
Főhadiszállásunk: a Diákcentrum (földszinten a 2-e és a 3-as tanterem között) 

Üléseink: 

- DT ülések: minden hónap első csütörtökén (7 fő vezető) 

- IDB ülések: idén online tájékoztatunk minden osztálytitkárt 

A munkánkat két tanár segíti: 

Polgárné Fekete Orsolya tanárnő és  

Szedlákné Halász Zsuzsanna tanárnő 

Főbb rendezvényeink: 

- évnyitó 

- verébavató 

- Valentin-nap 

- farsang 

- diáknap 

 

 

 

Név: Jécsák Lilla  

Osztály: 12.d 

DT tag 3. éve 

Jelenlegi DÖK-poszt: elnök 

Kedvencek – top 10: 

- étel: sushi 

- zene: Rilès: Burn like this 

- együttes/énekes: Rilès 

- film: A nagy pénzrablás 

- könyv: Danielle Steel: Kaleidoszkóp 

- tantárgy: angol nyelv, matematika 

- márka: Samsung 

- üzlet/bolt: Bestbyte 

- kor (amiben szívesen éltem volna): újkor 

- történelmi személyiség (akit megismertem volna): Steve Jobs 

 

 

Mottóm: 

Vannak emberek, akik a lehetőségekben is csak problémát látnak, és vannak, akik a problémában 

is lehetőséget. /Bertrand Russel/  



Név: Drabancz Péter 

Osztály: KK13.a 

DT tag 3. éve 

Jelenlegi DÖK-poszt: titkár  

Kedvencek – top 10: 

- étel: Pozsonyi kocka 

- zene/szám: We don’t have to talk 

- együttes/énekes: Margaret Island  

- film: Mamma Mia 

- könyv: Benjamin Alire Sánez:  

Életem kifürkészhetetlen logikája 

- tantárgy: angol nyelv, történelem 

- márka: Vans 

- üzlet/bolt: Libri 

- kor (amiben szívesen éltem volna): középkor 

- történelmi személyiség (akit megismertem volna): Betty 

Paris 

 

Mottó: 

„Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de minden nap születik 

valami új, amiért érdemes küzdeni.” (Hérakleitosz) 

 
 

Név: Teremi Alexandra 

Osztály: 12. c 

DT tag 3. éve 

Jelenlegi DÖK-poszt: kultúrfelelős 

Kedvencek – top 10: 

- étel: sushi 

- zene/szám: - 

- együttes/énekes: Cher 

- film: Társadalmi dilemma 

- könyv: Yuval Noah Harari: Sapiens, Babits Mihály: A 

gólyakalifa, Kosztolányi Dezső: Édes Anna 

- tantárgy: német nyelv, magyar nyelv és irodalom 

- márka: Yves, Saint Laurent 

- üzlet/bolt: Cropp, Bershka, Pull and Bear 

- kor (amiben szívesen éltem volna): ókori Egyiptom 

- történelmi személyiség (akit megismertem volna):  

Winston Churchill 

 

Mottó: 

„A boldogsághoz nem vezet út. Az út maga a boldogság.” (Buddha) 



Név: Vass Lívia 

Osztály: 12. d 

DT tag 3. éve 

Jelenlegi DÖK-poszt: médiafelelős 

Kedvencek – top 10: 

- étel: ázsiai ételek 

- zene: TXT: LO$ER=LO♡ER  

- együttes/énekes: TXT, Cravity, Stray Kids, 

Enhypen, P1Harmony 

- film: Alice in Borderland, Squid Game,  

Sweet Home (sorozatok) 

- könyv: Donna Tartt: Az aranypinty 

- tantárgy: angol nyelv, magyar nyelv és irodalom 

- márka: Colors Culture 

- üzlet/bolt: H&M 

 

- kor (amiben szívesen éltem volna): 1960-tól napjainkig  

- történelmi személyiség (akit megismertem volna): John Lennon, Jimi Hendrix, Frida Kahlo 

Mottóm: 

„Csak éld úgy az életed, ahogy te szeretnéd! Ne befolyásoljon senki, és mások miatt ne változz 

meg! Légy mindig önmagad!” 

 

Név: Dobos Zsófia 

Osztály: 11. d 

DT tag 3. éve 

Jelenlegi DÖK-poszt: érdekvédelmi felelős 

Kedvencek – top 10: 

- étel: gnocchi 

- zene/szám: Glass Animals: Heat Waves 

- együttes: Artic Monkeys 

- film: Ízek, imák, szerelmek 

- könyv: Rhonda Byrne: A titok 

- tantárgy: célnyelvi civilizáció 

- márka: Guess 

- üzlet/bolt: Guess 

- kor (amiben szívesen éltem volna): újkor 

- történelmi személyiség (akit megismertem volna): Frida Kahlo 

 

Mottóm 

„Ember tervez, Isten végez.”    

  



Név: Nagy Effi 

Osztály: 9.d 

DT tag: 2021 szeptemberétől 

Jelenlegi DÖK-poszt: sport-és egészségügyi 

felelős  

Kedvencek – top 10: 

- étel: pestós spagetti 

- zene/szám: mindenféle 

- együttes/énekes: Olivia Rodrigo 

- film: Vámpírnaplók 

- könyv: A nagy pénzrablás – A professzor 

naplója 

- tantárgy: angol nyelv, magyar nyelv és irodalom 

- márka: Nike 

- üzlet/bolt: Tally weijl 

- kor (amiben szívesen éltem volna): az 1950-es 

évek 

- történelmi személyiség (akit megismertem volna): Albert Einstein 

 

Mottóm: „Magadnak akarj megfelelni, ne másoknak!” 

 

Név: Szabó Gábor 

Osztály: 10.b 

DT tag 2021 szeptemberétől 

Jelenlegi DÖK-poszt: kapcsolattartó (városi DPI)  

Kedvencek – top 10: 

- étel: chilis bab 

- zene/szám: Krúbi:: Nehézlábérzés 

- együttes/énekes: Mirror Glimpse, Krúbi  

- film: Hubie, a halloween hőse 

- könyv: Pszichológiai témájú művek 

- tantárgy: matematika, történelem, testnevelés 

- márka: - 

- üzlet/bolt: New Yorker 

- kor (amiben szívesen éltem volna): 1910-1970 

- történelmi személyiség (akit megismertem volna): Ady 

Endre 

 

 

 

 

Mottóm: Légy kedves mindenkivel, és a világ egy kicsivel is jobb hely lesz.  


