
9 - 1/2 11 

 

1. Sajtómunkások   117. 
G. Szabó Dániel – Index 
Vári György – Magyar Narancs 
On-line és nyomtatva, de mindenképpen 
tájékoztat, elemez. A régi technika és az új. 
Nem szemben állnak, hanem kiegészítik 
egymást. Miben hasonló, miben eltérő, ha itt 
vagy ott sajtómunkálkodik az ember?  
 
2. Pszichológus          vetítő 
Iring Zoltán 
Gyógyító. Segít azoknak, akik nehezen viselik 
önmagukat, az életet vagy a kapcsolatot, 
melyet maguknak teremtettek, rontottak. 
Sokféle rossz, de javítható élethelyzetről 
hallhatsz és kérdezhetsz: szorongásról, 
étkezési zavarról, kilátástalanság-érzetről, és 
többféle módszerről is szó eshet: kognitív és 
viselkedésterápiáról, valamint pár- és 
családterápiáról. 
 
3. Színházi és filmmunkás  209. 
Dési András 
Miért is a furcsa megnevezés? Mert művészeti 
vezetője egy filmforgalmazó cégnek, de 
rendezett filmet is, forgatókönyvet színi- és 
filmkritikákat írt, és egyetemi színtársulatot 
vezetett. Szóval sokféle tevékenységről lehet 
őt kérdezni. No meg a pénz és a kultúra 
viszonyáról. 
 
4. Fejlesztő mérnökök  39. 
Turányi Zoltán és Melis Endre  
Mindketten a jövőnek élnek. Területük: az 
elektronika, a mobiltelefónia, a hálózatok és 
az adatköz-pontok. Milyen is az, amikor az 
ember kigondolja a még nem levőt? Milyen, 
amikor az álomból valóság, működés, eszköz 
lesz? Minden nap kéjmámor? 

5. Közgazdász   115. 
Oláh László 
Tőke, kockázati tőke, tőkealap, befektetési 
menedzselés? Most talán megtudhatod, hogy 
működik, és mit csinál az, aki ezekkel 
foglalkozik! 
 
 
6. Kutató természettudósok     6. 
Péter László vegyész és Biró Tamás 
Sándor fizikus 
Mi mindennel foglalkozhat egy kutató? És 
hol? Laboratórium, műszerek, kémcsövek? 
Csak az ionok és a vegyületek? Kvarkok és 
elektronok? Vagy könyvtárban és számítógép 
előtt ülve agyát jártatva gondolkodik a 
növekedés és a társadalomfejlődés kérdéseiről, 
a háború, és a tudomány fejlődésének 
kapcsolatáról? 
 
 
7. Pedagógusok   208. 
Bóta Mária tanító, Ekkert Zsuzsa 
gyógypedagógus és Fülöp Ildikó óvónő 
beszél arról, amit látszólag mindannyian 
ismerünk,  hogy hogyan lehet fejleszteni 
bennünket addig, hogy tudással és képes-
ségekkel rendelkező, magunk sorsát kézben 
tartani tudó lények legyünk. Na meg arról is 
lehet kérdezni őket, milyenek ez a másik 
oldalról nézve.  

 
8. Szállodaipari szakember              13. 
Iváncsics Nándor a Korona Szálloda 
igazgatóhelyettese 
Adminisztráció, menedzselés, innováció, szer-
vezés, az üzemszerű működés irányítása? 
Melyik a fontos, hol az egyensúly? Mit csinál, 
aki az idegenforgalom területén vezető? 
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1. Festőművész   208. 
Egyed László 
Most nyílt meg egy kiállítása a Horánszky utca 
5.-ben. A festő fest. És még? Ihlet, meg-
rendelés, szekértelem, invenció, pénz, ön-
menedzselés… 
 
 
2.  Mérnök-informatikus  56. 

Fehér Gábor – Google, Zürich 

Munkája a chromium böngésző és a google 

kereső fejlesztése. Kérdezz! 

 

 

3. Matematikusok   6. 
Elekes Márton és Fath Gábor 
Mit csinál, aki a matematika elméletével, és 
mit, aki az alkalmazással foglalkozik? 
Halmazelmélettel és valós függvényekkel az 
ELTE-n és az MTA Rényi Alfréd 
Matematikai Intézetében; pénzügyi tanács-
adással és elemzéssel a Morgan-Stanley-nél. 

 
 

4. Építő- és építészmérnök  115. 
Balogh Ágnes és Zsuffa Zsolt 
Mi a különbség a két épít- kezdetű mérnök 
munkája között? 
 
 
5.  Gyógyítók: orvosok és gyógytornász 

13. 
dr. Eörsi Dániel, dr. Kapus Zoltán és 
Molnár Ágnes 
Milyen a körzetben és milyen a kórházban 
gyógyító orvos munkája? Mi mindenen tud 
segíteni nekünk a gyógytornász? Igen, ők a 
törzsi varázslók utódai a modern korban. 



 
6. Színész      39. 
Rajhona Ádám 
Kaposvár, Katona, Víg – színpad, film, 
szinkron 
Miért lesz az ember színész? Milyen a színházi 
munka? Előadás inkább vagy próba? Napi 
munka vagy napi halál? Talán választ kapunk. 
A mai nagyon nagyok egyikétől. 
 
 
7. Rendezvényszervező        vetítő 
Juhász Marietta 
Hogy vezetett az út egy rendezvényszervező 
céghez? Mi mindenre kell figyelni, ha rajtunk 
múlik a terembérléstől a szemét 
összeszedéséig, a meghívásoktól az orvosi 
ügyelet biztosításáig minden? És hányan hogy 
működnek együtt egy projektben? Szabad az 
idő? 
 
 
8. Jogászok   117. 
dr. Kiss Andrea és Mráz László 
Jó, jó, jogász – ügyvéd, bíró. De pártfogó 
felügyelő? Mit is jelent nem tanulni, tanítani, 
kutatni, hanem alkalmazni a jogot? 
 
 
9. Bölcsészek   102. 
Csörsz Rumen István irodalomtörténész 
és zenész, valamint Nagy Balázs történész 
Az élet: régi könyvek, oklevelek, kották, 
hangszerek, szövegek, zene? És az emberek? 
Kutatóintézet, zenekar, tanszék, tanítványok 
Milyen ma a kultúra emberének, filosznak 
lenni? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmák napja  

a Berzsenyi Dániel 

Gimnáziumban 

 

 

 

 
 

 

 

2013. november 20. szerda 
 

 

 


