
Tisztelt Olvasók, Kedves Választók, Egyetemi hallgató társaim!

Először is köszönöm nektek a jelölést. Örülök, hogy néhányan alkalmasnak találtatok arra, hogy 

jelöljetek, mint ellenőrző bizottsági elnököt. 

A jelöléseket elfogadva és „versenybe szállva” a többi jelölttel, nem tagadom én is hasonlóképpen

alkalmasnak találom magam az ellenőrző biztosság élére, ennek megmagyarázása képen szeretném,

ha elolvasnátok bemutatkozásomat. 

Birinyi  Lilla  vagyok,  az  egyetemünk  ötöd  éves  teológia-  lelkész  szakos  hallgatója.  Amint  az

számotokra is kiderült a jelölésekből egyetemi tanulmányaimat jövőre is az egyetem falain belül

folytatom. 

Habár eddigi itt töltött éveim során nem volt szerencsém a HÖK-ben részt venni, most ezt szívesen

vállalnám. Bár eddigi „passzivitásomnak” nem az az oka, hogy nem akartam volna, vagy nem lett

volna erre ambícióm. Egyedüli ok, hogy hála az Úrnak sok olyan hallgatója van az egyetemnek, aki

hasonlóképpen alkalmas és alkalmas volt betölteni a HÖK-ben a különböző posztokat és akikre én

is szívesen rábíztam az egyetemen folyó közösségi élet munkáit. 

Ettől függetlenül mindig próbáltam kivenni a részem a feladatokból, önkéntes munkavállalással.

Ilyen volt egy- egy itt szervezett rendezvénynek az előkészületei, illetve utómunkái. Karácsonyi hét

előtt tartott kézműves foglalkozások, díszítések, csillagpontos felkészítő napokban nyújtott segítség.

Emellett,  mint  megbízott  hitoktató  dolgozok  a  Kistemplom  gyülekezetében  és  a  Józsai

gyülekezetben is egyaránt. Amit azért tartok fontosnak megemlíteni, mert én magam úgy gondolom,

hogy ez egy felelősség teljes munkakör, melynek maximálisan próbálok eleget tenni. 

Az egyetemen belül töltött öt év során, pedig úgy gondolom, hogy volt lehetőségem meglátni, ha

nem is az egész egyetem és diákság működését de annak bizonyos részeit mindenképp. Így azt

gondolom tapasztalt hallgatóként, tudva az egyetemi rendezvényeket, programokat, azok lefolyását

alkalmas lehetek a jelölésre. 

Bár  tisztában  vagyok  azzal,  hogy mint  ellenőrző  bizottsági  elnök  nem ilyen  és  ehhez  hasonló

feladatok várnak rám, mégis úgy gondolom, hogy egy elnöktől elvárható, hogy az egyetemi élet

minden területén legyen nyitott és legyen ismerete. 

Talán viccesen hangzik, de jómagam szeretem a szabályokat és azok betartását, hiszen legtöbbször

értünk vannak. Ugyanakkor kételyeim és fenntartásaim vannak olyan szabályokkal szemben, mely

nem  az  építő  jellégéről  híres,  hanem  sokkal  inkább  embereknek  akár  megszorításáról  vagy

elnyomásáról. 

Így, azt szeretném és ígérhetem is nektek, ha alkalmasnak találtok a posztra, hogy ezeket szem előtt

fogom tartani. 



Ígérni tudom, és biztosítani titeket afelől, hogy a HÖK üléseken maradéktalanul részt fogok venni

és az ott rám eső feladatokat teljesíteni fogom. 

Illetve  arról  is  szeretnélek  titeket  biztosítani,  hogy ha  esetleg  valaki  nem érzi  jogosnak iránya

indított, vagy folytatott eljárást, büntetést, annak maximálisan utána fogok járni. 

Emellett  ígérhetem  nektek,  hogy  minden  hallgatóval  emberségesen  fogok  bánni  és  amire

hatásköröm van, hasonlóképpen az igazságosság és emberségesség szolgálatába fogom állítani.

Tehát  egy  mondatban  összefoglalva  munkálkodni  fogok  azon,  hogy  mindenki  számára  élhető

legyen egy- egy szabály, vagy bármi amiben, mint ellenőrző bizottsági elnök van lehetőségem és

posztom beleszólni, vagy ellenőrizni azt.

Amennyiben nem rám fog esni  választásotok akkor is köszönöm, hogy lehetőséget adtatok, illetve,

hogy elolvastátok rövid bemutatkozásomat és terveimet. 

Azt gondolom bárki mellett teszitek le a voksotokat, jól választotok!

Birinyi Lilla


