
 

Lapozz! 

Beszélgetés az iskola jelöltjeivel  

 

Szorgos, végzős diákjaink lázasan készülnek diáknapunkra, a Szigeti Veszedelemre. A két 

főszereplővel, a diákigazgató-jelöltekkel készítettünk egy-egy rövid interjút. Reméljük, ezzel 

segítséget nyújtunk az alsóbb évfolyamosoknak ahhoz, hogy a számukra szimpatikus jelölt és 

az őt segítő osztályközössége nyerje a diáknapon a versengést.  

 

Először a 12.a osztály diákigazgató jelöltjét, Czocher Eriket kérdeztük 

meg arról, hogy mik a tervei a választásra nézve. Eriket osztályfőnöke, 

Szalókiné Nagy Katalin tanárnő kísérte el, ezzel is azt mutatva, hogy a 

diákok és osztályfőnökük közösen készül a nagy megmérettetésre. 

 

• Milyennek látod a most következő Szigeti veszedelmet, Erik? 

 

Izgatott vagyok, hiszen az előző az 2 évvel ezelőtt volt, úgyhogy mindenki 

nagyon várja. Remélem sokan fognak eljönni ezen alkalomból - gondolok 

itt például akár a csütörtöki sportprogramokra, akár pedig a pénteki napra, 

és bízom benne, hogy nagy létszámmal vesznek majd a fakultatív-  és a 

kampányprogramokon. Érdekes lesz, az biztos. Főleg úgy, hogy a másik jelölt az osztálytársam 

volt, meg jó barátom, kicsit nehéz így, igen. De szerintem jó lesz. 

 

• Milyen vetélytársnak tartod Dávidot? 

Erős vetélytársnak tartom, mert szerintem sokan ismerik, szoros lesz a verseny kettőnk között. 

 

• Most tanárnőt kérdezem: Milyennek jellemezné Eriket és a diákközösséghez való 

hozzáállását, valamint teljesítményét a választásra nézve? 

 

Én úgy gondolom, hogy ő egy személyiségében is figyelemfelkeltő a diákok számára, mármint 

nem csak a külseje miatt, hanem az osztályban is egy erős karakter. Egyedi ötletekkel 

összefogta az osztályt a lehetőségekhez mérten, ami meglátszik a kampányfilmünkben is, hogy 

az eleje nehezen indult a betegségek miatt, de végül sikerült. 

• Mik a terveid, ha megválasztanak, Erik? 

 

Ezen még nem nagyon gondolkoztam, nem lövöm le a poént, legyen rejtély. 

 

 



 

 

A másik diákigazgató jelöltünk, Puporka Dávid azonban poénosan 

válaszolt kérdéseinkre: 

 

• Milyen ellenfélnek tartod Eriket? 

 

 Eriket milyen ellenfélnek tartom? Megmondom őszintén, ahogy 

ránézek nem tűnik túl erősnek. Az én győzelmem biztos, ez 100%! 

 

• És mi lenne az a 3 dolog amit a jövőben szeretnél tervezni az 

iskolával kapcsolatban?  

 
 Az iskolával kapcsolatban? A cigarettázást engedélyeztetném a 

szünetekben! Az alkoholfogyasztás sem lenne többé tilalom, az 

iskola büfében megvásárolható lenne! Hatodik óra után túlóra 

pótlékot kellene fizetni a diákok részére! 

  

• Úgy tűnik, eléggé magabiztos vagy a győzelmedben. Az osztályod és tanáraid 

melletted állnak-e a küzdelemben? 

 

Természetesen. A tanáraink, szakoktatóink és a diákság is mögöttem áll, mindenben 

segítik a kampányomat, hogy elérjem azt a célt, hogy sikerre vigyem az 

elképzeléseimet. 

 

Kedves jelöltek, osztályfőnökeik és osztályaik! Mi diákok és a tanári kar is azt reméljük, hogy 

tisztességes küzdelemben színvonalas, jó hangulatú és jó humorú programokkal a megfelelő 

jelölt nyeri el a diákigazgató címet. Bízunk benne, hogy a sok munka meghozza majd 

gyümölcsét, még jobban összekovácsolja az osztályközösségeket, mi pedig jól szórakozunk ☺ 

 

Sok sikert kívánunk mindenkinek, az alsóbb éveseknek pedig felhívjuk a figyelmét arra, hogy 

folyamatosan figyeljék a plakátokat és kiírásokat! 

 

 

 

Koós Balázs, Kóti Vivien, 11.A 


