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Bemutatkozás: 

Ficzere Norman vagyok, az államtudományi szak másodéves hallgatója. 

Tiszaújvárosban, Borsodba nőttem fel, viszont gimnáziumi éveimet Debrecenben 

töltöttem. Két évvel ezelőtt a családommal Veszprém megyébe, Tapolcára költöztünk. 

Tehát az ország két különböző pontját is otthonomnak mondhatom. Az ok, amiért úgy 

döntöttem, indulok az idei hallgatói önkormányzati választáson, hogy szívügyemnek 

érzem karunk hallgatóinak mindennapjait az egyetemen. Szeretném még jobbá, még 

élvezhetőbbé tenni diáktársaim hallgatói életét. Elhatározásomnak legnagyobb löketét 

a mentorprogramból hozott motivációm adta. A programnak köszönhetően sikerült 

jobban belelátnom a jelenlegi önkormányzat működésébe, a programszervezésébe és 

a hallgatói létbe.  

 

Az imént említett tapasztalataimnak hála, megfogalmazódott bennem, hogy a 

szervezet mely aspektusai működnek rugalmasan és precízen, és mik azok a pontok, 

amelyeken lehetne finomítani azért, hogy a hallgatók szívesen forduljanak a HÖK felé. 

A tavalyi évben a Diákjóléti Bizottság tagjaként, ennek a területnek a munkájában 

vehettem szervesen részt, így a legfőbb elképzeléseim is ide irányulnának. 

 

 

 

1. Diákjóléti Bizottság reformjára irányuló ötletek: 

Diákjóléti Bizottsággal szeretném kezdeni programomat, amelynek a munkájába az 

elmúlt 1 évben részletesebben is beleáshattam magam. Értem ezalatt: a rendszeres- és 

rendkívüli szociális ösztöndíjakat, a kollégiumi pályázatokat és a tanulmányi 

ösztöndíjak megismerését, elbírálását. Aktívan részt vettem a bírálatok elkészítésében 

és feltűnt, hogy számtalan pályázó olyan hibák folytán nem tudott részesülni 

ösztöndíjban vagy vesztett értékes pontokat, amelyeket egy hiánypótlási lehetőséggel 

könnyen orvosolni tudnánk. Azt gondolom mindenkinek meg kell adni a második 

esélyt a hibák kiküszöbölésére, a csatolmányok helyességének pontosítására. Nem 

szeretném, ha a továbbiakban ezen figyelmetlenségek miatt érné kár a hallgatói 

közösséget, érne kár minket, diákokat. Fontosnak és hasznosnak tartom a fogadóórák 

meglétét és a gyakori tájékoztatást a szociális ügyekkel kapcsolatban.  

 

 

 

 



2. Kulturális rendezvényeket érintő ötletek: 

Egyetemi mindennapjaim másik meghatározó területe a kultúra, hisz már 2021. ősz 

óta a Ludovika Egyetemi Színpad lelkes tagja vagyok. Hol, ha nem a mi egyetemünkön 

kell elég teret adni a kultúrának, hogy az ebben érdekelt hallgatók kedvük szerint 

képesek legyenek kihasználni a lehetőségeket, és tehetségüket. Ennek megfelelően 

szeretném a Csontváry-programon kívül is, hogy alkalom nyíljon a 

színházlátogatásra. Tavaly saját magam tapasztalhattam, hogy mekkora érdeklődést 

váltott ki, majd sikert aratott a Ludovika Néptáncegyüttes által tartott táncest a 

kollégium médiatermében, így ezt mindenképp szorgalmaznám, ha rendszeres 

egyetemi programmá válna. A „Holt költők társasága” című film sokunknak közel 

állhat a szívéhez. Így, hogy az egyetemünkön is mindenki megvalósíthassa önmagát 

és kifejezhesse a saját romantikus vagy realista énjét támogatnám a versíró, illetve 

felolvasó esteket. 

 

3. Kommunikáció fejlesztése ötletek: 

Úgy gondolom nem csupán a magán, de a közösségi életben is az egyik, ha nem a 

legmeghatározóbb dolog a kapcsolatok megfelelő fenntartásához a kommunikáció. 

Nyilván az adott hallgatói képviselet a választás útján érzékelheti, hogy mire is van 

szüksége a diáktársainak, de a körülmények folyamatosan változnak, így az érdekek 

is módosulhatnak. Szorítkoznék ezen tény érdekében arra, hogy gyakoribb 

közvéleménykutatásokat tartsunk, amellyel világosabb képet kaphatunk arról, hogy 

mi az, amely a hallgatókat érdekli a mindennapokban. 

 

4. Kollégium jobb kihasználása érdekében: 

Szorgalmaznám a kollégium tereinek a kihasználását, így több szórakozási lehetőséget 

biztosíthatnánk a diákoknak. Kvíznightok, gaming party-k, társasozós estek és még 

más közösségi program megvalósítását támogatnám, amely természetesen karunk 

összes hallgatója számára nyitott esemény lenne, annak érdekében, hogy a hallgatók 

még inkább megismerhessék egymást. Ezzel is tovább erősíteni a hallgatói közösséget. 

 

Zárszó 

Mint ahogy már említettem legfőbb célom, hogy a karunk hallgatói légkörét a lehető 

legbarátibbá tegyem, ahol bárhol, bármikor segítő kézre találsz. Mert habár 

mindannyian mások vagyunk más-más célokkal, de hiszem, hogy az utunk egy. Bízom 

benne, hogy a leírtak alapján alkalmasnak tartotok az önkormányzati választmányba. 

Én nagyon szeretnélek titeket képviselni és segíteni. Ha bármi kérdésetek van, 

nyugodtan írjatok 😉. (Puszi pacsi) 


