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Havasdi Dániel - ELNÖKI BEMUTATKOZÁS 

Havasdi Dániel vagyok,  az ELTE IK Programtervező informatikus szakára járok,  

immáron már harmadik éve. 1999. március 1 - jén születtem. Pécsről származom, 

mindig is ott éltem az egyetemista karrierem előtt.  

Amióta egyetemista vagyok, azóta csak a KUK -ban, vagyis a Kerekes 

Kollégiumban laktam. Az első félévemben nem voltam túl aktív, de a második 

szemeszteremtől kezdve megismerkedtem egy társasággal,  akikből majdnem 

mindenki DB-s volt. Mondanom sem kell,  hogy a tavalyi évben egyszerre elkezdtem 

az UPK-t, azaz az utánpótlás képzést és a sportreferensi pozíciómat a 

diákbizottságban. Ezeket a mai napig nem bánom, nagyon sok jó emlékem van, és 

rengeteg embert ismertem meg, ami ugye sosem hátrány.  Nagyon sok barátság 

kötődött, ami a mai napig tart, valamint a páromat is a „DB -nek” köszönhetem. 

Szerintem a kollégiumunk egy nagyszerű helyen van, a környékünk az egyik 

legszebb az ELTE kol légiumai között, valamint a legtöbb kar,  i l letve a belváros is  

viszonylag gyorsan megközelíthető, ezért is választottam én is a Damit.  

Beiratkozáskor egyből rá  is  kérdeztem, hogy idén lesz -e érdekképviselet . Ők 

mondták, hogy persze, és nagy örömmel fogadták lelkesedésem. Fel is vetettem a 

lakótársaimnak az ötletet, hogy mit szólnának, ha nem csak a lakóegységet, de a 

kolis hallgatók érdekét is képviselnénk k özösen. A válasz meglepően pozitív volt,  

és már most áll íthatom, hogy egy nagyon jó leendő Diákbizottság van alakulóban, 

amely szeretné, ha ezekben az időkben sem maradnának a kollégisták képviselet 

nélkül.  
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Programterv 

Szeretném azzal kezdeni, hogy ebben az évben máshogy fognak működni a 

diákbizottságok, mint az ezt megelőző években. Ebben nagy szerepe van a jelenleg 

is tomboló Covid -19 járványnak. A célom az lesz, hogy a hallgatók egészségüket 

megőrizzék, de mégis érezzék,  hogy a háttérben valakik d olgoznak értük, 

előkészüljenek a vírusidőszak végére, hogy a megszokott hagyományokat tovább 

vihessük, és a mostani körülményekhez igazodva programokat szervezzünk nekik.  

A célom az lesz, hogy naprakész információkkal tudjunk ellátni Titeket, ezzel  

segítve  a gördülékenységét az online - ,  valamint a hibrid oktatatásnak. Ehhez egy 

nagyszerű csapat lesz majd rendelkezésemre, akikkel napi szinten többször 

beszélünk. Ha bárkinek bármilyen gondja, i l letve panasza van, azt igyekszünk 

gyorsan, és precízen megoldani,  válaszolni. Ebben óriási  segítségem lesz a 

kommunikációs referensem, aki szerintem a legmegfelelőbb ember a posztjára, a 

közösségi  élet szervezése, valamint az információk továbbadása nem újdonság 

neki.  

A kollégiumi programok tekintetében azt tudom mondan i,  hogy az aktuális  

felsőbb utasításokat f igyelembe véve, és azoknak maximálisan eleget téve fognak 

zajlani. Tervünk van bőven, szeretnénk, ha nem csak tudással,  de szép emlékekkel 

is gazdagabbak lennétek a kollégiumban eltöltött idő alatt. Tervben van a t eaház 

éltetése is,  ami az előző kol légiumomban szerintem meglehetősen jó hangulatú 

volt és szép számmal megjelentük rajta. Ezt azonban jelenleg sajnos nem lehet 

megrendezni, de mi készen fogunk állni a feloldásra. Szeretném, ha az 

egyetemistáknak nem kel lene rohangálnia össze -vissza és helyben 

nyomtathatnának, ha szükségük van rá. Ehhez f igyelembe fogjuk venni  a jelenlegi 

helyzet adta lehetőségeinket.  

A sportot is fontosnak tartom, ehhez szeretném, ha teljesen ki tudnánk majd 

aknázni a hely adta lehetőségeket,  született  is már több ötletünk ,  amelyet meg 

szeretnénk valósítani,  amelyről majd konzultálni fogok a megfelelő személyekkel.  
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Nagyon fontosnak tartom továbbá azt,  hogy nem csak lakóegységen belül  

ismerjük egymást. Ezért mindent meg fogok tenni ,  hogy lega lább látásból, vagy 

egymás maszkjáról megismerjük a másikat.  

Nem utolsó sorban kiemelném a szoros és eredményes együttműködést a 

kollégiumi vezetőséggel, i l letve a dolgozókkal,  valamint minden olyan 

személyekkel, akikkel nekünk kapcsolatban kel l  lennünk, h ogy a lehető legjobb 

módon tudjuk a kollégiumi hallgatók érdekeit képviselni.  

Köszönöm, hogy végig olvastad!  

Üdvözlettel:  

Havasdi Dániel  


