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A hírek világában - beszélgetés Erős Antóniával, híradós műsorvezetővel 
Erős Antónia pedagógus, újságíró, műsorvezető. Az RTL Klub Híradóját vezeti. 

 
Dr. Pacher Tibor: Pulit a Holdra! 
A Google Lunar XPRIZE (GLXP) egyedülálló technológiai világversenye a Hold robotokkal való felderítésé-
nek új, olcsó módszereinek fejlesztésére ösztönzi a kihívásban résztvevőket, akiknek 2017. december 31-
ig kell – legalább 90%-ban magánerőből finanszírova – eljuttatni űrszondájukat a Holdra. A megmérette-
tésben 13 ország 16 csapata, köztük a magyar Puli állja a sarat a kezdeti 29-ből. 
Az egyedi kialakítású űrpuli prototípusa sikeresen vizsgázott már a marokkói sivatagban, a Mauna Keán, 
Hawaii Nagy Szigetén, és a kaunertali sziklagleccseren is. A Puli önkéntesekből álló csapata jelenleg az 
űrképes modell terveinek véglegesítésén és a Holdra jutás biztosításán dolgozik - a Holdra utazás fogla-
lózásához most 15 millió forintra van szüksége a csapatnak -, mindent megtéve azért, hogy Magyaror-
szág a világon a negyedik nemzetként küldjön robotot égi kísérőnkre. 
 

 
Egy nő a magyar hang mögött – vendégünk Kocsis Mariann, szinkronszínész 
Színművésznő, szinkronhang. 1990-ben végzett a  Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Ő az egyik leg-
többet foglalkoztatott szinkronhang. Számtalan film, sorozat, rajzfilm szereplőjének adta már hangját, 
többek között Whoppi Goldbergnek is. 
Az alábbi linket megnyitva, megtudhatjátok, mely filmekben hallhattátok már a hangját.  
http://www.magyarszinkron.hu/?module=movies&action=showperson&mpid=352&category=szineszno 
  

 
Dr. Fekete Tímea: "Légy a magad bankára" – alapvető pénzügyi ismeretek gimiseknek 
Beszélgetős, interaktív, kifejezetten gyakorlati szemléletű  foglalkozás, melynek témái: bankszámla, 
bankkártyás, - és internetes vásárlás, biztonsági tudnivalók; megtakarítások: betét, értékpapír; hitelek, 
hitelkártya használat; biztosítékok: zálog, kezesség. 
 
 

MIKROCIRKUSZ – a Figurina Animációs Kisszínpad bábelőadása 
A Figurinát 1983-ban alapította Siklósi Gábor és Fers Klára. Negyven év után ez volt Magyarországon az 
első magánbábszínház. Ma már állandó tagnak tekinthető Siklósi Eszter és Fenyvesi Attila is. 

A Figurina műsoraival rendszeresen megméretteti magát a hazai és a nemzetközi szakmai fórumokon, 

de immár tíz éve jelen van különféle előadásával Budapest több színházának (Bárka, Kolibri, Komédium, 

Merlin) műsorán is. 

A Figurina szakmai munkájának, sikeres pályázatainak köszönhetően rendszeres támogatottja a Fővárosi 

Önkormányzat Kulturális Alapjának, a Művelődési Minisztériumnak és a Nemzeti Kulturális Alapnak. A 

két alapító tag – Siklósi Gábor és Fers Klára - 2010-ben Blattner Géza-díjat kapott. 

A Figurina a bábművészet széles skáláján játszik: használ hagyományos bábokat, él a technika adta va-

rázslat eszközeivel, van óriásbábos műsora, de jellemzően a fantáziára épülő kéz- és tárgyjátékokkal kí-

vánja szórakoztatni, oktatni, kreatív játékra bátorítani a gyermekeket és a nyitott szellemű felnőtteket. 

A Figurina műsorait – a bábművészet hagyományai szerint – általában maga írja, tervezi és készíti. 

http://lunar.xprize.org/about/overview
http://www.magyarszinkron.hu/?module=movies&action=showperson&mpid=352&category=szineszno


 
„Mikrocirkusz” – a kezek cirkusza! Színes kesztyűbe, mint dresszbe öltözött kezek játsszák (a maguk 
módján) egy kicsi porondon a korcsolyázók, a bűvész, az erőművész, a zsonglőr, a fakír, a légtornászok, 
az állatidomár, a víziparádé és az ugrócsoport szerepeit. Élő zene! Fantasztikus produkciók! A szünetben 
perec! Tessék, csak tessék! Mikrocirkusz, a kezek cirkusza! 
 
 

Régi könyvek titkai – Tanulj meg márványozni Szakmári Klárával!  
A márványozás egy papírfestési technika, melyet eredetileg főként a könyvkötészetben használtak, de 
képek készítésére is alkalmas. Eredete valószínűleg ázsiai, feltehetően vagy Japánból, vagy Kínából indult 
útra, és perzsa–oszmán közvetítéssel jutott el Európába, először Németországba a 17. század elején, 
majd nem sokkal később Franciaországban is megjelent, és innen terjedt el a kontinensen. 
…és most te is megtanulhatod! 
 
 

Milestone Intézet: Ti vagytok a jövő vezetői! 
A Milestone Intézet, mint a tehetséges magyar diákok alma matere az előadásban arra szeretné felhívni 
a 14-18 éves diákok figyelmét, hogy ha jól élnek lehetőségeikkel, és időben felismerik saját tehetségü-
ket, akkor a tudományos kiválóság felé vezető úton elindulva történelmi szerep várhat rájuk. Előadá-
sunkban kitérünk a világ legjobb egyetemeire, a felkészülés módjára és a bejutás esélyeire, illetve szíve-
sen válaszolunk a felmerülő kérdésekre is. 
 
 
 

Társasjáték határok nélkül 
Simon Péter tanár úr várja a játékos kedvű, játszani szerető diákokat. 
 
 
 

Bolygónk magyar vándora: Juhász Árpád – beszélgetés a legendás geológussal, ismeret-
terjesztővel, tévéssel 
Juhász Árpád geológus, a Magyar Tudományos Akadémia Ismeretterjesztési Bizottságának tagja. A hazai 
természettudományos ismeretterjesztés egyik legjelentősebb alakja. Pályája során több természetfil-
met, földrajzi ismeretterjesztő filmet készített, szakértőként részt vett tudományos televíziós magazinok 
és vetélkedők munkájában. Szakértője volt a Magyarországot bemutató alábbi vándorlásoknak: 

 Másfélmillió lépés Magyarországon (1979), 
 …és még egymillió lépés (1986), 
 Kerekek és lépések(1990-91). 

Érdeklődése főleg az amerikai kontinens felé irányul, de világjárása során beutazta és tudósított a többi 
földrészről is. A mai napig 109 országban fordult már meg. 

 

Hosszú Zsuzsanna (Magyar Nemzeti Bank): Válságok régen és most – az 1929-es és a 
2007-es bankválság 
A Magyar Nemzeti Bank munkatársa arra vállalkozott, hogy összeveti a két, gazdaságtörténeti szem-
pontból fontos változást.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADr
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nyvk%C3%B6t%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81zsia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Perzsa_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Term%C3%A9szetfilm&action=edit&redlink=1
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https://hu.wikipedia.org/wiki/%E2%80%A6%C3%A9s_m%C3%A9g_egymilli%C3%B3_l%C3%A9p%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kerekek_%C3%A9s_l%C3%A9p%C3%A9sek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerika_(szuperkontinens)


 

Színház a kulisszák mögött – beszélgetés Vecsei Miklóssal, a Vígszínház színművészével 
Vecsei Miklós (Hasi) az Árpád Gimnázium egykori diákja. A nálunk eltöltött évek alatt alakult ki benne 
hitvallása: „az én szociális munkám a színház lesz”. 
Érettségi után, 2010-ben felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, ahol 2015-ben végzett, 
Marton László, Hegedűs D. Géza és Forgács Péter osztályában. 2015-től a Vígszínház tagja. 
Színpadi szerepein túl olyan sorozatokban láthattátok, mint az Egynyári kaland és a Színház és más 
semmi. 
 

Laskai Kristóf: Repülőgépek gyártása a tervezőasztaltól az első felszállásig 
Laskai Kristóf az Árpád Gimnázium egykori diákja, ma a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója. Már né-
hány éves korától kezdve rajongott a repülőgépekért, és azóta ez a szenvedélye erősödött, és szakmai 
tudással bővült. 
 

Lieber Tamás: A lápok földjén Észtországban 
Lieber Tamás radiográfus, tanár, barlangkutató, újságíró. Már többször tartott előadást az Árpád Napo-
kon. A mostani előadásában legújabb kutatásairól számol be. 
 

Bodáné Dr. Kendrovics Rita: Csodavizek – hinni és inni, vagy…? 
Az előadás azt a kérdést feszegeti, hogy a különféle csodavizek valóban jótékony hatással bírnak-e. 
 

Így dolgozunk mi (Ötletfejlesztő és mentoring program) bemutatkozása 
Van egy ötleted, amit szeretnél megvalósítani, és már csak egy támogató közegre van szükséged, akik 
egy kicsit segítenek céljaid elérésében? Sőt ez az ötlet kifejezetten diákoknak szól, vagy segít abban, 
hogy itthon több és jobb szakmai lehetőségeket teremtsünk a fiataloknak? Esetleg egy rendezvénysoro-
zat ötleted van, ami egy jól körülhatárolható célcsoportot segít személyes vagy szakmai fejlődésében? 
Ha legalább két kérdésre igen a válaszod, akkor gyere el előadásunkra! 
 

 
2016. március 23. szerda 
 

Horváth Viola Hanga: Amerika, ahogy még sose láttad 
Kíváncsi vagy, hogy milyen az élet a Tengerentúlon? Érdekel, hogy az amerikai filmekből mi igaz? Ha a 
válaszod igen, gyere el és hallgasd meg egy egyetemista lány nyári élménybeszámolóját munkájáról és 
utazásáról. 
 

Nánay Mihály: Izland, a tűz és a jég országa 
Nánay tanár úr a legutóbbi utazása során tapasztaltakkal, az élményeivel ismerteti meg a hallgatóságot. 
 

Népzene újragombolva – vendégünk Szokolay Dongó Balázs, zenész 
Szokolay Dongó Balázs zenész. Népzenét, valamint népzenei ihletésű improviztív zenét játszik dudán, fu-
rulyán és szaxofonon. A kárpát-medencei folklór mélyebb tanulmányozása során kezdett népzene fel-
dolgozással foglalkozni. Így születtek saját kompozíciói elsősorban a jazz műfajában, és azok az improvi-
zatív zenei alapok, amelyek magukon hordozzák a régmúlt magyar, román, szerb, horvát, szlovák és ci-
gány kultúráját, és ugyanakkor modern, kortárs hangvételűek. Műhelymunkája a népzenében, a törté-
neti zenében és az improvizációban teljesedik ki. A koncertezés mellett zeneszerzéssel és alkalmazott 
zeneírással (tánc- és bábszínházi zenék) is foglalkozik. 

1994-ben lett a Népművészet Ifjú Mestere elismerő cím birtokosa. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADnh%C3%A1z-_%C3%A9s_Filmm%C5%B1v%C3%A9szeti_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Marton_L%C3%A1szl%C3%B3_(rendez%C5%91)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Heged%C5%B1s_D._G%C3%A9za
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Forg%C3%A1cs_P%C3%A9ter_(rendez%C5%91)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/2015
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADgsz%C3%ADnh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/1994


2005-ben Artisjus-díjat kapott. Hangszerei: furulya, duda, szopránszaxofon, tárogató. 

Filmvetítés: Macskafogó (rendező: Ternovszky Béla; forgatókönyvíró: Nepp József) 
A Macskafogó egész estés magyar–német–kanadai rajzfilm, amelyet 1986-ban mutattak be a mozikban. 
A forgatókönyvet Nepp József írta, Ternovszky Béla rendezte, zenéjét Deák Tamás szerezte, a producer 
Kunz Román. A Pannónia Filmstúdió készítette, a Mokép forgalmazta. A rajzfilm nagy sikert aratott Ma-
gyarországon, majd később külföldön is. A rajzfilmnek 2007. december 20-ára készült el a folytatása, a 
Macskafogó 2: A sátán macskája című 2D-s számítógépes animációs film. 

 
 
Dr. Andó Ildikó: Élj szenvedéllyel! 
A programról a linkre kattintva szerezhetsz több információt. 
http://mail.arpad.sulinet.hu/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://andoildiko.wix.com/elj-szenvedellyel 
 
 

A 30 éves Macskafogó az alkotó szemével – beszélgetés Ternovszky Béla, Balázs Béla-
díjas rajzfilmrendezővel  
Ternovszky Béla 1943-ban született Budapesten. A budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban 
érettségizett festő szakon 1961-ben, majd ez év októberétől a Pannónia Filmstúdió munkatársaként dol-
gozott 1995-ig. Itt néhány év fázisrajzolói munka után a 60-as évek végétől a Gusztáv-filmekben, illetve 
az első Mézga-sorozatban lett animátor. 1972-ben nevezték ki rendezőnek. Első önálló rajzfilmje, az 
1970-ben készült hét perces Modern edzésmódszerek számos hazai és nemzetközi fesztiváldíjat nyert, 
ezt követte a Tartsunk kutyát!, valamint a Mindennek van határa című rövidfilm. Számos televíziós soro-
zat társrendezője volt (A Mézga család; Kérem a következőt!; Gusztáv II–III), az első magyar egészestés 
rajzjátékfilm, a János Vitéz vezető munkatársa volt. 1979-től rendezőként több nemzetközi koprodukci-
ókban is dolgozott (Pumuckl; Mecki). 1986-ban mutatták be első egészestés filmjét, a Macskafogót, 
amely az 1987-es év lenépszerűbb magyar filmjve volt, és amely az év magyar Oscar-delegáltja lett. 
1995-ben Nepp József rendezővel és Kunz Román gyártásvezetővel megalapították a Stúdió II. Kft-t. Itt 
készült az Egérút című egészestés játékfilm. 2007 decemberében mutatták be a Macskafogó II – A Sátán 
macskája című filmjét, amely 2008 legnézettebb magyar mozifilmje volt. 1983-ban Balázs Béla-díjat, 
1987-ben Érdemes Művész kitüntetést kapott. 

 
 
Az Árpád az öregdiákok szemével – válogatás az alkotópályázatra készített filmekből 

1. Tellér Gyula (Készítették: Keresztes Fanni 11.a , Mudra András 11.d) 10 perc 

2. Csemez Attila (Készítette: Szili Maximilián 9.b, operatőr: Radványi Róbert 7.c) 11 perc 

3. Varényi János (Készítette: Radványi Róbert, Gutási Ádám, Boda Gergely, Szabó Bence 7.c ) 8 perc                                         

4. Beck Béla (Készítették: Németh Richárd, Balogh Ádám, Kiss Boldizsár, Huber György 12.c ) 10 

perc 

5. Herczeg János (Készítették: Gembela Gergely, Rátki Barnabás 8.b) 19 perc 

 
Válogatás az alkotópályázat legjobb prezentációiból 

1. A magzat fejlődése – előadja: Valus Dávid 11.b 

2. Fizikai folyamatok időtartama – előadja: Horváth Márton 8.b 

3. Az időmérő eszközök története (fizika) – előadja: Karvalics Szláva 8.b 

4. Az időmérő eszközök és történetük (történelem) – előadja: Icsei  Gergely 11.b 

5. Az alvás periódusai – előadja: Keresztes Fanni 11.a 

6. A tér és idő kapcsolata – előadja: Baumann-Tóth Olivia 10.c 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2005
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Kanada
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Filmvetítés: Amal (rendező: Richie Mehta) 
Richie Mehta torontói születésű, indiai rendező első nagyjátékfilmjének, az Amalnak, 2007. szeptember 
13-án volt a premierje a Torontói Nemzetközi Film Fesztiválon. Az eltelt több mint másfél évben számos 
fesztivál meghívást kapott a film, s legtöbbször nem hagyták díjak nélkül. Így joggal remélte mindenki, 
hogy Kanada ezt a filmet nevezi a legjobb külföldi film kategóriában az Oscar-ra. Bár Kanada indította is 
a filmet, végül nem az Amal jutott a szűkített kilences listába. 
A film Új Delhiben játszódik, s főszereplője Amal, a szegény, becsületes és az életével elégedett riksás. A 
történet több szálból építkezik, de az igazi csavart egy bogaras milliomos okozza, aki csalódva az életben, 
a körülötte élő emberekben, halála előtt a város utcáit járva keresi az emberiség megmentőjét, az egyet-
len embert, aki tiszta jellemével megérdemli, hogy óriási vagyonát ráhagyja. Bolyongásai során találkozik 
Amallal, akit a milliomos goromba viselkedése sem tud megtörni: becsületesen visszaadja a visszajárót. 
A film mellékszálai elsőre nem kapcsolódnak szorosan a fővonalhoz. Azonban ezek a részek segítik, hogy 
minél jobban megismerjük Amal személyiségét, mozgatórugóit, érzéseit, gondolatait. 
 

Farfaraway – Túl az Óperencián                                                                                                                                       
Vendégeink: Kovácsik Levente és Szabó Norbert Ádám – a kajakosok, akik átevezték az 
Atlanti-óceánt 
Több éven át kitartó munkával, felkészüléssel és bátorsággal indultak útnak egyedi tervezésű tengeri ka-

jakkal a spanyolországi Mazagónból a Kanári-szigeteken keresztül a Karib-tengerre, Antigua szigetére. 

A teljes hossz 6500 kilométer volt és 84 napot töltöttek összesen az óceánon. A nagy út Pasito Blanco-

ból indult, az Atlanti-óceánon át megszakítás és külső segítség nélkül 5000 kilométert eveztek 64 nap 

alatt. Megálmodták, megtervezték és véghezvitték céljukat, átevezték az Atlanti-óceánt 64 nap alatt le-

nyűgöző kitartással és életerővel! 

Erről az extrém és kihívásokkal teli útjukról mesél nektek Norbert és Levente. 

Szabó József: Könyv, ami láthatatlanná tesz  
Szabó József a nyomdászat rejtelmeibe nyújt betekintést. 
 

Így készült a Vakfolt című film – beszélgetés Slemmer Ádám rendezővel 
Slemmer Ádám árpádos öregdiák, rendező, színész, forgatókönyvíró, operatőr, vágó.  Ádám most alig 
több mint húsz éves, és elkészült tízedik nagyjátékfilmje. Élete a filmezés, lelkesedése sosem hagy alább. 
 

Street workout – a Bartendaz Hungary bemutatója 
Modern nevén Street Workout, szabad (saját) testsúlyos edzés - extrém tornagyakorlatok, szabadtéri 
parkokban. (fizikai fitness) Egy nagyon előnyös, látványos, és teljesen ingyen elérhető edzésmódszer 
mindenki számára.  
Az Egyesült Államokból kezdte meg hódítását. Lényegében a calisthenics alapjait használva, alakult ki 
egy letisztult "műfaj" ágazat, forma ami a: street workout. Az edzés során általában csak a saját testsúlyt 
használva történnek az edzések. Egy rendkívüli módon népszerű sportról / edzésről beszélünk, ami az 
egész világot meghódította! A népszerűsége a gyakorlatok szabadságában, a nagyszerű fizikum, erő fel-
építésében rejlik, egy bárhol elvégezhető edzést kínál a saját testsúlyunkkal, akár egyedül, akár csopor-
tosan.  
A sport olyan gyakorlatokat vesz alapul, mint a fekvőtámasz, húzódzkodás, tolódzkodás, &. Ezeket meg-
színesítve akrobatikus gyakorlatokkal, freestye "szabad stílusú" elemekkel - gyakorlatokká faragják a 
sportolók, és ez adja a varázsát tulajdonképpen. Főként az egészség és társaságkedvelők közössége. A 
sportból világbajnokságot is rendeznek, minden évben egyszer, amiből kis hazánk már elért dobogós he-
lyezést is. Emellett világkupa sorozatokra is sor kerül minden évben több helyszínen. Az egész világon el-
ismert versenysporttá, életmóddá nőtte ki magát! 

http://bartendazhungary.hu/ 

http://bartendazhungary.hu/

