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VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT MEGALAKÍTÁSA 

Kaptam egy levelet az önkormányzatról Szél Mónikától tanügy – igazgatási ügyintézőtől ( Budaörsi 

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály), hogy a polgármester úr szeretné 

megalakítani a Városi diákönkormányzatot, annak érdekében, hogy legyen az iskolákkal egy 

kapcsolódási pontja, valamint a diákok bevonása a várost érintő programokba. Ez a szervezet a 

diákokból állna, de a tanár s kap majd értesítést. Az SZMSZ – t az Illyéses diákok dolgozták ki. Nagy 

Leventével (5/b) jelentem meg ezen a megbeszélésen febr. 8-án hétfőn 14-kor. 

2016.02.19 - én pénteken 12:35-től gyűlést tartottunk az informatika termünkben, ahol az osztályok 

képviselői megszavazták (14 fő igennel szavazott, 1 fő tartózkodott), hogy Toldi Anna (8.) és Horváth 

Botond (7/a) tanulók képviseljék iskolánkat a városi DÖK gyűlésein. Ezt az ő szüleikkel is 

megbeszéltem, akik beleegyeztek és büszkék is voltak a felkérés miatt. 02.22 –én 14 órakor lesz az 1. 

gyűlés az önkormányzaton, ahova velem együtt megy ez a két diák és én hozom vissza őket az 

iskolánkhoz, ill. a szülővel megbeszélt helyszínre. 

2016.02.22.(hétfő) 1. Budaörsi Városi DÖK – 1. gyűlése a Városházán 14:00 – tól a 139-s teremben. 

Jelen volt mind a 7 budaörsi iskola 2 – 2 képviselője, azaz 14fő, a mi iskolánkból Toldi Anna (8. o.); 

Horváth Botond (7/a) osztályos tanulók, valamint néhány iskola (köztük a miénk is) DÖK vezetője. 

Napirendi pontok: 

- a megalakulás története: a polgármester úr kívánságára… 

- Tervek: diákok javaslattevő beleszólása a városi programokba, pl.: 30 éves a város…, előadás 

szervezések, kábítószer ellenes fórum, nyári táborok, segítség kérések különböző iskolai 

programokhoz, pályázatok, fesztiválok (IDESÜSS!), diákokat érdeklő programok… 

- elérhetőségek: szelmonika@gmail.com; szel.monika@budaors.hu; 70 67 39 555 

- képviselő testület összetétele: képviselők + bizottságok + 2 fő alpolgármester (ált.+ gimn.) + 1 fő 

polgármester (1évre szól a megbízatás)(önkéntes vállalás lenne – középiskolás jelentkezését várják) 

Levelet kell írni a Mónikának, hogy ki? mi? és miért szeretne lenni? Ezt követően lesznek a 

választások. A+B bizottságokat kell választani, ki – ki a saját érdeklődése szerint. Tehát A +B 

lehetőséget kell megjelölni. 

érdekképviseleti (Botit érdekli ’A’ lehetőségként) 

kulturális 

marketing (Annát érdekli ’A’ lehetőségként) 

gazdaság 

Kapcsolattartás – facebookon (zártkörű csoport), e - mailen. Ülések- havonta. Az oktatási bizottság 

ülésein lesz jelen a diák polgármester, s hozzászólási joga lesz. 

Ezekről volt szó az 1. összejövetelen. 
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DÖK - NAGYBÖJTI FILMKLUB FELSŐSŐKNEK 

 02.19 –én pénteken, 02.29 –én hétfőn 14:00 – 15:30 – ig, 03.04 – én pénteken 13:00 -14:30 - ig 

Kalkuttai Teréz anya életéről 90 percben 

a könyvtárban lévő 5/b osztály termében. A hangzás és a látvány mozi film minőségben. 

                   Teréz anya – Isten szegényeinek a nevében 

               ( Mother Teresa – In the name of God’s poor) 

Színes, m. b. életrajzi film, 155 (90+65) perc, 1997 – Rendező: Kevin Connor – 

Főszereplők: Geraldine Chaplin, Williem Katt, Keene Curtis, Helena Caroll 

Ez a feledhetetlen díjnyertes játékfilm a Nobel-békedíjas Teréz anya Indiában eltöltött 

évtizedeit mutatja be. A nővér kezdetben tanárként oktatta a leendő apácákat, ám amikor 

szembesült az országban tomboló szegénységgel, elhatározta, hogy a szegények és rászorulók 

között tölti életét. A hatalmas nyomornegyedbe érkezve gyanakodva fogadják, ráadásul a 

muzulmánok és a hinduk között fennálló ellentét is hátráltatja a munkájában. Teréz anyát 

mindez nem tántorítja el, és megrendíthetetlen buzgalommal létrehozza a Szeretet Misszióját, 

amely világszerte menedéket nyújt mindmáig az elesettek számára. A film címszereplője a 

háromszoros Golden Globe - jelölt Geraldine Chaplin (Doktor Zsivágó), aki karizmatikus 

alakítást nyújt Teréz anya szerepében. A DVD-n extraként látható a Szkopjétől 

Kalkuttáig című Teréz anyáról készült dokumentumfilm. 

Ez az alkotás egyszerre tanulságos és példaértékű történet fiataloknak, és elgondolkodtató mű 

minden ember számára. Teréz anya erős hite és csodálatos élete fontos üzenetet hordoz az 

önfeláldozásról, a kitartásról, a hit erejéről az élet értelméről. 

Az IRGALMASSÁG évében, diákjainknak meg kell mutatnunk az időről időre való megállás, 

az esténként elvégzett lelkiismeret vizsgálat értelmét, a hálaadás és a megelégedettség 

fontosságát, az egyszerű dolgokért való hála, öröm fontosságát…, mert az Úr Isten irgalmas 

szeretetét csak az tudja tovább adni, aki átélte, megértette. Fontosnak tartom, hogy 

tanítványainknak felhívjuk a figyelmét a filmen keresztül (KÖZVETETT MÓDON), az Isten 

irgalmas szeretetének a megnyilvánulásaira és azok felismerésére (a gondviselő szeretetre, a 

családunkra, a természet szépségeire, a sokféle ellentétes helyzet megéreztetésére… HOGY 

MINDENÉRT TUDJUNK HÁLÁT ADNI, S EZZEL A MEGELÉGEDETTSÉG 

ÉLMÉNYÉT ADJUK VISSZA. 

Nagy örömömre szolgált, hogy immár másod ízben (az 1. vetítés 02. 19- én volt az iskolai keresztút 
előtt) csaknem 20 felsős volt jelen ezen a filmvetítésen. Ezt szeretném megismételni pénteken is (03. 

04 –én) ugyanezen a helyszínen azoknak, akik szerették volna megnézni a filmet, de tanóráik miatt 
nem tehették. Mné Szilvia – DÖK vezető tanár 
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