Te hány kilométert úsztál életedben?
Cseh László - Olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok, kilencvenötszörös
magyar bajnok úszó.
Az úszás náluk családi hagyomány, már
édesapja is úszó olimpikon volt. A
középiskola elvégzése után a Műszaki
Egyetemre jelentkezett, ahol műszaki
menedzser szakon tanult. Jelenleg a
magyar úszóválogatott legjobbja, aki
nemzetközi versenyeken elsősorban a
vegyes számokban a legfőbb esélyes.
Pályafutása

kezdetétől

a

Spartacus

versenyzője. Az úszószakosztály 2005 eleji kiválása óta a Kőbánya SC úszója. 2015
januárjában az Egri Uk versenyzője lett.

Tengeri élővilág – Hogyan tudjuk megóvni?
Hipszki Lili – tengerbiológus
Kempelenes

öregdiák.

Társadalomtudományi

Az

ELTE

Karára

kezdett

járni, de első diplomáját a dániai Aarhus
Business

Academy-n

szerezte

környezettan szakon. Thaiföldre ment
gyakorlatra.
Három

hónapig

mindeközben
megismert
tevékenységet

búvárkodott,

mentorával

és

csoporttársaival
folytatott:

az

és
ott

többféle
búvároknak,

búvároktatóknak és érdeklődőknek tartottak előadásokat a tengerről. Halfajtákat illetve
különböző más élőlényeket számoltak búvárkodás közben. A tenger élővilágának állapot
felmérését végezték, végül a tengerpart és a korallzátonyok szárazföldi és búvárkodós
takarítását végezték, mesterséges korallzátonyt telepítettek.

A hosszútávfutó magányossága
Csere Gáspár – A BEAC válogatott hosszútávfutója,
többszörös korosztályos bajnok.
Kisgyermekkora óta versenyszerűen fut, jelenleg a maraton a
fő versenyszáma. Kempelenes öregdiák. A TF hallgatója.
2009 óta saját blogot ír. Célja, hogy a sportban kapott
tehetségét mások javára is hasznosítsa. Idén olimpiai kvótát
szerzett.

Dani Áron – magyar atléta, a BEAC középtávfutója,
magyar

bajnok,

többszörös

korosztályos,

és

felnőtt

válogatott.
2004 óta fut versenyszerűen, Kempelenes öregdiák. 2010-től a
Budapesti

Kommunikációs

Főiskola

kommunikáció

és

médiatudomány szakos hallgatója. Újságíróként a KULTer.hu-n
debütált, futó tevékenységéről ő is blogot ír.

Száguldás, kamion, szerelem…
Kiss Norbert – kamionversenyző, többszörös Európa bajnok
A versenyzést egy autós szimulátor játékkal kezdte, a Live for Speeddel. A számítógépes autó-szimulátorokkal elért sikerei alapján figyeltek
fel rá 2005-ben. Ekkor kezdett autóversenyzéssel foglalkozni és ebben
az évben elnyerte az Év Újonca címet. Ma már kétszeres FIA ETRC
bajnok, az egyik legeredményesebb magyar gyorsasági autóversenyző.
Az M4 sportcsatorna autóverseny szakkommentátora.

TF + SOTE → Hófehér Fóka
Karsay Ferenc és Dr. Gömöry Géza – a csecsemőúszás magyarországi meghonosítói
1986-ban elsőként indítottak csecsemőúszás foglalkozásokat uszodai körülmények között
Magyarországon. Ez a program az óta is nagy sikerrel működik a Hajós Alfréd Tanuszodában.
Az általuk alapított Bébiúszás-oktatók Első Országos Egyesülete a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Felnőttképzési Csoportjával közösen képzi a
babaúszás oktatókat.
Karsay Ferenc – kerületünk polgármestere
Testnevelőként végzett a TF-en, 2002 óta a több kerületi
iskolában tanítja görkorcsolyázni a gyerekeket, előtte pedig a
kerületi Hajós Alfréd Tanuszodában dolgozott tanárként,
uszodavezetőként.
1970-től a mai napig aktív jégkorong-játékos, jégkorong
szakedzői oklevéllel is rendelkezik.

Dr. Gömöry Géza – gyermekorvos, belgyógyász
1972 óta kerületünkben praktizál, 2009-ig megszakítás nélkül
fogadta a kis betegeket egy idő után főorvosként, majd kerületi
szakfelügyelő

főorvosként.

2009-ben

a

XXII.

önkormányzat Egészségügyért Díjjal ismerte el.
2015 márciusában a XXII. kerület díszpolgára lett.

kerületi

Én, Kőhalmi Zoltán
Kőhalmi Zoltán – Karinthy-gyűrűs magyar humorista

A Rádiókabaréban kezdett dolgozni, később Fábry
Sándor gegcsapatának tagja lett az Esti Showder
című műsorban. A Godot Dumaszínházban debütált
előadóként

is.

Azóta

az

egyik

legnépszerűbb

humorista. Rendszeresen konferálja a Rádiókabaré és
a Kabaréklub műsorait, állandó szereplője a Showder
Klubnak, 2008 óta ő vezeti a HVG címlaptervező
csapatát. A Magyar Rádió - a szatirikus és humoros
műfaj kimagasló képviselőinek alapított – díját, a
Karinthy-gyűrűt 2009-ben kapta meg.

Az ezerhangú ember
Rajkai Zoltán – színművész, a Budapesti Katona József Színház tagja, szinkronszínész
1993-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.
Változatos

szerepekben

bizonyíthatta

tehetségét,

sokoldalúságát. A legszebben beszélő magyar színészek
egyikeként versmondóként is közismert. Bozsik Yvette
kortárs táncjátékaiban is rendszeresen színpadra lép.
A Partvonal Színházi Csoportnál több előadást is rendezett.
Egy rövidfilm (1/2Fél) elkészítése is a nevéhez fűződik.
Több mint száz filmet szinkronizált. Legtöbbször JeanPierre Léaudnak, Bradley Coopernek, Patrick Dempseynek
és Miki Egérnek kölcsönözte hangját.

Kreatív zenei gyakorlatok
Sáry Bánk – zeneszerző, zenepedagógus
Családjában harmadikként, nagybátyja és édesapja után
választotta

ezt

a

hivatást.

A

Bartók

Béla

zenei

konzervatóriumban, majd a Liszt Ferenc Zeneakadémián
tanult, ahol jelenleg a doktori programot végzi. Írt
zenekari- és kórusműveket, kamarazenét a legkülönbözőbb
összeállításokra, műveiben nagyon szereti az énekhangot.
Édesapja zenei módszerét (Sáry László: Kreatív zenei
gyakorlatok) 11 éven keresztül tanította a Színház- és
Filmművészeti Egyetemen, Budapesten. Sok különböző
dolgot tart fontosnak az életében. Jelenleg a legfontosabb a családja, három éves kisfia és a
felesége, aki a szíve alatt hordja kislányukat, akit januárra várnak.

Aki még a buszból is színházat csinál
Scherer Péter – színművész
1995-től napjainkig több mint 40 filmben játszott.
Olyanokban mint a Kontroll, Made in Hungaria,
Argo. Tagja volt a Bárka Színháznak, a Krétakörnek.
Szabadúszóként számtalan színházban megfordult
már. 1998-ban megkapta a Filmkritikusok Legjobb
Férfialakítás Díját.
2007-ben

kitüntették

a

Magyar

Köztársasági

Érdemrend Lovagkeresztjével. 2009-ben Jászai Mari
Díjat kapott. Tavaly is járt nálunk társulatával, a
Nézőművészeti Kft.-vel, Ady/Petőfi c. előadásukkal.
2015. november 10-én a Gyáva c. előadásukat láthatja a Kempelenben a 10. évfolyam.

Aki mindig mosolyog
Szántó Dávid – sportriporter
5 éves korától egészen 19 éves koráig aktívan úszott.
Bár korosztályában országos bajnok volt, mégis arra
vágyott, hogy sportriporter lehessen.
Már 2000-ben (19 évesen) a Magyar Televíziónál
dolgozott. Az igazi nagy áttörés 2003-ban történt,
amikor

ő

közvetíthetett

a

barcelonai

úszó-

világbajnokságról. Ekkor indult el igazán a karrierje,
mert ezután ő közvetíthetett az athéni olimpiáról is.
Elvégezte a Külkereskedelmi Főiskolát, majd a
Közgazdasági Egyetemet is. Dolgozott a tv2-nél, és a
Digisportnál is.

„Mama, don't you recognize Ivan & The Parazol?”
Vitáris Iván - az Ivan & The Parazol
frontembere

Az Ivan & The Parazol 2010 februárjában alakult
budapesti rockegyüttes. Stílusukat alapvetően a '60as, '70-es évek zenei világának és a kortárs
irányzatoknak az ötvözése határozza meg. Néhány
kivételt leszámítva dalszövegeiket angol nyelven
írják. 2013-ban több külföldi koncertet is adtak.
2013-ban átvehették az MTV EMA legjobb magyar
előadójának díját. 2014-ben Together című számuk a Sziget Fesztivál hivatalos himnusza
volt. Idén november 21-én jelenik majd meg harmadik nagylemezük The All Right Nows
címmel.

BUMM!
Varasdy Dávid és a BUMM! Budaörsi Ütő-együttes
A BUMM! ütő-együttes több mint tíz éve alakult a budaörsi
Mozart

Leopold

megismertetni

Zeneiskola
a

sokszínűségével,

növendékeiből.

közönséget
illetve

az

az

Céljuk

ütőhangszerek

ütőhangszeres

irodalom

terjesztése. Műsoruk a tradicionális afrikai zenétől a
klasszikus átiratokon át a kortárs, illetve a könnyűzenei
művekig terjed. Az együttes tagjai több formációban,
sokféle stílusban játszanak a szóló számoktól a nagy kamara
művekig.A BUMM! elnevezés magában foglalja az
ütőhangszerek mindenki számára egyértelmű hangzását,de
emellett utal a meglepetésre, kreativitásra is, mely fontos eleme az együttest vezető tanár
(Varasdy Dávid) tanítási módszerének.

Újhullámos csokoládé!
Csiszár Katalin és a Rózsavölgyi Csokoládé Kft.
Műhelyük

a

Soroksári

malomépületben

van,

úton
ahol

egy

régi

feldolgozzák

venezuelai és madagaszkári kakaóbabjaikat, aztán
itt

készülnek

ezekből

a

csokoládékból

a

bonbonok, táblák, szobrok, forró csokoládék,
drazsék és még sok minden. Csokoládéikat a
londoni

Academy

of

Chocolate

2011-es

versenyén ezüst és bronzéremmel is jutalmazták a
Bean-to-Bar Best Dark Bar főkategóriában.
Nyáron felkérte őket a világ egyik legjobb
belsőépítész boltja, a londoni Conran Shop, hogy
a karácsonyi csokoládé kínálatukat ők tervezzék meg – ebből is látszik, hogy munkájuk
elsősorban művészet.

Etológia és robotika együtt
Korcsok Beáta – PhD hallgató, Műegyetem
Korcsok

Beáta

biológia

szakon

végzett

az

ELTE

Természettudományi Karán, majd a Műszaki Egyetemen
kezdte meg doktori tanulmányait, ahol a kutya-ember közötti
szociális interakciót az etorobotika szemszögéből vizsgálja,
többek között olyan robotokkal foglalkozik, melyekbe állati
viselkedésmintákat próbálnak ültetni. A kutya-robot, emberrobot kommunikációval egyaránt foglalkozik.

