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EZ EGY MULTIFUNKCIONÁLIS FOGLALKOZTATÓ OLDAL.
rajzolhatsz rá / vagy nem :-)
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ÜDVÖZLÜNK A 360° ONLINE IFJÚSÁGI 
MAGAZIN OFFLINE VÁLOGATÁSÁBAN!

A 360° ONLINE Ifjúsági Magazin 
offline változata a D2 Ifjúsági Központ 
létrejöttének hetedik évfordulója 
alkalmából jelenik meg. Mint a címéből 
is kiderül, ez egy nyomtatásra szánt 
válogatás az online magazin tartalmából. 

A 360° online ifjúsági Magazint azért 
hoztuk létre, hogy lehetőséget nyújtsunk 
a fiatalok számára a média világának 
megismerésére. Olyan, oktatási 
intézménytől független felületen, ahol 
tapasztalt szakemberek segítik őket.  Tehát 
nemcsak egy iskola diákjai, publikálhatnak 
a felületen, hanem minden, elsősorban a 
középiskolás korosztályhoz tartozó fiatal, 
aki kedvet érez arra, hogy kipróbálja magát 
a média világában. Tehetik ezt úgy, hogy 
közben fejlesztik kommunikációs, vizuális, 
közösségi, és egyéb kompetenciáikat.  
Olyan ismeretet, készségeket, sajátítanak 
el, melyeket az életük bármely területén, és 
szakaszában hasznosítani tudnak.  Itt tehát 
a jövő médiamunkásai tehetik meg első 
lépéseiket a profivá válás útján. Reméljük, 
sokukkal találkozunk majd néhány év múlva 
a vezető médiumok valamelyikében.

Régi tervünk valósult meg 2020-ban. 
A 350 online ötlete ugyanis több éve 
felvetődött,  végül  idén valósággá vált. 
Változatos, a fiatalok érdeklődési körébe 
tartozó témák, és hasznos információk 
is helyet kapnak az oldalon. Multimédia 
felületként, egyaránt tartalmaz írott, képes, 
és audiovizuális anyagokat, valamint, 
hangfelvételeket podcastokat is. Az 
offline nyomtatott formában utóbbiak 
nem jeleníthetők meg. Furcsa lenne egy-

egy videó képkockánként kinyomtatva. A 
modern technológia azonban lehetővé 
teszi, hogy bárki hozzáférhessen a teljes 
tartalomhoz, a cikkekhez tartozó QR-kódok 
segítségével.  

Ebben a magazinban, úgy válogattunk az 
eddigi rövid időszak terméséből, hogy 
a lehető legtöbb témakör képviseltetve 
legyen. Van néhány különlegesség is, 
hiszen némely tartalom itt látható először.  

Ha megtetszett egyik-másik cikk, bátran 
kattints, és oszd meg barátaiddal. 
Szeretnéd megtudni, hogyan készül vagy 
milyen egy online szerkesztőség élete? 

Csatlakozz hozzánk, itt megismerheted, 
nemcsak a média világát, hanem 
önmagadat is. Kipróbálhatod a hang- 
és televízió technikát, vághatsz filmet, 
találkozhatsz ismert és érdekes emberekkel. 
Minden csak rajtad múlik. Mi segítünk 
megtenni az első lépéseket. 

A következő offline magazinban talán a 
te cikked is olvasható lesz.

Jó olvasást kíván a 360 online csapata! 

360ONLINE.HU
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nagyszerű lehetőség a hallgatóknak 
szakmai gyakorlat, a középiskolásoknak 
pedig iskolai közösségi szolgálat keretében 
bekapcsolódni egyes feladatokba.

A közönség egész évben válogathat 
az előadások között, hiszen nem csak a 

Szabadtéri Játékok keretében, 
hanem a REÖK Stúdiószínpadán 
is vannak előadások.

Mivel várja a fiatalokat a Szegedi 
Szabadtéri Játékok? – erre a kérdésre 
kereste a választ a 360° ONLINE 
riportere.

Évek óta nagyon fontos küldetésünk, 
hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok és a 
REÖK életében is részt tudjanak venni 
a fiatalok.
Aktív az együttműködés különböző 
egyetemi karokkal.

A hallgatók statisztaként és 
énekkari tagként is tudnak 
kapcsolódni a Szabadtéri 
előadásaihoz. Az idei évadban az 
Agrippina című operában az egyik 
főszereplő egyetemi hallgató volt.

Hosszú évek óta segítik a Szabadtéri 
és a REÖK munkáját önkéntesek – 
közöttük többen fiatalok. Emellett 

FIATALOK, NYÁR, SZABADTÉRI

KULTÚRA

ITT TUDOD 
MEGHALLGATNI

AZ INTERJÚT:
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Stábunk a 4. Zsigmond Vilmos 
Nemzetközi Filmfesztiválon járt, 
melyet 2020. szeptember 8-12. között 
rendeztek meg Szegeden. Ezen a filmes 
eseményen az operatőrökön, az operatőri 
munkán van a hangsúly. Ezért nagyon 
sok szakmai jellegű kísérő rendezvényen 
lehet részt venni a vetítéseken kívül. A 
profi szakmai zsűri mellett diákzsűri is 
szavaz a nekik legjobban tetsző filmről. 
A filmművészetet oktató intézményekből 
nyerhetnek lehetőséget a jelentkező 
diákok a részvételre és a zsűrizésre. Közülük 
Baranyi Fannit és Sarnyai Zsófiát kérdeztük 
élményeikről.

Milyen volt a fesztivál diákszemmel?
Idén harmadik alkalommal vehettünk részt 
a szegedi Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon, 
mint diák zsűri tagok. A járványügyi 
készültség ellenére úgy tapasztaltuk, 
hogy az esti vetítésekre is sok néző ült be. 
Az SZTE-n tanuló hallgatók díjmentesen 
tekinthették meg a versenyprogramban 

ZSIGMOND VILMOS FILMFESZTIVÁL 
DIÁKSZEMMEL

induló és az azon kívül játszott filmeket.
Milyen programok voltak a filmeken kívül?
A nagyszámú jelentkezés ellenére – az 
előző évekhez képest – kevesebb alkotást 
láthattunk a korlátozások miatt. Ettől 
függetlenül sok belföldön élő alkotóval 
lehetett beszélgetni filmjeik levetítése 
után, valamint minden délelőtt érdekes 
előadásokon vehettünk részt, ahol a 
meghívottak a filmes szakma elismert 
tagjai voltak. 

Mit gondoltok a versenyprogramról?
A díjazott filmek mind kiemelkedőek, és 
kiváló filmélményekkel gazdagodtunk 
általuk. Amit különösen jó volt látni, hogy 
több olyan magyar alkotás is indult a 
versenyprogramban, amelyek már más, 
külföldi filmfesztiválokon is elismerésnek 
örvendhetett. 

Hogyan döntöttetek a díjról?
A kevés film ellenére is a diák zsűri részéről 
nem volt teljes egyetértés abban, hogy 
melyik alkotás nyerje el a díjat, hosszas 
beszélgetés után azonban péntek éjjel 
megszületett a döntés. Az általunk 
kiosztott díjat a mexikói Other People című 
kisjátékfilm kapta. 

Köszönjük a beszélgetést. Bízunk benne, 
hogy jövőre is találkozunk.

A ZSVFF 
VIDEÓT

ITT
TALÁLOD



6

Ha az lenne a kérdés, hogy mi jut először 
eszedbe a nyár szó hallatán, nagy 
eséllyel az elsők között lenne a Balaton. 
Mára már a kultúránk része lett, hogy 
nyáron „leugrunk a Balcsira”, visszük 
a hűtőtáskát, beszendvicsezünk, majd 
az értékeket letakarjuk a biztonsági 
törülközővel, és mehet a csobbanás. 
Mi ugyanez a család vagyunk, minden 
évben közösen megyünk a különböző 
partszakaszokra. Idénre viszont 
kinőttünk a családi balatonozásból, 
de még egyszer utoljára akartunk egy 
közös nyaralást. Ekkor jött az ötlet, hogy 
másszunk hegyet, hiszen szeretünk 
túrázni, mindenki kellően el tud fáradni, 
és látunk szép, új helyeket. A választás 
a Magas-Tátrára esett.

Már az elején eldöntöttük, hogy nem 
autóval szeretnénk menni. Busszal 
utaztunk, méghozzá éjszaka, hogy 
másnap kora reggel megérkezzünk, és 

a szállás elfoglalása után tudjunk egész 
napos programot szervezni. Első úticélunk 
Ótátrafüred-Tarajka volt, mivel az onnan 
kiinduló turista útvonalak egyike mentén 
található hat fantasztikus vízesés. Ezek közül 
a legalsóhoz látogattunk el, amit nem csak 
mi, hanem a kamera is nagyon szeretett. 
Alföldi gyerekként hatalmas élmény volt a 
lezúduló víz előtt fényképezkedni. Mivel mi 
a túra szeretete miatt mentünk elsősorban, 
ezért gyalog tettük meg az utat oda-
vissza, de siklóvasúttal is van rá lehetőség. 
Útközben vannak menedékházak, ahol a 
megfáradt vándor meleg ételt és – szükség 
esetén – éjszakára szállást is kaphat. 
Másnap reggeli után a Csorba-tó felé vettük 
az irányt az elektricskával. Végállomásnak a 
Poprádi-tót jelöltük ki. Egy szemkápráztató 
köves sétány vezet oda, ami egymás után 
váltogatja az erdei és hegyi környezetet. 
Mivel ez egy igen népszerű kirándulóhely, 
ezért rengeteg emberrel találkoztunk 
menet közben, ami kicsit illúzióromboló 

TELHET EL NYÁR BALATON NÉLKÜL?

UTAZÁS
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volt. Másfél óra gyaloglás után elértük a 
menedékházat, ahonnan pompás kilátás 
nyílt a tóra. A vize olyan kristálytiszta, hogy 
szabad szemmel láttuk úszkálni a halakat.
Egyszer csak egy helikopter zúgására 
lettünk figyelmesek. Az egyik hegymászót 
baleset érte, és a semmiből egy kisebb 
Medicopter jelenet tárult elénk. Képzeld 
csak el, milyen dermesztő hangja van a 
hegyek között egy ekkora gépezetnek! 
A hely egyébként biciklivel és autóval 
is megközelíthető egy széles aszfalton. 
Ez kevésbé látványos, de nem bántuk, 
ugyanis visszafelé sokkal kényelmesebb 
volt, főleg, hogy addigra eléggé elfárad 
az ember. A fő attrakció csak a következő 
napon jött el. A Magas-Tátra legismertebb 
túraközpontja: Tátralomnic. Innen lehet 
eljutni a legmagasabb pontra, a Lomnici-
csúcsra. Ennek a meghódításához érdemes 
mindenféle ruházattal készülni, mert 
pillanatok alatt változik az időjárás. Az első 
lépcsőfok a Kőpataki-tó, ahova lanovka 
visz egy átszállással. Gyalog is megtehető, 
viszont 4 órán át mászik az ember 
meredeken felfelé, és csak utána jönnek 
a látványos utak.  Ahogy megérkeztünk az 
1750 méteres magasságba, egy földöntúli 
érzés fogott el. Úgy éreztem magam, mint 
az Érkezés című filmben, mikor először 
látszik az űrhajó. Az embertelen magasság, 
a felhők közelsége, a talaj kopársága 
annyira egyedi, mintha csak egy díszlet 
lenne. Mi ezt csak alaptábornak hívtuk, 
mert itt kezdődnek az izgalmas túrák, és 
innen indul a felvonó a csúcsra, ami 2634 
méter magas.
Tíz perc alatt felértünk a csúcsra, ahol a 
csodálatos időnek köszönhetően elláttunk 
egészen az Alacsony-Tátráig. Úgy éreztük 
magunkat, mintha a világ tetején lennénk. 
A fent eltöltött 50 perc alatt sem tudtunk 
betelni a látvánnyal. Ide mindenkinek 
egyszer el kell jutnia! Az élményhez nem 
csak erős idegzet, hanem egy kis szerencse 

is szükségeltetik. Ugyanis, egy pillanat 
alatt képes az egész hely ködbe borulni 
és a látótávolság 10-15 méterre is le tud 
csökkenni. Mi mindkét arcát láthattuk.
A csúcs támadást követően a sziklákkal 
kiépített, számomra meredek hegyoldalon 
másztunk. Kezdőként veszélyes volt, 
de kellő odafigyeléssel és alázattal a 
kirándulás legizgalmasabb élménye vált. 
A köveken egyensúlyozás gyümölcse végül 
egy barátságos zergével való találkozás 
lett, így elégedetten és kellemesen 
fáradtan tértünk vissza a szállásra.

Az előző három nap fárasztó túrázása 
után az utolsó nap könnyű sétát tettünk a 
Csorba-tó körül. Megnéztük a síközpontot, 
ahol rácsodálkoztunk, milyen magas 
is egy sísánc. A kötelező szuvenírek 
megvásárlása után élményekkel tele 
mentünk összecsomagolni. Ez a kaland 
nagyon megszerettette velem a túrázást. 
Biztos többet fogok hasonló helyekre 
utazni, és nektek is csak javasolni 
tudom. Sportértéke is van, ráadásul 
jó levegőn, és minden egyes 
erőfeszítésért megjutalmaz 
a táj a gyönyörű látványával. 
És most itthon vagyok, és 
készülődök Badacsonyba 
sátorozni. 

Szóval, hogy telhet-e el 
nyár Balaton nélkül?
Nem hiszem…
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PILCZ ROLAND A RAJZOS FÜZETEKRŐL

HALLGASD MEG A TELJES 
BESZÉLGETÉST!

kigondolásától, a hozzá rendelt képi világ 
megalkotásán át a szövegek megírásáig 
a teljes alkotófolyamatot egymaga végzi.
“Az első, teljesen digitálisan készült 
képregényem az YKX első része volt.”

Roliban mindig is megvolt a fejlődés 
iránti vágy és igény: a ceruzás 
miniképregényektől mára eljutott a teljes 
mértékben digitálisan rajzoltig. A technika 
változott, de a jól felépített, kifinomult 
humorral fűszerezett történetvezetés 
megmaradt.

KÉPREGÉNY

“AZ EGY PLUSZ, HA 
AZ OLVASÓ TALÁLKOZIK 
AZ ALKOTÓVAL ÉS 
FORDÍTVA.”

Pilcz Rolandot sokan ismerik a 
képregényalkotók és rajongók 
világában, hiszen tizenöt éve készíti 
saját sorozatait egyszemélyes stábként. 

“Azt már nem tudnám megmondani, hogy 
ki volt az első karakterem, de volt egy 
csomó.”

A hétvégi rajzfilmek, a külföldi csatornákon 
látható filmek és a bátyja rajzai inspirálták 
és motiválták Rolit a kezdeti időszakban. 
Kicsi füzeteket készített, amelyeket saját 
rajzaival töltött meg.

“Túlzás lenne azt mondani, hogy Indiana 
Jones ihlette Kalyber Joe-t; nagy hatással 
volt rá.”

Roland egyetemi évei alatt úgy döntött, 
hogy belevág egy saját, nyomdában 
elkészített képregény kiadásába, amely az 
első Hungarocomixon debütált 2005-ben.
Munkássága különleges, hiszen a történet 
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történet azóta jelentősen kibővült, így a 
kötet mérete is folyamatosan nőtt. 
Már ott tartunk, hogy száz különböző alkotó 
dolgozik rajta.
A Nagyon Nagy készítésével nagyon 
nagy fába vágta a fejszéjét a csapat: 
a csatlakozott alkotókkal folyamatos a 
kapcsolattartás, és sorra készülnek el a 
fejezetek. Az X-Embörök csapata bízik 
benne, hogy a következő években sikerül 
a teljes műnek elkészülnie, és végre eljut a 
közönséghez is ez a grandiózus képregény.

A 360° ONLINE stábja további sok 
sikert, lendületet és kitartást kíván az 
alkotócsapatnak! Izgatottan várjuk a 
Nagyon Nagy Kiadást.

Az X-Embörök képregénysorozat első 
füzete 2006-ban jelent meg – és az 
elmúlt másfél évtizedben folyamatosan 
jöttek ki az újabb történetek. A 360° 
ONLINE stábja az alkotócsapat két 
oszlopos tagjával, Pusztai Dániellel és 
Váradi Gáborral beszélgetett.

Az első karikatúrák, ötletek, vázlatok 
2003-ban készültek. Az X-Embörök nevet 
egy szegedi tájszólást kevésbé ismerő 
csapattag vetette fel ugyanebben az évben, 
és ez annyira emlékezetes volt, hogy meg 
is született a sorozat címe. A mi Danink 
egyszer küldött nekünk egy sztorivázlatot: 
“ezt írtam, mit szóltok hozzá?”
A csapat úgy gondolta, hogy ezt nem 
szabad kihagyni, így belevágott a Nagyon 
Nagy Kiadás előkészületeibe. A kezdeti 

HALLGASD MEG A TELJES 
BESZÉLGETÉST A MIXCLOUD

CSATORNÁNKON!

“AZ EGY PLUSZ, HA 
AZ OLVASÓ TALÁLKOZIK 
AZ ALKOTÓVAL ÉS 
FORDÍTVA.”
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SULINFO

Az idei nyár sokak számára más lehetett, 
mint az eddigiek. A vírushelyzet 
miatt rengeteg tábort és fesztivált 
elhalasztottak vagy töröltek, így sok 
diák nem igazán ment sehova – esetleg 
csak a családdal nyaralni. A nyár utolsó 
hetei egyeseknek az iskolára való lelki 
felkészüléssel teltek, másoknak pedig 
bulizással, de néhány diáktársammal 
részt vettünk egy filmkészítő 
workshopon Cereden, mely idén 16. 
alkalommal került megrendezésre. 
Utólag belegondolva, nem is telhetett 
volna jobban a nyár utolsó hete. 

A workshop vezetői voltak: Ferenczi Gábor, 
Balázs Béla díjas rendező, az ELTE tanára; 
Hartai László, Balázs Béla díjas rendező/
operatőr; Szabó Gábor, Balázs Béla díjas 
operatőr, érdemes művész, az SZFE, a 
Metropolitan volt operatőr-művész tanára, 
jelenleg az egri Eszterházy Károly Egyetem 
filmszakának a tanára; és Hilbert Anette, 
esztéta, filmkritikus.

Augusztus 18-án érkeztünk meg Ceredre. 
Közösen mentünk autóval, így az alap jó 
hangulat már megvolt. A körülbelül négy 
órás úton megbeszéltük, hogy kivel mi nem 
történt a nyáron, és miket nem csináltunk. 
Cered Nógrád megyében található kis 
település. Egészen a szlovák határ mentén 
van, konkrétan, ha kimegyünk a faluból, 
már Szlovákiában vagyunk. A szervezők 
és a többi táborozó már ebéddel vártak 

minket. Ami számomra megnyugtató volt, 
és jó érzéssel töltött el, hogy voltak ott 
már a tavalyi táborból ismerős arcok – de 
a többiekkel is szinte azonnal megtaláltuk 
a közös hangot. 
A tábor “megnyitása” után szinte azonnal 
kaptunk egy kis feladatot: maximum 
30 másodperces bemutatkozó videót 
kellett csinálni, amiben elmondtuk, 
vagy megmutattuk, kik vagyunk mi 
valójában. A lényege és (szerintem) a 
legnehezebb része az volt, hogy nem 
lehetett belevágni a videóba. Egy snitten 
belül kellett megmutatni mindent. Este 
közösen megnéztük az alkotásokat, és 
megbeszéltük, hogy legközelebb mire 
figyeljünk oda jobban. 

A második napon az előző napi kis videókat 
újra kellett gondolni, és valami más, 
kreatívabb formában újra megcsináltatták 
velünk – de erre már volt egy egész 
napunk. Vacsora előtt még kaptunk egy 
érdekes feladatot: egy filmrészletet kellett 
megnéznünk, amiről levették a hangot, és 
ahhoz kellett szinkront írnunk. A szervezők 
igyekeztek olyan filmet keresni, amit jó 
eséllyel senki sem látott még a táborozók 
közül. A filmrészletet annyiszor nézhettük 
meg, ahányszor akartuk, de a lényeg az 
volt, hogy minél pontosabban kidolgozott 
szöveget adjunk ki a kezünkből. 

FILMKÉSZÍTŐ
WORKSHOP
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Igazán profiknak érezhettük magunkat, 
írtunk snittlistát és forgatókönyvet, szinte 
mozdulatokra lebontva. Stábon belül is 
kiosztottuk a szerepeket. Talán a forgatás 
legizgalmasabb része az volt, hogy 
megtaláljuk a tökéletes helyszíneket: jártuk 
a falut, és kérdezgettük az embereket, hogy 
kölcsön kérhetnénk -e a házukat egy-egy 
napra forgatni. Szerencsére a falubeliek 
nagyon segítőkészek voltak.

Az ötödik, hatodik és hetedik nap teljesen 
összefolyt. Annyit forgattunk és dolgoztunk 
a filmeken, hogy a különböző stábtagok 
szinte csak az étkezéseknél találkoztak. 
Hol jelmezért, hol a forgatáshoz szükséges 
eszközért szaladtunk; és persze az időjárás 
sem mindig kedvezett nekünk. Esténként 
megnéztük az aznap felvett anyagot, és 
szelektáltuk, mire lehet majd szükségünk, 
majd a vágásba is belekezdtünk. 
Éjszakánként, munka után, hogy egy kicsit a 
többiekkel is együtt lehessünk, elmentünk 
sétálni és csillagokat nézni. Szerencsénkre 
az egyik este éppen csillaghullás volt, 
és mivel viszonylag távol voltunk a falu 
fényétől, tisztán láthattuk az eget. 

A táborozókkal a mai napig tartjuk 
rendszeresen a kapcsolatot, és sokat 
nosztalgiázunk a ceredi napokról. Kissé 
nagy a köztünk levő távolság, ugyanis az 
ország szinte minden tájáról érkeztünk 
ide, de remélem, jövőre is hasonlóan jó 
táborban lehet majd részem, és egyre 
több deákos diák tudhatja meg, mekkora 
élmény is egy ilyen alkotótábor. 

A tábor harmadik napján már egy 
nehezebb feladatot kaptunk. Úgynevezett 
ritmus filmet kellett készítenünk. A 
kisfilmnek egy rövid történetet kellett 
elmesélni. A cselekményt három részre 
kellett bontani úgy, hogy az eleje lassú, 
a közepe gyors és a vége ismét lassú 
legyen. A plusz nehézség a dologban 
az volt, hogy a snittek hosszával nem 
játszhattunk, mindnek körülbelül egyforma 
hosszúnak kellett lennie. Egyedül 
a kamera előtt történő események 
felpörgetését kellett valahogy kivitelezni. 
Az eszközbeszerzésben kihívást jelentett, 
hogy mindez augusztus 20-ára esett, és 
egy bolt sem volt nyitva. Szerencsénkre a 
panzióból kaptunk a forgatáshoz szükséges 
lábasokat és zöldségeket, és még egy 
kedves, idős házaspár is beengedett 
minket az udvarukba, hogy kapirgáló 
csirkéket kaphassunk lencsevégre. 

A negyedik napon indult be igazán a 
tábor. Megkaptuk a nagy filmekhez 
az instrukciókat. Egy rövid szöveghez 
és szituációhoz kellett kitalálnunk 
tulajdonképpen mindent. Kik a szereplők, 
milyen kapcsolat van köztük, és ki kellett 
még hozzá találni vagy egy előzmény-
sztorit, vagy pedig egy folytatást, hogy 
másnap mi történt a szereplőkkel. 
Megbeszéltük, hogy hol játszódjon a 
történet, és kik legyenek a főszereplők. 

A TELJES 
CIKKET ÉS AZ 

ELKÉSZÜLT 
VIDEÓKAT ITT 

TALÁLOD
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As you all know, Covid-19 changed our 
lives. I could not go to work in Greece as 
it was planned, so when Hungary popped 
up, I took my chance.
I guess it paid off since I am here!

Hello everyone! Sziasztok! ¡Hola a todos!
My name is María and I come from Sevilla, 
a beautiful city in the south of Spain. Since 
I was a little kid, I’ve always dreamed about 
taking part in a job that would allow me 
to somehow help people and change the 
world for the better. That’s the main reason 
why I studied my bachelor’s degree in 
Psychology and also why I decided to take 
part in this new and exciting adventure!
Even though this is a brand new experience 
for me, it’s definitely not the first time I 
participate in a project as a volunteer. 
Back in Spain, I was part of a volunteer 
network for the detection of gender-
related violence in my University, and I’ve 
also worked with associations that help 
integrating children and adults with rare 
diseases and special needs.

Now my path has led me here, where I 
hope I can share hundreds of experiences 
with many different people!

Sziasztok! We are Vanessa and María, 
the two international volunteers in 
Talentum Alapítvány. We are introducing 
this new series of podcasts to help you 
practise English. We really hope you 
enjoy the topics and you find them 
helpful! 

Hello! Olá! My name is Vanessa and I am 
from Portugal, from a little island called 
Madeira.
I did my bachelor degree at Porto University 
in English, so I have been dividing my time 
between Madeira and Porto and working 
in English and in the Tourism fields.
While working, I also started to do 
voluntary work related to English activities 
and crafts in an Orphanage, and in a kidney 
disease association.

TALENTUM PODCAST

INTIKULTI EN

YOU CAN 
FIND OUR 

FIRST 
PODCAST 

HERE
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Itt a nyári szünet, és nem tudod mit kezdj magaddal? Szeretsz alkotni, csak nincs 
ötleted? Mi segítünk benne, hogyan dobhatnád fel a szobádat. 
Szereted a cseresznyefákat? Most megmutatjuk, hogyan keltheted életre a szobád falára.

HOGYAN DOBD FEL A SZOBÁD FALÁT?

KREATÍV

NÉZD MEG, 
HOGYAN 

CSINÁLTAM!

1. Rajzolj fel ceruzával egy fát (levelek és virágok nélkül)!
2. Ha ezzel megvagy, fesd ki olyanra, ahogy szerinted 

jól mutatna! (Nyugodtan használhatsz nagy tubusos 
temperát, kimaradt falfestéket vagy diszperzitszínező 
pasztát is.)

3. Rajzold fel a virágokat! (Lehet szabadkézzel, vagy 
használhatsz sablont is.)

4. Készítsd elő a színeket: világos rózsaszínt, sötétebb 
rózsaszínt, feketét, sárgát, pirosat!

5. Először a világos rózsaszínnel fesd fel a virágok 
körvonalát!.

6. Ez után jöhet a színezés ugyanazzal a színnel.
7. Végül a sötétebb rózsaszínnel erősítsd meg a 

körvonalát a virágoknak. (Ebből a színből a közepére 
is tehetsz, de persze rád van bízva, hogyan alakítod 
a virágokat.)

+1.  Ha gondolod, a virágok közepére mehet egy kis fekete 
és sárga. A fehér színnel is feldobhatod a szirmokat. 
Ha ügyes vagy, akkor egy nagyon szép, virágos fa 
ékeskedik a szobádban. Itt legalább állandó tavasz 
fog várni téged.
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Hozzávalók: 

A hozzávalókat tetszőlegesen 
variálhatod – mi most 
ezekkel az alapanyagokkal 
dolgoztunk:
• 1 zacskó Soba tészta (és 

a zacskó tartalma: fűszer 
és szósz)

• gomba ( lehet nyers vagy 
konzerves)

• hagyma ( vagy 2 kicsi 
vagy 1 nagynak a fele)

• virsli (lehet sonka vagy 
más hús / felvágott)

• vaj vagy olaj

Fűszerek: 

A tészta fűszerezése 
az ízlésedre van bízva. 
Ha van otthon sülthús 
fűszerkeveréked, azt is 
használhatsz. Mi most ezekkel 
ízesítettük: só, bors, piros 
paprika, majoranna, oregánó, 
bazsalikom

Elkészítés: 
1. Darabold fel a gombát, a hagymát és a virslit.
2. Serpenyőben vagy kis fazékban olvaszd meg a 

vajat (vagy öntsd bele az olajat), ha megolvadt, 
tedd bele a fűszereket, és egy kicsit keverd 
meg. 

3. Utána mehet bele a hagyma és a gomba. Ha 
kicsit megpuhult, mehet bele a virsli is.

4. Egy pici vizet is nyugodtan lehet bele önteni, 
hogy legyen szaftja, és utána mehet bele a 
zacskóban található fűszer és a sűrű szójaszósz. 
Kevergesd 2 percig, és utána zárd el.

5. Közben tedd a tésztát egy tálba, és tegyél 
fel vizet forralni vízforralóban. Amikor felforr, 
öntsd rá a tésztára, hogy ellepje, majd fedd 
le. (Ha nincs vízforralód, használj egy fazekat 
a forraláshoz.)

6. Ha megpuhult a tészta, öntsd le róla a vizet, és 
kavard bele a zöldséges-húsos szószba. 

7. Végezetül tálald, és már lehet is fogyasztani.

GASZTRO

ZACSKÓS TÉSZTA FELTURBÓZVA

AHOGY ÍGÉRTÜK, MEGHOZTUK NEKED 
A VIDEÓBAN SZEREPLŐ RECEPTÜNKET.
PRÓBÁLD KI BÁTRAN!

JÓ ÉTVÁGYAT!
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Az idén száz éves Belvárosi Mozi 
felújításának egyik utolsó lépéseként 
VR élménytár nyílt 2020. július 17-
én. Szeged és az ország legrégibb, 
folyamatosan filmszínházként üzemelő 
mozija – az épületrekonstrukció során 
– az eredeti tervekhez igazodva újult 
meg. 

A kor igényeinek eleget téve modern 
épületgépészeti elemek, berendezések 
kaptak helyet az épületben. A mozirajongók 
kényelmes székeken és az ország második 
legnagyobb vásznán nézhetik a legújabb 
és a régebbi alkotásokat.

A kiterjesztett valóság igazi újdonságnak 
számít. A VR élénytárban filmtörténeti 
kiállítás, VR game room, virtuális valóság 
mozi és egy teljesen egyedülálló, 
Zsigmond Vilmos életét bemutató, 360°-os, 
libabőrös VR-film is csábítja a látogatókat.
Stábunk néhány tagja is kipróbálta a 
játékokat – tényleg különleges és valósághű 
élmény volt!

VR ÉLMÉNYTÁR A BELVÁROSI MOZIBAN

NÉZD MEG A VIDEÓS
BESZÁMOLÓNKAT ITT

TECH




