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Köszöntő

Kedves Vendégünk!

Tisztelettel köszöntöm Önt a munkatársaim nevében is.
Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat a mai napra.
Immár negyedik alkalommal tartunk országos rendezvényt a Lázár Lovasparkban, de ez
jubileumi alkalom is: 10 éves a Professzori Klub.
Tíz év nagy idő, illik elszámolni vele. A klubnak mára közel 1300 tagja van, a magyarországi
egyetemi tanárok több mint 70 százaléka.
Büszkék vagyunk tagjainkra, és mindent megteszünk azért, hogy ők is büszkék lehessenek ránk;
továbbra is jól érezzék magukat rendezvényeinken, elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal.
A 10 éves Professzori Klubot igényes szórakoztató programokkal ünnepeljük. Szeretnénk, ha
ezt a napot öröm és vidámság töltené be, és mindenki felejthetetlen élményeket szerezne.
A programokról néhány oldallal később írok.
Ma együtt ünnepelnek a Professzori Klub és a Kiválóságok Klubja tagjai, és meghívtuk azokat
is, akik támogattak minket, akik nélkül a Professzori Klub nem lenne ugyanaz, mint most,
s ugyanúgy hisznek abban, hogy „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma”.
Köszönjük a segítségüket!
Köszönöm a mai napot a művészeknek és minden közreműködőnek, a technika biztosítását
Bíró Zoltánnak és csapatának, a munkatársaimnak és a hostesseknek fáradozásait.
Külön köszönöm a segítséget Földes Judit és Sedlacsek Balázs kollégáimnak, Darázs Györgynek,
a Lázár Lovaspark igazgatójának és csapatának, továbbá az MKB Bank vezetésének, akiknek a
támogatása nélkül a mai rendezvény nem jöhetett volna létre.
Kedves Vendégünk, kívánok Önnek élményekben gazdag napot és jó szórakozást!

Kozma Kata
MKB Professzori Klub
és a Kiválóságok Klubja háziasszonya
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Programok

A Rendezvény teljes ideje alatt tartó programok, lehetőségek
PROGRAM

HELYSZÍN

Dante széke:
díszlet installáció és vetítés

Vadászterem (térképen 2-es)

Folyamatos ﬁlm- és videóvetítés Mentoráltak videósátra (térképen 5-ös)

ISMERTETŐ

17. oldal
26. oldal

Ádám Zsóﬁa kiállítása

Mentoráltak színpada mellett (térképen 3-as)

27. oldal

Kazi Roland kiállítása

Tornyos csárda (térképen 17-es)

27. oldal

Egészségügyi állapotfelmérések

MKB Pénztárak sátor (térképen 11-es)

32. oldal

Erdei kocsikázás

Indulási helyszín a térképen jelölve

31. oldal

Fókusz Könyváruház

Fókusz Könyváruház sátor (térképen 10-es)

34. oldal

Kávézó

Térképen 21-es

35. oldal

Tesztvezetés

Jelentkezés az MKB-Euroleasing asztalánál
(térképen 18-as)

33. oldal

Casada gépi masszázs

MKB Pénztárak masszázs sátor (térképen 12-es) 32. oldal
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MTA Atomki programok a Tornácos csárdában
IDŐPONT

PROGRAM

10.45–11.15

Braun Mihály előadása

10. oldal

11.30–12.15

MIAZMA, avagy az ördög köve

10. oldal

12.30–13.30

Kísérleti bemutatók

11. oldal

13.30–14.00

Lovas Rezső előadása

12. oldal

14.15–15.00

A magyar Faust

12. oldal

15.15–15.45

Lévai Géza előadása

13. oldal

16.00–17.30

Szalay András előadása és koncert

13. oldal

és a programok között

ISMERTETŐ

Programok a Tornyos csárdában és a Vadászteremben
IDŐPONT

PROGRAM

ISMERTETŐ

10.30–11.30

Tudományos történet-staféta Gózon Ákos szerkesztésében (Tornyos csárda)

14.oldal

12.00–13.00

Grecsó Krisztián és Lackﬁ János könyvbemutatója (Tornyos csárda)

15. oldal

13.00–13.30

Dante-installáció körbejárása Bodóczky Antallal (Vadászterem)

17. oldal

14.00–14.30

Hiedelemverkli: Kazi Roland válaszol a kérdésekre (Tornyos csárda)

27. oldal

15.15–16.15

Vidám irodalmi műsor Tarján Tamás szerkesztésében (Tornyos csárda)

16. oldal

További helyszínek
IDŐPONT
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PROGRAM

HELYSZÍN

11.30–12.30 és
15.00–16.00

Szenior pusztaolimpia

Falusi udvar
melletti füves rész

ISMERTETŐ

31. oldal

14.30–15.30

Törökkávé készítése
Tóth Sándorral

Kávézó (térképen 7-es)

35. oldal

Programok

Programok a Mentoráltak színpadán
IDŐPONT

PROGRAM

ISMERTETŐ

10.30–11.15

Nagy Dániel Viktor és Győrei Zsolt előadása

21. oldal

11.30–12.00

Kéringer Dávid és Mester Dávid koncertje

22. oldal

12.15–12.45

Simkó Katalin és Miklós Marcell előadása

22. oldal

13.00–13.30

Tandi Flóra koncertje

23. oldal

13.45–14.15

Banai Sára koncertje

23. oldal

14.30–15.30

Grisnik Petra előadása

24. oldal

15.45–16.15

Szlama László és édesapja koncertje

24. oldal

16.30–17.00

Girán Péter gitárkoncertje

25. oldal

17.30–18.05

Kiss Flóra és Táborszky Bence koncertje

25. oldal

Programok a Nagyszínpadon
IDŐPONT

PROGRAM

ISMERTETŐ

10.00–10.20

Köszöntő, fontos tudnivalók ismertetése

11.00–11.40

Szirtes Edina Mókus koncertje

28. oldal

12.00–12.35

Alexa és Hrutka Róbert koncertje

28. oldal

13.00–13.45

Kákics zenekar koncertje

29. oldal

14.30-15.10

Lukács Miklós és Dresch Mihály koncertje

29. oldal

16.15–17.00

Harmadik ﬁgyelmeztetés színészzenekar koncertje

30. oldal

17.15–17.30

Szenior pusztaolimpia eredményhirdetése

31. oldal

17.30–18.05

Tompos Kátya és Hrutka Róbert koncertje

30. oldal
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Étkezések

13.00–15.30 ebéd a kemence előtti svédasztalnál, a Régi csárdában és a teraszokon.
A vendégeket érkezéskor frissen sütött tepertős-, illetve sajtos-magvas pogácsával,
ágyaspálinkával, üdítővel és házi szörpökkel fogadjuk.
Vendégeink a rendezvény teljes időtartama alatt fogyaszthatnak kemencében sütött
lángost libatepertővel, tejföllel, sajttal, fokhagymával, szalámival, kolbásszal és
zöldségekkel, frissen sütött rétest és gyümölcsöt.
Az ebédet több helyszínen, a Régi csárdában, a Régi és Tornyos csárda közötti kemencénél
és a Nagysátor melletti kemencénél felállított svédasztalokról kínáljuk.
Az ebéd ideje alatt is lesznek programok a Nagysátor színpadán, ezért a színpad elé padokat
helyezünk, hogy az érdeklődők zavartalanul élvezhessék a műsort. Kérjük, hogy aki ebédelni
szeretne, ugyanakkor a programokat is megtekintené, a sátor csárda felé eső részében
felállított asztaloknál és padoknál foglaljon helyet.
A következő ﬁnomságok közül választhat:
Vitaminsziget és előételek: friss saláta öntetekkel, gyümölcssaláta, mozzarella paradicsommal,
majonézes saláták, mangalicatál, halgalantin.
Levesek: palócleves pulykából, húsleves zöldségekkel és tésztával, gyümölcsleves.
Grillezett ételek: pácolt csirke- és pulykamell, kolbászok, zöldségek, mustáros tarja.
Főételek: kemencében sült kacsa, csülök és oldalas, roston sült hal friss spenóttal, hentes
tokány tarhonyával, borjúpaprikás galuskával, tejszínes gombás csirkemell tollhegytésztával,
rántott csirke, brassói aprópecsenye, sváb
galuska (kolbász, savanyú káposzta), óriásserpenyőben készült vegetáriánus zöldséges
tarhonya.
Köretek: rizi-bizi, steak burgonya, hagymás
törtburgonya.
Desszertek: tejes pite forró baracklekvárral,
somlói galuska, diós és mákos guba, édes
aprósütemény.
A rendezvény ideje alatt Openbárból biztosítunk (két helyszínen) korlátlan italfogyasztást
a következő készletből: 2015-ös Neszmélyi Cuvée Szöllősi Mihály pincészetéből,
2015-ös Villányi Portugieser Polgár Zoltán pincészetéből, csapolt sörök, Coca-Cola
termékek (szénsavas), rostos levek, házi szörpök, ásványvíz.
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Információk

A rendezvény moderátorai:
Kozma Kata, a két klub háziasszonya
Kolovratnik Krisztián színművész

Kedves Vendégünk!
Ha bármilyen kérdése, problémája van a rendezvénnyel, illetve a programokkal kapcsolatban,
esetleg orvosra van szüksége, keresse fel az információs sátrat. Munkatársaink és a
hostessek készséggel állnak rendelkezésére, és az orvost is itt találja.
Az információs sátornál jelentkezhet a pusztaolimpiára és itt veheti át a pontozólapját is,
amit a verseny végeztével ugyanitt kell leadnia, legkésőbb 16.10-ig.
Kérjük, írja meg véleményét vendégkönyvünkbe.
Az információs sátornál kérhet takarót, ha a füvön szeretne pihenni, vagy esőkabátot, ha
elered az eső, de reméljük, hogy most is remek időnk lesz.
Buszok hazaindulása: Tompos Kátya és Hrutka Róbert koncertjének utolsó dala után
10 perccel (várhatóan 18.15-kor) a következő városokba indulnak buszok a buszparkolóból:
Kaposvár, Mosonmagyaróvár, Pécs, Sopron
10 percre rá (várhatóan 18.25–18.30) a következő városokba: Debrecen, Győr, Miskolc,
Szeged, Veszprém
Még 10 perc múlva Budapestre és Gödöllőre indulnak a buszok.
Csomagmegőrző sátor
Vendégeink kényelme érdekében idén is lesz csomagmegőrző sátrunk, de most az
információs sátorral egybeépítve, ám attól mégis elkülönítve. Kérjük, keresse a programfüzet
közepén található térképen. Kialakításakor elsősorban a megvásárolt könyvek rendezvény
végéig esedékes elhelyezésére gondoltunk, de természetesen nem csak erre korlátozódik
a megőrzés. A csomagmegőrző jegyének átadásával együtt kérjük a telefonszámát is,
gondolva arra, ha a nap végén véletlenül ott felejtené a csomagját.
Kedves Vendégünk, kérjük, hogy a termekben zajló programoknál és a színpad
közelében is némítsa le a mobiltelefonját.
Szép napot kívánunk Önnek!
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A programokról

Kedves Vendégünk!
A köszöntőben azt írtam, hogy a 10 éves Professzori Klubot igényes szórakoztató programokkal
ünnepeljük, mert azt szeretnénk, hogy ezt a napot öröm és vidámság töltse be.
Az MTA Atommagkutató Intézetének (MTA Atomki) munkatársai színes
és érdekes programokkal szórakoztatnak bennünket egész nap a Tornácos
csárdában. Alapvető céljuk, hogy már gyermekkorban felkeltsék az
érdeklődést a ﬁzika iránt – szerencsére a felnőttekről sem mondtak le.
A nagysátor alatti színpadon folyamatosan szól a zene! Csupa olyan előadó játszik, aki már
korábban is nagy sikerrel szerepelt a Professzori Klub
rendezvényein. Egyedüli újonc a Harmadik ﬁgyelmeztetés
színészzenekar. Ők ma a vidámságért, a nosztalgiáért és
a megtáncoltatásunkért felelnek. A napot Tompos Kátya
és Hrutka Robi koncertjével zárjuk, de az utolsó dalnál
csatlakozik hozzájuk László Zsolt, Nagy Dániel Viktor és
Pethő Gergő is, amivel régi vágyam teljesül, de biztos
vagyok benne, hogy sokak örömére.
A Tornyos csárdában vidám tudományos és irodalmi programokkal készülünk a Professzori
Klub szakértőinek vezetésével, klubtagok, zenészek, színművészek közreműködésével. A vidámság nem marad el a Kiválóságok Klubja két tagjának, Grecsó Krisztiánnak és Lackﬁ Jánosnak
közös könyvbemutatójáról sem.
Bár a Kiválóságok Klubja mentoráltjainak programjai távolabb lesznek a központi
helytől, de komoly konkurenciát jelentenek a többinek. A 11 előadóművész 30-45
perces előadásokkal készül, a 3 alkotóművész pedig kiállítással, illetve ﬁlmmel és
videóval a videósátorban.
A Mentoráltak színpadánál egy pohár roséval fogadják a vendégeket. A helyszínen ﬁlmforgatás
lesz; a ﬁatalokról készül kisﬁlm.
Most sem marad el a szenior pusztaolimpia, velünk lesz a Fókusz Könyváruház, és ahogy
már megszokhattuk, az MKB Pénztárak, az MKB-Euroleasing és a Lázár Lovaspark is
változatos programokkal készül. Kávéinkat ismét az ország legjobb kávézójának választott
szekszárdi KÁVÉ HÁZA csapata készíti, élükön a tulajdonossal, a többszörös bajnok baristával,
Tóth Sándorral.
A Vadászteremben kiállítjuk a 2011. szeptember 3-i Egy óra Dantéval című előadásunk
díszletét, s az előadás felvétele is megtekinthető lesz.
Jó szórakozást kívánok!
Kozma Kata
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MTA Atomki

Bemutatkozik az MTA Atomki a Tornácos csárdában
www.atomki.mta.hu

Az anyag építőköveinek kutatására a
nyugat-európai országok 1954-ben létrehozták Svájcban a CERN kutatóközpontot. Ugyanebben az évben a magyar
kormány Debrecenben létrehozta az
Atomkit, az MTA intézethálózatához
tartozó Atommagkutató Intézetet. Az
Atomki több mint hatvan éves története kiváló példa az alapkutatás, az
alkalmazások, az oktatás és az ismeretterjesztés együttes művelésére.

Dombrádi Zsolt

Fülöp Zsolt

Az MKB Professzori Klub rendezvénye ígéretes lehetőséget nyújt arra, hogy az Atomki kutatói
új oldalról mutatkozzanak be. Kerekasztal-beszélgetéseink a tudomány felelősségéről,
az ismeretterjesztés új formáiról szólnak, előadásaink a ﬁzika és az emberiség fontos
problémáinak a kapcsolatát mutatják meg.
Programunkból nem marad ki a színház és a zene sem, de a ﬁzika mindvégig jelen lesz.
A látogatókat az előadások szünetében látványos kísérleti bemutatókkal várjuk.
Szeretettel várjuk Önöket egész nap a Tornácos csárdában.

Dombrádi Zsolt
jelenlegi igazgató

Fülöp Zsolt
volt igazgató
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MTA Atomki

Braun Mihály előadása 10.45–11.15-ig a Tornácos csárdában
Bakancs és spektrométer – Katonai búvárok és kutatók közös expedíciója a Retyezátban
Az MTA Atommagkutató Intézet kutatói és a Magyar Honvédség
5. Bocskai Lövészdandár felderítő búvárai 2014 augusztusában
közös expedíción vettek részt a Retyezát hegységben (DéliKárpátok, Románia).
A Retyezát Nemzeti Park egyike Európa legrégebbi védett
területeinek. Növény- és állatvilága egyedülálló. A késő jégkorszak
klímaváltozásait kutató projekt keretében sikerült olyan magasan
fekvő és nehezen megközelíthető tavak üledékeiből mintát
venni, melyeket a nehézségek miatt eddig nem tudtak a kutatók
megvizsgálni. Ezek közé tartozik a Bukura-tó, mely 17 m mély és 2000 méterrel van a tenger
szintje felett. Az üledék sokoldalú vizsgálatával részletes képet kaptunk az utolsó 15 000 év
klímaváltozásairól, a lehűlésekről és felmelegedésekről.

MIAZMA, avagy az ördög köve 11.30–12.15-ig a Tornácos csárdában
Kerekasztal-beszélgetés a játék alkotóival
Rendhagyó módszert választott az Atomki, hogy
felkeltse a ﬁatalabb korosztályok érdeklődését a ﬁzika
iránt. Az Atomki tudományos eredményeinek terjesztése
és népszerűsítése: Megérthető-elérhető ﬁzika című projekt keretében készült el a MIAZMA, avagy az ördög
köve című magyar interaktív ﬁlm és kalandjáték, mely
a Természet Világa magazin DVD mellékleteként
jelent meg 2015-ben. A számítógépen játszható,
ﬁlm-alapú játék egy történelmi rejtélyekre utazó, magyar származású
amerikai újságíró fordulatos nyomozásán keresztül nyújt bepillantást az intézet tevékenységébe, és néhány jelentős magyar ﬁzikus
(Hatvani István, Szalay Sándor) munkásságába.
A Pierrot – Gábor Endre szerzőpáros Az ördög köve – A Magyar Faust
titkos hagyatéka című regényéből készült játék közel 30 helyszínre
vezet el, többek között a Debreceni Református Kollégiumba és
az Atomki számos laboratóriumába. Az egyébként ﬁktív történet
egy rendkívül veszélyes meteorit körül forgó interaktív nyomozás,
Pierrot
melyben az Atomki eszközparkja – és a ﬁzikaórákon tanultak –
nyújtanak segítséget.
A közös munkáról beszélget: Pierrot, a játék kreatív producere; Lévai Géza ﬁzikus, az MTA
Atommagkutató Intézet tudományos tanácsadója; és a főhőst alakító Görög László színművész.
A beszélgetést Szilágyi Árpád, a Magyar Rádió programszerkesztője, rádiós újságíró vezeti.
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Kísérleti bemutatók 12.30–13.30-ig és a programok között a Tornácos csárdában
Herczku Péter és Karancsi János
Kell-e félnünk a radioaktív sugárzástól?
Van-e egyáltalán körülöttünk radioaktív
sugárzás?
Ha igen, miből áll és hogyan érzékelhetjük?
Hány radioaktív sugárzásból származó
részecske elegendő a szervezetünk megbetegítéséhez?
A diffúziós ködkamra segítségével beHerczku Péter
Karancsi János
pillantást nyerhetünk a bennünket körülölelő világ láthatatlan részébe, megismerkedhetünk a parányi, érzékszerveink által
érzékelhetetlen részecskék bizonyos fajtáival. Megfigyeléseink alapján következtetéseket
vonhatunk le a természetes háttérsugárzás természetére vonatkozóan.
Vizualizációs anyagunkban megismerhetjük a legfejlettebb részecskeazonosítási technikákat a CERN CMS detektorával. Betekintést nyerhetünk az Univerzum keletkezésének
első másodpercében zajló ﬁzikai folyamatokba. Bemutatjuk a Nagy Hadronütköztető
gyorsító-komplexumának működését és azt, hogyan „fényképezhetjük le” akár a láthatatlan
részecskéket is.
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Lovas Rezső előadása 13.30–14.00-ig a Tornácos csárdában
A mindentudók árulása – Apokrif adalékok az atombomba történetéhez
Lovas Rezső atommagﬁzikus, az MTA és az Academia Europaea
tagja, a debreceni Atommagkutató Intézet professor emeritusa.
A világ 1949-ben megdöbbent, hogy a kivérzett és elmaradott
Szovjetunió mindössze négy évvel Amerika után atombombát
robbantott. Az amerikaiak gyanították, hogy atomtitkaikat elárulták,
és ezért 1953-ban a Rosenberg házaspárt ki is végezték. Ekkorra a
bombafejlesztő amerikai tudósok többsége már békeharcosként
tündökölt. 1954-ben az amerikai hatóságok kihallgatták az atombombaprogram vezetőjét, Robert Oppenheimert is, és megbízhatatlannak nyilvánították, de
nem találták bűnösnek. 1994-ben azonban megjelent a szovjet atomkémkedés vezetőjének
tanúságtétele, és ez új fényt vetett az ügyre. Mint az előadásból látni fogjuk, ez sem tisztázott
mindent.

A magyar Faust 14.15–15.00-ig a Tornácos csárdában
Előadás, majd kerekasztal-beszélgetés a színjáték szereplőivel, alkotóival
A 18. században élt Hatvani István amellett, hogy teológiát és orvostant tanult Bázelben,
kiemelkedő matematikai és ﬁzikai ismeretekkel rendelkezett. A tudósnak professzori állást
kínált fel több külföldi egyetem is, ő mégis a Debreceni Református Kollégiumot választotta.
Bűbájos tudományáról és az ördöggel kötött szerződéséről anekdoták és ironikus történetek
keringtek. A debreceni Csokonai Színház 2015-ben vitte színpadra A magyar Faust című
drámát, mely Hatvani István professzor munkásságán keresztül a tudomány és etika kapcsolatához szolgálhat adalékokkal. A drámából részleteket mutatnak be a debreceni Csokonai
Színház művészei, Mészáros Tibor és Mercs János, majd beszélgetünk is velük és a színház
művészeti vezetőjével, Gemza Péterrel.

Mészáros Tibor és Mercs János a darabban
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Gemza Péter

MTA Atomki

Lévai Géza előadása 15.15–15.45-ig a Tornácos csárdában
A természet szimmetriái
Lévai Géza tudományos tanácsadóként elméleti atommagﬁzikai
és kvantummechanikai problémákkal foglalkozik az Atomkiban.
Különös ﬁgyelmet fordít e területek szimmetriákra és csoportelméletre
alapozott modelljeire.
A szimmetria fogalma az ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget.
Szinte minden civilizációban különös ﬁgyelmet fordítottak azokra a
szabályszerűségekre, amelyek különféle szimmetriákkal hozhatók
kapcsolatba. A szimmetriák a tudományos megismerés folyamatában
is egyre fontosabb szerepet töltöttek be. A szimmetria fogalmára talán Hermann Weyl adta a
legtalálóbb meghatározást, miszerint akkor szimmetrikus valami, ha valamilyen meghatározott
műveletnek, transzformációnak alávetve ugyanolyan marad, mint annak előtte volt. Eszerint a
legegyszerűbb esetben tárgyak szimmetriáiról és geometriai transzformációkról beszélhetünk, de
a modern ﬁzika területére lépve kiderül, hogy ott nem csak a „valami” és a „transzformáció”, de az
„ugyanolyan” is általánosabb értelemben értendő. A helyzetet a sakkjáték példájával illusztrálhatjuk,
ahol a ﬁgurák különféle geometriai szimmetriája szembetűnő. Emellett viszont beszélhetünk
magának a sakktáblának mint „téridőnek” a szimmetriáiról is, de megﬁgyelhetjük a ﬁgurák lépéseit
leíró szabályok mint „mozgástörvények” szimmetriáit is. Ilyen értelemben a ﬁzikai világ kutatása
nem más, mint egy számunkra ismeretlen „sakkjáték” szabályainak fokozatos kiismerése.

Szalay András előadása és koncert 16.00–17.30-ig a Tornácos csárdában
Fizika és zene
Az Atomkit alapító Szalay Sándor professzor ﬁa,
Szalay András ﬁzikus, aki a hetvenes években közkedvelt Panta Rhei együttes vezetője volt, ma pedig
elektronikus hangszerek és eﬀekt berendezések tervezésével foglalkozik. Munkájának eredményét többek
között a Yamaha, Akai, Fishman cégek termékei jelzik.
Szalay András

Sipos Attila

Előadásában néhány fejlesztésének, illetve találmányának a történetéről és ﬁzikai működésének
hátteréről lesz szó, zenei illusztrációkkal. Bemutatja a mesterséges idegsejthálózat felhasználásával működő gitárszintetizátort, az akusztikus gitár hangjának modellezését, valamint az
egy énekhangból sokszólamú vokált előállitó harmonizert.
Sipos Attila ﬁzikus-villamosmérnök, az MTA Atomki Elektronikai Osztályának helyettes vezetője.
Tudományos és számítógépes graﬁkai ismereteit elektronikus zenei érdeklődésével kombinálva
önálló meditatív multimédiás produkciókat hoz létre, melyből részleteket láthatunk az előadást
követő koncert során.
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Tudományos történet-staféta klubtagok közreműködésével, Gózon Ákos szerkesztésében
10.30–11.30-ig a Tornyos csárdában
Gyöngyszemek a magyar tudomány és technika múltjából
Gózon Ákos a programról: Előadóink – Demeter Attila, Kerényi Tibor,
Korondi Péter, Palkovits Miklós és Simonyi Miklós – a magyar
tudomány- és technikatörténet érdekességeivel foglalkozó 5-5 perces
mini előadásokban villantanak fel kutatói anekdotákat, frappáns
sztorikat, a patológia humorától az átmeneti állapotok elméletének
a születésén, a benzol históriáján vagy a mechatronikán át a
Röntgen-kép „ősbemutatójáig”.

Szerkesztő-műsorvezető: Gózon Ákos, az Élet és Tudomány főszerkesztője, a Professzori
Klub tudományos szakértője.
Közreműködő klubtagok:
Demeter Attila – MTA doktora, az MTA TTK AKI tudományos tanácsadója, az ELTE címzetes
egyetemi tanára, az Európai Fotokémiai Társaság Magyar Bizottságának titkára.
Kerényi Tibor – a Semmelweis Egyetem II. számú Pathológiai Intézetének egyetemi tanára.
Korondi Péter – a Műegyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének
vezetője, villamosmérnök, egyetemi tanár.
Palkovits Miklós – akadémikus, neuroanatómus, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa.
Simonyi Miklós – kémikus professzor, az MTA TTK emeritus tudományos tanácsadója,
a Kémiai Panoráma című folyóirat szerkesztője.

Demeter Attila
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Kerényi Tibor

Korondi Péter

Palkovits Miklós

Simonyi Miklós
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Két dudás egy csárdában?!
Grecsó Krisztián és Lackﬁ János könyvbemutatója Tarján Tamás vezetésével 12.00–13.00-ig
a Tornyos csárdában, majd dedikálás a Fókusz Könyváruház sátránál.
Grecsó Krisztián jobbára Kelet-Magyarországról írta Jelmezbál című új könyvének
fejezeteit, melyek önmagukban is kiadnak
egy-egy képet, mintha mindegyik történet
más családtag vagy szomszéd élete lenne.
Az utak keresztezik egymást, és végül,
bármennyire is összekeveredtek térben és
időben a darabkák, eggyé áll a nagy, drámai
egész.
Lackfi János eddig „háromszor kerülte
meg a földet”, s a nagysikerű Magyaroksorozat háromkötetnyi miniatűr sztorija
után Egy a ráadás. A zárókötetben Lackﬁ
humoros-fájdalmas, majdnem mindig csavaros történeteivel mintha északról, hűvösebb
tónusokkal érkezne, kissé tán nyugatra
pillantva, de a magyarok földjére. Oda,
ahol dúl a létharc, hemzsegnek a fénylátók,
szakítás után kettéhasítják a bútorokat, Luxemburgot hazánkhoz csatolják; ahol Erőspista,
Kiskapu, Árvalányhaj, Ihajcsuhaj, Délibáb és Ügyesbeton vígan és búsan élik életüket.
A két könyv, a két író és a közönség találkozására alkalmat adó beszélgetést
Tarján Tamás irodalomtörténész délies lendülettel szeretné vezetni a déli
órán, hogy a két írói temperamentum, világkép megmutathassa, miben
hasonlít és miben különbözik.
A könyvbemutató után Grecsó Krisztián és Lackﬁ János a Fókusz
Könyváruház sátránál dedikálnak.
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Vidám irodalmi műsor Tarján Tamás szerkesztésében 15.15-16.15-ig a Tornyos csárdában
A KARRIKATÚRÁTÓL A KARINTHKATÚRÁIG
Tarján Tamás az előadásról: A 19-20. század fordulója számos új
humorforrást plántált a magyar kultúrába is. Megszületett vagy új
életre kapott az operett, a kabaré, a varieté, a ﬁlmburleszk vagy épp
a pesti vicc. Nem történt ez másként a 20-21. század fordulóján sem:
elég csupán a „stand-up”-ra, a slammer-költészetre, a klipek világára
hivatkozni. Az ősi eredetű humoros műfajok egyike, a paródia e
bő száz esztendő során mindvégig virágzott. Főleg 1912, Karinthy
Frigyes Így írtok ti című nevezetes gyűjteménye óta. Minden magyar
paródiaszerző Karinthy köpenyéből bújt ki? Igaz a frappáns elnevezés:
manapság a hajdani „irodalmi karrikatúra” már „karinthkatúra”?
Összeállításunk ezen az évszázados hídon kel át. Fürge léptekkel, kacagtatóan.
Szerkesztő-műsorvezető: Tarján Tamás irodalomtörténész, a Professzori Klub irodalmi szakértője
Közreműködik:
Fenyvesi Márton jazz gitáros, producer
Fekete-Kovács Kornél zeneszerző, trombitaművész
Miklós Marcell színművész
Nagy Dániel Viktor színművész
Simkó Katalin színművész

Fenyvesi Márton
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Fekete-Kovács Kornél

Miklós Marcell

Nagy Dániel Viktor

Simkó Katalin

Dante-installáció
Fejléc szöveg

Dante széke: díszlet installáció, 2011 - videóvetítéssel egész nap a Vadászteremben
A díszlet körbejárása az alkotóval, Bodóczky Antallal 13.00–13.30-ig
Az MKB Professzori Klubban 2011-ben mutattuk be – Dante Isteni színjátékából – a külön
arra az alkalomra létrehozott Egy óra Dantéval című előadást.
A díszletet most kiállítottuk a Vadászteremben, az előadás felvételét pedig folyamatosan
vetítjük a rendezvény végéig.
13.00 órakor a díszlet alkotója, Bodóczky Antal, a MOME tanára
mesél Dante székéről.
A történetek sokaságát elmesélő szöveg egyetlen színész monológja,
a díszlet is egyetlen építmény, amely azonban tájak, színek és képek
sokaságát sűríti magába – hol illusztratív, hol asszociatív módon. Az
installáción elhelyezett makettvilág egy közlekedő mikrokamera
segítségével, élőben vetült ki a színpad körül elhelyezett vetítővásznakra, s így biztosította a színpadkép változó vizualitását,
melyben a 60 perces monológot egy helyben ülve mondta el a színész. A díszlet úgy épült,
hogy közelről is megtekinthető, körbejárható legyen, mint egy önálló installáció.
Rendező: Lukáts Andor
Dante: Kolovratnik Krisztián
Fuvolán közreműködik: Prof. Gyöngyössy Zoltán
Szakértők: Prof. Dr. Pál József, Prof. Dr. Kelemen János, Dr. Mátyus Norbert
Dramaturg: Lőkös Ildikó, Dr. Mátyus Norbert
Öltözéktervező: Kiss Tibor
Díszlet-installáció koncepciója, tervezője, kivitelezője: Bodóczky Antal
Makettmester és segítőtárs: Mindák Gergely
Kivitelezésben segített: Kozma Klaudia
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Dante-installáció
Mentoráltak színpada
Mentoráltak öltözősátra
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LED fal
Kávézó
Információs sátor
Csomagmegőrző
Fókusz Könyváruház
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MKB Pénztárak
MKB Pénztárak–Casada masszázs
Nagyszínpad
Nagysátor
Fellépők öltözősátra
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Openbár
Hiedelemverkli
MKB-Euroleasing
Openbár
Lángos, rétes, gyümölcs
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Kiválóságok Klubja mentori programja

A klub mentori programja 2013 októberében indult. A mentoráltak a klubtagok vagy a
bank ajánlásával kerülhetnek a programba. Olyan ﬁatalokat választunk, akik többek ígéretes
tehetségnél, büszkélkedhetnek már kimagasló eredménnyel, de még nem tekinthetők
befutottnak, és eddigi eredményeik, hozzáállásuk példa lehet kortársaik számára.
A mentorprogram azért is különleges, mert nem szponzorációt vagy protekciót ígér, hanem
a klubtagok ﬁgyelmét, segítségét és tanácsait a ﬁataloknak. Olyan képzést, ahol a tartós
sikerhez szükséges ismeretek sajátíthatók el. A program ideje alatt ﬁataljainkat is meghívjuk
a rendezvényeinkre.
A patronálás egy évig, ősztől őszig tart, de az arra érdemesek kezét később sem engedjük el.
Ugyanakkor keresünk új tehetségeket is.
Ma találkozhat mind a 14 ﬁatallal. A 11 előadóművész előadásokkal készül, a 3 alkotóművész
pedig kiállítással, illetve ﬁlmmel és videóval a videósátorban. A Mentoráltak színpadánál egy
pohár roséval fogadják a vendégeket.
Bízom benne, hogy a Professzori Klub tagjai éppen úgy megszeretik őket, és büszkék lesznek
rájuk, mint a mentoraik és a Kiválóságok Klubja tagjai.
A mentorok: Békés Itala, Báron György, Fekete-Kovács Kornél, Kozma Kata, Lukáts Andor,
Maurer Dóra, Miklósa Erika, Molnár Piroska, Orosz István.

Békés Itala

Báron György

Maurer Dóra

Fekete-Kovács Kornél

Miklósa Erika

Molnár Piroska

Kozma Kata

Lukáts Andor

Orosz István

Köszönöm nekik és minden klubtagnak, akik támogatják a mentori programot!
Kozma Kata
mentori program vezetője
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Nagy Dániel Viktor és Győrei Zsolt előadása 10.30–11.15-ig a Mentoráltak színpadán
„A nyíló combok erdein túl” – A Velemi Névtelen verseiből
Ez a Velemi Névtelen különös, titokzatos ﬁgurája a magyar irodalomnak. Egyesek még a
létezését is vitatják, de talán nem is az számít, létezett-e csakugyan. A mű a fontos: a sokszor
pimasz, sokszor pajzán, sokszor panaszos versek, amelyek nemcsak a mohácsi csatától Kőszeg
ostromáig, de a kéjsóvár kocsmatündérektől a fehérmájú grófnékig, a virgonc örömtől a
lankadt mélabúig vezetnek, játszadozván ütemmel, zenével, formával. A nemrégen fellelt
és kiadott verseskönyvből egy literátor és egy színész kanyarított ötvenpercnyi könnyesmosolyos, mondós-muzsikálós estet.
Győrei Zsolt „A Velemi Névtelen versei és levelesládája” című
kötetéből összeállította és előadja: Győrei Zsolt és Nagy Dániel Viktor
Zene: Nagy Dániel Viktor és Wunderlich József
Nagy Dániel Viktor Junior Prima díjas színművész a Kiválóságok
Klubja 2014/2015-ös mentori programjának támogatottja.
Mentora: Lukáts Andor
Felhívjuk nézőink ﬁgyelmét, hogy a versekben helyenként
nyers kifejezések is akadnak.
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Kéringer Dávid és Mester Dávid koncertje 11.30–12.00-ig a Mentoráltak színpadán
Francia muzsika a 20. századból
Összeállítás az előző század népszerű
és kevésbé ismert francia mestereinek
munkáiból.
Fellépnek: Kéringer Dávid (klarinét,
szaxofon) és Mester Dávid (zongora).
Kéringer Dávid a Kiválóságok Klubja
2014/2015-ös mentori programjának
támogatottja.
Mentora: Miklósa Erika

Simkó Katalin és Miklós Marcell színművész előadása 12.15–12.45-ig a Mentoráltak színpadán
Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból (4. és 5. jelenet)
Kati és Marcell osztálytársak voltak a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, Lukáts Andor
és Jordán Tamás osztályában.
A Kiválóságok Klubja mentori programjába – egy év eltéréssel – Lukáts Andor
ajánlásával kerültek.
Kati a 2014/2015-ös mentorprogramnak,
Marcell a 2013/2014-esnek a támogatottja.
Az egyetem elvégzése óta ez a második
közös fellépésük.
Az előadásról: Johan és Marianne régóta házasok, gyerekeik vannak, mindenük megvan,
szinte tökéletesen élnek. Johannak szeretője lesz, és elhagyja családját. Marianne nem törik
össze, megkezdi önálló életét. Két év után újra találkoznak.
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Tandi Flóra énekes koncertje 13.00–13.30-ig a Mentoráltak színpadán
A ﬁatal énekesnő a frankofón zenei világból ad ízelítőt
hallgatóságának. Bemutatkozó lemeze 2013-ban jelent meg
Premier címmel, s Fonogram jelölést kapott az Év Felfedezettje
kategóriában. Francia nyelvű dalok előadójaként 2015-ben
beadta jelentkezését a francia Eurovíziós nemzeti válogatóra,
ahol legjobb négyig jutott. Versenydalát Miklósa Erikával énekeli
ősszel megjelenő második albumán, francia és magyar nyelven.
A koncerten zongorakíséretre írt átdolgozások mellett saját dalok
is megszólalnak.
Zongorán közreműködik: Koczka Ferenc
Tandi Flóra a Kiválóságok Klubja 2013/2014-es mentori programjának támogatottja.
Mentora: Miklósa Erika

Banai Sára mezzoszoprán énekművész koncertje 13.45–14.15-ig a Mentoráltak színpadán
Kamasz ﬁúktól szende szüzeken át a rosszlányokig: a mezzoszopránok élete
Felcsendülnek Mozart, Schubert, Rossini, Bizet, Gershwin művei,
melyeken keresztül közönségünk betekintést nyerhet a mezzoszoprán szerepkörbe.
A koncerten szereplő áriák és dalok serdülő ﬁúkról, ártatlan és
kevésbé ártatlan hölgyekről szólnak, de olyan titkokról rántják
le a leplet, mint a mítikus „támasz” rejtélye, a koloratúra, és az
énekléshez szükséges kilók.
Zongorán közreműködik: Lendvai Dalma
Banai Sára a Kiválóságok Klubja 2014/2015-ös mentori programjának támogatottja.
Mentora: Békés Itala
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Grisnik Petra előadása 14.30–15.30-ig a Mentoráltak színpadán
Esterházy Péter: Hrabal könyve – episztoláris édeshármas egy nőre
FÉLolvasó színház
(A 2014-es Vallai Fesztivál különdíjas előadásának alkalomhoz fazonírozott verziója.)
Kicsit azért szégyelli magát az ember, hogy nem tudja,
milyen, amikor az állami rendszámú Lada áll a ház előtt. De
azért tudja, hogy milyen a kertvárosi nagycsaládban jelen
lévő magány.
Hogy nem tudja, milyen feleségnek lenni. De azért érezte már, hogy segítene, de nem tud.
Hogy hangosan röhög fel, midőn az Úr megszólítja egy angyalát ekképp: Csocsókám. De
azért elhiszi, hogy mivel az Úr lát mindent, olyan egyedül van, mint az ujjam.
„Álmomban Maga én voltam, és így szóltam hozzám, Magához vagy fordítva: álmodj egyszer,
kérlek, te is rólam, meglátod, álmodban, meghálálom.”
Grisnik Petra Junior Prima díjas színművész a Kiválóságok Klubja 2015/2016-os mentori
programjának támogatottja.
Mentora: Molnár Piroska

Szlama László és édesapja koncertje 15.45–16.15-ig a Mentoráltak színpadán
Szlama László az egyetemes Kultúra Lovagja és
Ifj. Szlama László Junior Prima díjas népzenész
koncertjén közel tízféle hangszeren mutatják
be a népzene öt nagy dialektusterületének
autentikus dallamkincsét, felcsendülnek népzenei feldolgozások és középkori dallamok is.
Szlama László a Kiválóságok Klubja 2013/2014-es
mentori programjának támogatottja.
Mentora: Miklósa Erika
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Mentoráltak színpada

Girán Péter gitárkoncertje 16.30–17.00-ig a Mentoráltak színpadán
Egy gitár jóval többet rejt a slágereket kísérő akkordozásnál.
A koncerten Bach, Albéniz, és a Ben Hur c. ﬁlm zenéjét is komponáló
Rózsa Miklós művei hangzanak el, s lesz egy kis ízelítő a ﬂamenco
zenéből, egyebek mellett Paco de Lucia zenéjével.
Girán Péter a Kiválóságok Klubja 2014/2015-ös mentori programjának támogatottja.
Mentora: Miklósa Erika

Kiss Flóra énekes és Táborszky Bence trombitaművész koncertje 17.30–18.05-ig
a Mentoráltak színpadán
Flóra és Bence a Kőbányai Zenei Stúdióban barátkoztak össze; a most velük fellépő
zenészekkel is ott ismerkedtek meg.
A Kiválóságok Klubja mentori programjába – egy év eltéréssel – Fekete-Kovács Kornél
ajánlásával kerültek.
Flóra a 2014/2015-ös mentorprogramnak, Bence a 2015/2016-osnak a támogatottja.
A produkció kettejük ízlésének metszeteként jött létre. Válogatásuk a jazz gyökereiből és a fekete zenei kultúra más
irányzataiból – úgy mint r’n’b, hiphop
– született kortárs dalokból merít.
Közreműködik:
Cseke Gábor billentyűk
Bécsy Bence gitár
Heilig Tamás basszusgitár
Jancsovics Máté dob
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Mentoráltak videósátra

Folyamatos vetítés a Mentoráltak videósátrában
Szilágyi Fanni operatőr, ﬁlmrendező
Operatőrként végzett, mester fokozatú diplomamunkáját idén
készíti ﬁlmrendező szakon a Színház- és Filmművészeti Egyetemen.
Kamaszkor vége című alkotása tavaly elnyerte a Friss Hús 3.0
rövidﬁlmfesztivál magyar fődíját, amit többek között a torontói és
a New York-i (Hamptons) ﬁlmfesztiválon is levetítettek. 2016-ban
rövidﬁlm kategóriában elnyerte a Magyar Filmkritikusok Díját.
Fehér Farkas című rövidﬁlmje a rövid- és dokumentumﬁlmek bilbaói
fesztiválján járt.

A Mentoráltak videósátrában 10.30-18.00 óra között egymást követően folyamatos
vetítjük Fanni Kamaszkor vége című 13 perces kisﬁlmjét, Ádám Zsóﬁa Koreográﬁa
Bolcsóra című 5 perces videómunkáját és Kazi Roland Mitmitke című közel 4 perces
videóperformanszát.
A vetített ﬁlmről, videókról:
A Kamaszkor vége érzékenyen ábrázolja a
felnőtté válás pillanatát egy ikerpár esetlen
erotikus próbálkozásainak és egymással folytatott
versengésének megmutatásával.

Zsóﬁ a Koreográﬁa Bolcsóra című videómunkájáról:
Bolcsó Bálint A Bloomy Girl című darabját felhasználva, a
hangok anyagra gyakorolt közvetlen hatását vizsgálom.
A kifeszített vászon a zene hangjaira rezonálva folyamatosan átrendezi, átalakítja az addig kirajzolódott
látványt.

Aki egy fekete tyúk első tojását a hóna alatt kelti ki,
egy lidércet hoz a világra. Roland Mitmitke című
videóperformansza ezzel a kevésbé ismert babonával
foglalkozik.
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Mentoráltak kiállítása

Ádám Zsóﬁa képzőművész kiállítása a Mentoráltak színpada mellett*
A Magyar Képzőművészeti Egyetemen végeztem képgraﬁka szakon,
2015-ben. Az Erasmus és a Ludwig Alapítvány ösztöndíjának köszönhetően egy évet a Drezdai Képzőművészeti Akadémián, és Európa több
nagyvárosában tanulhattam.
Az Emlékező anyag című diploma-installációm egy részét hoztam
el, ahol az idő anyagra gyakorolt hatását kutatom. A feltárt fatörzs
a „bármely anyag” modellje kíván lenni, a rajta végbemenő egyéni
történetek a megismételhetetlenre mutatnak rá. Munkámban a kusza
elágazás-hálózatnak a legelső lépését, a kettéosztódást és a ráirányuló
várakozást, készülődést emeltem ki.
Zsóﬁ Koreográﬁa Bolcsóra című videómunkáját a Mentoráltak videósátrában nézheti meg.
Ádám Zsóﬁa a Kiválóságok Klubja 2014/2015-ös mentori programjának támogatottja.
Mentora: Kozma Kata; Szakmai mentora: Maurer Dóra

Kazi Roland képzőművész kiállítása a Tornyos csárdában**
Hiedelemverkli
Roland 14.00-14.30-ig válaszol az érdeklődők kérdéseire
Kinetikus szerkezetek építése, illetve olyan analóg technikák újragondolása foglalkoztat, amelyek történetmesélő funkcióval bírnak. A
különböző médiumok vegyítése és a köztük létrejövő párbeszéd érdekel.
Leginkább azok a témák inspirálnak, amelyekben önmagunk és a
körülöttünk lévő világ megismerésére, megértésére teszünk kísérletet.
A Hiedelemverkli a magyar viszonylatban
megjelenő boszorkányságot és az ehhez köthető
mondakört, hiedelmeket dolgozza fel egy
interaktív kinetikus installáció formájában. A népi
mondavilágból így felelevenedik a tudós kocsis
legendája, a nora rémmeséje, a boszorkánnyá
avatás rítusa. Egy videóperformansz is látható lesz
a Mentoráltak videósátrában, ami babonaság
egy újabb megnyilvánulását mutatja be.
Kazi Roland a Kiválóságok Klubja 2015/2016-os mentori programjának támogatottja.
Mentora: Kozma Kata; Szakmai mentora: Orosz István
* A programfüzet írásakor még nem áll rendelkezésünkre kellő információ a sátor adottságairól, ezért ha ott nem
találja, kérjük, érdeklődjön az információs sátornál.
** Tájékoztatjuk, hogy a Hiedelemverkli a Tornyos csárdába meghirdetett előadások között és utánuk látogatható.
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Zenei nagyszínpad

Szirtes Edina Mókus ezúttal saját – népdalszövegektől, a
világirodalom legszebb költeményeitől ihletett, improvizatív –
kompozícióit adja elő. Mókus nem zenét ír a verssorok alá, hanem
a versben megszülető élményt, ﬁlozóﬁát és világlátást fogalmazza
újra a zene nyelvén.
A különleges alkalomra pedig különleges koncertet kapunk, egy
fergeteges világzenei utazást, amit – Mókus állandó zenésztársai
mellett – Sinha Róbert gitárművész játéka is emlékezetessé tesz.

Alexa és Hrutka Róbert koncertje 12.00–12.35-ig a Nagysátor színpadán
Találkozás Pilinszkyvel
Alexa (Alex Fender) első önálló albuma
ősszel jelenik meg a Tom-Tom Records
gondozásában. A lemez és az előadás
Hrutka Róbert és Alexa megzenésített
Pilinszky-verseire (Parafrázis; Ne félj;
Mégis nehéz; Kihűlt világ; Te győzz le…),
illetve Bereményi Géza Pilinszkyről írt
dalszövegére épül.
Alexa Hrutka Róberttel (gitár, vokál) és Bakai Mártonnal (hegedű)
lép színpadra.
Közreműködik Nagy Dániel Viktor színművész is, a Kiválóságok
Klubja mentoráltja, aki a dalok között elmond néhány Pilinszkyverset.
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fotó Pitrolﬀy Zoltán
(Ridikül Magazin)

Szirtes Edina Mókus koncertje 11.00–11.40-ig a Nagysátor színpadán
Mámor
Közreműködik: Födő Sándor – dobok, Hámori Máté – gitár
Vendég: Sinha Róbert – gitár

Zenei nagyszínpad

Kákics zenekar koncertje 13.00–13.45-ig a Nagysátor színpadán
A Kákics zenekar 1997-ben, Székesfehérváron alakult. A kezdetektől
arra törekednek, hogy a dalaikat a
gyűjtési területükön ismert hangzereken szólaltassák meg.
Műsoruk a Rábaközből indul, majd
érinti Somogy-országot, annak is a
belső részén élő pásztorokat, akik
fújják a hosszi furuglát. Dél-Alföldön
Kiskundorozsmánál recsegtetik a
tekerőt az oláhosra, Gyimesben pedig csattog a csipi süti, vagyis a gardony a rendes héjszára.
Aztán a Kárpátok túloldalán Moldvában egy takaros asszony két csángó dallam között mesél
a pitán emberről, Ambarusról és pletykás feleségéről.
A zenekar tagjai: Horváth Árpád, Lendvai Tibor, Tárnok Ákos, Várai Áron.
Közreműködik: Baboth Dóra

Lukács Miklós és Dresch Mihály koncertje 14.30-15.10-ig a Nagysátor színpadán
Lukács Miklós cimbalomművész és Dresch Mihály szaxofonművész kapcsolata több mint
10 évvel ezelőtt kezdődött a Dresch Quartetben. A számos díjjal kitüntetett művészek azóta
rendszeresen fellépnek duóban is.
Labirintus című 2013-as lemezük világszerte nagy sikert aratott. Számos fesztivált
megjártak, és megfordultak a világ nagy
koncerttermeiben is, New York-tól Szentpétervárig. Jelentős jazz szaklapok méltatták őket. Duójuk igazi zenei csemegének
számít.
Műsoruk gerincét Dresch Mihály kompozíciói alkotják, de felcsendülnek majd népzenei feldolgozások és jazz standardek is.
Zenéjükre számos zenei irány hatott, de az
alapot mindig a magyar népzene adja. Így
lesz ez most is.
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Zenei nagyszínpad

Harmadik ﬁgyelmeztetés színészzenekar koncertje 16.15–17.00-ig a Nagysátor színpadán
„Dalok a 60-as évektől tegnapig, azoknak, akik ma hallgatják úgy, ahogy mi játsszuk.”
A zenekar tagjai:
Fillár István szólógitár
Cserna Antal gitár, vokál,
szájharmonika
Gémes Antos ének
László Zsolt basszusgitár
Wagner-Puskás Péter billentyű
Pethő Gergő dob
Ez a zenekar minden táncos lábú
vagy vidámságra vágyó vendégünk
kedvére lesz! Koncertjük idejére
a színpad előtti részt szeretnénk
táncparketté változtatni.

Tompos Kátya és Hrutka Róbert koncertje 17.30–18.05-ig a Nagysátor színpadán
Keresztül Európán
Ezen az Angliától Oroszországig tartó varázslatos zenei utazáson a dalok, versek angol,
francia, magyar és orosz nyelven szólalnak meg. Az előadás művészi célja hidat emelni a két
kultúra, a Kelet és a Nyugat között.
Tompos Kátya színésznő a Nemzeti
Színház tagja. Fiatal kora ellenére máris
számos díjjal jutalmazták tehetségét.
Hrutka Róbert Fonogram- és Artisjusdíjas gitáros, énekes, zeneszerző, 1989-től
napjainkig kétszáznál is több nagylemez
elkészítésében működött közre, számos
ﬁlm zeneszerzője.
Tompos Kátya és Hrutka Róbert koncertjével zárjuk a napot, ám az utolsó számhoz
csatlakoznak László Zsolt és Nagy Dániel Viktor színművészek, illetve Pethő Gergő
bábszínész is – de az, hogy ki milyen szerepben, csak a nap végén derül ki.
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Szenior pusztaolimpia és erdei kocsikázás

Szenior pusztaolimpia 11.30–12.30 és 15.00–16.00-ig a Falusi udvar melletti füves részen
Fontos információk:
Ha Ön részt venne a Szenior pusztaolimpia valamelyik, vagy akár mindegyik versenyszámában,
jelentkezzen 10 és 12 óra között az 1. számú információs sátornál és kérje a versenyzőknek
járó pontozólapot, melyre a pontjait gyűjtheti. A női és férﬁ kategóriák legtöbb pontot szerző
első három helyezettje oklevelet és ajándékot kap. A résztvevők a jelzett időpontok között
tetszőleges időben indulhatnak. A verseny végeztével a pontozólapot az 1. számú információs
sátornál kell leadni, legkésőbb 16.10-ig. Eredményhirdetés a Nagyszínpadon 17.15-kor.
A Szenior pusztaolimpia versenyszámai és szabályai
Vegyes számok (hölgyek és urak egyaránt indulhatnak):
Karikadobás: három lehetősége van a versenyzőnek, ahányszor rádobja
a karikát a farúdra, annyi pontot kap (a középső rúd duplán számít).
Üvegleverés karikás ostorral: három lehetősége van a versenyzőnek,
ahányszor leüti az üveget a tuskóról, annyi pontot kap.
Íjászat: szakképzett íjász segítségével lőnek célba a versenyzők, pontozás
a klasszikus módon, az elért köregységek alapján történik.
Pálinkacsúszda: féldecis poharakat kell végigcsúsztatni egy
asztalon, és egy csinos mini krimó ajtaján betalálni velük.
Csak női számok:
Vetőmag válogatás: A lehető legrövidebb időn belül kell
legalább kétféle (pl.: zab és kukorica) vetőmag elegyét
különválogatni.
Almatorony: 4 almából 30 másodperc alatt tornyot kell
építeni, aminek 15 másodpercig állnia kell.
Csak férﬁ számok:
Vasvillahajítás szalmabálákba: egy rönkhöz van kikötve három szalmabála, a versenyzőknek
azokba kell beleállítaniuk a vasvillákat. Két dobása van mindenkinek, 1-1pontért.
Lengőteke: Békebeli klasszikus sportág, melynek során a golyót jobb oldalra kitérítve kell
meglendíteni, hogy hátulról a lehető legtöbb bábut döntse le. Végül el kell kapni a golyót, hogy
ne tarolja le az állva maradt babákat.
Erdei kocsikázás a rendezvény teljes ideje alatt
folyamatos, indulási helyét jelöltük a térképen.
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MKB Pénztárak, MKB SZÉP Kártya

Egészség, megtakarítás, nyugalom és SZÉP élmények
Nagy szeretettel várjuk Önt és kedves Partnerét az MKB Egészség- és
Önsegélyező Pénztár, az MKB Nyugdíjpénztár és az MKB SZÉP Kártya
információs sátránál, ahol tippeket adunk a különböző megtakarítási
lehetőségekről, akár nyugdíjasoknak is.
Tanácsok az egészséges élethez!
Általános állapotfelméréssel segítünk: a helyszínen különböző szűrővizsgálatokon
is részt vehetnek partnerünk, a Hungária Med-M jóvoltából.
Vérnyomásmérés, csontsűrűség vizsgálat, Vicardio szív-stresszmérés
és testanalízis után gyors felvilágosítást és hasznos életmód
tanácsokat kaphatnak az egészségi állapotukkal kapcsolatban.
Lábunk egészségének megőrzéséhez nagyon fontos a megfelelő cipő
kiválasztása. A Revans 2000 Kft., a több mint száz éves múltra visszatekintő
Scholl lábbelik legnagyobb forgalmazója a helyszínen ad tanácsokat a
helyes lábápoláshoz és bemutatja a legújabb cipőmodelleket.
Testi-lelki feltöltődés: maximális kényelemben, komplex masszázsélményben részesülhetnek. Kipróbálhatják a Casada Hungary Kft.
szolgáltatónk által forgalmazott speciális masszázsfotelt, kézi masszírozó
készüléket, gerincterápiás pihenőpadot és a vibrációs trénert is.
Ötletek a megtakarításokhoz!
Az információs pultunknál megtudhatja tőlünk, hogy az MKB Pénztárak segítségével
miként gondoskodhat saját és családja egészségéről, hogyan biztosíthatja a nyugdíjas
évek kedvezőbb anyagi helyzetét, az életszínvonal tartását és a hétköznapi költségek csökkentését. Az MKB Bank által kibocsátott MKB SZÉP Kártyával pedig kikapcsolódhat és szép
élményekkel gazdagodhat.
Az MKB Nyugdíjpénztár (www.mkbnyp.hu) konzervatív befektetési politikájával
gondoskodik a nyugdíjas kor anyagi biztonságáról.
Az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár (www.mkbep.hu) kibővült szolgáltatásaival és
kedvező feltételrendszerével segíti tagjait, hogy a mindennapokban ténylegesen felmerülő
egészségügyi, egészségvédelmi és egyéb mindennapi kiadásaikat jelentősen csökkentsék.
Figyelmébe ajánljuk, hogy az önkéntes pénztárakba történő egyéni beﬁzetés esetén az
öngondoskodása „jutalmaként” – amennyiben rendelkezik
jövedelemmel – 20 százalékos adókedvezményt is igénybe
vehet.
Az MKB SZÉP Kártya (www.mkbszepkartya.hu) a béren
kívüli juttatások körében az egyik legnépszerűbb lehetőség,
melyet a munkáltató biztosíthat dolgozói számára.
Szeretettel várjuk a nyugalom, az egészség és a pihenés szigetén! Tudjon meg többet az
MKB Pénztárak és az MKB SZÉP Kártya által nyújtott lehetőségekről!
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MKB-Euroleasing
Fejléc szöveg

Beleültetjük álmai autójába!
Az MKB-Euroleasing 25 éve segíti autóhoz ügyfeleit. Szoros
importőri és autókereskedői kapcsolataink révén személyre szabott
ajánlatokat tudunk biztosítani Önöknek.
Kiemelt partnerünk, a Jász-Plasztik Autócentrum jóvoltából az idei
rendezvényen a legújabb KIA, Suzuki és Mercedes tesztvezetéssel
kedveskedünk vendégeinknek.

Kipróbálható modellek:
Kia Cee’d
Kia Sportage
Suzuki Vitara
Mercedes E osztály

A tavalyi év nagy változásokat hozott a vállalatcsoport életében.
Autóﬁnanszírozási üzletágunk az MKB Bank teljesértékű leányvállalata lett. Nemzetközi
tapasztalattal rendelkező vezetőtársaimmal célul tűztük ki, hogy autóﬁnanszírozóból
univerzális lízingvállalattá fejlődjünk. Ezért beindítottuk új eszközﬁnanszírozási üzletágainkat,
így már nagyhaszongépjármű, mezőgazdasági- és általános gép- és eszközﬁnanszírozással
is állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Várjuk sok szeretettel standunkon!
Üdvözlettel:
Vály Judit
MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.
vezérigazgató
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Fókusz Könyváruház

Az idei évben ismét bennünket ért az a megtisztelő feladat, hogy a hazai tudományoskulturális élet különleges eseményén a könyveket közelebb hozhassuk Önökhöz.
A Líra csoport már több mind 20 éve a magyar könyvpiac
egyik legmeghatározóbb szereplője, fő tevékenységünk a
könyvkereskedelem és a könyvkiadás.
Országszerte 65 könyvesboltot üzemeltetünk, melyek rendkívül széles áruválasztékkal rendelkeznek, és nemcsak könyvekben, hanem egyéb kulturális árucikkekben – mint CD, DVD
vagy kotta – gazdagon felszereltek. Mindemellett a www.lira.hu címen működő online
könyváruházunkban is megtalálhatja bárki a termékeinket.
Cégcsoportunkhoz tartozik a Rózsavölgyi és Társa két zeneműboltja, a Rózsavölgyi és
a Kodály, valamint zeneműkiadói tevékenysége is. A több mint 150 éve alapított cég a
huszadik század elején Közép-Kelet-Európa legnagyobb zeneműves cége volt. A Szervita
téri boltunk mellett található a Rózsavölgyi szalon, ami színházi eseményeknek és irodalmi
esteknek is otthont ad.
Öt további kiadó is a Líra csoport tagja. A Magvető Kiadó Magyarország vezető szépirodalmi
könyvkiadója, szerzői közé a kortárs magyar és külföldi szépirodalom legkiemelkedőbb
alkotói tartoznak, ugyanakkor sok jelentős, klasszikus szépíró életművének gondozása is
e kiadóhoz kapcsolódik. A Corvina Kiadó ismeretterjesztő, művészeti, idegenforgalmi
és idegen nyelvű kiadványairól ismert, a General Press a Világsikerek és a Romantikus
regények című sorozatai miatt közkedvelt. Az Athenaeum fő proﬁlja a kortárs szórakoztató
irodalom és ismeretterjesztés, míg a Manó Könyvek palettáján gyermek-, ifjúsági szép- és
tényirodalmi művek találhatók.
Legfontosabb törekvésünk, hogy boltjainkban az olvasók szakértő kollégáink segítségével a
magyarországi legszélesebb kínálatból megtalálják az általuk keresett könyveket, melyhez
kedvező vásárlási lehetőséget biztosítunk.
A Professzori Klub és a Kiválóságok Klubja rendezvényén a Líra csoport zászlóshajója,
a Fókusz Könyváruház 15 százalék kedvezménnyel biztosít vásárlási lehetőséget, sőt
vásárlóinknak Líra törzsvásárlói kártyát is adunk ajándékba.

Kolosi Beáta
a Líra Könyv Zrt. vezérigazgatója
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Tóth Sándor
Fejléc
kávézója
szöveg

Törökkávé készítése Tóth Sándorral 14.30–15.30 a kávézónál
A Kávé Háza Szekszárd
Eddigi tapasztalataink szerint az MKB Professzori Klub és a
Kiválóságok Klubja rendezvényeire rengeteg kedves és érdeklődő
ember jár, a szervezők pedig gondosak és ﬁgyelmesek. Öröm és
megtiszteltetés számunkra, hogy ismét MegKávéztathatunk
Benneteket.
Most néhány különleges tétellel is készülünk. A 2015-ben a
Lucky Cap Micro Roastery kávépörkölőnk Az Év Kávépörkölője
Magyarországon elnevezésű díjat nyerte el, illetve egy Kenyai
szövetkezeti közösségben termelt kávénk, a Gakuyuni AA+ lett
Az Év Kávéja Magyarországon. Az utolsó kilókat gyorsan lejegeltük belőle és a rendezvény
előtt egy héttel lepörköljük, a rendezvényen már lehet is kóstolni. Természetesen az olasz
stílus kedvelőiről sem feledkezünk meg, nekik egy organikus, fair trade arabica blendet
viszünk. A brew barban lesz friss szüretes kávé gyümölcshúsából készített tea és egy Perui
kávé is a Thunki farmról.
14.30 és 15.30 között interaktív törökkávé készítést tartunk: tradicionálisan, homok ágyon.
Szeretettel várjuk!
Tóth Sándor
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Lázár Lovaspark

A Magyar Turizmus Minőségi Díjjal és Magyar Termék Nagydíjjal kitüntetett Lázár Lovaspark
Budapesttől félórányira, Domonyvölgy szívében, a festői Duna – Ipoly Nemzeti Park természeti
környezetében várja vendégeit. A tavakkal tarkított völgyben található kiránduló központ
és rendezvényhelyszín, a kalandra és kikapcsolódásra vágyó hazai és külföldi turisták
kedvelt célállomásává vált. Tulajdonosai Lázár Vilmos és Zoltán, tizenkilencszeres fogathajtó
világbajnokok.
A magyar lovas hagyományokat felelevenítő bemutatók során megismerkedhetnek
a fogathajtással, a lovasíjásszal, a csikósok bravúrjaival, huszárok és dámalovas közreműködésével felidézik Erzsébet Királyné időszakát, majd a lélegzetelállító pusztaötös
zárja a programot. A parkban sétálgatva a vendégek megismerhetik a magyar őshonos
háziállatokat – szürkemarha, rackajuh, mangalica, puli...
A Világbajnokok Termében megtekinthetik a fogathajtó versenykocsikat, érmeket, kupákat,
valamint több tucat fotó és egy kisﬁlm segítségével bemutatják a kiemelkedő világsikereket
elért magyar fogathajtó sportot. A versenylovakat is megcsodálhatják az istállóban. Az
igazi élménynek számító erdei lovaskocsikázás alkalmával a magyar fogatolási mód is
megtekinthető.
A programokat követően a vendégek
a három, különböző népies stílusban
berendezett csárda egyikében házias
magyar ételeket és kiváló minőségű
magyar borokat fogyaszthatnak.
Az étkezést a klasszikus, öttagú cigányzenekar muzsikája kíséri.
A lovaspark kiváló helyszín esküvők,
születésnapok és különféle családi
események megünneplésére.

Szent György kápolna

A Lázár Team évről évre bővülő és megújuló szolgáltatásai révén kívánja megvalósítani a
minőségi vendéglátás és az igényes szórakozás minden elemét.
Látogasson el Ön is a domonyvölgyi Lázár Lovasparkba és kóstolja meg az ország legﬁnomabb
gulyáslevesét!
A vendégeket előzetes bejelentkezéssel fogadják.
Lázár Lovaspark – 2182 Domonyvölgy, Fenyő u. 47.
Tel.: +36 28 576 510, +36 30 683 1213, +36 30 444 9330
E-mail: lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu
www.lazarlovaspark.hu
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www.professzoriklub.hu
professzoriklub@mkb.hu

www.kivalosagokklubja.hu
kivalosagokklubja@mkb.hu

