
2016. október 12. 

 

 

Zsibrita Vera  
Elnöki program 

ELTE Kerekes Kollégium 

 

 

 
  



 

2 
 

 

„Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni” 

/Kossuth Lajos / 

 

 

Bemutatkozás: 

Elnöki bemutatkozás 

1994. december 24-én láttam meg a napvilágot a Békés megyei Gyula városában. A 

tanulmányaimat az Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában kezdtem majd az 

érettségimet a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban szereztem meg. A 

gimnázium után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán belül 

politológus szakirányra nyertem felvételt, ahol 2016 júniusában szereztem meg a diplomámat. 

Az idei évben felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi 

Karára, ahol nemzetközi tanulmányok európai fejlesztéspolitika szakirányon folytatom 

tanulmányaimat. Vidéki egyetemistaként több szociális kollégiumot is megpályáztam, végül a 

Kerekes Kollégiumban biztosítottak helyet számomra.  

A gimnáziumi éveim során inkább csak résztvevője, mintsem alakítója voltam a közösségi 

életnek, viszont ha segítséget kértek tőlem mindig számíthattak rám. A kollégiumba való 

beköltözésem után, az akkori diákbizottságnak köszönhetően, úgy éreztem egy olyan összetartó 

közösség részese lehetek, akikre bármikor számíthatok és támaszkodhatok. Megfogalmazódott 

bennem annak az igénye, hogy én is tegyek ezért a közösségért és segítsem a kollégistákat 

ügyes-bajos dolgaikban, az újonnan érkező hallgatóknak pedig megkönnyítsem a 

beilleszkedést. 

Így már elsőévesként bekapcsolódtam a diákbizottság munkájába, mint „extra” és eljártam a 

KolHÖK utánpótlásképzésének alkalmaira. 2014 őszén a diákbizottság elnöke Handzó Luca 

felkért a pályázati ügyekért felelős megbízott tisztségre, amit örömmel vállaltam el. Korábbi 

pályázati ismereteimet gyakorlatban is kipróbálhattam, illetve diákbizottsági tagként csapatban 

együtt dolgoztunk a különféle kulturális és szórakoztató programokon. 2015 márciusában a 

megüresedő alelnöki helyre- Handzó Luca diákbizottsági elnök kérésére- az alelnöki tisztséget 

töltöttem be. Ez idő alatt sokkal mélyebben beleláthattam a kollégiumi élet működésébe, a 

hallgatói megkeresésekre már könnyedebben és pontosabban tudok válaszolni. A 2015-ös őszi 
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választásokon már együtt indultunk Lucával mint, elnök-alelnök páros. Megválasztásunkat 

követően továbbra is hatékonyan működtünk együtt.  

A közösség tagjaként számos barátságot, ismeretséget kötöttem, és boldogsággal tölt el, hogy 

a kollégisták bizalommal fordulnak felém.  

Motiváció 

Közösségért tenni úgy gondolom nagy feladat és felelősség is egyben, hiszen a hallgatók 

szavazataikkal bizalmat szavaznak nekünk azért, hogy az érdekeiket képviseljük. 

Elhivatottságot érzek aziránt, hogy a kollégisták megfelelő életszínvonalához és 

szórakozásukhoz szükségeseket biztosítsuk és emellett jó kapcsolatot tartsunk fent velük is. Az 

eddigi tapasztalatim azt mutatják, hogy a kollégisták kisebb problémákat leszámítva szeretnek 

itt lakni, és szeretném, ha ez a továbbiakban is így maradna.   

 Gargya Sára- alelnöki bemutatkozás 

Gargya Sára vagyok, 1995. május 23-án születtem Debrecenben. Általános- és középiskolai 

tanulmányaimat lakóhelyemen, Hajdúböszörményben végeztem. 2014-ben, a sikeres érettségi 

vizsgát követően, felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Karának germanisztika szakára, ahol a német szakirányon tanulok immár harmadik éve. 

Ugyancsak harmadik éve vagyok a Kerekes Kollégium lakója, ahol kezdetben látogató, később, 

mint segítő vettem részt a különböző kollégiumi rendezvényeken. A heti rendszerességgel 

megrendezésre kerülő teaháznak már hosszú ideje állandó tagja vagyok. Ennek a lehetőségnek 

köszönhetően sok kollégistával ismerkedtem meg, akik közül többekkel jó viszonyt ápolok 

azóta is. A kollégiumunk két legnagyobb rendezvénye, a Kerekes Napok és a Városligeti 

Szüreti Mulatság. Szinte már a kezdetek óta része vagyok a lelkes szervezői csapatnak, akik 

minden alkalommal azt a célt tűzik ki maguk elé, hogy a programok résztvevői - elsősorban a 

kollégisták – számára jó szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak.  Ezeknek az 

eseményeknek köszönhetően már sikerült bepillantást nyernem a rendezvényszervezésbe és sok 

tapasztalatra szert tennem. A nagyobb események mellett természetesen helyet kapnak kisebb 

rendezvények is a kollégiumban, ahol a lakóknak ugyancsak lehetősége van kikapcsolódni. 

Ezeknek a programoknak a szervezéséből is igyekeztem minél jobban kivenni a részem. Fontos 

számomra, hogy a kollégisták mindennapjait megszínesítsük különböző kisebb-nagyobb 

rendezvények szervezésével, amelyek segítségével kicsit ki tudnak szakadni a szürke 
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hétköznapokból. Ezek a lehetőségek jó alkalmat biztosítanak arra, hogy a lakók jobban 

megismerjék egymást és akár életre szóló barátságokat alakítsanak ki.  

Már a kezdetektől fogva szerettem volna egy olyan közösség részévé válni, amely aktívan tesz 

a hallgatókért. Ezt látva Handzó Luca, korábbi diákbizottsági elnök az első tanévem végén 

felkért a csapatába, mint rendezvényekért felelős megbízott. Később a titkári tisztség 

betöltésére kaptam lehetőséget, ugyancsak Handzó Lucától. 

Fontos megemlítenem, hogy már elsőévesként is segítettek nekem a diákbizottság tagjai, 

bármilyen kérdésről, problémáról volt szó. Szeretném, ha a lakók tudnák azt, hogy az 

esetlegesen felmerülő gondjaikkal, problémáikkal hozzánk bármikor fordulhatnak bizalommal, 

igyekszünk azokra minél hatékonyabban megoldást találni. 

A jövőben is tudásom legjavával igyekszem segíteni a diákbizottság munkáját és támogatni az 

elnököt. Továbbra is szeretnék minél több közösségépítő program szervezésében, 

lebonyolításában részt venni, amelyek a kollégisták számára egyaránt nyújtanak ismerkedési és 

szórakozási lehetőséget.  

A diákbizottsági tevékenységemmel párhuzamosan a Kollégiumi Hallgató Önkormányzat 

elnökségének munkáját is segítem. Jelenleg a titkári és a szabályzati ügyekért felelős referensi 

tisztséget töltöm be. Mindezt megelőzte az utánpótlásképzésen való részvétel, amelynek 

köszönhetően bepillantást nyerhettem a kollégiumi szervek felépítésébe és működésébe.  

A diákbizottsági alelnöki tisztségre 2016. márciusában kért fel először Zsibrita Vera, amely 

felkérést örömmel vállaltam. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban hatékonyan tudtunk 

együtt dolgozni, így nem volt kérdés számomra, hogy igent mondok az újabb felkérésre. Bízom 

benne, hogy a közös munka a jövőben is sikeres lesz. 

 

 

Partnerek 

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat 

A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal, mind a KolHÖK elnökségi tagokkal, mind a 

diákbizottsági és választmányi elnökökkel az eddigiekben is jó kapcsolatot ápoltunk, amit a 

jövőben is fent kívánunk tartani. Úgy gondolom, hogy a későbbieken is hatékonyan tudunk 

majd részt venni a közös projektekben és az együttműködésre törekszünk.  
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Kollégiumi Szolgáltató Központ 

A kollégistákért való közös cél, miszerint egy élhető, harmonikus környezetet biztosítsunk a 

számukra elengedhetetlenné teszi a jó kapcsolatot a Kollégiumi Szolgáltató Központ 

munkatársaival. Úgy vélem, hogy az eddigiekben kialakított gördülékeny együttműködést az 

egyetemi alkalmazottak és a diákbizottság között a jövőben is meg kell tartani, amely mindkét 

fél hatékony kommunikációjával elérhető. Az elmúlt időszakban a kollégiumunk 

osztályvezetőjével, Orosz Bernadettel, sikerült kialakítanunk egy jól működő egyeztetési 

stratégiát, amit a jövőben is folytatni kívánok. 

 

ELTE Kollégiumi Hallgatói Alapítvány 

Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Alapítvánnyal évek óta szoros partnerségi kapcsolatot 

alakítottunk ki, segítséges és támogatása elengedhetetlen a színvonalas rendezvények, 

szolgáltatások megvalósulásához. A jövőbeni közös munkában továbbra is zökkenőmentes és 

hatékony együttműködést remélek a kollégisták közösséggé való kovácsolódása érdekében.  

 

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club  

A BEAC-cal való együttműködésünk a sportszolgáltatás szempontjából kiemelt jelentőségű, 

mivel kollégiumunk nem rendelkezik sportpályára alkalmas területtel, így más lehetőségeket 

kiaknázva igyekszünk minél szélesebb körű sportszolgáltatást biztosítani. A BEAC ebben nagy 

segítségre van számunkra az idei évben az aerobik mellett pilates és kettlebell edzések is 

elérhetőek kollégiumunkban. 

 

Hotel Góliát 

A Kerekes Kollégium különleges helyzetéből adódóan partnerként tekintünk a kollégisták 

számra lakhelyet biztosító Hotel Góliátra is. A Hotel munkatársaival jó viszonyt ápolunk, 

segítségünkre vannak a rendezvények lebonyolításánál és szolgáltatások megvalósulásánál is. 

Úgy gondolom ezt a napi kapcsolatot a továbbiakban is fent kell tartani és erősíteni kell azon.  
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Szolgáltatások 

Sportszolgáltatás 

A már említett heti rendszerességű aerobik edzések mellett, idén uszodabérletekkel is tervezzük 

bővíteni asportolási lehetőségeket. Ezek mellett lehetőségük van még a kollégistáknak ping 

pongozni is. A jövőben kondi és fitness termünket fejleszteni és kibővíteni tervezzük illetve a 

bokszterem minél hamarabbi megnyitását szorgalmazzuk.  

Könyvtár 

A kollégium könyvtárának hatékony működéséhez jelentős változtatások szükségesek. A 

könyvek állományát újra fel kell mérni és vezetni azt, illetve a rendszererezést átláthatóbbá kell 

tenni. Ezen változtatások a könyvtár megújulásának és a kollégisták számára könnyebb 

felhasználhatóság érdekében mindenképp terveink között szerepelnek. 

Szakmai program 

Identitásépítés  

A közösséghez tartozás élménye mindenképp egy olyan tényező, ami fontos az emberek 

számára. A Kerekes Kollégiumban az identitás építésnek hagyományai régóta jelen van, úgy 

gondolom nem véletlenül jelölik meg felvételi során újból és újból kollégiumunkat. 

Kerekesesnek lenni egy olyan érzés, amit ha az ember átél, már nem szeretne kiszakadni innen. 

Ahhoz, hogy ez az érzés megerősödjön a kollégistákban különféle programokat, 

rendezvényeket szervezünk kezdve az év eleji ismerkedős napokkal, a heti rendszerességű 

teaházakkal vagy a nagyobb kaliberű Kerekes Napokkal.  

A rendezvények mellett, KUK-os pulóver és póló rendelést szervezünk minden évben, így ha 

logónkkal ellátott ruhában látunk valakit, ha nem is ismerjük mégis érezzük, hogy egy helyről 

jöttünk és ez az összetartozás élménye az egyik legfontosabb  egy jól működő közösség 

kialakításához.  

Közélet  

A már említett programok, mint a heti redszerességű teaház vagy a Kerekes Napok, Városligeti 

Szüreti Mulatság mellett kisebb bulikat és rendezvényeket is sikerült megszerveznünk. Az 

előző félévben karaoke esttel és közös hot-dogozással is készültünk, ami ebben a félévben 
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továbbá kibővült egy csapatjátékos rendezvénnyel is. Mindegyik rendezvény az újdonság 

varázsával hatott az embereke, de sikeresnek ítéltük meg őket, így a jövőben rendszeresíteni 

kívánjuk megrendezésüket.  

Utánpótlásképzés 

A KolHÖK által elindított utánpótlásképzést nagyon fontosnak tartom, hiszen mindenképp 

foglalkoznunk kell az érdekképviselet iránt érdeklődő kollégistákkal. Az idei évben október 

közepétől vehetnék részt a kollégisták a helyi szintű illetve központi KolHÖK-ös alkalmakon. 

Csapatvezetőként elhívatott vagyok aziránt, hogy a tudásomat továbbadhassam és szorosabb 

kapcsolatot alakítsak ki a jelentkezőkkel. 

Jövőkép 

A jövőben a múlt hagyományait kívánom követni, de azokat az újabb generációk 

szükségleteihez igazítva tervezzük megvalósítani.  A hagyományokat ápolni kell, de nem egy 

merev keretként értelmezni, így az új igények megjelenésével változtatásokra van szükség, 

amiken dolgozni kívánunk.  

Emellett, bár akkoriban még nem voltam a Kerekes Kollégium lakója, de a megszüntetési 

kezdeményezés története rávilágít arra a tényre, hogy ezt akár a későbbiekben is tervezhetik, 

ami ellen természetesen mindent meg fogunk tenni. 2017 júliusáig bérlik jelenleg a 400 

férőhelyet, a bérlésre vonatkozó pályázati kiírást a KSZK igazgatója őszre ígérte, így 

remélhetőleg ez meg fog történni. Amennyiben nem kiemelt feladatomnak érzem, hogy 

hallgatói nyomást gyakoroljunk ennek érdekében. Addig is a KUK lakók számára minél jobb 

és komfortosabb környezet kialakításán fogunk dolgozni. 

 

 


