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Bemutatkozás 

A nevem Sass Martin. A híres Recskről érkeztem Budapestre, hogy megkezdjem a 
tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Karán. Jelenleg első éves ÁTMÁ-s vagyok, szóval jó sok időre köteleztem el 
magam. Négy évig boldogítottam az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorlóiskoláját, 
aminek a falai között sikeresen leérettségiztem. Régóta foglalkozom közösségi rendezvények 
megtervezésével és lebonyolításával, valamint igyekszem minél több programban részt 
venni, hogy színesítsem saját érdeklődésikörömet, vagy segítsek mások beilleszkedésében. 
Kisebb kirándulások és pályázatok lebonyolítása mellett, aktívan részt vettem a lakóhelyem 
önkormányzata által megálmodott projektekben. 

A Hallgatói Önkormányzat választás rögtön felkeltette a figyelmemet és hetek óta 
töretlen dolgozok azon, hogy hamarosan HÖK-ösnek nevezhessem magam. Első évesként 
még nem volt lehetőségem átlátni minden lehetőséget, amit az egyetemünk kínál, viszont a 
Hallgatói Önkormányzat munkássága teljesen elragadott. A kezdeti időszakot lényegesen 
megkönnyítette a mentorok és a mentorsegítők segítsége és odaadása, éppen ezért 
szeretnék én is hozzájárulni a hallgatók megsegítésében és az érdekük képviseletében. 
Szeretnék egy olyan ember lenni, aki egy kiváló csapatban, kiváló dolgokat képes véghez 
vinni a hallgatók érdekében. 

Véleményem szerint, egy rendkívül higgadt, nyitott, és maximalista ember vagyok, 
akit motivál a kihívás gondolata. Nagy szívügyem mások segítése, ezért próbálok minden 
lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy támogassam az arra rászorulókat. Úgy 
gondolom, hogy a Hallgatói Önkormányzat a legmegfelelőbb eszköz arra, hogy 
megmutassam mire vagyok képes, mit tudok megtenni értetek, a hallgatókért. 

A HÖK-ös céljaim: 

Magamat egy igazán sokoldalú srácként tudnám megnevezni, mivel rövid életem alatt 
számos tevékenységet próbáltam ki és sokat mai napig űzök kisebb-nagyobb kihagyásokkal. 
Ezért úgy gondolom, hogy az egyetemnek is a lehető legszínesebb programokkal kell kínálnia 
a hallgatókat, mivel intézményünkben megtalálhatók zenészektől, sportolóktól kezdve 
bármi, amit csak eltudunk képzelni, viszont ösztönöznünk kell őket, hogy megmutassák, mit 
is rejtenek igazából. Továbbá, intézményünk köteles a hagyományokat megőrizni, ezért a 
kulturális tudást segítő események sem elhanyagolhatóak. 

A programom első pontja a sportra vonatkozik. Részese lehettem életem első NKE 
Sportnapjának, ami pozitív élmények mellett negatívakat is okoztak. Szomorúan 
tapasztaltam, hogy a civil szakosok nehezebben mertek bevállalni olyan sportokat, amik 
viszonylag sok testikontaktot kívántak, ezért szeretnék megvalósítani egy ÁNTK Sportnapot, 
ahol mi, civilek mérettethetjük meg a tudásunkat egymás ellen. 

Következő pontom szerint, több zenés-táncos rendezvények szervezése, akár a 
campuson belül. Számomra hatalmas élmény volt az Orczy-tó körül megrendezett zenés 
rendezvény és sok hallgatótársam véleményét is osztom a kijelentésemmel. 



A harmadik tervem több pontot is magába foglal. Szeretném a hallgatókat ösztönözni 
új dolgok kipróbálására, amiket különböző versenyekkel valósítanánk meg. Rengeteg ötletem 
van ezekre, például „Orczy-Koli Konyhafőnök”, „Az ÁNTK hangja”, vagy akár „Az ÁNTK 
költője” versenyek. Ezekkel a programokkal felkelthetjük a hallgatókban lévő 
versenyszellemet és akár egy új korszakot is nyithatunk az életükben, amikre eddig keveset 
gondoltak. 

Figyelmet szeretnék keríteni az Erasmus-os diákokra is, akiket sokan látunk, viszont 
kevesen beszélünk velük. Ha ritkán sikerül beszélgetésbe bonyolódnunk velük, akkor is csak 
gyújtót kérnek, aztán tovább állnak. Véleményem szerint a hallgatóink képesek lennének 
beszélni ezekkel a tanulókkal, viszont úgy érzem, hogy ösztönöznünk kell őket is. A más 
országból jöttek lényegesen hatékonyabban vezethetnek be minket az adott ország 
kultúrájába és elképzelhető, hogy mi is szórakoztatónak találjuk azt, amit ők. 

Viszont a legfőbb célom az, hogy nektek, nekünk tökéletes legyen minden. Az 
egyetemi évek jelentősen kihatnak majd a felnőttkorunkra, ezért érdekemben áll, hogy ami 
tőlem telhető, azt megadjam nektek, nekünk. Mert mi vagyunk a hallgatók. Ha mi nem 
vagyunk, nincs egyetem. Ha ti nem vagytok, mi sem vagyunk.  

 

Budapest, 2022. szeptember 29. 

Sass Martin s.k. 

 


