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Bemutatkozás:  

 

Vadász Dávid vagyok, másodéves államtudományi szakos hallgató. A Szatmár vidék és 

a Nyírség találkozásánál fekvő 1800 lelkes Nyírkátáról érkeztem a fővárosba. Négy évig a 

Mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban tanultam és érettségiztem. A közösségi tevékenység 

egész gyermekkoromat meghatározta. A kezdeti osztálytevékenységek után, 2019 nyarán kis 

településemen létrehoztunk egy fiatalokat összefogó egyesületet, melyben a közösség 

támogatása mellett elnöki feladatokat láthattam el.  

A fenti tevékenységekből adódóan éreztem magamban ambíciót, hogy a tavalyi év során 

jelentkezzek a Hallgatói Önkormányzatba, ahol kezdetben választmányi tagként, majd 

irodavezetőként tevékenykedhettem és tevékenykedhetek jelenleg is. 

Magamat egy nyitott, higgadt, megfontolt, kommunikatív és maximalista embernek 

tartom. Kihívásként élem meg, hogy mindent a lehető legjobb, legteljesebb módon oldjak meg, 

segítsek a társaimnak. Legyen az bármilyen ügy, készen állok a feladatok megoldására.  

 

Mit szeretnék elérni idén? 

Az egy évvel ezelőtt megfogalmazott terveim között szerepelt egy táncház 

megszervezése, mely gyümölcseként a tavaszi félév során megtarthattuk a Ludovika Táncházat. 

Ezt a programot a Ludovika Néptáncegyüttessel közösen sikerült véghez vinnünk. Nem titkolt 

célom ebből az eseményből programsorozatot indítani és a Kultúrkört több rendezvényünkbe 

bevonni. 

A Táncházzal egybekötve, vagy akár külön eseményként MAGYAR NÓTA ÉS 

SLÁGER ESTET is lehetne tartani, ezzel is közelebb hozva a hagyományainkat. Ennek során 

megismerhetnétek, hogyan mulattak nagyszüleik és dédszüleik, milyen a magyar virtus és azt 

is, hogy „mulat egy magyar úr!”. Ezt a rendezvényt BORKÓSTOLÓVAL egybekötve is 

meglehetne szervezni, hiszen a zenei élmények a kulináris élvezetekkel lesznek teljesek. 

Veletek beszélgetve érzékeltem, hogy a „zenés- táncos programok” mellett igényt 

tartotok az együtt eltöltött minőségi időre. Ezek során fontos az egymás megismerése és ez csak 

nyugodt környezetben lehet. A legjobb alkalomnak a TÁRSASJÁTÉK-ESTEKET gondolnám, 

ahol játék közben ki is kapcsolódhatna mindenki. Ezen alkalmakra oktatóinkat is meg lehetne 

invitálni, így építve az oktató-hallgató kapcsolatokat is. 

A könnyedebb, nyugodtabb kikapcsolódások után, a bulik sem maradhatnak ki a 

programomból.  

Első gondolatom egy szüreti vagy farsangi bál megszervezése, ahol a vidéki 

szokásoknak megfelelően zenés-táncos mulatság mellett, egyéb szórakoztató programokat 

lehetne szervezni. 

Ha már esett szó a vidékről, egy másik ötletem a Ludovika Falunap. Budapesti egyetem 

révén hallgatóink egy része vidéki, a másik része pedig nem tudja, milyen is egy falunap. Azt 

hiszem kulturális és szórakoztató jelleggel az Orczy Parkba egy falunaphoz hasonló 
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rendezvényt lehetne hozni. Fontos elemei a teljesség igénye nélkül a főzőverseny, 

parasztolimpia, ugrálóvár és persze a mulatós zene koronázatlan királyait se lehetne kihagyni.   

 

Mit kínálok még a programokon kívül? 

Úgy gondolom, elengedhetetlen a Hallgatók és a Hallgatói Önkormányzat közötti 

bizalom. Ezt a legjobban személyes kapcsolatokkal lehet megalapozni, ezért szorgalmaznám a 

„KÖZMEGHALLGATÁS” lehetőségét, ahol egyfajta Hallgatói fórum keretén belül tudjátok 

elmondani észrevételeiteket, javaslataitokat.  

 

Mi a legfőbb célom? 

Továbbra is a TI jólétetek! Folytatni szeretném a munkát, mely során egy olyan 

környezetet tudunk kialakítani, melyben nem érezhetitek azt, hogy magatokra vagytok utalva. 

Úgy gondolom, hogy az elmúlt egy év során sikerült meghallani a hangot. A hangot, amelyért 

dolgoztam és szeretnék dolgozni.  A hangot, amelynek teret kellett és kell adni. A HANGOT, 

AMI A TI HANGOTOK! 

Bízom abban, hogy eddigi tevékenységem és a fenti terveim alapján alkalmasnak 

találtok arra, hogy érdekeiteket és értékeiteket képviseljem. Amennyiben szavazataitokkal 

engem támogattok, azért fogok dolgozni, hogy minél jobban megháláljam a bizalmatokat. 

 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 29.  

                                                                                                      Vadász Dávid s.k. 

                                                                                                            HÖK-jelölt 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


