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R I P O R T  K E L E T I  R A M O N  T A N Á R  Ú R R A L  
 
 
Riporter: Milyen felsőoktatási intézményben tanult, végzett tanár úr? 

Tanár úr: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési karán végeztem, mint 

szociálpedagógus, illetve fél évet tanultam a Tallinni Egyetemen szociális munka szakon. 

R: Milyen kapcsolatot szeretne kialakítani a diákokkal? 

Tanár úr: Szeretném megtalálni azt az arany középutat, ahol egyrészt, mint pedagógus, másrészt, 

mint ember vagyok jelen a diákok életében. 

R: Tanár úr volt-e kollégista? 

Tanár úr: Sajnos nem volt rá lehetőségem. A Debreceni Egyetem közel volt a lakhelyemhez, ez azért 

maradt ki. Tallinnban diák- és munkásszállón laktam. Az igazat megvallva szerettem volna kollégista 

lenni. A kollégista társaim nagyon jó közösséget alakítottak ki, rengeteg jó programot szerveztek és 

sok helyre eljutottak közösen. Ezért jó lett volna a „kolis” élet, és persze kényelmi szempontból is. 

R: Van-e tanár úrnak hobbija? Sportol-e rendszeresen? 

Tanár úr: Igen, több hobbim is van. Kezdem azzal, amit a legrégebb óta 

űzök. Már több mint 20 éve horgászom. Azért szeretem a horgászatot, 

mert mindig gyönyörű a környezet, kiszakadok a város zajából és 

rengeteg élménnyel jár. Ha időm engedi, akkor irány a part! Két éve 

pedig a legjobb barátaimmal elkezdtünk horgászversenyekre járni. 

Ezen kívül kedvelem az akvarisztikát és a terrarisztikát. 

Körülbelül ötévnyi küzdősport van mögöttem, az utóbbi két évben az 

ökölvívásnak szenteltem a szabadidőmet. 

 

 
 
 
 
 Az oldalt szerkesztette: Bodor Timea és Kóti Vivien 
 2./B 
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K O L L É G I U M I  Ü N N E P S É G E K  
 
 

 

 

 

Kollégiumunkban idén az október 6-ai megemlékezést Kiss Angelika tanárnő csoportja, a 3./B csoport 

rendezte meg. Nagyon érdekes és színvonalas műsort láthattunk. Prezentációval és versekkel hozták 

szívünkhöz közelebb az aradi hősöket, vértanúkat. 

 
Szép Ernőre október 7-én emlékeztünk a 2./A csoport rövid műsorával. A kollégium udvarán 

megkoszorúztuk névadónk portrészobrát. 

 
Ezen a napon elismerések átadására is sor került. 

Kiváló Közösségi Munkáért elismerést kaptak: 

Bodor Timea (2./B csoport) 

Kóti Klára (3./B csoport) 

Kovács László (1./A csoport) 
 
Kiváló Kollégista címet kapott: 

Lovas Rita (2./B csoport) 
 
 

G r a t u l á l u n k  a z  e l i s m e r é s e k h e z !  
 
 
 

 

 

 

Az október 23-ai megemlékezésre Tóth Tibor tanár úr csoportja, a 2./A csoport készült. 

A megemlékezés során prezentációt láttunk, verseket hallottunk a forradalom és szabadságharcról. 

Felelevenedett előttünk a magyarság történetének küzdelmes eseménye. A rendezvény 

különlegessége volt, hogy tanár úr is szerepet vállalt a műsorban.  

 
 
 
 Az oldalt szerkesztette: Karalyos Bettina és Jámbor Petra 
 2./B 
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S Z É P  E R N Ő  V E R S -  É S  P R Ó Z A M O N D Ó  V E R S E N Y  

 

 

 

 

 

Hagyomány, hogy Hajdúszoboszlón kerül megrendezésre 

a Szép Ernő regionális vers- és prózamondó verseny. 

1996-ban rendezték meg először. 

2014. november 20-án a Bocskai Rendezvényközpontban 13 középiskola (3 megye) 43 diákja szavalt 

verset, ill. mondott prózát. 

A zsűri tagjai voltak: Vida Lajos irodalomtörténész, Bakota Árpád és Meleg Vilmos színművészek. 

Ahogyan Vida Lajos, a zsűri elnöke fogalmazott, ez a verseny az irodalmi és a művészeti nevelés 

eszköze. 

Különböző témájú, hangulatú verseket hallhattunk, a verseny bizonyította az előadó középiskolás 

diákok érdeklődését, felkészültségét.  

 

 

A kollégiumot néhány tanuló képviselte, akik érdeklődéssel 

hallgatták meg a versenyzőket: Tóth Katalin, Dajka Alexa, Gáll 

Andrea, Popovics Vanda, Karalyos Bettina. 

 

 

Ügyesen szerepelt Szathmári Bettina, a 3./A csoport tanulója, aki versenyzőként a Közgazdasági 

Szakközépiskolát képviselte. 

 

Karalyos Bettina gondolatai a rendezvényről: „Nagyon tetszett a szavalóverseny, örülök, hogy 

meghallgathattam. Ajánlom azoknak, akik szeretik a verseket, az irodalmat.” 

 

 

 Az oldalt szerkesztette: Szilágyi Jolán 

 nevelőtanár 
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GRAFOLÓGIAI ELŐADÁS  

2014. november 26-án nagyszerű és nagyon tartalmas előadást 

hallottunk kollégiumunkban, majd ezt íráselemzés követte.  

A grafológia görög eredetű szó, melyet a grafo (=írás), valamint a 

logosz (=tudomány) szavak összetételéből hozott létre a 

grafológia atyjának is nevezett Jean-Hippolyte Michon. Jelentése: 

írással foglalkozó tudomány. Vizsgálatának tárgya a grafikum: 

rajz, a firka, de leginkább a kézírás. 

 „A betű mutatja a lelket, aki betűkkel ír, az valósággal benyomja ezekbe lelkének képét, mi tehát 

az írás által megismerhetjük az írónak a lelkét.” 

(Phalerensi Demetrius athéni szónok, Kr.e. 4. sz.) 

Magyarországon 2003 őszén a grafológusszakmát államilag elismert szakmává nyilvánította az 

Oktatási Minisztérium. 

 

 
W. Barna Erika: Beszél az írás 

 

(Édesvíz Kiadó 1998.)  

Laikusoknak, grafológia iránt érdeklődőknek elsőként ezt a 

könyvet ajánlom. Közvetlen, ugyanakkor szép stílusban megírt 

mű, mely a grafológia tanításán keresztül az önismeret belső 

útjaira invitálja az olvasót. Az olvasó pedig aktív résztvevővé 

válik és megpróbálhat eligazodni saját kézírásának rejtelmeiben 

is. Igényesen átgondolt és megszerkesztett munka, mely több 

kiadást is megért, a könyv sikere méltán megérdemelt.  

 Az oldalt szerkesztette: Lovas Rita 

 2./B 
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R I P O R T  I V Á N Y Ó  K A T A L I N  T A N Á R N Ő V E L  
 

 
 
 
 

 

Riporter: Mielőtt ide tetszett jönni, melyik kollégiumban volt Katika néni pedagógus? 

Katika néni: Az utóbbi 5 évet a Gulyás Pál Kollégiumban töltöttem Debrecenben. Ezt megelőzően 

szintén Debrecenben dolgoztam a Váci Mihály Kollégiumban. Pályakezdőként Kisújszálláson a 

szakmunkásképzőben tanítottam. Itt kollégiumvezető voltam 3 évig. 

R: Volt-e olyan tapasztalata, amit szívesen megosztana velünk? 

Katika néni: Sok élményben volt részem a pályám során. Az szokott igazán jólesni, amikor például 

volt tanítványaim megismernek az utcán, a postán és boldogan érdeklődnek felőlem. 

R: Milyen szakos tetszik lenni? 

Katika néni: Fizika szakos középiskolai tanár vagyok. 1999-ben elvégeztem az oktatás informatikus 

szakot Debrecenben. 

R: Hogy érzi magát Katika néni a kollégiumban? 

Katika néni: Mikor idejöttem, nem féltem attól, hogy nem fogok szót érteni a diákokkal, mert az 

eddigi évek alatt már sok tapasztalatot szereztem. Ennél fogva elég jól érzem magam.  

R: Október óta milyen tapasztalatai vannak a könyvtárral kapcsolatban? 

Katika néni: Ez a beosztás számomra új, mert eddig még nem dolgoztam könyvtárban. Most a diákok 

segítségével könyvtárrendezést szeretnék megvalósítani. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Az oldalt szerkesztette: Lovas Rita és Jámbor Petra 
 2./B 
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K A R Á C S O N Y  

 

 

December 17-én rendeztük meg a kollégiumban a karácsonyi ünnepséget. A 

műsor felelőse a 3./B csoport volt.  

Nagyon színvonalas műsort láttunk a feldíszített klubban. Meghallgattunk egy 

szép, az ünneppel kapcsolatos történetet, valamint szívmelengető karácsonyi 

dalok hangzottak el. Budai György, az 1./B csoport tanulója is megmutatta 

tudását, énekhangját. 

A műsor hangulatát fokozta, hogy prezentációval szemléltetett a csoport. „Fényképek – 

pillanatképek” is készültek a kollégisták, a tanárok kollégiumi életéről. 

A műsor után az ebédlőben ünnepi vacsora következett, amelyen a kollégium 

valamennyi tanulója, pedagógusa együtt vacsorázott. Az ünnep fényét emelték 

a szépen, gondosan megterített, mécsesekkel díszített asztalok,  

a főzőszakkörösök munkája nyomán készült mézes sütemények, a karácsonyi dallamok, a pincér 

tanulók által felszolgált nagyon finom vacsora. 

Köszönjük mindazoknak a közreműködését, akik a karácsonyi program 

sikerességéhez hozzájárultak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az oldalt szerkesztette: Pongrácz Leila 

 2./B 
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K Ö N Y V A J Á N L Á S  –  S P O R T  

TrollFoci  

Rekop György És Az Adminok 

Bár a Trollfoci-adminok ezúttal sem fedik fel arcukat, azért a könyvből fény derül egy sor más 

rejtélyre. Például, hogy miként vált egy poénnak induló Facebook-oldal napjaink magyar 

labdarúgásának legnagyobb hatású - és létszámú - szurkolói közösségévé. 

Aki eddig nem követte a Trollfoci munkásságát, az választ kaphat olyan kínzó kérdésre, mint 

hogy mit csinálnak az ismerősei, amikor devecseringelnek, netán liptákingolnak. 

Az olvasók által gyűjtött Mennyei történetek a megyei bajnokságok hamis igazolásokkal, 

felesekkel és futballra alkalmatlan pályákkal teli világának állítanak méltó emléket.  

Van itt minden: kommentátori bakik, óda az MB1-hez, megmondóemberek - még maguk az 

érintettek, azaz a játékosok is megszólalnak. Sőt: megtudjuk, melyik admin rúgta le egyszer 

Torghelle Sándort. Páros lábbal - ahogy egy vérbeli trollhoz illik, a BDSRSTNT! * 

,,Nem érdekel" - Bajner Bálint ,,Asszem, mindenféleképpen ajánlom" - Lipcsei Péter 

,,Utoljára a Biblia megjelenését vártam ennyire!" - Dombi Tibor ,,Takarodjál megvenni, vagy 

levágom a fejed!" - Urbán Flórián ,,Remélem, hamarosan megjelenik románul is" - Guzmics 

Richárd ,,Nem megyek haza elolvasni!" - Huszti Szabolcs ,,Senki sem kérte, hogy 

megírjátok!" - Pintér Attila ,,Az öngólomat leszámítva jó könyv..." - Devecseri Szilárd ,,Vi vill 

báj disz búúk. Dö búúk is better then frí penaltíz!" - José Gomes ,,Tökéletes olvasmány egy 

fázós estén!" - Ricardo Moniz ,,Kétmillió okot mondok, hogy elolvasd..." - Csányi Sándor 

*Egy tökéletes trollvilágban így ajánlanának ők. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az oldalt szerkesztette: Pongrácz Leila és Kóti Vivien 

 2./B 
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Idézetek az iskoláról 
 

 
- Nézzék! Közöttünk a különböző felfogás a különbség. Ha az én órámon két gyerek hangosan 

felröhög, én örülök, hogy jól érzik magukat. Maguk pedig azt gondolják, hogy fegyelmezetlenek. Ez a 

nagy különbség. 

- Honnét tudom, hogy nem rajtam nevetnek?  

- Kérem szépen, a paranoiát nem az iskolában kell gyógyítani, hanem az elmeosztályon. 

(Popper Péter) 

A szülő a gyermek cinkosa kell legyen a szigorú tanítóval, tanárral szemben. A gyereknek tudnia kell, 

hogy következménye van annak, ha otthon nem végzi el a házi feladatát, nem pakolja be a másnapra 

szükséges tankönyveket. De azt is tudnia kell, hogy a szülő kiáll mellette, ha hétvégére 47 

matekfeladatot adtak fel háziként. Ilyenkor kell beírni az üzenőbe, hogy családi gondok miatt a házi 

feladatot a gyerek nem tudta megoldani. 

(Vekerdy Tamás) 

Az én szüleim másként vélekednek a bizonyítványról, mint a többi szülő. Ők sohasem törődnek a jó 

vagy rossz jegyekkel, szerintük csak az a fontos, hogy egészséges legyek, ne viselkedjem túlságosan 

neveletlenül és örüljek az életnek. Ha mindez rendben van, majd megjön magától a többi. 

(Anne Frank) 

A hajszolás a tananyagban nem ér semmit. A felejtés számára hajszolunk és tanítunk. 

(Vekerdy Tamás) 

A tanári szakma állandó nyomást jelent, különösen középiskolai szinten. Az ember minden hét órából 

ötöt a színpadon tölt, és a világ legnehezebb közönségének kell játszania. 

(Stephen King) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Az oldalt szerkesztette: Perge Fanni 

 2./B 
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DIÁKKÖLT Ő K VERSE I  

 

Szathmári Bettina „SzÖSSzenetei” 

 

 

Szelíd patakként folynak az évek, 

Rád fogok emlékezni, ha visszanézek. 

 

 

Messze, messze, messze régen, 

A csodálatos sötét égen 

Megcsillan a Hold az éjben, 

S értem ragyog most a kéjben. 

 

 

 

Az élet néha boldog, 

De legtöbbször szomorú. 

Egyszer minden véget ér, 

De valami új kezdődik el. 

Lehetsz itt, lehetsz ott 

A végzeted utolér, 

De te döntesz, hogy boldog, 

Vagy szomorú lesz. 

 

 

 

 

 Az oldalt szerkesztette: Lovas Rita 

 2./B 



Szép - Oldalak 
 

11 
 

A KOLLÉGIUMI ÚJSÁGOT SZERKESZTŐ TANULÓK A 2./B  CSOPORT TAGJAI: 

 

 BODOR TIMEA 

 JÁMBOR PETRA 

 KARALYOS BETTINA 

 KÓTI VIVIEN 

 LOVAS RITA 

 PERGE FANNI 

 PONGRÁCZ LEILA 

 

 

 

„Nézni, nézni, elámulni, 

Csak bámulni és elmúlni. 

Örülni az égnek reggel, 

Beszélni a gyermekekkel. 

Heverészni és sétálni, 

Fütyörészni és tréfálni. 

Mindenkit mosollyal csalni,” 

(Szép Ernő) 
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