
Apáczai-nap 

Pályaorientációs és projektnap 

2020. március 4. 
 

Kedves diákok! Ebben a tanévben március 4-én lesz az Apáczai-nap. Ezen a napon fogják 

projektmunkát készítő társaitok bemutatni elkészült projektjeiket. Mivel ettől a tanévtől nem 

kötelező, így a megszokotthoz képest kevesebb előadás lesz. A bemutatott előadásokat a 

tanárokból alakuló zsűri elbírálja és a legjobbak pénzjutalomban részesülnek. 

 

A pályaorientációs előadásokra felkértünk volt apáczais diákokat, jelenlegi szülőket, sőt, 

tanáraitok is vállaltak előadásokat. Ha megnézitek a programokat, láthatjátok, hogy milyen 

sokan ajánlották fel közreműködésüket. Éppen ezért sok előadáson találkoztok több 

előadóval. Az előadók többnyire saját karriertörténetükről beszélnek, de lesznek, akik 

klasszikus előadást tartanak valamilyen témában.  

Olvassátok el az előadásokhoz tartozó ajánlókat, és ezek alapján jelentkezzetek majd az 

előadásokra. Az sem baj, ha nem éppen arra tudtok bejutni, amire a leginkább szeretnétek. 

Hátha éppen egy ilyen előadás terel majd benneteket az igazi életpálya felé. 

Fogadjátok szeretettel az előadókat. Mindenki örülne, ha közben, vagy utána kérdeznétek. 

 

A kötelező programok után Nyilas Atilla tanár úr szervezésében beszélgetés hallhattok 

Péterfy Gergely íróval. Gyertek erre is minél többen! 

 

A Szépírók Társasága programja 

Vendégünk: Péterfy Gergely író 
Beszélgetőtárs: Nyilas Atilla 

2020. március 4., szerda, 13 h – kb. 14 h 

Helye: színházterem (II. emelet 233.) 

 

 

Első sáv 9:00-11:30 
 

II. emelet: 

11.D, 247. 
Hogyan lesz az ötletből gyógyszer? 

Előadó: Dr. Barótfi Szabolcs 

MSD Pharma Hungary Kft. Klinikai Kutatási Osztályának igazgatója 

 

A betegségek leküzdésének igénye lényegében egyidős az emberrel. 

Évszázadokon keresztül a gyógyítás eszköztára a késre, néhány gyógynövényre, 

illetve bizonyos misztikus tárgyakra korlátozódott, melynek eredményeképpen az 

átlagos várható élettartam sokáig 30-40 év körül mozgott. A XX. század elejétől 

kezdve azonban a tudomány és technikai robbanásszerű fejlődése magával hozta 

az ipari gyógyszerfejlesztés kialakulását, aminek következményeképpen az 

emberiség életkilátásai látványosan javultak. A gyógyszerkincsünk mára már 

több tízezer különböző készítményt tartalmaz, amelyeknek segítségével az 

orvosok sikeresen veszik fel a harcot sok betegséggel szemben. Hogyan születnek 

új gyógyszerek? Kik dolgoznak ezeknek az új terápiáknak a kifejlesztésén? 

Hogyan néz ki a jövő gyógyszere? Nyerésre állunk-e a rákkal szemben?  Ilyen és 

ehhez hasonló kérdésekre ad választ a "Hogyan lesz az ötletből gyógyszer?" 

című előadás. 



 

Orvosok határok nélkül - karrier kolera idején 
Előadó: Romics Kati 

bölcsész, közgazdász, MBA 

 

Sok év multis munka után lépett humanitárius pályára, most érkezik haza 5. 

missziójáról Venezuelából, ahol logisztikusként dolgozott az Orvosok Határok 

Nélküllel. Ezelőtt Etiopiában, Dél Szudánban, Sierra Leoneban es Kongóban 

dolgozott. 

 

II. emelet: 

10.A, 246. 
A magyar filmörökség kalandos sorsa  
Előadó: Kurutz Márton 

Magyar Nemzeti Filmarchívum munkatárs 

 

Hogyan és milyen banális okok vezettek arra, hogy a magyar filmgyártás első 30 

évének termése 93%-ban megsemmisült? Ki és hogyan mentette illetve 

pusztította a filmtekercseket a hevesebbnél hevesebb történelmi korokban? Ki 

mikor kapott észbe végül, és hogyan alakult meg a Magyar Nemzeti 

Filmarchívum? 

 

II. emelet: 

12.D, 232. 
CSI: Budapest 
Előadó: Szalai Rita, igazságügyi vegyészszakértő-jelölt 

 

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ mindennapi munkája a különböző 

bűnesetekben való közreműködés és a bizonyítékok vizsgálata, amelyekkel 

segíthetjük a nyomozás menetét. Az előadás elsősorban a Fizikai és Kémiai 

Szakértői Intézetben dolgozó vegyész-, fizikus-, geológus és biológus szakértők 

munkáját mutatja be. 

 

Egy pilóta a polgári repülésben  
Előadó: Varga Gábor pilóta 

 

Az Apáczai után villamos üzemmérnök, majd a hobbimból kinőve pilóta lettem. A 

szakmai életutamról, illetve a mai lehetőségekről fogok beszélni. 

 

II. emelet:  

9.B, 231. 
Éva lányaitól Kádár leányaiig, avagy hogyan lettem történész? 
Előadó: dr.Tóth Eszter Zsófia  

történész, társadalomkutató, Clio Intézet 

 

1989-1993 között, igen izgalmas időszakban voltam Apáczais diák. Történész 

lettem, 14 könyvem jelent meg, több száz cikkem angolul és németül is. 

Előadásomban elmesélem, hogyan vezetett idáig az út 1989-től, a csodák évétől 

kezdve. 

 

II. emelet: 

11.A, 201. 
Mese-mese-mátka - rendhagyó irodalomóra  
Előadók: Kovács Dominik és Kovács Viktor  

írók, drámaírók, az ELTE-BTK hallgatói Irodalom- és kultúratudomány 

mesterképzésen.  

 



Novelláikat az Alföld, a Bárka, a Hévíz, az Új Forrás folyóiratok valamint a 

Műút portál és a Félonline közölte. 

Mintapinty című monodrámájukat a debreceni Csokonai Színház tűzte műsorára 

Oláh Zsuzsa főszereplésével, Szabó K. István rendezésében. 

Jégtorta című drámájuknak (melyből itthon Hegedűs D. Géza rendezett 

felolvasószínházi előadást) 2020. március 27-én Zürichben lesz német nyelvű 

premierje a Theater an der Winkelwiese színpadán. 

 

Kézirattól a könyvig 
Előadó: Kós Krisztina, fordító, szerkesztő, könyvkiadó 

 

Hogyan lesz egy ötletből, kéziratból könyv? Mi történik ezalatt a szöveggel? Ki 

mindenki vesz részt a folyamatban? Mennyiben más egy kereskedelmi és egy 

tudományos kiadó működése? Mi kell ahhoz, hogy valakiből szerkesztő, fordító, 

könyvkiadó legyen?  

Sok más mellett ezeket a kérdéseket fogom körbejárni, hogy egy kicsit 

megismerjük az ágazatot és a hozzá kapcsolódó sokféle feladatkört.  

 

II. emelet 

színházterem 
Hogyan döntsek? - pályaválasztási gondolatébresztő 
Előadó: Szamosközi-Gács Anna, coach 

 

Arra hívlak Benneteket, hogy egy interaktív workshop keretében gondolkodjunk 

el együtt azon, hogy mi alapján érdemes meghozni a "hogyan tovább"-ról szóló 

döntéseteket. Mi segíthet abban, hogy később jónak minősíthesd a döntést? 

Olyan feladatokat fogok hozni, amik abban segítenek, hogy közelebbről 

megismerkedj a saját gondolataiddal, prekoncepcióiddal, érzelmeiddel. 

Tanácsok nem lesznek, csak kérdések, témafelvetések, amik új utakat nyithatnak 

a gondolkodásodban. Kérlek, hozzál magaddal papírt és tollat. 

 

 

III. emelet:  

7.C, 308. 
Ötösöm volt kémiából 
Előadó: Dr. Mátyus Edit (ELTE) 

 

Az előadásban a pályámról és a kutatásaimról fogok beszélni. Elmesélem, 

hogy milyen utat jártam be az iskolai kémiai tanulmányi versenyektől egy 

kutatócsoport alapításáig és vezetéséig. A kutatásaimmal kapcsolatban 

pedig beszélni fogok molekulaspektroszkópiáról és a kvantummechanika 

molekuláris alkalmazásairól, valamint a terület izgalmas, nyitott 

kérdéseiről. 

 

Akit elkapott a HÉV... 
Előadó: Kövér Csaba Attila 

MÁV-HÉV Zrt. 

Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes 

 

 

A késésért szíves türelmüket és megértésüket, a késés okozta kellemetlenségért 

elnézésüket kérjük! - hallani sokszor a vasútállomásokon, amit a HÉV-nél csak 

nagyon ritkán. Hogy csinálja a MÁV-HÉV, hogy 2019-ben a menetrendben 

meghirdetett vonatainak 99,87%-át leközlekedtette? Hogy bonyolítja le a 



forgalmat, milyen korlátokat szab a kötött pálya? Hogy alakulnak ki meredek 

szituációk? Kik dolgoznak az utasokért, milyen feltételeket biztosítanak nekik, és 

mit kell cserébe letenni az asztalra? Mi keresnivalója van a cégnél az egyetemet 

végzetteknek, egyetemistáknak, vagy azoknak, akiket hidegen hagy a 

felsőoktatás? Motivációit, mérföldköveknek számító döntéseit, valamint 6 éves, 

forgalomban, vasútbiztonságban, üzemeltetésben és szervezetvezetők 

támogatásában szerzett tapasztalatait Kövér Csaba Attila osztja meg. 

 

 
 

III. emelet:  

9.C, 303. 
Mit csinál egy közgazdász? Két közgazdász mesél a munkájáról, 

karrierjéről 
 

Durucskó Luca: bankszektorban kockázatkezeléssel foglalkozó pénzügyi 

matematikus 

Beleznay Diana: A MKKE-n végeztem vállalati gazdaságszervező 

szakágazaton, Budapesten, voltam 17 évig gazdasági igh, pü ov, főkönyvelő, pü 

részlegvezető, biztonsági szakértő, projektvezető. 

A MOL NyRt-ben dolgoztam 30 évet, de dolgoztam Tanácson, 

Művelődési Intézményben és könyvkiadónál is. 

Van egy orosz felső, és két angol felsőfokú nyelvvizsgám (általános és szakmai)  

Tavaly óta nyugdíjban vagyok. 

Gimnazista korom óta festek, kiállitok (legutóbb 2019 májusban, a FŐV. Szabó 

E. Könyvtár, Dagály u). Édesanyám neves festőművész volt. 

 

 

III. emelet:  

7.D, 302. 
BME Építőmérnöki Kar  
Előadó: Füstös Vivien  

 

A BME Építőmérnöki Kara a leghosszabb múlttal rendelkező mérnöki kar, és a 

legnagyobb építőmérnöki képzési hely az országban. 

Az építőmérnök munkája olyan sokrétű, hogy aligha található leírására jobb 

általános megfogalmazás, mint az Angol Építőmérnöki Társaság 1828-as 

alkotmánya, amely szerint az építőmérnök feladata, hogy „a természet 

erőforrásait mindig az ember kedvére és hasznára fordítsa”. Az építő, 

környezetalkotó munka egyidős az emberi civilizációval. A római utak, hidak, 

akvaduktok, az ősi ázsiai és dél-amerikai kultúrák fejlett öntözőrendszerei 

korabeli építőmérnökök mestvei. 

 

A mérnöki munkáról 

Székely Csaba Építőmérnök 

Vinkler Károly épületgépész mérnök, oktatási vezető, egyetemi óraadó 

 

 

III. emelet: 

12.A, 330. 
Projekt előadások 

 

Az NBA elmúlt 30 éve – élő interjú  

Bieber Benedek 10. D osztály 

Projektvezető tanár: Kollár Artúr 



 

Taníthatunk-e történelmet videójátékokkal?  

Mikus Donát 10. C osztály 

Projektvezető tanár: Kollár Artúr 

 

Két tűz között: a magyar őstörténet vitás kérdései a történelem és a néprajz 

tükrében  
Masason Antal, 10. B 

 Projektvezető tanára: Borhegyi Péter 

 

 

 

IV. emelet  

fizika 

II.előadó,  

Projekt előadások 

 

Rádiózás 

Szabó Vencel, 11.C  

Projektvezető tanára: Zsigri Ferenc 

 

Maja naptár 

Székely Benedek, Mucsi Viktor, Vadász Roland, 10.A 

Projektvezető tanár: Siposs András 

 

Harmóniák 

Grodvalt Zsolt, Pallos Gábor 10.A 

Projektvezető tanár: Siposs András 

  
Részecskegyorsítók 

Biebel Botond 10.C 

Projektvezető tanár: Balázs Ádám 

 

IV. emelet 

8.C 402. 
Barlangösszekötés a Naszályon 

Előadó: Slíz György 

barlangász túravezető, a Szent Özséb Barlangkutató Egyesület elnöke 

 

https://www.youtube.com/channel/UClqDo8JxQXbvADTem_FWzeQ 

 
 

 

Második sáv 11:00-12:30 

 
 

II. emelet: 

11.D, 247. 
Tájékoztató a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatásról 

 

Az előadásunk tartalmazza a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseinek 

bemutatását, ezen kívül a katonai szolgálat vállalási lehetőségeit ( tartalékos 

katonai / és szerződéses katonai szolgálat- juttatások, feltételek, előre lépési 

lehetőségek), a legújabb képzésünk az „Acélkocka” , amely alatt a többi OKJ-

s képzéssel ellentétben fizetés jár (havi nettó 185.600 Ft) a résztvevőnek, 

https://www.youtube.com/channel/UClqDo8JxQXbvADTem_FWzeQ


ellátást(szállás, ruha , étel) kap a képzés ideje alatt, a végén pedig hivatásos 

(határozatlan idejű jogviszony) katonaként tesznek esküt. 

 

 

II. emelet: 

10.A, 246. 
Tájékoztató a Corvinus Egyetemen folyó oktatásról 

 

A megújuló Corvinus missziója, hogy képezze és felnevelje a jövő 

társadalmi és gazdasági elitjét Magyarországon és 

Közép-Európában.   

Az Egyetem célja, hogy tovább növeljük a Corvinus eddig is jelentős 

nemzetközi elismertségét. A megújuló Corvinus a 

közgazdaságtudomány, üzleti tudományok és társadalomtudományok 

területen Közép-Európa vezető intézményeként a világ legjobb 

200, Európa legjobb 100 egyeteme közé kíván kerülni a nemzetközi 

felsőoktatási rangsorokban 2030-ra. A már eddig is rendkívül 

széles körű nemzetközi tanulási lehetőségek tovább bővülnek, 

az Egyetemen még több közös képzésben lehet majd részt venni 

rangos külföldi egyetemekkel. 

A tájékoztatón információkat kaphattok az egyetemen folyó képzésekről. 

 

 

Sportolóból kémia fakultációra, a Corvinuson keresztül, egészen a 

szoftverfejlesztésig 

Előadó: Füstös Csaba  

 

A tervem az, hogy olyan profilú előadást tartok, ami megnyugtatja a diákokat 

arról, hogy nem baj, ha nem tudják merre akarnak tovább tanulni, nem 

tragédia, ha rosszul választanak (faktot, egyetemet), mert nem fogja 

beskatulyázni őket a döntés. 

 

II. emelet: 

12.D, 232. 
Földrajz oktatás az ELTE-n  

 

Az ELTE földrajz szakos hallgatói mutatják be, 

hogy mit jelent az egyetemi szintű földrajzoktatás, 

milyen tudományterületeket fed le, milyen helyekre juthatnak el a képzés által. 

Betekintést nyújtanak a belföldi és külföldi munkaerőpiaci lehetőségekbe, a 

képzésükön egyedülálló terepgyakorlatokba és az aktív hallgatói életbe.  

Az   egyetem   a magyarországi felsőoktatásban az egyik legnagyobb kutatói p

otenciált és legkiterjedtebb nemzetközi 

hálózatot tudhatja magáénak, s ezen belül pedig a 

Természettudományi Kar kiemelkedően járul hozzá az innovációhoz 

úgy itthon, mint nemzetközi szinten. A rangsorokban évek óta az 

ország második legjobban teljesítő kara, természettudományokban pedig –

 ugyancsak évek óta – az elsők között van. 

 

 

BME fizika szak 

Előadó:Dr. Bordács Sándor 

egyetemi docens, BME  

 



A fizika alapszakot azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a fizika, a matematika 

és a számítástechnika iránt. Megtalálhatod itt a számításodat, 

 ha meg akarod érteni a minket körülvevő világot; 

 vagy kreatív vagy, szeretsz gondolkodni, problémát megoldani; 

 vagy szeretsz szerelni/bütykölni, műszereket/kütyüket építeni; 

 vagy akár mind egyszerre! 

 

 

II. emelet:  

9.B, 231. 
Projekt előadások 

Óz: Kisfilmvetítés és beszélgetés 

Imre Barnabás 12.D  

Szenes Alíz 10.D 

Csejdy Janka 9.D 

Projektvezető tanár: Szabó Márta  

 

A városi biciklizés és a nyilvánosság - A valódi alternatíva 

Kovács Levente 12.D  

Projektvezető tanár: Szabó Márta  

 

Esti képek - filmetüd 

Horváth Zsombor 12.D  

Projektvezető tanár: Szabó Márta  

 

Koreai palota, Indzsongdzson terem (makett rekonstrukció) 

Egyházi Hanna 10.A 

Projektvezető tanár: Raszler György 

 

Belgium egységének kérdése  

Cardinael Jan Maerten, 10. B 

Projektvezető tanára: Borhegyi Péter  

 

 

II. emelet: 

11.A, 201. 
Felelős állattartás  
Előadó: Sugár Péter 

 

Az előadó a Városi Kutyák Iskolájának vezetője, aki előadást fog tartani a 

felelős kutyatartásról és a megfelelő kutya és gazda kapcsolatról. 

 

II. emelet 

színházterem 
Önkénteskedés a Superar Alapítványnál  
 

énekes foglalkozás Dorner Ottiliával és Morvay Judittal 

 

III. emelet:  

7.C, 308. 
Történetek a munka világából, avagy hogyan ne vesszünk el 

munkavállalóként a világban 

 

Előadó: Karsai Zoltán 

Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke 

Humánerőforrás Menedzser vagyok, és a szakszervezet előtt HR vezetőként 

dolgoztam. Sok problémától kímélhetjük meg a jövő munkavállalóit, ha 

tanulnak az elődeik hibáiból. 



 

 

III. emelet:  

9.C, 303. 
Ügyvédség és űrkutatás  
Előadó: Dr. Szabó Kornél ügyvéd 

 

Részecskefizikusnak készült, mégis ügyvéd lett belőle. Évekig dolgozott nagy 

nemzetközi irodáknál, mielőtt váltott, és magyar irodában helyezkedett el. Dr. 

Szabó Kornéllal, a Sárhegyi és Társai irodavezető-helyettes partnere mesél 

munkájáról és hobbijáról. 

https://arsboni.hu/nem-lenne-ordogtol-valo-ha-a-matematika-is-felveteli-

targy-lenne-a-jogon-interju-dr-szabo-kornellal/ 

 

Olasz tanítás helyett éneklés 

Előadó: Horváth Csaba 

Magyar Rádió Énekkarában dolgozom. Az érdeklődőknek szívesen mesélek a 

hivatásos kórusénekesek munkájáról, hétköznapjairól. 

 

 

III. emelet:  

7.D, 302. 
 A finn csoda 
Előadó: Vinkler Andrea 
 

Finnország sok szempontból lenyűgöző: majdnem 188 ezer, 500 

négyzetméternél nagyobb tava van; itt a legnagyobb az egy főre eső 

metálzenekarok száma; és még nyelvét is rokonunknak mondhatjuk. Ezekről, 

és még sok más izgalmas, Finnországhoz kötődő dologról hallhatsz az 

előadáson az oktatástól a gazdaságig, a könyvektől a környezetvédelemig. Sőt, 

ha jól figyelsz, talán egy kicsit még finnül is megtanulhatsz. 

 

III. emelet 

biológia 

előadó 

Projekt előadások 

 

Vírusok a hétköznapokban: járvány az Apáczaiban 

Szovics Márton, Urbán Zsófia 10.C 

Projektvezető tanár: Gál Ildikó 

 

Személyiségzavarok a környezetünkben 

Erdősi Mira, Schneider Léna 10.C 

Projektvezető tanár: Gál Ildikó 

 

B-terv. Ha már minden más megbukott: jövőképek a klímaváltozás 

kezelésében 

Márkus Boglárka és Nagy Csenge, 10.B. 

Projektvezető tanár: Ács Zoltán 

 
Irány az Apáczai! 2019, videó 

Bagu Bálint, Dóra Márton, Mihályi Gábor 10.A 

Projektvezető tanár: Sebő Péter  

 

 

III. emelet 

12.A, 330. 
A nyelvtudás nem játék, a nyelvtanulás lehet 

https://arsboni.hu/nem-lenne-ordogtol-valo-ha-a-matematika-is-felveteli-targy-lenne-a-jogon-interju-dr-szabo-kornellal/
https://arsboni.hu/nem-lenne-ordogtol-valo-ha-a-matematika-is-felveteli-targy-lenne-a-jogon-interju-dr-szabo-kornellal/


az: Angoltanulás másképp  
  

Az Angloville Nyelviskola angol órája 

 

A workshop keretein belül megismerkedhetsz a nyelvi bemerítés módszerével 

és előnyeivel. Megmutatjuk, hogy nem kell külföldre utaznod ahhoz, hogy 

anyanyelvi környezetben tanulhass. Koordinátoraink és angol anyanyelvi 

mentoraink segítségével betekintést nyerhetsz abba, milyen is 

az Angloville Nyelvi Sziget. 

 

III. emelet 

11.B 309. 
Kötés és horgolás 
Koronczainé Nagy Ágnes tanárnővel  

Gyere és tanulj meg kötni, vagy horgolni. Ha van otthon maradék fonál, kötő 

vagy horgolótű, hozd magaddal. Ha nincs, az sem baj. 

 

IV. emelet 

8.C 402. 

 

Ismerd meg önmagad! 

Tartja: Középiskolások Szabadegyeteme Egyesülete 

 

Biztos veled is előfordult már, hogy kérdéseid támadtak önmagaddal 

kapcsolatban, de sehogy se találtad a választ. A pályaválasztás kapujában 

kiemelten fontos, hogy ezekre a kérdésekre megpróbáljunk válaszokat keresni, 

hiszen így találja meg az ember, hogy ki is ő, milyen foglalkozás illik hozzá, 

miben bontakozna ki szívesen.  Egy játékos önismereti csoportba hívunk 

titeket, hogy közösen gondolkodjunk a válaszokon. Gyertek bátran! 

 

 
 

 

 


