
 

 

Szakács István Márton 

ÁNTK HÖK választási program 

Bemutatkozás: Üdvözlök mindenkit, engem Szakács István Mártonnak 

hívnak, az Újpesti Babits Mihály Gimnáziumból felvételiztem idén az NKE-re és 

már most nagyon tetszik az egyetemi élet, nem csak az új tantárgyak, ismeretek, 

de a rengeteg érdekes programlehetőség miatt is. Középiskolában, már 8. 

osztálytól szerves részét képeztem a diákélet szervezésének, ezért hiányérzetet 

keltett bennem, hogy az elmúlt másfél évben nem volt mit szervezni. Viszont most 

itt a lehetőség, és újra motiváltan részt vennék egy intézmény diákéletének a 

szervezésében. Célom lenne az egyetem épületén kívül is összehozni a hallgatókat. 

De nem is ez a lényeg, következzen, hogy mit tervezek, ha beválasztotok a HÖK 

választmányába: 

  



 

 

 

Programpontjaim: 

• Sportra vonatkozó kezdeményezések 

• Kultúra ápolására szánt szabadidős programok 

• Közösségépítési lehetőségek az online térben (nem csak egy 

újabb online oktatás esetére) 

•  A hallgató közbeszól 

 

Sport: 

A sport egy sokféle képpen értelmezhető fogalom, lehet a szervezetünket 

nem kímélve űzni, de a hosszabb séta is annak tekinthetjük, hiszen az 

egészségünkért teszünk vele. Ameddig az időjárás engedi, szerveznék 

szabadtéri sporteseményeket, gondolok ez alatt például egy 

biciklitúrára Szentendre felé, vagy egy néhány órás városi túrára 

Budapesten és környékén.  

Kultúra:  

,,Színház az egész világ” írja Shakespeare, de annak ellenére, hogy 

mind eljátszuk a szerepeinket, mint hallgató, csoporttárs, testvér, 

gyerek, stb, egyre kevesebbszer hallani, hogy valaki színházba megy a 

szabadidejében. Ezt szeretném megváltoztatni, és a kezdeményezést 

magamhoz ragadni: Menjünk együtt színházba! Többek között ennek a 

megvalósításához is szükségem lesz a véleményetekre, amit a program 

végén leírt módon szeretnék megvalósítani, kikérni róla a 

véleményeteket.  

  



 

 

 

Közösség az online térben: 

Nem kell ragozni, hogy miért, de kell egy lehetőség arra az esetre is, ha 

valaki nem szívesen menne közösségbe jelen helyzetben, de online 

nyugodt szívvel részt venne közösségi programokban. Valamint egy 

esetleges újabb online oktatás alatt is jó egy csoporttal akár napi 

szinten összeülni beszélgetni, játszani. Ennek érdekében létrehozok egy 

Discord szervert, ahol össze lehet gyűlni tanulókört kialakítani, 

dokumentumokat eltárolni az alsóbb évfolyamosok számára, vagy 

segédanyagokat megosztani egymással, esetleg Skribbl.io-t, vagy más 

nagy létszámban játszható újabb, vagy „digitalizált hagyományos” 

játékokat játszani. Természetesen az előadások, szemináriumok 

időpontjain kívül.  

A hallgató közbeszól: 

Annak érdekében, hogy mindenki maximálisan elégedett legyen, és 

meghallgatva érezze magát, hetente egy alkalommal tartanék 

„ötletbörzét”. Ezzel az lenne a cél, hogy aki szeretne, az ötleteivel, 

reflexiójával hozzátehessen az egyetemi hallgatói élet színesítéséhez, 

röviden: 

Az legyen, amit Ti szeretnétek! 

képek forrása:  
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