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KIS ZSANETT

 
Ez a harmadik évem az érdekképviseletben,
gólyaként az első félévem
novemberében kezdtem tevékenykedni a
diákbizottságban. Kezdetben sportreferens,
azután pályázati referens lettem, a tavalyi
évben pedig kommunikációs
referensként és alelnökként
tevékenykedtem, tehát viszonylag sok terület
működésében részt vettem.
 
Az ügyvivő elnök tisztséget nyáron, július
végén vettem. Nyáron próbáltam törekedni
arra, hogy a nyári
kollégisták megfelelő információt kapjanak a
nyári kollégiumból való
átköltözésről és annak menetéről, illetve arra
is, hogy a Hostel után a
kollégiumunk élhető állapotban legyen –
hiányzó székek, bútorok pótlásával,
takarítás felügyelésével és más egyéb
dolgokkal.
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Elnökjelölt
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Elnökjelölt
 

Elnökségem alatt leginkább a hallgatók
érdekeire szeretnék koncentrálni
és a legkorrektebb és a leggyorsabban
megoldást találni a felmerülő
problémákra. 
Szeretném, hogyha mindenki bizalommal
tudna fordulni felém, bármilyen
kollégiumot érintő problémában és minden
erőmmel azon vagyok, hogy a felmerülő
panaszokra /itt értve hiányzó takarító
eszközöket, szobacsere igényeket, egyéb
felmerülő hallgatói problémákat/ minél
gyorsabban találjak megoldást. 
Szeretném, ha a kollégium közösségként
működne, és mindenről közösen
döntenénk,
épp ezért találom fontosnak azt, hogy
minden kollégistának beleszólása legyen
abba, hogy milyen rendezvények legyenek,
illetve mire fordítsuk a sok hallgató által
befizetett 3500 forintos kulturális , illetve
eszközfejlesztési hozzájárulást. 
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Elnökjelölt
 

Éppen ezért egy olyan király csapatot
szedtem össze tavaly, akiknek
szívügye a kollégiumi kulturális élet, a
sportrendezvények, a bulik, kert
rendberakása, olyan eszközök beszerzése,
amely javítja az életminőségeteket és
minden más egyéb, amelyeket az ő
ötleteikkel, lelkesedésükkel és belefektetett
munkájukkal, közösen próbálunk
megvalósítani
 



UJJ KÍRA
DIÁNA

5

Alelnök jelölt
Kulturális
referens jelölt
Ujj Kíra Diána vagyok, Kaposvárról
költöztem fel már három éve, és ebből
mindet az
Ajtósiban volt szerencsém eltölteni.
Jelenleg régésznek tanulok, ami nem sokat
tesz hozzá a
kollégiumi érdekképviselethez, de
megmutatja, hogy amit egyszer kitalálok,
azt végig is viszem.
Bár a szó klasszikus értelmében igazi
”bölcsész” vagyok, az érdekképviselet,
mindig is közel állt
hozzám. Az általános iskolás DÖK-ös
rendezvényektől kezdve, az országos,
szélesebb tömegeket
megmozgató ifjúsági mozgalmakig, de már
tavaly is találkozhattatok velem, mint a
Diákbizottság
tagja.
Emiatt érzem azt, hogy idén már kellő
magabiztossággal és tapasztalattal tudnálak
képviselni Titeket, mint alelnök. 
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Alelnök jelölt
Kulturális
referens jelölt

 Természetesen Kis Zsanettel, akivel az
elmúlt év közös munkája
során sikerült megtalálnunk a közös hangot
és azokat az elveket, melyek mentén mint
csapat, együtt
tudunk haladni. Alelnökként két célt tűztem
ki magamnak. Az első, Zsanett munkájának
segítése
egyetértésben, de akár érdemi vitákkal
tarkítva. Második célomul pedig a
transzparencia elveinek
betartását tűztem ki. Mind gazdasági, mind
pedig szervezeti szinten. Ezzel átlátható
működést és
teljes körű tájékoztatást biztosítanánk Nektek,
minden olyan ügyben ami a kollégiumot érinti.

Ebben természetesen felsőbb szintekről is
segítségét kell majd kérnem, de úgy
gondolom ez nem
lehet akadály.
Azonban az alelnökség mellett, idén lesz
még egy feladatom, ami talán még közelebb
áll a
szívemhez, az pedig a kulturális programok
megszervezése a kollégiumban.
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Alelnök jelölt
Kulturális
referens jelölt

 Tudom, hogy az elmúlt
időszakban ezek a törekvések, nem az, hogy nem
voltak elég erőteljesek, hanem szinte nem is
léteztek. Emiatt úgy érzem, hogy szemléletváltásra
van szükségünk. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell
fektetnünk idén az ezt igénylő közösség
megszervezésére, mint magukra a programokra.
Ettől
azonban nem félek, hisz mégis csak az ország
legjobb egyetemének hallgatói laknak itt, akik közt
tudom, hogy rengeteg a tehetséges művész,
gondolkodó és tudós. Ezért Titeket hívlak majd
segítségül ebben az évben, hogy együtt alakítsunk
ki egy kört és együtt indítsuk be a kulturális
életet. Gondolok itt házon belüli művészeti
programokra, vitaestekre vagy akár közös
múzeum-,
színázlátogatásokra.
Ezek lennének a célok, a tenni akarás megvan
mögötte, így már csak a bizalmatokat kérem!
Őszintén remélem, hogy izgalmas és tartalmas
évünk lesz, minden minőségben. Legyen szó komoly
problémákról, a lakhatási ügyeinkről vagy csak egy
jó buliról, én mindenben partner leszek!
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Kommunikációért és
rendezvényekért felelős
referens jelölt

Brutóczki András vagyok, kommunikációs és
rendezvényszervező referensi pozíciót
töltenék be az új DB-ben megválasztásom esetén.
2. évem ez itt az ADK-ban, tavalyi évben
részt vettem az akkori utánpótlásképzésben,
valamint szintképviselő is voltam. Tavalyi év
végén keresett meg Zsani, hogy lenne-e kedvem
hozzá, eddig segítettem a beköltözésnél,
valamint a Kolibri napok szervezésben és
kivitelezésében.
Úgy gondolom, hogy rendezvények tekintetében a
tavalyi év igen aktív volt, és
hasonlóan szeretném/szeretnénk ezt az idei
évben is. Eddig amit már biztosan tudunk:
ahogyan láttátok Facebook eseményben az
Oktobeerfestet, Halloweent, Balkáni
mulatságot, Mikulás-partyt (valamint Városligeti
szüreti mulatság, de az 3 kolit is
érint).Következő félév kezdetén pedig
szemesztertemető buli, farsang, tavalyi
nagysikerű
táncházra való tekintettel idén is
megpróbálkozunk vele, szintbuli, AJTÓSI NAPOK,
és
szemeszterzáró/nyárindító banzáj.
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Kommunikációért és
rendezvényekért felelős
referens jelölt

Ezekkel együtt az is célom, hogy mindenki
időben, és pontosan informálódjon
mindenről ami a Kollégiumunkban zajlik, legyen
az buli, kulturális esemény, vagy egy-egy
ilyen közgyűlés, de a hivatalos ügyekkel kapcsolatban
is én foglak majd titeket tájékoztatni.
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Gazdasági és külföldi
hallgatókért felelős
referens jelölt

A külföldi hallgatókért felelős referensként  
terveim között szerepel, hogy a más
országból érkezett hallgatóknak a
kollégiumban töltött idejük alatt
mindenben segítsek, informáljam őket a
kollégium történéseiről, programjairól. Az
évvégéig szeretném elérni, hogy ne csak,
mint szálláshely gondoljanak a kollégiumra,
hanem csatlakozzanak a közösséghez,
ismerjék meg a szokásokat, és mire
hazamennek, egy örök  emlék maradjon
bennük az itt töltött idő. 
Gazdasági referensként szeretnék bizos
segítséget nyújtani abban, hogy a
pénzügyek vezetése pontosan történjen,
valamint a hallgatók informálva legyenek
arról, hogy mire használható fel az év elején
befizetett kulturális hozzájárulás.
Szeretném kivenni a részem abban a
munkában, hogy a felmért hallgatói
igényeket teljes mértékben kielégítsük, és
az általuk befizetett összegeket olyan
dolgokra költsük, amelyeket ők javasolnak.
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Sport és pályázati
referens jelölt

Huszár Dorina vagyok, harmadéves német-olasz
szakos tanáris, és harmadik éve Ajtósis.
A kollégium sokunk életében már otthonná vált, ezért
is tartom fontosnak, hogy a hallgatók
véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat,
kérdéseiket szabadon meg tudják osztani a
kollégium életével kapcsolatban. A diákbizottság
igyekszik a hallgatói érdekeket képviselni,
és a lehető legjobb intézkedéseket végrehajtani.
Ebben az évben én a sport- és pályázati
referens szerepét fogom betölteni.
Pályázati referensként szeretném a kollégium érdekeit
szem előtt tartva a megfelelő kiírásokat
megpályázni.
Sportreferensként, szeretném, hogy a mozgásra a
kollégiumon belül továbbra is legyen
lehetőség. Idén már 2 alkalommal vehetünk részt a
BEAC kollégiumi edzésein, ami azoknak
is praktikus, akiknek nincs túl sok szabadidejük, hiszen
csak a külső klubig kell lejönniük. A
kollégiumban található konditerem is lehetőséget
nyújt a sportra. Szeretném a konditermet
használók véleménye alapján fejleszteni a termet,
hogy az a mi igényeinknek megfelelő
legyen. Igény esetén további sportprogramokat is
szeretnék szervezni, mint például közös
futás a Városligetben, vagy szabadtéri jóga az
udvaron.
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Utánpótlásképzésért
felelős referens és titkár
jelölt

Kis Virág Tamara vagyok, ez a második évem az ELTE 
Ajtósi Dürer sori Kollégiumban. 
A tavalyi év során részt vettem a KolHÖK 
utánpótlásképzésében, ami annyira megtetszett,
hogy idén mint érdekképviselő szeretnék
fooglalkozni az UPK-val.
Szeretnék egy erős, helytálló csapatot,
akik szuperül tudnak együttműködni.
Ezen felül titkárként szeretném még segíteni a 
diákbizottság munkáját.


