
ELTE EHÖK szombathelyi ügyekért felelős alelnöki poszt pályázata

Tisztelt Küldöttgyűlési tagok!

Juhász  Máténak  hívnak,  1994  augusztus  7.-én  születtem  Mosonmagyaróváron.
Gimnáziumi  tanulmányaimat  a  győri  Czuczor  Gergely  Bencés  Gimnáziumban  végeztem.
2016-ban felvételt nyertem az egyetemre, ahol Osztatlan tanár testnevelő - gyógytestnevelő,
szakon folytatom tanulmányaimat. A Hallgatói Önkormányzat tevékenysége már egész korán
a gólyatáborban felkeltette a figyelmemet.  2016/17 első félévében pályáztam a Kollégiumi
Hallgatói Önkormányzat diákbizottságába ahova a hallgatók, kétszer is megválasztottak. Most
úgy érzem eljött  az  idő,  hogy az  eddig  megszerzett  tudást/tapasztalatot  magasabb  szintre
emeljem.

Mindig is közösségi emberként tekintettem magamra, és a köz érdekét soroltam előre.
Próbáltam  minden  esetben  felelősséget  vállalni  a  hallgatótársaimért.  Rengeteg  dolog  van
jelenleg a szombathelyi érdekképviselettel kapcsolatban, ami megoldásra vár. Tudom, hogy a
felelősség, amit el szeretnék vállalni nagy teher mely sok időt és energiát fog igényelni.  Az
emberek általában félnek felelősséget vállalni viszont vannak helyzetek mikor szükségszerű.
A jelen helyzet is ilyen. 

Ifjú  korom  óta  érdekelnek  a  közügyek,  édesapám  közel  14  éve  tevékenykedik
polgármesterként  ennek köszönhetően betekintést  nyertem falunapok,  egyéb  rendezvények
szervezésébe, valamint a község belső életébe. Édesanyám védőnőként szintén a közszférában
munkálkodik.  Jobb alapot  nem is  kaphattam volna,  felelősség,  becsület  és közjó.  13 éves
korom óta sportolok, 18 évesen válogatott sárkányhajós lettem és 5 világbajnoki ezüstérmet
szereztem a csapattal. A csapatmunka a küzdelem és a kitartás lételememnek mondható. 

Az eddigi információim alapján a szombathelyi, illetve budapesti kari érdekképviselők
között nem minden esetben működött a kölcsönös tiszteletet és párbeszéd. Elsődleges célom,
hogy  hatékonyabb  jobb  kapcsolat  alakuljon  ki  annak  érdekében,  hogy  minél
gördülékenyebben haladhasson a közös a munka. Szükségesnek tartom az olyan programok
szervezését, ami a kevesebb néha több alapon a hallgatók igényeit  elégíti ki, nem pedig a
szervezőkét. 

Sajnos az elmúlt évek tevékenységeinek köszönhetően a Hallgatói Önkormányzattal
kapcsolatban  megingott  a  hallgatók  bizalma,  ez  valószínű  annak  tudható  be,  hogy  egyre
kevésbé átlátható számukra a rendszer, valamint szükség esetén nehezebben jutnak hozzá a
kellő információkhoz. Fontosnak tartom tehát, hogy a Hallgatók jobban informáltak legyenek,
tisztább  képet  kapjanak  a  részönkormányzat  működéséről,  és  bármilyen  esetben
számíthassanak  a  képviselőikre.  Amennyiben  bizalmat  szavaztok  nekem,  úgy  minden
erőmmel törekedni fogok a fentebb leírtakra, valamint arra, hogy közös munkával átláthatóbb,
stabilabb  részönkormányzatot  hozzunk  létre,  hogy  a  későbbiekben  minden  hallgató
hiányérzetét csökkentsük, és boldogabbá tegyük egyetemi éveiket.

Szombathely, 2018. június 4.
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