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Bemutatkozó: 
Kedves olvasó!  

Kovács Virág vagyok, jelenleg első éves közigazgatás-szervező szakos hallgató. Itteni 

tanulmányaim előtt öt éven keresztül Zalaegerszegen az ottani Szakképzési Centrum Csány 

László Szakgimnáziumába tanultam informatika szakon négy évet majd elvégeztem plusz egy 

évben az OKJ-t. Igy már szoftverfejlesztőként is funkcionálok.  

Már elég korán, kisiskolás koromban rájöttem, hogy szeretek közösségben lenni és a 

közösségért cselekedni, így mindig a diákönkormányzat munkáját erősítettem. Miután 

bekerültem középiskolába ott osztályképviselő lettem, majd első évem után meg is választottak 

az iskolámban Diákönkormányzati elnöknek. Ennek a választásnak köszönhetően 

képviselőként bekerültem a Városi Diákönkormányzat képviseletébe, majd két évvel később 

megszavazták személyemnek a bizalmat, hogy diákpolgármesterként tevékenykedjek. 

Szerencsémre ebben a tisztségben két éven keresztül tudtam tevékenykedni. Sajnos a 

koronavírus nagyon sok számítást keresztülhozott a testületünkben, de ennek ellenére elég 

motiváltak tudtunk maradni, hogy online térbe is folytassuk a tennivalóinkat.  

 

Az elmúlt 7-8 évben elég sok mindenben vettem részt, például megye képviselő voltam a 2020-

as országos Diákparlamenten, ahol elég sok kivetnivalóval találkoztunk, amikre mihamarabbi 

megoldásokat kerestünk helyben. Valamint 2019-ben a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak a munkáját 

segítettem Nyugat-Dunántúli régiós képviselőkét a szólj bele! program keretében, bár az 

érettségimre való készülésem miatt úgy éreztem le kell mondanom a címemről még az év 

végére.  

 

Rengeteg sikeres programot bonyolítottam már le az évek alatt, amit a talpraesett és határozott 

személyiségemnek köszönhetek és természetesen a rengeteg támogató személynek. 

Szerencsémre a szüleim úgy neveltek, hogy nincs lehetetlen, ezért ennek fejében fogok majd 

Hallgatói Önkormányzatos képviselőként eljárni, ha megszavazzátok a bizalmat 

személyemnek. Na de lássuk is mik azok a feladatok, amiket meg szeretnék valósítani 

képviselőként.  
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Programterv: 
 

Legelőszőr, amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mégis mit tennék, semmi nem jutott 

eszembe, vagy épp túl sok minden. De akkor egy pillanatra beugrott egyik este filmnézés 

közben: „Mi lenne, ha azt a programot vetném fel, ami nekem a legjobban tetszett anno?”-majd 

rájöttem, hogy azt nagyjából 300 résztvevővel rendeztük meg, így nem csak nekem tetszhetett, 

szóval tessék itt az ötlet! 

Biztos hallottatok már a 24 órás- Aludj máskor nevű vetélkedőről és sokan már részt is 

vettetek rajta a szülővárosaitokban, viszont ez csak középsulisoknak van, illetve azoknak, akik 

felveszik a kapcsolatot a szervező csapattal (Diadém).  

Én ezt megtenném, és ahogy annakidején Zalaegerszegen is sokszor megcsináltuk, így itt is 

lebonyolítanám szívesen. Maga a verseny karok csapatai között zajlana le, meghatározott 

létszámú csapatok, illetve maximális számú csapat.  

Legutoljára, amikor ezt Zalaegerszegen (2019) megrendeztük, mind a 10 helyi középiskola 

versenyzett 25 fős csapatokkal. 

Ha kivetélkedtük magunkat mindenképp részt szeretnék venni egy lelki tanácsadás 

workshop működtetésében. A manapság rohanó világban rengeteg inger ér mindenkit, és 

vannak dolgok, amiket egyszerűen lehetetlen egyedül, jól működő módszerek nélkül 

feldolgozni. Példának okáért a kiskori zaklatásokat lehetne feldolgoztatni a fiatalokkal, mert 

sokan nem vallják be, de bántva voltak és az ilyen örök nyomot képes hagyni.  

 

A jótékonykodást mindig is fontosnak tartottam, mert gyerekként arra neveltek, hogy 

segítsek azokon, akiken lehet. Zalaegerszegen is rengeteg ilyen feladatot láttunk el, és sok 

szervezet munkáját segítettük, ha gyűjtésről volt szó. A családok átmeneti otthonába mindig 

játékokat és ételt valamint ruhát gyűjtöttünk, a fogyatékosotthonba jobbára csak tartós 

élelmiszert és játékokat kértünk leadásra. Mindig tele dobozokkal mentünk oda és a mai napig 

megkönnyezem, ha visszagondolok az ott lakók óriási mosolyára, amit azzal a pár aprósággal 

okoztunk nekik. Valamint mindig adtunk elő karácsonykor kis színjátékokat is.  

Ezért is szeretném a már meglévő jótékonykodási feladatokat kicsit „megpörgetni” és több 

szervezettel felvenni a kapcsolatot, amennyiben fogadnak el segítséget. 
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Záró gondolatok:  

 
Mindenképp az eddigi tapasztalataim alapján tudok csak cselekedni, de mivel ezeket a 

feladatokat már ezelőtt sokszor megvalósítottam ezért nem látom ezeket üres ígéreteknek. 

Sajnos a jelen egészségügyi helyzet miatt most már sosem tudni, hogy a koronavírus mit hoz, 

de amit meg lehet valósítani, azokat mindenképp és minél hamarabb megpróbálom véghez 

vinni.  

Személyem olyan értékeket képvisel - véleményem szerint és már jó néhány meghallgatott 

értékelések alapján - melyekkel mindenképp tudnám erősíteni a már most jól és erősen működő 

HÖK csapatát. Szeretnék ezen jól működő, családias csapat tagja lenni, ezért is próbálkozom 

új tagként bekerülni.  

Eddig már sokszor megkaptam a bizalmat és úgy vélem, nem hiába és ezt nektek is be szeretném 

bizonyítani! Ezért kérlek bennetek, hogy támogassatok szavazatotokkal! 

 

Kovácsoljuk össze együtt a hallgatókat, és virágosítsuk együtt a színvonalat!  


