
CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYA  

Klubnapjainak Programja 

2013. szeptemberi – 2016. 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. 

 

 

2014. szeptemberi – 2014. decemberi időszakra 

 

 

2014. szeptember 08.   Dr. Rétvári Bence a KDNP alelnöke, Országgyűlési Államtitkár, 

Miniszterhelyettes úr tart előadást. Bevezetőként tájékoztat bennünket a gimnáziumunkkal 

kapcsolatos kötődéseiről, majd ismerteti az állami szerepvállalásait az elért sikereit, 

eredményeit és a jövőterveit. 

 

2014. október 13.         Dr. Lengyel Zoltán radiológus szakorvos, nyugalmazott őrnagy, 

cserkészparancsnok, a keleti kereszténység neves képviselője tart előadást az 1956. októberi 

forradalom eseményeiről, valamint magyarázatot keres arra, hogy a szabadság harcunk miért 

éppen ekkor robbant ki és mik voltak ennek előzményei, milyen erők működtek. 

 

2014. november 10.     Dr Salamin András vízügyi mérnök világutazó a svájci-hunok 

különös történetét ismerteti. Salamin András ükapja ebben a völgyben volt polgármester, most 

a nagyszülei és a szülei életét követve, alapos kutatásokkal bizonyítja a svájci hun völgy 

őseinek eredetét. A völgy leszármazottjaként többszöri, helyszíni kutatással – a svájci 

történészeket jól felbosszantva – gazdag képanyaggal jelentetett meg két kötetes könyvet. 

 

2014. december 08.      Karácsonyi Klubnap. A Gimnázium diákjai a Szentestéhez 

kapcsolódó díszelőadást tart. Az ünnepség után a szenior diákok az agapén találkoznak 

meghívott vendégekkel. 

 

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

Completoriumot. 

 

Klubnapi előadásokkal kapcsolatos észrevételeket és a jövőre nézve a javaslatokat köszönettel 

várja Veres Zoltán szervező vereszoltán320@gmail.com címre!  
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2015. januári – 2015. áprilisi időszakra 

 

2015. év 

 

január 12-én:    SZKALICZKI Csaba Őrs O.CIST. ciszterci szerzetes, a Budai Gimnázium          

spirituális vezetője közös imádsággal és áldással a Diákszövetség Évnyitóját tartja. Az 

előadásában azt ismerteti, hogy egy ciszterci szerzetes hogyan él és dolgozik majd a Szent 

Imre Gimnáziumban 2015. évben. 

Örs atya betegsége miatt MARTON Bernát dallasi ciszterci atya helyettesítette őt. 

Az iskolában tanított, sokáig igazgatója is volt a dallasi ciszterci iskolának. Ultramaraton futó 

még most is. 

 

 

február 9-én:    dr. KOVÁCS Őrs történelem, francia tanára a doktori disszertációját ismer-

teti. Feltárja azokat a történelmi eseményeket melyek az Észak-Afrikai gyarmatosításkor, a 

véres felszabadító forradalomban, majd az algériai-franciák repatriálásukkor lezajlottak. 

 

március 9-én    PERCZEL Tamás biológia, kémia szakos tanára ismerteti a fizikai életünk 

folyamatát, szóba kerül, hogy a testi erőnk fogyatkozik, ugyanakkor a lelki erőnk gyarapszik 

és a lazítás, szemlélődés lehetőségei merülnek fel. 

 

április 13-án      dr.TAKÁCS Szilvia rajz szakos tanárnő, szobrászművész tart előadást a 

művészi és a gimnáziumi munkájáról, valamint a doktori disszertációjáról ( DLA ) és a kettő 

kapcsolatáról. 

 

A Klubdélutánok 17 órakor kezdődnek, de előtte kb. fél órával elimádkozzuk a 

Completoriumot a földszinti tükörteremben. 

 

A klubnapi előadásokkal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket és a jövőre nézve a 

javaslatokat, az előadásra érdemes aktuális témák felvetését köszönettel várja 

Veres Zoltán szervező titkár – vereszoltan320@gmail.com címre. 

 

2015. május – 2015. augusztus időszakra 

Előadásainkra és az azt követő agapéra és a kötetlen beszélgetésre szeretettel várunk minden 

diáktársunkat. Helyszín a Szent Imre Gimnázium tükörterme. 

Időpont: minden hónap második hétfője, a következő napokon: 

 

május 09-én: SZANKA Tímea a BMGE közgazdásza önkéntes munkát vállalt Kalkuttában, 

ahol a nyomornegyedek szerencsétlen embereit hónapokig mentette. Az élményeiről vetített 

képekkel kísért előadást tart. 

 

június 08-án: TÓTH Sándor Ph.D. ny. egyetemi docens, volt Tokyo-i Tudományos és 

technológiai atassé előadásában mozaik képekkel emlékezik vissza Japánra. 

 

július – augusztus: nyári szünetet tartunk. 
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A klubdélutánok 17 órakor kezdődnek, előtte elimádkozzuk a Completoriumot itt a 

tükörterembe. 

 

A klubnapi előadásokkal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket és a jövőre nézve a 

javaslatokat, az előadásra érdemes aktuális témák felvetését köszönettel várja Veres Zoltán 

szervező titkár – vereszoltan320@gmail.com – címre. 

2015. szeptember – 2015. december időszakra 

Előadásainkra és az azt követő agapéra és a kötetlen beszélgetésre szeretettel várunk minden 

diáktársunkat. Helyszín a Szent Imre Gimnázium tükörterme. 

Időpont: minden hónap második hétfője, a következő napokon: 

szeptember 14-én: WETTSTEIN Domonkos a BMGE Urbanisztikai tanársegédje a doktori                                              

kutatási témáján dolgozik. Az előadásában a regionális koncepció keresésről, a Balaton-part 

építés történetében, az építési stratégiáról tart összefoglalót. 

október 12-én: Dr. MARÓTH Miklós Pázmány Péter Katolikus Egyetem ny. professzora, a 

volt dékán és az akadémia elnöke a bölcsészet és a nyelvtanulás életünk végéig címmel tart 

előadást. 

november 9-én:  dr. GIANNONE András a gimnázium történelem- francia szakos tanára, a 

KPSZTI munkatársa, az előadásában a katolikus oktatás helyzetét ismerteti Európában. Ennek 

során bemutatja a Magyar Katolikus oktatás fejlődését, a rendszer-változás óta és felvázolja 

azt a sokszínű helyzetet amilyenben az egyes európai országok iskolái működnek. 

december 14-én:   Adventi hangulatok, a Karácsony és a Szenteste várása a Szent Imre 

Gimnáziumban. 

A klubdélutánok 17 órakor kezdődnek, előtte elimádkozzuk a Completoriumot ugyancsak a 

tükörteremben. 

A klubnapi előadásokkal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket és a jövőre nézve a 

javaslatokat, az előadásra érdemes aktuális témák felvetését köszönettel várja Veres Zoltán 

szervező titkár – vereszoltan320@gmail.com – címre. 

 

2016. január – 2016. április időszakra 

CD Budai Osztályunk programja 2016. I. harmadára 

 

A klubnapi előadásunkra és az ezt követő agapéra és a kötetlen beszélgetésre szeretettel 

várunk minden egykori diáktársunkat, öregeket és fiatalokat  egyaránt.  

A helyszín a Ciszterci Gimnázium földszinti tükörterme. 

Időpont minden hónap második hétfője, a következő napokon: 

 

január 11-én:   SZKALICZKI Csaba Őrs O. CIST. ciszterci szerzetes, a Budai Gimnázium 

spirituális vezetője közös imádsággal és áldással a Diákszövetség Évnyitóját tartja. 
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február 08-án: Tisztújító Közgyűlést tartunk 17 órakor az iskola földszinti tükörtermében. 

(megjelenés  minden külön értesítés nélkül) 

 

március 14-én: BAKODY Lívia Tanácsadó Szakpszichológus tart előadást az időskor 

lélektanáról. 

 

április 11-én: Dr. HALÁSZ Gábor Professzor Emeritus tart ismertetőt a következőkről: 

- Biomechanika: mezsgye az orvos és a mérnök között. 

- Egy gépészmérnök beszél a véráramlásról és a vérnyomás mérésről. 

 

A klubdélutánok 17 órakor kezdődnek, előtte elimádkozzuk a Completoriumot, ugyancsak itt 

a tükörteremben. 

Utóirat: Veres Zoltán ezúton is köszöni a szervezőtitkári megbízást és bejelenti, hogy többek 

között a klubnapi programok szervezését más elfoglaltságok miatt már nem vállalja. 

 

Veres Zoltán sk. 

CDBO szervezőtitkár 

 


