
AZ ÁRPÁD NAPOK NÉHÁNY PROGRAMJÁNAK RÖVID ISMERTETŐJE 

 

1. Dr. Csorbai Hajnalka: Hogyan állítsunk elő gyémántot? - érdekességek a gyémánt 

előállításával kapcsolatban 

 

Az előadóról: 

Elismerések, kitüntetések: 

1999 - Ferenczi György Emlékdíj 

2001 - Pro Scientia kitüntetés 

2001 - "Az év kiemelkedő fiatal műszaki alkotója" kitüntetés 

2010 – Invitel InnoMax díj – Kapcsolati Háló kifejlesztésért (Opten Kft) 

2011 – Kiváló Magyar Tartalom és Felhasználóbarát Weboldal díj (Opten Kft.) 

Pozíciók 

2002 - Opten Informatikai Kft., stratégiai igazgató, (2002 - 2006-ig szoftverfejlesztő, tesztelő) 

2000 – 2005 - MTA Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet, tudományos munkatárs 

2000 – 2005 - Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Anyagtudományi Intézet, 

tudományos munkatárs 

2006 óta a Diamond Soft Bt. ügyvezető igazgatója, 2002 óta pedig az Opten Informatikai 

Kft. stratégiai igazgatója. 

 

 

2. Dr. Benyó Gábor: Őssejtek, őssejt-transzplantáció 

 

Az előadóról:  

Egykori árpádos diák. 

Gyermek hematológus, a vérképzőszervi betegségek specialistája: vérszegénység, 

hajhullás, nyirokcsomó duzzanatok, limfómák, véralvadási zavar, egyéb 

hematológiai betegségek diagnosztizálása, kezelése, onkológiai tanácsadás. 

 

Csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgája után klinikai onkológia valamint 

hematológia szakvizsgát tett, így ezen az orvos szakmai területen a legnagyobb 

ismeretekkel rendelkezve több, mint tizenöt éves szakmai, kórházi tapasztalattal 

diagnosztizál, kezel és gyógyít, és gondozza tovább a beteg gyermekeket. 

https://svabhegy.eu/hematologia-onkologia/
https://svabhegy.eu/verszegenyseg-hajhullas-gyermekkorban/
https://svabhegy.eu/verszegenyseg-hajhullas-gyermekkorban/
https://svabhegy.eu/verszegenyseg-hajhullas-gyermekkorban/
https://svabhegy.eu/verszegenyseg-hajhullas-gyermekkorban/
https://svabhegy.eu/verszegenyseg-hajhullas-gyermekkorban/


Mindemellett folyamatosan adja át tudását a fiatalabb generáció orvosainak az ötöd és 

hatod évfolyamon, mint a Semmelweis Orvostudományi Egyetem oktatója 

gyakorlatvezetőként, majd speciális gyakorlati oktatóként. 

 

3. Bedő  Tibor: Hogyan dolgozz egy startupban? 

 

Mi a startup? 

A startup általában az újonnan alapított, nagy növekedési potenciállal rendelkező 

induló vállalkozásokat jelenti, melyet többnyire termék- vagy üzleti modell innováció 

jellemez. Ezek a cégek a nemzetközi piacokon való jelenlétet tűzték ki célul, tehát 

nem kizárólag a helyi piacra koncentrálnak. A magas növekedési potenciál alapvetően 

a nemzetközi piacokon értendő a startup vállalkozások esetén, így a nemzetközi 

skálázhatóság különösen fontos eleme a meghatározásnak. 

 

 

4. Egy nő a magyar hang mögött - beszélgetés és gyakorlatok Zakariás Éva 

szinkronszínésszel 

 

 

Zakariás Éva: a székesfehérvári Vörösmarty Színház első önálló társulatának alapító 

tagja. Színművészeti tanulmányait a Gór Nagy Mária Színitanodában folytatta, majd a 

debreceni Csokonai Színházhoz szerződött. Két évig szabadúszóként tevékenykedett, 

ezt követően kötötte életét a székesfehérvári teátrumhoz. A 2003/2004-es évadban Pro 

Thearto-díjat kapott. Színházi szerepei mellett gyakran szinkronizál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pomázi Z-kutyaiskola: Minden, ami kutya (- vagy ami belefér) 

 

A Pomázi Z-kutyaiskola csapata szeretettel vár minden érdeklődőt előadásán 

és bemutatóján az Árpád Gimnázium szervezésében. Témakörök: 

-          kutya-gyerek kapcsolat 

-          felelősségvállalás (kutya a családban) 

-          tanítás 

-          kutyás utcai etikett 

-          kutyaválasztás gyerekszemmel 

-          mi van a kutya fejében? 

-          kutyás trükkök, bemutató, simogató 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6smarty_Sz%C3%ADnh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csokonai_Nemzeti_Sz%C3%ADnh%C3%A1z


6. Csányi Levente és Üstöki Klaudia: Kvíz-faktor (5 fős csapatok jelentkezését várjuk!) 

 

Kvíz, activity, tabu egy lap alatt: játékos vetélkedő a különböző műveltségterületekből 

és Árpád Gimnázium életéből. 

 

7. Filmvetítés: Testről és lélekről (Enyedi Ildikó Oscar-díjra jelölt filmje) 

 

A Testről és lélekről Arany Medve-díjas 2017-es magyar filmdráma, amelyet Enyedi 

Ildikó rendezett. 

A két főszereplő találkozik egy vágóhídi munkahelyen. Endre, a vágóhíd visszafogott 

természetű, lebénult bal kezű gazdasági igazgatója és Mária, a nagyon szigorú, 

autisztikus viselkedésű új minőségellenőr, aki még tanulja az érzelmek elfogadását és 

az emberi érintést, aki bár motivált az emberi kapcsolatokra, de a kollégái számára 

különös stílusa miatt elszigetelődik. Mint később kiderül, Endrének és Máriának 

minden éjjel ugyanaz a közös álma van egy szép, hóval borított erdőben ismerkedő 

szarvaspárként. Erre azonban csak akkor jönnek rá, amikor egy munkahelyi lopás 

miatt (a vágóhíd irodájából valaki búgatóport csempészett ki, hogy megtréfálja egy 50 

éves érettségi találkozó résztvevőit), elmesélik az álmaikat a lopási ügyet vizsgáló 

pszichológusnőnek. A mentálhigiénés vizsgálatot végző pszichológusnő azt gondolja, 

hogy csak gúnyt űznek belőle. Endrének és Máriának nem könnyű megtalálni 

egymásban, az álmukban szarvasként már megélt szerelmet.  

 

8. Dr. Józsa János, a Budapesti Műszaki Egyetem rektora: A víz ereje és elkeverő hatása 

 

Az előadás témája: 

- Áradó folyók (Duna, Tisza, Sajó), árvizek tulajdonságai, rendkívüli esetek, városi 

(Budapesti) árvizek, védekezés, számítógépes modellezésük 

- Kavicsmozgás a mederfenéken 

- A kolontári vörösiszap-folyadék 2010-es kitörése, levonulása, számítógépes 

modellezése 

- Tavainkról: viharos szelek keltette tólengések 

- Óceánok: mi az a cunami? 

- Drónok a Duna felszíni áramlásaink feltárására 

 

 

 

 

 

 

9. Finnként Finnországról finnül ("Suomalaisena Suomesta suomeski") - Az előadó Mari 

Mäkinen, a finn nagykövet helyettese, a nagykövetség második embere 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arany_Medve
https://hu.wikipedia.org/wiki/Enyedi_Ildik%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Enyedi_Ildik%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Asperger-szindr%C3%B3ma


Az előadás finn nyelven folyik, Balázs Csenge (10.a) tolmácsol. 

 

 

10. Tóth György: DIGIC Pictures: budapesti 3D animációs stúdió - ahol a kutyák is 

k(K)ockák 

 

Téma: 3D animáció, Motion Capture, 3D scan - hogyan készülnek a CG trailerek - 

átvezető animációk 

 

 

11. Népszerű szakmák közelről: az ügyvéd, az orvos, a mérnök, a szoftverfejlesztő - Az 

előadók egykori árpádosok: Dr. Gyöngy Rita, Dr. Gulyás Balázs, Csikós Balázs, 

Dömötör Endre 

 

Beszélgetés a különböző területeken dolgozókkal, hogyan lehet önálló praxist, karriert 

építeni. 

 

 

12. Extrém sportok: a rally - a Proformce rallyteam bemutatója 

 

A diákok megismerhetik az autóversenyzés rejtelmeit, közelről megszemlélhetnek egy 

újjáépített Subaru versenyautót, megismerkedhetnek a navigátor által kezelt 

menetlevéllel, valamint értékes fődíjért részt vehetnek egy kerékcsere-versenyen.   

 

 

13. Koncentrációt javító jógagyakorlatok Üstöki Klaudiával 

 

A programra kényelmes, sportos öltözékben gyertek, és hozzatok magatokkal 

polifoamot! 

 

14. Filmvetítés: Kincsem (Herendi Gábor filmje) 

 

A Kincsem című magyar romantikus kalandfilmet 2017. március 16-án mutatták be 

Magyarországon. A Herendi Gábor rendezésében, Nagy Ervin és Petrik Andrea 

főszereplésével létrejött mű Kincsem, a „csodakanca” életét és korát mutatja be. 

 

 

15. Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter rendhagyó órája pénzügyi ismeretekből (A 

program 13 órakor kezdődik!) - a 11-12. évfolyam számára meghirdetett előadás 

 

Az előadás egy középiskolásoknak szóló programsorozat részét képezi. 

 

 

 

 

16. Dr. Kiszely Márta: Földrengések a Kárpát-medencében - mi történik a lábunk alatt?  - Az 

előadó az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézetének, a Kövesligethy Radó 

Szeizmológiai Obszervatóriumnak kutatója  

Az előadás témája: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2017
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_16.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Herendi_G%C3%A1bor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Ervin_(sz%C3%ADnm%C5%B1v%C3%A9sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Petrik_Andrea
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kincsem_(versenyl%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Osztr%C3%A1k%E2%80%93Magyar_Monarchia


1.       A földrengéskutatás kezdeteitől a legújabb eredményekig 

2.       A szeizmográfok fejlődése 

3.       Jelentősebb magyarországi földrengések 

4.       Földrengés kisokos tizenéveseknek  

5.       Demonstráció a földrengéshullámok alapvető tulajdonságainak szemléltetésére 

 

 

17. Kiss László: Exobolygók és az élet keresése az Univerzumban - Az előadó csillagász, az 

MTA levelező tagja, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának 

főigazgató-helyettese 

 

Az előadás témája: 

A más csillagok körül keringő bolygók kutatása a jelenkor csillagászatának egyik 

legizgalmasabbterülete. Ma már tudjuk, hogy a Naphoz hasonló csillagok igen nagy 

hányada körül léteznek bolygó méretű kísérők, amelyek nem elhanyagolható arányban a 

lakhatósági zónában keringenek. A közelmúltfelfedezései (többszörös bolygórendszerek, 

a Proxima b alig 4 fényévre tőlünk, a Naptól jelentősen eltérővörös törpecsillagok 

bolygói) mind arra utalnak, hogy az élet számára alkalmas helyek akár nagy számban 

létezhetnek a Tejútrendszerben. Az előadás betekintést ad a szakterület módszereibe, 

legfrissebb eredményeibe, a magyar részvételre a földi és űrcsillagászati kutatásokban, 

illetve kissé szabadoneresztve a fantáziát megpróbál higgadt választ adni a kérdésre: 

karnyújtásnyira lennének már az idegenek? 

 

18. Beszélgetés Herendi Gábor Balázs Béla-díjas magyar filmrendezővel, filmproducerrel, a 

Kincsem c. film rendezőjével 

 

Herendi Gábor: Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, filmproducer és forgatókönyvíró. 

1984-ben szerzett diplomát a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. 

Egyetemi évei alatt már amatőr filmesként dolgozott. 1985-1991 között a Semmelweis 

Egyetem Fogpótlástan Klínikáján volt tanársegéd. 1991-től feladva fogorvosi hivatását a 

BBDO Budapest reklámügynökség kreatív igazgatója volt. 1993-1995 között az Akció 

Reklámügynökség kreatív igazgatója volt. 1994-ben megalapította saját filmgyártó cégét 

a Skyfilm Stúdiót. 1996 óta szabadúszó reklámfilmrendező is. 2001-ben rendezi meg 

első nagyjátékfilmjét, a Valami Amerikát, ami az év legnézettebb filmje lesz a közel 600 

ezer nézőjével. 

 

Filmjei: 

 Ezt egy életen át kell játszani – Hevesi Tamás videoklippje (1994) 

 Valami Amerika (2002) (producer, színész és forgatókönyvíró is) 

 Szeret, nem szeret (2002) (producer is) 

 Tea (2002-2003) (producer is) 

 Magyar vándor (2004) (producer is) 

 Lora (2007) (producer és forgatókönyvíró is) 

 Valami Amerika 2. (2008) (producer és forgatókönyvíró is) 

 Társas játék (2011) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%A1zs_B%C3%A9la-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Filmrendez%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Filmproducer
https://hu.wikipedia.org/wiki/Forgat%C3%B3k%C3%B6nyv%C3%ADr%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Semmelweis_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Semmelweis_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Semmelweis_Egyetem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ezt_egy_%C3%A9leten_%C3%A1t_kell_j%C3%A1tszani
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hevesi_Tam%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Valami_Amerika
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szeret,_nem_szeret&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tea_(telev%C3%ADzi%C3%B3s_sorozat)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_v%C3%A1ndor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lora
https://hu.wikipedia.org/wiki/Valami_Amerika_2.
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsas_j%C3%A1t%C3%A9k


 Kincsem (2017) (producer és forgatókönyvíró is) 

 Valami Amerika 3. (2018) (producer és forgatókönyvíró is) 

 

 

19. Barcza György: Út az Árpád Gimnáziumból az Államadósság Kezelő Központ Zrt. 

vezérigazgatói székébe 

 

Barcza György egykori árpádos diák. 

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1999-ben. Ezt követően két 

évig az Pénzügyminisztérium és az Államadósság Kezelő Központ elemzője volt, majd 

az ING Bank és a K&H közgazdászaként dolgozott. 2012-ben igazolt át a Századvég 

Gazdaságkutatóhoz, és amikor 2013-ban a kutatócég megvette a Napi Gazdaságot, akkor 

lett a lap főszerkesztője. Innen nevezték ki 2015 februárjában az ÁKK élére. 

 

20. Filmklub: a Mindenki című, Oscar-díjas magyar film megtekintése és beszélgetés az 

alkotásról 

 

Mindenki 2016-ban bemutatott magyar rövidfilm Deák Kristóf rendezésében, mely 

elnyerte a legjobb élőszereplős rövidfilmnek járó Oscar-díjat. A filmet Sing címre 

keresztelték a nemzetközi bemutatók miatt, és ezzel a címmel jelölték az Oscar-díjra is 

A történet 1991-ben játszódik, központi eleme egy hibásnak bizonyuló pedagógiai 

módszer, ami ellentmondásos helyzetet eredményez egy a sikert és kifogásolhatatlan 

hangzást mindenáron szem előtt tartó karvezető és egy énekelni szerető gyerekekből álló 

iskolai énekkar között. A tízéves Zsófi új iskolába kerül, ahol az igazgató úr 

elbüszkélkedik a kórus sikereivel. Amikor a kislány anyukája megkérdezi tőle, hogy be 

lehet-e még kerülni a kórusba, az igazgató azt válaszolja, hogy mindenkit szívesen látnak 

az énekkarban. Zsófi, akit elvarázsolt a kórus éneke ennek nagyon megörül. 

Összebarátkozik az egyik kórustaggal, Lizával, aki a legnépszerűbb lány az osztályában. 

A kórus épp egy énekversenyre készül, amelyen svédországi jutalomutazást lehet nyerni. 

A kórusvezető, Erika néni – aki csak elsőre látszik kedvesnek – sajátos módszerrel éri el, 

hogy ne csússzanak hamis hangok az előadásokba: a nem egészen tisztán éneklő 

gyerekeket külön-külön, négyszemközt megkéri, hogy ne énekeljenek, hanem csak 

hangtalanul tátogjanak és tartsák ezt titokban. Így tesz Zsófival is. 

Liza – aki elmeséli többek között, hogy apukája a rádiónál hangmérnök – semmit sem 

sejt ebből, de feltűnik neki, hogy Zsófi szomorú, majd pedig az egyik énekpróbán, azt is 

észreveszi, hogy Zsófi nem énekel, csak hangtalanul tátog. Az iskolából hazafelé menet 

sikerül kiszednie Zsófiból a furcsa viselkedésének okát. A következő kóruspróbán Liza 

azt is észreveszi, hogy az énekkarból többen szintén csak tátikáznak és ekkor 

szembeszáll Erika nénivel és bejelenti, hogy elhagyja az énekkart. Erika néni azonban 

elmagyarázza neki a többiek előtt, hogy a kórustagok közös érdeke az, hogy csak a 

tisztán éneklők énekeljenek. „Ha mindenki szót fogad, mindenkinek jó lesz” – mondja, 

majd hozzáteszi: nem akarta, hogy kiderüljön, kik azok, akik nem énekelnek, de most 

megkér minden tátogót, hogy jelentkezzen. Zsófi ekkor döbben rá, hogy nem ő az 

egyetlen, aki így járt. Erika néni érezteti a gyerekekkel, hogy ha mégis rosszul teljesít a 

kórus, akkor nemcsak a hőn vágyott utazás marad el, hanem a szüleik is csalódottak 

lesznek. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kincsem_(film,_2017)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Valami_Amerika_3.
https://hu.wikipedia.org/wiki/De%C3%A1k_Krist%C3%B3f
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oscar-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Film


Zsófinak azonban van egy titkos terve és Lizával elkezdenek szervezkedni. 

Elérkezik a verseny napja. Mikor a kórusnak énekelnie kellene, mindannyian 

hangtalanul tátogják a dal szövegét. Erika néni hiába kéri egyre idegesebben, hogy 

énekeljenek, szidása ellenére sem ér el eredményt, senki nem töri meg a csendet, ezért 

dühtől fuldokolva odasúgja a gyerekeknek, hogy „Rohadékok!”, majd levonul a 

színpadról. A karvezető nélkül magára maradó énekkar minden tagja – Liza kristálytiszta 

énekszólamát követve – énekelni kezdi az Erika nénivel begyakorolt Bodzavirág című 

kórusművet 

 

21. Bőrművesség- Bőrkarkötő, kulcstartó és hajcsat készítés Szakács Márton bőrművessel!  

 

Bőrművesség- Bőrkarkötő, kulcstartó és hajcsat készítése Szakács Márton 

bőrművessel!  

Hogyan készültek őseink nyergei, lovas szerszámai? Mi a szironyozás? Itt alkotás 

közben megtudhatod. Az Árpád napon hagyományos kézműves technikák 

alkalmazásával, kiváló minőségű bőrök felhasználásával, nagyrészt kézi munkával 

készítheted el egyedi alkotásaidat! Ajándékba vagy magadnak a program végén készen 

elviheted!  

 

Szakács Márton László a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd  a Magyar 

Képzőművészeti Egyetemen, diplomázott festő-restaurátor szakon. Az egyetemi évek után a 

szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban dolgozott. Ekkor kezdett el komolyabban 

foglalkozni a bőrművességgel és a hagyományos fanyergek készítésével. Azóta restaurátor-

művészként, valamint bőrművesként és nyerges-szíjgyártóként készít szebbnél-szebb 

műveket. Többek között Kassai Lajos lovasíjász számára korhű lovasfelszereléseket. 

Munkái láthatóak lesznek a Műcsarnok Nemzeti Szalon 2018 tárlatán a Kéz-Mű-Remek 

kiállításon, április 21-augusztus 20-ig. 

 

22. Dr.Gieszer Balázs és Dr. Wettstein Dániel: Szervátültetés - csúcsra járatva 

 

Az előadás témája a tüdőtranszplantáció. 

 

23. Lantos Mihály: Tanulj meg tanulni! - Tanulási technikák diákoknak 

 

Rossz tanulóból két diplomás egyetemi tanár és tanulási módszertan-szakértő - Lantos 

Mihályra igazán illik a "rablóból lesz a legjobb pandúr"-állítás. Sohasem szeretett tanulni és 

nem is volt jó tanuló. Harminc éves korában azonban lépéskényszerbe került: felajánlottak 

neki egy állást, amelyhez egy második diplomát kellett volna szereznie - de legalábbis 

beiratkozni az egyetemre. 

"Megtettem, de közben ötletem se volt, hogyan fogom túlélni a vizsgaidőszakot. Soha senki 

se készített fel erre az élethelyzetre, soha senki se tanított meg tanulni. Ugyanakkor nem 

voltam rossz képességű fiatal, csak nem tudtam, hogyan használjam az adottságaimat. 

Rengeteg talpalás, kutatás, tanfolyamokra járás után találtam meg a nekem megfelelő 

módszert: a villámolvasást. Már nem csak képességem, de eszközöm is volt. Hamarosan 



beiratkoztam az ELTE pedagógia mellett a Debreceni Egyetem filozófia-szakára is és 

párhuzamos képzésben szereztem meg a végzettségeimet munka mellett."  

Mihály - akit leginkább Misinek ismernek a tanfolyamainak résztvevői - innentől feladatának 

tekintette, hogy segítsen a hozzá hasonlóan tanulási gondokkal küszködő fiataloknak a 

képességük mellé a módszert is megtalálni. 

 

 

24. György Géza és Fóris Norbert: Élmények az El Caminón 

 

Az előadásban érdekes beszámolót hallhatunk egy látó és egy látássérült közös útjáról. 

A Szent Jakab-út (gyakran spanyol neve (Camino de Santiago) után El Caminó-nak is 

nevezik) ősrégi zarándokút, a kelta időkben a Tejút szimbóluma volt s a maival ellenkező 

irányban járták be a zarándokok. A mai út Spanyolország Galicia tartományának fővárosába, 

Santiago de Compostelába vezet. A hagyomány szerint az itteni székesegyházban vannak 

Idősebb Szent Jakab apostol földi maradványai. A legenda szerint Szent Jakab holttestét hajón 

hozták Jeruzsálemből – az ottani keresztényüldözés elől – Észak-Spanyolországba. Itt azon a 

helyen temették el, ahol most Santiago de Compostela található. 

Compostelába nemcsak egy kiindulópontból lehet eljutni, viszont az út fő része azonos. A 

zarándokút jelvénye a fésűkagyló, melyet az út mentén mindenütt felfestve megtalálhatunk. 

Az út mentén a bencések kórházakat és rendházakat építettek. 

Jeruzsálem és Róma után Santiago de Compostela a keresztény zarándoklatok egyik 

legfontosabb célpontja. A középkortól kezdve, mikor a Szentföldre menő zarándoklatok 

ellehetetlenültek, a Camino szerepe felértékelődött. A Szent Jakab-út 1993-tól az UNESCO 

Világörökség részét képezi. 

 

 

25. Bereczki Réka és társai: Ember és kutya - Tudj meg minél többet a kutyákról (előadás és 

bemutató) 

 

1)Rövid trükksorral indítunk, majd bemutatkozik a csapat, és néhány szóban ismertetjük 

előadásunk vázlatát, annak célját és jellegét, röviden felmérjük a közönség tájékozottságát és 

érdeklődését a témában. 

2)A kutya kezelése. Ezen belül taglaljuk, hogyan kell és mikor lehet ismeretlen kutyához 

közelíteni, azzal kapcsolatot teremteni. Mit kell tennünk harapás esetén, kihez forduljak, 

kinek a hibája. Ha kóbor/elveszett kutyát látunk, mi a teendő, mire kell figyelni, kinek kell 

jelenteni, hogyan. 

3)A kutya felhasználási lehetőségei. Fajtacsoportokról és eredeti rendeltetésekről röviden. 

Szelekció célja, megvalósítása és mibenléte. Kinek milyen fajta való, mi szerint válasszunk 

társat, kell-e nekünk kutya. Mentett vs törzskönyves kutya, prok és kontrák. Ezeken belül 

mire kell figyelni, kitől, mikor és hogyan válasszuk ki a megfelelő kölyköt. 

4)Egy életút-a kutya szocializációs és nevelési fázisai. Mire kell gondot fordítani, milyen 

hibákat véthetünk. A kutya tanulási mechanizmusa, ezek bemutatása az állatokkal. Étel 

átengedés, csere mechanizmus, bizalom kiépítése. Viselkedészavarok és ami mögötte áll. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyolorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Jakab-katedr%C3%A1lis_(Santiago_de_Compostela)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91sebb_Jakab_apostol
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Jakab-kagyl%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeruzs%C3%A1lem
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3ma
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g


Jutalmazás helyes módja és struktúrája. A tanulási folyamat fázisainak szemléltetése több 

kutyával, lépésenként. 

5)Orvosi vonatkozás, tartási körülmények és balesetvédelem.Zoonózisok és veszélyeik. 

Megelőzés. Helyes táplálás és kozmetika röviden. 

6) Kutyás sportok és szabadidős tevékenységek ismertetése, lehetőségek a közös időtöltésre, 

ezek egy részének érintőleges bemutatása. 

7) Kutyasimogatás, interaktív oktatás, trükkök kipróbálása, esetlegesen felmerülő kérdések 

megvitatása. 

 

26. Lengyelek az 1848/49-es szabadságharcban - a Wysocki Légió Hagyományőrző 

Egyesület előadása és bemutatója 

 

A Wysocki légió újraélesztésének gondolata 1997. április 6-án vetődött fel az isaszegi 

csatatéren rendezett ünnepségen, ahol először mutatták be egymásnak a későbbi két alapító-

szervezőt, dr. Sutarski Konrádot (akkor az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 

elnökét) és Máté Endrét (akkor a Kossuth Szövetség ügyvezető elnökét). A megbeszélést tett 

követte és 1998. március 13-án a budai Angelika Kávéházban tartott sajtótájékoztatón be is 

mutatkozott az első két ulánus egyenruhát viselő katonai hagyományőrző. Az ezt követő 

összefogásnak és gyors szervezésnek köszönhetően a forradalom és szabadságharc másfél 

éven át tartó 150. éves jubileumi ünnepségein már egy 8-10 fős csapattal vehettünk részt. 

Később a II. világháború kitörésének 60. évfordulóján - 1999-ben - felmerült az igény egy 

ilyen jellegű hagyományőrző csapat létrehozására is, tekintettel arra, hogy az 1939 

szeptemberi németek és szovjetek elleni hősi honvédő harcok után több mint 150.000 lengyel 

katona és civil talált menedéket Magyarországon. Sokaknak végső nyughelye is ebben a 

földben van. Varsói testvércsapatunk vezetőjének, Woronowicz Robert hadnagy segítségének 

köszönhetően két 1936 mintájú egyenruhával megalakítottuk a Zolnierz Wrzesnia, azaz a 

jelentős nemzetközi figyelmet is kaptunk, 2012 tavaszától pedig  az I. világháború korszakával 

is foglalkozunk.  Csapatunk korhű ruházattal és felszerelésekkel rendelkezik mind a négy 

korszakot tekintve (fegyverzet, tábori felszerelések… stb.) folyamatosan fejlődünk, ahogy azt 

erőforrásaink engedik. 

Mind a négy korszakot bemutató csapatunk vezényleti nyelve a lengyel, a légió tagjai 

magyarországi lengyelek, vagy azok leszármazottai, vagy olyan "szimpatizánsok”, akiket 

érdekel a lengyel-magyar történelem, kultúra és hajlandóak alávetni magukat egy katonai 

hagyományőrző szervezet szellemiségének, céljainak és eszmeiségének.  

2007 márciusában egyesületté alakultunk, Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület néven, 

amely minden más szervezettől független, a lengyelség és a magyarság közös történelmét, 

kultúráját, hagyományait és több mint ezer éves barátságát őrizzük és ápoljuk. A légió 

jelenlegi létszáma 25 fő és évente kb. 50 rendezvényen veszünk részt. 

 

 


