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Bemutatkozás 

Tóth Tímea vagyok, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karra járok. 1996. március 

29-én születtem. Egy kis faluból, Nemesgulácsról, a Balaton északi partjáról érkeztem a 

nagyvárosba. Ez az ötödik évem, hogy itt élek, hiszen az egyetem előtt még elvégeztem egy 

OKJ-s képzést. Jelenleg harmadéves vagyok, autizmus spektrum pedagógiája és hallássérültek 

pedagógiája szakon tanulok.  

Első kollégiumi napomon már megismerkedtem azzal a szóval, hogy UPK. Akkor még 

fogalmam sem volt róla, mit jelent és mibe is fogok belekezdeni. Végül jelentkeztem, 

meggyőztem még két embert és mentünk az első alkalomra már közösen. Pár alkalom után 

értettük meg miről is szól ez az egész, és a végén eldöntöttük, hogy mi ezt nem szeretnénk 

befejezni, így sikerült bekerülnöm a Dami diákbizottságába. A következő tanévben pedig már 

fel is kértek, hogy alelnök legyek, amit szívesen vállaltam. Igazából mondhatjuk, hogy így 

hozta a Sors, hogy én ide kerüljek most, de úgy gondolom a mai napig is, hogyha nem veszem 

rá még kér barátomat anno UPK-ra, akkor jelenleg nem lenne egy szerintem fantasztikus, 

összetartó leendő Diákbizottságom. 

És ezek tudatában úgy döntöttem, hogy egy ilyen lelkes, összeszokott jó csapatnak szívesen 

lennék az elnöke, aki összefogja a csapatot, és közös erővel vihetjük tovább a kollégiumi 

lakók érdekképviseletét. Úgy érzem jelenleg már, hogy ismerem már annyira és tisztelem 

azokat, akikkel dolgozni fogok együtt, hogy ez egy konstruktív együttműködés legyen mind a 

hallgatókkal, a többi kollégiummal és természetesen az itt dolgozókkal.  

  



Programterv 

 

Az év során sok terv van már készen és még kialakulóban lévőben. Törekszem arra, hogy a 

kollégiumi lakók életét gördülékennyé és élhetőbbé tegyem. Értem ezalatt a pontos, időben, 

első kézből való információ szolgáltatást. Nagyszerű kommunikációs referensemmel napi 

szinten tartom a kapcsolatot, ennek értelmében a mi munkák is sokkal gördülékenyebben fog 

zajlani. Törekedni fogok arra, hogy bármilyen kérdés, panasz felmerül, arra gyorsan és 

szakszerűen tudjunk válaszolni, segíteni. Törekszem arra, hogy ha mód van rá, olyan 

eszközöket és fejlesztéseket valósítsunk meg a kollégiumban amely előre lendíti az életet, 

illetve annak minőségét magasabb színre emeli.  

Az egyik, amit nagyon szeretnék kiemelni, illetve megvalósítani, az a nyomtatás 

„megreformálása”. Tudom nagyon jól, hogy a kollégiumi lakók számára igen nagy segítség és 

előny, ha van naprakészen, helyben egy olyan szolgáltatás, amely segítséget ad a  

tanulmányaikban. Szeretném, ha idén egy olyan színvonalas nyomtatást tudjunk nyújtani 

számotokra, hogy az kifogástalan és hiba nélküli legyen. Ha lesz rá módom, szeretnék egy új 

szolgáltatást is bevezetni ezzel párhuzamosan, amely valamely pedagógus pályán lévő 

szakember, illetve leendő szakember számára hasznos kellék, a laminálás.  

A kollégiumi programok terén szeretnék hagyományt teremteni, a tavalyi Harry Potter-est 

után, és ezáltal rendezni egy tematikus estét számotokra, hogy felevenítsük a kedvenceket, 

vagy ha éppen nem ismeri valaki, kedvet kapjon hozzá. Ezen kívül a meglévő programokat 

kicsit megreformálva, kicsit hagyományos módon szeretném megszervezni a 

diákbizottsággal.  

A Beac által szervezett sportolást is igen lényeges elemének találom a kollégiumi életben, és 

szeretném, ha ez így is maradna, és zavartalanul működne az edzés. A következő évek 

elengedhetetlen része legyen ugyanúgy, ahogy eddig, a sport a Damiban. 

A programokat nem csak házon belül, hanem azon kívül is szeretném kiterjeszteni, mert 

fontosnak találom, hogy ne csak kollégiumon belül, hanem azon kívül is ismerjék 

valamennyire társaikat a hallgatók. Szeretném, és meg is szerveznénk, ha más kollégiumok 



rendszeresen megtartott programjaikra is szívesen eljárnának a mi lakóink, kicsit kitörve a 

lakóegység zártabbnak vélt világából.  

Amit ezeken kívül nagyon lényegesnek találok, az a kollégiumi dolgozókkal való szoros és jó 

együttműködés fenntartása. Olyan kapcsolatot szeretnék kiépíteni, megtartani mind a 

kollégiumi nevelőkkel, osztályvezetőnkkel és adminisztrátorunkkal, illetve a KolHök-kel, 

amely konstruktív módon hat a kollégiumi életre és a hallgatókra is egyaránt. Azért is 

lényeges, hiszen ez alapján mehet gördülékenyen az élet a Damjanich utcai Kollégiumban.  

 

 

 

 

 

Köszönettel, 

Tóth Tímea 


