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Bemutatkozás
Nagy  Máté Gergely  vagyok,  elsőéves  államtudományi  szakos  hallgató.  Győrből,  a

„folyók  városából”  érkeztem  a  fővárosba.  Győrben  a  Kazinczy  Ferenc  Gimnáziumban
tanultam, ahol az utóbbi években iskolán belüli és iskolán kívüli programok szervezésében
és  lebonyolításában  vettem  részt,  ezenkívül  rendszeres  látogatója  vagyok  különféle
jótékonysági  eseményeknek.  Magamat  egy  nagyon  közösségi,  kommunikatív,  közvetlen
embernek tartom, ezenkívül segítőkésznek is. Alapvető motivációm, hogy diáktársaimnak a
legjobb tudásom szerint a lehető legtöbb segítséggel tudjak szolgálni. Kevés ideje járok még
az NKE-re, de az már feltűnt, hogy a kari HÖK mennyit segít abban, hogy kényelmesebb és
könnyebb,  sőt,  jobb is  legyen  az  itt  eltöltött idő  és  a  hallgatói  élet.  Ha bizalmat  kapok
tőletek, mindenképpen azon fogok dolgozni, hogy ezt az „örökséget” segítsem és tovább
vigyem.  Ugyanis  hiszem,  hogy  emberként  alapvető  kötelességünk  az  egymással  való
foglalkozás és törődés, főleg ebben a mostani, olykor kilátástalan és bizonytalan időkben, és
éreztetnünk kell,  hogy nem vagytok egyedül. A személyemben egy bármikor „zaklatható”
emberre találtok, legyen szó bármilyen problémáról, azt együtt meg tudjuk oldani.

Tervek
Az  életem  egyik  meghatározó  pontja  a  kultúra.  Már  kisgyerekként  több  időt

töltöttem  el  a  színházban,  mint  az  óvodában,  és  az  ez  iránti  szeretetből  szeretnék  egy
szeletet átadni nektek is. Manapság úgy gondolom, hogy a kultúra visszaszorult az emberek
életéből,  és  hiszem  azt,  hogy  ezekkel  a  programokkal  jobban  visszatérhetnek  a
mindennapjainkba.  Elsőkent  egy  „Vers  kört”  szeretnék  megvalósítani,  ahol  egymással
megoszthatjuk  kedvenc költőink  verseit  és  beszélgetnénk róluk.  A kultúra egy megfelelő
kapocs  arra,  hogy  jobban megismerjük egymást  és közelebb hozzon mindenkit.  Emellett
szívesen szerveznék  közös  előadás  nézéseket  a  pesti  színházakba,  valamint  a  különböző
aktuális kulturális programokon való részvételt is támogatom.

A  sport  is  merőben  meghatározza  az  életemet,  ugyanis  elsős  korom  óta
versenyszerűen  sportolok.  Ezzel  kapcsolatban  az  ötleteim  között  szerepel  különböző
sportágakból álló egyetemi bajnokságok szervezése. Gondolok itt például olyanokra, mint a
foci,  kosár,  röplabda.  Az  utóbbi  időben egyre  népszerűbb szabadidős  és  versenysport  a
frizbi,  mint  csapatjáték,  és  úgy  gondolom  a  mi  egyetemünknek  is  ki  kellene  próbálnia.
Tapasztalatból mondhatom, hogy sokkal érdekesebb és izgalmasabb, mint ahogy hangzik.
Ugyanakkor  nem  csak  a  csapatsportok  terén  lehet  összemérni  képességeinket,  hanem
különböző egyéni sportok alkalmával, mint a futóverseny. Ez is remek lehetőség arra, hogy
ne csak az egészségünket óvjuk és védjük, de a közösségformáló hatása is figyelemre méltó.

A jövőnk szempontjából fontos, hogy minél inkább tisztában legyünk és tisztábban
lássunk az aktualitások útvesztőjében, ezért hívnék meg a közügyekben jártas személyeket,
hogy tartsanak egy-egy tematikus előadást.

A tanulmányi ügyek kapcsán az a célom, hogy elérjük, hogy a tanulható nyelvek más-
más szintjeire specializálódva kibővítsék a már meglévő szinteket, így még több hallgatót
hozzásegítve a magasabb szintű nyelvtanuláshoz.

Támogatom a jótékonysági gyűjtéseket és eseményeken való részvételeket, ugyanis
rendkívül fontos, hogy a rászoruló és hátrányos helyzetű embereket megsegítsük, felhívjuk
arra a figyelmet, hogy mi mindannyian egyformák vagyunk.



Kiemelt  fontosságú  lesz  számomra  a  veletek  való  kommunikáció,  hogy  minél
hatékonyabban tudjunk együttműködni. Mindenképpen szeretnék elvégezni egy felmérést,
hogy milyen programokat  szeretnétek.  Személyesebb és hatékonyabb,  ha a ti igényeitek
alapján is bővítjük események sorát. A hatékonyság növelése érdekében a jövőben szívesen
terveznék  és  dolgoznék  össze  a  különböző  programok  létrehozásáért  a  választmányi
tagokkal.

A  vírus  okozta  helyzet  keresztülhúzhatja  a  programok  megvalósítását  és  erre  az
eshetőségre is fel kell készülnünk. A „Vers kör” teljes mértékben megvalósítható az online
térben is, valamint a közéleti előadások is, míg a sportesemények inkább a tavasz folyamán
lesznek aktuálisok, amikor remélhetőleg lecseng a járvány második hulláma is.

Amennyiben szavazataitokkal támogattok engem, biztosíthatlak titeket abban, hogy 
mindent megteszek azért, hogy valóban érdekképviseletről legyen szó. Bármikor forduljatok 
hozzám bizalommal, és tudjátok: Nem vagytok egyedül!


