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"One of the most important things you can do on this Earth is

to let people know they are not alone."

/Shannon L. Alder/
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1. Bemutatkozás

Sziasztok! Szaló-Pál Kinga vagyok, másodéves hallgató kémia alapszakon. 2001. április
19-én születtem Budapesten, a gimnáziumot Budakeszin végeztem és 2019-ben kezdtem el
az alapképzést. A 2020/21-es tanévben mentorként és képviselőként is részt vettem/veszek
a kari és szakterületi közéletben.

2. Motiváció

Gólyatábor óta úgy érzem, hogy az egyetemen egy olyan közegbe kerültem, ahová mara-
déktalanul be tudok illeszkedni, ezzel együtt pedig szeretnék aktívan tenni azért, hogy az
utánunk jövőknek is hasonlóan pozitív élmény legyen az egyetemen töltött idejük. Elő-
ször az első félévekben szerzett jó élményeim, majd a mentorkodás alatti tapasztalataim
és később a gólyáktól, valamint mentortársaimtól és -felelőseimtől érkező visszajelzések
késztettek arra, hogy előbb képviselőnek, majd szakterületi koordinátornak is jelentkez-
zek.

3. Tervek

3.1. Programok

Szeretném a hagyományos kémiás programokat a járvány utáni időkben is életben tartani
(gondolok itt a Gólyaavatóra, a Kémiás Társasestekre és a Tavaszköszöntő Vegyészbulira),
ezen kívül más szakterületekkel közösen is szeretnék programokat szervezni, legyen az
pubquiz, közös kirándulás, bográcsozás, vagy csak egy kötetlen beszélgetős este. Ezen
kívül elsősorban jelenléti formában tervezek elindítani egy-egy meghívott oktatóval való
kötetlen beszélgetős délutánt, a MaFiHE EHB által szervezett Tea és Kex példáján. Ez
ugyan egy hosszabb távú cél, de mindenképp érdemesnek érzem megvalósítani és szerintem
ezek a beszélgetések jótékonyan hatnának a tanár-diák kapcsolatokra. Remélem, hogy
mindkét oldalról nyitottak lesznek a felek rá.

Természetesen a távoktatás idején sem akarom magára hagyni a közösséget, tervezek
közös filmnézést Discordon, PPT-estet, ahol a bátor jelentkezők egy-egy rövid prezentációt
csinálnak, illetve adnak elő bármiről, ami éppen érdekli őket, ezen kívül az előző félévben
szervezett események sikerén fellelkesedve több online társasestet is szeretnék szervezni.
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3.2. Tudomány, KéKó

Nagyon fontosnak tartom, hogy a szórakozás mellett a kémikushallgatók szakmai fejlődé-
sét is ott segítsem, ahol tudom. A megfelelő téma és témavezető kiválasztása nagy feladat,
sokszor nem egyértelmű, hogy hol kell utánajárni az információknak, kit érdemes keresni.
Ebben szerintem segíthet az inverz TDK sok év utáni újbóli megszervezése, ami kere-
tein belül az Intézetben (és esetleg külső kutatóintézetekben) működő kutatócsoportok
bemutatnák az általuk végzett munkát és a témalehetőségeket.

Az intézetben működő korrepetáló szervezet, a KéKó tevékenysége kifejezetten jól műkö-
dik, sok rendszeres korrepetálási alkalmat is szerveznek az eddigi igény szerinti felkészí-
téseken túl. Szeretném továbbra is fenntartani az együttműködést a mindenkori KéKó
koordinátorral és segíteni a szervezet munkáját.

3.3. Közösségi felületek

Szeretném a közösségi felületeket az információáramlás fenntartására használni úgy, ahogy
az eddig is történt. Jelenleg nagy változást nem szeretnék ezen a területen eszközölni,
esetleg, ahogy szabadidőm engedi, az oldal kinézetét tenném egy kicsit rendbe, hogy a
KéKó Facebook-felületéhez hasonlóan egységes és könnyen felismerhető legyen.

3.4. Szakterületi Csoport

Az utóbbi időben már gyakrabban szerveződtek SzaCs gyűlések, a legutóbbi két alkalom-
mal pedig már nagyon szép számmal vettek részt rajta, főleg a gólyák közül jelentek meg
sokan. Szeretném fenntartani megválasztásom után az érdeklődést és viszonylag rendsze-
resen gyűléseket tartani, ha éppen olyan hírekről tudok beszámolni, vagy problémákat kell
megvitatni, amik a szakterületet közvetlenül érintik. Szeretném naprakészen tartani a ké-
miás hallgatókat az őket érintő történésekkel kapcsolatban és minél többekhez eljuttatni
az aktuális információkat.

3.5. Érdekképviselet

Az Intézet vezetésével eddigi IT delegáltságom alatt ugyan még nem sikerült jól összeis-
merkednem, de az a benyomásom, hogy az Intézet felől van igény és nyitottság a hallgató-
kat érintő ügyekben az ő véleményükre, javaslataikra, amit egy pozitív dolognak tartok.
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Szeretném a kialakult jó kapcsolatokat tovább ápolni és a szakterületi koordinátorsággal
járó érdekképviseleti munkát továbbra is hatékonyan folytatni mind a HÖK, mind a Ké-
miai Intézet felé. Ezen kívül ugyanolyan fontosnak tartom, hogy a szakos képviselőket és
delegáltakat megfelelően felkészítsem a rájuk váró feladatokra.

3.6. Mentorrendszer

Egy jól működő szakterület esszenciális része a jól működő mentorrendszer és fontos-
nak tartom a gondozását, elsősorban az utánpótlás aktív keresésével, ami tipikusan nagy
problémája volt eddig a szakterületnek. Ebből szerencsére kezdünk kinőni, a mostani
rendszernek már 11 mentorjelölttel vágtunk neki. A mindenkori mentorfelelőssel sze-
retnék hatékonyan együttműködni, a mentorképzés alatt az ő igényei szerint segíteni a
munkáját. Ez az elmúlt hetekben jól működött, az idei mentorfelelőssel, Pintér Bencével
jól együtt tudtunk dolgozni, a jelöltjeink is lelkesek, szerintem jó mentorcsapatot tudunk
majd szervezni belőlük. Barcza Bónis kérésére segítettem az előző két játéknap meg-
tartásában, illetve közösen összeállítottunk egy gyakorló feladatsort is a jelöltjeinknek a
Mentorkisokosból.

4. Összegzés

Szeretném megköszönni mindenkinek, akik hasznos tanácsokkal láttal el a felkészülés so-
rán! A legtöbb köszönet Barcza Bónist illeti, aki lelkiismeretesen és alaposan felkészített
a tisztségre, ezen kívül köszönöm a megjegyzéseket mindenkinek, akiket az elmúlt napok-
ban megkerestem.

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Észrevételeiddel, kérdéseiddel keress bátran.

Budapest, 2021. március 19.
Szaló-Pál Kinga
+36 30 428 0717

szalopalk@student.elte.hu
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