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I. Részletek a tavalyi pályázatból 

 
„   A közösség jólétének fogalma mindig is erősen foglalkoztatott, és megpróbáltam érte minél többet 

tenni, azért, hogy másoknak is jó legyen.  
A folyamatos pörgés, a dinamizmus, és a kitartás, valamint az erős csapatszellem mindig segített a 

céljaim megvalósításában. Ezeket a tulajdonságaimat a közösség jobbá tétele érdekében is 

hasznosítom. Legyen szó akár osztályprogram szervezéséről, egy pályázat megírásáról, vagy szimplán 
a másikkal való törődésről, mindig szívesen segítek, időt és fáradtságot nem nézve.  Az 

osztályprogramokon mindig ott vagyok, néha ötletekkel segítek, hogy mit csináljunk. A 

Diákönkormányzat által szervezett programokat sem hagynám ki. Legyen szó a felsősök bulijáról, 
gimnáziumi programokról mindig segítek a megvalósításban, és a lebonyolításban. Élvezem ezt, és 

sosem éreztem tehernek a közösségi munkámért hozott áldozatokat. 

   A Diákönkormányzatunk működésében segítő tagnak érzem magam, úgy gondolom, hasznos 

munkát végzek. Képviselem az osztályomat, de az Újpesti Diák Szövetség révén volt már alkalmam 
prezentációt tartani az iskoláról is. A programokat saját magam szoktam ki plakátolni, és próbálok 

minél több embert belevonni abba, hogy vegyenek részt az adott programom, egyszóval szeretem 

kicsit felpezsdíteni az iskolai életet.  
    Mindig egyre több motivációval tölt el, ha látom, hogy a programokon résztvevő diákok jól érzik 

magukat, és jó visszajelzéseket kapunk. Örülök, ha sikeres rendezvényeket tudhatunk magunk mögött. 

Arra törekszem, hogy minél inkább harmonikusan tudjak együtt működni a diáksággal, és 

tanáraimmal.” 
 

„Szívügyem az iskola. Másrészt kellő mennyiségű figyelmet és energiát szeretnék fordítani a 

diáktársaimra. Tudom, és saját magam is tapasztalom, hogy az iskolai évek, pláne a gimnáziumiak 
nagyon gyorsan elszállnak. Szeretném, ha a Károlyisok vidám mosollyal emlékeznének majd vissza 

diákéveikre, és arra, hogy én is részese voltam az emlékeiknek. Szeretnék többet tenni azokért az 

emberekért, akikkel nap, mint nap találkozom, és szeretem őket, hiszen olyanok vagyunk, mint egy 
nagy család. Szeretném megvalósítani az elkövetkezendő években, hogy a diákok segítségével még 

jobb, és összetartó közösséggé formálódjunk, példát mutatva ezzel a többi iskolának is. A 

továbbiakban célom, hogy jó, és bensőséges kapcsolatot alakítsak ki diáktársaimmal. Igényeiket 

figyelembe véve szervezném a programokat, és szeretnék biztos támasz lenni a számukra, minél több 
embert belevonni a közösségbe. „ 

 

 
 

 

 
 

 

Egy évvel azután, hogy elnyertem a diákpolgármesteri címet az ambícióim és a célkitűzéseim nem 

változtak.  Sőt, megerősödtem abban a hitben, hogy jó úton haladunk egy még jobb közösség 
létrehozásának útján, és hogy megéri a sok munka és áldozat. Egy év telt el, sok munkával, tenni 

akarással, és persze rengeteg programmal. Az iskola szinte minden négyzetmétere megmozdult egy-

egy program alkalmával, volt hogy az elsősök is hozzájárultak sikerességéhez. A céljaim felét elértem, 
és most azért szeretnék újra pályázni, hogy teljes egészében kijelenthessem: Sikerült! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
II. 2012/2013-as tanév programjai 

 

            RÉGI PROGRAMOK: 
 

 Éjszakai túra 

 Kerti teaház 

 Teaházak 

 Mikulás-buli 

 Éjszaki sport/foci 

 Karácsonyi vásár 

 Farsangi buli 

 Éjszakai mozi 

 

 
 

ÚJ PROGRAMOK: 

 

 Jégdiszkó:  A gimnazisták kihasználhatták a jégpálya adottságait, egy jó hangulatú, fényekkel 

és zenével tarkított estén. 

 Órai aranyköpés/rajz/fotó pályázat:  Ezt a pályázatot ebben az évben nem sikerült teljes 

egészében beindítani, ezért jövőre év elejétől indítjuk el. 

 Károlyi kupa:  A kupa feladatai szeptemberben kezdődtek és az utolsó feladatok júniusra 

várhatók. A 5.-7. osztályos diákok kb. minden hónapban összemérhették tudásukat.  

            Néhány forduló a sok közül: Osztálycímer készítés, világűr osztálydekoráció, zenei  
                                               kvíz, könyvtáros vetélkedő 

Cél: Az osztályközösségek összehangolása, illetve a csapatszellem növelése. A felső tagozat 

diákjai ezen keresztül megismerhetik a Diákönkormányzat működését, illetve könnyebben 

bekapcsolódhatnak a programokba. 

 Halloween-party:  Az idei tanév sikerprogramjának titulált halloweeni buli jövőre is 

megrendezésre kerül! A diákok ezen program alkalmával megismerhették az angolszász 

gyökerekkel rendelkező szokásokat. Bepillanthattak egy kicsit egy másik kultúrába, a 

művelődés során persze a jó hangulat is garantált volt, amit színes programokkal 
biztosítottunk.  

 Jótékonysági esemény: Egész Újpest egy emberként mozdult meg Imikéért, és ez alól a 

Károlyi sem volt kivétel. A jótékonysági esemény 1.-12. osztályos korig mindenkit érintett, 

sőt a tanáraink, illetve az iskola dolgozói is hozzájárultak ahhoz, hogy a nehéz körülmények 
között élő Imikének és édesanyjának szép karácsonya legyen. A „károlyis „ diákok sikere az 

Újpest Médiáig is elért, sőt az Újpesti Naplóba is bekerültünk. Ezentúl szeretném, ha minden 

évben sor kerülne egy ilyen eseményre, ugyanis fontos, hogy törődjünk egymással, és úgy 

gondolom, hogy ezen jó szokást a kisebb korosztály bevonásával tehetjük teljessé. 

 Május végére tervezett DÖK csapatépítő program:   Egy csapatban fontos az összetartás és a 

csapatszellem fontosságának megőrzése, ezért is találtam ki, hogy a DÖK munkáját segítő 

diákokkal egy hétvégi délutánt eltöltve jobban megismerhetnénk egymást, illetve a diák 

vezető képzéseken elsajátított játékokkal, tesztekkel még színvonalasabb és együtt dolgozni 
tudó csapattá váljunk. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

III. Jővő tanévre tervezett programok/javaslatok 

 

Természetesen a fent említett programok a jövő tanévben is megrendezésre 

kerülnek!! ( A változás jogát fenntartom, különösen azokra az esetekre, amikor év 

közben születik meg egy-egy új program!) 

 

 Iskolai honlap fejlesztési javaslatának előterjesztése: diák önkormányzati portál 

bővítése, lent említett Károlyi Hírmondó ötletének megvalósítása 

Cél.: Szebb és impozánsabb honlap létrejötte 

 Iskolai színjátszó kör javaslatának előterjesztése: Fontosnak tartom, hogy a 

Diákönkormányzat az iskola életének több területében is részt vegyen. Ezért remélem, 
hogy sikerül beindítani egy iskolai színjátszó kört, egy olyan pedagógus vezetésével, 

aki szívesen foglakozik ezzel. A Diákönkormányzat vállalja, hogy a javaslat 

sikerességének esetében megszervezi a színjátszó kör előadásait, hirdeti azokat. 

 Közkívánatra, petíció benyújtása arra nézve, hogy az iskolai büfében gyros is kapható 

legyen: A diákok érdekeit, és kívánságait szem előtt tartva szeretnék petíciót, aláírást 

gyűjteni (természetesen előzetes egyeztetés mellett) arra tekintve, hogy az iskolai 

büfében gyros is kapható legyen. Ha ez nem megoldható, akkor javaslat arra 

vonatkozóan, hogy a büfébe több tápláló és egészségesebb élelmiszer kerüljön. 

 Rendszeresített DÖK csapatépítő programok  

 Károlyi Hírmondó :  Úgynevezett „iskola riporterek” tudósítását láthatnánk a 

Facebook csoportban, illetve a honlapra is felkerülhetnének képekkel mellékelve, 

ezzel bővítenénk a honlapon a Diákönkormányzatról szóló bejegyzéseket. 

 
 

Bízom abban, hogy az idei tanév bizonyítékul szolgál munkám eredményességét tekintve. Az eddigi 

támogatásokat megköszönve szeretném folytatni az elkezdett feladataimat, hogy az iskolának még 
több elismerést és hírnevet szerezzek Újpesten. Meggyőződésem, hogy a Diákönkormányzat egy 

elszánt csapattal rendelkezik, vezetésemmel pedig még sok teendők akad a jövő tanévet illetően is. 

Mindenképp pozitívumként emelném ki, a DÖK csapatát, akikből az egy év során egy aktív és 

szorgalmas csapat alakult ki., valamint a felsős és gimnazista diákokkal is szoros kapcsolatot sikerült 
kialakítanom, ezért a motivációm a diáksereg. Igyekszem úgy cselekedni, hogy „intézkedéseim” az Ő 

javaikat és szórakozásukat szolgálja, és mindig tisztelettel hallgatom végig az észrevételeiket, 

tanácsaikat, amiket építő kritikaként fogok fel. 
Köszönöm az eddigi bizalmat, remélem, hogy a jövő tanévben is rengeteg programmal, nevetéssel 

járulhatok hozzá a mindennapok színesítéséhez.  

 

Köszönettel: 
 

 Balla Barbara 

diákpolgármester & 
diákpolgármester jelölt  

 

 


