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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, és félév után a csillagász szakirányt választottam. 

Most harmadéves vagyok. Első évben beléptem az EGEA budapesti entitásába. 

Másodévesen aktívabb szerepet vállaltam a szervezetben, továbbá részt vettem 

egy cserekapcsolatban. Másodévesen jelentkeztem mentornak, illetve 

képviselőnek. A hat közül én lettem az egyik földtudós mentor és pótképviselőnek 

is megválasztottak. 

Motiváció 

Az igazat megvallva mikor felmerült bennem, hogy megpályázzam ezt a pozíciót 

úgy gondoltam, hogy én csak a hagyományokat szeretném folytatni, megőrizni a 

szellemet, a mentalitást. Vagyis a fő motivációm az értékőrzés és megtartás volt. 

Most ugyanakkor úgy érzem, ennél többet is tehetnék, és többet is akarok tenni. 

Azt hiszem kissé kísérletezős lesz a kezdet, és talán nem fog mindenkinek 

tetszeni, de igyekszem minél több emberrel konzultálni mielőtt bármilyen 

nagyobb döntést meghoznék. Mivel hiszem, hogy érdemes új dolgokat 

megpróbálni és akár új hagyományokat teremteni. Így aztán a fő motivációm, 

hogy meghallgassam és megértsem mire vágynak a földes hallgatók és azt a 

lehetőségeimhez mérten a legjobb módon megvalósítsam. 

Célok és elképzelések 

Szakterületi logó 

Egyik fő elképzelésem a szakterületi logó megújítása. Ez már több SzaCs-on 

felmerült, van rá igény, egy terv érkezett is be, viszont tovább nem jutott a projekt. 

Ezt a problémát szeretném először kézbe venni, felmérni, hogy ez a terv 

mindenkire számára megfelelő-e, illetve ha nem, milyen további elképzelések 

vannak. Megválasztásomat követő SzaCs-on biztos napirendre tűzöm a kérdést. 

 

Szakterületi weboldal 

Habár az internet világában élünk, sajnos nem mindenki rendelkezik feltétlenül 

okostelefonnal, vagy épp nem nézi a közösségi oldalakat minden nap. Ezért 

sokszor nem értesülnek fontos eseményekről. Ennek egyfajta orvoslásaképp 
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szeretném megújítani/frissíteni a szakterületi weboldalt (http://foldtud.elte.hu/). 

Ez az oldal utoljára 2016-ban frissült. Az oldalon természetesen nem csak a 

szakterület, de a kar, illetve az egyetem eseményei is megjelennének, nem kellene 

többé három oldalt böngészni. 

Ennek a tervnek a megvalósításához segítségét kérem majd a TTK HÖK 

informatikusának. 

 

Mentorrendszer 

Az idei mentorrendszer tagjaként világosan látszik számomra, hogy ez milyen 

fontos része a szakterületi életnek. A jelentkezés követő játéknapok és közös 

programok alkalmával mindenki nagyon igyekszik, és a lehető legjobb formáját 

nyújtja. A kiválasztás során pedig mindig akad egy-két ember, aki akár a létszám, 

akár egyéb okok miatt nem kerül be. Fontosnak tartanám, hogy ezeket az 

embereket más feladatokkal ellássuk. Hisz a felkészítés során bebizonyították, 

hogy komolyan veszik a feladatukat, alkalmasak lennének valamilyen pozícióra. 

Ezt megválasztásomat követően alaposabban is megfontolom, talán még bizonyos 

új szerepköröket is létrehozok, amint látom pontosan hogyan és miként oszlanak 

meg a teendők. 

A régebbi mentoroktól tudom, hogy ezt megelőzően, a mentori képzésben 

szerepelt egy mentorhétvége és egy mentortábor is. A korábbi beszámolókat 

olvasva észleltem, hogy sokszor merült fel az a probléma, miszerint a 

mentorpárosoknak a kiválasztást követően kellett jobban összeismerkedniük. 

Ennek eredményeképp, ha a következő mentorképzés folyamán sem kerül 

megrendezésre a mentorhétvége, én mindenképp szeretnék szervezni egyet a 

földes mentorjelöltek részére. 

 

Programok 

A már szokásosan megrendezésre kerülő programok mellett, szeretnék kísérletet 

tenni egy új földes esemény létrehozására. Az úgynevezett Földes Pikniket 

havonta rendeznénk meg hétköznap délután. Ez jelenleg egy elképzelés egy 

fórumra, amelyen kicsit kötetlenebb módon vitathatjuk meg a hallgatói ügyeket 

az Egyetem falain kívüli. Az időjárástól függően helyszíne lehet akár a Gellért-

hegy, a Feneketlen-tó melletti park vagy egy vendéglátóipari egység. 

Természetesen nem az a célom ezzel, hogy részegen üvöltözve beszélje ki 

magából valaki a sérelmeit, inkább csak úgy látom, sokszor visszafogja az 

emberek kreativitását és felszólalási készségét, ha egy tanteremben ülnek (ahol 

hozzá vannak szokva, hogy csak csöndben hallgatják a tanárt). 

http://foldtud.elte.hu/
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Hiába születtem Budapesten, falusinak vallom magam – és így is gondolkodom. 

Innen jön az ötlet egy nagy közös locsolkodásra a B épületben húsvétkor, amikor 

a megszokott büdös pacsulik helyett előkerülnek a vödrök vagy épp a 

szódásüvegek. Talán ez kissé túlmegy a feladatkörömön, de aki ilyen locsolással 

nőtt fel, annak nehéz elképzelni, hogy ebből sokan kimaradnak. 

A már megrendezésre kerülő bevált programokat természetesen én is meg 

szeretném tartani, hisz nem hiába mondhatjuk, hogy beváltak. Ezek közül külön 

kiemelném a szakirányválasztó délutánt. Ez annak idején számomra is nagyon 

fontos volt, épp ezért úgy gondolom, minden elsőévesnek az. Az előző évben ezt 

másodéves hallgatók tartották. Ebben az évben terveim szerint MSc-s hallgatókat, 

doktoranduszokat és/vagy oktatókat kérnék fel, hogy a szakirányokkal 

kapcsolatban tájékoztatást tartsanak. 

Zárszó 

Annyi biztosan kiderült számodra a pályázatomból, hogy nagyon lelkes vagyok. 

Igyekszem fent is tartani ezt a lelkesedést és mindig a lehető legjobban elvégezni 

a feladataimat. Ahogy olvashattad sok új elképzelésem van, minden erőmmel 

azon leszek, hogy – ha csak nem azért, mert senki nem támogatja az ötletet, akkor 

– a pályázatban szereplő sok elképzelés ne csak üres ígérgetés legyen, hanem meg 

is valósuljanak. 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom! Bármilyen észrevétellel, kérdéssel 

nyugodtan keress meg, akár élőben, akár elektronikus úton! 

Ádám Rozália 

+36703418522 

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