
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 segíti: 
Polgárné Fekete Orsolya tanárnő 
Főbb rendezvényeink: 
- évnyitó 
- verébavató 
- Valentin-nap 
- farsang 
- diáknap 
 
 

 
Név: Jécsák Lilla  
Osztály: 1.b/13 
DT tag 4. 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.”  



Név: Dobos Zsófia 
Osztály: 12.d 
DT tag 4. éve 
Jelenlegi DÖK-poszt: titkár  
Kedvencek – top 10: 
- étel: Cordon bleu 
- zene/szám: George Michael: Careless Whisper 

- együttes/énekes: Wham! 
- film: Bronxi mese 
- könyv: Párizs királynője – Regény Coco Chanel 
életéről 
- tantárgy: történelem, magyar nyelv és irodalom 
- márka: Guess 
- üzlet/bolt: Guess 
- kor (amiben szívesen éltem volna): ókor 
- történelmi személyiség (akit megismertem volna):  
Coco Chanel 
 
Mottó: 

„Ne félj a kudarctól, félj attól, hogy olyan leszel, mint mindenki más.” 
 

Név: Bálint Regina 
Osztály: 10.b 
DT tag: 1. éve  
Jelenlegi DÖK-poszt: média- és kultúrfelelős 
Kedvencek – top 10: 
- étel: lasagne 
- zene/szám: Don Omar: Danza Kuduro 
- együttes/énekes: Valmar 
- film: Halálos iramban 
- könyv: - 
- tantárgy: német nyelv 
- márka: Nike 
- üzlet/bolt: Zara, New Yorker 
- kor (amiben szívesen éltem volna): középkor, újkor  
- történelmi személyiség (akit megismertem volna): 
Albert Einstein 
Hobbi: kerékpározás, sorozatnézés, kirándulás 
 
 

Mottóm: 
„Semmi sem lehetetlen. Semmi sem olyan nehéz, hogy ne lenne érdemes megpróbálni.”  



Név: Nagy Effi 
Osztály: 10.d 
DT tag: 2. éve 
Jelenlegi DÖK-poszt: IKSZ-felelős 
Kedvencek – top 10: 
- étel: spagetti 
- együttes/énekes: Ariana Grande 
- film: Démonok között 
- könyv: Anna Todd: After 
- tantárgy: angol 
- márka: Nike 
- üzlet/bolt: Stradivarius 
- kor (amiben szívesen éltem volna): újkor  
- történelmi személyiség (akit megismertem 
volna): Albert Einstein 
Hobbi: röplabdázás  
  
Mottóm: 
„Az igazi hatalom önmagad uralása.” 

 

Név: Gerzsenyi Gabriella 
Osztály: 10.d 
DT tag: 1. éve 
Jelenlegi DÖK-poszt: érdekvédelmi felelős 
Kedvencek – top 10: 
- étel: lasagne 
- zene/szám: Carpe Diem: Álomhajó 
- együttes: - 
- film: Csajok bosszúja 
- könyv: Shakespeare: Rómeó és Júlia 
- tantárgy: történelem, magyar nyelv és 
irodalom 
- márka: Samsung 
- üzlet/bolt: Sinsay 
- kor (amiben szívesen éltem volna):  
1850-es évek 
- történelmi személyiség (akit megismertem 
volna): Sisi királynő 
Hobbi: biciklizés, barátokkal lenni 

Mottóm: 
„A szépség ott kezdődik, ahol elhatározod, hogy önmagad leszel.” 
    



Név: Tóth Szaffi 
Osztály: 10.f  
DT tag: 1. éve 
Jelenlegi DÖK-poszt: egészségügyi felelős
Kedvencek – top 10: 
- étel: Hawaii pizza 
- zene/szám: Ruhatár 

- együttes/énekes: AKC Misi 
- film: Aki bújt 
- könyv: - 
- tantárgy: matematika 
- márka: Nike 
- üzlet/bolt: H&M 
- kor (amiben szívesen éltem volna): 18. század 
- történelmi személyiség (akit megismertem volna): 
Zrínyi Ilona 

Hobbi: röplabda, modern tánc 
Mottóm: „Attól fogadj el kritikát, akihez tanácsért is fordulsz!” 
 

 
Név: Szabó Gábor 
Osztály: 11.b 
DT tag: 2. éve 
Jelenlegi DÖK-poszt: sportfelelős és kapcsolattartó 
(városi DPI)  
 
Kedvencek – top 10: 
- étel: spagetti 
- zene/szám: Krúbi:: Szív 

- együttes/énekes: Krúbi, Dzsudló 

- film: Gyűrűk ura trilógia 
- könyv: Pszichológiai témájú művek 
- tantárgy: történelem 
- márka: Puma 
- üzlet/bolt: Libri 
- kor (amiben szívesen éltem volna): 20. század eleje 
- történelmi személyiség (akit megismertem volna): 
Carl Gustav Jung 
 
 
Mottóm:  

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


