Előadások a Medvegy Antal díszteremben
2021. szeptember 20. hétfő
9.10 – 9.55 Horváth András
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem biomechanikai karán végzett és
jelenleg is ott dolgozik egyetemi docensként. Tanított/tanult külföldi (pl.
amerikai) egyetemeken is. A különböző mérnöki és informatikai
fejlesztések orvosi felhasználásával foglalkozik a karon, mint pl. a
mesterséges intelligencia orvostudományi felhasználásával.
10.05 – 10.50 van Waarden Franciska
"Ahány nyelv, annyi élmény" címmel tart előadást.
10.55 – 11.40 Szarka Fedor Guido
Közel 30 éve érettségizett a Tinódi Sebestyén Gimnáziumban Szarka
Ferencként.
Gór Nagy Mária Színitanodás és Dekoratőri végzettséget szerzett.
Felvételt nyer a Magyar Képzőművészeti Egyetemre. 2000-ben a Hágai
Királyi Képzőművészeti Akadémia ösztöndíjasa volt. 2001-ben
Képgrafikusművész Diplomát kapott. Előadásában szó esik hivatásról,
gimnáziumi évekről, a színészet és a képzőművészet összefonódásairól,
alkotói pályájának állomásairól, valamint a nyitottság fontosságáról. Az
előadás alatt Guido alkotásaiból, munkáiból, fotóiból látható válogatás.
11.55 – 12.40 Barkovics Alex
Az ELTE kommunikáció és médiatudomány szakán végzett újságírás
szakirányon filmtudomány minorral. Az ELTEvízió videós diákmagazin
csapatában vágóként működött közre.

2021. szeptember 21. kedd
10.05 – 10.50 Kiss Flórián
„Mitől működik az Internet? És mitől nem?”
Előadásában hallhatunk az IT szakma csoporton belüli Irányzatairól, a
hálózat, hibaelhárítás alapjairól és betekintést kapunk egy
rendszermérnök hétköznapjaiba is.

2021. szeptember 22. szerda
9.10 – 9.55 Fendrik Zsóka
Szőlő, bor, utazás Sárvárról Afrikáig
Fényképes élménybeszámoló hogyan lettem az első szőlőmetsző mester
Magyarországon. Szeretném megosztani veletek tapasztalataimat,
élményeimet a gimnázium utáni időkről, a fordulópontokat az életemben
és az ehhez hozzátartozó önfelfedezés szakaszait, emberi kapcsolatok
fontosságát. Mesélek arról is, hogyan jutottam el Afrikába, és futottam
maratont Fokvárosban. Az út maga a cél!
10.05 – 10.50 Polgár András
Fotóprojektek Indonéziából, az alkotói folyamat menedzselése A
csodálatos kelet, a fotózás, és minden élet élmény.
Polgár András városépítészként végzett, mely a metropoliszok
megismerésére ösztönözte. A nagyvárosokban pedig úgy látta, hogy
személyes történetekkel foglalkozó fotósorozataival jobban el tudja
mondani a véleményét.
A változás témakörét bejárva Indonézia három szigetéről hoz három
fotósorozatot, példaként állítva szereplőit, hogy ’bárkiből lehet bármi.
10.55-11.40 Sági Norbert
Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság alezredese

Beszélgetések, előadások, workshopok
2021. szeptember 20. hétfő
8.20 – 9.05 Molnár Karesz - énekterem
Online beszélgetés
Karrierút a médiában és határterületein
9.10 – 9.55 Tendli Noémi - médiaterem
Workshop
Iparművészet - tárgytervezés, formatervezés
"Alapképzésem diplomáját ipari formatervező mérnöki képzésen
szereztem meg. Tavasszal pedig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen
divattervező mesterképzésen végeztem. Jelenleg szintén a MOME-n
tanulok design- és vizuálisművész tanár szakon. Mesterképzésem
diplomája során is az egyéni asszociációk szerepét kerestem a
tervezésben Fő tervezési területem: graphic & footwear design."
10.05 – 10.50 Vincze Kata High-Tech Biolabor
Beszélgetés
Kata az ELTE-n szerzett magyar bölcsész diplomát, majd a Színművészetin
tanult televíziós műsorkészítést. Eddig szerkesztőként és riporterként
dolgozott. Részese volt például a Virtuózok műsor szerkesztésének.

10.55 – 11.40 Balassa Viktor High-Tech Biolabor
A Himalájától az Indiai-óceánig - avagy egy utazás mindennapjai

2021. szeptember 21. kedd
Beszélgetések, előadások, workshopok
9.10 – 9.55 Kiss Benedek 9.T terme
Mechatronikai mérnök
Előadás, majd beszélgetés a képzésről, személyes tapasztalatokról,
karrierlehetőségekről.
9.10 – 9.55 Csonka Fruzsina - médiaterem
„Play hard, work harder – A világ nem is olyan nagy, ha van egy saját
térképed, meg egy kenyelmes tűsarkúd.”
Fruzsi 2012-ben végzett a Tinódi Gimnázium diákjaként, majd az ELTE-n
tanult. Mindeközben volt egyetemi diáktüntetések arca, dolgozott
nemzetközi
vállalati
struktúrában
Magyarországon.
Később
Lengyelországban végezte el mesterképzéseit. Jelenleg az európai
megújuló energiaszektor és innovatív startupok világában építi karrierjét,
mint üzletfejlesztő.

10.05 – 10.50 Szabados Márk médiaterem
Előadás/beszélgetés pályaválasztásról, önmegvalósításról, önbizalomról,
motivációról.
„Gimis éveim alatt kezdtem el mélyebben ismerkedni a fotózás/videózás
világával.
2019-től főállású egyéni vállalkozóként dolgozom, párhuzamosan több
tevékenységet végzek (fitness, esküvőszervezés, oktatás)
Hogyan és miért lettem egyéni vállalkozó, milyen nehézségekkel,
buktatokkal kell szembenézni, mi tud motiválni és mi a szépsége ennek
az életnek
Hogyan változott a gondolkodásmódom és személyiségem, miért fontos
bízni önmagunkban
11.55 – 12.40 Gömböcz Dóra 9.A terme
Online beszélgetés
Erasmus (tanulmányi és szakmai is), EU-val kapcsolatos lehetőségek, élet
Budapesten/Brüsszelben/Madridban
„Budapesten végeztem a mesterképzést, voltam Erasmus tanulmányi
úton Valenciában és gyakorlaton Leónban. A mesterképzés alatt több
gyakorlatot is végeztem Budapesten, a Külügyminisztériumban és a
magyar Külügyi Intézetben, ahonnan aztán kiküldtek Brüsszelbe a
magyar EU melletti Állandó Képviseletre. Ezt követően Madridban ismét
szakmai Erasmus ösztöndíjjal végeztem gyakorlatot a spanyol oktatási
minisztériumban, majd elnyertem az Európai Bizottság gyakornoki
ösztöndíját, így újra Brüsszelbe kerültem. Összesen 3 évet dolgoztam ott
EU-s témákkal kapcsolatban, mialatt főként egy EU-s tanácsadó cégnél
dolgoztam. Másfél éve jöttem vissza Madridba, most egy olyan cégnél
dolgozom, ahol az EU fejlődő országokban végzett projektjeit hajtjuk
végre angol, spanyol és francia nyelven.”

2021. szeptember 22. szerda
Beszélgetések, előadások, workshopok
10.05 – 10.50 Varga Enikő
Egyetemi évek, valenciai tanulmányok Erasmussal
10.55 – 11.40 Kiss Adrián 11.A terme
„Arról szeretnék beszélni, hogy milyen lehetőségek vannak a nemzetközi
kapcsolatok szakirányban, és ehhez milyen felkészítést adhatnak külföldi
iskolák, hogy azt kamatoztatva itthon könnyebben el lehessen
helyezkedni. Annak lehet érdekes, aki Közgáz, nemzetközi kapcsolatok,
diplomácia szakirányban gondolkodik.”

2021. szeptember 23. csütörtök
Beszélgetések, előadások, workshopok
9.10 – 9.55 Nagy Judit jogász 9.B terme
9.10 – 9.55 Soós Ádám énekterem
Rendezvények szakmai szemmel
10.55 – 11.40 Németh Veronika médiaterem
Frissen végzett ötvös. Előadásában mesél arról, hogyan választotta ezt a
pályát, bemutatja munkáit.

