
Tisztelt Hallgatótársaim! 
 

Varga Mátyás vagyok, végzős Közigazgatás-szervező 

alapszakos hallgató. 

Immár harmadik éve leszek induló a kari Hallgatói 

Önkormányzati választásokon. Nyíltságommal és 

elhivatottságommal gyorsan ráéreztem arra, hogy hogyan 

találjam meg veletek a közös hangot annak érdekében, hogy 

a TI érdekeitek kerüljenek az egyetem falai között előtérbe. 

Bátran fordulhattatok hozzám bármilyen jellegű 

problémával, mindig törekedtem arra, hogy a lehető 

leggyorsabb és leghatásosabb módon oldjuk azokat meg 

közösen. Fontosnak tartom, hogy kialakuljon egy fajta 

kapocs a hallgatók és az érdekképviselet között, számomra 

ez azt jelképezi, hogy a bizalmatok nem volt hiába, és 

tényleg azt csinálom amit TI elvártok, nem mellesleg 

szeretek is csinálni. Szeretem is csinálni, az utóbbi két 

évben nem telt el úgy nap, hogy ne tettem volna valami 

olyan dolgot ami értetek van. Nem tudom elképzelni az 

egyetemi éveimet ezen “munka” nélkül, ami a 

mindennapjaim szerves részét képezi. Márciusban lesz 

második éve, hogy a választmányon belül én töltöm be a 

Rendezvényekért és Kommunikációért felelős referensi 

posztot, illetve koordinálom a Rendezvény és 

Kommunikációs Bizottság munkáját, mint az elnökük. Elődeimnek köszönhetően hamar elkaptam azt a 

bizonyos fonalat és ráéreztem a dolog ízére. Ekkor került még nagyobb előtérbe a már korábban is említett 

kapocs, hiszen a kezdetektől arra törekedtem, hogy olyan rendezvényeket szervezzek meg amilyeneket TI, a 

hallgatók szeretnétek és jól éreznétek magatokat rajtuk. Mi sem tükrözi ezt jobban, mint pár önmagáért beszélő 

adat, az elmúlt két évben összesen 23 rendezvényt szerveztem amelyek Facebook eventjeire 315.284 fő 

kattintott legalább egyszer, és ami még ennél is fontosabb 8653 fő vett részt ezeken. A legnagyobb elismerés 

egyértelműen az utolsó adat számomra, hogy ennyien tettétek le voksotokat mellettem, és adtatok nekem 

bizalmat az általam szervezett rendezvények látogatásával. 

Természetesen mindig van hova fejlődnie az embernek, és Én kész vagyok még tovább fejlődni értetek. Ha 

bizalmat szavaztok nekem, az első dolgom a már meglévő rendezvényeken való kisebb pontosítások és 

csiszolások lesznek, a TI minőségi szórakozásotok érdekében. Az elmúlt időszakban sikerült olyan kapcsolati 

hálót kiépíteni művészekkel, szponzorokkal, illetve cégekkel, amivel még tovább tudom majd növelni a kar 

rendezvényeinek minőségét, mind fellépők, mind helyszínek tekintetében, persze ehhez szükséges még egy 

nagyon fontos összetevő, TI, a kar hallgatói, akikért ez az egész van, és akikről ennek az egésznek szólnia is 

kell. Szeretném folytatni a megkezdett munkámat, hiszen még messze az elérni kívánt cél. Ha felkeltettem az 

érdeklődésed, esetleg szimpatikus vagyok számodra, vagy szívesen tennél fel kérdést nekem, gyere el és 

találkozzunk a Választási Fórumon, ahol a bővebb és részletesebb programomat is hallhatod majd! 
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