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Bemutatkozó

Ádám Rozália vagyok. 1997. augusztus 29-én születtem Budapesten. Öt éves ko-
romban vidékre költöztünk, azóta is Paloznakon lakom. Középiskolai tanulmányaimat a
Lovassy László Gimnáziumban végeztem, érettségit 2017-ben tettem. 2020-ban végeztem
el a ELTE TTK földtudományi alapszakot. Jelenleg elsőéves csillagász MSc-s hallgató
vagyok. Tagja vagyok az EGEA budapesti csoportjának, a 2019/2020-as rendszer egyik
mentora voltam. Az előző évben ezek mellett pótképviselő, valamint IT delegált is voltam.

Motiváció

Mondhatni tökéletesen lefedi a motivációmat a pályazatom elején található idézet,
ami immár hamadszor szerepel ott. 2019 októberétől láttam el ezt a tisztséget egy kisebb
jogviszony-megszűnés okozta megszakítással és azóta is arra törekszem, hogy ne legyen
hiányérzet a hallgatókban.

Azonban ez nem csak a különböző rendezvények szervezését jelenti, ahogy ezt sokan
gondolják. Most visszagondolva, amikor tavaly ilyenkor megpályáztam ezt a tisztségét,
én se sokat tudtam annak velejáróiról. Az ember hajlamos csak a felszíni rétegeket észre
venni. Azóta megtanultam, hogy ez egy sokoldalú „munkakör” és örülök, hogy az eddigi
tapasztalataimat, amelyeket többek között nem kevés egyetemi évemeim alatt szereztem,
kamatoztathatom ebben a tisztségben.

Emellett fennáll a korábbi elképzelésem, miszerint egyszerre szeretnék új színt vinni a
szakterület életébe és emellett megőrizni a régi földes hagyományokat. Ez talán ebben a
mai helyzetben nem is annyira egyszerű, ugyanakkor mindig megéri a küzdelmet.

Elképzelések és tervek

Az elmúlt félév és azzal járó nehézségek rávilágítottak arra, milyen fontos ebben a
helyzetben is a kereteknek megfelelően programokat szervezni a hallgatók számára.

Szeptember végén megtartottam az első online SzaCs-ot, amely (számomra) meglepően
jól sikerült. Az élő verzió létszámát nem hozta ugyan, de a tizet meghaladó érdeklődési
szám mutatja, hogy erre is lenne igény. Pontosan ezért tervezem, hogy havonta tartok
ilyet, hisz a fontos szakterületi témák megvitatásán túl a közösségi érzés megőrzésére is
alkalmas − hála a webkameráknak.

Mivel az előző félévben nem jeleskedtem az online események kitalálásában a szakte-
rületi csoport résztvevőitől kértem segítséget és ennek megfelelően már tervben van egy
online kvíz, illetve Honfoglaló bajnokság is. Az érdeklődésnek megfelelően ezeket rend-

2



szeresíteni fogjuk, illetve igyekszünk újabb és újabbakat társítani hozzájuk.
A közösségi élet és programszervezés mellett az érdékképviselet és annak koordinálá-

sa a szacskói feladatkör másik legfontosabb eleme véleményem szerint. Nagy örömömre
szolgál, hogy habár egy ilyen bonyolult helyzetben kezdték meg az első évüket, a földes
gólyák így is nagyon lelkesek. Az idei képviselőválasztások időpontjának köszönhetően
ők is indulhattak, ketten a Küldöttgyűlés képviselőjeként, egy valaki pedig póttagként
képviseli majd a szakterület érdekeit. A felsőbb évesek körében akadnak visszatérők, de
újak is, így összesen 8 ff-es képviselővel és egy póttaggal kezdhetjük meg az új ciklust.
Szerintem ez egy remek összeállítás, hisz a visszatérők értékes tapasztalatai egyesülnek az
újak friss nézőpontjával.
A delegáltságaimnak eleget téve részt vettem a különböző üléseken és nagy megelége-
désemre szolgált, hogy a Földrajz- és Földtudományi Intézet ülésein külön kikérte az
igazgató hallgatói véleményünket egyes kérdésekben.
Ehhez kapcsolódan itt szeretnék köszönetet mondani a többi hallgatói delegáltnak, hogy
még az esetleges informatikai problémák ellenére is részt vettek az üléseken!

Zárszó

Habár most már tudom, mi jár ezzel a tisztséggel, ismerem a jó és kevésbé jó olda-
lát, mondhatni ugyanazzal a lelkesedéssel állok a feladat elé, mint egy évvel ezelőtt, az
első pályázatomnál. A feladatkör hamar a szívemhez nőtt és ezután is szeretném teljes
erőbedobással ellátni ezt a pozíciót!

Éppen ezért szeretnék köszönetet mondani a szakterület aktív hallgatóinak, akikre
mindig támaszkodhattam és örömmel segítettek nekem − felsorolni hosszú lenne a lista,
de remélem Ti magatokra ismertek!

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat, ha bármilyen kérdésed lenne, bátran keress
meg a njezne29@student.elte.hu címen!

Budapest, 2020.10.16. Ádám Rozália
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