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Bemutatkozás:  

Vadász Dávid vagyok, elsőéves 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. Az elmúlt két évben számos rendezvényt, 

tábort, kirándulást és pályázatot bonyolítottunk le, amely közösségszervező hatása mellett 

kultúraépítő  célokat is eredményezett.  

Ugyan még csak idén kezdtem tanulmányaimat az egyetemen, de már látom, hogy az 

itteni csapat különleges kohézióval bír. Amennyiben bizalmat kapok tőletek, ezt az erőt 

szeretném képviselni. A mi erőnket, hiszen hallgatók nélkül nincs egyetem. Olyan képviselő 

szeretnék lenni, aki mindig, mindenki rendelkezésére áll. Úgy gondolom, egy HÖK-tag nem 

csak a bajban képes segítséget nyújtani, hanem mindig meghallja a hallgatói kéréseket. 

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 HÖK-ösként? 

Erre a kérdésre egy ilyen kiszámíthatatlan időben nehéz korrekt választ adni, hiszen nem 

tudhatjuk, a koronavírus mikor húzza keresztbe számításainkat.  

Egyesületi tevékenységemnek köszönhetően, számos más szervezettel dolgoztam már 

együtt, melyekből kiderült, hogy napjaink fiataljai a „zenés- táncos programok” mellett igényt 

tartanak az együtt eltöltött minőségi időre. Úgy gondolom, hogy ezek az együttlétek 

közösségépítő törekvéseik mellett az egyént is képesek fejleszteni. Véleményem szerint a 

TÁRSASJÁTÉK-ESTEK nagy sikert arathatnak egyetemünk falain belül is. Ezek az 

események segítenek megismerni magunkat és egymást is. 

Életem egyik fontos törekvése a kultúra tisztelete. Úgy vélem, hogy nemzetünk 

hagyományainak ápolása a NKE egyik alapfeladata is. A megvalósítandó terveim között 

szerepel egy TÁNCHÁZ, amely a jó hangulat mellett szintén közösségformáló hatású.  

Aki esetleg a könnyed kikapcsolódás során szerzett műveltség hódolója, javaslom a 

„RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁKAT” melyek keretein belül írók, költők társaságában 

kötetlen beszélgetést lehet folytatni, illetve irodalmi-történelmi zenés műsorokat lehet 

megtekinteni. 

A szellemi feltöltődés mellett, úgy vélem a lelki felüdülés is fontos lehet a hallgatók 

életében. Terveim között szerepel az egyetemi lelkészi szolgálat, amely minden felekezet tagjai 

számára nyitott lehetőség. Egy beszélgetés, egy iránymutatás, egy tanács. Véleményem szerint 

nagy segítség lenne a mindennapjaink során, ha fordulhatunk valakihez, aki meghallgatja mi 

nyomja a szívünket és esetenként segítséget is tud benne adni.  

Mit kínálok még a programokon kívül? 

Meggyőződésem: hallgatók nélkül nincs egyetem, így nincs érdekképviseleti szerv sem. 

Egyik fő célom fejleszteni a Hallgatók és a Hallgatói Önkormányzat közötti bizalmat, ezért az 



eddigi „Anonim Panaszkezelő Rendszer” mellé szorgalmaznám a „KÖZMEGHALLGATÁS” 

lehetőségét is, ahol egyfajta Hallgatói fórum keretén belül tudjátok elmondani észrevételeiteket, 

javaslataitokat. 

 Korábbi tapasztalataim alapján a jótékonysági gyűjtések megléte elengedhetetlen egy 

ilyen nagy közösség életében. Fontosnak tartom a rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek, 

családok segítését. A gyűjtés mellett a fizikai segítségnyújtás is kiemelkedő szerepű. Ezek az  

akciók a személyiségfejlesztésen kívül rendkívül sok mindent képesek hozzáadni az egyénhez.  

Mi a legfőbb célom? 

Feltétlenül a TI jólétetek! Egy olyan rendszer kialakítása, melyben nem érezhetitek azt, 

hogy magatokra vagytok utalva. Személyemben olyan emberre leltek, akit bármikor 

kereshettek. Azt vallom, hogy egy képviselőnek meg kell hallani a hangot. A hangot, amelyért 

dolgozik és küzd.  A hangot, amelynek teret kell adni. A HANGOT, AMI A TI HANGOTOK! 

Bízom abban, hogy 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, 2021. október 1.  

                                                                                                      Vadász Dávid 
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