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„Cél nélkül nem létezhetnénk, mert a célunk hozott létre minket. Az motivál, az 

irányít. A célunk határoz meg minket.” 

(Mátrix) 

 



 

Bemutatkozás 

Fritz Petra vagyok, másodéves földtudományi alapszakos hallgató, meteorológus 

specializáción. 2000.01.14-én születtem Esztergomban. Kiskorom óta Dorogon élek 

családommal, középiskolai tanulmányaimat pedig Esztergomban végeztem az Árpád-

házi Szent Erzsébet Gimnáziumban, és itt is érettségiztem, 2019-ben. 

 

Motiváció 

Gimis éveim alatt is mindig igyekeztem kivenni a részem a közösségi programok 

szervezésében/irányításában, így már a gólyatáborban eldöntöttem, hogy az egyetemi 

éveim alatt szeretnék aktív tagja lenni a szakterületi életnek és szeretném a hallgatói 

önkormányzat munkásságát is segíteni. 

A 2020/2021-es tanév kezdetén megválasztottak kommunikációs referensnek, ezzel 

együtt pedig mentori tevékenységemet is elkezdhettem. A 2021/2022-es ciklus 

elindulásával pedig másodjára lehetek a Képviselők között is. 

Először 2021. februárjának elején pályáztam a Földrajz- és Földtudományi szakterületi 

koordinátori pozícióra, és most is ugyan akkora, sőt talán nagyobb lelkesedéssel vágnék 

bele újra, annak reményében, hogy ősztől már talán személyesen is találkozhatunk. 

 

Célok, tervek 

SzaCs 

Az elmúlt hónapokban sajnos azzal kellett szembesülnöm, amivel gondolom 

mindannyian találkoztatok, hogy egyre kevesebb volt a lelkesedés és az igény az online 

dolgokra, így a SzaCs létszáma és megcsappant. Ha esetleg ősszel ismét távoktatásra 

kerülne sor, igyekeznék találni megoldást arra, hogy újra nagylétszámú üléseket 

tudjunk tartani, hogy az első- és másodévesek is hasonló lelkesedéssel jöjjenek el, mint 

a „régi motorosok”.  



Szeptembertől szeretnék majd jobban odafigyelni arra, kik az aktívabbak a 

szakterületen, miben és mennyire veszik ki a részüket, mert szeretném, ha a SzaCs-

oknak lenne egy állandó aktív, lelkes magja, akik mindig jelen vannak, tudják a 

legfrissebb információkat és általuk bővülne a kör.    

Mentorrendszer 

A mostani rendszerbe belecsöppenve nagyon sok dolgot tanulhattam és jó élmény volt 

erről az oldalról is belelátni az egész működésébe. Többször kellett másoktól tanácsot 

és segítséget kérnem – amiket ezúttal is hálásan köszönök -, így a következő ciklusban 

már én is tapasztaltabban tudom kivenni majd a részem.  

Az előző években FF-en mindig két mentorfelelőst választottunk meg, idén először 

azonban egyedül Glück Krisztire hárult ez a feladat. Az elején tartottam tőle, hogy ez 

sok meló lesz egy embernek, de úgy gondoltam, rám bármikor számíthat, segítek 

bármiben. Végül szerintem mindketten kellemesen csalódtunk, ugyanis - nem 

meglepetést okozva egymásnak -, remekül együtt tudtunk dolgozni, kiegészítve a 

másikat, így, ha a jövőben is hasonló szituáció állna föl, nem tartanék a 

következményektől. Azonban szerintem ez tényleg két emberes feladat, ezért inkább 

ezt a formát támogatnám a következő években. 

Érdekképviselet 

Az idei ciklus végén 8 Képviselő került ki a szakterületünkről, köztük 2 elsőévessel. 

Szeretném, ha a következő évben még több lelkes első- és másodévessel bővülne majd 

a csapat. 

Programok 

Rá kellett jönnöm, hogy az online programok szervezése nem éppen tartozik az 

erősségeim közé. Ennek ellenére szerintem, ha két szakterület áll össze, jobban lehet 

mozgósítani az embereket ilyen körülmények közötti is, erre pedig jó példa volt a 

fizikásokkal közösen szervezett PubQuiz március elején. 

Előző pályázatomban említettem, hogy szeretnék elindítani egy „FF vacsi” programot, 

azonban nem tűnt úgy, hogy lenne rá igény, így ezt el is vetettem. Azonban, ha újra 

távoktatásra kerülne a sor, mindenképpen adnék neki még egy esélyt, így nem csak az 

online társasozás maradna, mint közösségi program, hanem lenne valami újdonság is. 



Ősszel, amint lehet, szeretném bepótolni a Földes felezőt a mostani másodéveseknek, 

és ha a végzett harmadévesek is igénylik, természetesen őket sem hagynám le a 

meghívottak listájáról. 

Az őszi félév elején szeretném még elsők között lebonyolítani a Bevonó SzaCs-ot, majd 

a félév során még a Földes avatót, Földes PubQuiz-t is megszervezni. Továbbra is 

szeretném megtartani azt az ötletet, hogy alkalmanként tartanánk egy kisebb FF 

pikniket egy-egy nyugodtabb délutánon a B épületben. 

Egyéb 

Az FF-nek létezik honlapja (http://foldtud.elte.hu/), ami sajnos egy ideje feledésbe 

merült, ezért ezt szeretném a vizsgaidőszak után felturbózni, a hiányosságokat pótolni, 

és frissíteni.  

 

Záró gondolatok 

Úgy gondolom, hogy a tisztségbe kerülésem óta (2021.02.09.) sikerült felvennem a 

ritmust és belerázódnom a feladataimba. Nagyon köszönöm a sok segítséget és az 

eddigi közös munkát a szacskóknak, tisztségviselőknek, képviselőknek, és a sok 

támogatást barátaimnak, valamint a szakterületnek.  

Remélem hamarosan mindannyiótokkal találkozhatok személyesen is! 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat, ha kérdésed, javaslatod lenne, keress 

bátran! 

Dorog, 2021.05.30         Fritz Petra 

fritzpetra31@gmail.com 

fritzpetra@student.elte.hu 
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