
 

Kedves Hallgatótársak! 

Kosztyi Kata vagyok, elsőéves hallgatója a nemzetközi igazgatási alapszaknak. Az egyetemtől nem is 

olyan messziről, a Csepel-szigeten elhelyezkedő Tököl városából érkeztem idén a Ludovikára. 

Ráckevére jártam gimnáziumba, ahova bár egy halk szavú 13 évesként érkeztem, a falakat már egy 

annál sokkal bátrabb és eltökéltebb 18 évesként hagytam el. Gimnáziumi éveim során tagja voltam a 

DÖK-nek, és végig mondhatni koordinátori szerepet töltöttem be az osztályomban. Felvillanyozott, ha 

szervezhettem valamit vagy, ha segíthettem valakinek (legyen szó egy matek példa elmagyarázásától 

az érettségi jelentkezés leadásának hogyan-mikéntjéig). Paradox módon az adott energiát, ami más 

embernek csak terhet jelentett volna. Így lyukadtam ki ott is, hogy az utolsó előtti évemben már mini 

színdarabot, végzősként pedig a szalagavatónkat és a májusban esedékes tanárbúcsúztatót 

szerveztem. Szerettem végezni mind a háttérmunkát, mind azt, ami egy kicsit nagyobb figyelmet von 

az emberre (például az iskola diáksága és tanári kara előtti felszólalás). De a lényeg számomra mindig 

ugyanaz maradt: hogy valami igazán fantasztikusat alkossak közvetve vagy közvetlen. 

Terveim: 
Programomnak alapvetően két nagy pillérét tudnám meghatározni, melyek mellé társulnának az 

alapvető HÖK-ös teendők. 

 Utóbbiakba sorolnám azt, hogy megválasztásom esetén természetesen rendelkezésre állnék, 

bárkinek legyen problémája, legjobb tudásom szerint segítenék. Akár elektronikus, akár személyes 

úton elérhető lennék (mondhatni 0-24-ben, hisz az Orczy úti kollégium lakója vagyok). Hallatnám a 

hangom a közösségünk érdekében, különös figyelemmel gólyatársaimra, akiknek ezekben a rendkívül 

kiszámíthatatlan időkben, talán a legnagyobb szükségük van erre.  

Pontosan a gólyák igényeiből kiindulva született az ötletem, egy Gastro fórum létrehozására. 

Egy olyan felületet szeretnék teremteni (ez lehet online, egy Facebook csoport vagy akár egy 

újság, újság cikk) melyben összegyűjthetnénk, Mi hallgatók, hogy melyek azok a helyek Pesten és 

akár a környékén, amiket mindenképp érdemes meglátogatni. Olyan éttermek, kávézók, bisztrók 

és pubok gyűjteménye lenne ez, melyek a szívünkhöz nőttek különböző indokokból. Ez segítség 

lenne az újonnan a fővárosba költözőknek, de biztos vagyok benne, hogy a budapesti hallgatóknak 

is tudnánk újat mutatni. Fő jellegzetessége az lenne, hogy az információ nem veszne el, 

visszakereshető lenne, hogy akár az összes helyszínre el tudjunk látogatni, vagy segítséget 

nyújtson, ha egy randira vagy egy baráti összejövetelre-iszogatásra keresnénk a megszokott 

helyett valami újat, valami mást. 

A pályázatom fő pilléréhez, a gólyatábori csapatom és a gólyatábor adta az ötletet; mert, ha 

sok mindenre nem is, arra rájöhettem, hogy az egyetemisták szeretnek inni. Főként alkoholt, és 

abból is sokat, de gondolom ezzel senkinek nem mondtam újat. Így hát felvettem a kapcsolatot 

többek között a Fröccsterasz és a Könyvtár Klub & Treffort kert vezetőivel. Mind e-mailes, és egy 

személyes találkozó alkalmával is, Mócsány Tamás - a Könyvtár Klub & Treffort Kert programjának 

vezetője - kifejezte maximális támogatását az ügyben, hogy kedvezményt nyújtson az NKE-es 

hallgatóknak. Mint, ahogy nekem azt személyesen is elmondta, szeretné támogatni a hallgatókat 

abban, hogy kialakíthassunk egy törzshelyet, ahol rendezvényeinket akár heti rendszerességgel is 

tarthatnánk. Ezek lehetnének szakkörök, közös meccsnézés és bulik is, a hallgatók igényétől 

függően; természetesen az aktuális járványügyi szabályok betartásával. Szerencsénkre a klub 

földrajzilag sincs messze, és Mócsány Tamás támogatásával, a megválasztásom esetén, semmi 

sem állhatna az egyetem hallgatói útjába, hogy bevegyük a Könyvtár Klubot az Astorián! 


