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Tisztelt Választási Bizottság!
Tisztelt Elnökasszony!
Kedves Hallgatótársak!
A pályázatról elektronikus platformon keresztüli felhívásról tájékozódtam. A lehetőség
nagyon megragadott, hiszen számomra nagyon fontos a hallgatói érdekképviselet ügye.
Magamról, mindig is nagyon szerettem egy közösség aktív tagja lenni, egy közösségért
dolgozni, tenni. A gimnáziumi éveim alatt, rengeteg efféle munkát végeztem. Sajnos a volt
iskolámban Diák Önkormányzat létrehozására, nem nagyon volt lehetőségem, de ennek
hiánya semmiben sem tántorított el. Rengeteg iskolai rendezvényt, bulit szerveztem,
bonyolítottam le. A volt igazgatósággal remek kapcsolatot építettem ki. Számos iskolai
ünnepségen, nagyszabású rendezvényen feleltem a hangosításért. Volt iskolám, Református
egyházi fenntartása révén, háromszor volt lehetőségem a REND (Református Egyházi Napok
Dunántúl) fesztivál hangosítását megterveznem, koordinálnom és lebonyolítanom. Számos
iskolai és iskolán kívüli gyermek és ifjúsági tábor szervezésében és lebonyolításában vettem
részt. Rendszeresen tartok csoportfoglalkozásokat ezek alkalmával. 2018 nyarán lehetőségem
nyílt a Balatonfenyvesi Református Ifjúsági Üdülő vezetésére is. Három hetet töltöttem a
nyáron ebben a munkakörben. Majd 2018 októberben, felvételt nyertem a Rippl-Rónai
Művészeti Kar Hallgatói Önkormányzatába, ahol a Kulturális és Sport bizottságot erősítettem.
Később 2019 júniusában kaptam megbízást, a Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójára,
melyet elfogadtam és 2020. február 24-ig végeztem. Ekkor, február 24-én a Közgyűlés a kiírt
HÖK elnöki posztra beadott pályázatomat véleményezte, majd egy hangúan támogatta.
A HÖKben végzett munkáim alatt rengeteg tapasztalatot, ismeretséget szereztem. Úgy érzem,
könnyedén és gördülékenyen veszem az akadályokat. Rengeteget fejlődtem a rendezvény

szervezés és kivitelezés terén, így a továbbiakban az ilyen jellegű feladatok elvégzése nem
okoz problémát számomra. A HÖK elnökeként sikerült fellendítenem az önkormányzatunk
működését. Mostanra már bátran kijelenthetem, hogy nincs problémánk a hallgatótársainkkal
a kommunikáció terén, valamint az ügyfélfogadásunkban. A diákjóléti ügyvitelek terén is
javultak a mutatóink, hiszen igyekszek mindig a lehető legtöbb lehetőséget biztosítani a
hallgatótársaim számára.
Jelenleg tanulmányaimat, a Rippl-Rónai Művészeti Karon folytatom 2018 szeptembere óta,
ahol Képalkotás szakon, mozgóképkultúra-és média szakirányt hallgatok. 20 éves vagyok,
Kaposváron családommal élek, hobbim a filmezés, fotózás, olvasás és a vezetés. Kedvelem a
komoly zenét, operát, persze a modern stílust is. Az informatika világában otthon érzem
magamat, számomra egy „nyitott könyv”. Barátságos, megértő, megbízható, magabiztos és
tisztességes embernek tartom magamat.
Egyik az életben alap mottóm: „Soha nincs olyan nyomorult idő, hogy az ember becsületes ne
lehetne” – Kálvin János
I think that, the role of student self-government is the most important thing, especially the role
of student advocacy. I am a member of student government and a president of the Faculty of
Arts.
I would like to do everything always in the best way. I’m ready to compromise in any
situations.
I am enthusiastic for new things. I like the challanges what life covers. I think that we can do
everything if we really want it and if it must be so. I am friendly with everyone. I am a good
listener and mentor.
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