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Tisztelt Hallgatók! 

Tiringer Boglárka vagyok, másodéves közigazgatás-szervező szakos hallgató. Fejér megyéből, azonbelül is 

Abáról érkeztem az egyetemre. Általános iskolától kezdve a diákönkormányzatban tevékenykedtem, mivel 

mindig is fontosnak tartottam, hogy diáktársaimat képviseljem és segítséget nyújtsak nekik tanulmányaik 

alatt.  Első évben felvételt nyertem karunk Rendezvény és Kommunikációs Bizottságába, ahol az elmúlt egy 

évben részt vehettem a programok megvalósításában. Rendezvényeink nagy népszerűségnek örvendtek és 

a rengetek pozitív visszajelzés hatására az idei évben szeretnék bekerülni a HÖK választmányába, hogy 

korábbi tapasztalataimat felhasználva tevékenységemet a korábbinál még aktívabban folytathassam. Úgy 

érzem, hogy intézményünkben megcáfoltuk azt, hogy szakadék van a hallgatók és a HÖK között. Saját 

példámat hoznám fel, mivel személy szerint bármely taghoz fordultam segítségért akár tanulmányi akár 

kollégiumi vagy bármely más ügyben minden részről kaptam segítséget. Fontosnak tartom ennek 

fenntartását, ezért ha bizalmat szavaztok nekem, ezen az úton szeretnék továbbmenni.  

Amit mindenek előtt szeretnék megvalósítani megválasztásom esetén, hogy legyen egy rendszeres Kari 

összetartó program hetente/kéthetente akár ÁKK szerda keretein belül. A tavalyi évben párszor már részt 

tudtatok venni ilyen eseményen, és a visszajelzések is pozitívak voltak, ezért ha igény van rá, szeretném ezt 

rendszeresíteni. 

Terveim között szerepel még egy beköltözős koli buli megrendezése. Ezt értelemszerűen a beköltözés 

napján tarthatnánk. Itt nem egy szokványos bulira gondolok, hanem inkább egy lazább ismerkedős 

összejövetelre. Játékos feladatok során ismerkedhetnének meg a kollégium lakói. Külön csoportokban 

lehetnének a hallgatók, akárcsak a gólyatáborban. Ez több szempontból is előnyös lehet, hiszen a 

szobatársakon kívül olyan emberekkel lehetne megismerkedni, akivel valószínűleg csak órákon, vagy órán 

sem találkoznánk, mert más évfolyamra jár vagy más szemináriumra stb. 

Nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni az ÁKK kultúr programjainak megvalósítására, mint például Törley 

pezsgőgyárlátogatás, Sziklakórház, Aeropark. Ezt további közös vidéki és külföldi kirándulásokkal is 

színesíteném. 

Szeretnék megvalósítani egy gasztro programot: Vacsora csata a koliban, de nem csak kolisoknak. Ezt a 

programot nem egy alkalmasra tervezem, inkább több alkalomra, hogy egy nap csak egy csapat ételét 

kóstolhatják meg a nevezők. Itt nem csak az ételen, de a vendéglátáson lenne a hangsúly. A közös sütés-

főzés pedig egy nagyon jó időtöltés véleményem szerint. 

Természetesen segítségetekre lennék egyetemmel kapcsolatos kérdésekben is szívesen, de a fő vonalam 

inkább a programjaitok színesítése és leszervezése lenne, mivel ezt érzem magamhoz leginkább közelinek.  

Fontosnak tartom, hogy olyan programokat hozhassunk létre, amiben jól érzitek magatokat, ezért 

nyugodtan keressetek bizalommal, ötletekkel, kérésekkel. 

Ha szimpatikus a programom vagy a képviselt eszme, szavazz rám! 

Szavamra, én is hallgatok szavadra! 

Tiringer Boglárka 


