
Amikor ezt írom nem tudom, hogy a 

többiek mit fognak írni, sőt még azt se 

milyen formában fog megjelenni az 

írásunk. Ettől függetlenül úgy döntöttem, 

hogy ahelyett, hogy hagyományos és 

sokat látott mondandókat nyomnék a 

szavazz rám, a majd én megkönnyítem 

az életed, meg a régóta nagyon érdekel a 

közélet háromszögben, inkább 

valamiféle betekintés engednék nektek a 

gondolkodásomba, ami talán segíthet 

mikor döntést kell hozni.  

Néhány mondatban viszont mégis 

elmondanám ki vagyok. Joós Jánosnak 

hívnak, de a legtöbben Johnnyként 

ismernek. 21 éves vagyok, és most 

kezdtem az egyetemet. 2012-től a 

Gundelben, tehát egy nagy budapesti vendéglátós iskolában tanultam. Középiskola alatt végig 

a Diákönkormányzatban (DÖK) dolgoztam. 2 évig elnökként. Elég komoly szervezetet sikerült 

felépítenünk ezekben az években. Tapasztalataim főleg vezetés-szervezés, kommunikáció, 

rendezvényszervezés és integráció területén szereztem. 2017-ben végeztem, majd 1 évig 

összefüggő kampánytevékenységek elemzésével és logisztikájával foglalkoztam a nyelvtanulás 

mellett. Egyáltalán nem nevezhető egyenesnek az utam az ÁJK-ig, de most már itt vagyok 

addig, amíg be nem fejezem ezt a legalább fél évtizedes projektet.   

Nem gondolom, hogy lennének megoldhatatlan problémák. Mindent meg lehet oldani, csak a 

megfelelő akarat kell hozzá, a megfelelő helyen. Fő célom a választással, hogy legitim módon 

kiállhassak a szeretett évfolyammal kapcsolatos dolgokért, bárkivel szemben, bármilyen 

körülmények között. Ennek a hozzáállásnak kiindulópontja, hogy a felhatalmazás tőlük 

származik. Nem a HÖK-től nem a küldöttgyűléstől, nem a HÖK elnökségtől, nem az 

egyetemtől és nem a tanszékektől, hanem a hallgatóktól. Ezért nekik vagyok felelős, és előttük 

kell elszámoljak minden egyes döntésemért. Engem ők érdekelnek. Nagyon egyszerű, és 

szerintem erről szól ez az egész. Régóta ezt az elvet követem a választott pozícióim betöltése 

során, és eddig működött.  

A másik nem kisebb célom, ami talán csak áttételesen érinti a hallgatókat, a küldöttgyűlés 

felélesztése. Ez az elem egy külön cikket is megérdemelne, ahogy már volt is róla szó a 

Jurátusban korábban, mert kiemelten fontos terület. Röviden talán csak annyi, hogy gyenge 

küldöttgyűlésből következik a gyenge HÖK, ebből pedig következik a hallgatók gyenge 

érdekérvényesítési képessége, ami a mai világban, egy ekkora egyetemen kész öngyilkosság. 

Az, hogy ezt a feladatot hogyan lehetne megoldani, szerencsére nem egyedül kell kitalálnom, 

de meg fogjuk oldani, mert nincs más opció.   

Remélem elnyerem a bizalmatok.  

 


