
Sziasztok!  

Mogyorósy Marietta vagyok, egy örök kíváncsi. Érdeklődésem – nem meglepően – rendkívül 
szerteágazó, ahogy a tapasztalataim is, mind munka, mind önkéntesség, mind szabadidős 
tevékenységek területén. Ebből a nagyon széleskörű, mégis izgalmas rendszert alkotó tudásból és 
látásmódból szeretek ihletet meríteni a programjaim megalkotásaihoz és egy komplex élmény 
lehetőségét megteremteni másoknak, legyen akár 
specializált, akár általánosabb tematikájú a program.  

Számomra az egyik legszórakoztatóbb dolog az új 
ismeretek megszerzése, azaz hobbim a tanulás és a 
tapasztalás. Egyetemi szinten természettudományos / 
agrár / mérnök területeken rendelkezem végzettséggel, 
de más típusú végzettségeim és tapasztalataim érintik a 
humán tudományokat, művészeteket és sportot is. 
Ezeket a szerteágazó ismereteket rendkívüli módon 
szeretem kombinálni egymással, perspektívaváltásra 
használni, újat felfedezni, problémát megoldani és 
változást, innovációt létrehozni. És persze szeretem a 
tudást átadni és megosztani másokkal, lehetőleg érdekes 
módon és saját élményekkel összekapcsolva. 
Mindemellett az érzelmi résszel való kapcsolódást, az 
empátia fejlesztését is kifejezetten fontosnak látom, és 
abszolút teret adok neki a programjaimon. A mesélés és 
sztorizgatás is alapelemem, a hasznos és hétköznapi 1.Mezítlábas túra 



dolgok mellett a különlegességek és érdekességek megosztását fontos és szórakoztató edukációs 
szempontnak tartom. Így néha hallhattok tőlem infókat és történeteket az állatkerttől az agrártájig, 

természetvédelemtől a városépítésig, tájtól a kertig, 
növényektől és gombáktól az állatokig és tovább. Különösen 
kedves nekem, ami nem hétköznapi, ami kilóg a sorból, vagy 
kalandos, így néhány foglalkozásomnál szintén találkozhattok 
ilyen tematikákkal, vagy épp éjszakai időponttal. Az alkotás és 
a kreativitás az életem legtöbb területén jelen van, emellett a 
játék és a játékosság is kiemelkedő szerepet kap mind az 
életemben, mind az általam tartott foglalkozásokon. Ebben a 
tekintetben örök gyerek vagyok, és azt gondolom, hogy a 
játék és a játékosság alapszükséglet kortól függetlenül, így 
ilyen nézőpontokkal is szeretem fűszerezni a programjaimat. 

A természet szeretete kiskoromtól jelen van az életemben, 
sok időt töltök az erdőkben, réteken, hegyeken, legtöbbször 
ilyen területekre szervezek programot, de előfordulok 
gyártelepeken és a belvárosi dzsungelben is - mindenben 
tudok izgalmasat, érdekeset találni és remélhetőleg 

másoknak mutatni is. Jelenlegi élőhelyem főként a főváros, hétvégéken pedig az erdők és a hegyek, de 
találkozhattok velem innovációs versenyeken, hackathonokon, számtalan önkéntes programon a 
természettudományostól a városépítészetin át a sport és pszichológiai területeket lefedőkig is, illetve 
idegenvezetőként, vagy valamilyen illusztráció, installáció alkotójaként is. 

Úgy vélem, hogy minden életkorban 
helye van a világképünk és az 
ismereteink tágításának, azaz az 
élethosszig tartó „tanulásnak”. A 
tanulás alatt pedig nem csak a 
lexikális tudás gyarapítását értem, 
sőt. Az általam tartott programokon 
a felfedezés, az információszerzés, a 
tapasztalás okozta öröm, izgalom és 
mélység átélésének a lehetőségét 
szeretném megteremteni másoknak. 
Mivel sokan sokfélék vagyunk, 
különbözőképpen tudunk 
kapcsolódni a világ dolgaihoz, ezért 
sokféle módszert, szempontot 
szeretek megjeleníteni egy-egy 
foglalkozáson, illetve különböző 
típusú programokat szeretek tartani, hogy mindenki kezdhesse a kapcsolódást azzal, ami hozzá 
közelebb áll, kortól és háttérismeretektől függetlenül. A programokon mindig tegeződünk.  

Természetkapcsolat-foglalkozásokat, részvételi sétákat, ismeretszerző természetfoglalkozásokat, 
környezeti nevelést (gyerekeknek és felnőtteknek is) tartok a leggyakrabban, de online kurzuson is 
találkozhattok velem. Igény és megbeszélés szerint angol nyelvű sétát / programokat is vállalok, jelen 
pillanatban elsősorban Budapesten és a környékén.  

https://www.facebook.com/wildernesswalks.aholavadakjarnak 

2. Védett növények feltérképezése 

1. Nomád táborozás és természetvédelem 

https://www.facebook.com/wildernesswalks.aholavadakjarnak

