
Bemutatkozás - Gombos Ádám 

 

 Gombos Ádám vagyok, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

másodéves tanító szakos hallgatója. 21 éves, nagycsaládban nőttem fel és közel 3 éve 

tartózkodom Debrecenben. Azért is választottam érettségi után a DRHE.-et, mert fontos 

számomra az oktatás minősége és a keresztyén elkötelezettség. Tanító szakos hallgatóként úgy 

érzem, hogy ez az az egyetem, ami kellően felkészít minket, világi szakembereket a magyar 

közoktatás és kulturális intézményrendszer számára. 

 Középfokú tanulmányaimat a mátészalkai Baross László Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban folytattam. Középiskolai éveim alatt is 

mindig aktívan részt vettem a DÖK munkájában. Harmadévesként két tisztséget is betöltöttem 

két különböző diák önkormányzatban. Az iskolai ügyekért felelős DÖK-ben alelnökként, a 

kollégiumi DÖK-ben pedig titkárként, később elnökként dolgoztam. Az itt eltöltött éveimet a 

tantestület „Örökös kollégiumi tagsággal” jutalmazta.  

Mit is tettem eddig az egyetemért? 

 A DRHE Hallgatói Önkormányzat munkájából bagolykorom óta kiveszem a 

részem, 4 szemeszteren át évfolyam képviselő tisztséget töltöttem be. Ezalatt az idő alatt 2 jó 

hangulatú évfolyamfőzést pályáztam és szerveztem. Ugyanakkor megszerveztem egy külföldi 

kirándulást is, melyet sikeresen megvalósítottam. Folyamatban van még egy kirándulásunk 

külföldre, ezen pedig gőzerővel dolgozom. A kulturális bizottság tagjaként számos 

rendezvényünket elősegítettem, minden megemlékező műsorunkban hazafiasan helytálltam. 

Részt veszek a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által szervezett 

mentorprogramban. Ennek lényege: a programba jelentkező hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű hallgatókat egy személyes, azonos területén tanuló felsőbb éves segítő 

(mentor) támogatja az egyetemi ügyintézésben első két szemeszterben. A Kollégiumi 

Bizottságban HÖK-delegáltként is munkát folytatok. 

  Az elmúlt két évben szerintem számos előrelépés történt a Hallgatói Önkormányzat 

életében. Úgy érzem megfelelően sikerült képviselni a hallgatói érdekeket. A HÖK egyre 

nyitottabb kommunikációt folytat egymás felé és a nagyvilág felé is. Azonban a közös tréningek 

és még több kollektív élmény megvalósítása még tartalmasabbá tenné a HÖK életét. Célom 

ezek mielőbbi megvalósítása. 



 

Jövőbeni tervek 

 

„Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz.”  

Phineas Taylor Barnum 

Ezzel az idézettel szeretném kifejezni motiváltságomat. Phineas Taylor Barnum élete azon 

szakaszán, amikor ezt az idézetet lapra vetette vagy éppen verbálisan kimondta. Valami újba 

valami nagyba vágott bele, s ez nem volt más, mint saját cirkuszának a megalapítása. Furcsa 

döntés volt ez számára, mert teljesen távol állt eredeti pályájától, hiszen politikus volt. De nem 

félt az újtól, nem félt álmodni. Bátorságáért jutalmul kapta az örök híres 146 évig működő 

Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circust majd a „világ legnagyobb showman”-je címet. 

Ehhez hasonlóan szeretném én is elindítani pályámat miután elnyertem a „kárpát-medence 

második legjobb mesemondója” címet, kész vagyok új dolgok elé nézni. Amihez kérem Isten 

áldását és a diákság támogatását. 

 

1. Hallgatói rendezvények: (időrendi sorrendben) 

 

a. Vándorkupák: 

 
I. Legsportosabb évfolyam: 

Leírás: Az esemény célja az évfolyamok illetve a két kar közti vetélkedés. Évfolyamok 

nevezhetnek a legsportosabb évfolyam címre. Melyhez egy vándorkupa és oklevélbeli 

elismervény dukál. A rendezvényen célja: A sportélet fellendítése az egyetemünkön. 

(Szabadtéri sportjátékok, váltóversenyek, sorversenyek, játékos feladatok) 

II. Főzéstudomány mesterei 

Leírás: Az esemény nagyon hasonló az előzőhöz képest, csak az évfolyamok nem fizikai 

tudásukat mérik össze, hanem a gasztronómiai tudásukat kamatoztathatják egymás ellenében. 

Díjak: Vándorkupa, Recept plakát a DRHE HÖK kiadásában. 

 

b. Szakestek: 

Leírás: A szakestek főként a diákságot célozzák meg és arra valók, hogy ismeretlen-

ismeretlennel megismerkedjen. De merek nagyot álmodni és remélem, hogy amint a Debreceni 

Egyetemen is működik ez a színvonalas rendezvény, előbb-utóbb betudom vonni oktatóinkat 

is. Amire számíthattok: jó hangulatú előadások, érdekes műhelyek, kötetlen ismerkedős 

beszélgetések és játékok. 

 

 



 

c. Kézműves napok: 

Leírás: Ez a rendezvény egyfajta tehetségprogram, ha úgy érzed, tudsz olyat mutatni vagy 

ismeretet átadni másoknak, ami hasznos lehet, és valamilyen kézművességhez kapcsolódik itt 

a helyed. Pályázz egy pavilonra és a többiek bepillanthatnak az alkotás folyamatába, a hímző, 

szövő, fazekas, gyöngyös, csipkés, fémműves, bőrös, fafaragó, nemezes, szálas anyag fonó és 

mézeskalácsos műhelyedbe. 

 

d. Bicikli túra (Debrecen és környéke) 

 

2. HÖK-szintű rendezvény 

 

a. Szakmai kirándulás/tréning nap 

Leírás: Ez a program egy személyes tapasztalat útján született. Azért van erre szükségünk, mert 

sajnos a szakok közti elszigetelődés igen nagy. Ezáltal az önkormányzati gyűléseken lévő tagok 

nem ismerik egymást. A jó közösség kialakításához közös élmények szerzése szükséges, így 

törekedni fogok rá, hogy a tisztségviselők ilyen programokon ismerjék meg egymást. Ennek 

köszönhetően könnyebb lesz a kommunikáció és az együttműködés a munka során. 

 

3. Kommunikáció 

Leírás: Eme program célja egy probléma megoldásra orientálódik. Sajnos a technika 

előrehaladtával egy idő után minden közösségi felület elavulttá válik. Ezt történt a facebook-os 

(Diákság) oldalunkkal is. Biztosan észrevettétek, hogy nem túl effektív már az itt történő közlés. 

A diákok nem olvassák, vagy abszolút nem látják a csoportban történő eseményeket. Ez annak 

tudható be, hogy 2018. januárjában megváltozott a Facebook algoritmus, ezért az oldalak 

posztjai sokkal nehezebben jelennek meg a hírfolyamban. Erre a probléma megoldásra kell 

találnunk más közlési felületet beindítani.  

 

 

Ez az én szerény rendezvény tervem, minden ötletre nyitott vagyok. EGYÜTT bővíthetjük 

ezeket a programokat. Hajrá DRHE!  

  



 

 

Nyilatkozat 

(tanpályája során az adott tisztség betöltéséről) 

 

Alulírott: .................................................................................................................... (név) 

(anyja neve: .................................... .) szig.sz.: ..........................................................  

születési hely,idő:  ..........................  ..........................................................................  

lakcím:  ...........................................  ..........................................................................  

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozat szerint a 

megpályázott tisztséget tanpályám során még nem töltöttem be. 

 

Kelt.: ...............................................  

 

 

 

 .................................................................  

                                                                                                                   Aláírás 


