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Bemutatkozás 

Ádám Rozália vagyok. 1997. augusztus 29-én születtem Budapesten. Öt éves 

koromban vidékre költöztünk, azóta is Paloznakon lakom. Középiskolai 

tanulmányaimat a Lovassy László Gimnáziumban végeztem, érettségit 2017-ben 

tettem. Ugyanebben az évben megkezdtem a tanulmányaimat az ELTE TTK 

földtudományi alapszakon, idén végeztem el ezt a szakot. Most ősszel Csillagász 

MSc-s hallgatóként kezdem meg a tanulmányaim. Tagja vagyok az EGEA 

budapesti csoportjának, illetve a 2019/2020-as rendszer egyik mentora voltam. 

Motiváció 

2019 októberétől láttam el ezt a tisztséget és csak a diploma megszerzésével járó 

hallgatói jogviszony-megszűnés vetett véget a „pályafutásomnak”. Most újra az 

ELTE hallgatójaként szeretném folytatni a munkát, amit elkezdtem. 

A korábbi motivációm, miszerint egyszerre szeretnék új színt vinni a szakterület 

életébe és emellett megőrizni a hagyományokat továbbra is fenn áll, korábbi 

tapasztalataim segítségével azt hiszem, ezt még gördülékenyebben tudom véghez 

vinni. 

A vírus okozta távoktatás új kihívásokat állított a szakterületi élet és szórakozás 

megvalósítása elé, ami rávilágított, hogy az elektronikus felületek eddig 

kihasználatlanok voltak. Sajnálatos módon eddig én sem éltem ilyesmivel, így 

ezután igyekszem több információt szerezni ezzel kapcsolatban és ilyen módon 

ezúton több lehetőséget teremteni a szakos hallgatók számára. 

Elképzelések és megvalósítás 

A tavalyi pályázatomban céljaimat négy főcím alatt foglaltam össze, akkor 

nagyon naivan sok elképzelésem és tervem volt a mentorrendszerrel, illetve 

különböző szakterületi rendezvényekkel kapcsolatban. A vírushelyzetből – és az 

annak köszönhetően állandóan változó helyzetből – kiindulva most nem tennék 

hasonlót. Inkább az elmúlt hónapok eseményeire és korábbi munkámra 

reflektálnék – végig nézve mi is az, amit megvalósítottam és mi az, ami még várat 

magára. 

A tavalyi terveim között szerepelt a szakterületi logó megújítása, ami sajnos azóta 

sem történt meg. Igyekszem ezt valamilyen más módon hirdetni, mert úgy érzem, 

az igény meglenne rá, csak nem sikerült elérni a felvetéssel a megfelelő 

embereket. 
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A szakterületi weboldal felélesztése a maga nemében megtörtént. Nem volt túl 

sok esemény, amiről ott tudósíthattam volna, de egy-két friss információ így is 

felkerült. Ezt természetesen a továbbiakban is kívánom frissíteni, mivel az eddigi 

statisztikák alapján így is sokan látogatják. 

Az idei mentorrendszer tagadhatatlanul nagyon más volt, mint az eddigiek, 

rengeteg új kihívással kellett szembe néznie minden résztvevőnek. Itt meg is 

ragadnám az alkalmat, hogy ismét köszönetet mondjak Kiss Fanninak, a 

mentorkoordinátornak, akinek azt a végtelen energiáját és odaadását, amivel ezt 

a rendszert végig vitte nem lehet szavakkal leírni. Szakterületi részt tekintve mi 

összesen három online játéknapot tartottunk a mentorjelentkezőkkel. A korábbi 

évekkel szemben itt egymás megismerésére került a hangsúly, mivel többen nem 

is találkoztak még addig egymással. Ezzel kapcsolatosan örök hálával tartozom a 

mentorfelelőseimnek, Vajdovich Noéminek és Mihályi Péternek, akik kiválóan 

koordinálták ezeket az eseményeket. Ezek mellett, ahogy Fanni beszámolójában 

olvashattátok, a jelöltek részt vettek a különböző oktatási eseményeken. A 

mentorteszt megírását követően (egy egész naposnak tűnő) mentorszóbeli alapján 

végül 5 földtudományis és 4 föcis mentort válogattunk ki. Ebből a felelősökkel és 

Fannival közösen egy triót és három párost hoztunk létre. 

A hivatalos intézkedésnek megfelelően közösen először augusztus második 

felében találkoztunk, így termesztésen a korábbi pályázatomban tervezett 

mentorhétvégét sem valósítottuk meg – sajnálatos módon. 

Mivel szerencsére a legtöbb földes mentor részt tudott venni a mentortábor 

gyanánt megtartott két napos mentornapköziben, miután megbizonyosodtunk a 

felelősökkel, hogy a szükséges információt elsajátították, megtartottuk az első 

földes gólya-mentor találkozót augusztus 19-én. A másodikra 27-én került sor és 

még lesz egy 30-án. Elsőre ez talán soknak tűnhet, de a mentorok kiválóan 

felmérték, hogy a gólyáknak mennyire szüksége van a közösségi életre, illetve az 

egyetem és egymás megismerésére. Mindkét esemény nagy népszerűségnek 

örvendett. 

Végezetül a korábban tervezett programok közül szeretném felemlegetni a Földes 

Piknik elképzelésemet, amely egy olyan fórum lenne, amelyen kicsit kötetlenebb 

módon vitathatjuk meg a hallgatói ügyeket az Egyetem falain kívül. Úgy 

gondolom, ez az előírások betartásával is kivitelezhető program, így ismét 

felvetem majd a SzaCs-on és érdeklődés szerint sort kerítünk rá. 
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Zárszó 

A korábban említett tevékenységeken túl eleget tettem delegáltságaimnak, részt 

vettem az online megtartott TOB, illetve IT üléseken, valamint a rendszeresen 

megtartott tisztségviselői megbeszéléseken. 

Habár most már tudom, mi jár ezzel a tisztséggel, ismerem a jó és kevésbé jó 

oldalát, mondhatni ugyanazzal a lelkesedéssel állok a feladat elé, mint a legutóbbi 

pályázatomnál. A feladatkör hamar a szívemhez nőtt és ezután is szeretném teljes 

erőbedobással ellátni ezt a pozíciót! 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom! Bármilyen észrevétellel, kérdéssel 

nyugodtan keress meg, akár telefonon, akár elektronikus úton! 

Ádám Rozália 

+36703418522 

rozaliaadam29@gmail.com / njezne29@caesar.elte.hu 
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