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Kedves hallgatótársak!  
 

 

Bemutatkozás és motiváció:  

 
Huszti Dóra Anna vagyok, harmadéves hallgató az Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar államtudományi szakán. A település, ahol felnőttem a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében található Zajta, innen érkeztem a fővárosba. A gimnáziumban, ahová jártam 

a diákönkormányzat alelnöki pozícióját töltöttem be 3 éven keresztül. Ez idő alatt a DÖK-ben 

tevékenykedő társaimmal együtt azon dolgoztunk, hogy különböző rendezvényekkel, 

szakkörökkel, előadásokkal változatossá tegyük a tanulók mindennapjait. Ezen tapasztalatok 

hajtottak, hogy elinduljak a 2019-es HÖK választásokon, amelynek köszönhetően másfél éven 

át tevékenykedhettem választmányi tagként, illetve fél éve töltöm be a Kollégiumi ügyekért 

felelős alelnöki pozíciót. Egy olyan közösség része lehettem, amelynek keretein belül rengeteg 

új embert ismerhettem meg, új ismereteket és élményeket szerezhettem, amelyekért hálás 

vagyok. Az idáig rám bízott feladatokat a tőlem telhető legnagyobb elszántsággal és 

lelkiismerettel végeztem el, ezen tapasztalatokat szeretném hasznosítani a jövőben. Ebből 

kifolyólag összegezve: a legnagyobb motivációm és célom az egyetemünkön eltöltött időt 

színesebbé varázsolni és a felmerülő problémákat, támogatásommal korrigálni.  

Természetemből adódóan szeretek segíteni másoknak ott és ahogyan csak tudok. Igaz ez az élet 

minden területére, de szeretnék egy igazán meghatározó eseményt példaként felhozni: ez pedig 

az idei Gólyatábor. Óriási lehetőség volt számomra, hogy esélyt kaphattam megszervezni, az 

egyik társammal, Kamrás Istvánnal együtt a 2021-es Mentorprogramot. Nagy örömmel és 

lelkesedéssel vetettem bele magam az előttem álló feladatok tömkelegébe, igyekeztem minden 

tudásomat és ismeretemet összeszedve egy olyan mentor-segítő csapatot összeállítani és 

koordinálni, akikre nem lehet panasz. Szerettem volna, ha az elmúlt időszak hiányosságait 

áthidalva egy tartalmas programsorozatot kínálunk a gólyáknak, akik végre úgy érezhetik, hogy 

újra tartozhatnak valahová. Meg akartuk mutatni, hogy milyen összetartó közösség is a mienk, 

hogy bármilyen felmerülő problémát együtt képesek vagyunk orvosolni, amely a 

visszacsatolások alapján sikerült is!  

Kommunikatív, nyitott és kompromisszum kész vagyok. Maximalistaként pedig a 

gyakorlatiasság és a megbízhatóság jellemez leginkább.  

Első és legfontosabb célkitűzésemként a kulturális élet fellendítését tartom, a zavartalan 

kollégiumi lét teremtése mellett. Hiszen a kultúra összehozza az embereket. Számos ötletem 

van, amelyeket a COVID nem engedett megvalósítani, de most csak arra várnak, hogy 

bekerülhessenek az NKE programsorozatába, hozzájárulva ahhoz, hogy új barátokkal és 

felejthetetlen élményekkel legyetek gazdagabbak! 
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Terveim: 

A tavaly évi programom legtöbb pontja, a vírus szülte kaotikus időszakban nem tudott 

megrendezésre kerülni. Éppen ezért, a hasonlóan bizonytalan jövőt látva, teret nyerhetnének az 

online térben zajló versenyek lebonyolításai is. Gondolok itt az előző évben nagy sikert arató 

Honfoglaló bajnokság folytatására is akár.  

Viszont mindenképpen szeretném végre, ha megrendezésre kerülhetne az első irodalmi estünk. 

Mindenkinek van hobbija, valami olyan elfoglaltsága, amely kikapcsolja és feltölti őt. De miért 

olvasnád újra és újra a kedvenc könyved legjobb részleteit, ha meg is oszthatnád őket mondjuk 

egy „Könyv Club” keretein belül egy olyan csoport tagjaival,akik szintén az irodalom 

szerelmesei közzé tartoznak? Vagy egy olyan személy előadásán részt venni, aki a szívedhez 

legközelebb álló színdarab megírásában is segédkezett? (Funfact: az előkészületek már 

megkezdődtek). 

A „Könyv Club” megalapozásának jó kiindulópontja lehetne, ha sikerülne a Campusra 

kihelyeztetni egy Poket automatát. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek ezek a 

zsebkönyvek, amelyek szorgalmi időszakban felüdülést jelenthetnének az olvasni vágyók 

számára. Az ÁNTK-Kultúr jegyében is a hallgatók igényeit figyelembe véve, szeretnék 

színházlátogatásokat is szervezni. 

A Kollégiumi Bizottság jelenlegi vezetőjeként szeretném, ha a kollégistáknak több és 

sokoldalúbb programokat is tudnánk szervezni, akár a Kollégiumi Napokat színesítve. 

Példaként, a népszerű borkóstoló estekből kiindulva: Miért ne kedveskedhetnénk a csoki 

imádóknak egy kézműves csokoládé kóstoló esttel? Amióta ételérzékenységgel küzdök, 

szívügyemként gondolok a velem egy cipőben járókra, így az ő érdekeiket is képviselve, 

Gorosics Dórával együtt szeretnénk megkeresni a büfében dolgozókat több mentes termék, 

mint glutén- és laktózmentes kínálat érdekében. Valamint nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni 

az éves programtervben szereplő Egészséghét során is annak, hogy esélyt teremthessünk több 

alternatív lehetőség bemutatására az étel intoleranciával küzdőknek.  

Megvannak a saját ötleteim, de mindent, azért teszünk, hogy a hallgatók minél jobban 

érezhessék magukat az egyetem berkein belül. A kollégiumba való be/visszaköltözés kapcsán 

jó néhány kérdés fogalmazódhat meg a bentlakókban, amelyek kiküszöbölése érdekében 

bizalommal fordulhatna hozzám bárki, bármilyen felmerülő probléma esetén. Biztos vagyok 

benne, hogy már is van egy kisebb lista sokak fejében, amin szívesen változtatna. Szeretnék 

kijelölni egy pontot a kollégiumon belül, ahol egy dobozba bárki, név nélkül is bedobhatja 

azokat az észrevételeit, amelyekkel felhívhatja a KB tagok figyelmét egy esetleges kollektív 

probléma elkerülése érdekében. Szeretnék több igényfelmerőt is készíteni, hogy olyan 

programokkal készülhessünk a jövőben, amelyekre valóban van igény.  

Sőt, nem csak a szorgalmi időszakban kívánunk támogatást nyújtani, hanem akkor is, amikor 

minden segítség elkél: a vizsgaidőszakban is! Egyetlen tételt sem tudok megtanulni más helyett, 

de a hosszú éjszakázásokhoz ajándék energiaitallal szolgálhatunk a HELL Energy 

Magyarország Kft. közreműködése végett. 
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Bízom abban, hogy a fentiek mellett, azokat a készségeket és eredményeket, amelyeket eddig 

fel tudtam mutatni, kellőképpen megalapoztam azt a bizalmat, amellyel a hallgatótársaim 

támogatnák az újraválasztásomat.  
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