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Ebben a tanévben a hitéleti esküdtfelügyelői szolgálatban nagyon sok mindent megtapasztaltam, 
amelyeket a következő évben megválasztásom esetén szem előtt tudok tartani. Az évben szinte 
minden programnak nagyobb volt a látogatottsága és kedveltebbek is voltak, mint eddig. Ezzel 

segítettük a kapcsolat -és a közösségépítést, ezek előző évben céljaink is voltak. Átlátható a HÖK 
Iroda, bármikor bárki bejöhetett, bizalommal fordulhatott hozzánk. Figyeltünk a kapcsolattartás 

fontosságára. Mindenben segítettem a szenior hatékony munkáját. Megszerveztem a 
bizottságommal a DRHE Bált, amelyre számos pozitív visszajelzés érkezett és szinte minden 

program szervezésében részt vettem. Tudom, hogy egy-egy kezdeményezésnek mi a buktatója 
vagy helyessége.

A két intézet hallgatóinak kapcsolatainak további erősítése. A fúzió után jelenleg ott tartunk, 
hogy már vannak szerelmes párok, közösen szórakozunk, együtt laknak a hallgatók, és a 
Csendes Napunkra is sokan eljönnek, tehát vannak érintkezési pontok. Ezt még jobban 

szeretném erősíteni további közös programokkal, kirándulással egybekötött Csendes Nappal, 
Bagolytáborral. Szeretném bevezetni, hogy a hallgatók életeseményei, amennyiben 
hozzájárulnak, ki legyenek hirdetve az akadémiai istentiszteleteken, így is erősítve a 

közösségtudatot (pl gyermekáldás, házasság). 
Motiváció! Számos helyen érzik azt a hallgatóink, hogy nincs semmilyen életre vonatkozó 
következménye, például tanulmányainknak,  ezért hangsúlyosnak tartom a motivációjukat! 
Beszélgetés! Erősségeim közé tartozik, hogy szeretek mindenkivel személyesen beszélgetni, 

megkérdezni, hogy mi újság vele. Ezt továbbra is szeretném folytatni és mindenkit meghallgatni. 
Bemutatkozó est programot szeretném újra behozni, ami azt jelentené, hogy az elsős hallgatók 
az őszi félév végén vagy tavaszi félév elején humoros műsorral bemutatkoznának. Fontosnak 

tartom továbbá a teológusok körében a lelki megújulást, esetleg évfolyamon belüli kiscsoportos 
körök kialakításával, lelkigondozói közösségek kialakítása.  Különféle gyülekeztek látogatása. 

Közös hagyományok.  

Az oktatók és hallgatók közötti kommunikáció erősítése. Egy-egy tantárgy esetében a 
szemeszter elején előzetes egyeztetés alapján tájékoztatás arról, hogy milyen formában lesz 
számonkérés és a vizsgaidőpontok megbeszélése az oktatókkal. Kezdeményezni szeretném, 

hogy külsős, gyakorlatorientált oktatók tartsanak szemináriumot.
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Fontosnak tartom továbbá a Hallgatói Önkormányzat új Alapszabályzatának betartását és 
betartatását, valamint javítását és frissítését, amennyiben szükséges. Az új szabályokról való 

tájékoztatás a diákság egész körében. A HÖK Gyűlés tagjainak összekovácsolását a közös 
hatékony szolgálat megkönnyebbítése érdekében. Minden vélemény fontos, így igyekezni fogok 

minden tagot meghallgatni és mérlegelve dönteni a javaslata helyességében. Átgondolásra 
javasolnám a HÖK-nek, hogy egy hivatali titkárt alkalmazzon, így is tehermentesítse a 

diákvezetők munkáját, nagyobb teret hagyva a személyes beszélgetésekre, lelkigondozásra. 
Fontosnak tartom, hogy minden bizottsági elnökkel folyamatos munkamegbeszéléseket 

tartanánk. Szeretném, hogyha az Elnökségben a különböző feladatterületeknek egy-egy ember 
lenne a fő felelőse, így is elkerülve a fejetlenséget. Igyekezni fogok a kisebb feladatokat 

delegálni. Szeretném felvenni a kapcsolatot a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzattal, 
esetleg egymás programjainak látogatása, bekapcsolódás. 

Mindenek előtt fontosnak tartom, hogy az Egyetem vezetőségével jó kapcsolatot ápoljak, mint a 
Hallgatói Önkormányzat vezetője.  Minden nagyobb rendezvényen az előzetes megbeszélések 
szerint segítséget nyújtani a szervezésben, a lebonyolításban, így is segítve egyetemi életünk 

előremozdítását. Az egyetem minden hivatalával (intézetek, Tanulmányi Osztály, Rektori 
Hivatal) folyamatos kapcsolattartás által a diákságot mindenről tájékoztatni, ami fontos 

számunkra. 

Tudom, hogy mindezek sok munkát igényelnek, azonban megválasztásom esetén 

minden erőmmel azon leszek, hogy a diákság előmenetelét szolgáljam! 

Szeretném a nagyobb eseményeket, ötleteket megvalósítani a Bagolytábor, Csendes Nap és DRHE 
Bál mellett.  Szeretném továbbra is támogatni az alulról jövő kezdeményezéseket, hogy otthon 

érezze magát mindenki egyetemünkön, s a diákság eseményein. Szeretném, ha 
hagyományteremtő céllal valósulnának meg minden félévben a szakestek, egy-egy külsős 

helyszínen a Kulturális és Sport Bizottság bevonásával. Szeretnék több kirándulást szervezni. 
Kezdeményezni is és hagyománnyá teremteni is (pl szentföldi út, Pál apostol nyomában, vatikáni 
kirándulás stb.) Mindezt teljesen kiszámíthatóan és egyértelműen közölni a diáksággal. Fejleszteni 

szeretném az Új Közlöny multimédiás felületeit, hogy naprakész és 21. századi legyen, esetleg 
diákság youtube csatornát létrehozni. Pótolnám a hiányosságomat, megtanulnám a diákság 

honlapjának kezelését.
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