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Indul a Nagy-Szín-Pad, bemutatkoznak az M2 Petőfi TV műsorvezetői 
  
Ötödik alkalommal mérettetik meg magukat magyar zenekarok válogatott zsűritagok előtt a 
Nagy-Szín-Pad showműsorban. Idén az M2 Petőfi TV ismert arcai, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre 
köszöntik majd a csatorna nézőit. Május másodikától négy napon át este 21.00 órától 2-2 
zenekar élő koncertjét, valamint 11-én magát a döntőt is egyenes adásban követhetik a nézők 
az Akvárium Klubból. 
  
 
Fodor Imre ügyelőként kezdte, majd rendező asszisztensként, technikarendezőként, de közben, 
kellékesként is helyt állt ha épp úgy hozta a sors. Volt, hogy a közönséget kellett felhevíteni a 
kellő hőfokra, ez sem okozott problémát. A Petőfi TV indulása óta pedig, mint műsorvezető áll 
helyt a kamerák mögött. Imit kérdeztük, hogy mit gondol a most induló zenei showműsorról, 
melynek idén ő lesz az egyik műsorvezetője. 
  
Nem kezdő zenekarok versenye a Nagy-Szín-Pad, olyan zenekarok mérettetik meg magukat, akik 
már bőven letettek az asztalra. Csak azt üzenhetem nekik, hogy folytassák, örömmel tiszta 
szívvel azt csinálni, amit eddig. Büszkén mondhatom, hogy szuper rajongó vagyok és leszek, 
rajongói szemszögből fogom nézni a koncerteket, alig várom a rám zúduló pozitív energiákat, 
Lilivel pedig külön öröm lesz az egész műsor!”- árulta el Imre a versenyről. 
  
Rókusfalvy Lili az induló Petőfi TV-ben szerkesztő-riporterként tevékenykedett, csak később 
csatlakozott a műsorvezetők csapatához. A kamerák és a színpad azonban nem állt előtte sem 
távol tőle. Öt éves korától a tánc volt a szenvedélye, 15 évesen már egy felnőtt kortárstánc-
társulat tagja volt. 
  
“Imrével a Petőfi TV indulása óta dolgozunk együtt, bár én gyakornokként kezdtem,és csak 
később lettem műsorvezető. Az első élő adásomat vele vezettem,ami nagyon emlékezetes volt, 
és azóta is sok vicces pillanatot éltünk át. Szeretek vele dolgozni,mert nagyon spontán,vicces, jól 
improvizál, mindig igazi gentlemanként! Sokszor érzem úgy, hogy simán be tudnánk fejezni 
egymás gondolatát.” - mesélte Lili a különleges kapocsról közte és Imre között. 
  
Nagy-Szín-Pad az M2 Petőfi TV-n május másodikától az Akvárium Klubból. 

 


