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Kedves Diákunk! 

A középiskolai éveid során el kell gondolkodnod azon, hogy hol és milyen 

szakirányban szeretnél továbbtanulni, milyen hivatást szeretnél választani. 

Ahhoz, hogy ez a választás jól sikerüljön, nemcsak arról kell tájékozódnod, hogy 

mit fogsz tanulni az elkövetkező években, hanem jó tudnod azt is, hogy milyen 

munkát végezhetsz tanulmányaid befejezése után; és ez megfelel-e 

érdeklődésednek, képességeidnek, munkamódodnak. 

Az előadások alkalmával azt is láthatod, hogy nem kell félni a döntéstől, mert a 

szerzett tapasztalatok alapján később még lehet módosítani a megkezdett 

pályán. 

Mi szükséges a jó döntés meghozatalához? Mindenekelőtt fontos, hogy 

helyesen ismerd önmagadat. Fogalmazd meg pontosan, hogy mi érdekel. Melyek 

azok a tantárgyak, témák, amelyekkel szívesen foglalkozol, amelyek végzése 

közben úgy érzed, repül az idő? Továbbtanulni semmiképpen sem érdemes olyan 

tantárgyakra alapozva, amelyek a gimnázium során sem érdekeltek, és amelyek 

teljesítése nehéz volt számodra. Válassz inkább olyan területet, ami érdekes, 

amivel esetleg szabadidődben is szívesen foglalkozol, és amiből a 

számonkérésekre történő felkészülés is könnyen ment. 

A döntést megelőzőn sok információra lesz szükséged a lehetőségekről. Ebben 

szeretnénk segíteni neked ezen a napon. Sok szakterület képviselőjével 

találkozhatsz, többféle életutat meghallgathatsz.  

Érdemes többfelé ellátogatni, mert olyan dolgokat is hallhatsz, amire nem is 

számítottál. Sőt, az is segítség, ha valamire egy találkozás után azt mondod, 

hogy azt az irányt biztos nem szeretnéd. 



Program 

 

8.00 –  8.30 Gyülekező a tornateremben 

Herczegné Varga Ilona igazgatónő és Péter Rebeka diákönkormányzati titkár 

köszöntője és diákműsor: 

Tóth Valter 10.f osztályos tanuló saját versét mondja el, majd 

Angel Vanessza (11.a), Markó Judit(10.a) és Várkonyi Viktória(11.f) 

diákok tánca következik. 

 

8.30 – 12.15 Foglalkozások vására 

8.30  – 9.30       I sáv 

9.45 – 10.45     II. sáv 

10.45 - 11.15 Tízórai szünet 

Minden diák számára a DÖK biztosít egy uzsonna csomagot 

szendviccsel, csokoládéval, üdítővel és gyümölccsel. 

11.15 - 12.15    III. sáv 

Az egyes sávok idején van lehetőség a választott szakterületek képviselőit 

meghallgatni, kérdezni tőlük, beszélgetni velük. 

 

12.30 - 14.00  Felsőoktatási intézmények, karok bemutatkozása 

8.30 – 14.00  Pályaválasztási tanácsadás – külön jelentkezés alapján 

 

A jelentkezés módja 

A három idősávban három szakterületet tudsz választani. 

A bemutatkozásokat a következő oldalakon olvashatod. Minden program 

mindhárom idősávban elérhető. 



 

Jelentkezni a program hetében lehet a jelentkezési lapokon – mind a három 

idősávra valamint az egyetemek bemutatkozására is. 

Szüleiteket is szeretettel várjuk mindegyik programunkra.  

Részvételüket jelezd az előbb említett lapokon! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terem  Szakterület  Foglalkozás  Előadó  

Biológia-Kémia 

terem  

Egészségtudomány  

– egészségügy  

orvos  Dr. Boczek Tibor  

orvos Dr. Muhari Géza 

gyógytornász  Bagoly Krisztina  

gyógyszerész  Dr. Megyes Katalin 

fogorvostan- 

hallgató 

 

Szemerády Dóra 

Magyar terem  Honvédelem, 

rendvédelem, 

katasztrófavédelem 

rendőr Tari Roland 

tűzoltó Csépe Zsolt 

katona Bacsa Péter 

Pető Gergely 

egyetemi hallgatók Kapuszta Bálint 

Szalontai Balázs 

Váradi Valentina 

Történelem terem  Jog, közigazgatás jogász  Dr. Mészáros  

Karina  

  jogász Dr. Sándor Csaba 

  bíró Kunné Dr. Sándor 

Krisztina 

ügyvéd Dr. Vereb Anita 

gyámügy Koczka Kristóf 

Csohány-terem  Közgazdaság, 

nemzetközi kapcsolatok 

nemzetközi 

kapcsolatok 

referens  

Dán Mihály 

menedzser, 

pedagógus 

Dénes Anita 

közgazdász, 

könyvelő 

Sisákné Pete 

Mónika 

Ágasváry terem  

 

Természettudomány bionika mérnök 

hallgató 

Schramek Zsófia 

  

tájépítész hallgató Géczi Dorottya 

agrárgazdálkodó Gombár Imre 



Fizika terem  

 

Műszaki tudományok olajmérnök Gombár Sándor 

gépészmérnök Fekete János 

gépészmérnök 

hallgató 

Fekete Vivien 

építészmérnök László Péter 

gépészmérnök 

hallgató 

Laczkó Franciska 

Olvasó terem Bölcsészet, média, 

Kommunikáció 

pszichológus Makrai Krisztina 

történész Vágvölgyiné  

Dr. Bene Orsolya 

filmrendező, 

operatőr 

Szalkai Zoltán 

Nyelvi labor Informatika mérnök 

informatikus  

Dr. Buttyán 

Levente 

mérnök 

informatikus 

Pataki András 

mechatronikai 

mérnök hallgató 

Uhrin Benjámin 

Posta terem Pedagógia, 

gyógypedagógia 

pedagógus Brazda Péter 

gyógypedagógus, 

pszichológus 

Koós Istvánné 

gyógypedagógus Tőkeiné Kiss 

Mariann 

konduktor Toldi Lilla 

Kommunikációs 

terem 

Pályaválasztási 

tanácsadás 

pályaválasztási 

tanácsadó 

Gajdán Katalin 

pályaválasztási 

tanácsadó 

Juhász Ágnes 

  



Felsőoktatási intézmények, karok bemutatkozása 

Terem Felsőoktatási intézmény 

Fizika terem Budpesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem – 

Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete 

Történelem terem Óbudai Egyetem  

Salgótarjáni Képzési Központ és 

Kutatóhely 

Ágasváry terem Eszterházy Károly Egyetem 

Csohány terem Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Biológia – kémia terem Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Semmelweis Egyetem 

 
Mire érdemes figyelni az előadások alatt? 

Az előadások során sokféle érdekes dolog hangozhat el. Figyelmedet mégis érdemes azokra 

az információkra irányítani, amelyek összhangban vannak érdeklődéseddel. Amikor azon 

gondolkodsz, hogy melyik foglalkozás vagy pálya az igazán neked való, akkor három 

területet, az érdeklődést, a képességet és a munkamódot érdemes megvizsgálni, illetve 

azt, hogy ezeken a területeken mi jellemző rád. 

1. Az ÉRDEKLŐDÉS olyan tulajdonságunk, amely alapján kiválasztjuk a környezetünkből 

a számunkra jelentős dolgokat, tárgyakat, embereket. 

Érdeklődési körök például:  

1. szabadban végzett munka 

2. növényekkel, állatokkal foglalkozni  

3. emberek között dolgozni  

4. testi erőt igénylő munkát végezni  

5. formákkal, vonalakkal kapcsolatos munka  

6. kézi erőt és szerszámot igénylő munka  

7. technikai feladat ellátása  

8. irodai munka  

9. emberek segítése  



10. eladni, vásárolni 

11. tiszta környezetben dolgozni  

12. gépek szerelése, javítása  

13. gépek, berendezések működésének megfigyelése  

14. fémekkel végzett munka  

15. elektromos készülékekkel dolgozni  

16. építőiparban végzett munka  

17. laboratóriumi munka. 

2. A KÉPESSÉGEK velünk született adottságból gyakorlás útján alakulnak ki, a 

cselekvéseink feltételét biztosítják – fejleszthetők. 

A képesség fogalmán általában mindazokat a pszichológiai feltételeket értjük, amelyek egy 

adott tevékenység végrehajtásához szükségesek. 

Kulcsképességek: szakmák feletti képességek csoportja, amely szinte minden foglalkozás 

betöltéséhez szükséges, de fajtáinak különböző mértékben kell meglenniük. Fejlesztésük 

révén olyan készségek alakulnak ki, amelyek a kompetens munkavégzést eredményezik.  

Néhány példa: 

- információ felvétel és feldolgozás képessége 

- problémaérzékenység és problémamegoldás 

- együttműködés - kreativitás 

- önálló munkavégzés -szervezési készség - vezetési készség. 

 

3. A MUNKAMÓD olyan tulajdonságunk, amelyben megfogalmazzuk, hogy hogyan szeretünk 

egy-egy feladatot megoldani. 

Tárgyias - személyközpontú 

Tárgyakra, eszközökre vagy személyekre irányul a lényegi munkavégzés. 

Önálló - csoportos 

A munkavégzés jellemzően önállóan, egyedül vagy csoportban, egymással együttműködve 

zajlik.  

Strukturált - laza 

Az elvégzendő feladatok illetve a feladatok elvégzésének módja előre adott, 

meghatározott / a munkát, feladatot ellátónak kell megterveznie, kitalálnia. 



 

Rögzített idejű - kötetlen 

A munkaidő szigorú időkeretek között zajlik vagy rugalmas időbeosztással, kezdéssel és 

zárással. 

Irányító - végrehajtó 

A feladat elvégzése mások általi irányítással jön létre, vagy a feladat kiadását és 

elvégzésének ellenőrzését felette gyakorolják. 

Gyors - lassú 

A feladatvégzés során szükség van gyors, feszített vagy lassú (a saját vagy átlagostól 

eltérő) munkatempó tartására. 

Rendezett - rendezetlen 

A munkavégzés során szükség van szigorú rendszabályok, eljárások (higiénia stb.) és rend 

tartására, illetve a szabályok betartása nem haladja meg az átlagos munkavégzéshez 

általánosan elfogadott mértéket. 

 

 
 

 



 
 

 

1. Név: Bacsa Péter Attila 

Foglalkozás: Szerződéses katona 

Szervezet/cég: MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. 

Katonai igazgatási és érdekvédelmi iroda (Nógrád megye) 

Terület: Hadisírgondozás és honvédelmi nevelés 

Bemutatkozás: 

 A budapesti Szent Margit Gimnáziumban végeztem el a középiskolai 

tanulmányaimat, majd a Szegedi Tudományegyetem történelem szakon 

szereztem diplomát.  

 Egyetemi éveim alatt a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot 

vállaltam, végzést követően szerződéses katonai pályára léptem. Jelenleg a 

Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 

3. Katonai igazgatási és érdekvédelmi iroda (Nógrád megye) állományában, mint 

hadisírgondozásért és honvédelmi nevelésért felelős szaktiszt dolgozom. 

Munkám során elsősorban a hazáért hősi halált halt katonák emlékével, 

emlékműveivel, sírjaival foglalkozom, de az iroda egyéb tevékenységeiből is 

kiveszem a részem, így részt veszek toborzó rendezvényeken, nyugállományú 

katonákat látogatok, valamint katonai ünnepségek szervezésében is 

közreműködök. 



 

2. Név:Bagoly Krisztina 

Foglalkozás:Gyógytornász 

Szervezet/cég:Margit Kórház Pásztó 

Terület:Mozgásszervi rehabilitáció 

Bemutatkozás: 

1991-ben érettségiztem a Mikszáth Kálmán Gimnáziumban majd 1995-ben 

végeztem a HIETE Egészségügyi Főiskola Gyógytornász szakán, Budapesten. Még 

ebben az évben elkezdtem a munkát az OPNI-ban, ami sajnos azóta bezárta 

kapuit.2003-ban született meg a kisfiam és az élet újra haza hozott, ide Pásztóra. 

2007-től a Pásztói Margit Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán kezdtem 

el ismét a munkát gyógytornászként. Jelenleg is itt tevékenykedem. 

 

3. Név: Brazda Péter 

Foglalkozás: tanár 

Szervezet/cég: Ecsegi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

Terület: tanító, történelem szakos tanár, megbízott intézményvezető 

Bemutatkozás: 

-1985 Pásztó Dózsa Gy. Ált. Isk 

-1989 Mikszáth Kálmán Gimnázium 

-1993 Jászberényi Tanítóképző Főiskola ált. isk. tanító 

- 1997 Egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola történelem szakos tanár 

- 2014 Szent Gergely Népfőiskola közoktatásvezető 

- 2015-től Eszterházy Károly Egyetem közoktatás vezető szakvizsgás képzés 

- 1993-tól 2006-ig Ecsegi Körzeti Általános Iskola alsós tanító 

- 2006-tól felső tagozaton történelmet, magyart, éneket, rajzot, erkölcstant 

tanítottam, osztályfőnökként tevékenykedtem. 

- a 2015/2016-os tanévben intézményvezető helyettesként, a 2016/2017-es tanévben 

megbízott intézményvezetőként tevékenykedem az Ecsegi II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskolában. 

- Iskolánkban az intézményvezetői feladatokat látom el, mely szerint az intézmény 

szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok 

gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 

ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

- A Mikszáth Kálmán Líceummal iskolánk nagyon jó munkakapcsolatot ápol, TÁMOP 

projektek közös megvalósítása. Iskolánk tanulói továbbtanulási szándékkal 

érdeklődnek a gimnázium iránt, illetve vezetői tevékenységem során sok segítséget és 

bátorítást kaptam Herczegné Varga Ilona igazgató asszonytól, akinek tanítványaként 

szerencsém volt a Mikszáth tanulói sorába tartoznom. 

- Személyes érintettségem még, hogy lányunk is a Mikszáth Kálmán Líceumba jár a 

nyelvi előkészítő negyedik évfolyamára. 



 

4.  Név: Csépe Zsolt 

Foglalkozás: hivatásos tűzoltó 

Szervezet/cég: Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

Terület: tűzoltás, műszaki mentés 

Bemutatkozás: 

Középiskolai tanulmányaimat Gyöngyösön, a Vak Bottyán János Ipari 

Szakközépiskolában végezetem. Főiskolai diplomát a Pécsi Tudomány Egyetemen 

szereztem. Felsőfokú tűzvédelmi képestést a Katasztrófavédelmi Oktatási 

Központban kaptam. 

Szakmai tapasztalatot a salgótarjáni és pásztói tűzoltóságokon szereztem tűzoltási, 

műszaki mentési és tűzmegelőzési szakterületeken. 

Feladataim közé tartozik a tűzoltás, műszaki mentés irányítása, integrált hatósági 

ügyek intézése, a tűzoltóság vezetése. 

Jelenleg a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka vagyok. 

 

5. Név: Dán Mihály 

Foglalkozás: kormánytisztviselő (e-közigazgatási referens) 

Szervezet/cég: Belügyminisztérium 

Terület: államigazgatás (azon belül: e-közigazgatás, közigazgatási informatika, 

nemzetközi kapcsolatok) 

Bemutatkozás: 

 

Miután a Mikszáth magyar - francia két tannyelvű tagozatán leérettségiztem 2006-

ban, Veszprémben tanultam tovább a Pannon Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán, 

a konkrét kutatási témám az egyetem alatt Lengyelország volt. Mind az alapképzést, 

mind a mesterképzést itt végeztem, a diplomamunkámat pedig a lengyel-fehérorosz 

kapcsolatokról írtam angol nyelven. A kötelező szakmai gyakorlatomat az RTL Klub 

Híradó szerkesztőségében töltöttem. A mesterképzés alatt két félévet tanultam 

Lengyelországban: Erasmus ösztöndíjjal Toruńban, a Kopernikusz Egyetemen kelet-

közép európai tanulmányokat, majd Visegrádi Ösztöndíjjal a Łódź-i Egyetemen 

nemzetközi marketinget. 

 

Az egyetem elvégzését követően, 2013-ban a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 

keretében kerültem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba az e-

közigazgatási szakterületre, illetve a program keretében két hónapot töltöttem a brit 

Gazdasági Minisztériumban is Londonban. 2014 szeptembere óta dolgozom a 

Belügyminisztérium E-közigazgatási Főosztályán, ahol e-közigazgatási szakmai, és a 

szakterülethez kapcsolódó nemzetközi feladatokat látok el, illetve projekttag vagyok 

egy országos jelentőségű kiemelt e-közigazgatási EU-s projektben.  

 



6. Név: Dénes Anita 

Foglalkozás: pénzügyi vezető 

Szervezet/cég: Fons Sacer belső egyházi jogi személy, Mátraverebély-Szentkút 

Nemzeti Kegyhely 

Terület: idegenforgalom - vallás turisztika 

Bemutatkozás: 

Tanulmányok: 

Bolyai János Gimnázium, Salgótarján 

Bessenyei György Tanárképző Főiskola, angol nyelv és irodalom – orosz nyelv és 

irodalom szakos tanár 

Szolnoki Főiskola, közgazdász – kereskedelmi szakirány 

Szolnoki Főiskola, közgazdász – EU szakközgazdász 

Szegedi Tudomány Egyetem, BTK, Pszichológia- folyamatban 

 

Angol tanárként a salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági és Kereskedelmi 

Szakközépiskolában dolgoztam. 

Majd területfejlesztési menedzserként kezdtem dolgozni és részt vettem egy 

kétéves programban, melyet a Brit Kormány támogatott Nógrád és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében. Nyelvtudásomnak köszönhetően nemcsak résztvevő voltam 

(és megtanultam az EU regionális támogatási politikáját), hanem projekt koordinátor 

lettem, ami azt jelentette, hogy kéthavonta Cambridge-be utaztam a program 

lebonyolító céghez. Ennek a „learning by doing” módszernek köszönhetően tanultam 

meg mindent a strukturális alapokról, program finanszírozásról, pályázatírásról és 

projekt menedzsmentről. 

Kisebb projektek előkészítésével, lebonyolításával kezdtem projekt menedzseri 

pályámat, majd nagyobb (milliárdos nagyságrendű) városfejlesztési, oktatási és 

turisztikai projektek lebonyolításban vettem részt 15 évig. 

Jelenleg egy turisztikai nagyberuházás után, a komplexum működtetésében veszek 

részt, pénzügyi feladatokat látok el. 

 

Salgótarjánban élek, egy gyermekem van, aki a Mikszáth Kálmán Líceum tanulója. 



 

7. Név: Vágvölgyiné Dr. Bene Orsolya 

Foglalkozás: köznevelési referens 

Szervezet/cég: Oktatási Hivatal 

Terület: pedagógusminősítés, tanügyigazgatás 

Bemutatkozás: 

1992-ben érettségiztem a Mikszáth Kálmán Líceumban. 1992-93-as tanévben a 

Miskolci Bölcsész Egyesület hallgatója voltam magyar szakon, majd 1993-98 között 

a Károli Gáspár Református Egyetem akkor induló bölcsészettudományi karán 

hallgattam történelmet és magyar irodalmat. 1998-ban szereztem történelem-

magyar szakos középiskolai tanári diplomát. 

Az egyetem elvégzése után jelentkeztem az ELTE Történettudományi Doktori 

Iskolájába. Kutatási témám a Békepárt tevékenysége az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc alatt volt. Doktori disszertációmat 2006-ban védtem meg. A 

doktori tanulmányok alatt és után a Nógrádi Történeti Múzeum történész 

muzeológusaként dolgoztam, majd a megyei múzeumi szervezet igazgatóhelyettese 

lettem.  

2011-től a Megyei Önkormányzat közgyűjteményi referense voltam 

(munkakörömbe tartozott a megyei múzeumi szervezet, a könyvtár és a levéltár, 

valamint a művészeti oktatás). 2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Salgótarjáni Tankerületének munkatársa lettem, 2015-től az Oktatási 

Hivatalnál dolgozom. 

 

8. Név:   Dr. Boczek Tibor 

Foglalkozás: főigazgató, orvos 

Szervezet/cég: Margit Kórház Pásztó 

Terület: Egészségügy 

Bemutatkozás: 

 A középiskolát Kunszentmiklóson végeztem, 1991-ben a Szent-Györgyi Albert 

Orvostudományi Egyetemen szereztem orvosi diplomát. Majd 2008-ban a 

Corvinus Egyetemen egészségügyi menedzser diplomát, 2009-ben 

egészségbiztosítási szakértő szakon szereztem diplomát szintén a Corvinus 

egyetemen. Jelenleg a DOTE Népegészségügyi Karán Egészségügyi menedzser 

mesterképzésére járok. 1995-ben sebészetből szereztem szakvizsgát, 2001-

ben háziorvosi licenszvizsgát, majd 2006-ban gasztroenterológiai szakvizsgát 

szereztem.  

 1991-től 2006-ig sebészként dolgoztam, Szolnokon, Mezőtúron majd a Pásztói 

kórházban. 2006-tól a pásztói Margit Kórház főigazgatói feladatait látom el. 

Feladataimban elsősorban az intézmény működésének szervezése, vezetése az     

elsődleges, de emellett gyakorlati orvosként is tevékenykedek, gasztroentero-

lógiai szakrendelésen, valamint sebészeti ügyeletet látok el.  



 nős vagyok, 3 gyermek édesapja. legidősebb lányom orvos, onkológiai területen 

dolgozik, középső fiam Bécsben tanul közgazdasági egyetemen, legfiatalabb 

gyermekem a Mikszáth Kálmán Líceum nyelvi előkészítő osztályos tanulója.  

 

9. Név: Dr. Buttyán Levente 

Foglalkozás: egyetemi oktató, kutató, mérnök-informatikus 

Szervezet/cég: CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium, Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Terület: informatika, informatikai biztonság, alkalmazott kriptográfia 

Bemutatkozás: 

1995-ben szereztem mérnök-informatikus oklevelet a Budapesti Műszaki 

Egyetemen (BME), ezután IT biztonsággal kapcsolatos kutatással kezdtem 

foglalkozni először a BME-n, majd 1997-től a Svájci Szövetségi Műszaki 

Intézetben, Lausanne-ban. 2002-ben ugyanitt doktori (PhD) fokozatot szereztem, 

majd visszatértem Magyarországra, és megalapítottam a CrySyS Adat- és 

Rendszerbiztonság Laboratóriumot a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások 

tanszékén. Ezt a laboratóriumot vezetem 2003 óta. 

Munkám során oktatási feladatokat látok el, valamint kutatási projekteket 

vezetek. Vezetésem alatt 7 kutató szerezte meg PhD fokozatát, jelenleg 3 

doktorandusz munkáját irányítom, és egy tucat sikeres hazai és nemzetközi 

projektben értünk el eredményeket pl. a gépjárművek közötti kommunikáció 

biztonsága, a személyes adatok védelme, és kártékony programok (vírusok) 

detekciója és elemzése területén. A CrySyS Lab legismertebb eredménye a Duqu 

malware felfedezése és elemzése, melyet nyugati titkosszolgálatok készítettek 

és használtak informatikai rendszerek elleni célzott támadásokban. 

Nős vagyok, és 3 fiú édesapja. Szentendrén élünk, de Nógrád megyéből 

származom. Szüleim és húgom Pásztón élnek, húgom Buttyán Ildikó a Mikszáth 

Líceum tanára.  



 

10. Név: Dr. Megyes Katalin 

Foglalkozás: szakgyógyszerész 

Szervezet/cég: Fasor Gyógyszertár 

Terület: egészségügy (?) 

Bemutatkozás: 

hol végezte iskoláit (középiskola, egyetem/főiskola, gyakorlatok, külföldi 

ösztöndíj…)? Mikszáth Kálmán Gimnázium, Magyar- Francia Tagozat 

Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar 

végzés után hol és milyen módon szerzett szakmai tapasztalatokat? 

Közforgalmú Gyógyszertár (Ida Patika)szakgyógyszerész képzés SE , 

Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás 

munkakörében milyen feladatokat lát el? 

betegek ellátása, expediálás, tanácsadás,  

magisztrális gyógyszerkészítés,  

gyógyszerrendelés, adminisztrációs feladatok 

milyen beosztásban dolgozik?  

6 óra, váltott műszak, vezető-helyettes 

ha szükségesnek tartja, vagy szeretné megemlíteni – családi állapota, 

gyermekei, kötődése a Mikszáth Kálmán Líceumhoz 

elvált, 3 gyermek édesanyja 

 

11. Név: Dr. Mészáros Karina 

Foglalkozás: Főigazgató 

Szervezet/cég: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Terület: közigazgatás 

Bemutatkozás: 

A Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola két tannyelvű 

tagozatának elvégzése után felsőfokú tanulmányaimat a Károli Gáspár Református 

Egyetem végeztem, az Állam- és Jogtudományi Karon, jogász szakon 2004-ben. 

Emellett 2009-ben másoddiplomát szereztem az ELTE Jogi Továbbképző 

Intézetében, kereskedelmi jogi szakjogász szakon is. Két nyelven, franciául és angolul 

beszélek felsőfokon.  

A jogi kar elvégzését követően ügyvédjelöltként szereztem polgári jogi, versenyjogi, 

gazdasági jogi és közbeszerzési gyakorlatot és tapasztalatot. 2008 óta dolgozom a 

közigazgatásban, fővárosi önkormányzatoknál helyezkedtem el jogi referensként, 

majd közbeszerzési és jogi csoportvezetőként. 2010-ben kerültem a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztériumba, ahol előbb a Kiemelt Állami Szerződéseket és 

Támogatásokat Vizsgáló Államtitkárság titkárságvezetőjeként vállaltam vezetői 

beosztást, az államtitkár munkáját támogattam és kapcsolatot tartottam az 



államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel és más kormányzati 

szervekkel. Ezért a munkámért 2011-ben Miniszteri Elismerésben részesültem. 2012-

ben kineveztek a Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság főosztályvezetőjének, 

majd 2014-ben az NFM vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkári 

feladatait láttam el.  

2015 májusában a Kecskeméti Főiskolán kezdtem el dolgozni kancellár-helyettesként, 

ahonnan az Emberi Erőforrások Minisztériumába kerültem az európai uniós 

fejlesztéspolitika területére 2016 augusztusában. 

2017. március 1-jétől az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) főigazgató 

munkakörét látom el. 

 

Egyéb megbízatásaim:  

2010 - 2011-ben az MNV Zrt. Felügyelő Bizottsága mellett a Részvényesi Jogok 

Gyakorlójának képviselője voltam, 

2010 – től 2015-ig a Jászkun Volán Zrt., majd a Középkelet-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt. Felügyelő bizottsági tagja, és  

2011 – től 2015-ig az MNV Zrt. Igazgatóságának tagja voltam.  

 

Jelenlegi munkahelyem - az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (vagy röviden: 

Támogatáskezelő) – mely egy kincstári körbe tartozó központi költségvetési szerv, 

irányító szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma.  

Kormányzati funkciója: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés. 

A Támogatáskezelő fő feladata a hazai civil szféra (iskolák, nemzetiségi 

önkormányzatok, egyházak, egyesületek, az oktatás, a kultúra, a tehetség, a civil 

kezdeményezések valamint magán- és jogi személyek) támogatása. A hazai és uniós 

finanszírozású pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatosan úgynevezett 

támogatáskezelői feladatokat lát el, beleértve a támogatások előkészítését, 

koordinálását, szakmai és pénzügyi lebonyolítását, a megvalósítás és elszámolás 

ellenőrzését. Mindezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása és felügyelete 

mellett, elvárásainak és a jogszabályoknak megfelelően.  

 

Fentiekből fakadóan személyes feladatom a fentiek zökkenőmentes működésének 

biztosítása, beleértve a következőket: 

 a Támogatáskezelő szervezetének és tevékenységének irányítása,  

 a működőképesség, folyamatosság és hatékonyság biztosítása, 

 a szervezet képviselete az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint más 

állami és kormányzati szervek felé, 

 a pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatos munkák irányítása és ellenőrzése,  

 a támogatási szerződések megkötése,  

 a támogatások kifizetésének koordinálása,  

 az elszámolások felügyelete. 



Mivel évente nagyon sok (több tízezer) pályázatot kezelünk, biztosítanom kell a 

munkához szükséges szervezeti struktúrát, a szakképzett munkaerőt, az 

infrastruktúrát és a szükséges informatikai hátteret. A Támogatáskezelő 2016-ban 

megszerezte az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minősítést, mellyel 

kapcsolatban folyamatosan mérjük pályázóink elégedettségét.  

 

Akkor működünk jól, ha a rendelkezésünkre álló forrást maximálisan el tudjuk juttatni 

pályázóink felé, akik a kapott támogatás segítségével meg tudjuk valósítani álmaikat, 

ki tudják bontakoztatni tehetségüket, vagy biztosítani tudják működésüket és 

fejlődésüket. Vagy egyszerűen – elégedettek a munkánkkal.  

 

12. Név: Dr. Muhari Géza 

Foglalkozás: orvos igazgató, belgyógyász, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos 

Szervezet/cég: Margit Kórház Pásztó 

Terület: egészségügy 

Bemutatkozás: 

Szüleimmel Budapesten nevelkedtem, a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban 

érettségiztem 1983-ban. Elsőre felvettek az akkori SOTE Általános Orvostudományi 

Karra. Tanulmányaimat és kötelező gyakorlataimat mindig magyarországi 

intézményekben végeztem el. 1989-ben szereztem meg orvosi diplomámat, első 

munkahelyem 1989. októbertől a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-

Rendelőintézet Belgyógyászat osztálya volt. 1994-ben lettem belgyógyász szakorvos. 

2003-ban szereztem meg második diplomámat, s lettem egészségügyi szakmenedzser. 

2014-ben mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi vizsgát is teljesítettem. Alapvetően 

három szakterület érdekelt/érdekel: a kardiológia (szívbetegségek); az invazív 

kardiológiai beavatkozások végzése – így lettem a balassagyarmati kórház Koronaria 

Őrzőjének részlegvezetője; valamint népegészségügyi szempontból igen fontos a 

betegségek megelőzése, azaz a primer és szekunder prevenció lehetőségei. 

2007. áprilistól ezidáig második munkahelyemen, a Margit Kórház Pásztó 

intézményben dolgozom orvos igazgatóként, a menedzsment munkáját segítve. 

Alapvetően a kórház hatékony működését igyekszem támogatni, de emellett 

szakrendelésen és osztályon betegeket is látok el, illetve részt veszek a sürgősségi 

ügyeleti ellátásban is mindkét előbb említett intézményben. 

Családcentrikus ember vagyok, 26. éve házas, 3 gyermek édesapja, 2 unoka 

nagypapája. Balassagyarmaton élek, hivatásom miatt naponta 1,5 órát autózom. 

Munkámra büszke vagyok. Legfontosabb, szakmai és vezetői munkámat segítő 

tulajdonságaim: fegyelmezettség, lelkiismeretesség, precizitás, lojalitás, alázat, 

empátia és a megfelelő kommunikációs készség (beteggel és másokkal egyaránt).  



 

13. Név: Dr. Sándor Csaba. 

Foglalkozás: közszolgálati tisztviselő. 

Szervezet/cég: Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

Terület: közigazgatás, európai uniós fejlesztéspolitika. 

Bemutatkozás: 

 Középiskolai tanulmányaimat a Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi 

Szakközépiskola francia tagozatán végeztem, 2001-ben érettségiztem. Ezt 

követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 

szereztem jogász végzettséget. Az egyetemi évek alatt a Panthéon-Assas (Paris 

II) Egyetem és az ELTE-ÁJK közötti megállapodás alapján indított „Francia és 

európai jogi diploma” francia nyelvű jogi részképzésen vettem részt.  

 2007 őszétől ügyvédi irodában dolgoztam ügyvédjelöltként két és fél évig, mely 

idő alatt a Szabad Európa Gyakornoki Program ösztöndíjasaként egy hónapot 

töltöttem az Európai Parlamentben, Brüsszelben. 2010 júniusától a 

közigazgatásban dolgozom (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Emberi 

Erőforrások Minisztériuma). 

 Jelenleg az EMMI-ben az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkári 

Kabinetben dolgozom politikai tanácsadóként. 

 Feladataim közé tartozik az államtitkári döntések előkészítése, végrehajtásuk 

ellenőrzése, az államtitkári kabinet jogi vonatkozású feladatainak koordinálása. 

 

14. Név: Dr. Vereb Anita 

Foglalkozás: Ügyvéd 

Szervezet/cég: SMARTLEGAL Schmidt & Partners – Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi 

Iroda 

Terület: versenyszféra, szolgáltatás (ügyvédi tevékenység) 

Bemutatkozás: 

Általános- és középiskolai tanulmányaimat szülővárosomban, Pásztón végeztem. 

Időközben mindkét iskolám névváltozáson esett át. Amikor ott tanultam, még Dózsa 

György Általános Iskola, illetve Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi 

Szakközépiskola névre hallgatott a két intézmény. 

Viszonylag korán, már az általános iskola végén kialakult bennem a vonzódás a jogi 

pálya iránt. Ezért kiemelt hangsúlyt fektettem a magyar irodalom (nyelvtan) illetve a 

történelem tantárgyakra. Emellett kifejezetten fontosnak tartottam az idegen 

nyelvek (német és angol) tanulását, erre mind az Általános Iskola, mind a Gimnázium 

kiváló kereteket nyújtott. 

Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 

végeztem, valamint egy féléves ösztöndíj keretében Bécsben tanultam. A külföldi 



tartózkodás meghatározó élményt jelentett számomra, nemcsak a nyelvgyakorlás, 

hanem az önállóság terén is. Az egyetem alatt a Pásztói Rendőrségen és egy ügyvédi 

irodában szereztem gyakorlati tapasztalatot. 

Az egyetem elvégzése után a jelenlegi munkahelyemen kezdtem el dolgozni, akkor még 

ügyvédjelöltként. Ahhoz, hogy ügyvéddé válhassunk, hároméves gyakorlati időt kell 

eltölteni, majd ezt követően le kell tenni a szakvizsgát. Az ügyvédi irodában az első 

naptól kezdve érdemi feladatokat végeztem, 2 hónap elteltével már egyedül 

képviseltem ügyfeleinket bírósági tárgyalásokon.  

A gyakorlati időm letöltését követően a főnököm felajánlotta, hogy immáron 

ügyvédként legyek a csapat tagja. Jelenleg tehát már több mint három éve ügyvédként 

dolgozom az Irodában. A munkakörömben kifejezetten változatos feladatokat látok 

el. A klasszikus ügyvédi feladatok (jogi tanácsadás, szerződés-szerkesztés, bíróság 

előtti képviselet) mellett például én vagyok a felelős az Irodánk hírleveléért, cikkeket 

írok az Iroda honlapjára, előadásokat tartok ügyfeleinknek, illetve a kollégáimnak is, 

(például jogszabályváltozásokról, a bírói gyakorlat változásáról), felügyelem az 

ügyvédjelöltek és a gyakornokok munkáját. Fontosnak tartom kiemelni, hogy 

feladataim jelentős részéhez szükség van az angol, illetve a német nyelv használatára.  

A napi munkám mellett figyelmet fordítok a tanulásra és a szakmai fejlődésre, így 

rendszeresen járok szakmai továbbképzésekre, tanfolyamokra. A viszonylag 

megterhelő szellemi munka mellett kikapcsolódásként sportolok és szívesen puzzle-

ozom. 

 

15. Név: Fekete János 

Foglalkozás: Műszaki fejlesztési igazgató, okl. gépészmérnök 

Szervezet/cég: Viessmann Kft. 

Terület: termék és szerszám tervezés 

Bemutatkozás: 

 Középiskolai tanulmányaimat a Stromfeld Aurél gépipari szakközépiskolában 

végeztem. 

 A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán, okleveles gépészmérnöki diplomát 

szereztem. 

 Végzés után, két évig, a Fűtőber Kft.-nél dolgoztam fejlesztőmérnökként. Itt 

lemezes hőcserélőket, tartályokat és fém kéményeket terveztem. 

 1993-ban kerültem a német tulajdonú, Viessmann Kft.-hez, vezető tervezőként. 

Feladatom volt a termék és szerszámtervezés mellett, a gépészeti tervezés 

irányítása. 

 2016-tól műszaki fejlesztési igazgatóként tevékenykedem. 

 Családomból mind két gyermekem a Mikszáth Kálmán Líceum tanulója, ill. 

tanulója volt. A lányom jelenleg a Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Karának 

hallgatója. 



 

16. Név: Fekete Vivien 

Foglalkozás: egyetemi hallgató 

Szervezet/cég: Miskolci Egyetem 

Terület: gépészmérnöki szak 

Bemutatkozás: 

 A Mikszáth Kálmán Líceum, magyar-francia két tanítási nyelvű szakán 

végeztem, 2017-ben. 

 Jelenleg a Miskolci Egyetemem, Gépészmérnöki és Informatikai Karán, 

gépészmérnöki szakon tanulok.  

 Családomból a testvérem is a Mikszáth Kálmán Líceum tanulója. 

 

17. Név: Gombár Imre 

Foglalkozás: gazda - szarvasmarhatartás 

Szervezet/cég: őstermelő 

Terület: agrárgazdaság 

Bemutatkozás: 

 A Mikszáth Kálmán Gimnáziumban magyar-francia két tanítási nyelvű tagozatán 

érettségiztem, utána a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi karára jártam 

de fél év után otthagytam. Földmunka gépkezelőként dolgoztam Svájcban 

egészen 2015-ig, mikor mezőgazdasági vállalkozásba fogtam itthon Pásztón. 

 

18. Név: Gombár Sándor  

Foglalkozás: Projekt vezető, műszaki ellenőr  

Szervezet/cég: Schneider Electric 

Terület: Villamosipar, építőipar 

Bemutatkozás: 

 hol végezte iskoláit (középiskola, egyetem/főiskola, gyakorlatok, külföldi 

ösztöndíj…)? Mikszáth Kálmán Gimnázium francia-magyar kéttannyelvű tagozat, 

Miskolci Egyetem. 

 végzés után hol és milyen módon szerzett szakmai tapasztalatokat? 

Külföldön nyelvtanulással kapcsolatos tapasztalatokat szereztem, míg hazai 

környezetben szakmai tapasztalatokat.  

 munkakörében milyen feladatokat lát el? 

Erősáramú (IP55) rendszerek tervezése, gyártásának felügyelete és helyszíni 

off-site támogatása. 

Erősáramú (IP68) rendszerek tervezése, gyártásának felügyelete és helyszíni 

on-site támogatása. 

 milyen beosztásban dolgozik? 

Customer project engineer, supervisor 



 

19. Név: Kapuszta Bálint Gábor 

Foglalkozás: Honvéd tisztjelölt és hallgató (kettős jogállás) 

Szervezet/cég: Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj, és Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar  

Terület: Katonai vezetői szakirány 

Bemutatkozás:  

Középiskolai tanulmányaimat a pásztói Mikszáth Kálmán Líceumban végeztem, itt 

érettségiztem 2016-ban. Nagyon jól emlékszem vissza a gimnáziumi éveimre ennél 

fogva kötődöm is a Líceumhoz. 

Ezt követően felvételt nyertem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és 

Honvédtisztképző Karára, így nyitotta meg kapuit számomra a felsőoktatás 2016 

augusztusában. A felvételt követően kemény 3 hónapos katonai alapkiképzés várt 

rám, mely során elsajátíthattam a katonaélet alapjait, az egyetemi élet ténylegesen 

csak az alapkiképzés elvégzése után kezdődött meg számomra.  Jelenleg másodéves 

honvéd tisztjelölti beosztásban folytatom tanulmányaimat/ munkámat. Tanulmányaim 

mellett az eltelt idő alatt számos gyakorlaton részt vettem: 4 éles lőgyakorlaton, 4 

komplex harcászati gyakorlaton (helyileg Táborfalva, Csobánka és Izbég bázisokon), 

valamint a 2017 nyarán volt szerencsém részt venni egy 1hónapos nemzetközi 

szimulációs (NATO) gyakorlaton a németországi Hohenfels bázison. 

 

 

20. Név: Koczka Kristóf 

Foglalkozás: állami tisztviselő – gyámügyi szakügyintéző 

Szervezet/cég: Nógrád Megyei Kormányhivatal – Pásztói Járási Hivatala 

Terület: gyámügyi szakigazgatás-pénzügyi munkakör 

Bemutatkozás: 

Koczka Kristóf mátraszőlősi lakos vagyok, a Mikszáthban 2013-ban végeztem. Idén 

nyáron szereztem diplomát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam,- és 

Közigazgatás-tudományi Karán, közigazgatás-szervező szakon. Az egyetemi 

tanulmányok alatt a Belügyminisztérium ügyfélszolgálati vonalán dolgoztam, amely 

állam,- és közigazgatási kérdésekben segíti az állampolgárokat és helpdesk vonalként 

üzemel az okmányirodai dolgozók számára. A diplomaosztó után kineveztek gyámügyi 

szakügyintézőnek a Pásztói Járási Hivatalba, ahol a gyámügyi területen belül a 

pénzügyeket intézem. Kiskorúak és cselekvőképtelen nagykorúak adásvételi, öröklési, 

ajándékozási, pénzügyi megterhelési ügyeit intézem és engedélyezem; illetve éves 

számadásokat bírálok el.  

 

 



21. Név: Koós Istvánné 

Foglalkozás: gyógypedagógus 

Szervezet/cég: Pásztói EGYMI 

Terület: gyógypedagógia (óvoda, általános iskola, készségfejlesztő speciális 

szakiskola, kollégium, fejlesztő nevelés-oktatás), pedagógiai szakszolgálat, 

gyermekvédelem (különleges gyermekotthon) 

Bemutatkozás: 

A pásztói Mikszáth Kálmán Gimnáziumban érettségiztem 1976-ban. 1988-ban a 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógi – 

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanári diplomát szereztem. 2000-ben a 

BME-n közoktatás vezetőként szakvizsgáztam. 2004-ben az ELTE-n folytatott 

tanulmányaimat speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus egyetemi 

végzettséggel zártam. 2009-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen 

pszichológusként diplomáztam. 2012-ben az ELTE-n tanácsadó szakpszichológusi 

szakvizsgát szereztem.  

A 41 éves munkaviszonyomból 34 évet a pásztói gyógypedagógia intézményben 

töltöttem, ebből 27 évet vezető beosztásban dolgoztam. Jelenleg felmentésemet 

töltöm, 2017. december 29-től nyugállományba vonulok.   

Egy gyermekem van, aki szintén a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnáziumban 

érettségizett és jelenleg matematika – informatika szakos középiskolai tanárként 

dolgozik Budapesten.  

 

22. Név: Kunné Dr. Sándor Krisztina 

Foglalkozás: kollégiumvezető/bíró 

Szervezet/cég: Balassagyarmati Törvényszék 

Terület: polgári jog 

Bemutatkozás: 

Születésem óta Bátonyterenyén élek, általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat 

is itt végeztem, utóbbit a Váci Mihály Gimnáziumban, 1988-ban. Érettségi után 

sikeresen felvételiztem a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 

1993-ban szereztem jogi diplomát. 

1993. márciusában kezdtem dolgozni a Salgótarjáni Járásbíróságon, fogalmazóként. 

Két év joggyakorlatot követően, 1995. szeptemberben tettem le a jogi szakvizsgát. 

1995. decembere óta polgári jogi bíróként dolgoztam a Salgótarjáni Járásbíróságon. 

2013. júliusától a Balassagyarmati Törvényszéken dolgozom, 2010. óta irányítom a 

törvényszék Polgári, Gazdasági, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumát, 

kollégiumvezetőként.  

Polgári bíróként az emberek, cégek, egyéb szervek magánjogi jogvitájában döntök, 

elsőfokon és fellebbezési eljárásban is.  



Kollégiumvezetőként feladatom a Balassagyarmati Törvényszék és járásbíróságai 

civilisztikai ügyszakának szakmai irányítása. 

Házas vagyok, két gyermekem van. Nagyobb gyermekem, Panna 2016 óta a Mikszáth 

Líceum francia kéttannyelvű tagozatának tanulója. 

 

 

23. Név: Laczkó Franciska Nóra 

Foglalkozás: Tanuló 

Szervezet/cég: Miskolci Egyetem 

Terület: Szerszámgép- és célgép tervező 

Bemutatkozás: 

Laczkó Franciska Nóra vagyok a Mikszáth Kálmán Líceum francia tagozatának egykori 

diákja, jelenleg a Miskolci Egyetem Szerszámgép- és célgép tervező szakirányának 

végzős hallgatója. Végzés után tanulmányaimat szintén ezen egyetem Msc szakán 

tervezem folytatni. Az egyetem hagyományőrzésében aktívan részt veszek. 

Tanulmányaim mellett több éven át Erasmus illetve Stipendium Hungaricum 

programmal érkező külföldi diákok mentoraként, valamint a Kulturális és 

Sportbizottság tagjaként tevékenykedtem. Utolsó két félévemben a szakirányomon 

velem együtt végző hallgatótársaim képviselőjeként dolgozom. 

 

24. Név: László Péter 

Foglalkozás: építész 

Szervezet/cég: Tér-Forma-Építész-Iroda, Pásztó 

Terület: műszaki 

Bemutatkozás: 

A Gyöngyösi Vak Bottyán János Műszaki Szakközépiskolában érettségiztem, ezt 

követően az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Karán végeztem magasépítő 

üzemmérnökként, később a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karon 

szereztem építész MSC diplomát. 

A középiskolában a szakmai oktatás jellemzően gépipari- és elektronikai jellegű 

volt, amit nem sikerült teljes mértékben megkedvelnem, így már itt eldöntöttem, 

hogy építész irányba megyek tovább. Ezek miatt a gép- és elektronikai iparban 

egyáltalán nem szereztem semmilyen tapasztalatot. 

Az érettségi után közvetlenül a magasépítő főiskolai képzésbe kerültem, a főiskolai 

oklevél megszerzése után dolgoztam a kivitelezésben építésvezetőként és saját 

építőipari vállalkozással is. Néhány évig (3) az önkormányzati szektorban is 

tevékenykedtem, ahol építéshatósági- és műszaki beruházási feladatokat láttam 

el, ezekhez az Államigazgatási Alap- és Szakvizsgát is meg kellett szereznem. 15 

éve foglalkozom építészeti tervezéssel, de a tervezési szakmagyakorlási 



követelmények időközbeni szigorodása miatt szükséges vált a mesterfokozatú 

egyetemi oklevél megszerzése, így kerültem a PTE építész MSC szakára, ahol ezt 

meg is kaptam.  

A tervezésben szakmai tapasztalatot a már gyakorló kollégáktól, közös feladatok 

kidolgozása során szereztem. 

Mostanság a saját építész-irodámban foglalkozom építészeti tervezéssel, ahol 

jelen pillanatban egyedül dolgozom tervezőként, az építész kollégákkal, szakági 

tervezőkkel, műszaki rajzolókkal pedig időszakonként találkozunk, ill. interneten 

keresztül tudunk konzultálni. 

Én ugyan nem a Mikszáthban végeztem, de a feleségem és az általános iskolai volt 

osztálytársaim jó része ide járt és tudom, hogy nagyon szerették a sulit, a 

tanárokat, rengeteg jó történetet hallottam tőlük. Mindenkinek sikerült átlagon 

felül érvényesülnie a világban, ezért a kisebb fiamat, Gergőt is ide próbáltam 

irányítani, akinek idén sikerült is bejutnia a magyarnémet két-tannyelvű osztályba. 

Úgy gondolom, hogy ez az iskola megfelelő alap lesz, bárhová is szeretne majd 

később továbbtanulni. 

 (de azért titkon szeretném, hogy Ő is építész legyen meg a bátyja Peti is) 

 

25. Név: Makrai Krisztina 

Foglalkozás: Pszichológus, iskolapszichológus, terapeuta, oktató 

Szervezet/cég: Pedagógiai Szakszolgálat, gimnáziumok, magánrendelés, Integrál 

Akadémia Felnőtt képző Intézet 

Terület: pedagógia 

Bemutatkozás: 

Az ELTE BTK Pszichológia Szakán végeztem, 2003-ban. 

Specializáció: alkalmazott gyermeklélektan, iskolapszichológia. 

Érettségimet 1977-ben szereztem a Mikszáth Kálmán Gimnázium Francia-magyar 

Két tannyelvű Szekcióján. 

Már az egyetem alatt fejlesztő asszisztensként dolgoztam oktatási-nevelési 

intézményben 2 éven keresztül, itt szereztem gyakorlatot. Majd végzés után 

közvetlenül óvoda- és iskolapszichológusként kezdtem dolgozni, miközben 

folyamatosan igyekeztem képezni magam. Ilyen módon különböző pszichoterápiás 

módszer specifikus képzéseken vettem részt, részben Franciaországban. 

Gyermekem születése után pszicho-terapeutaként kezdtem dolgozni 

magánrendelésben. Emellé elvégeztem az Integrál Akadémia Integrál tanácsadó 

képzését, így magamat integrál szemléletű pszichológusnak vallom, amely egy 

modern és nagyon izgalmas ága a pszichológiai iskoláknak. Berkeiben, a végzés után 

szupervíziós munkatársként is dolgozom, és részt veszek felnőtt emberek 

alkalmazott integrálpszichológiai képzésében. Olykor Franciaországban dolgozom, 



ahol szakmai teamben komplex gyógypedagógiai-pszichológiai ellátást nyújtunk 

családoknak. 

Munkaköreimben diagnosztikai, terápiás,tanácsadói, szakértő-vizsgálói, ill. képzői 

feladatokat látok el.  

 

26. Név: Pataki András 

Foglalkozás: Szoftver mérnök 

Szervezet/cég: Telenor Magyarország Zrt. 

Terület: Fejlesztési igazgatóság (szoftver-fejlesztés) 

Bemutatkozás: 

Középiskolai tanulmányaimat Pásztón, a Mikszáth Kálmán Gimnázium és 

Postaforgalmi Szakközépiskolában (mai nevén Mikszáth Kálmán Líceumban) 

végeztem, emelt szintű angol képzés keretein belül. A középiskola után a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytattam tanulmányaimat a 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar mérnök informatikus szakán. Kötelező 

gyakorlat az egyetem alatt nem volt, ennek ellenére nyári munkaként 2 hónapot a 

hatvani Bosch-ban töltöttem gyakornokként különböző fejlesztési feladatokkal, 

illetve az egyetem egyik kutató-labortóriumának diák tagjaként is dolgoztam. A 

tanulmányaim itt nem értek véget (és valószínűleg soha nem is fognak ), a 

munkahelyem mellett egy két éves mérnök-közgazdász másoddiplomás képzésen is 

részt vettem a Budapesti Gazdasági Főiskolán (mai nevén Budapesti Gazdasági 

Egyetemen). 

Az egyetem elvégzése után az első (és azóta is egyetlen) munkahelyem a Pannon 

GSM Távközlési Zrt., ami 2010 óta Telenor Magyarország Zrt. néven működik. Ide 

egy speciális gyakornoki program keretében kerültem, melynek során 

megismerhettem a cég minden egyes területének működését, majd egy év után 

végül a fejlesztési igazgatóságon, junior szoftverfejlesztőként helyezkedtem el. 

Azóta is itt dolgozom, ma már vezető szakértőként. 

2013 óta nős vagyok, feleségem Nagy-Pataki Zsófia, aki szintén a Mikszáthban 

végezte tanulmányait. 

 

27. Név: Pető Gergely 

Foglalkozás: Szerződéses katona 

Szervezet/cég: MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. 

Katonai igazgatási és érdekvédelmi iroda (Nógrád megye) 

Terület: Katonai toborzás 

Bemutatkozás: 

 Középiskolai tanulmányaimat az egri Lenkey János Honvéd Középiskola és 

Kollégiumában kezdtem el és ennek jogutód intézményében szereztem meg az 

érettségi bizonyítványt.  



 Tanulmányi szerződésem kötött a katonai pályához ezért sikeres felvételit 

követően az akkor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanultam tovább.  

 Tanulmányaimat nem fejeztem be, szerződéses katonai szolgálatot vállaltam.  

 2004-óta vagyok szerződéses katona, Tiszthelyettes Iskolát végeztem 

levelező rendszerű képzésben munka mellett. Ezen idő alatt különböző katonai 

és polgári képesítéseket szereztem annak érdekében, hogy a Magyar 

Honvédségnél egyre magasabb beosztásokat tudjak ellátni.  

 Jelenleg a 3. Katonai igazgatási és érdekvédelmi irodában (Nógrád megye) látom 

el szolgálati feladataimat toborzó beosztásban Salgótarjánban. 

 

28. Név: Schramek Zsófia 

Foglalkozás: Egyetemi hallgató 

Szervezet/cég: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és 

Bionikai Kar 

Terület: Molekuláris bionika BSc  

Bemutatkozás: 

Középiskolai tanulmányaimat a Mikszáth Kálmán Líceumban végeztem. Jelenleg a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának 

hallgatója vagyok, ahol az általános hallgatói teendők mellett a boka-kar index non-

invazív úton történő meghatározásával foglalkozom. 

 

29. Név: Sisákné Pete Mónika 

Foglalkozás: Könyvelő 

Szervezet/cég: Partner Tax Könyvelő Kft. ügyvezető 

Terület: Pénzügy/Adózás 

Bemutatkozás: 

Középiskolába a Mikszáth Kálmán Gimnázium magyar-francia két-tannyelvű 

tagozatára jártam. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi karára 

felvételi nélkül maximális vitt pontszámmal kerültem be. Különféle családi okok miatt 

2 év után félbehagytam tanulmányaimat és dolgozni kezdtem Önkormányzat pénzügyi 

osztályán. Ezzel párhuzamosan elvégeztem két felsőfokú szakképesítést: Gazdasági 

Informatikus és Mérlegképes könyvelő lettem. Később a diploma megszerzése miatt 

kezdtem el a főiskolát, így lettem közgazdász. Több mint 15 éve dolgozok már 

könyvelőként, először alkalmazásban, majd 2009-ben alakítottam saját céget. 

Munkám során teljekörű könyvelést, bérszámfejtést, gazdasági-, pénzügyi-, adózási 

szaktanácsadást nyújtok ügyfeleimnek. 



 

30. Név: Szalkai Zoltán 

Foglalkozás: dokumentumfilmes, rendező-operatőr 

Szervezet/cég: független filmes 

Terület: média, dokumentum-, természetfilmek 

Bemutatkozás: 

Békés megyében, Battonyán végeztem a mezőgazdasági szakközépiskolában. 

Érettségi után pár évig dolgoztam, majd az ELTE-n geológusnak tanultam. Itt 

találkoztam Juhász Árpád geológussal, aki az akkor készülő filmsorozatához 

rendezőasszisztenst keresett, így kerültem kapcsolatba a filmezéssel. A geológia 

és a filmek közül az utóbbit választottam, de nem lettem hűtlen a geológiához sem 

– számos filmet készítettem többek között vulkánokon, expedíciókat kísérve. 

Független filmesként jelenleg főként dokumentumfilmeket készítek.  

A lányom és a fiam a Mikszáth Líceum harmad- és ötödéves tanulója. 

 

31. Név: Szalontai Szabolcs Balázs 

Foglalkozás: Honvéd tisztjelölt 

Szervezet/cég: Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj, és Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

Terület: Katonai Üzemeltetés 

Bemutatkozás: 

Mikszáth Kálmán Líceumban végeztem 2016-ban, azóta a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző karán tanulok katonai üzemeltetés 

szakon. Itt várhatóan 2020 ban végzek, majd specializációtól függően derül ki hol 

fogok tevékenykedni a Honvédség keretein belül. Külföldi tapasztalatszerzésre 

rengeteg lehetőség kínálkozik, az Erasmus programokon túl, szakmai jellegű 

képzéseken is van lehetőség részt venni, már az egyetemi évek alatt is.  

 

32. Név: Szemerády Dóra 

Foglalkozás: fogorvostan hallgató 

Szervezet/cég: Szegedi Tudományegyetem  

Terület: Egészségügy  

Bemutatkozás:  

A Mikszáth Kálmán Líceum volt diákja vagyok. 2014-ben érettségiztem, azóta a 

Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi karán tanulok.  

 



 

33. Név: Tari Roland 

Foglalkozás: kiemelt főnyomozó 

Szervezet/cég: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ- Interpol Magyar 

Nemzeti Iroda 

Terület: államigazgatás, rendészet 

Bemutatkozás: 

- Iskoláim: 

Pásztó, Dózsa György Általános Iskola 

Mikszáth Kálmán Két tannyelvű Gimnázium (francia tagozat) 

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (történelem- francia nyelv és irodalom 

szak) 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 

- Munkahelyeim: 

Pásztói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály - vizsgáló,bűnmegelőzési előadó, 

osztályvezető-helyettes 

Budapest, NEBEK INTERPOL  

nemzetközi bűnügyi információcsere, átadási/kiadatási ügyek, tranzitszállítások, 

szakirányítás 

 

34. Név: Zeke Lilla 

Foglalkozás: konduktor–óvodapedagógus 

Szervezet/cég: Óbudai Mesevilág Óvoda, Nógrád megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 

Pásztó 

Terület: holisztikus fejlesztés 

Bemutatkozás: 

A Mikszáth Kálmán Gimnázium és Szakközépiskola francia tagozatán 

érettségiztem 2009–ben. 2009–2013–ig a Mozgássérültek Pető András 

Nevelőképző és Nevelőintézetében végeztem a szakmai gyakorlatot– ma Pető 

András Főiskola–, és szereztem meg a konduktor képesítéshez szükséges elméleti 

tudást. A képzés szerves része a gyakorlat, amely 10–18 óra csoportos foglalkozás 

az intézet lakóival, ezen kívül heti 10 óra felkészülés.  

A képzés után az Óbudai Mesevilág Integrált Óvodában dolgoztam óvónőként, és 

konduktorként. Nagy előnyt jelentett, hogy az első naptól kezdve teljes 

felelősségű munkát végezhettem, hiszen már négy éves szakmai tapasztalatom 

volt. Az óvodai csoport nevelése és oktatása mellett az én feladatom volt a 

gyerekek komplex mozgás– és beszédfejlesztése. Miután megszülettek a 

gyermekeim, a pásztói Pedagógiai Szakszolgálatnál részmunkaidőben dolgoztam 

konduktorként. 

 



35. Név: Tőkeiné Kiss Mariann 

Foglalkozás: Igazgató  több terület bemutatására törekszem :  

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, konduktor, 

gyógytestnevelő 

Szervezet/cég: Nógrád megyei Pedagógiai Szakszolgálat  

Terület: Köznevelés 

Bemutatkozás: 

Tanítói, gyógypedagógusi végzettségekkel rendelkezem. Kötelező óráimat tanulási 

problémák diagnosztizálásával töltöm, munkaidőm nagyobb részében pedig vezetői 

feladatokat teljesítek.  

Kaposvári Egyetem szereztem az első diplomámat, majd az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai karán végeztem oligofrénpedagógiai tanárként. Szakvizsgám 

szintén egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre irányultságú, illetve éppen 

folyamatban van a következő közoktatásvezetői szakirányon.  

Két éve köznevelési szakértő vagyok, mesterpedagógus. Az Oktatási Hivatal 

szervezésében történő pedagógus tanfelügyeleteket és minősítéseket végzem. 

Korábban Nevelési Tanácsadóban, majd kibővült szakterületekkel a Pedagógiai 

Szakszolgálatnál szerzett szakmai tapasztalataimat így kibővíthetem, illetve 

megoszthatom az ország egész területén.   

Mikszáthos gimnazista voltam. Kiváló tanáraim emléke, remek osztálytársaim 

jelenléte máig kíséri életemet, pályámat.  

 

36. Név: Uhrin Benjámin 

Foglalkozás: tanuló 

Szervezet/cég: Miskolci Egyetem 

Terület: Gépészeti mechatronika 

Bemutatkozás: 

Uhrin Benjámin vagyok a Mikszáth Kálmán Líceum francia tagozatának egykori 

diákja, jelenleg a Miskolci Egyetem végzős hallgatója, gépészeti mechatronika 

szakirányon. A következő félévtől kezdve MSc-s tanulmányaimat szintén ezen az 

egyetemen szeretném végezni. Azért választottam ezt a szakirányt, mert mindig 

is érdekeltek a robotok és a velük végrehajtható műveletek. Nyári gyakorlatomat 

a Robert Bosch Power Tool Kft.-nél végeztem, ahol ABB gyártmányú robotokat 

programoztunk. A szakdolgozatomat is ebből a témából írtam. Bízom benne, hogy 

tanulmányaim végeztével olyan területen tudok majd elhelyezkedni, ahol jelen 

lesznek a robotok.  



 

37. Név: Váradi Valentina 

Foglalkozás: rendőr tisztjelölt 

Szervezet/cég: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar  

Terület: gazdaságvédelmi nyomozói 

Bemutatkozás: 

Középiskolai éveimet a pásztói Mikszáth Kálmán Líceumban töltöttem, magyar-

francia két tanítási nyelvű tagozaton, ahol 2016-ban érettségiztem. 

2016 augusztusában kezdtem meg felsőoktatási éveimet gazdaságvédelmi 

nyomozói szakirányon, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 5 hetes 

alapfelkészítésem után ültem be az iskolapadba. Első évem befejezése után nyáron 

4 hetes szakmai gyakorlaton vettem részt a Szegedi Határrendészeti 

Kirendeltségen, majd a Pásztói Rendőrkapitányság Kállói Rendőrőrsén. 

 

 


