
Bemutatkozás  

Szabó Renáta vagyok, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar elsőéves közigazgatás-

szervező hallgatója. Budapesten születtem és mind az általános és középiskolai tanulmányaimat is itt 

a fővárosban végeztem.  Gimnáziumban a diákönkormányzat tagjaként, majd fél évig alelnökként 

vettem részt az iskolai programok szervezésében és a diáktársaim érdekeinek képviselésében. Az évek 

során igyekeztem minél hatékonyabban és gyorsabban segíteni és megoldást találni minden felmerülő 

problémára.  A legfőbb célom az volt, hogy sikerüljön egy diákbarát, jó kedélyű közösséget kialakítani 

és olyan baráti kapcsolatok létrejöttéhez hozzájárulni, amik akár egy egész életen át is kitarthatnak. A 

Hallgatói Önkormányzat tagjaként folytathatnám ezt a tevékenységem egy olyan közösség 

részeseként, ahol minden tőlem telhetőt megtehetek a társaimért a társaimmal.  

Motiváció   

Mindig történik valami, de néha mégis olyan, mintha nem történne semmi. Az egyik fő 

motivációm, hogy az egyetemi éveink emlékezetesen teljenek és igazi közösségként tudjunk 

működni. A különböző programok, estek és bulik összehozzák az embereket és mint tudjuk a 

jóból soha nem elég. Ismerkedjünk, találjunk közös célokat, támogassuk egymást és ha 

szükségünk van valamire merjünk segítséget kérni. Volt dráma tagozatos diákként nagyobb 

teret szeretnék adni a művészeti programoknak is, de leginkább színházi foglalkozásokat és 

programokat részesíteném előnyben. 

Terveim 

Vita estek: Rengeteg gondolat és vélemény kavarog a fejedben, amit szívesen megosztanál és 

megvitatnál másokkal? Akkor a vita estek neked lettek kitalálva! Heti rendszerességgel 

megszervezésre kerülhetnének ezek az estek, ahol több témáról is megoszthatjuk egymással a 

gondolatinkat. Az adott heti témákról pedig szavazásban dönthetnénk. Fontos, hogyha valakivel 

nem értünk egyet akkor sem szabad személyeskednünk, tiszteletben kell tartani egymás 

álláspontját. 

NKEchacing: Fedezzük fel együtt az ország legszebb pontjait. Felfedeznél a barátaiddal, de 

most kicsit másképpen? A játék lényege, hogy úgy juthattok el a célba, hogy minden állomáson 

rejtvényeket vagy feladatokat kell teljesítenetek. A játékhoz 2-3 fős csapatokra van szükségünk. 

A nyertes csapat természetesen nem maradna jutalom nélkül.  

Meetupok: Mindenki szeret olyan dolgoknak utána nézni, ami érdekli. Mi lenne, ha most egy 

szakember mesélne neked az egyik kedvenc témádról? Az előadók és a témák kiválasztása, 

közösen történne. 

Színházi esték: Színházba járni az egyik legmenőbb dolog a világon. Szeretsz színházba járni, 

de néha nincs kivel elmenni? Nem tudod mit lenne érdemes megnézni? Esetleg szívesen 

beszélgetnél a rendezőkkel és a színészekkel az előadások után? A színházban talán az egyik 

legjobb, hogy közösségi élmény, de mégis mindenkire másképpen hat. Menjünk együtt 

színházba!  

#Sohavégetnemérős bulik: A tanulás mellett a kikapcsolódás is nagyon fontos! A bulik pedig 

csak arra várnak, hogy a járványhelyzetnek vége legyen. 



Szakok közti vetélkedők: Hogy melyik szak a legmenőbb az ÁNTK-án arról hosszasan 

vitatkozhatnánk! Most eljött az ideje, hogy vetélkedőkön összemérjük erőnket és tudásunkat. 

Jótékonysági programok: Te adsz és mégis több leszel! Mit szólnátok, ha a kinőtt vagy már 

nem használt ruháinkat, játékainkat és könyveinket összegyűjtenénk és eladományoznánk egy 

gyermekotthonnak? Esetleg önkénteskedni van kedved? Menjünk és segítsünk együtt ételt 

osztani vagy állatmenhelyre segédkezni. Remekelsz a konyhában? Rendezzünk sütivásárt és a 

befolyt összeget ajánljuk fel.  Az idősek otthonában is szívesen fogadják a fiatal segítőket, de 

ezt természetesen csak a járványhelyzet után lesz lehetséges újból.  

Hogyan éljük túl a vizsgaidőszakot? Ezt elsőéves hallgatóként még én sem tudom pontosan, 

de aggodalomra semmi ok!  Ezeken a közös tanulós délutánokon, segíthetünk egymásnak 

felkészülni és kidolgozni a tételeket. Úgy gondolom pár jó tanácsra is szükségünk lesz, így 

felsőéves hallgatótársaink segítségét és tanácsait is szívesen fogadjuk!  

 

Lezáró gondolatok 

Köszönöm, hogy elolvastad, remélem sikerült felkeltenem az érdeklődésedet a terveimmel. 

Határozott, segítőkész és gondoskodó személyiségnek tartom magam. Bízom benne, hogy ezek 

a terveim megvalósításra kerülhetnek, de ahhoz Rátok is szükségem lesz! Kérlek támogass egy 

szavazattal, hogy ez mind valóra válhasson.  

 

Kelt: Budapest 2020. október. 03  

 

Szabó Renáta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

 

 

 


