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1. Bemutatkozás 

 
Sziasztok! Pádár Kitti vagyok, harmadéves angol-biológia tanárszakos hallgató. 2000. 

január 26-án születtem Egerben, azóta is itt élek, illetve gimnáziumi éveimet is itt 

töltöttem az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban. 2019-ben az érettségi vizsgát 

követően sikeresen felvételt nyertem az ELTE osztatlan tanárképzésére, ahol 

elkövetkezendő 6 évemre már akkor izgatottan készültem. 

Egerben töltött iskolai éveim alatt mindig aktív tagja voltam a közösségi életnek, 

szerettem a különböző szervezői tevékenységekből kivenni a részem. Nem csak az 

organizáció körüli teendők érdekeltek, hanem a sport is szerves részét képezte az 

életemnek. 2009 ősze óta része a mindennapjaimnak a testmozgás, ugyanis ekkor 

kezdtem el a sokak által kevésbé ismert, floorball nevezetű sportágat űzni. Eleinte az 

egri csapatnak voltam a tagja, ahol az alapokat eltanulva és sok fejlődést követően 

sikerült bekerülnöm a korosztályos, majd a felnőtt válogatottba; jelenleg pedig a 

komáromi SzPK csapatát erősítem. 

 

2. Tapasztalatok, motiváció 

Ahogyan az előző részben is említettem, az általános iskolai és gimnáziumi éveim során 

a különféle események koordinálásában eleinte kisebb-nagyobb feladatkörök 

elvállalásával próbáltam elősegíteni a programok lebonyolításával járó folyamatokat, 

majd a későbbiekben saját ötleteimmel előrelendíteni a szervezők munkáját. Ez a 

habitus jellemzi a mindennapjaimat, így nem volt kérdés számomra, hogy az egyetemre 

bekerülve nem csak a hallgatói tevékenységeimet végezném maximális beleadással, 

hanem a közösségi élethez is szeretnék hozzátenni. 

Lelkes mentoraimnak köszönhetően én is kedvet kaptam ahhoz, hogy az ő 

elszántságukat és segítő munkájukat eltanuljam, és hozzájuk hasonlóan segítsem a 

következő évben felvételt nyert gólyák első akadályainak sikeres megugrását az 

egyetemi élet útvesztőiben. Mind a 2020/21-es, mind pedig a 2021/22-es tanévre 

megválasztottak mentornak, és örömmel mondhatom azt, hogy mentortársaimmal 

nagyon jó csapatokat sikerült összekovácsolnunk. 

A 2020/21-es tanévben indultam a képviselői választásokon, ahol hallgatótársaim 

bizalmat szavaztak nekem, így képviselhettem érdekeiket a Küldöttgyűléseken. Ezt az 

érdekképviseletet a későbbiekben is szerettem volna folytatni, így újra elindultam a 

választásokon, ahol ismételten elnyertem társaim bizalmát. Az előző képviselői 

ciklusom során, mint sportos delegált reprezentálhattam karunk hallgatóit az EHÖK 

Sportügyi Bizottságában, valamint Hambuch Mátyás pár alkalmas felkészítést követően 

a sportösztöndíjak bírálásának stafétáját is átadta nekem. Sportdelegált lévén a BEAC- 

cal is dolgozhattam már együtt, így velük is kialakult már egy folyamatos és közvetlen 

kommunikációs kapcsolatom. Számomra a sporttal kapcsolatos megbízások nem csak 

feladatkört, hanem élményt is jelentenek, ugyanis mindig foglalkoztattak a sport körüli 
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szervezői teendők. Az aktív versenyzés mellett kivettem a részemet az edzői és 

versenyszervezői feladatokból is. Csapatsportág révén nem csak fizikális tudást 

sajátíthattam el, hanem nagyon sok olyan tulajdonságot is, ami a későbbi közösségi 

együttműködések során a javamra váltak. 

Talán ezek voltak azok az első mérföldkövek számomra, amik arra buzdítottak, hogy a 

későbbiekben egy hozzám illő tisztséget megpályázzak. A tisztség megpályázásával 

kapcsolatban Lőrincz Pétert és Jeges Viktort kerestem fel az elsők között, akik ezt 

követően megbíztak azzal a feladattal, hogy alkoordinátori pozícióban segítsem a 

diplomaosztó lebonyolítását, így további tapasztalatokat szerezhettem a szervezői 

szerepkörhöz. 

Szerintem fontos, hogy a Hallgatói Önkormányzatban legyen egy olyan személy, aki 

összefogja az embereket a kari események lebonyolításánál. Valaki, aki jó szervezői 

képességekkel bír, és akire számíthatnak a szakterületi koordinátorok, tisztségviselők. 

3. Tervek, elképzelések 
Ha a járványügyi helyzet is úgy engedi és zöld utat kapunk, akkor terveim között 

szerepel a korábbi programok megszervezése. Az emberek az elmúlt 1.5 év korlátozásait 

követően vágyakoznak a rendezvényekre, ezért gondolom azt, hogy minél több 

lehetőséget kell biztosítani számukra. Lássuk, mikről is lenne szó: 

 
3.1. Szakterületi programok 

Fontosnak tartom azt, hogy a szakterületek saját programjaikkal ápolják 

szakterületük hagyományait, külön alkalmakkal hozzák össze a társaságot, 

valamint segítsék a gólyák beilleszkedését az egyetem világába, és szakjuk 

közegébe. Ezekhez a szakos programokhoz nyújtanék segítséget bármilyen 

szervezői megoldással a szakkoordinátoroknak. Szeretném a Körtefái Dóri által 

jól bevált Google Naptár alkalmazást továbbra is használni velük, ahol 

megjelölhetnék melyik szaknak mikorra várható a zh-időszak, illetve mikor 

tartanának igényt szakos programjaik megtartására. Ez szerintem 

elengedhetetlen az átláthatósághoz és az időben, jól történő szervezéshez. 

3.2. Gólyatábor After Party 

Szerintem mindenkinek ismerős az a hiányérzet, ami a gólyatáborból hazaérve 

eluralkodik rajtunk. Az érzés, hogy de jó lenne még ott lenni, együtt kántálni az 

indulókat, táncolni a gólyatáncot és szórakozni. Nos, ezeknek a friss 

élményeknek a felelevenítésére nincs is jobb megoldás, mint egy GT After 

megtartása, amit ha az idő szűke engedi, még az őszi szünet előtt meg lehetne 

szervezni. 

3.3. Űberfúzió 

Az Űberfúzió egy igen ismert esemény a TTK-n, amit ősszel és tavasszal is meg 

szoktak rendezni, így ennek a megszervezése is tervbe van véve a HALAP-pal 

együttműködve. 
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3.4. Csocsóbajnokság 

A csocsóbajnokság egy nagyon közkedvelt program az egyetemisták körében, 

így ezt szeretném a továbbiakban is megszervezni. Első körben a szakterületek 

csapatai mérnék össze tudásukat egy erre alkalmas vendéglátóipari egységben, 

majd a szakos legjobbak csapnának össze, kiválasztva ezzel a kar legjobb 

párosát. Ez a páros képviselné a TTK-t az összegyetemi versenyen, amennyiben 

ez megrendezésre kerül. 

3.5. Felezők 

A felezők leszervezése a szakkoordinátorokkal történne közös megegyezés 

alapján. Ennek az eseménynek a lebonyolításában is szeretnék a jobb kezük 

lenni, és segíteni őket. 

3.6. LEN 

Sajnos mióta egyetemista vagyok, nem adatott alkalom arra, hogy 

megtapasztaljam a Lágymányosi Eötvös Napokat. Mivel ez egy egyetemi szintű 

esemény, így elsősorban az EHÖK által rám bízott feladatokat látnám el. Az 

EHÖK Rendezvényes pályázatát átfutva, arra lettem figyelmes, hogy a 2021/22- 

es tanévben egy őszi és egy tavaszi LEN is tervbe van véve. 

3.7. ELTE TTK Főzőverseny 

Tudtommal korábban nem került szervezésre ehhez hasonló rendezvény a karon, 

viszont nagyon örülnék neki, ha ezt meg lehetne valósítani, és egy hagyomány 

válna belőle. Elképzelésem szerint ezt a tavaszi félév során lehetne megtartani, 

egy erre alkalmas helyen, ami jelenlegi elgondolások szerint vagy a KCSSK, 

vagy pedig a Normafa lenne, de nem vetek el semmilyen más opciót sem. 

Megválasztásom esetén, szívesen fogadom a jó tanácsokat. Első alkalommal 

történő megrendezésekor elsősorban minden szakterületről egy csapat 

jelentkezését preferálnám, de ez az igényektől is függ, illetve a helyszíntől, mely, 

ha engedi, akkor akár több csapat jelentkezésével is lehetne számolni. 

3.8. Gólyatábor 

A gólyatábor az egyik legnagyobb szervezést igénylő program minden karon. 

Nagyon fontos a szervezettsége, hiszen ez az első élménye a gólyáknak az 

egyetemen. Ez még mondhatni, hogy a jövő zenéje, nagyon még nem mentem 

bele az eltervezésébe. 

3.9. Kirándulások 

Terveim között szerepel a karon tanuló hallgatóknak lehetőséget biztosítani bel- 

, és/vagy külföldi kirándulásokon való részvételre. Erről már konzultáltam a 

HALAP-pal is, hogy szívesen segítek feleleveníteni az általuk korábban 

szervezett buszos kirándulásokat. Ezek egy-két napos programot  jelentenének, 

,,egyetemista pénztárca barát” áron. 

3.10. Tudományos programok 

Ezeket a fajta programokat természetesen a tudományos referenssel 

együttműködve képzelem el. Fontosnak tartom az ilyen jellegű eseményeket, 

hiszen egyrészt tudományegyetem vagyunk, másrészt pedig érdekeltek vagyunk 

az ilyen jellegű programokban, mivel nagyon sok kiváló hallgatóval és oktatóval 

büszkélkedhet karunk. Pánczél Emesével már említésre is került pár ötlet, mint 

például további 
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előadások szervezése meghívott vendégekkel, TDK-s beszélgetés hallgatókkal 

vagy éppen egy lazább hangvételű, adott témát boncolgató kerekasztal 

beszélgetés. 

3.11. Sporttal kapcsolatos programok 

Sporttal kapcsolatos programok alatt elsősorban gondolok itt a jól ismert 5vös5 

Futóversenyre, egy esetleges kari kosárlabda bajnokságra az egyetemisták 

parkjában. Felvetődtek bennem olyan ötletek is a nyárra, mint például egy 

kenutúra szervezése a Tiszán vagy egy kerékpár túra, azonban ezek még 

kiforratlan ötletek, melyek leszervezéséhez igényfelmérést kell végezni. 

 
4. Köszönet, záró gondolatok 

Szeretném itt is megköszönni azt a pár gondolatnyi lelkesítést, jó tanácsot, amit kaptam 

azoktól, akikkel a felkészülésem során beszéltem. Különös nagy köszönettel tartozom 

Körtefái Dórinak, aki felkészített ennek a tisztségnek a pályázására és végig 

segítőkészen válaszolt minden kérdésemre. Nagyon hálás vagyok érte és remélem 

megválasztásom esetén hozzá hasonlóan helyt tudok állni. Továbbá köszönöm segítő 

szavait Juhász Annának, építő válaszait a szakterületi koordinátoroknak, jó tanácsait 

Jeges Viktornak, Józsa Kornélnak, Lőrincz Péternek, Tuza Benedeknek és Ungi 

Balázsnak, valamint a volt mentoraimnak. 

 

Köszönöm, hogy időt szántál és elolvastad pályázatomat! Ha bármilyen kérdés 

felvetődött benned, nyugodtan keress meg az alábbi elérhetőségek valamelyikén, vagy 

pedig a facebook-on. 

 

 

 

 
 

Ispánk, 2021. szeptember 3. 

 

 
 

 

 
Pádár Kitti 

Tel.: + 36 20 476 1223 

E-mail: kitti.padar@gmail.com 
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