
 
 

 

 

 

Bemutatkozás: 
Zelkó Réka vagyok az ELTE BPDK, negyedéves, nappali tagozatos hallgatója. 2017-ben nyertem felvételt 
a Savaria Egyetemi Központ tanító szakára, amin jelenleg is tanulok. Korábbi tanulmányaimat 
Zalaegerszegen folytattam, az akkori nevén a Deák Ferenc szakközépiskola falai között. Pedagógia 
szakosként kérdés sem volt, hogy olyan helyre fogok felvételezni, ahol tovább bővíthetem a tudásomat. 
Így, amikor eljött a tájékozódás ideje, Szombathely az első jelöltek között szerepelt, végül a végső 
lehetőség maradt. A sikeres alkalmassági vizsgákat és felvételit követően elkezdődött az „A” bizonyos 
nagybetűs egyetemi élet, amiről korábban mindenki azt mondta, életem legszebb évei lesznek.  
Gólyaként részt vettem a számunkra szervezett gólyahéten, ahol már akkor csodálkoztam pásztoraim és 
a szervezők munkáján.  Felettébb imponáló volt látni, hogy hallgatók csoportja képes egy ilyen 
összefüggő rendezvény szervezésére. A gondolat már ott volt bennem, hogy egy nap szeretnék a másik 
oldalon állni.  
 
Kicsit kevesebb mint egy évvel, 2018 nyarán, jó magam is jelentkeztem pásztornak. Az a 

megtiszteltetés ért, hogy a szervezők engem választottak főpásztornak, hogy „koordináljam” 

a még hozzám tartozó pásztorkat. A gólyahét után nem sokkal keresett meg Hajas Ádám, az 

ajánlattal, hogy csatlakozzak a Hallgatói Önkormányzat munkájához. Bár örültem az 

ajánlatnak, bizonytalansággal küzdöttem, mert tisztában voltam vele, hogy egy ilyen 

elfoglaltság rengeteg időt vesz igénybe. Végül természetesen csatlakoztam a HÖK-hoz és TÓK 

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök, Hajas Ádám referense lettem.  

A következő időszak a tanulás és a beilleszkedés viszontagságaival telt, aminek gyümölcse 

2019 nyarán és őszen ért be. Akkor történt ugyanis, hogy az akkori gólyahét és gólyabál egyik 

főszervezője lettem. A rendezvények sikeressége után elkezdtem több irányban bizalmat 

kapni, és egyre szélesebb körben kaptam feladatokat. Mára tagja vagyok a BDPK Intézeti 

Tanácsának, a Külügyi és Nemzetközi Bizottságnak, valamint az Ösztöndíj Bizottságnak. 

Legutóbbi előzményeként tekinthető, hogy 2019 őszi félévében az irányításom alatt futottak 

a rendszeres szociális támogatás kérvények bírálata, és a SEK kari ösztöndíjak aktualitása. Ezt 

a nemes feladatot mostanra Molnár Dorottya, ösztöndíj biztos végzi.  

Tervek: 
A Hallgatói Önkormányzatban eltöltött másfél év alatt rengeteg tapasztalatot szereztem. 

Megállom a helyem tanulmányi, gazdasági, ösztöndíj és rendezvényszervezői területeken is. 

Úgy gondolom egy Koordinátor mindegyik területen megállja a helyét, így magamat is 

alkalmasnak tartom egy koordinátori referens pozíció betöltésére. Célom az, ami az elmúlt egy 

évben volt.  A Koordinátor munkájának elmaradt réseit kitöltsem, hogy a végén teljes legyen. 

Szeretnék olyan feladatokra időt fordítani, amik eddig háttérbe szorultak. A Hallgatói 

Önkormányzat mindig is a hallgatókért működött. Ennek tudatosítása a mi feladatunk, és a 
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kommunikáció még fejlesztésre vár. A hallgatóknak tudniuk kell, hogy a „pincében” található 

iroda az ő helyük. Ez ugyanaz igaz a választmány tagjaira is. Egy olyan légkört tervezek 

kialakítani a segítségükkel, amivel szervezettebben és gördülékenyebben folyik a munka. 

Esetleges megválasztásom után javaslatot tennék, a meghatározott időben megtarott 

ülésekre.  A meglévő integracio.elte.hu oldalt korszerűsíteném, és folyamatosan frissülő 

állandó tájékozódási ponttá tenném. A forgatókönyv ugyanez lenne a Facebook, Instagramm 

és Tik-tok oldalainkkal.  

 

Az előzőekben összefoglalt írásom alapján bízom a Képviselő testület döntésében, hogy 

pályázatom támogatja és folytathatom a megkezdett munkámat.  

 

Szombathely, 2020.11.06. 

         Zelkó Réka 

         GYE7PS 

         zelkoreka@gmail.com 
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