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„Nem oly szerény véleményem szerint a szó a varázslatok kimeríthetetlen forrása.” 

(Albus Dumbledore) 
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Bemutatkozás 

Fritz Petra vagyok, másodéves földtudományi alapszakos hallgató, meteorológus 

specializáción. 2000.01.14-én születtem Esztergomban. Kiskorom óta Dorogon élek 

családommal, középiskolai tanulmányaimat pedig Esztergomban végeztem az Árpád-

házi Szent Erzsébet Gimnáziumban, és itt is érettségiztem, 2019-ben. 

 

Motiváció 

Gimis éveim alatt is mindig igyekeztem kivenni részem a közösségi programok 

szervezésében/irányításában, így már a gólyatáborban eldöntöttem, hogy az egyetemi 

éveim alatt szeretnék aktív tagja lenni a szakterületi életnek és szeretném a hallgatói 

önkormányzat munkásságát is segíteni. 

A 2020/2021-es tanév kezdetén megválasztottak kommunikációs referensnek, ezzel 

együtt pedig mentori tevékenységemet is elkezdhettem, illetve ősztől már a 

Küldöttgyűlésen is képviselhettem szakterületemet. 

Amikor Ádám Rozália, volt Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor 

elmondta milyen tervei lennének a jövőre nézve, hogy szeretné átadni nekem ezt a 

pozíciót, először nagyon meglepődtem. Igazából azért, mert éppen frissen lettem 

kommunikációs referens, amit őszintén szívesen és lelkesen csináltam. Ennek ellenére 

mégis úgy gondolom, hogy a szacskóságból, és így magamból is valóban ki tudnám 

hozni a maximumot.  

 

Célok, tervek 

SzaCs 

Elsősorban nem gondoltam eget rengető tervek szövésére. Mindenekelőtt szeretném, 

ha megmaradna az a szakterületi közösség, amibe én is belecsöppenhettem 2019 őszén. 

Illetve nagyon szeretném, ha még többen csatlakoznának ezekhez az ülésekhez, és 

aktívabb tagjai lennének az FF közösségnek.  
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Mentorrendszer 

Vígvári Cseperke mentorkoordinátorral már volt szerencsém elkezdeni a közös munkát 

kommosként, így a későbbiekben is biztosan együtt tudnánk dolgozni. A február 2-i 

SzaCsunkon eldőlt ki lesz az idei mentorfelelős. Rendhagyó módon ugyanis a Földrajz- 

és Földtudományi szakterület életében először fordult elő, hogy egy személy töltse be a 

két szak mentorfelelős szerepét.  Szeretnék Glück Krisztivel jó kapcsolatot ápolni, hogy 

a közös munka is gördülékeny lehessen. Igyekeztünk és még mindig igyekszünk a 

hallgatótársainkat arra buzdítani, hogy adják le a mentorjelentkezésüket. Szacskóként 

azon lennék, hogy a mentorok és mentorfelelős munkáját segítsem és támogassam, 

szeretném, ha éreznék, hogy bármikor számíthatnak rám. Mivel kétszer annyi mentor 

igazgatásának terhe fog Krisztire hárulni, szeretnék a lehető legtöbbet segíteni neki, ne 

érezze azt, hogy teljesen egyedül van a feladattal. 

Érdekképviselet 

A Földrajz- és Földtudományi szakterület jelenleg 9 küldöttel büszkélkedhet és 

remélem, hogy a jövőben is lelkes, aktív tagok jelentkeznek majd. Mivel az őszi félévben 

zajlottak az idei választások, így rendhagyó módon gólyák is indulhattak. Örömmel 

konstatáltam, hogy bár még alig ismerték a rendszert, annál lelkesebben vágtak bele. 

Programok 

Nyilván most elsősorban az online programok kerülnek még előtérbe, ehhez viszont az 

elején szeretném majd a többi szakterületi koordinátor tanácsát kérni, hogy eddigi 

tapasztalataik alapján mik váltak be, és mi a teljesen elkerülendő. Gondolok itt olyanra 

például, hogy hogyan lehetne egy online társas estet élvezhetően megvalósítani, mely 

felületek passzolnak ehhez leginkább. Esetleg mely online programok örvendtek a 

legnagyobb népszerűségnek. 

Arra gondoltam, hogy elindítanék egy olyan „FF vacsi” programsorozatot, ahol kb. 

minden második SzaCs keretén belül együtt főznénk, így megtanulva egymás kedvenc 

ételeit. Előre megbeszélnénk ki vállalja a következő alkalmat, majd egy délutáni 

időpont kiválasztásával videóhívásban főznénk, és szakterületi témákról beszélgetve 

közösen megvacsoráznánk.  

Nyilván vannak olyan programok, események, amik már régóta beváltak, így azokat én 

is mindenképp megvalósítanám online vagy személyesen, a helyzettől függően. Ide 
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sorolnám pl. a Szakirányválasztó délutánt (vagy hetet, mint ahogy év elején is 

megvalósult), a Földes PubQuizt és a Földes avatót.  

Ha újra találkozhatunk személyesen, szeretnék heti rendszerességgel, délutánonként 

FF piknikeket is tartani a csodás B épületünkben, így kizökkentve egymást a tanulás és 

ZH-k állandó körforgásából. 

 

Zárszó 

Pályázatom leadása előtt természetesen többször is beszéltem Ádám Rozália, volt 

Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátorral, illetve kíváncsi voltam más 

tapasztalatokra is, ezért kerestem fel Lőrincz Péter, Tanárképzési szakterületi 

koordinátort is. Mindketten hasznos tanácsokkal láttak el, amikért nagyon hálás 

vagyok ezúton is. Megemlíteném még, hogy volt szerencsém a múlt héten részt venni 

egy matekos SzaCson is, amit nagyon élveztem, jó volt megnézni, hogyan zajlik egy 

másik szakterület ülése. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat, bármi kérdéssel, javaslattal bátran keress 

e-mailben vagy Facebookon egyaránt. 

 

Dorog, 2021.02.05.        Fritz Petra 

         fritzpetra31@gmail.com 

         fritzpetra@caeser.elte.hu 
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