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BEMUTATKOZÁS

DOBÓ MÁRK, ELNÖKI BEMUTATKOZÁS

Dobó  Márk  vagyok,  1997.  június  2-án  születtem  a  Vajdaságban.  Általános  iskolai

tanulmányaimat  egy  kis  faluban  kezdtem  Királyhalmán  a  Petőfi  Sándor  Általános

Iskolában,  mely  magyar  nyelvű  tanulási  lehetőséget  adott.  Már  harmadik  osztályos

koromban észrevették tanítóim, hogy az átlagnál jobb matematikai gondolkodással áldott

meg  a  sors.  Az  otthoni  tanítóim  ajánlására  jelentkeztem  később,  2012-ben  a  zentai

Bolyai  Tehetséggondozó  Gimnázium és  Kollégium matematika  szakára.  Az itt  eltöltött

éveim  alatt  számos  szerbiai  és  magyarországi  versenyen  részt  vettem,  mint  a

matematika, az informatika, a fizika, vagy a kémia területein, de ezen versenyeken kívül

1-1  művészeti  vetélkedőre  is  elnéztem.  Kedvenc  programozás  tanárom,  egy  ELTE

Informatika  Karán  dolgozó  oktatóm  ajánlására  végül  2016  őszén  kezdtem  el

tanulmányaimat az előbb említett karon, programtervező informatikus képzésen.

Még jól emlékszem az első napomra Budapesten. Az első vonattal érkeztem egy olyan

városba,  ahol  korábban  még  csak  nem  is  jártam.  Zuhogó  esőben  jutottam  el

bőröndjeimmel a Kerekes Kollégiumba.  Arra is nagyon jól emlékszem, milyen jól  esett

az  akkori  diákbizottsági  tagok  kedves  fogadtatása.  Nagyon  felvillanyozott  a  gondolat,

hogy egyszer  majd  én  lehetek  az  a  személy,  aki  egy  borús  nap  után  kedves  szavaival,

tanácsaival szebbé teheti hallgatótársai napját. 

Pár hónap múlva már „külföldi hallgatók ügyeiért felelős megbízott”-ként kezdtem el

pályafutásom  a  Kerekes  Kollégium  diákbizottságában.  Ebben  az  évben  kollégiumunk

még  csak  közel  10  külföldi  hallgatónak  adott  otthont,  s  nem  is  sejtettem,  hogy  a

következő év 300 külföldi hallgatója mekkora munkát jelent majd. 

A  külföldi  érdekképviselet  mellett  természetesen  a  magyar  hallgatókat  is  ott

segítettem,  ahol  tudtam.  Több  évig  géptermeztem,  internetet  javítottam,  és  az  egyéni

megkereséseknek is mindig próbáltam eleget  tenni.  Úgy érzem kellőképpen felnőttem a

feladathoz,  hogy  a  kollégium  valamennyi  hallgatóját  legjobb  tudásom  szerint

képviseljem, és érdekeik mellett a végsőkig kiálljak. 
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KAJATI MARCELL, ALELNÖKI BEMUTATKOZÁS

1999.  augusztus  11-én  születtem  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyében,  Nyíregyházán.

A  Nyíregyházi  Arany  János  Gimnázium,  Általános  Iskola  és  Kollégium  falai  voltak

azok,  melyek  12  éven  át  befogadtak  és  eltűrtek  tanulmányaim  alatt.  Itt  végeztem  az

általános  iskolát,  majd  később  a  nyolcosztályos  gimnáziumot  is,  lezárva  az  egyetem

előtti  tanulmányaimat  a  szintén  itt  szerzett  érettségimmel  2018-ban.  Ugyanezen  év

szeptembere  óta  vagyok  az  ELTE  hallgatója  Programtervező  Informatikus  szakon  az

Informatikai Kar másodéveseként.

Egyetemi  pályafutásom  kezdetei  óta  a  Kerekes  Kollégiumot  mondhatom

otthonomnak.  A  kollégiumi  lét  tőlem  idegen  volt,  hisz  egész  életemben  5  perc  sétára

laktam  iskolámtól.  Új  közösség,  új  szokások  megismerését  jelentette  ez.  A  környezet,

amibe  csöppentem  olyan  barátságos  és  szívmelengető  volt,  hogy  a  kezdetektől

igyekeztem  minél  többet  hozzátenni  ahhoz,  hogy  bárki,  aki  átlépi  az  épület  küszöbét,

mint lakó olyan otthonosan és jól érezze magát, ahogy én éreztem magam beköltözésem

után.  2018  októbere  óta  részt  veszek  események  lebonyolításában,  igyekeztem  a

Diákbizottság  munkáját  segíteni  igényeik  szerint.  Szintén  október  közepe  óta

gazdagítom a Teaház csapatát is.

Az  első  nagy  esemény,  melynek  szervezésében  részt  vettem  a  XIV.  Kerekes  Napok

volt  2019  áprilisában.  Segítőként  a  fő  nap  lebonyolító  csapatának  tagját  képeztem

ruhatárosként,  illetve előzetesen plakáttervek készítésével.  Az esemény végeztével  az a

megtiszteltetés ért, hogy Jakó Róbert Diákbizottsági Elnök felkért csapatának tagjaként,

mint  Kulturális  és  Rendezvényekért  felelős  referens.  Részét  képeztem  ekkor  az

Utánpótlásképzésnek  is,  mely  tovább  segítette  beilleszkedésemet  érdekképviseleti

pozíciómba.  A  nyár  folyamán  jelentős  részt  vállaltam  a  beérkező  elsőéves  kollégiumi

férőhely kérvények érvényesítésében, azok helyes elbírálásában.

Egy  olyan  csapatnak  lettem  tagja,  melyben  csak  fejlődni  képes  az  ember,  én  pedig

igyekeztem  minél  több  tudást  átvenni  a  körülöttem  lévőktől  annak  érdekében,  hogy  a

Kerekes  általunk  a  jövőben  is  egy  olyan  hely  maradjon,  ahol  bárki  úgy  tudja  érezni

magát, mint egy nagy és kedves közösség tagja. A megszerzett információkat igyekszem

folyamatosan  hasznosítani,  hogy  amennyiben  bárkinek  kérdése  van  a  kollégiummal

kapcsolatban,  bátran  fordulhasson  hozzám,  hogy  megválaszoljam  azt  legjobb  tudásom

szerint, fenntartva azt a csodás érzést, hogy itt sose legyen elveszett az ember.

4



ÖREGBÍTENDŐ HAGYOMÁNYOK

GÉPTEREM

A  Gépterem  a  Kerekes  Kollégium  hallgatók  által  leginkább  használatba  vett

szolgáltatása,  meglátásom  szerint  a  hallgatók  jelentős  része  az  elmúlt  években  heti

rendszerességgel használta. 

Az utóbbi években számos problémába ütköztünk a nyomtatással  kapcsolatban.  Mint

a  géptermesek  oszlopos  tagja,  többször  is  próbálkoztam  a  számítógép  és  nyomtató

javításával  –  kisebb-nagyobb  sikerrel.  Az  idei  évben  szeretném  sokadjára  elindítani

önkéntesek  bevonásával  a  Géptermet.  Az  előző  években  sokszor  kaptam  olyan

visszajelzést,  hogy a kollégisták nem tudták a gépterem nyitvatartási  idejét,  mert abban

a pár órában nem értesültek erről kollégium Facebook csoportjában. Ezt a problémát két

módon lehet orvosolni. Az egyik, ha változatlan beosztásban dolgoznak az önkénteseink,

amit sajnos be kell látnunk, hogy szinte lehetetlen kivitelezni, hiszen Ők is hallgatók, és

nekik  is  néha-néha  becsúszhat  egy  előre  nem  vált  esemény.  A  másik  megoldás,  amit

jómagam  preferálok,  és  megvalósítani  szeretnék,  ha  online  weboldalon  lenne  nyomon

követhető, hogy 1-2 hétre előre hogyan változik a gépterem nyitvatartása. 

TEAHÁZ

A  teaház  már  sok-sok  éve  hoz  hangulatot  fáradt  hallgatóink  kedd  estéibe.  Noha  a

keddi  teaház  nem  a  diákbizottság  által  szervezett  rendezvény,  a  diákbizottság

támogatását  eddig  mindig  teljes  mértékben  élvezhette.  Különböző  tematikájú  teaházak

szervezésébe is besegítettem már az elmúlt években, de a Kerekes Napokkal egybekötött

teaház is megfordult már – nem egyszer – a Kerekes történelmében. 

Az  idei  évben,  mint  az  eddigiekben  is,  a  teaház  segítségére  próbálok  majd  lenni,  s

kéréseiket  erőforrásaimhoz  híven  teljesíteni.  Úgy  érzem,  a  Kerekesben  kevés

rendezvény  olyan  biztos,  mint  a  keddi  teaház,  s  ezt  a  szilárdságot  szeretném kiépíteni

valamennyi programunkkal kapcsolatban. 
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SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

A  Kerekes  Kollégium  jelenleg  több  színtéren  is  lehetőséget  ad  különböző  sportok

aktív  gyakorlására.  Ezeket  a  lehetőségeket  úgy érzem kötelességünk  a  továbbiakban  is

biztosítani a hallgatók számára. Ezek a lehetőségek: 

• BEAC edzések (hetente) 

• Konditerem

• Fitneszterem 

A konditerem és  fitneszterem folyamatos  fejlesztése  több éve  része  a  diákbizottsági

munkánknak. 

FILMKLUB

A Kerekes Kollégium egyik közkedvelt szórakoztató, pihentető rendezvénye már évek

óta. 2017-ben, amikor elkezdtem a Filmklubot szervezni, még csak filmeket vetítettem a

hallgatóknak,  ami  az  elején  nagy  sikert  tudhatott  magáénak.  Ezután  az  érdeklődés

alábbhagyott,  és  már  kevesebben  látogatták  rendezvényünket.  Végül  2019-ben  heti

rendszerességgel  már  a  közkedvelt  sorozat,  a  Trónok  Harcának  utolsó  évada  került  a

vászonra,  amit  a  hallgatóközönség  is  jutalmazott  érdeklődésükkel.  Azóta  már

megrendezésre  kerültek  különböző  focimeccs  vetítések  is,  amit  ugyancsak  nagyobb

érdeklődés  fogadott.  A  következő  évben  szeretnék  olyan  tematikájú  filmklubokat

szervezni,  vagy  a  szervezésükben  segíteni,  amik  legalább  ennyire  felkeltik  a  hallgatók

érdeklődését. 

UTÁNPÓTLÁSKÉPZÉS

Az  elnöki  programom,  és  az  esetleges  elnöki  pályafutásom  egyik  alappillérének

tekintem  a  jövő  érdekképviseletének  megszervezését.  Úgy  érzem,  a  jelen  emberei

felelnek azért, hogy a jövőben is hozzáértő emberek kerüljenek a diákbizottságba. 

Idén  is  szeretnék  mint  a  helyi,  mint  a  közös  Utánpótlásképzés  alkalmaiban

segédkezni, s arra minél több embert invitálni. Fontos, hogy a jövő diákbizottsági tagjai

idejében  megkapják  a  kellő  tudást,  amit  majdani  érdekképviseleti  munkájuk  során

alkalmazni tudnak. 
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RENDEZVÉNYEK

A  Kerekes  Kollégium  számos  rendezvény  otthonává  vált  az  elmúlt  években.  Ezek

többek között: 

• Gólyaprogramok

• Szemeszternyitó rendezvények

• Városligeti Szüreti Mulatság

• Halloweeni buli

• Mikulás buli

• Újévi köszöntés

• Szemeszterzáró rendezvények

• Farsang

• KUK Viadal

• Kerekes Lakodalom

Külön szeretném kiemelni  a Kerekes Napok második napját,  a Multikulturális  napot,

mely  az  elmúlt  2  évben  különös  népszerűségnek  örvendett,  s  várhatóan  a  következő

alkalommal is megmozgat  mindenkit  a – most már hagyománynak nevezhető – Kerekes

napi táncház. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A  kollégium  megszokott  működését  több  szervezet  is  támogatja.  A  Velük  való

együttműködésre  és  közeledésre  szeretnék  összpontosítani  az  elkövetkező  időszakban,

amennyiben a hallgatók többsége is így akarja. Ezek a következők: 

• Kollégiumi Központ

• Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat

• Hotel Góliát

Ezen  szervezeteken  kívül  fontosnak tartom az  együttműködést  a  Kerekes  Kollégium

osztályvezetőjével,  Orosz Bernadett-tel,  a  kollégium ügyintézőjével,  Ágotai  Tiborral,  a

hotel dolgozóival, valamint a kollégium nevelőivel. 
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ÖSSZEFOGLALÓ – SZEMÉLYES TÖRTÉNET

Úgy  érzem,  hogy  a  programom  végén  fontos  lenne  megemlítenem  egy  személyes

történetet.  2016  szeptemberében  –  az  első  hét  fáradalmai  után  –  csütörtök  este

ellátogattam  az  akkori  diákbizottság  által  szervezett  gólyabulira.  Azt  hiszem,  bátran

mondhatom, hogy a Kerekes Kollégiumban töltött  napjaim alatt  hozott döntéseim közül

talán  ez  volt  a  legkiemelkedőbb.  Úgy  látogattam  le  a  rendezvényre,  hogy  senkit  sem

ismertem,  s  úgy  mentem  fel  az  este  végén,  hogy  legalább  10-15  ismerőssel,  baráttal

lettem gazdagabb. 

Legyünk  őszinték.  Aki  valaha  is  érezte  azt,  hogy  szereti  ezt  a  kollégiumot,  az

biztosan nem azért tette, mert ez lenne a legszebb, legfelszereltebb kollégiuma az ELTE

nevű intézménynek. Ezt a kollégiumot azért szeretjük, mert itt minden este szerezhetünk

10  új  barátot,  olyan  embereket,  akikre  pont  szükségünk  van,  akikkel  este  lemehetünk

egy kollégiumi rendezvényre, s akikkel együtt mehetünk fel este. Ami ezt a kollégiumot

szerethetővé  teszi,  azok  a  hallgatói,  vagyis  Ti!  Értetek  fogunk  a  következő  évben

dolgozni, ha lehetőséget adtok rá. 

Köszönöm, hogy elolvastad a programot! 

Üdvözlettel, 

Dobó Márk
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