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„Akkor élsz, ha másokért élsz.” 
 

          Mondta Széchenyi István, a legnagyobb magyar. Hasonló filozófiát fogalmazott meg 
későbbről Teréz anya is, ami a következő: „Mi boldogít a legteljesebben? -A másik ember 
hasznára lenni.” 

A hasznosság érzésének vágya az emberek legtöbbje között egy korszakokon és 
országhatárokon átívelő cél. Ezzel a céllal indulok idén újra a HÖK választáson. 

          Horváth Lilla Kinga vagyok, II. éves Államtudományi szakos hallgató, budapesti 
lakos. Tanulmányaimat tavaly kezdtem meg az ÁNTK berkeiben.  
Indultam a 2019-es HÖK választáson, így jelenleg a Ti szavazataitoknak és bizalmatoknak 
köszönhetően választmányi tagként részese lehetek ennek a korporációnak. 

Az elmúlt egy év során a HÖK tagjaként megtapasztalhattam és betekintést nyerhettem a 
szervezet munkájába. Ezt a megszerzett tudást szeretném az elkövetkezendő két szemeszter 
során is a hasznotokra fordítani. Az általatok szerzett mandátum nagy felelősség. Felelősség, 
mert a Ti szavazatotok révén a bizalmatokkal is élünk. A Ti érdekeiteket képviseljük, a Ti 
elképzeléseiteket valósítjuk meg, a Ti javatokat szeretnénk elérni az egyetemi élet minden 
területén. 

A tavalyi év második féléve elég rizikósan indult, azonban inkább több, mint kevesebb 
sikerrel „túléltük és megéltük”. A jelenleg még mindig fennálló krízis helyzetre való 
tekintettel csak bizonyos programpontjaimat tudtam megvalósítani.  

         Most újult erővel, a kéréseket, megkereséseket nem feledve az idei szavazás 
eredményétől függően a legjobb tudásom szerint valósítom meg azokat, illetve az új 
elképzeléseket.  
Bizonyára mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az információáramlás nem volt 
feltétlen sikeres, így első sorban ezen szeretnék változtatni félévente legalább egy alkalommal 
megrendezésre kerülő rektori-dékáni üléssel, amit HÖK kerekasztal beszélgetések előznének 
meg veletek, ahol elmondhatjátok a kéréseiteket, kérdéseiteket, meglátásaitokat és felmerülő 
panaszaitokat nekünk.  

        Az NKE-t sok kar, sok szak, tehát sok hallgató, azaz Mi alkotjuk. Az országos vérellátást 
támogató önkéntesek száma drasztikusan visszaesett az utóbbi időben. Együtt egy jó cél 
érdekében tehetünk ez ellen szervezett véradással, amit az intézmény területén belül 
valósítanék meg a Semmelweis egyetem segítségével. A tavalyi év során csak az ÁTMA-n a 
levelezős képzésben résztvevőkkel együtt több, mint 2201 diák volt.  Ha minden kar legalább 
5-10%-a részt vesz, akkor akár több száz emberéleten segíthetünk ezzel. Én ezt nevezem 
elsősorban a Haza szolgálatának. 

        A karok közötti integrációt közös sportversenyekkel (football, kosár stb.) szeretném 
erősíteni, ami a kollégiumhoz szükséges felvételi pontokba is beleszámítana. Így összekötve a 
kellemest a hasznossal.  

         A kollégistákat sem feledve, a köztisztaság érdekében szintenként legalább kettő 
porszívó beszerzését támogatom, illetve az iskolai szünetekben a kollégium teljes körű 
takarítását indítványozom – nem az eddig „alkalmazott” módon -.  



 

 

          Mint testnek a kenyér, úgy az egyetemistának a buli. A vészterhes időket meglépve, 
szorgalmazom az elmaradt események pótlását, mi több, kibővítését.  

        A Hallgatói Önkormányzat tagjának lenni nem holmi titulus, hanem felelősségteljes 
munka azért, hogy az érdekeitek valóban képviseltetve legyenek. Ambícióm és lelkesedésem 
töretlen, így bízom benne, hogy az eddigi tevékenységeim által alkalmasnak találtok idén is a 
pozícióra. 

 

Együtt egymásért! 
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