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BEMUTATKOZÁS
Kedves ADK-s Kollégista! 

Az alábbi oldalakon olvashatjátok a
bemutatkozásunkat és a programunkat az idei
évre tekintve. 
Célunk, hogy egy összetartó csapatként minden
helyzetben a segítségetekre legyünk és az,
hogy bármikor bizalommal tudjatok hozzánk
fordulni.
Mindannyian reméljük, hogy elnyerjük a
szimpátiátokat és támogattok minket egy
szavazattal! 

Az alábbiakban olvashatjátok: 

Kis Zsanett - Elnökjelölt
Kiss Virág Tamara - Alelnökjelölt és UPK
referens jelölt
Brutóczki András- Kommunikációért és
rendezvényszervezésért felelős referens jelölt
Donkó Rebeka - Gazdasági referens jelölt
Huszár Dorina - Sport és pályázati referens
jelölt
Tózer Kitti - Titkár jelölt
Ribly Zita - Kulturális referens jelölt



KIS ZSANETT
ELNÖK 

Kedves Olvasó! 

Kis Zsanett vagyok, 22 éves, immáron negyedik éve Ajtósi

lakó. Tavaly végeztem az ELTE Társadalomtudományi

karán, idén pedig mesterkézésen vagyok a Pedagógiai és

Pszichológiai karon, Emberi Erőforrás menedzsmentet és

tanácsadást hallgatok.

Negyedik egyetemi és kollégiumi évem mellett, ez a

negyedik évem az érdekképviseletben is. Gólya korom óta a

diákbizottság tagja vagyok. Kezdetben sport, majd

pályázati és kommunikációs referens voltam, azután pedig

alelnök. A tavalyi évben is az ADK diákbizottság elnökeként

tevékenykedtem, egy szuper és produktív csapattal,

akikkel idén is szeretnénk az érdekeiteket képviselni. 

Úgy vélem, hogy az idei év az életünk minden területén

kihívásokkal teli. A márciusi kiköltöztetés alatt

megtapasztaltuk, hogy milyen hatékonyan is tudunk együtt

dolgozni mint diákbizottság, ezt pedig a jelenlegi évben is

szeretnénk tovább építeni. 

Az idei évben pedig a  vírushelyzetre való tekintettel

próbálunk mindent megtenni, hogy a hallgatók a

legnagyobb biztonságban és legnagyobb komfortban

lakhassanak. 

Az idei évre nézve sok tervünk egyelőre nem valósulhat

meg, rendezvények tekintetében, viszont reménykedünk

benne, hogy amint visszaáll a rend ismételten

belefoghatunk az Ajtósi Kollégium közösségi életének

felpezsdítésébe és összekovácsolásába. 



KIS ZSANETT
ELNÖK 

Fontos szempontnak tartjuk mindannyian, hogy a

hallgatók azt érezzék, hogy bármikor, bármilyen

problémával bizalommal fordulhatnak hozzánk. 

Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy hatékony

kommunikációt nyújtsunk, minden számunkra elérhető

platformon, ugyanis a hallgatói érdekeket szolgálja az,

hogyha időben és pontosan értesül mindenki a fontos

információkról. 

A diákbizottságban fontos szempontnak vélem, hogy

minden egyes tag a számára legérdekesebb és szívéhez

legközelebb álló területen tevékenykedjen és képviselje a

hallgatói érdekeket, ugyanis mindannyian így tudunk a

legjobban és leghatékonyabban dolgozni. A felsős

kollégistáknak ismerős lehet a csapat - Brutóczki András

mint kommunikációs és rendezvényszervezésért felelős

referens, Donkó Rebeka gazdasági referens, Huszár

Dorina sport és pályázati referens, Kiss Virág Tamara

alelnök és utánpótlásképzésért felelős referens, Tózer

Kitti titkár, az új- de annál értékesebb -, idén

csapatunkban kezdő Ribly Zita pedig a kulturális

referens.

Az idén Ajtósis gólyák tekintetében pedig reméljük, hogy

minél hamarabb megismerkedünk! 

Ezek fényében kérem a bizalmatokat mindannyiunkkal

szemben és számítunk a szavazatotokra!



KISS VIRÁG
TAMARA 

ALELNÖK, UPK REFERENS

A hallgatók

képviselete nagyon fontos helyet foglal el az életemben,

emiatt szeretnék az idei évben alelnökként illetve

utánpótlásképzésért felelős referensként indulni. 

Alelnökként fontosnak tartom az elnökünk munkájának

támogatását, segítését. Emellett természetesen

a hallgatók felé a megfelelő segítségnyújtást,

tájékoztatást. Igyekszem, az

előző évek tapasztalata alapján, folyamatosan

rendelkezésükre állni, ha

kérdésük, kérésük van felénk, akkor minél előbb

megválaszolni azokat. 



KISS VIRÁG TAMARA 
ALELNÖK, UPK REFERENS

Bár az idei

tanévben ez kevésbé megvalósítható, de szeretnék, amint

lehetőség nyílik rá, az

Ajtósiban egy olyan pezsgő, közösségi életet beindítani, mint

évekkel ezelőtt.

Ezalatt érthetőek különböző rendezvények, közösségi estek

is.

Másik feladatom, ami egyben a szívügyem is, az

utánpótlásképzés.

A tavalyi évben kiemelkedő számú hallgatót sikerült UPK-ra

csábítanunk, köszönhetően a színes

programoknak, többek között. Idén is szeretnék hasonlót

produkálni,

természetesen,amint ez lehetővé válik. Fontosnak tartom az

utánpótlást, hiszen

rengeteg olyan hallgató van, aki ezáltal akár a KolHök, akár a

kollégiumi bizottságok aktív tagjává válhat. Emellett a képzés

során olyan hasznos

információkat tanulhatnak meg, amelyek a hétköznapokban is

nagyon jól jöhetnek, például problémamegoldás során.

A tavalyi év során bizalmat szavaztatok nekem, amit ezúton

is köszönök. Remélem idén is

hasonlóképp, és folytathatjuk a közös munkát!



BRUTÓCZKI ANDRÁS
KOMMUNIKÁCIÓÉRT ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSÉRT

FELELŐS REFERENS

Brutóczki András vagyok, kommunikációs és rendezvényszervező

referensi pozícióban tevékenykedem a Diákbizottságban. 3. évem ez itt az

ADK-ban, első évemben részt vettem az akkori utánpótlásképzésben.

Tavalyi év során megannyi program szervezésében

működtem közre, többek között az Oktobeerfestnek, a nagy sikerű

Lidocain

Nightnak. Emellett aktívan segédkeztem a hirtelen jött márciusi

kiköltözésben,

valamint idén a beköltözés során találkozhattatok velem többen is. 

 Úgy gondolom, hogy rendezvények szempontjából

a tavalyi tanév az egyik legjobb volt az elmúlt évek fényében, viszont idén

a

koronavírus és az emiatti szabályozásokból adódóan ez az időszak

merőben más

lesz, mivel nem lehet kollégiumi rendezvényeket szervezni. Ebből

fakadóan, amíg

nincs lehetőség semmilyen esemény szervezésére, inkább a

háttérmunkálatokban

vennék részt, mint ahogy eddig az idei tanév során (pl.: beköltözés,

szobák

kialakítása).



BRUTÓCZKI ANDRÁS
KOMMUNIKÁCIÓÉRT ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSÉRT

FELELŐS REFERENS

Amint viszont lesz esélyünk újra összegyűlni a Klubban, nem leszek

rest beleadni a tőlem telhető maximumot.

Ezekkel együtt az is célom, hogy

mindenki időben, és pontosan informálódjon mindenről, ami a

Kollégiumunkban zajlik, de a hivatalos ügyekkel kapcsolatban is én

foglak majd titeket

tájékoztatni.

Bárkinek bármi kérése, kérdése van a programokkal vagy kollégiumi

ügyekkel kapcsolatban,

elérhetőségeim kint vannak a falon, tudásom legjobbja szerint

tervezek válaszolni mindenkinek.



DONKÓ REBEKA
GAZDASÁGI REFERENS

Donkó Rebeka vagyok, elsőéves a kommunikáció és

médiatudomány mesterképzésen. Mióta az ELTE-n tanulok mindig is az Ajtósi

Dürer sori kollégiumban laktam, idén szeptemberben a negyedik évemet

kezdtem meg itt.

Már a tavalyi évben is a Diákbizottság tagja voltam és ezalatt az év alatt

 szerzett tapasztalataim alapján mint gazdasági referens, szeretnék idén is

biztos segítséget nyújtani abban, hogy a kollégium pénzügyeinek vezetése

pontosan történjen, valamint a hallgatók minden esetben

informálva legyenek arról, hogy mire használható fel a havonta befizetett

fejlesztési keret.  



DONKÓ REBEKA
GAZDASÁGI REFERENS

A kollégium számos lakója számára már második otthonná vált az ADK, ezért is

szeretném kivenni a részem abban a munkában is, hogy a már korábban felmért

hallgatói igényeket teljes mértékben kielégítsük, a hiányzó eszközöket pótoljuk és az

általuk befizetett összegeket olyan dolgokra használjuk fel, amit korábban ők

javasoltak, ezáltal még kényelmesebbé téve az itteni életüket.

Ezeken felül szeretném aktívan kivenni a részem a Diákbizottság más feladataiból is,

különös tekintettel a mostani vírushelyzetre, hogy az intézményünkben a

hallgatók teljes biztonságban érezhessék magukat.. 



HUSZÁR DORINA
SPORT ÉS PÁLYÁZATI REFERENS

Huszár Dorina vagyok, negyedéves német-olasz tanárszakos hallgató, és

immár negyedik éve Ajtósis kollégista. Az egyetem alatt az időnk nagy részét

a kollégiumban töltjük, ezért is tartjuk fontosnak, hogy a lakók jól érezzék

magukat a kollégiumban, gondolhassanak rá második otthonként. 

Az előző évben pályázati- és sportreferensként voltam a Diákbizottság tagja,

és idén is ebben a szerepben szeretném folytatni a munkát. Jó dolog egy ilyen

összetartó csapat tagjának a lenni, mint ami az Ajtósiban alakult ki. Ebben az

évben is szeretnénk minden segítséget és támogatást megadni Nektek, hogy

Ti is jól érezzétek itt magatokat.



HUSZÁR DORINA
SPORT ÉS PÁLYÁZATI REFERENS

Pályázati referensként, a kollégium érdekeit figyelembe véve szeretnénk minden

lehetőséget megpályázni, amivel valamilyen fejlesztést/újítást, illetve

programot tudunk nektek szervezni.

A sport fontos szerepet tölt be az életemben, és tudom, hogy ezzel nem vagyok

egyedül. Ezért is szeretném, hogy a mozgásra a kollégiumon belül továbbra is

legyen lehetőség. Az aktuális helyzetben is szeretnénk lehetővé tenni, hogy

legyen lehetőségetek az edzésre. A jövőben pedig tervben van, hogy új

sporteszközöket szerezzünk be, illetve a BEAC-cal közös szervezésben lesznek

majd a kollégiumon belül csoportos órák is.



TÓZER KITTI
TITKÁR

Tózer Kitti vagyok, harmadéves romanisztika-francia szakos hallgató. 

Immár harmadik éve lakom az Ajtósi Dürer sori kollégiumban és ahogy 

eddig is, ebben az évben is legfőbb célomnak tartom az itt lakó 

kollégisták segítését és útba igazítását emellett pedig az ideális lakó 

környezet kialakítását. Tavaly főként informális tagként tevékenykedtem,

 idén pedig a titkár szerepét tölteném be.



RIBLY ZITA
KULTURÁLIS REFERENS

Mit szeretnék elérni, mik a terveim, mi motivál?

A tavalyi UPK összejöveteleken nem nagyon voltam ott, mert túlságosan lekötött a munka. Nem is
tartózkodtam túl sokat a kollégium területén, és így eléggé kimaradtam a közösségi életből. Ezért
már úgy jöttem fel Budapestre, hogy elhatároztam: sokkal aktívabban szeretnék részt venni a kolis
ügyekben. Ekkor jöttek a fiúk, és hipp-hopp, DB tag lettem. Ami a lehető legjobb dolog volt, mert már az első
egy hét, amíg a beiratkoztatás ment, akkora motivációt és pörgést adott, hogy csak pislogtam.
Iszonyú jó érzés volt, hogy egy közösség tagja lettem. Nem úgy kezeltek, mint az „új DB-s lányt",
hanem rendesen belehajítottak a középébe. Amennyire elfáradtam azon az első héten, annyira
élveztem is. Nagyon jó érzés volt, hogy utána az új lakók, sőt, a régiek is, ha meglátták a folyosón, akkor
odajöttek a kérdéseikkel, vagy esetleg tanácsot kértek. Bennem meg lubickolt kishal, hogy végre csinálok
valamit.
Így belülről nézve már látom, hogy mekkora felelősség van a DB hátán. Eddig is gondoltam, hogy a háttérben
láthatatlan kis tündérként tartanak mindent rendben a koliban, de most már biztosan
tudom, hogy nélkülük elég nagy lenne a káosz. Így is vannak olyan kedves lakók, akik próbálják ezt elérni, de a
DB-sek és a nevelők egy nindzsa ügyességével akadályozzák meg. Tavalyról tudom, milyen jó érzés az, hogy ha
kérdésed van, akkor szó szerint bármikor megtalálod azt, aki válaszol. És nem kell félni feltenni, mert nem
fognak hülyének nézni, hanem együttes erővel keresnek megoldást.



RIBLY ZITA
KULTURÁLIS REFERENS

DB tagként elsősorban azt szeretném elérni, hogy ha valaki megkeres egy

problémával, akkor ne

rögtön a Zsanihoz vagy Tamihoz kelljen irányítanom, hanem ismerjem már annyira a

rendszert, hogy saját kútfőből tudjam megoldani azt. Vagy legalábbis részben. ☺
Emellett szeretnék még jobban beilleszkedni a csapatba, habár az első pillanattól

kezdve nagyon befogadóak volták, és egyenlőként kezeltek.

Mi motivál? Hát, most éppen minden. ☺ A gyűlések, az, hogy mindig van mit

csinálni, az, hogy esténként mindig van egy csapatnyi emberke, akik lent ülnek az

udvaron, és lehet velük bandázni. (Természetesen a járványügyi előírásokat

betartva. :) )  Az , hogy végre otthon érzem magam, és tehetek valamit a helyért,

ahol lakom.

A terveim pedig még csak körvonalazódnak, de egyelőre annyi, hogy a lehető

legjobbat hozzam ki

abból, amivel megbíztak!


