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Borbély László - Junior Prima-díjas zongoraművész, a Zeneakadémián szerzett kitüntetéses művész-
tanári diplomát, majd ugyanott Summa Cum Laude minősítéssel fejezte be doktori tanulmányait 
(DLA). Több alkalommal lett helyezett országos, illetve nemzetközi versenyeken, köztük a rangos 
Nemzetközi Liszt-Bartók Zongoraversenyen Budapesten, illetve Los Angelesben. Koncerteket adott 
Európa számos országában, az Egyesült Államokban és Ázsiában. Repertoárján barokk, bécsi 
klasszikus, romantikus, kortárs művek egyaránt szerepelnek. Rendszeres koncerttevékenysége mellett 
a Zeneakadémia adjunktusa. Bővebben: www.borbelylaszlo.hu 

7-12. évfolyam 

A ZONGORA, A VÉGTELEN MÉDIUMA 

A zongora minden egyéb hangszert felülmúl végtelen sokféle hangzásával, imitációs lehetőségével és 
virtuozitásával. Mind hangerőben, mind hangszínben, mind sebességben rengetegféle lehetőséget 

kínál. Ennek köszönhetően (határtalan médiumként) képes a transzcendens valóság megszólítására 
is. Előadásomban - melynek súlypontját képezi egyes művek/műrészletek megszólaltatása -, amellett, 

hogy a különböző stílusok és korszakok közti "áthidalhatatlannak" hitt szakadék lebontását 
vázolnám, a minket körülvevő látható, illetve láthatatlan világ hangjainak zongorára való 

áttranszformálását szeretném bemutatni (keresztény szimbolika, madarak, hegyek, vizek, stb.) Bach-
tól a kortárs zenéig terjedően számtalan példával. 

Börcsök Dániel  

Építész, szakterülete a filmes díszlettervezés 

7-9. évfolyam, 10.B, 10.D 

ÉPÍTÉSZET HATÁRTERÜLETEI - AVAGY MIÉRT HASZNOS, HA TUDSZ GRÁNÁTOT TERVEZNI, VAGY 
AUTÓT ROBBANTANI 

"Rövid, építészirodában töltött idő után behúzott a filmes világ; ezzel kapcsolatos tapasztalataim, 
élményeim szeretném megosztani. Néhány (remélem) érdekes kérdés: 

Miért építettek egy szecessziós kalapszalont budapest közepére 2017-ben? 
Miért van RENGETEG, oldaltáskás sminkcuccal futkározó ember a forgatáson?  

Mi van az 51es körzetben? 
Mi az élet értelme?  

Milyenek a mindennapok az etyeki filmstudiókban?" 

Csillag Péter 

újságíró-sporttörténész, a Nemzeti Sport főmunkatársa 

7-10. évfolyam, 11A 

„A NAGYRANÖVEKEDETT, SZINTE VILÁGHÍRŰ PESTI FOOTBALLISTÁK...” – LABDARÚGÁS A MAGYAR 
IRODALOMBAN ADY ENDRÉTŐL ZELK ZOLTÁNIG 

A labdarúgás szerepe a huszadik századi klasszikus magyar írók, költők életében és munkásságában: 
Ady Endre az első debreceni csapatban, Rejtő Jenő nászútjáról küldött meccstudósítása, József Attila 

ferencvárosi futballemlékei és egyéb meglepő sporttörténeti mozzanatok. 

  

http://www.borbelylaszlo.hu/


Dr. Pusztai Zsófia 

Gyermekorvosként kezdte pályáját a Bethesda Gyermekkórházban kiváló közösségben. Orvosi 
diplomája mellett a Corvinus egyetemen szerzett posztgraduális diplomája és globális 
egészségdiplomácia bizonyítványa van. 16 éve dolgozik az ENSZ Egészségügyi Világszervezeténél, a 
WHO-nál, korábban vezette a WHO Magyarországi Irodáját is, legutoljára pedig a Szerb-Koszovói 
WHO képviseletet vezette. Több WHO cikk és tanulmány szerzője, társszerzője, az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Céljainak aktív közvetítője. Munkáját missziónak tartja, hiszen az egészség a legnagyobb 
értékünk. Szívügye éppen ezért mindig a fiatal korosztály, mert mindennek az alapja a fiatalkori 
egészségtudatosság egy egészségközpontú élet felé. 

7-11. évfolyam 

VAN EGY ÓRÁD MAGADRA? AKKOR BESZÉLGESSÜNK EGY ÓRÁT AZ EGÉSZSÉGRŐL, MERT A 
TUDATLANSÁG A LEGROSSZABB ORVOS... 

Azt gondolod, hogy mindent tudsz az egészséges életmódról? Már a csapból is  ez folyik és különben is 
tanultok róla eleget biológia órán? De vajon átlátod  pontosan a cselekedeteid, életmódod és saját 
egészséged közötti kapcsolatot?  Elég jól ismered magad? Hogy kezeled a stresszt? Hallottál már 
például az alvás  vagy a társas és közösségi kapcsolatok egészségre gyakorolt hatásairól? Biztos,  

hogy megfelelően táplálkozol és eleget mozogsz? Vagy tudod, hogy az e-cigi  milyen komoly 
hosszútávú egészségkárokat okozhat? Ezekről is beszélne az  előadó interaktív formában,mert az 

EGÉSZséged a testi , lelki, szellemi és  szociális jólétedet is meghatározza, melyek elengedhetetlenek a 
teljes,  kiegyensúlyozott, boldog élethez. 

Fekete Soma 

Bölcsész diplomám van. Öt éve dolgozom pénzforgalmi területen, ahol innovatív megoldásokra épülő 
banki termékek bevezetésén dolgozunk. 

7-12. évfolyam 

BANKUNK A ZSEBÜNKBEN 

Pénzforgalom rövid története Hogyan bankolunk ma Fejlődési irányok, lehetőségek a közeljövőben 

Käfer György 

Klarinétművész, iskolaigazgató. 30 évig az Operaház zenekarának tagja, 20 éve a Szent János Apostol 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója, az Operaház nagykövete. 

7-9. évfolyam, 10.A 

AZ OPERA MŰFAJÁNAK FEJLŐDÉSE. 

Az opera és komolyzene alakulása a barokktól a XX. századig, az egyházi vonatkozások az operákban. 

  



Kisfaludy László 

történész (családtörténet kutatás), közigazgatási és köznevelési szakember, pedagógus 

7-9. évfolyam 

DE MIT RAJZOLT LE JÓKAI 1857-BEN? 

Sokakat érdekel, honnan származik a családjuk, hol éltek, mit csináltak az őseik?  Esetleg voltak 
köztük híres emberek? Ott voltak a magyar történelem nagy  pillanatainál? Az interaktív, a 

hallgatóságot is bevonó előadáson keresztül  nemcsak egy dunántúli nemesi família, a Kisfaludy-
család történetét  ismerhetjük meg, hanem újraélhetjük múltunk kiemelkedő eseményeit,  

leleplezhetünk történelmi csalásokat, és bepillanthatunk a családtörténet  kutatás rejtelmeibe - sőt, 
talán kedvet is kapunk hozzá:)   

Könnyid István 

7-8. évfolyam, 9.A, 9.B, 10.A, 10.D, 11A 

INTERNETES BIZTONSÁG 

Az előadás röviden áttekinti, hogy mire érdemes odafigyelni az interneten, közösségi hálózatokon 
azoknak, akik éppen csak elkezdték vagy hamarosan elkezdik használni az olyan szolgáltatásokat, 

mint az Instagram, a TikTok vagy a Discord. 

Olajos István 

A ELTE BTK Kínai szakán szerzett diplomát kínai tolmács- és fordító specializáción. Majd 

mesterképzését Kínában, a shanghai-i Kelet Kína Egyetemen (Huádōng shīfàn dàxué 华东师范大学) 

folytatta, ahol kínai tanári diplomát szerzett. Jelenleg Magyarországon tanít és segít a hazánkban élő 
kínai iskolások magyarul tanulásában és az iskolai szaktantárgyak minél magasabb fokú 
megismerésében. 

7-8. évfolyam, 9.A 

WÀNG ZǏ CHÉNG LÓNG 望子成龙 —— A BABY BOOMEREK MINT A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS 

MOTORJAI 

Kína gazdasági fellendülése és megerősödése, jelentősen átformálta és formálja a világgazdasági 
egyensúlyt és politikai berendezkedéseket. De mégis milyen szerepet játszik a Keleti Sárkány 
szárnyalásában az egyszerű közembernek, a lakosságnak a növekedése vagy csökkenése? Az 
előadásban a kínai népesség szemszögéből vizsgáljuk meg a Középső Birodalom gazdasági 

növekedésének mérföldköveit és kis kitekintést teszünk annak fenntarthatóságára.   

Patrick Egan – Presentation in English 

7-8. évfolyam 

AMERICAN AND HUNGARIAN: GROWING TOGETHER ACROSS CULTURES 

AMERIKAI ÉS MAGYAR: KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBÓL JŐVE, MÉGIS EGYÜTT NÖVEKEDVE 

Discovering the best of American culture and the best of Hungarian culture 

  



Ugrin Zsuzsanna 

nyelvész - művészettörténész 

7-12. évfolyam 

KATEDRÁLISOK ÉS GONDOLATTÉRKÉPEK: A TEMPLOMÉPÍTÉSZETTŐL A TUDÁSÉPÍTÉSIG 

Építsünk fel egy középkori templomot (sok képpel,példával)! Fedezzük fel, hogy ehhez hasonlóan 
hogyan lehet felépíteni, rendszerezni egy-egy téma szókincsét, hogy azt könnyebben megtanulhassuk. 

Az interaktív, ppt-vel kísért előadás során először az időben, majd a különféle tantárgyak világában 
utazunk – és végül saját gondolat-erdőnkbe térünk haza 
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Csillag Péter 

újságíró-sporttörténész, a Nemzeti Sport főmunkatársa 

7-8. évfolyam, 9A, 9B, 9C 

„A NAGYRANÖVEKEDETT, SZINTE VILÁGHÍRŰ PESTI FOOTBALLISTÁK...” – LABDARÚGÁS A MAGYAR 
IRODALOMBAN ADY ENDRÉTŐL ZELK ZOLTÁNIG 

A labdarúgás szerepe a huszadik századi klasszikus magyar írók, költők életében és munkásságában: 
Ady Endre az első debreceni csapatban, Rejtő Jenő nászútjáról küldött meccstudósítása, József Attila 

ferencvárosi futballemlékei és egyéb meglepő sporttörténeti mozzanatok. 

dr. Alpár Alán Kutató orvos 

7-8. évfolyam, 9A, 9B, 9C 

ÉLET AZ ANYAMÉHBEN: NE BÁNTSD, ÉS CSODA SZÜLETIK 

Az élet, mint a legnagyobb érték teremtése és megőrzése az anatómus kutatóorvos szemszögéből, aki 
hivatásának tartja, hogy kutatási eredményeit, ezekből adódó következtetéseit időről-időre megossza 

az érdeklődő fiatalokkal. 

Dr. Pusztai Zsófia 

Gyermekorvosként kezdte pályáját a Bethesda Gyermekkórházban kiváló közösségben. Orvosi 
diplomája mellett a Corvinus egyetemen szerzett posztgraduális diplomája és globális 
egészségdiplomácia bizonyítványa van. 16 éve dolgozik az ENSZ Egészségügyi Világszervezeténél, a 
WHO-nál, korábban vezette a WHO Magyarországi Irodáját is, legutoljára pedig a Szerb-Koszovói 
WHO képviseletet vezette. Több WHO cikk és tanulmány szerzője, társszerzője, az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Céljainak aktív közvetítője. Munkáját missziónak tartja, hiszen az egészség a legnagyobb 
értékünk. Szívügye éppen ezért mindig a fiatal korosztály, mert mindennek az alapja a fiatalkori 
egészségtudatosság egy egészségközpontú élet felé. 

7-8. évfolyam, 9A, 9B 

VAN EGY ÓRÁD MAGADRA? 

Akkor beszélgessünk egy órát az EGÉSZségről, mert a tudatlans Azt gondolod, hogy mindent tudsz az 
egészséges életmódról? Már a csapból is ez folyik és különben is tanultok róla eleget biológia órán? 
De vajon átlátod pontosan a cselekedeteid, életmódod és saját egészséged közötti kapcsolatot? Elég 

jól ismered magad? Hogy kezeled a stresszt? Hallottál már például az alvás vagy a társas és közösségi 
kapcsolatok egészségre gyakorolt hatásairól? Biztos, hogy megfelelően táplálkozol és eleget 

mozogsz? Vagy tudod, hogy az e-cigi milyen komoly hosszútávú egészségkárokat okozhat? Ezekről is 
beszélne az előadó interaktív formában,mert az EGÉSZséged a testi , lelki, szellemi és szociális 

jólétedet is meghatározza, melyek elengedhetetlenek a teljes, kiegyensúlyozott, boldog élethez. 



Könnyid István 

7-8. évfolyam 

INTERNETES BIZTONSÁG 

Az előadás röviden áttekinti, hogy mire érdemes odafigyelni az interneten, közösségi hálózatokon 
azoknak, akik éppen csak elkezdték vagy hamarosan elkezdik használni az olyan szolgáltatásokat, 

mint az Instagram, a TikTok vagy a Discord. 

Marosváry István 

Közlekedés-gépészmérnök, aki évtizedeken át az Öveges József középiskolában tanított. 

8-10. évfolyam 

MARGIT HÍD TRAGÉDIÁJA 

Az előadás során bepillantást nyerhetünk a Margit híd igazi történetébe 

Mézes Gergő 

Méhész - 12 éves korától foglalkozik méhekkel. 2008-ban az Év Méhészének választották, jelenleg 450 
méhcsaláddal munkálkodnak együtt. 2016-ban megalapította Mézes Vendégház- Apiterápiás 
központot, ahol szállás mellett méhészeti termékek jótékony hatása által gyógyulhatnak a vendégek. 

7-8. évfolyam 

A CÉLFÜZET 

Megtalálni az igazán fontos, jó célokat nem egyszerű. Sokan csak legyintenek majd, hogy álmodozó 
vagy. Neked kell tudnod, hogy a lépcsőfokok megmászásával, a kitartással és a hiteddel ez nem csak 

egy álom, ez a Te valóságod lesz. 

Mohay Bence és Kovács László pódiumbeszélgetése 

sportriporter, öregdiák 

7-9. évfolyam 

EGYÜTT EDZŐDNI: KI MIT TANUL EGY EDZŐ-SPORTOLÓ VISZONYBAN? 

Nagy László 

Építész tervező 

7-9. évfolyam 

AZ ÉPÍTÉSZ SZEREPE A TEREMTÉSTÖRTÉNETBEN. 

Az előadás témája egy növekedő közösséget szolgáló templom tervezésének és építési folymatának 
bemutatása az építész, mint "karmester" szemszögéből. A hallgatóság egy alkotó közösség konkrét 

munkájába kap betekintést a Veresegyházon felépült Szentlélektemplom születésének története 
kapcsán. 

  



Nagy Szilvia 

Az előadás témája a szakmai múltammal nincs kapcsolatban. Szakmám szerint közgazdász vagyok és 
sok-sok éven át dolgoztam Magyarországon és sok más országban pénzügyi vezetőként nemzetközi 
cégeknél. Az előadásom témája pedig a szeretetről és az abból fakadó értékekről szól. Létem emberi 
oldala ez és nem a szakma, amit hivatásként űztem 21 évig. A szeretet és az abból fakadó értékek 

7-8. évfolyam, 9A, 9B, 9C 

A SZERETET ÉS A SZERETETBŐL FAKADÓ ÉRTÉKEK 

Hogyan éljünk életünket a világban. Mi az, ami nyugalmat és biztonságot ad? Ezek az értékek ott 
szunnyadnak az emberek lelkében, csak fel kell őket újra ébreszteni. 

Olajos István 

A ELTE BTK Kínai szakán szerzett diplomát kínai tolmács- és fordító specializáción. Majd 

mesterképzését Kínában, a shanghai-i Kelet Kína Egyetemen (Huádōng shīfàn dàxué 华东师范大学) 

folytatta, ahol kínai tanári diplomát szerzett. Jelenleg Magyarországon tanít és segít a hazánkban élő 
kínai iskolások magyarul tanulásában és az iskolai szaktantárgyak minél magasabb fokú 
megismerésében. 

7-8. évfolyam, 9A, 9B 

WÀNG ZǏ CHÉNG LÓNG 望子成龙 —— A BABY BOOMEREK MINT A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS 

MOTORJAI 

Kína gazdasági fellendülése és megerősödése, jelentősen átformálta és formálja a világgazdasági 
egyensúlyt és politikai berendezkedéseket. De mégis milyen szerepet játszik a Keleti Sárkány 
szárnyalásában az egyszerű közembernek, a lakosságnak a növekedése vagy csökkenése? Az 
előadásban a kínai népesség szemszögéből vizsgáljuk meg a Középső Birodalom gazdasági 

növekedésének mérföldköveit és kis kitekintést teszünk annak fenntarthatóságára.  

Várday Bence 

Fölmérő mérnök, a Magyar Honvédség térképészetének dolgozik. Aktuális szakterülete: légi fotózás 

7-8. évfolyam 

ÚTON VAGYUNK. 1 ÚT, 2KERÉK, 5 HÉT, 6 ORSZÁG, BUDAPESTTŐL SANTIAGO DE COMPOSTELLÁIG 

Élmények egy 12 éve letekert útról, melynek második szakasza ma is tart...  


