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Program 

Takács Ferenc Ferdinánd 

 

Előszó 

Kedves Hallgatótársaim! 

A kari HÖK választások közeledtével ismertetem veletek elképzeléseimet, meglátásaimat az 

egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karával kapcsolatban. Programomban 

megnevezem azokat a főbb témaköröket, melyekkel megválasztásom esetén elsősorban 

foglalkozni fogok. Amennyiben megadjátok nekem a bizalmat, a következőkért fogok aktívan 

tevékenykedni: 

 

Programpontok: 

Gólyák részletesebb informálása 

Elsőéves hallgatóként a közelmúltban megtapasztaltam a beiratkozással, a kollégiumi 

jelentkezéssel és a tárgyfelvétellel kapcsolatos teendőket. Ugyan kaptunk információkat 

(levélben, mentor- és évfolyamcsoportokon keresztül), de ezek kevésbé rendezetten és időben 

érkeztek meg (aki például csak a gólyatábor idején értesült a kollégiumi felvételi eljárás 

menetéről, annak meglehetősen szűkös idő állt rendelkezésére a szükséges okiratok 

beszerzéséhez). Ezért szeretném rendszerezni, kibővíteni ezeket az információkat, hogy egyik 

gólyának se kelljen azon aggódnia, hogy időben megérkezik-e az erkölcsi bizonyítványa; helyes 

formában adta-e le a kollégiumi pályázatát; vagy biztosan jól sikerült mindent elmentenie 

Neptunban. 
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Orczy-napok 

Az Orczy-kert számos rendezvény lebonyolítására alkalmas. A Ludovika-piknik és az 

Egyetemi Sportnap mellett (vagy ezekkel összfonódva) kerülnének megrendezésre az ’Orczy-

napok’. A pár napos rendezvénysorozat folyamán a résztvevőknek lehetősége nyílik 

délutánonként megtekinteni különböző színpadi rendezvényeket (például slam poetry 

előadásokat, mely különleges műfajban akár a költészet iránt aktívan érdeklődő hallgatók is 

kipróbálhatják magukat), esténként pedig részt venni színvonalas zenés-táncos mulatságokon.  

 

Koronavírus-intézkedések 

Ez az a programpont, amiről sajnos még mindig beszélni kell. Az elmúlt másfél év online 

oktatása sokakat mind fizikálisan, mind mentálisan megviselt. Remélhetőleg a vírus okozta 

távoktatással többé már nem kell találkoznunk, azonban ha ez újra visszatér, nem ülhetünk 

tétlenül. Ebben a helyzetben szeretném az otthon tartózkodó hallgatókat összekötni különböző 

online beszélgetésekkel, interaktív foglalkozásokkal, szervezett online játékokkal. Hiszen 

mindannyiunknak szüksége van emberi kapcsolatokra, melyeket ha a távolság lebont, azokat 

közösen újraépítjük. 

 

Záró gondolatok 

Hiszem, hogy munkámmal a hallgatókért sokat tudok tenni, hiszen választmányi tagként 

aktívan és legjobb képességeim szerint tudom segíteni a Bizottságok munkáját, emellett pedig 

egyaránt érvényre tudom juttatni programom. 

 

Budapest, 2021. 09. 30. 

 Takács Ferenc Ferdinánd s.k. 

          hallgató 


