
Kedves	  Bajtársak!	  
	  
Én,	  Pálfi	  Zalán,	  10.c	  osztályos	  tanuló,	  pályázni	  szeretnék	  a	  diákelnöki	  posztért.	  Pályázatom	  
beadásának	  célja	  a	  diákönkormányzat	  életének	  fellendítése,	  a	  diákok	  esélyének	  javítása	  az	  
érdekérvényesítésre,	  a	  diákélet	  mindennapjainak	  színesítése.	  
Alelnökömnek	  osztályom	  másik	  büszke	  tagját,	  Szigetszentmiklós	  mintapolgárát,	  Dobos	  Gábort	  
kértem	  fel.	  	  
	  
Főbb	  céljaink:	  	  

-‐ rendszeresített	  DÖK	  gyűlések	  megszervezése	  
-‐ diáknap	  megszervezése	  és	  lebonyolítása	  
-‐ stand-‐up	  comedy	  és	  slam	  poetry	  est	  megszervezése	  
-‐ segítségnyújtás	  a	  diákok	  közösségi	  szolgálati	  óráinak	  teljesítésében	  
-‐ az	  aktuális	  programok	  megszervezése	  (pl.:	  világnapok)	  
-‐ iskolai	  sportesemények	  fellendítése,	  gyakorítása	  (a	  régi	  focibajnokság	  szellemiségében)	  
-‐ diákok	  problémáinak	  rugalmas	  kezelése	  	  
-‐ diákok	  igényeinek	  felmérése	  
	  
Ezek	  közül	  kiemelkedő	  újításaink:	  
1. A	  röpilázat	  és	  focilázat	  olyan	  rendszerben	  bonyolítanánk	  le,	  hogy	  az	  év	  során	  több	  forduló	  

kerüljön	  megrendezése.	  Minden	  fordulónak	  külön	  győztese	  is	  lenne,	  de	  a	  tanév	  utolsó	  
versenyén	  (diáknap)	  abszolút	  bajnokot	  hirdetnénk.	  

	  
2. 	  A	  tanév	  során	  kiválasztanánk	  néhány	  ötletes	  világnapot,	  amelyeket	  iskolai	  kereteken	  belül	  is	  

megünnepelnénk,	  és	  ezekkel	  nem	  rabolnánk	  el	  időt	  sem	  a	  szabadidőtökből,	  sem	  az	  értékes	  
tanóráitokból.	  Például	  az	  alvás	  világnapján	  párnacsata	  vagy	  a	  szabadság	  világnapján	  
flashmob	  színesítené	  a	  szüneteinket.	  

	  
3. Szeretnénk	  lebonyolítani	  egy	  stand-‐up	  comedy	  estet,	  oly	  módon,	  hogy	  előzetes	  

közvélemény-‐kutatás	  után	  meghívnánk	  egy	  nagyobb	  és	  néhány	  feltörekvő	  stand-‐upost	  egy	  
fakultatív	  eseményre.	  	  

	  
Mint	  azt	  már	  említettük,	  segítséget	  szeretnénk	  nyújtani	  diáktársainknak	  a	  közösségi	  szolgálati	  
óráik	  gyarapításában,	  tehát	  minden	  rendezvényen	  számítunk	  a	  segítségükre,	  amelyet	  az	  utóbb	  
említett	  módon	  jutalmazunk.	  
	  
Mivel	  szabadidőnkben	  nem	  találunk	  jobb	  elfoglaltságot	  és	  barátaink	  sincsenek,	  ezért	  úgy	  
gondoljuk	  elég	  időt	  tudnánk	  a	  feladatainknak	  szentelni.	  SZAVAZZATOK	  RÁNK!	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


