
 

 

PÁLYÁZAT 
Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag betöltésére 

 

 

 

Papp Gergely 

2020.11.23. 

 

 

 

 

 

Mindig az az erősebb, aki nem tombol, hanem mosolyog. 

(japán közmondás) 



Bemutatkozás 
Papp Gergely vagyok, elsőéves földrajz-történelem osztatlan tanárszakos hallgató. 1997. 

február 17.-én születtem Budapesten. Akkori rövid budapesti kalandom után költöztünk a 

családdal egy kis pest megyei faluba, Újlengyelbe. Ide jártam általános iskolába is. Következő 

állomásom Kecskeméten volt a Bolyai János Gimnázium, ahol 2016-ban érettségiztem. 

Vissza költözve a fővárosban volt egy 2 éves kitekintésem a Szent István Egyetemen. Idén 

viszont megérkeztem ELTE világába. 

Tapasztalatok 
Gólya létemre (legalább is itt) már aktívan megpróbáltam kivenni a részemet az ösztöndíjas 

rendszernél. Így szeptembertől ösztöndíj bíráló voltam. Az online lét miatt kicsit nehezebben 

lendültem bele az elbírálásba, hisz online megtanulni egy teljesen új területet az bizony 

kihívás, ám a végére egész jól belejöttem és így már élvezni tudtam a bírálást.  Úgy érzem, 

hogy az előző években történő egyetemi „kalandom” is segít egy probléma megoldásában.  

Motiváció 
Révén a szociális támogatás fontossága miatt is vagyok ennyire motivált, hisz másoknak ez 

hatalmas segítség, mind a rendszeres, mind az egyszeri támogatások. Tanárnak készülő 

egyetemistaként az empátia és a segítségnyújtás alap, így azt hiszem ez mindenféleképpen 

elengedhetetlen a pozíció betöltésére. 

Ötletek 
Megtapasztalva ezt az egész közeget, bátran kimerem mondani, hogy amennyit az 

ösztöndíjakért felelős referens dolgozik, az valami brutál sok. Erre egy ember huzamosabb 

ideig szerintem nem lehet képes. Azt a töméntelen mennyiségű kérdés sort, amit most 

szeptemberben is kapott Tőlünk Bianka a nap 24 órájában… és igen mindig legjobb tudása és 

kedvessége szerint válaszolt nekünk. Ezért is szükséges, hogy egy picit tehermentesítsük a 

referenst. Ketten dolgozva sokkal egyszerűbben kerülhető el a kiégés is, ami bizony ezzel a 

pozíció betöltésével sokat segíthetünk. 

Lehet az online világ miatt éreztem ezt, de a csapatot és csapatkohéziót nem igazán éreztem 

közöttünk. Az, hogy mai napig nem ismerem a másik bírálót, az bizony számomra egy kicsit 

fájó pont. Véleményen szerint sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy 

csapatként működjünk. Különböző csapatépítő programokkal ezen segíthetünk. 



Úgy érzem, hogy a rendszeres sportösztöndíj egy nagyobb ráncfelvarráson eshetne át. Egy 

sporteredményt, főleg egy kiemelkedő sporteredményt nem a szél hordja össze, hanem a 

rengeteg befektetett munka, energia és kitartás. Jobban kéne ezt értékelnénk szerény 

véleményen szerint. Természetesen ezt majd az idő eldönti, hogy valóban így lesz-e vagy 

nem, de megfontolásra mindenképpen érdemes ez a téma.  

Gólyaként megtapasztaltam, hogy milyen kevés információt kaptam ezekről az 

ösztöndíjakról. Nem igazán jött velem szemben sehol és szerintem sokan még most sem 

tudnak ezekről (kiváltképpen az egyszeriekről). Véleményem szerint a kommunikációt jobban 

kellene kezelnünk és nem csak nekünk, hanem a gólyák mentoraiknak.   

Köszönöm, hogy eljutottál idáig a pályázatom olvasásánál. Ha úgy érzed kérdés merülne fel 

benned irányomban, akkor mindenképpen keres a sajti977@gmail.com vagy a 

pappgerg97@student.elte.hu e-mail címen.   

 

Papp Gergely  

Budapest, 2020.11.23. 
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