
Kedves Diákok és DÖK-ös Társak! 

Fél év elteltével szeretném értékelni munkánkat, eddigi eredményeinket, hogy jóból és rosszból 

egyaránt tanulva még hatékonyabb időszaknak nézzünk elébe! 

Mindenképpen ki szeretném emelni, hogy iskolánk történetében most fordult elő először, hogy a 

diákság vezetőjét nem csak a DÖK-ösök hanem minden DNG-és tanuló választhatta meg. Az 

eredmény bár szoros volt, ezúton is szeretném megköszönni, hogy bizalmatokkal megtiszteltetek. 

Már a tanév elején tisztában voltam vele, hogy nagy fába vágtam a fejszém, mégis lelkesen és nagy 

várakozással kezdtem bele az új feladatomba. 

Megválasztásom után már azon kezdtem el munkálkodni, hogy megújítsuk a DÖK szerkezetét és hogy 

új még inkább motiváló iskolán kívüli érdemekre  is kiterjesztett közösségi jutalmazási rendszert 

dolgozzunk ki. Ezt fél év távlatából többé-kevésbé eredményesnek érzem.  

Jónak tartom a DÖK-ön belül munkamegosztást, hogy a cikkírásnak, „logisztikának”, 

jegyzőkönyvvezetésnek, dekorációnak állandó felelősei lettek. 

A Márka-rendszert a diákság felemás érzéssel fogadta. Meggyőződésem, ha évvégén a 

tapasztalatokból tanulva egyszerűsítjük az adminisztrációját és az osztály- és évfolyamfelelősök még 

inkább belejönnek a Márkák nyilvántartásába, minél több osztály eléri a jutalmakhoz szükséges 

limitet- ezáltal megismerik a pozitív oldalát- egy igazán jó rendszer is kialakulhat. Láthatjátok már az 

elején néhány osztály jócskán elhúzott, tehát aki komolyan veszi előbb-utóbb a belefektetett munka 

gyümölcsét is élvezni fogja.  

Megújítottuk a Diákönkormányzat és a Kollégium oldalát az iskolai honlapon belül. Mostantól minden 

gyűlésünk jegyzőkönyve az oldalon is olvasható. Bár még jó néhány részfrissítésre vár, az átalakítás 

folyamatban van. 

A kollégiummal kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy az ottani diákönkormányzat 

felterjesztésére kiépült a WIFI hálózat és az étkeztetés minőségének javítását kezdeményeztük. 

Fontosnak tartom azt a folyamatot, ami a suli rádió felpezsdítésére irányul. Hamarosan egy egész 

csapat veszi kezébe a rádió működtetését. Remélem a jövőben egy zeneileg az osztályok kéréseit 

kiszolgáló és minden aktuális információt közlő suli rádió, elnyeri majd a diákság tetszését, többen 

magukénak fogják érezni a rádiót. 

Szeretném kiemelni a DNG fotósának munkáját aki nem csak a az osztályok fotózásán, hanem minden 

más eseményen kiváló munkát végzett. 

A továbbiakban szeretném értékelni az ebben a félévben szervezett programjainkat. 

 Először is köszönet a gólyatábor és gólyabál szervezőinek, sokat dolgoztak azon,hogy a a gólyáknak 

jó legyen az első benyomásuk a DNG-ről. Szerintem a békáknak sem tehet, hanem élmény volt a 

részvétel. 

A szeptemberben az országos Diákparlament iskolai fordulójának lebonyolításával indult. Nagyon 

tartalmas és érdemleges volt a diákok ülése. köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a regionális majd 



az országos fordulóban is továbbjuthattam és képviselhettem az általatok felterjesztett 

hiányosságokat és javaslatokat. 

Köszönet a Nyitott Kapuk rendezvényünkön nyújtott készséges segítségért, ami évről évre egyre 

gördülékenyebben zajlik. 

Novemberi Márton napunkkal nagyon elégedett vagyok, hangulatos a lámpásos felvonulás, 

megoldódott a hangosítás kérdése is Mindenképpen javaslom, hogy a lámpás úsztatás is 

megvalósuljon. A táncház-, mint minden évben- elnyerte a jelenlévők tetszését, sőt a meleg tea és 

zsíros kenyér is jó ötletnek bizonyult. Köszönet mindenkinek, aki bármiben hozzájárult az idei Márton 

naphoz. 

A viseletek napja már sikerült jobban is. ennek elsősorban a megkötött téma lehetett az oka. 

Igyekszünk jövőre ezen változtatni, hogy újra sokan öltözzenek be. 

Remélem az idei Mikulás is szimpatikus volt, mi krampuszaimmal igyekeztünk mindent megtenni 

ezért. 

A „Tépj egy mosolyt!” Kezdeményezésnél köszönjük szervezők igényes munkáját. Sajnálom, hogy a 

DÖK-ösök nem aktivizálták magukat az idézetek gyűjtésénél. Sokat lehetne csiszolni a DÖK-ös 

csoporton belüli kommunikáción. 

A karácsonyfa verseny jó Márkaszerzési lehetőségnek szántuk, sajnálom, hogy így végződött. Pedig jó 

volt nézni az osztályok lelkesedését. 

Az év végén felkértek minket, hogy véleményezzünk az iskola lehetséges átvételét az LdU 

fenntartásába. Köszönöm, akik rá szánták idejüket álláspontunk megfogalmazására. 

Szeretném megköszönni minden DÖKÖS segítségét, valamint Krausz tanárnő áldozatos munkáját. A 

következő félévben is nagy feladatok várnak ránk pl. Sváb bál, DÖK-nap vagy a 25 éves jubileum. 

Bízom bennetek, hogy jól meg tudjuk őket valósítani, ha kölcsönösen segítünk egymásnak és 

hatékonyan együtt tudunk működni. 
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