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Bákonyi Marianna vagyok, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 

elsőéves államtudományi szakos hallgatója. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Kisvárdáról 

származom, és az egyetemre való felvételem után költöztem Budapestre.  

Tanulmányaimnak köszönhetően több mint fél éve ismerem az egyetemi életet és annak 

fortélyait. Ennek köszönhetően, sikerült beletanulni és felfedezni olyan dolgokat, amelyek 

megkönnyíthetik az életünket, mind a kollégium, mind az egyetem szempontjából. 

Lehetőségem volt sok embert megismerni, és őket akár jó tanáccsal vagy bármilyen segítséggel 

ellátni. Ennek köszönhetően most éreztem azt az ambíciót, hogy szívesen lennék tagja a 

Hallgatói Önkormányzatnak, ezzel segítve Hallgatótársaimat. 

Nagyon sok ötletem van a hallgatói élet megkönnyítésére, a környezettudatosságra, 

illetve a közösségi élet fellendítésére. Fogadjátok sok szeretettel a programomat. 

Az életben fontosak a nagy célok, a tervek megvalósítása és elérése, de én a tettekben 

hiszek. 

 Többször, több embernél is felmerült már egy égető probléma, a nyomtatási lehetőség 

hiánya a Campus területén, amit sajnos még eddig sem sikerült megoldani. Erre a problémára 

van egy ideiglenes megoldásom, amivel kisegíthetem a nyomtatni vágyó diáktársaimat, célom, 

hogy ezt állandó jelleggel meg tudjuk valósítani. 

Egy másik megoldásra váró probléma, aminek az orvosolásában szívesen nyújtanék 

segítséget, a megfelelő hulladékgyűjtés, pontosabban a használt olaj gyűjtése. Sajnos a 

kollégium területén jelenleg nincs lehetőség a használt olaj megfelelő tárolására, ennek 

köszönhetően nem könnyű azzal mit kezdeni. 

Hallgatótársaimmal beszélgetve merült fel az az ötlet, hogy igény lenne NKE-s tárgyakra, 

mint például pulcsira, bögrére vagy akár kulcstartóra. Ezeket a tárgyakat büszkén viselhetnék 

az NKE-s hallgatók, és ezekkel is meg tudnánk mutathatni, hogy melyik egyetemhez is 

tartozunk. 

Ezen ötleteimen felül még fontosnak gondolom a közösségi, csapatépítő programok 

szervezését. Ilyen lenne például a Kolihétvége, ahol a kollégistáknak lehetőségük nyílna a többi 

lakótárs megismerésére különböző színes program keretében. Ezen eseményre olyan 

programokat tudnék elképzelni, mint közös főzés, különböző csapatépítő játékok, fröccs pong 

és akár egy filmezős este. Könnyebb egy ilyen eseményen felvenni a kapcsolatot egymással, 

mintha csak simán találkoznánk.  



Úgy gondolom, közösségi programokból sosem elég, ezért remek ötlet lenne egy pálinka, 

vagy sörkóstoló est, a már jelenleg is működő borkollégium mellett. Ezen programok 

segítségével a kézműves sörök, pálinkák készítésének rejtelmeibe és a manufaktúrák/főzdék 

működésébe nyerhetnénk betekintést. Ez nagyszerű közösségépítő program lenne, ami segítene 

megtanítani a fiatalokat a kulturált alkoholfogyasztásra. 

Másik közösségi program ötletem az NKE party sátor, melynek lényege egy nagyobb 

volumenű, több napos minifesztivál szervezése a tavaszi félév során, hiszen egy jó buli mindig 

több napig tart. Ezt a rendezvényt itt a campus területén tudnám elképzelni, aminek lenne egy 

központi helyszíne, a nagy sátor, ahol a 2 vagy 3 napos rendezvényen neves előadók koncertjein 

lesz lehetőség bulizni, továbbá szerintem még az is klassz lenne, ha több kisebb sátrat felállítva 

a más zeneistílusok kedvelőinek is kínálnánk alternatívákat. Ezen felül lehetőséget 

biztosítanánk, akár NKE-s akár bármilyen fiatal feltörekvő zenészek számára, hogy 

megmutassák magukat egy kisebb közönség előtt. 

Remélem a programom és ezen belül az ötleteim elnyerték a tetszéseteket és lehetőséget 

adtok mindezek megvalósításához! 

 

Kelt.: Kisvárda, 2022.03.14. 

Bákonyi Marianna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


