DIÁKPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁSI PÁLYÁZAT

Szalay Csenge 10/b osztályos tanuló vagyok, öt éve koptatom a Károlyi padjait, fél
éve vagyok a Diákönkormányzat tagja és arra a döntésre jutottam, hogy megpályázom a
diákpolgármesteri címet.
Először szeretnék röviden kitérni eddigi iskolai tevékenységeimre. A
Diákönkormányzat programjaira már felsőben is jártam, de a gimnázium alatt szerettem
meg ezeket igazán. Besegítek annak szervezésében, az előtte és utána lévő munkákban.
Ezek a ‘munkavégzések’ mindig jó hangulatban teltek, szerethető, keményen dolgozó és
kreatív emberek között. Ezt tartottam és tartom most is a DÖK legnagyobb erényének,
lényegének. Szervezési tapasztalatot az idei évben rendezett gólyabálon szerezhettem,
amelyben a programok kitalálásában és megvalósításában is részt vehettem. Azóta a
Diákönkormányzatban kapok lehetőséget önmagam kifejezésére.
A programok ebben az évben is fantasztikusak voltak, a jókedv és a derű
jellemezte azokat és közben engem is. Igazán jól éreztem magamat, éreztem, ez valami
olyasmi ami nekem való. Az emberek kikapcsolódásának megszervezése magabiztosan,
jókedvűen de kitartóan, türelmesen. Így jutott eszembe, hogy kipróbáljam magamat
ebben a szerepben, amelyben a DÖK munkáját nem akaratosan vezetni, hanem segíteni,
koordinálni szeretném. Természetesen az iskola elvárásaival és a diákok igényeivel
összhangban.
A jövőben szeretnék pár új dolgot bevezetni a még jobb, pezsgőbb diákélet
megvalósításához:
Hogy a diákok ne csak a 8. évfolyamtól mutathasság meg tehetségüket, az alsóbb
évfolyamoknak is szeretnék adni ilyen lehetőséget új programok keretein belül.
Terveim között szerepel az iskolarádió beindítása, amelyben zenék, információk
és egyéb rádiós játékok lennének hallhatóak. ( Ez közös megegyezés alapján, a
viták elkerülése érdekében).
Azért, hogy a DÖK szervezettebben dolgozzon, az emberek kreativitásán
javítsunk, jobban együtt tudjunk dolgozni, egy hónapban egyszer egy iskolán
kívüli programot is szeretnék szervezni, ahol nem csak a 20 perces szünetünk
van egymásra. Úgy gondolom, akkor tudunk jól programokat szervezni
másoknak, ha a Diákönkormányzaton belül is jobban megismerjük egymást, nem
félünk ötleteinket megosztani, megtanulunk figyelni másokra.
Természetesen a Teaház, a Farsang, a Halloween ugyanúgy megszervezésre
kerülne, mivel mind nagyon jó programnak bizonyultak az idén is.
Az egész tanévben tartó többfordulós versenyekre új ötleteim vannak,
amelyeket a diákok élvezettel csinálnának. Ötleteim közt szerepel, hogy jövőre
egy kiválasztott témát kelljen a diákoknak bemutatni, amit rajzokon,
fogalmazásokon, plakátokon keresztül tennének meg.
Ezeken kívül több meglepetés programot is szeretnék a gimisek számára.
Remélem sikeresen elnyertem a bizalmatokat ezzel a rövid pályázattal, és
sikerül megalkotnunk az egyik legizgalmasabb, legegyedibb évet, a Károlyi
hagyományainak tiszteletben tartását, valami egészen újjal!:)

Pályázatomat egy rövid idézettel és egy képpel zárnám, amelyben nemcsak a
Diákönkormányzat szűk körére, nemcsak az iskolánkra, de a hétköznapi életre is
gondolok:
“Az ember nem sokra megy egyedül az életben. (…) Egyedül minden nehezebb,
ha egyedül van az ember, csak annyit tehet, amire egymaga képes, de mások
támogatásával sokra viheti. A közösség hatalmat ad, csak legyen olyan közösség,
amelyik elfogad és támogat!”- Clara Sánchez.

