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HUSZTI DÓRA ANNA 

Államtudományi osztatlan mesterképzés I. 



Tisztelt hallgatótársak! 

Bemutatkozás és motiváció: 

Huszti Dóra Anna vagyok, elsőéves hallgató az Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar államtudományi szakán. A település, ahol felnőttem a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében található Rozsály, innen érkeztem a fővárosba. A gimnáziumban, ahová 

jártam a diák önkormányzat alelnöki pozícióját töltöttem be 3 éven keresztül. Ez idő alatt a 

DÖK-ben tevékenykedő társaimmal együtt, azon dolgoztunk, hogy különböző 

rendezvényekkel, szakkörökkel, előadásokkal változatossá tegyük a tanulók minden napjait. 

Akkor ez volt a legnagyobb motivációm. Most, bepillantást nyerve az egyetemi illetve az 

egyetemisták életébe, szeretném folytatni az ott megkezdett munkám. A Hallgatói 

Önkormányzat tagjaként részese lehetnék egy olyan összetartó közegnek, ahol hallgatóként 

tehetnék a hallgató társaimért. Ezért döntöttem úgy, hogy elindulok a 2019-20-as HÖK 

választásokon. 

Kommunikatív, nyitott és kompromisszum kész vagyok. Maximalistaként pedig a 

gyakorlatiasság és a megbízhatóság jellemez leginkább. A kreativitásommal próbálok egy kis 

színt varázsolni a körülöttem élők életébe és erre törekednék választmányi tagként is.  

Első és legfontosabb célkitűzésemként a kulturális élet fellendítését tartom. Hiszen a 

kultúra összehozza az embereket. Számos ötletem van, amelyek csak arra várnak, hogy 

bekerülhessenek az NKE programsorozatába, hozzájárulva ahhoz, hogy új barátokkal és 

felejthetetlen élményekkel legyetek gazdagabbak. 

Ötleteim: 

Mindenkinek van hobbija, valami olyan elfoglaltsága, amely kikapcsolja és feltölti őt. De 

miért olvasnád újra és újra a kedvenc könyved legjobb részleteit, ha meg is oszthatnád őket 

mondjuk egy „Könyv Club” keretein belül egy olyan csoport tagjaival,akik szintén az irodalom 

szerelmesei közzé tartoznak? 

De beszélhetsz másról is! Szeretsz a társaság középpontjában lenni? Szereted 

megnevettetni az embereket? Meg van benned a vágy, hogy mind ezt nagy közönség előtt is 

megmutasd és elnyerd a kis aranyásót az NKE Dancsó Péter címével együtt? Akkor stand up 

és comedyzz! 

Esetleg a másik végletbe sorolnád magad? Szeretnél segíteni az arra rászorulóknak vagy 

a szíveden viseled a Földünk sorsát? Akkor gyűjtsünk együtt adományokat, rendezzünk a 

fenntarthatóság jegyében megmozdulásokat és olyan bulikat, ahol az újrahasznosított poharak 

használatával is többet segítesz, mint hinnéd! Csináljuk együtt! 

Vagy inkább sportolnál, mert az adrenalin és a versenyszellem éltet? Akkor mit szólnál 

egy guinness rekord felállításához, abban a sportágban, amelyről előzetes szavazás során az 

úszás vagy a futás kapcsán a te neved is bekerülhetne a nagy könyvbe?  

Természetesen, ahhoz, hogy jól érezd magad itt, nem elég a társasági élet aktív részesévé 

válni. A Hallgatói Önkormányzat tagjaként bizalommal fordulhatnál hozzám is bármilyen 

felmerülő probléma esetén. Biztos vagyok benne, hogy már is van egy kisebb lista fejedben, 

amin szíved szerint változtatnál, de úgy érzed, hogy egyedül képtelen lennél őket kiküszöbölni. 

De mi van, ha nem csak benned fordultak meg ezek a gondolatok, hanem több társadban is, 

kollektív problémaként? Éppen ezért lehetnének évközbeli nyílt HÖK Fórumok is, amelyeken 

megvitathatnánk a problémás kérdéseket és együtt oldanánk meg őket. 

Mert NeKEm nem mindegy. Szavazz rám, hogy ha NeKEd sem! 


