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HORVÁTH PÉTER  

a Bagolyzug Foglalkoztató- és 

Fejlesztőház vezetője, 

tanító szakos tanár ének-zene 

és történelem műveltségi 

területekkel 

 

Korrepetálás, felzárkóztatás  

Felvételi előkészítő (magyar)  

Grafomotoros tréning 

Tanulástechnikai tréning  

Tartásjavító és lúdtalptorna 

Zenés foglalkozások  és Iskolaelőkészítő németül  

 
   Ahogy Weöres Sándor is írta: Az egyetlen igazi tanulás: a 

lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.  

 

   A Bagolyzug abból a célból született, hogy a gyermekeknek 

iskolán kívüli szabadidős, illetve fejlesztő foglalkozásokat,  

programokat nyújtson.  

Fontosnak tartjuk, hogy rávezessük őket a tanulás örömére, 

kudarcaikat sikerré formáljuk. A tehetség kibontakoztatása 

mellett megerősítsük bennük az önálló tanulás iránti vágyat,  

a problémamegoldó képességet és kreativitásukat.  

   Ahány gyermek, annyiféle egyéniség, tehetség! Az egyre 

nehezedő iskolai követelmények hajlamosak ezt feledtetni 

velünk.  

   Itt bemutatott szakembereink egy állapotfelmérést 

követően segítenek meghatározni a fejleszteni kívánt 

területet és minden gyermekből kihozni ezután a lehető 

legtöbbet!  

   Várunk szeretettel! 

 

 

LENHARDT CSABA 

ZSOLT 

fitness-wellness instruktor  

A virgonc torna  egy 

gimnasztikai alapokra épülő, 

teljes testet átmozgató 

foglalkozás, sok erősítéssel és 

egyéni, páros vagy csapatban 

végezhető testnevelési célú 

játékkal. Azoknak a gyerme- 

keknek ajánlott, akikben túl sok energia marad a nap 

végére, és nem tudják hol levezetni. 5-12 éves korosztály 

részére. 

KOVÁCS-CZIRJÁK 

HELGA 

terápiás kutya felvezető 

Mozgásfejlesztés Nyafival  

Érzelmi, kommunikációs és 

szociális készség 

fejlesztése Mázlival 

 

A terápia során a speciálisan felkészített terápiás 

kutyákkal, Mázlival és Nyafival, fejlesztjük a mozgási, 

érzelmi, szociális és gondolkodási funkciókat. A 

foglalkozás játékos és hatékony módon tanítja a 

viselkedés- és érzelemszabályozást, segít az élethez 

szükséges szabálytudat és kooperációs képességek 

kialakulásában.  

 

ULLMANN DÓRA  

fejlesztő- és gyógypedagógus 

Korai fejlesztés 

Tanulástechnikai tréning  

Grafomotoros tréning  

A komplex 

gyógypedagógiai fejlesztő 

foglalkozás nyitott tanulási-

tanítási folyamatban  

valósul meg elősegítve a gyermekek fejlődését 

koncentrálva az érintett területek fejlesztésére. Ajánljuk: 

sajátos nevelési igényű gyermekeknek (SNI), diszlexiás, 

diszgráfiás, diszkalkuliás, hiperaktív, figyelemzavaros 

gyermeknek, beilleszkedési, tanulási és magatartási 

zavarral (BTMN) küzdő gyermekeknek. 

 

HORVÁTH MÓNIKA  

mesteredző, kiváló művész díjas 

társastánc pedagógus és koreográfus, 

tizennégyszeres magyar bajnok 

Baba-mama torna és klub 

Zenés mozgásfejlesztő  

torna kicsiknek 
 

A jó hangulatú, családias program célja, hogy könnyed 

kikapcsolódást nyújtson a kisgyermekes időszakban.  

TÓTHNÉ HAJDU  

ÁGOTA ZSUZSANNA  

biológia és könyvtár szakos 

tanár, NILD terapeuta 

A NILD terápia  komplex 

fejlesztő módszer, amely 

törekszik a részképesség- 

problémák javítása mellett  

az önálló tanulás, gondolkodás és problémamegoldás 

erősítésére. 5 éves kortól kezdve minden korosztály 

számára alkalmazható. 

 

IMRE ERIKA 

fejlesztő pedagógus, Cogniplus 

tréner, AIT terapeuta, NILD 

terapeuta, Gósy tréner, 

pályaorientációs konzulens 

Pályaorientációs 

foglalkozás 

A Cogniplus figyelemfejlesztő tréning  során egy 

speciális számítógépes képességfejlesztő  

programot használunk. 6-7 éves kortól kezdve minden 

korosztály számára alkalmazható. Ajánljuk: 

figyelemdeficites személyeknek, ADD, hiperaktivitás és 

figyelemzavar ADHD, autizmus esetén, sportolóknál a 

koncentrálás erősítésére, tanulási gonddal küszködőknek 

és enyhe értelmi fogyatékossággal élőknek. 

 

Az AIT/FST Hallástréning  egy folyamatos hallási 

figyelmet fenntartó, ehhez speciálisan átalakított, zenei 

anyagot  

felhasználó fejlesztési mód, 3 éves kor felett 

alkalmazható. 

 

A GOH/GMP Beszédhallás, Beszédészlelés teszt  

megvizsgálja a meghallástól a megértésig terjedő teljes 

folyamatot, jelzi az elmaradásokat, zavarokat mind az 

alacsonyabb, mint a magasabb szinteken. 

MOLNÁR-KOLCSÁR 

TÜNDE 

okleveles pszichológus, fejlődés  

és gyermek klinikai 

szakiránnyal, gyermekjóga 

oktató 
 

Iskolaérettségi felmérés  

és szülői konzultáció 
 

Nevelési tanácsadás 
 

Egyéni konzultációk 
 

A kiscsoportos jóga segít lecsendesíteni az örökké mocorgó 

gyerekeket, megtanulnak tartalmasan pihenni. Jobban 

tudnak koncentrálni a tanulásra, könnyebben teremtenek 

kapcsolatot, kiegyensúlyozottabbak lesznek, fejlődik a 

testtudatosságuk, a mozgás koordinációjuk és nyíltabbá, 

bátrabbakká válnak. 

 

MÁRTON BENCE  

óvodapedagógus, 

fejlesztőpedagógus hallgató 
 

Iskolaelőkészítő foglalkozás  

A foglalkozás célja a gyermek 

iskolaérettségének elősegítése. 

Épít a gyerekek életkori 

sajátosságaira, játékos  

tevékenységekbe rejtjük az előkészítést, hogy mindegyikük 

felszabadultan vehessen részt a feladatokban. Jutalmazással, 

a kedvelt játékuk ismétlésével, sok dicséretettel növeljük a 

gyermekek önmagukba vetett hitét, ezáltal könnyebben 

lesznek képesek az új tudást feldolgozni. elsajátítani, és így 

reális önképet tudnak kialakítani magukról. 

 

RUFF BRIGITTA 

alapozó torna mozgásfejlesztő, 

okleveles pszichológus,  

pszichológia szakos tanár, coach  
 

Nevelési tanácsadás 

Egyéni tanácsadás  

Továbbtanulási és 

pályaorientációs tanácsadás  

Általános pszichodiagnosztika, állapotfelmérés  

és támogatás  

Iskolaérettségi felmérés  és szülői konzultáció 

Az alapozó terápiás fejlesztő torna komplex 

mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszert fejlesztő speciális 

csoportos fejlesztő torna, 5-16 éves korig. Ajánljuk 

diszlexiánál, alaki diszgráfiánál, olvasás és/vagy 

írásgyengeségnél, figyelemzavaros, hiperaktív gyermekek 

számára, beszédfejlődési problémák esetén, 

mozgásfejlődésben elmaradt gyermekeknek, illetve 

olyanoknak, akiknek a mozgásügyessége fejlesztésre szorul. 

KEMENCZEINÉ  

DÖBRÖSSY GYÖNGYI  

kineziológus 

A kineziológia  olyan 

személyiség-és képességfejlesztő 

kezelés, melynek célja a 

stresszoldás, elősegíti az  

öngyógyító mechanizmusok 

működését. 
 

Az Access bars  egy érintésen alapuló energiakezelés. 

Segítségével jelentősen oldódik a stressz és a szorongás.   

KERTÉSZ  ANNAMÁRIA  

szakvizsgázott 

gyógypedagógus, 

pszichopedagógus terapeuta, 

szomatopedagógus, TSMT 

terapeuta, robotika oktató, 

autizmussal élő gyermekek 

integrációjának segítése 

Komplex, általános 

gyógypedagógiai vizsgálat  
 

A TSMT komplex mozgásfejlesztés  az idegrendszer 

érését elősegítő kiscsoportos mozgásterápia. Célja, hogy 

játékos, mozgásos feladatok közben a nagy- és 

finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja az 

idegrendszert.  

3 hónapos kortól 12 éves korig alkalmazható. Jótékony  

hatással van minden gyermek mozgásfejlődésére, 

figyelmére, emlékezetére, beszédfejlődésére, 

kommunikációjára.  
 

A robotika foglalkozás  komplex kiscsoportos 

gyógypedagógiai fejlesztés IKT eszközök (padlórobotok, 

MicroBit, applikációk, kódolás, táblagépek) bevonásával  

alsó tagozatos gyermekeknek. 

LUDVIGNÉ SZALAI 

ENIKŐ  

logopédus, konduktor, tanító 
 

Komplex logopédiai 

vizsgálat 

Logopédiai foglalkozás 

Beszédindítás 

A konduktív nevelés  Pető  

András orvosprofesszor 

nevéhez fűződő komplex 

nevelési rendszer, mely a  

veleszületett és szerzett mozgássérült emberek 

állapotjavítását szolgálja.  
 

Az afázia terápiát felnőtt korban szerzett beszédhibák 

javítására ajánljuk. 
 

A szenzoros alapú mozgásfejlesztés  ajánlott minden 

esetben, ha a gyermek tanulási, beszéd vagy magatartás 

zavar miatt érintett. Ez a játékos foglalkozás segíti az 

idegrendszer működését, beindítja a szervezet öngyógyító 

folyamatait. Fejleszti a szem-kéz koordinációs 

képességeket, kreativitást, feladattudatot és a 

mozgáskoordinációt. 

BAGÓ LILLA  

óvodapedagógus, logopédus 

Logopédiai foglalkozás 

Beszédindítás 

Ovis német 

Kiscsoportos játékos 

anyanyelvi fejlesztés 


