
Diákönkormányzati pályázat  

•Türk Anna Sára vagyok a 10. B osztályból, amelynek francia tagozatára 2020-ban nyertem 

felvételt. A diákönkormányzatban való részvételemet, általános iskolában kezdtem. Mivel a vírus 

miatt első kézből nem tapasztalhattam meg a Kölcsey-s diákéletet a régi „fényében”, és ezzel 

egyre többen vagyunk így az iskolában, ezért amennyiben mi kerülünk elnöki tisztségbe, 

lehetőségeinkhez mérten, mindent meg fogunk tenni, hogy a diákélet újra felpezsdüljön, ahogy 

erre az előző vezetőség is törekedett. . Nagyon fontosnak tartom a kommunikációt, szeretném, 

ha mindenki beleszólhatna a döntésekbe, programokba, ezért hivatali időm alatt nagyon 

figyelnék arra, hogy mindenkit meghallgassak, és segítsek minél több ötletet megvalósítani. 

•Petromán Zsolt vagyok, jelenleg a Kölcsey Ferenc Gimnázium 10. C osztályában végzem 

tanulmányaimat német nyelvi tagozaton. Számos iskolai programban igyekszem részt venni. 

Ezelőtt az Apáczai Csere János Általános Iskolába jártam, ahol jelentős szerepet vállaltam a 

diákközösség életében. 5. osztálytól kezdve minden évben megválasztottak képviselőnek és 8. 

osztályban én vehettem át az elnöki posztot megosztott munkakörben. A városban megrendezett 

megyei DÖK parlamenti gyűléseken, valamint a városi DÖK parlamenti gyűléseken egyaránt 

részt vettem és hozzájárultam a közösség építéséhez. Igyekszem mindig a legtöbbet kihozni 

magamból és ötleteimmel, terveimmel hozzájárulni egy jó diákközösség épüléséhez. Fontosnak 

tartom a folyamatos fejlődést, és az új lehetőségek beépítését a közérdekű célok 

megvalósításához. 

 

Amiket tervezünk megvalósítani elnöki tisztségünk alatt: 

•Tevékeny elnöki pálya, diákügyek maximális képviselete kommunikatív, összetartó 

diákközösség kialakítása 

•Egész éves adománygyűjtés különböző szervezetek részére (pl.: Jósa András Oktatókórház 

Gyerekosztálya, Állatbarát Alapítvány) 

•Karácsonyi forgatag az udvaron, amelyben minden osztálynak külön lesz lehetősége árulni 

karácsonyi édességeket, ajándékokat illetve halloween-i „csokit, vagy csalok” program 

megalkotása (ennek értelmében, aki beöltözik, nem felel, és értékes nyereményeket kaphat) 

•Kölcseys fesztivál bevezetése, amelynek a programjait közösen szavaznánk meg, az 

időpontjával együtt 

 

Szeretnénk megteremteni egy olyan diákközösséget, amely összetartó és közvetlen egymással. 

A meglévő programok rekonstruálását, új programok létrehozását tervezzük. Ezen programok 

bevezetésével járulnánk hozzá iskolai életünk megreformálásához. 
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