
Diákszövetségi Klubnapi programok  

2013. szeptemberi – 2014. áprilisi időszakra 

 

2013. szeptember 09. Előadó Dr Hoffmann Tamás a XI. kerület polgármestere. A Hivatal 

vezetője ismerteti a kerületben szereplő feladatokat, eredményeket, kudarcokat és a jövő 

terveit. Az előadás után kérdések, válaszok és az agapé következik. 

2013. október 14.     Dr Szeneczey Balázs Budapest főpolgármester-helyettes úr ismerteti a 

Főváros előző vezetésének katasztrofális hagyatékát. A Hivatal feladatait, eredményeit és 

terveit ismerteti és kitér a közösségi közlekedés helyzetére. Kérdések és válaszok, majd az 

agapé következik. 

2013. november 11. Dr Kiss Gy Csaba professzor Magyarország és a szomszéd országok 

politikai és gazdasági helyzetéről tart előadást. A számszerű adatok megvilágításában 

világossá teszi a politikai döntések igazolását, vagy tévedéseit.  Kérdések és válaszok, majd 

az agapé következik. 

2013. december 09.  Adventi és Karácsonyi estét  tartunk. Csányi Tamás a Plébánia karnagya 

ősi székely népdal eredetét ismerteti és a hallgatósággal együtt közösen énekli. A Gimnázium 

VII. a osztálya Rakoncás Éva tanárnő vezetésével csodás prózai, verses, dalos és hangszeres 

műsorral szerepeltek, majd az agapé következik. 

2014. január 13.       DSc Biacs Péter Prpesszor emiratus vegyészmérnök MTA tagja,számos 

hazai és nemzetközi díjak tulajdonosa, volt országgyűlési képviselő tart előadást  akinek 

édesapja és a fiai itt jártak a gimnáziumban az élelmiszer biztonsággal foglalkozik az 

előadásában. Mindenkinek fontos az életmód, a biztonságos összetevőkből álló étrend és 

mennyiség? (agapé) 

2014. február 10.      Dr Dudich Endre geológus, kartográfus professzor a Földtani és a 

Földrajzi Társaságok tagja tart előadást. Részt vett a Magyar Földtudományi Szakemberek 

Világtalálkozója megszervezésében. Az elmúlt I. – VIII. találkozó témáit az 1996 – 2006 

időszakra vonatkozóan ismerteti a magyar szomszédolásban. A kérdése, válaszok és az agapé 

következik. 

2014. március 10.     Professzor Dr Iván László gerontológus, országgyűlési képviselő, 

jelentős intézmények felelős vezetője, számos  és szakmai díj tulajdonosa tart előadást. Az 

idősödés  21. században 80 év magasából címmel ismerteti mind azokat az egészségi 

problémákat, amiket ma mind annyian érzünk (kérdések, válaszok és agapé). 

2014. április 14.         DR Skublics Benedek gimnáziumunk „öreg diákja”a matematikai 

tudományok terén kiválót alkotott! Most görbe tükröt tart elénk úgy, hogy az ismert 

klasszikus görbék hogyan néznek ki egy matematikus szemével. Kérdések is, válaszok is 

következhetnek, majd az agapé jön. 

 

 



2014. májusi – 2014. augusztusi időszakra 

 

 

 

2014. május 14.     Pálvölgyi Miklós testnevelő tanár, mesteredző, a Magyar Öttusa 

Szövetség elnöke, szakkönyv író és számos állami díj tulajdonosa tart előadást az 5 sportág 13 

világbajnoki győzelmeiről és a végtelen edzésekről. 

 

2014. június 16.         Turócziné Pesty Ágnes matematika tanár, a Budai Ciszterci Gimnázium 

szervező Igazgatóhelyettes, az iskolai kiadványok, újságok, könyvek főszerkesztője tart 

előadást a 100 éves Szent Imre Gimnázium múltjáról, jelenéről és a jövőjéről. 

 

2014. július-augusztus nyári szünetet tartunk. 

 

A Klubdélutánok 17 órakor kezdődnek, előtte elimádkozzuk az első emeleti kápolnában a 

Comopletoriumot. 

 

A Klubnapi előadásokkal kapcsolatos észrevételeket és a jövőre nézve a javaslatokat 

köszönettel várja vereszoltan320@gmail.com szervező titkár 
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