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Kedves Hallgatótársak!  
 

 

Bemutatkozás és motiváció:  
 
Huszti Dóra Anna vagyok, másodéves hallgató az Államtudományi és Nemzetközi 

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

Szatmár-Bereg megyében található Zajta, innen érkeztem a fővárosba. A 

gimnáziumban, ahova jártam a Diák Önkormányzat alelnöki tisztségét 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 mindennapjait. Ezen tapasztalatok hajtottak, hogy 

elinduljak a tavalyi HÖK választásokon, amelynek köszönhetően egy teljes éven át 

tevékenykedhettem választmányi tagként. Egy olyan közösségnek lehettem része, 

melynek köszönhetően rengeteg új barátság köttetett, új ismereteket és 

élményeket szerezhettem, amelyekért hálás vagyok. Az idáig rám bízott 

feladatokat a tőlem telhető legnagyobb elszántsággal és lelkiismerettel végeztem 

el, ezen tapasztalatokat szeretném hasznosítani a jövőben is. Ebből kifolyólag 

összegezve: a legnagyobb motivációm és célom az egyetemünkön eltöltött időt 

színesebbé tenni és a felmerülő problémákat támogatásommal eszközölni.  

Természetemből adódóan szeretek segíteni másoknak ott, és ahogyan csak tudok. 

Igaz ez az élet minden területére, de szeretnék egy számomra igazán meghatározó 

eseményt példaként felhozni: ez pedig az idei Gólyahét. Mentorsegítőként nagy 

örömmel és lelkesedéssel vetettem bele magam az előttem álló feladatok 

tömkelegébe, igyekeztem minden tudásomat és ismeretemet összeszedve a 

csapatunk tagjaiban, illetve a hozzám fordulókban felmerülő bizonytalanságokat 

eloszlatni. Szerettem volna, ha a korlátozott lehetőségek ellenére is sikerül pozitív 

benyomást kelteni a gólyákban egy tartalmas programsorozatot és egy összetartó 

kis közösséget teremtve, amelyek a visszacsatolások alapján sikerült is!  A 

feladatok szervezésében és végrehajtásában segédkezve az új ismeretségek 

mellett, olyan tapasztalatokkal is gazdagabb lettem, amelyeket szeretnék esetleg 

a jövő évi gólyatábor/gólyahét lebonyolítása során kamatoztatni. 

Kommunikatív, nyitott és kompromisszum kész vagyok. Maximalistaként pedig a 

gyakorlatiasság és a megbízhatóság jellemez leginkább.  

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.  
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Terveim: 

A tavaly évi programom legtöbb pontja, a vírus szülte kaotikus időszakban nem 

tudott megrendezésre kerülni. Éppen ezért, a hasonlóan bizonytalan jövőt látva, 

teret nyerhetnének az online térben zajló versenyek lebonyolításai. Gondolok itt 

egy Honfoglaló bajnokságra, amely kapcsán egy három fordulós döntősorozat 

végén nyerhetné el egy büszke HUNfoglaló a trónja mellé a koronát. 

Esetleg a hangjegyek és rímek megmérkőztetése során megmutatkozhatna egy-

egy dalszöveg elemzése során, hogy a zenekedvelők vagy a versfalók képzelete 

kerül-e ki győztesen.   

Viszont mindenképpen szeretném végre, ha megrendezésre kerülhetne az első 

irodalmi estünk. 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 oszthatod őket, mondjuk egy „Könyv Klub” keretein belül egy 

olyan csoport tagjaival, akik szintén az irodalom szerelmesei közé tartoznak? Vagy 

egy olyan személy előadásán részt venni, aki a szívedhez legközelebb álló 

színdarab megírásában is segédkezett? (Funfact: az előkészületek már 

megkezdődtek!) 

Esetleg a másik végletbe sorolnád magad? Szeretnél segíteni az arra 

rászorulóknak vagy a szíveden viseled 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!  
 

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 a fejedben, amin szíved szerint változtatnál, de úgy érzed, 

hogy egyedül képtelen lennél őket megvalósítani. De mi van, ha nem csak benned 

fordultak meg ezek a gondolatok, hanem több társadban is, kollektív 

problémaként?  

Terveim között szerepelne egy olyan anonim panaszkezelő felület létrehozása, 

amelyen a problémaforrások részletezése mellett, áttekinthetőek lennének az 

eddig felmerülő panaszok is. A szemeszter kezdetével párhuzamosan, tematikusan 

tudnának a hallgatók és az oktatók is külön-külön „hangot adni” észrevételeiknek, 

amelyek listázva nyilvánosak lennének, mielőtt a vezetőség elé kerülnének.  

Bízom abban, hogy a fentiek mellett azok a készségek és eredmények, amelyeket 

eddig, mint választmányi tag fel tudtam mutatni, kellőképpen megalapozták azt a 

bizalmat, amellyel a hallgatótársaim támogatnák az újraválasztásomat. 


