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Tisztelt Küldöttgyűlési Tagok!

1.Bemutatkozás

Takáts Réka vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi karán
másodéves, szociológus hallgató. Az általános iskolától kezdve, mindig fontosnak tartottam,
hogy segítsek társaimnak és az oktatási intézménynek, amennyire lehetőségeim adottak.
Örömmel tölt el, hogy tavaly nyáron csoportvezető lehettem a gólyatáborban, ezáltal
segíthettem a gólyák integrációját és megkönnyíthettem számukra az első lépéseket az
egyetemen. Szeptember elejétől lehetőségem nyílt arra, hogy a TáTK Hallgatói
Önkormányzatának a tagja legyek és jobban belelássak az egyetem működésébe, illetve még
többet segíthessek hallgató társaimnak. 2014 szeptemberétől az elnöki megbízotti pozíciót
töltöm be. A nyolc hónap alatt sikerült a Hallgatói Önkormányzat működését megismernem,
nem specifikusan, inkább az egészet átlátva. Igyekeztem maximálisan végezni a munkámat,
véleményem szerint ez sikerült az eddigiekben. Segítőkészségemet az is bizonyítja, hogy
alapító tagja vagyok a Kölyökmentők egyesületnek. Kidobott, megkínzott kutyáknak segítünk.
Orvosi ellátást biztosítunk nekik és felelősségteljes gazdát keresünk számukra, amikor már
egészségi és lelkiállapotuk megfelelően stabilizálódott. Ezen kívül olyan családoknak gyűjtünk
adományokat, akik a létminimum alatt élnek és hiányt szenvednek bármiféle dologból, például
élelem és ruházat.

2.Pályázat célja
Pályázatommal szeretnék jelentkezni az ELTE TáTK HÖK Kommunikációs Bizottság elnöki
posztjára. Megfelelőnek érzem magam a pozícióra, mivel nyílt, energikus, megbízható és
maximalista vagyok. Úgy gondolom, hogy egy Bizottsági elnöknek fontos tulajdonsága, hogy
naprakész, barátságos a hallgatókkal és könnyen együtt tud dolgozni a bizottságon belüli
taggal/tagokkal.
A bizottság munkáján nem szeretnék hatalmas változásokat, mivel úgy gondolom, hogy a
jelenlegi elnök Somogyi Dorina és a bizottság tagja Novák Dániel rendkívül jó munkát
végeztek. Amit fontosnak tartok, hogy a Heti Hétfői Hírlevél népszerűbb és olvasottabb legyen,
illetve valamilyen módon szeretném elérni, hogy a TáTK HÖK honlapjával össze tudjuk
kapcsolni. A plakátokra is szeretném jobban felhívni a figyelmet, mert tapasztalataim szerint
nem mindenki nézi a faliújságokat. Ezzel kapcsolatosan is az internet adta lehetőségeket kellene
a jövőben kihasználni.
A bizottság tagjával Novák Dániellel úgy gondolom nem fog problémát okozni a közös munka,
hiszen kreativitása és szakértelme nagy részben hozzájárul a bizottság akadálymentes

működéséhez. Bízom benne, hogy amennyiben sikerül ezt a pozíciót betöltenem, maximálisan,
hibák nélkül fogom végezni a munkámat és a Kommunikációs Bizottság, elnöki tisztségem alatt
fejlődni tud.
Köszönöm a figyelmet!

Takáts Réka

