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Bemutatkozás 

Sziasztok!  

Dávid vagyok közigazgatás szervező elsőéves hallgató. Heves megyében Egerben 

születtem, de Gyöngyösön és Mezőkövesden folytatok kétlaki életet. Jelenleg 

tanulmányimból kifolyólag Pesten töltöm a legtöbb időt, a kollégisták egy része már 

ismerhet egyedi körülményeimből kifolyólag. Sajnos nem jutottam be a kollégiumba, 

de barátoknál szerencsére szobáról szobára tengettem első hónapomat. Magamról 

elsősorban annyit szeretnék mondani, hogy kevés nálam nyitottabb embert ismerek. 

Imádok szociális lenni, és be nem áll a szám. Az emberek segítése mindig is közel állt 

hozzám és remélem ezt az egyetemen is tovább tudom folytatni a HÖK keretén belül. 

Szabadidőmet és hobbyt tekintve sok dologgal foglalkozok. Önkénteskedek, imádok 

utazni, fotózni, akik járnak az RTK-s konditerembe, azok már lehet összefutottak velem 

mert az edzés is egy nagy szenvedélyem. Ezen kívül az egyetemen lehetőségem nyílt 

ESN mentornak is lenni, így külföldi diákoknak is segítkezek. Annak ellenére, hogy csak 

idén kezdtem meg tanulmányaimat, a lehető legjobban szeretném kivenni a részem az 

egyetemi közéletben, és bizakodó vagyok, hogy alkalmasnak találtok és bizalmat 

szavaztok nekem. 

Program 

Számos diák említette, főként felsőbb éves hallgatók, hogy hiányolják a tanév közbeni 

szüneteket. Valószínűsíthetem, mindenki örülne egy rövidebb szünetnek. Amennyiben 

lehetséges ezt elérni HÖK keretén belül, mindenképpen megpróbálnánk kiharcolni.  

Ezen kívül jó ötletnek tartanék egyetemen belüli néhány alkalmi film estet, amikor 

szavazatok alapján filmeket nézhetnénk együtt hallgatók. Amennyiben bejutok, egy 

olyan összekötő kapocs szeretnék lenni a diákok és a HÖK között, ahol az információ 

könnyen áramlik, szeretném, ha akár a ti egyetemmel vagy közösségi programokkal 

kapcsolatos ötleteitek is megvalósulhatnának. Egy olyan tagja szeretnék lenni a HÖK-

nek, aki segít bárminemű problémátokra megoldást találni, akihez bármivel 

fordulhattok akár személyesebb dolgokkal is.                                                                                                                                                                                 

Záró gondolatok 

Szeretném eddigi tapasztalataimat a jövőben is gyarapítani és minél több embernek 

segíteni képességeimnek megfelelően. Amennyiben alkalmasnak találtok, nem fogok 

csalódást okozni és meg fogom hálálni belém vetett bizalmatokat!  
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