
Tervek, elképzelések 

 

A jelölések során a Hitéleti Bizottság Elnöki pozíciójára kaptam bizalmat. Mikor eldöntöttem, 

hogy vállalom a „megmérettetést”, és az ezekkel járó komoly feladatokat, egy fontos gondolat 

lebegett a szemem előtt, még pedig a kitartó és kemény munka. Úgy gondolom nagy 

felelősséggel, kihívással és odaszánással jár ennek a tisztségnek is a betöltése. Ha megkapom a 

bizalmat hallgatótársaimtól, akkor a terveim és elképzeléseim a következők lennének: 

Először is figyelembe szeretném venni a hallgatói igényeket, melyek azok az alkalmak, 

amelyekre szívesen járnak, illetve járnának. Milyen programokat részesítenek előnyben. 

Számomra lényeges feladat lenne, hogy ne csak a hitéleti szakos hallgatók járjanak ezekre az 

alkalmakra, ne csak őket próbáljuk elérni, megközelíteni, hanem a nem hitéleti szakos 

hallgatókat is. Törekedni arra, hogy ők is a közösség részeseivé váljanak, és olyan hitéleti 

alkalmakat szervezni, ahol ki tudják ők is venni részüket. Akár el tudnék képzelni egy 

kezdőleges alpha kurzust, amely segítené a nem hitéleti szakos hallgatók keresztyén hit 

alapjainak megismerését, illetve a hitéleti szakos hallgatók hitmélyítését. 

A már meglévő alkalmakat mindenképp szeretném, ha megtartásra kerülnének, többek között: 

bibliaóra, imaközösség, dicsőítések. Mivel a diákság élete zsúfolt, nem biztos, hogy sikeresek 

lennének további rendszeres alkalmak, ezért inkább egyszeri alkalmakban gondolkodom. 

Dicsőítő koncert szervezése, vagy egy elcsendesedésre szánt hétvége, ahol közösségben 

lehetünk, közösségben megélhetjük hitünket, lelkileg feltöltekezhetünk és letehetjük mindazt, 

ami éppen nyom bennünket. Elengedhetetlennek tartom a Kárpátmedencei imaéjjel 

megszervezését egyetemünk közösségében, illetve a ráhangolódó alkalmakat az ünnepek előtt. 

Már többször volt lehetőségem részt venni és vezetni négy érzék színházat. Ünnepek előtt egy-

egy bibliai történetet is fel lehetne dolgozni, amin a hitéleti és nem hitéleti szakos hallgatók is 

egyaránt részt vehetnek. Saját tapasztalataim alapján mondhatom, hogy remek közösségépítő, 

és hatalmas, lelkiekben feltöltő ereje van. 

Elmúlt években törekedtem arra, hogy részt vegyek, illetve szolgáljak is a hitéleti alkalmakon. 

Ahogy időm engedte segédkeztem kiszállásokon, rendezvényeken, egyetemünk zenekarával 

dicsőítéseket is tartottunk. 

A fent említett mondatok valóban tervek és fontos kihangsúlyoznom, elképzelések. 

Megvalósításuk függ a lehetőségeinktől, függ attól mire van szüksége a diákságnak, melyek 

azok, amelyek kivitelezhetők.  


