
 

Bemutatkozás,Személyes célok 
 

Treszkony Péter vagyok,első éves ÁTMA hallgató.Egy Tóalmás nevű faluból 

érkeztem,amely Szolnok illetve Pest megye határa közelében fekszik.A gyömrői 

Teleki László Gimnáziumba jártam,ahol 4 eltöltött év után sikeresen 

leérettségiztem,majd felvételiztem az egyetemre. 

Azért választottam a HÖK-öt,mert eddig sajnos nem volt lehetőségem egy ilyen 

nagy,kedves és befogadó közösség része lenni,mint egyetemünké.Viszont nagy 

örömömre,van lehetőségem elindulni a választásokon,illetve arra,hogy 

képviselhessem egyetemünk ,,lakóit”.Attól függetlenül,hogy nem voltam DÖK-

ös középiskolában,rengeteg baráti eseményt szerveztem illetve bonyolítottam 

le,amelyek zöme hibátlanul zajlott le. 

Mind városi,illetve mind falusi srácnak is mondanám magam,mert amíg 

Tóalmáson lakok egészen 4 éves koromtól kezdve,ami egy falu,az összes 

tinédzser illetve gyermekkoromat Gyömrő városában töltöttem. 

Úgy gondolom,sokszínű személyiségem van.Ezt igazolják a hobbijaim 

is:Zenélek,olvasok,játszok és nagyon fontos számomra a sport is,azokon belül 

pedig a küzdősportok.Ha a tükörbe nézek,egy olyan embert látok magam 

képében,aki hideg vérű,lojális,barátságos és diplomatikus személyiség.Mint 

mindenkinek,ennek az embernek is megvannak a saját negatívumai.Néha 

túlontúl maximalista vagyok,amely sokak számára kellemetlen lehet,vagy akár 

még fárasztó is.Számomra rengeteg fontos érték van,amelyeket szeretnék 

képviselni.Az erényesség,a bátorság illetve a hűség is fontos érték a szememben. 

Személyes céljaim között az szerepel,hogy egy kellemes,barátságos közeget 

alakítsak ki körülöttem,illetve az egyetem körül.A másik célom pedig,hogy 

sokakon és ezáltal saját magamon is segítsek és fejlesszek mind szellemi,mind 

mentális értelemben. 

 

Most pedig szeretném prezentálni a terveimet,amikkel élménytelibbé tehetem az 

egyetemen töltött éveiteket. 

 

 

 



 

Programterv 
 

 

Meglepődve konstatáltam középiskolai tanulmányom után,hogy az egyetem 

miatti kevés idő végett nincs időm se erőm sportolni.Ez volt az esemény,ami 

ichletet adott. 

Szeretném,ha az egyetemen különböző csoportos edzések kerülnének 

szervezésre,jó időben kint,rosszabb időben pedig a különböző belső 

edzőhelyeken.Itt egy olyan online fórumra gondolok,ahol a hallgatók,akik még 

kellemetlenül érzik magukat egyedül elmenni edzeni,megtalálhatnák egymást és 

együtt mehetnének a számukra szimpatikus helyre. 

Például ha még gátlásos vagy egyedül elmenni edzőterembe,ezen az online 

fórumon találhatsz pár hozzád hasonló hallgatót,és így nem kell egyedül 

elmenned edzeni. 

Egyéb sporteseményeket is támogatok,mint például az egyetem különböző 

küzdősportjainak bemutatása illetve népszerűsítése jobban karunkon. 

Egy másik ötletem a SAFE-GO online fórum lenne,akár egy közösségi 

oldalon,ahol egyetemünk nagy része az online tér közössége lenne.Ha például 

későn végzel,és nem szeretnél a sötétben,a nyolcadik kerületben teljesen 

egyedül hazamenni,kommunikálsz a csoporttagokkal,és ha valaki pont akkor 

végzett és arra megy amerre te,mehettek együtt. 

 

Véleményem szerint ezen programok segítenék a barátságosabb környezet 

kialakulását,illetve a diákjólét lelki szempontból is megvalósulhatna. 

Végül ki szeretném jelenteni,hogy a lényeg nem más mint TI.Nem szeretném ha 

bárki is egyedül érezné magát a közösségünkön belül,éppen ezért álltam elő 

ezekkel a tervekkel.Végül Cicero szavaival zárnám a programtervem:,,Az igazi 

barátságok örökké tartanak” 

 

Tóalmás, 2022. szeptember 27.                            
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