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Bemutatkozás 

Halihó, sziasztok! 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. 

Gimis éveim alatt is mindig igyekeztem kivenni 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. 

 

Motiváció 

A 2019/2020-as tanévben jelentkeztem mentornak, elvégeztem a mentorképzést, így 

nagy izgalommal álltam az újabb félév előtt. És ha mindez nem lett volna elég, Tuza 

Benedek, az akkori kommunikációs referens azzal a kérdéssel fordult hozzám még jóval 

a március 14-én kezdetét vevő karantén előtt, hogy esetleg volna-e kedvem a helyébe 

lépni. Korábban nem gondoltam, hogy ilyen hamar lehetőségem adódik hasonlóra, 

vagy lenne-e merszem az első egyetemi évem végén tisztségviselői pozícióra 

jelentkezni, de megtiszteltetésnek éreztem, hogy rám gondolt, és le is adtam 

pályázatomat. Így 2020. augusztus 4-től kezdve töltöm be ezt a tisztséget és úgy 

gondolom, hogy a kezdeti nehézségeket leküzdve egészen jól belejöttem. 

 

Tapasztalatok, tervek 

Még nem telt el sok idő a megválasztásom óta, mégis úgy gondolom, hogy a következő 

évben is szeretném tovább vinni, amiket eddig elkezdtem. A későbbiekben is szeretnék 

a szakterületi koordinátorokkal egyeztetni arról, hogy a saját szakterületi Facebook-

oldalaikra milyen posztok mikor és hogyan kerülhetnek ki. 

A korábban kissé elhanyagolt TTK HÖK Instagram oldalt többnyire sikerült 

aktivizálnom, így erre a továbbiakban is törekednék. 
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Eddig bárki bármilyen kéréssel/kérdéssel fordult hozzám, rendszerint sikerült 

maximálisan a segítségére lennem és találtunk megoldást a felmerülő helyzetekre.  

Igyekszem mindig a lehető leginkább aktív és elérhető lenni, hogy a legfrissebb 

információkat minél hamarabb közölhessem a közösségi felületeken.  

Kommunikációs referensként az én feladatom, hogy a hallgatók a lehető leghamarabb 

kapjanak információkat a legfrissebb hírekről, nagyobb és kisebb TTK-s 

rendezvényekről, eseményekről, és értesüljenek a HÖK tevékenységéről is.  

A kevésbé eseménydús időszakokban is igyekeznék minél inkább fenntartani az 

érdeklődést közösségi oldalaink iránt, mindig beszámolni a legfrissebb, említésre 

méltó érdekességekről. 

Bármi kérdéssel, javaslattal bátran keress e-mailben vagy facebookon is. 

Köszönöm, hogy időt szántál pályázatom elolvasására és remélem számíthatok 

szavazatodra! 

 

          Fritz Petra 

                                        fritzpetra31@gmail.com 

                   fritzpetra@caesar.elte.hu 
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