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EcyÉB ISMERETEK' vERSENYEREDMÉNYEK, TE\,ÉKENYsÉGEK

2009-2013 Diák Önkormányzatitag ( Bocskai István Gimnázium, Szerencs)

Rendszeresen résá vettem sportesemények és egyéb diák rendezvények szervezésében.

Magyar Amerikai Football Szövetség - Junior bajnokság' 6 helyezés (2012.)

A Magyar Street Workout Szövetség rendezvényeinek szervezésében rendszeresen

segédkezem már 2012 óta folyamatosan

B kategóriás gépkocsivezetői j o go s ítv ány (20 I 2)

Tuln.lloNSÁGoK
Megbízhatóság, rugalmasság' jó szewező képesség' gyors helyzetfelismerés és megoldás

j ellemez. Rendszeresen sportolok.



Tisztelt Hallgatói onkormányzati Testület!

Ezúton szeretném megpály azni a Hallgatói Önkorm ány zati Testület Alenöki pozíciőjáÍ

1. HOT:

A vezetőséggel való együttműködés nagyon fontosnak tartom, figyelembe véve -nem csak

önös _hanem mások véleményét is. optimális lerrne egy olyan Hallgató Önkormányzati
Testület kialakítása, amelyben nagy az együttműködés' megegyezés.

2. Halleatók és tanárok (érdekképviselet):

Elsődleges célom a Hallgatói érdekképviselet. Törekednék az oktatókkal való jó kapcsolat
megtartásiára.

A hallgatók és a Hallgatói Önkormányzati Testület tagjainak közelebbi kapcsolatának
kialakítása, valamint az oktatők bevonása még jobban a hallgatói programokba is az egyik fő
célom.
Terveim között szerepel, hogy rendszeres fórumokat hozzunk létre a hallgatók szárnára, akát

online felületen is ahol a Főiskola változásairól, terveiről és elért eredményeiről számolunk
be.

Közelebbi kapcsolatot szeretnék kialakítani az Esélyegyenlőségi irodába beregisztrált
tagokkal.

A hallgatói panaszok és vélemónyek összegyűjtése és megválaszolása akár irásban, aké"r

online web felületen.



3. Rendezvénvek:

Gólyatábor:
Aktív részese szeretnék lenni és vadonatúj programokkal szeretném színesíteni a már eddig is
kifogástalan tervezetet.

Gólyabál:
A bál egy színvonalas rendezvény. Így van ez aNyíregyhazi Főiskolán is, de véleményem

szerint egy bál attől bál, hogy élő zenekat van' nem pedig Dj. Ezen a jövőben módosítanék.

Szakestek:
Szeretném, ha egy szakest nem csak a buli részében merülne ki, hanem kulturális és

művészeti programokkal is színesítenénk természetesen szaknak megfelelően aZ estet. Színes
programokkal, vicces vetélkedőkkel, feladatokkal és csapatépítő jellegű játékokkal, érdekes

helyszínekk eI fuszerezném meg a szakesteket.

Tisztában vagyok vele, hogy a hallgatók délutránonként igen passzívak, de úgy érzem, tudunk

olyan pro gramok at szerv ezni, amivel megmozgatható ak :

1. Gólyalábasok,
2. Sportbemutatók,
3. Tűzoltós hab partik'
4. Ingyenes kocsi mosás,

5. Lovasbemutatók,
6. Egészséges ételek bemutatója,

7. Különböző drog prevenciók.

4. Esvebek:

Testnevelő szakosként fontosnak tartom az egészséges életmódot és a mozgást, ezért ar'ŐHB
keretein belül napi sportprogramokat szervezhetnénk ezzelbevonva a közönséget is:

1. Street workout bemutató,

2. Footballbajnokság'
3. Kézilabda mérkőzések,

4. Úszó versenyek,

5. Amerikai futball bemutatók,
6. Zumba,
7. Jumping fitness, fitness bemutatók.



Egy Street Workout országos bajnokság lebonyolítása a főiskolán, minimális főiskolai
támogatással'

A jótékonysági rendezvények működnek a főiskolrín, de szeretném, ha a hallgatók aktívabban

bekacsolódnának ebbe. Nem feltétlenül egy adott szewezet felé szeretnék adományozni,
hanem akát rászoruIő főiskolai hallgatók felé is' mint például; ruhák adományozása,

könyvc sere hét, átrv izvédelem.

Könyvcsere hét: Egy adott helységben valaki, ha behoz egy számára már nem szükséges

kcinyvet, akkor a leadott könyvek közül elvehet egy másikat, ami éppen neki kellene.

Természetesen ezt az iskolai könyl'tárral egyiitt.

Jótékonysági estek, akár sztétr fellépővel vagy színhazi előadással egybekötve.

Sok olyan szak van a főiskolán, amiből lehetne versenyeket csinálni' motiválva a hallgatókat a

,,Legjobb XY szakos ''cím elérésével. ( Ez aTanitóképző Intézetnél kifogástalanúl múködött
/működik már eddig is' gondolok itt a tanítási versenyekre.)

Hallgatói Tréningeket is szíveseÍl szerveznék, az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia
Intézet segítségével. ( Campus Hungary tréningek népszenisítése) Sokan nem értesülnek

időben ezekről a tréningekről.

Élménybeszámo\őkat kérnék a hallgatóktól a programokról, hogy a felmerülő hiányosságokat

és hibákat korrigálni tudjuk.

Virtuális ötletláda bevezetését is szorgal maznám.

Téma partik létrehozása aktuális témáltoz kapcsolódva, például: tél, tavasz, Halloween stb.

A nyelwizsga megszerzése igen nehéz már egy Főiskolás hallgatónak, pIáne olyanoknak,
akik nem kaptak megfelelő alapokat a közópiskolás években. A Student Stop nyelviskola
segítségével mégj obban felhívnám a fi gyelmet a kedvezményes tanfolyamokra.

Kihasználva a körelőadók nagyságát és minőségét, filmvetítéseket, moziesteket is tarthatnánk,

természetesen nem a mai modern filmek vetítésével, hanem olyan filmekkel, amelyből a

hallgatók épülnek, fej lődnek.

Felvételi előtt szívesen kilátogatnék hallgatótársaim segítségével, a kömyékbeli
középiskol ákba a Főiskola népszerűsítése érdekében.

Közösségformáló-önkéntes programok létrehozása. ( Lépcsőfestés, termek renoválása)

A véradási versenyben mindig jő helyezést ért el a Főiskola, de még ennél is jobban

motiválnám a hallgatók at a v & adás fonto sságára.



A kollégium által rendezett programokat összehangolnám a HoT á1tal szervezett
programokkal. pl.: Mikulás, Nőnap

A Főiskolán működő Botanikus Kertet a hallgatók nem látogatj ék. Ez elég szomorú. Ha
színesebb programokkal feldobnánk a botanikus kertet, talán több léúogatő megfordulna ott.

Utazási irodák által kedvezményes kirríndulásokat is szewezhetnénk. Hisz nem mindeki
engedheti meg magának, hogy kiránulni mehessen ebben a nehéz anyagi válságban.

Szerkezthetnénk a HÖT honlapon egy olyan oldalt, ahol a hallgatók naprakészen

értestilhetnének a környékbeli diákmunkákól.

A HÖoK á|tal kiírt páIyázatokat továbbítanárn a hallgatók felé. Esetleges kérdéseknél pedig
felvenném a kapcsolatot a HÖoK páIyázataiért felelős referenssel.

A mentorprogram hasznosságát ellenótizném, hogy valóban a megfelelően zajlik-e.

Űgy érzem, az alelnöki pozícióra alkalmas lennék, annak ellenére, hogy még csak első

évfolyamos hallgató vagyok. Vélemény szerint a leendő elnökkel jól egytitt tudnánk majd

dolgozni, segíteni tudnám a munkáját.

Nyíregyhríz a, 2013 - január 3.
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