzene, 
népdal. 

A jó cipőben a tánc is 
könnyebb! Táncházra hívunk 
mindenkit, néptánc, népzene, 
népdal. 

  
Készítsd el saját honlapod, 
menedzseld önmagad! 

Készítsd el saját honlapod, 
menedzseld önmagad! 

Milyen a jó honlap? 
Megtudhatja 
szakembereinktől! 

21:30 Hogyan segítünk magunkon és 
másokon, önkéntes munkát 
végző diákok beszámolója. 

Hogyan segítünk magunkon és 
másokon, önkéntes munkát 
végző diákok beszámolója. 

Hogyan segítünk magunkon és 
másokon, önkéntes munkát 
végző diákok beszámolója. 

  gépírás vakon, 10 újas gépelés 
gyertyafényben vagy anélkül. 

gépírás vakon, 10 újas gépelés 
gyertyafényben vagy anélkül. 

  

  Mozi az iskolában, iskola a 
moziban, filmvetítés az 
iskoláról, iskolai 
szereplésekről, sikerekről. 

Mozi az iskolában, iskola a 
moziban, filmvetítés az 
iskoláról, iskolai 
szereplésekről, sikerekről. 

Mozi az iskolában, iskola a 
moziban, filmvetítés az 
iskoláról, iskolai 
szereplésekről, sikerekről. 

  Tombolahúzás Tombolahúzás Tombolahúzás 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERESKEDELMI 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

Folyamatosan:  „Amikor a terített asztal 
műremekké válik” 
Díszasztal készítése ünnepi 
alkalmakra. Terítés 
szabályainak ismertetése, 
avagy a különleges alkalmak 
díszítéseinek fortélyai. 

„Amikor a terített asztal 
műremekké válik” 
Díszasztal készítése ünnepi 
alkalmakra. Terítés 
szabályainak ismertetése, 
avagy a különleges alkalmak 
díszítéseinek fortélyai. 

„Amikor a terített asztal 
műremekké válik” 
Díszasztal készítése ünnepi 
alkalmakra. Terítés 
szabályainak ismertetése, 
avagy a különleges alkalmak 
díszítéseinek fortélyai. 

  

„Életre kel a szalvéta” 
Szalvétahajtogatás (textil, 
papír). 
Tedd tökéletessé az ünnepi 
asztalt - legyen szó 
születésnapról, eljegyzésről, 
karácsonyról vagy akár újévi 
buliról! A látványos 
kiegészítőkön kívül néhány 
érdekes formára hajtogatott 
szalvétára is szükséged lehet, 
hogy a végeredmény 
lélegzetelállító legyen. 

„Életre kel a szalvéta” 
Szalvétahajtogatás (textil, 
papír). 
Tedd tökéletessé az ünnepi 
asztalt - legyen szó 
születésnapról, eljegyzésről, 
karácsonyról vagy akár újévi 
buliról! A látványos 
kiegészítőkön kívül néhány 
érdekes formára hajtogatott 
szalvétára is szükséged lehet, 
hogy a végeredmény 
lélegzetelállító legyen. 

„Életre kel a szalvéta” 
Szalvétahajtogatás (textil, 
papír). 
Tedd tökéletessé az ünnepi 
asztalt - legyen szó 
születésnapról, eljegyzésről, 
karácsonyról vagy akár újévi 
buliról! A látványos 
kiegészítőkön kívül néhány 
érdekes formára hajtogatott 
szalvétára is szükséged lehet, 
hogy a végeredmény 
lélegzetelállító legyen. 

  

„Tervezd meg éttermed 
reklámhordozóit” 
Étel-itallap tervezése 
(számítógépen), kitűző 
tervezése. 
Az étrendkártya készítés 
általános szabályai, díszítetési 
lehetőségek. 

„Tervezd meg éttermed 
reklámhordozóit” 
Étel-itallap tervezése 
(számítógépen), kitűző 
tervezése. 
Az étrendkártya készítés 
általános szabályai, díszítetési 
lehetőségek. 

„Tervezd meg éttermed 
reklámhordozóit” 
Étel-itallap tervezése 
(számítógépen), kitűző 
tervezése. 
Az étrendkártya készítés 
általános szabályai, díszítetési 
lehetőségek. 

  

„Ismerd meg a felszolgálás 
különleges eszközeit” 
Különleges eszközök 
felismerése TOTÓ. 
Csigafogó csipesz, dekantáló, 
drekó, chafing, sajtgyalu, 
homárfogó, osztrigakés. 

„Ismerd meg a felszolgálás 
különleges eszközeit” 
Különleges eszközök 
felismerése TOTÓ. 
Csigafogó csipesz, dekantáló, 
drekó, chafing, sajtgyalu, 
homárfogó, osztrigakés. 

„Ismerd meg a felszolgálás 
különleges eszközeit” 
Különleges eszközök 
felismerése TOTÓ. 
Csigafogó csipesz, dekantáló, 
drekó, chafing, sajtgyalu, 
homárfogó, osztrigakés. 

  

„Ehető, mókás díszek 
készítése” 
Marcipánfigurák tervezése, 
készítése. 
Mesefigurák arányai, 
darabjainak előállítása (kacsa, 
maci, kígyó, nyuszi). 

„Ehető, mókás díszek 
készítése” 
Marcipánfigurák tervezése, 
készítése. 
Mesefigurák arányai, 
darabjainak előállítása (kacsa, 
maci, kígyó, nyuszi). 

„Ehető, mókás díszek 
készítése” 
Marcipánfigurák tervezése, 
készítése. 
Mesefigurák arányai, 
darabjainak előállítása (kacsa, 
maci, kígyó, nyuszi). 
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„Ahogy „Boddy” is  
díszítene 1.” 
Apró „sütik” díszítése 
(glazúrral), cukrászat maga a 
kulináris élvezetek koronája. 
A népszerű TV sorozat 
titkainak a fellebbentése, 
betekintés a titkok tengerébe. 

„Ahogy „Boddy” is  
díszítene 1.” 
Apró „sütik” díszítése 
(glazúrral), cukrászat maga a 
kulináris élvezetek koronája. 
A népszerű TV sorozat 
titkainak a fellebbentése, 
betekintés a titkok tengerébe. 

„Ahogy „Boddy” is  
díszítene 1.” 
Apró „sütik” díszítése 
(glazúrral), cukrászat maga a 
kulináris élvezetek koronája. 
A népszerű TV sorozat 
titkainak a fellebbentése, 
betekintés a titkok tengerébe. 

  

„Ahogy „Boddy” is  
díszítene 2.” 
 Tortadísz tervezése különféle 
alkalmakra (rajzeszközökkel, 
sablonokkal), legyél te a 
tortakirály. 
Ünnepi alkalmak 
díszítőelemeinek a használata 
a hagyományos és a modern 
tortadíszítésben. 

„Ahogy „Boddy” is  
díszítene 2.” 
 Tortadísz tervezése különféle 
alkalmakra (rajzeszközökkel, 
sablonokkal), legyél te a 
tortakirály. 
Ünnepi alkalmak 
díszítőelemeinek a használata 
a hagyományos és a modern 
tortadíszítésben. 

„Ahogy „Boddy” is  
díszítene 2.” 
 Tortadísz tervezése különféle 
alkalmakra (rajzeszközökkel, 
sablonokkal), legyél te a 
tortakirály. 
Ünnepi alkalmak 
díszítőelemeinek a használata 
a hagyományos és a modern 
tortadíszítésben. 

  

„Amikor a torta ehető 
műremekké válik” 
Dísztorta bemutató, kiállítás, 
különleges díszítési 
technológiák bemutatása. 
Versenyeken díjazott 
dísztorták kiállítása. 

„Amikor a torta ehető 
műremekké válik” 
Dísztorta bemutató, kiállítás, 
különleges díszítési 
technológiák bemutatása. 
Versenyeken díjazott 
dísztorták kiállítása. 

„Amikor a torta ehető 
műremekké válik” 
Dísztorta bemutató, kiállítás, 
különleges díszítési 
technológiák bemutatása. 
Versenyeken díjazott 
dísztorták kiállítása. 

  

„Sütőtök, mint váza” 
Zöldségszobrászat fortélyainak 
kipróbálása (cékla, retek répa 
stb. faragása). 
Látványosan díszített 
zöldségek különlegességei. 

„Sütőtök, mint váza” 
Zöldségszobrászat fortélyainak 
kipróbálása (cékla, retek répa 
stb. faragása). 
Látványosan díszített 
zöldségek különlegességei. 

„Sütőtök, mint váza” 
Zöldségszobrászat fortélyainak 
kipróbálása (cékla, retek répa 
stb. faragása). 
Látványosan díszített 
zöldségek különlegességei. 

  

„No, így készíts magadnak 
névjegykártyát”  
Játékos névjegykártya 
tervezése. - A névjegykártya az 
egyik legerősebb eszköz, amely 
sokat elárul a tulajdonosáról. 
Egy üzleti partnerrel való első 
találkozásunkkor fontos, hogy 
jó benyomást keltsünk, de a 
magánélet elengedhetetlen 
eszköze is. Sikerünk záloga 
lehet, ha a „névjegykártya 
adok-kapok-ból” győztesen 
kerülünk-e ki. 

„No, így készíts magadnak 
névjegykártyát”  
Játékos névjegykártya 
tervezése. - A névjegykártya az 
egyik legerősebb eszköz, amely 
sokat elárul a tulajdonosáról. 
Egy üzleti partnerrel való első 
találkozásunkkor fontos, hogy 
jó benyomást keltsünk, de a 
magánélet elengedhetetlen 
eszköze is. Sikerünk záloga 
lehet, ha a „névjegykártya 
adok-kapok-ból” győztesen 
kerülünk-e ki. 

„No, így készíts magadnak 
névjegykártyát”  
Játékos névjegykártya 
tervezése. - A névjegykártya az 
egyik legerősebb eszköz, amely 
sokat elárul a tulajdonosáról. 
Egy üzleti partnerrel való első 
találkozásunkkor fontos, hogy 
jó benyomást keltsünk, de a 
magánélet elengedhetetlen 
eszköze is. Sikerünk záloga 
lehet, ha a „névjegykártya 
adok-kapok-ból” győztesen 
kerülünk-e ki. 
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  „Reklámfaló”  
Reklámhordozók készítése pl.: 
zászló, szórólap, plakát. A mai 
világunk elképzelhetetlen 
része a reklám, ami lassan már 
a „csapból is folyik”. Mire 
inspirálnak a reklámfilmek, 
hogyan terveznéd meg a saját 
vállalkozásod reklámeszközeit. 

„Reklámfaló”  
Reklámhordozók készítése pl.: 
zászló, szórólap, plakát.  A mai 
világunk elképzelhetetlen 
része a reklám, ami lassan már 
a „csapból is folyik”. Mire 
inspirálnak a reklámfilmek, 
hogyan terveznéd meg a saját 
vállalkozásod reklámeszközeit. 

„Eredményes munkavállalás” 
Önéletrajz, motivációs levél, 
interaktív előadás, tervezési 
folyamatok bemutatása - Egy 
jól megírt önéletrajz és 
motivációs levél belépőként 
szolgálhat a megcélzott 
munkahelyre. Mindjárt a 
felvételi folyamat dönthet az 
interjúra való meghívásról. A 
dokumentumok elkészítésének 
fortélyait ismertetnénk meg. 

  „Mérlegen a kereskedelem” 
Digitális mérleg használata, 
gyümölcs, zöldség, magvak 
mérése. 
A bolti mérleg ma már 
jellemzően árszorzós mérleg, 
megkönnyíti az eladók 
munkáját.  Az érdeklődők 
kipróbálhatják a modern 
kereskedelmi mérleget. 

„Eredményes munkavállalás” 
Önéletrajz, motivációs levél, 
interaktív előadás, tervezési 
folyamatok bemutatása - Egy 
jól megírt önéletrajz és 
motivációs levél belépőként 
szolgálhat a megcélzott 
munkahelyre. Mindjárt a 
felvételi folyamat dönthet az 
interjúra való meghívásról. A 
dokumentumok elkészítésének 
fortélyait ismertetnénk meg. 

„Csak jogszerűen”  
Előadás PPT segítségével: 
vállalkozás, munkajog, 
bérgazdálkodás. – Vállalkozás 
indítása, munkaszerződések 
megkötése, bérek, juttatások 
meghatározása fontos része a 
vállalkozásalapításnak, 
működtetésének. Az 
érdeklődök, megismerhetik 
egyszerűen ezt a „bonyolult 
világot”. 

  „Tavirózsa papírból”  
Díszcsomagolás kipróbálása 
különböző alkalmakra 
(karácsony, születésnap, 
névnap). Az értékes termék a 
hozzá illő és értékét növelő 
díszcsomagolással lesz 
tökéletes. A csomagolás döntő 
tényező a termékek 
eladásánál. Az elmúlt 
évszázadban a 
csomagolóanyagok között 
egyre nagyobb részarányban 
alkalmaznak műanyagokat, 
teljesen egyértelmű, hogy a 
természetes alapú anyagoknál 
ma sem létezik jobb. 

„Csak jogszerűen”  
Előadás PPT segítségével: 
vállalkozás, munkajog, 
bérgazdálkodás. – Vállalkozás 
indítása, munkaszerződések 
megkötése, bérek, juttatások 
meghatározása fontos része a 
vállalkozásalapításnak, 
működtetésének. Az 
érdeklődök, megismerhetik 
egyszerűen ezt a „bonyolult 
világot”. 
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  „Boltfoglaló”  
Interaktív társasjáték 
kicsiknek-nagyoknak.-Bővitsd a 
tudás birodalmát! Tudás! 
Hatalom! Harc! Siker! A 
„Boltfoglaló” egy szakmai 
stratégiai játék, ahol a 
gyerekek szembekerülhetnek 
azzal, hogyha tanulnak, 
tudnak, egyre több mindent 
érhetnek el!  A játék alapját 
egy szupermarket adja. 
Megtűzdelve szakmai 
kérdésekkel. 

„Tavirózsa papírból”  
Díszcsomagolás kipróbálása 
különböző alkalmakra 
(karácsony, születésnap, 
névnap). Az értékes termék a 
hozzá illő és értékét növelő 
díszcsomagolással lesz 
tökéletes. A csomagolás döntő 
tényező a termékek 
eladásánál. Az elmúlt 
évszázadban a 
csomagolóanyagok között 
egyre nagyobb részarányban 
alkalmaznak műanyagokat, 
teljesen egyértelmű, hogy a 
természetes alapú anyagoknál 
ma sem létezik jobb. 

  

    „Boltfoglaló”  
Interaktív társasjáték 
kicsiknek-nagyoknak.-Bővitsd a 
tudás birodalmát! Tudás! 
Hatalom! Harc! Siker! A 
„Boltfoglaló” egy szakmai 
stratégiai játék, ahol a 
gyerekek szembekerülhetnek 
azzal, hogyha tanulnak, 
tudnak, egyre több mindent 
érhetnek el!  A játék alapját 
egy szupermarket adja. 
Megtűzdelve szakmai 
kérdésekkel. 

  

18:00 „Akik megjárták a Bocuse d’Or 
szakácsversenyt”  
Bocuse d’Or szakácsverseny 
kulisszái mögé betekintést 
nyert két vendéglátós tanuló 
(Szabados Mónika, Ulviczki 
Dániel Tamás) 
élménybeszámolója. 

„Akik megjárták a Bocuse d’Or 
szakácsversenyt”  
Bocuse d’Or szakácsverseny 
kulisszái mögé betekintést 
nyert két vendéglátós tanuló 
(Szabados Mónika, Ulviczki 
Dániel Tamás) 
élménybeszámolója. 

„Akik megjárták a Bocuse d’Or 
szakácsversenyt”  
Bocuse d’Or szakácsverseny 
kulisszái mögé betekintést 
nyert két vendéglátós tanuló 
(Szabados Mónika, Ulviczki 
Dániel Tamás) 
élménybeszámolója. 
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  „KERO kulinária”  
Ország, város, étel, ital 
szójáték – Fel tudunk-e sorolni 
jellemző ételeket, italokat, 
gasztronómiai 
különlegességeket? A rulett 
játékban kipörgetett 
kezdőbetűkkel kell minél több 
jó megoldást találni. 

„KERO kulinária”  
Ország, város, étel, ital 
szójáték – Fel tudunk-e sorolni 
jellemző ételeket, italokat, 
gasztronómiai 
különlegességeket? A rulett 
játékban kipörgetett 
kezdőbetűkkel kell minél több 
jó megoldást találni. 

  

18:30 „Köss nyakkendőt” 
Nyakkendőkötés: különböző 
alapanyagból készült 
nyakkendők megkötése 
(egyszerű csomó, Windsor 
csomó). Az egyszerű csomó a 
nagy klasszikus a 
nyakkendőcsomó, ez a 
leggyakrabban használt csomó, 
mert könnyű megkötni, és 
mert a legtöbb nyakkendőhöz 
és inggallérhoz illik. 

„Köss nyakkendőt” 
Nyakkendőkötés: különböző 
alapanyagból készült 
nyakkendők megkötése 
(egyszerű csomó, Windsor 
csomó). Az egyszerű csomó a 
nagy klasszikus a 
nyakkendőcsomó, ez a 
leggyakrabban használt csomó, 
mert könnyű megkötni, és 
mert a legtöbb nyakkendőhöz 
és inggallérhoz illik. 

„Mit kaptál a KERO-tól”  
Sikeres volt kerósok 
beszámolója. Sikeres 
vállalkozások bemutatása. 
Dreher étterem: Gaál Zoltán, 
Kovács Lajos nyugdíjas 
boltvezető COOP Szolnok Zrt., 
Mikola Gábor: Garden Hotel 
teremfőnök. 

  „Mit kaptál a KERO-tól”  
Sikeres volt kerósok 
beszámolója. Sikeres 
vállalkozások bemutatása. 
Dreher étterem: Gaál Zoltán, 
Kovács Lajos nyugdíjas 
boltvezető COOP Szolnok Zrt., 
Mikola Gábor: Garden Hotel 
teremfőnök. 

„Mit kaptál a KERO-tól”  
Sikeres volt kerósok 
beszámolója. Sikeres 
vállalkozások bemutatása. 
Dreher étterem: Gaál Zoltán, 
Kovács Lajos nyugdíjas 
boltvezető COOP Szolnok Zrt., 
Mikola Gábor: Garden Hotel 
teremfőnök. 

„Öregtészta fiatalosan”  
Ismerd meg a hagyományos 
alföldi ételt, a slambucot. 
A slambuc egy tésztából és 
krumpliból készülő szalonnával 
ízesített pásztorétel. 

  „Öregtészta fiatalosan”  
Ismerd meg a hagyományos 
alföldi ételt, a slambucot. 
A slambuc egy tésztából és 
krumpliból készülő szalonnával 
ízesített pásztorétel. 

„Öregtészta fiatalosan”  
Ismerd meg a hagyományos 
alföldi ételt, a slambucot. 
A slambuc egy tésztából és 
krumpliból készülő szalonnával 
ízesített pásztorétel. 

„Létem az Életem”  
Memóriajáték: termékek 
megkeresése – Teszteld a 
memóriádat, próbáld 
megtalálni a termékek párjait! 
Ki tudja hamarabb megtölteni 
a képzeletbeli bevásárló 
kosarát! 

  „Létem az Életem”  
Memóriajáték: termékek 
megkeresése – Teszteld a 
memóriádat, próbáld 
megtalálni a termékek párjait! 
Ki tudja hamarabb megtölteni 
a képzeletbeli bevásárló 
kosarát! 

„Létem az Életem”  
Memóriajáték: termékek 
megkeresése – Teszteld a 
memóriádat, próbáld 
megtalálni a termékek párjait! 
Ki tudja hamarabb megtölteni 
a képzeletbeli bevásárló 
kosarát! 
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19:00 „Textilkresz”  
Textilkresz: textilcímkéken lévő 
jelzések magyarázata, kezelési 
használati tanácsok a 
ruhadarabokkal kapcsolatosan. 
A kereskedelmi forgalomba 
olyan terméket, mely nem 
tartalmaz „5” jelképpel ellátott 
textiltisztítási szimbólumot, 
nem szabad forgalomba hozni. 
A textilkresz pontos utasítást 
tartalmaz a tisztító szakember 
részére a termék 
kezelhetőségéről. 

„Kerti sütögetés”  
Ismerd meg a szabadban, 
otthon is elkészíthető ételek 
sütési technikáját. 
A kerti partyk elengedhetetlen 
korszerű látványeleme a 
grillezés és parázsban sütés. 

„Kerti sütögetés”  
Ismerd meg a szabadban, 
otthon is elkészíthető ételek 
sütési technikáját. 
A kerti partyk elengedhetetlen 
korszerű látványeleme a 
grillezés és parázsban sütés. 

  „Kanapézás”  
Kanapé jellegű szendvicsek 
készítése, díszítési technikák 
kipróbálása. 
Kisebb méretű szendvicsek 
díszítési lehetőségeinek a 
bemutatása. 

„Textilkresz”  
Textilkresz: textilcímkéken lévő 
jelzések magyarázata, kezelési 
használati tanácsok a 
ruhadarabokkal kapcsolatosan. 
A kereskedelmi forgalomba 
olyan terméket, mely nem 
tartalmaz „5” jelképpel ellátott 
textiltisztítási szimbólumot, 
nem szabad forgalomba hozni. 
A textilkresz pontos utasítást 
tartalmaz a tisztító szakember 
részére a termék 
kezelhetőségéről. 

„Textilkresz”  
Textilkresz: textilcímkéken lévő 
jelzések magyarázata, kezelési 
használati tanácsok a 
ruhadarabokkal kapcsolatosan. 
A kereskedelmi forgalomba 
olyan terméket, mely nem 
tartalmaz „5” jelképpel ellátott 
textiltisztítási szimbólumot, 
nem szabad forgalomba hozni. 
A textilkresz pontos utasítást 
tartalmaz a tisztító szakember 
részére a termék 
kezelhetőségéről. 

19:30 „Divatos próbababa”  
Kirakati baba öltöztetése. Az 
egészalakos babáinkat az 
alkalomhoz illően öltöztetjük 
fel, így elérve kívánt 
megjelenésüket. Az igényes 
ruházati üzlet kirakatának 
elengedhetetlen kelléke a 
divatos próbababa. 

„Divatos próbababa”  
Kirakati baba öltöztetése. Az 
egészalakos babáinkat az 
alkalomhoz illően öltöztetjük 
fel, így elérve kívánt 
megjelenésüket. Az igényes 
ruházati üzlet kirakatának 
elengedhetetlen kelléke a 
divatos próbababa. 

„KERO fiatal pályakezdői”  
SZKTV, OSZTV, SZÉTV 
versenyen résztvevő tanulók 
élménybeszámolója. 
Cukrász, szakács, eladó, 
kereskedő szakma helyezettjei: 
Kovács Margit, Imre Anikó, 
Facsar Ilona, Fekete Regina, 
Nagy Gréta, Balázs Mónika, 
Retter László, Nyikos Tünde, 
Czakó Tamás, Pakai Katalin, 
Csillik Benjámin Örs, Tombácz 
Anita. 
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  „KERO fiatal pályakezdői”  
SZKTV, OSZTV, SZÉTV 
versenyen résztvevő tanulók 
élménybeszámolója. 
Cukrász, szakács, eladó, 
kereskedő szakma helyezettjei: 
Kovács Margit, Imre Anikó, 
Facsar Ilona, Fekete Regina, 
Nagy Gréta, Balázs Mónika, 
Retter László, Nyikos Tünde, 
Czakó Tamás, Pakai Katalin, 
Csillik Benjámin Örs, Tombácz 
Anita. 

„KERO fiatal pályakezdői”  
SZKTV, OSZTV, SZÉTV 
versenyen résztvevő tanulók 
élménybeszámolója. 
Cukrász, szakács, eladó, 
kereskedő szakma helyezettjei: 
Kovács Margit, Imre Anikó, 
Facsar Ilona, Fekete Regina, 
Nagy Gréta, Balázs Mónika, 
Retter László, Nyikos Tünde, 
Czakó Tamás, Pakai Katalin, 
Csillik Benjámin Örs, Tombácz 
Anita. 

  

    „Kanapézás”  
Kanapé jellegű szendvicsek 
készítése, díszítési technikák 
kipróbálása. 
Kisebb méretű szendvicsek 
díszítési lehetőségeinek a 
bemutatása. 

  

20:00 „Táncoló üvegek”  
Mixer bemutató, 
alkoholmentes italok 
előállítása. 
Kevert italok készítésnek 
különlegesen látványos 
módszerei, repülő 
üvegbemutatóval egybekötve. 

„Táncoló üvegek”  
Mixer bemutató, 
alkoholmentes italok 
előállítása. 
Kevert italok készítésnek 
különlegesen látványos 
módszerei, repülő 
üvegbemutatóval egybekötve. 

„Táncoló üvegek”  
Mixer bemutató, 
alkoholmentes italok 
előállítása. 
Kevert italok készítésnek 
különlegesen látványos 
módszerei, repülő 
üvegbemutatóval egybekötve. 

  „Cassa trükkök” 
Pénztárgépkezelés: Mire van 
szüksége a jó pénztárosnak? 
Figyelem, pontos számolás, 
mosoly, köszönés, üzleti érzék, 
konfliktus kezelés. Ismerkedj 
meg ezek fontosságával, 
alkalmazásuk lehetőségeivel! 

    

20:30 „Csili-vili koktéldekorációk” 
Szívószál dekoráció tervezése, 
készítése (gyümölcsből, színes 
kartonból). 
Koktéldekorációk, 
díszítőelemek előállítása 
látványos elemekkel 
kombinálva. 

„Csili-vili koktéldekorációk” 
Szívószál dekoráció tervezése, 
készítése (gyümölcsből, színes 
kartonból). 
Koktéldekorációk, 
díszítőelemek előállítása 
látványos elemekkel 
kombinálva. 

„Csili-vili koktéldekorációk” 
Szívószál dekoráció tervezése, 
készítése (gyümölcsből, színes 
kartonból). 
Koktéldekorációk, 
díszítőelemek előállítása 
látványos elemekkel 
kombinálva. 

 



  

KERESKEDELMI 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

  „Mozgasd meg magad” 
ZUMBA  
A zumba minden korosztály 
számára jó kikapcsolódást 
nyújt. A résztvevők élvezni 
tudják a zene és a mozgás 
örömét, egymás társaságát. 

„Mozgasd meg magad” 
ZUMBA  
A zumba minden korosztály 
számára jó kikapcsolódást 
nyújt. A résztvevők élvezni 
tudják a zene és a mozgás 
örömét, egymás társaságát. 

„Mozgasd meg magad” 
ZUMBA  
A zumba minden korosztály 
számára jó kikapcsolódást 
nyújt. A résztvevők élvezni 
tudják a zene és a mozgás 
örömét, egymás társaságát. 

21:00 „Amikor ég a kezünk alatt a 
munka”  
Flambírozás: különleges 
éttermi munka látványos 
bemutatása, gyümölcsök 
felhasználásával (ananász, 
banán). 
A sötét éjszaka romantikájának 
tükröződése a serpenyőben 
lángoló finomságok 
segítségével. 

„Amikor ég a kezünk alatt a 
munka”  
Flambírozás: különleges 
éttermi munka látványos 
bemutatása, gyümölcsök 
felhasználásával (ananász, 
banán). 
A sötét éjszaka romantikájának 
tükröződése a serpenyőben 
lángoló finomságok 
segítségével. 

„Amikor ég a kezünk alatt a 
munka”  
Flambírozás: különleges 
éttermi munka látványos 
bemutatása, gyümölcsök 
felhasználásával (ananász, 
banán). 
A sötét éjszaka romantikájának 
tükröződése a serpenyőben 
lángoló finomságok 
segítségével. 

    „Fogyasztóvédelmi kisokos”  
Fogyasztóvédelmi tanácsok 
bemutatása meghívott 
vendégek segítségével.  
Garancia, szavatosság, 
jótállás? Mit jelentenek ezek a 
fogalmak valójában? A 
szakember magyarázatával el 
fogunk tudni igazodni a 
„rejtélyek” világában. 

„Fogyasztóvédelmi kisokos”  
Fogyasztóvédelmi tanácsok 
bemutatása meghívott 
vendégek segítségével.  
Garancia, szavatosság, 
jótállás? Mit jelentenek ezek a 
fogalmak valójában? A 
szakember magyarázatával el 
fogunk tudni igazodni a 
„rejtélyek” világában. 

21:30 „Balesetmentes használat”  
Műszaki termékek kezelési 
útmutatója. Elsődlegesen a 
gyártó az a piaci szereplő, aki 
már a forgalomba hozatal előtt 
köteles a termékét 
biztonságosan kialakítani, 
megfelelő címkével, 
jelölésekkel és 
dokumentumokkal ellátni. 
Tájékoztatónk, előadásunk 
révén elsajátíthatod a műszaki 
cikkek balesetmentes 
használatát. 

„Balesetmentes használat”  
Műszaki termékek kezelési 
útmutatója. Elsődlegesen a 
gyártó az a piaci szereplő, aki 
már a forgalomba hozatal előtt 
köteles a termékét 
biztonságosan kialakítani, 
megfelelő címkével, 
jelölésekkel és 
dokumentumokkal ellátni. 
Tájékoztatónk, előadásunk 
révén elsajátíthatod a műszaki 
cikkek balesetmentes 
használatát. 

„Balesetmentes használat”  
Műszaki termékek kezelési 
útmutatója. Elsődlegesen a 
gyártó az a piaci szereplő, aki 
már a forgalomba hozatal előtt 
köteles a termékét 
biztonságosan kialakítani, 
megfelelő címkével, 
jelölésekkel és 
dokumentumokkal ellátni. 
Tájékoztatónk, előadásunk 
révén elsajátíthatod a műszaki 
cikkek balesetmentes 
használatát. 
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  „Vízhatlan cipő”  
Hatékony cipőkezelési módok, 
állagmegóvási technikák. 
A lábbeli gyűjtő fogalom, 
amely összefoglalja a lábon 
viselt tartozékokat, amelyek 
kiegészítői a mindennapi 
ruházatnak pl. csizma, szandál, 
cipő, papucs, stb.. Nélkülük 
úgy érezheti magát az ember, 
hogy "nincs felöltözve". 

„Vízhatlan cipő”  
Hatékony cipőkezelési módok, 
állagmegóvási technikák. 
A lábbeli gyűjtő fogalom, 
amely összefoglalja a lábon 
viselt tartozékokat, amelyek 
kiegészítői a mindennapi 
ruházatnak pl. csizma, szandál, 
cipő, papucs, stb.. Nélkülük 
úgy érezheti magát az ember, 
hogy "nincs felöltözve". 

„Vízhatlan cipő”  
Hatékony cipőkezelési módok, 
állagmegóvási technikák. 
A lábbeli gyűjtő fogalom, 
amely összefoglalja a lábon 
viselt tartozékokat, amelyek 
kiegészítői a mindennapi 
ruházatnak pl. csizma, szandál, 
cipő, papucs, stb.. Nélkülük 
úgy érezheti magát az ember, 
hogy "nincs felöltözve". 
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Folyamatosan: Pókember nyomában… az 

érdeklődők kipróbálhatják Szolnok 

legnagyobb mászófalát, szakember 

segítségével.  

Pókember nyomában… az 

érdeklődők kipróbálhatják 

Szolnok legnagyobb 

mászófalát, szakember 

segítségével.  

Pókember nyomában… az 

érdeklődők kipróbálhatják 

Szolnok legnagyobb 

mászófalát, szakember 

segítségével.  

18:00 Egészséges én-tudat, szebbé tesz a 

hajfonat!  Az érdeklődők a 

hajfonatkészítés technikájába 

pillanthatnak be.  

Hogy ne álljon égnek a haja! 

Milyen alkalomra milyen 

frizurát készítsek?  

Hogy ne álljon égnek a haja! 

Milyen alkalomra milyen 

frizurát készítsek? 

  Jancsi és Juliska nem megeszi, 

hanem elkészíti… avagy, a 

Mézeskalács díszítésének titkai. 

Fogd a pénzt és… vigyázz rá! 

- Biztonsági és 

vagyonvédelmi bemutató 

érdekes szituációkkal és 

eszközökkel és interaktív 

részvétellel. 

Fogd a pénzt és… vigyázz rá! 

- Biztonsági és 

vagyonvédelmi bemutató 

érdekes szituációkkal és 

eszközökkel és interaktív 

részvétellel. 

  Fürge újjak, ügyes kezek, varrótűvel 

ügyes leszek! - Kézműves 

foglalkozás. 

Fürge újjak, ügyes kezek, 

varrótűvel ügyes leszek! - 

Kézműves foglalkozás. 

Látja? Nem látja? Na látja! - 

játékos, színes dekorációs 

feladatok kipróbálása. 

  Hogy tudjam mit is eszek… játékos 

formában egy tréfás puzzle-

bemutató a húsfajtákról. 

A smink, mely csodákra 

képes! - Nappali és alkalmi 

sminkkészítés kipróbálása. 

A smink, mely csodákra 

képes! - Nappali és alkalmi 

sminkkészítés kipróbálása. 

  Fonódjunk össze! - A bőr örök divat. Fonódjunk össze! - A bőr 

örök divat. 

  

19:00 Egészséges én-tudat, szebbé tesz a 
hajfonat!  Az érdeklődők a 
hajfonatkészítés technikájába 
pillanthatnak be. 

A hajunkkal is törődni kell! -  
Előadás a hajápolás 
rejtelmeiről. 

A hajunkkal is törődni kell! -  
Előadás a hajápolás 
rejtelmeiről. 

  Jancsi és Juliska nem megeszi, 
hanem elkészíti… avagy, a 
Mézeskalács díszítésének titkai. 

Fogd a pénzt és… vigyázz rá! 
- Biztonsági és 
vagyonvédelmi bemutató 
érdekes szituációkkal és 
eszközökkel és interaktív 
részvétellel. 

Fogd a pénzt és… vigyázz rá! 
- Biztonsági és 
vagyonvédelmi bemutató 
érdekes szituációkkal és 
eszközökkel és interaktív 
részvétellel. 

  Fürge újjak, ügyes kezek, varrótűvel 
ügyes leszek! - Kézműves 
foglalkozás. 

Hogy ne álljon égnek a haja! 
Milyen alkalomra milyen 
frizurát készítsek? 

Hogy ne álljon égnek a haja! 
Milyen alkalomra milyen 
frizurát készítsek? 
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19:00  Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

  Fonódjunk össze! - A bőr örök 
divat. 

Fonódjunk össze! - A bőr örök 
divat. 

Látja? Nem látja? Na látja! - 
játékos, színes dekorációs 
feladatok kipróbálása. 

    A smink, mely csodákra képes! 
- Nappali és alkalmi 
sminkkészítés kipróbálása. 

A smink, mely csodákra képes! 
- Nappali és alkalmi 
sminkkészítés kipróbálása. 

19:30 Egészséges én-tudat, szebbé 
tesz a hajfonat!  Az érdeklődők 
a hajfonatkészítés 
technikájába pillanthatnak be. 

A hajunkkal is törődni kell! -  
Előadás a hajápolás 
rejtelmeiről. 

A hajunkkal is törődni kell! -  
Előadás a hajápolás 
rejtelmeiről. 

  Jancsi és Juliska nem megeszi, 
hanem elkészíti… avagy, a 
Mézeskalács díszítésének 
titkai. 

Jancsi és Juliska nem megeszi, 
hanem elkészíti… avagy, a 
Mézeskalács díszítésének 
titkai. 

Hogy ne álljon égnek a haja! 
Milyen alkalomra milyen 
frizurát készítsek? 

  Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

  Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

  Fonódjunk össze! - A bőr örök 
divat. 

Fonódjunk össze! - A bőr örök 
divat. 

Látja? Nem látja? Na látja! - 
játékos, színes dekorációs 
feladatok kipróbálása. 

    A smink, mely csodákra képes! 
- Nappali és alkalmi 
sminkkészítés kipróbálása. 

A smink, mely csodákra képes! 
- Nappali és alkalmi 
sminkkészítés kipróbálása. 

20:00 Egészséges én-tudat, szebbé 
tesz a hajfonat!  Az érdeklődők 
a hajfonatkészítés 
technikájába pillanthatnak be. 

Egészséges én-tudat, szebbé 
tesz a hajfonat!  Az érdeklődők 
a hajfonatkészítés 
technikájába pillanthatnak be. 

Egészséges én-tudat, szebbé 
tesz a hajfonat!  Az érdeklődők 
a hajfonatkészítés 
technikájába pillanthatnak be. 

  Jancsi és Juliska nem megeszi, 
hanem elkészíti… avagy, a 
Mézeskalács díszítésének 
titkai. 

Jancsi és Juliska nem megeszi, 
hanem elkészíti… avagy, a 
Mézeskalács díszítésének 
titkai. 

Hogy ne álljon égnek a haja! 
Milyen alkalomra milyen 
frizurát készítsek? 

  Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 
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20:00  Hogy tudjam mit is eszek…  
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

Hogy tudjam mit is eszek…  
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

Hogy tudjam mit is eszek…  
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

  Fonódjunk össze! - A bőr örök 
divat. 

Fonódjunk össze! - A bőr örök 
divat. 

Látja? Nem látja? Na látja! - 
játékos, színes dekorációs 
feladatok kipróbálása. 

    
  

A smink, mely csodákra képes! 
- Nappali és alkalmi 
sminkkészítés kipróbálása. 

A smink, mely csodákra képes! 
- Nappali és alkalmi 
sminkkészítés kipróbálása. 

  Hogy ne álljon égnek a haja! 
Milyen alkalomra milyen 
frizurát készítsek? 

Hogy ne álljon égnek a haja! 
Milyen alkalomra milyen 
frizurát készítsek? 

20:30 Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

  Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

  Fonódjunk össze! - A bőr örök 
divat. 

Fonódjunk össze! - A bőr örök 
divat. 

Fonódjunk össze! - A bőr örök 
divat. 

  Jancsi és Juliska nem megeszi, 
hanem elkészíti… avagy, a 
Mézeskalács díszítésének 
titkai. 

Jancsi és Juliska nem megeszi, 
hanem elkészíti… avagy, a 
Mézeskalács díszítésének 
titkai. 

Látja? Nem látja? Na látja! - 
játékos, színes dekorációs 
feladatok kipróbálása. 

    
  
  

A smink, mely csodákra képes! 
- Nappali és alkalmi 
sminkkészítés kipróbálása. 

A smink, mely csodákra képes! 
- Nappali és alkalmi 
sminkkészítés kipróbálása. 

  Egészséges én-tudat, szebbé 

tesz a hajfonat!  Az érdeklődők 

a hajfonatkészítés 

technikájába pillanthatnak be. 

Egészséges én-tudat, szebbé 

tesz a hajfonat!  Az érdeklődők 

a hajfonatkészítés 

technikájába pillanthatnak be. 

  Hogy ne álljon égnek a haja! 
Milyen alkalomra milyen 
frizurát készítsek? 

Hogy ne álljon égnek a haja! 
Milyen alkalomra milyen 
frizurát készítsek? 

21:00 Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

  Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUHAIPARI 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

21:00  Jancsi és Juliska nem megeszi, 
hanem elkészíti… avagy, a 
Mézeskalács díszítésének 
titkai. 

Jancsi és Juliska nem megeszi, 
hanem elkészíti… avagy, a 
Mézeskalács díszítésének 
titkai. 

Látja? Nem látja? Na látja! - 
játékos, színes dekorációs 
feladatok kipróbálása. 

    
  
  

Egészséges én-tudat, szebbé 
tesz a hajfonat!  Az érdeklődők 
a hajfonatkészítés 
technikájába pillanthatnak be. 

Egészséges én-tudat, szebbé 
tesz a hajfonat!  Az érdeklődők 
a hajfonatkészítés 
technikájába pillanthatnak be. 

  A smink, mely csodákra képes! 
- Nappali és alkalmi 
sminkkészítés kipróbálása. 

A smink, mely csodákra képes! 
- Nappali és alkalmi 
sminkkészítés kipróbálása. 

    Hogy ne álljon égnek a haja! 
Milyen alkalomra milyen 
frizurát készítsek? 

21:30 Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

Fürge újjak, ügyes kezek, 
varrótűvel ügyes leszek! - 
Kézműves foglalkozás. 

  Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

Hogy tudjam mit is eszek… 
játékos formában egy tréfás 
puzzle-bemutató a 
húsfajtákról. 

  Fonódjunk össze! - A bőr örök 
divat. 

Fonódjunk össze! - A bőr örök 
divat. 

Fonódjunk össze! - A bőr örök 
divat. 

  Jancsi és Juliska nem megeszi, 
hanem elkészíti… avagy, a 
Mézeskalács díszítésének 
titkai. 

Jancsi és Juliska nem megeszi, 
hanem elkészíti… avagy, a 
Mézeskalács díszítésének 
titkai. 

Látja? Nem látja? Na látja! - 
játékos, színes dekorációs 
feladatok kipróbálása. 

    
  
  

Egészséges én-tudat, szebbé 
tesz a hajfonat!  Az érdeklődők 
a hajfonatkészítés 
technikájába pillanthatnak be. 

Egészséges én-tudat, szebbé 
tesz a hajfonat!  Az érdeklődők 
a hajfonatkészítés 
technikájába pillanthatnak be. 

  A smink, mely csodákra képes! 
- Nappali és alkalmi 
sminkkészítés kipróbálása. 

A smink, mely csodákra képes! 
- Nappali és alkalmi 
sminkkészítés kipróbálása. 

    Hogy ne álljon égnek a haja! 
Milyen alkalomra milyen 
frizurát készítsek? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIPOS 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

17:00 Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

18:00  Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

  Varázsolj tavaszt otthonodba! 
A Fűfej készítésének fortélyai.  

Virágos erkély. A saját kézzel 
készített fa-virágládába 
ültethetsz egynyári virágot, 
mely a „kiskerted” dísze lesz!  

Tanácsadás szülőknek. 
Gyógypedagógusok 
válaszolnak. 

    
  

Zúg a traktor, szánt az eke. A 
kerti traktor részeinek 
bemutatása, kerti traktor 
vezetése szlalom pályán. 

18:30 Suli Cinema Az évszázad filmje! 
Rengeteg szereplő, parádés 
szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema Az évszázad filmje! 
Rengeteg szereplő, parádés 
szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

  Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

  Fából faragott világ. Fafaragás 
bemutatása a magyar 
népművészet jegyében. 

Fából faragott világ. 
Fafaragás bemutatása a 
magyar népművészet 
jegyében. 

Fából faragott világ. Fafaragás 
bemutatása a magyar 
népművészet jegyében. 

  Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni!  

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

  Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

  Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Zúg a traktor, szánt az eke. A 
kert traktor részeinek 
bemutatása, kerti traktor 
vezetése szlalom pályán. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIPOS 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

18:30    
  

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

19:00 Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

  Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

  Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

  Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

  Fából faragott világ. Fafaragás 
bemutatása a magyar 
népművészet jegyében. 

Fából faragott világ. Fafaragás 
bemutatása a magyar 
népművészet jegyében. 

Fából faragott világ. Fafaragás 
bemutatása a magyar 
népművészet jegyében. 

  Legyen rend az asztalodon!    
Asztali ceruzatartó készítése 
dekupázs technikával. 

Hapciiii!   Készíts papír 
zsebkendő-tartót dekupázs 
technikával. 

Varázsolj tavaszt otthonodba! 
A Fűfej készítésének fortélyai. 

  Varázsolj tavaszt otthonodba! 
A Fűfej készítésének fortélyai. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

  Zöldégszobrászat. Igazi 
művészet, melynek során 
elképesztő műalkotások 
készülnek különféle 
zöldségekből, gyümölcsökből. 
Lesd el a titkot! 

Zöldégszobrászat. Igazi 
művészet, melynek során 
elképesztő műalkotások 
készülnek különféle 
zöldségekből, gyümölcsökből. 
Lesd el a titkot! 

Zöldégszobrászat. Igazi 
művészet, melynek során 
elképesztő műalkotások 
készülnek különféle 
zöldségekből, gyümölcsökből. 
Lesd el a titkot! 

  Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

  
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIPOS 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

18:30   
  

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

19:00 Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

  Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

  Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

  Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

  Fából faragott világ. Fafaragás 
bemutatása a magyar 
népművészet jegyében. 

Fából faragott világ. Fafaragás 
bemutatása a magyar 
népművészet jegyében. 

Fából faragott világ. Fafaragás 
bemutatása a magyar 
népművészet jegyében. 

  Legyen rend az asztalodon!    
Asztali ceruzatartó készítése 
dekupázs technikával. 

Hapciiii!   Készíts papír 
zsebkendő-tartót dekupázs 
technikával. 

Varázsolj tavaszt otthonodba! 
A Fűfej készítésének fortélyai. 

  Varázsolj tavaszt otthonodba! 
A Fűfej készítésének fortélyai. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

  Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

  
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SIPOS 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

19:30 Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

  Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

  Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

  

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

  

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

  

Zöldégszobrászat. Igazi 
művészet, melynek során 
elképesztő műalkotások 
készülnek különféle 
zöldségekből, gyümölcsökből. 
Lesd el a titkot! 

Zöldégszobrászat. Igazi 
művészet, melynek során 
elképesztő műalkotások 
készülnek különféle 
zöldségekből, gyümölcsökből. 
Lesd el a titkot! 

Zöldégszobrászat. Igazi 
művészet, melynek során 
elképesztő műalkotások 
készülnek különféle 
zöldségekből, gyümölcsökből. 
Lesd el a titkot! 

  

Játék fáklyafényben. Mini golf, 
kubb, petanque. 

Akarsz-e játszani?  Készítsd el 
saját retro játékodat. 

Legyen rend az asztalodon!    
Asztali ceruzatartó készítése 
dekupázs technikával. 

  

Hapciiii!   Készíts papír 
zsebkendő-tartót dekupázs 
technikával. 

  Akarsz-e játszani?  Készítsd el 
saját retro játékodat. 

20:00 Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

  Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

  Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 
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 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

20:00 Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

  Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

  Játék fáklyafényben. Mini golf, 
kubb, petanque. 

Játék fáklyafényben. Mini golf, 
kubb, petanque. 

Játék fáklyafényben. Mini golf, 
kubb, petanque. 

  A cukrászat titkai. Hogyan 
készül a karamellvirág?  
Egyszerű alapanyagokból 
színpompás virágok születnek 
a cukrászmester kezei alatt. 

A cukrászat titkai. Hogyan 
készül a karamellvirág?  
Egyszerű alapanyagokból 
színpompás virágok születnek 
a cukrászmester kezei alatt. 

A cukrászat titkai. Hogyan 
készül a karamellvirág?  
Egyszerű alapanyagokból 
színpompás virágok születnek 
a cukrászmester kezei alatt. 

  Van képed hozzá?    Vegyél 
részt egy múltidéző vidám 
fotózáson! Az elkészült képet 
keretezd be! Kész az egyedi 
ajándék! 

Legyen rend az asztalodon!    
Asztali ceruzatartó készítése 
dekupázs technikával. 

Akarsz-e játszani?  Készítsd el 
saját retro játékodat. 

  Puzzle fából. Az intarzia 
készítés folyamatának 
megismerése. 
 

Puzzle fából. Az intarzia 
készítés folyamatának 
megismerése. 

Puzzle fából. Az intarzia 
készítés folyamatának 
megismerése. 

    Akarsz-e játszani?  Készítsd el 
saját retro játékodat. 

  

20:30 Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

  Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

  Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

  Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

Közlekedj okosan!     
Kerékpáros ügyességi pálya 
kipróbálása, kerékpár 
karbantartása nehezített 
körülmények között. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIPOS 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

20:30 Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

  A cukrászat titkai. Hogyan 
készül a karamellvirág?  
Egyszerű alapanyagokból 
színpompás virágok születnek 
a cukrászmester kezei alatt. 

Játék fáklyafényben. Mini golf, 
kubb, petanque. 

Játék fáklyafényben. Mini golf, 
kubb, petanque. 

  Van képed hozzá?    Vegyél 
részt egy múltidéző vidám 
fotózáson!  

A cukrászat titkai. Hogyan 
készül a karamellvirág?  
Egyszerű alapanyagokból 
színpompás virágok születnek 
a cukrászmester kezei alatt. 

A cukrászat titkai. Hogyan 
készül a karamellvirág?  
Egyszerű alapanyagokból 
színpompás virágok születnek 
a cukrászmester kezei alatt. 

  Puzzle fából. Az intarzia 
készítés folyamatának 
megismerése. 

Puzzle fából. Az intarzia 
készítés folyamatának 
megismerése. 

Hapciiii!   Készíts papír 
zsebkendő-tartót dekupázs 
technikával. 

    
  

Puzzle fából. Az intarzia 
készítés folyamatának 
megismerése. 

21:00 Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában. 

  Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

  Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

  Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

    
  

Játék fáklyafényben. Mini golf, 
kubb, petanque. 

Játék fáklyafényben. Mini golf, 
kubb, petanque. 

  Van képed hozzá?    Vegyél 
részt egy múltidéző vidám 
fotózáson! 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIPOS 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

21:30 Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában 

Suli Cinema. Az évszázad 
filmje! Rengeteg szereplő, 
parádés szereposztásban  
Az iskolát, szakmáinkat, 
programjainkat bemutató 
képek, filmek vetítése az 
aulában 

  Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

Csokimámor. Tanulj meg sütit 
díszíteni! 

  Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

Sweet dreams. Szépérzék, 
kreativitás: Nyalóka készítése, 
díszítése pillecukorból. 

  Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

Forró kutya bambival. Mini 
hot-dog készítése mustárral, 
ketchuppal. 

    
  

Játék fáklyafényben. Mini golf, 
kubb, petanque. 

Játék fáklyafényben. Mini golf, 
kubb, petanque. 

    Van képed hozzá?    Vegyél 
részt egy múltidéző vidám 
fotózáson! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁSÁRHELYI 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

Folyamatosan:  
A hely, ahol jó lenni – 105 év 
távlatában 

A hely, ahol jó lenni – 105 év 
távlatában 

A hely, ahol jó lenni – 105 év 
távlatában 

  
Jöttünk –láttunk - 
visszamennénk 

Jöttünk –láttunk - 
visszamennénk 

Jöttünk –láttunk - 
visszamennénk 

  
Test és lélek – egészségesen és 
elégedetten 

Test és lélek – egészségesen és 
elégedetten 

Test és lélek – egészségesen és 
elégedetten 

  Élet – veszély - elhárítás Élet – veszély - elhárítás Élet – veszély - elhárítás 

  
Fitten – önmagamért! Belépés 
csak tornacipőben! 

Fitten – önmagamért! Belépés 
csak tornacipőben! 

Fitten – önmagamért! Belépés 
csak tornacipőben! 

  
Múlt és jelen ápolása Múlt és jelen ápolása Múlt és jelen ápolása 

  
Nem csak a 20 éveseké a világ Nem csak a 20 éveseké a világ Nem csak a 20 éveseké a világ 

18:00 Táncos lábú menedzserek Táncos lábú menedzserek Táncos lábú menedzserek 

  Bróker Biznisz Bróker Biznisz Bróker Biznisz 

  Hogyan működik a testem? Hogyan működik a testem? Hogyan működik a testem? 

  „Gólya hozta-mit csináljak?” „Gólya hozta-mit csináljak?” „Gólya hozta-mit csináljak?” 

    Felnőtt fejjel az iskolapadban 

18:30 
Kitöltőcske Kitöltőcske Kitöltőcske 

  Digit világ kicsiknek-nagyoknak  Felnőtt fejjel az iskolapadban 

  
Minden szupi-szuper  – ok, eh 
bien, naturliche 

Három nyelven-észkeréken a 
világ körül 

Három nyelven-észkeréken a 
világ körül 

  
A szakképzés lehetőségei az 
egészségügyben 

A szakképzés lehetőségei az 
egészségügyben 

A szakképzés lehetőségei az 
egészségügyben 

19:00 A  hármas osztag - hozam, 
kockázat, likviditás 

A  hármas osztag - hozam, 
kockázat, likviditás 

A  hármas osztag - hozam, 
kockázat, likviditás 

   
Villámírás – mert időnk, az 
nincs 

Karcsi hagyatéka 

  
„Gólya hozta-mit csináljak?” „Gólya hozta-mit csináljak?” „Gólya hozta-mit csináljak?” 

  
Bőröndbe zárt sötét világ Bőröndbe zárt sötét világ Bőröndbe zárt sötét világ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁSÁRHELYI 

PROGRAMOK 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

19:30 
A világ közepén – ez vagyok én A világ közepén – ez vagyok én A világ közepén – ez vagyok én 

  
  Felnőtt fejjel az iskolapadban 

  
Hogyan működik a testem? Hogyan működik a testem? Hogyan működik a testem? 

  
  Villámtempó - digitálisan 

  
Bőröndbe zárt sötét világ Bőröndbe zárt sötét világ Bőröndbe zárt sötét világ 

  
Bróker Biznisz Bróker Biznisz Bróker Biznisz 

  
  Felnőtt fejjel az iskolapadban 

20:00 
Sárga bögre kristály pohár Sárga bögre kristály pohár  

  
„Gólya hozta-mit csináljak?” „Gólya hozta-mit csináljak?” „Gólya hozta-mit csináljak?” 

20:30 
Ez vagyok én! Ez az én cégem! Ez vagyok én! Ez az én cégem! Ez vagyok én! Ez az én cégem! 

  Minden szupi-szuper  – ok, eh bien, 
naturliche 

Három nyelven-észkeréken a világ 
körül 

Három nyelven-észkeréken a világ 
körül 

  A szakképzés lehetőségei az 
egészségügyben 

A szakképzés lehetőségei az 
egészségügyben 

A szakképzés lehetőségei az 
egészségügyben 

21:00 
Kitöltőcske Kitöltőcske Kitöltőcske 

  
 Sárga bögre kristály pohár Sárga bögre kristály pohár 

  
„Gólya hozta-mit csináljak?” „Gólya hozta-mit csináljak?” „Gólya hozta-mit csináljak?” 

  
  Karcsi hagyatéka 

21:30 
Ez vagyok én! Ez az én cégem! Ez vagyok én! Ez az én cégem! Ez vagyok én! Ez az én cégem! 

  
Bőröndbe zárt sötét világ Bőröndbe zárt sötét világ Bőröndbe zárt sötét világ 

  
  Karcsi hagyatéka 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOK KÖZÖS  

PROGRAMJAI 
 

 Gyerekeknek Fiataloknak Felnőtteknek 

Folyamatosan:  Természettudomány 
testközelből! Ha szeretnél 
egyszerre szórakozni és 
tanulni, akkor gyere a 
természettudományos 
laborba és KÍSÉRLETEZZ! 

Természettudomány 
testközelből! Ha szeretnél 
egyszerre szórakozni és 
tanulni, akkor gyere a 
természettudományos 
laborba és KÍSÉRLETEZZ! 

 

  
  Felsőoktatás Szolnokon. (A 

Szolnoki Főiskola 
bemutatkozása) 

Felsőoktatás Szolnokon. (A 
Szolnoki Főiskola 
bemutatkozása) 

  Furfangos diákok  Furfangos diákok    

  
Merre tovább? – 
pályaválasztás, pályatervezési 
ízelítő  

Merre tovább? – 
pályaválasztás, pályatervezési 
ízelítő  

  
  
  
  

Tervezd jövőd velünk! 
550+750 állás a régióban! 

Tervezd jövőd velünk! 
550+750 állás a régióban! 

  Baleset van? - segítünk 
menteni! 

Baleset van? - segítünk 
menteni! 

  

  Családi bölcsőde-
felnőttoktatásban résztvevő 
tanulóink közreműködésével, 
játékos foglalkozás 
kisgyermekeknek 

  
Balesetvédelmi 
akadályverseny 

Balesetvédelmi 
akadályverseny 

Balesetvédelmi 
akadályverseny 

  Te miben vagy tehetséges? - 
Itt majd megtudod! 

Te miben vagy tehetséges? - 
Itt majd megtudod! 

  

  

A Szolnoki Szolgáltatási 
Szakképzési Centrum 
tagintézményeinek képzési 
kínálatát, a tanulók munkáit 
reprezentáló kiállítás 

A Szolnoki Szolgáltatási 
Szakképzési Centrum 
tagintézményeinek képzési 
kínálatát, a tanulók munkáit 
reprezentáló kiállítás 

A Szolnoki Szolgáltatási 
Szakképzési Centrum 
tagintézményeinek képzési 
kínálatát, a tanulók munkáit 
reprezentáló kiállítás 

  
  Most itt is dolgozhatsz!  - a 

MELO-DIÁK-tájékoztatója 
 Most Itt is dolgozhatsz! - a 
MELO-DIÁK-tájékoztatója 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROGRAMOK IDEJÉN KÖZLEKEDŐ 

VÁROSNÉZŐ KISVONAT MENETRENDJE: 

 Indulás időpontja: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

megállóhelyek: 

1.  Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum 
Szolnok, Béla király utca 4. 

 
2.  Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két 

Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája 
Szolnok, Baross utca 43. 
 

3.  Szolnoki Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 
Szolnok, Károly Róbert utca 2. 

 
4.  Szolnoki Szolgáltatási SZC Sipos Orbán Szakiskolája és Kollégiuma 

Szolnok, Gyermekváros utca 1. 
 
5.  Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari Szakközép- és Szakiskolája 

Szolnok, Áchim András utca 12-14. 
 
6.  Szolnoki Műszaki SZC Építészeti és Faipari Szakképző Iskolája 

Szolnok, Petőfi utca 1. 
 
7.  Szolnoki Műszaki SZC Jendrassik György Gépipari Szakközépiskolája 

Szolnok, Baross utca 37. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROGRAM KIEMELT TÁMOGATÓI: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FŐ TÁMOGATÓK: 

 

 

TÁMOGATÓK: 

Berényi és Tóth Bt. 

Íz Mód Kft. 

Crow Security Kft. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzetek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzetek 



 

 

 

 

Jegyzetek 


