
   Iskolánkban 2002 óta működik médiaszakkör. A médiaszakkört 2002-es megalapítása óta 

Szoboszlai Csaba tanár úr vezeti, aki végzettségét tekintve magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 

illetve diplomás kommunikációs szakember. Keresi a tehetségeket, melyben a tanítók, és a humán 

területen dolgozó, nagy tapasztalattal rendelkező kollégáinak a véleményére is támaszkodik. Hatalmas 

lelkesedéssel és szakmai hozzáértéssel, fáradhatatlan forráskereséssel az elmúlt évek alatt sikerült 

elérnie azt, hogy mára a munka egy jól felszerelt, fejlett számítógéppel, reMarkable tablettel, modern 

rádiós eszközökkel, projektorral, technikai kiegészítőkkel rendelkező stúdióban zajlik. A szakkör fő 

profilja a rádiózás. Műsorainkban beszámolunk az iskolánkban történt legfontosabb eseményekről, 

sikerekről. Tanárokat és diákokat szólaltatunk meg különböző témákban, összeállításunkat ajánlóval, 

és érdekességeket bemutató műsorokkal színesítjük. Csaba bácsinak köszönhetően évente több híres 

emberrel készítünk sztárinterjút. A hírességekkel való találkozásainkon szerzett élményeinket a rádión 

és a suli újságon keresztül osztjuk meg társainkkal. A minden nyáron Abádszalókon megtartott 

táborokban, a budapesti és más vidéki városokban tett kirándulásainkon a szakmai foglalkozások 

mellett élményekben gazdag szabadidős programok részesei is lehetünk. Kis közösségünket a 

segítőkészség, az összetartás, a problémaérzékenység, a jókedv, az egymás szeretete és tisztelete 

jellemzi. Ebben Csaba bácsinak hatalmas szerepe van.                                                                                                                                    

       Adásainkkal a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE) országos versenyén 

többször is (2006 óta tízszer: 2007. I. hely, 2008. III. hely, 2009. III. hely, 2010. II. hely, 2012. I. hely, 

2013. III. hely, 2015. II. hely, 2016. II. hely, 2018. I. hely, 2019. I.hely) az országos első háromban 

végeztünk már, s négyszer is elnyertük az év diákrádiója címet – amelyet  jelenleg is mi birtoklunk az 

általános iskolák versenyében.  (Az oklevelek a stúdióban megtekinthetők.)                                                                                                                               

A tradicionális újságírás területén is vannak szép egyéni eredményeink: Csaba bácsi útmutatásai 

alapján a DUE pályázatán két diáktársunk is szép sikert ért el az elmúlt időszakban: egyikük az év 

diákújságírója lett, másik társunk pedig harmadik helyezést ért el az országos pályázaton.  

Az eredményeink, a munkánk, az élményeink mind Csaba bácsi hozzáértését bizonyítják. A szó szoros 

értelmében mindent neki köszönhetünk. 

Mentorunkat a közoktatásban végzett pedagógiai munkásságáért az egyház Szent Gellért-díjban 

részesítette.  

„Csaba bácsira mindig, mindenben számíthatunk. Bármiben segít és mindenféle kérdéssel, 

problémával fordulhatunk hozzá. Szabadidejét is feláldozva rengeteg programra visz el bennünket. 

Szervezőkészségének köszönhetően számos híres emberrel találkozhattunk és készíthettünk velük 

interjút. A kreatív ötleteivel színesebbé teszi a tanulást. Szakmailag és emberileg is rengeteget 

tanulunk tőle. Mi gyerekek nagyon hálásak vagyunk azért, hogy egy felnőttől ennyi szeretet és 

törődést kapunk. Jól összeszokott kis médiacsapatunkat remekül vezeti, nála jobb mentort elképzelni 

sem lehetne.” 

„Egy jó mentor mindig ott van, ha kell. Törődik, segít és ha bármi van ő kisegít. Minden utazás, amit 

neki köszönhetően átélhettünk, egy élmény volt. Minden szakkört rádióadást színessé tud tenni 

humorával. Egy légkör jobb lesz tőle. Mindig jön, ha segítséget kérünk tőle, bármiről is legyen szó: 

hangfelvétel, pakolás, vagy fogalmazás. Egy verset elemezni vele az, hogy elveszünk a 

gondolatainkban és olyan érzéseket tud kihozni belőlünk, ami más órán nem jön ki. Tapasztalattal 

beszél az életről, hisz megélt már jót és rosszat, így úgy tud érzéseket átadni, hogy az nem felszínes és 

közhelyekkel teli. Egy nagyon jó tanár, vezető, mentor, de amiben a legjobb, az az emberség. Az 

emberséget az odaadást nem lehet megtanulni, csak tapasztalni, és úgy vélem, vele el tudjuk sajátítani 

azokat a dolgokat, amik fontosak az életben.” 

   Kiemelkedő támogató, segítő pedagógiai munkájáért javasoljuk Az év mentora címre. 


