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Szilágyi Bulcsú (Gyula) vagyok, 19 éves, államtudományi osztatlan mesterképzés 
szakos hallgató. Gimnáziumba Miskolcra jártam, ahol már az első évtől kezdve 
segítettem a Diákönkormányzat munkáját, igaz hivatalosan sosem voltam tagja 
a DÖK-nek. Emlékszem, múlt éven mikor az egyetem nyílt napjára érkeztem 
majdnem első dolgom volt, hogy megtudjam, van-e valami hasonló hallgatói 
szervezet itt az NKE-n, és már akkor eldöntöttem, hogy részt szeretnék venni a 
Hallgatói Önkormányzat munkájában.  
 

Úgy gondolom elsőéves hallgatóként, még elég nehéz mindent átlátni itt a 
karon, hiszen tapasztalat hiányában nem tudom pontosan mi hogyan működik, 
és vannak dolgok, amikbe egyelőre nem látok bele kellő képpen, de azt hiszem 
új hallgatóként ez egyben előny is, hiszen sok mindent teljesen más szögből 
láthatok, így egy problémát akár hatékonyabban is meg tudok majd oldani vagy 
bizonyos ötletekhez jobban tudok hozzászólni. Ezért is gondolom azt, hogy nagy 
szerepe van az elsőéveseknek a Hallgatói Önkormányzatban.  

 

Az én felfogásomban a HÖK legfontosabb feladata és ezáltal fő profilja a 
hallgatók érdekeinek képviselete mindenáron. Ezért én is ezt tekintem majd 
legfőbb feladatomnak, ha megválasztotok. Különösen ebben a koronavírusos 



időszakban, ahol rengeteg a bizonytalanság és a szokásosnál több nehézséggel 
kell megbirkózniuk a diákoknak. A legkönnyebben, úgy tudjuk egymást segíteni, 
ha kommunikálunk egymással, megosztjuk azokat az információkat, amik a 
tudomásunkra jutnak, ebben az egyik legnagyobb segítséget szerintem a HÖK 
tudja nyújtani, amin keresztül én is segítenélek titeket. Kollégistaként egyébként 
is testközelből érzékelem a felmerülő problémákat és így saját érdekemből is 
személyes ügyként kezelem azokat. 

 

Továbbá fontosnak tartom a karok közötti kapcsolatok mélyítését, ezért havi 
rendszerességgel 1-1 közös sport délután alkalmával megismerhetjük egymást, 
a másik kar szokásait és új barátságokat is köthetünk. Hiszen hiába más karokon 
tanulunk, de mégis egy egyetemre járunk mindannyian.  

 

A kollégistaként a hétköznapokat is szeretném egy kicsit feldobni, ezért közös 
filmnézős esteket is szerveznék. A filmek tematikusan lennének kiválasztva 1-1 
hónapra, és akár heti rendszerességgel is mozizhatunk együtt (tudom, hogy ez 
az Orczy Kollégiumban bevett szokás, de ha nem akkor ott is újra feleleveníteni 
és a Diószegi kollégiumban is bevezetni.) 

 

Ha megválasztotok, több bizottságba, több feladatba is szeretném kipróbálni 
majd magamat, de első sorban a Rendezvényszervezői Bizottságban mivel 
otthon Miskolcon is foglalkoztam ehhez hasonló rendezvények szervezésével, 
így talán egy kicsit feledtetni tudnánk közösen, hogy nincsenek igazi bulik és 
szerveznénk saját bulikat/rendezvényeket ebben az “embert próbáló” 
időszakban, amit az egyetemi éveinknek nevezünk. 

 

Előre is köszönöm a bizalmat és minden aláírást! Szavazzatok Rám! 

Szilágyi Bulcsú Gyula  

NKE 


