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Bemutatkozás 

Sziasztok! 

Pádár Kitti vagyok, harmadéves angol-biológia tanárszakos hallgató. 2000. január 26-án 

születtem Egerben, azóta is itt élek. 2019-ben tettem érettségi vizsgát az Egri Szilágyi Erzsébet 

Gimnáziumban, ezután nyertem felvételt az ELTE osztatlan tanárképzésére. Már gimnazista 

éveim alatt fontos szerepet töltött be a mindennapjaimban a közösségi életben való aktív 

részvétel, valamint a különböző eseményekhez szükséges szervezés. 2009 óta versenyszinten 

sportolok, a sokak által kevésbé ismert, floorball nevezetű sportágat űzöm a komáromi SzPK, 

valamint a felnőtt női válogatott csapatában. Ennek köszönhetően volt szerencsém tapasztalatot 

szerezni sporttal kapcsolatos események lebonyolításában is.  

 

Tapasztalatok, motiváció 

Mint azt az előző részben is említettem, már gimnáziumi éveim alatt is részese voltam több 

szervezői csoportnak, megvolt bennem az a habitus, mellyel szerettem volna tenni a közösségi 

életért és érdekekért. Ezt a lelkesedést szerettem volna az egyetemi közéletben való szorgalmas 

helytállásomban is megmutatni.  

A hallgatói közösségért való tevékenykedésemet eleinte a mentorrendszerben mutathattam 

meg, a 2020/21-es, majd pedig a 2021/22-es tanévben is beválasztottak a csapatba. Sajnos az 

első mentorságom alatt az online világon keresztül kellett a lehető legjobb tudásom szerint 

támogatnom a gólyákat, szerencsére ezt a következő évben már személyesen tehettem meg. 

Mentortársaimmal nagyon jó csapatot sikerült összekovácsolnunk, többen közülük példánkat 

követve becsatlakoztak a mentorrendszerbe, valamint az érdekképviseletbe is.  

Először 2020/21-ben indultam a képviselői választásokon, ahol bizalmat szavaztak nekem a 

hallgatótársaim, így lehetőségem adódott képviselni az érdekeiket a Küldöttgyűléseken. 

Szerettem volna az érdekképviseletet a későbbiekben is folytatni, így mind a 2021/2022-es, 

mind pedig a 2022/2023-as választásokon is elindultam jelöltként, ahol ismételten elnyertem 

hallgatótársaim bizalmát.  

A 2020/21-es, illetve 2021/2022-es tanévben már nem csak a kari Küldöttgyűléseken, hanem 

az EHÖK Sportügyi Bizottságában is képviselhettem hallgatóink érdekeit, mint delegált. Ennek 

köszönhetően már sikerült kialakítanom egy közvetlen kommunikációs kapcsolatot a BEAC 

munkatársaival. A sporttal kapcsolatos delegáltként ellátott teendőim mellett, két éve bírálom 

a kari egyszeri és rendszeres sportösztöndíjakat. Jelenleg a rendszeres sportösztöndíj 

pontrendszerének további fejlesztésén is dolgozom.  

2021. szeptember 7-e óta pedig egy újabb, kihívásokkal teli feladatkörben szerezhettem 

tapasztalatokat, amikor is a Küldöttgyűlés megválasztott a kar rendezvényszervező 

referensének. A tisztségből adódóan pedig delegálva lettem az EHÖK Rendezvényes 

Bizottságba is. Nem volt egyszerű, hiszen a járványhelyzet után kellett feléleszteni a kari 

rendezvényes életet, nem csak a saját munkamorálomat, kötelezettségeimet kellett 

kitapasztalnom a tisztséggel kapcsolatban, hanem a szervezéshez szükséges részleteket is, mint  
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például, hogy mik a hallgatói igények, hány főre lehet készülni és egyebek. Visszatekintve erre 

az elmúlt szűk egy évre elmondhatom, hogy egy jó tanulói, tapasztalatszerzési időszak volt 

számomra. Minden egyes eseményről készítettem összefoglaló dokumentumot, hogy azokból, 

illetve a visszajelzésekből le tudjam vonni a megfelelő következtetéseket. Ezek alapján a 

konzekvenciák és tapasztalatok függvényében szeretném ismertetni a következő tanévre szóló 

terveimet. 

 

Tervek, elképzelések 

Annak érdekében, hogy az események minél színvonalasabbak legyenek, és minél több hallgató 

vegyen részt rajtuk az elsődleges dolog, amin megválasztásom esetén változtatni szeretnék az 

az események meghirdetése az online platformokon. Szeretném, hogy ha módunkban áll, már 

1 hónappal hamarabb kikerüljenek az események a kari Facebook oldalra. Sajnos ez az előző 

időszakban nagy hátrány volt, azonban ez betudható a helyszíni, társszervezői problémáknak. 

Mostanra már sikerült kialakítanom kapcsolatokat más karok rendezvényszervezői 

referenseivel, valamint külsős szervezőkkel is, így elmondhatom azt, hogy bővebb ismeretekkel 

rendelkezem a helyszínek, fellépők és árak tekintetében.  Szükségesnek tartom egy éves 

lebontású, megközelítőleges tervezet elkészítését, ezt már előzetesen elkészítettem, a 

pályázatom alján mellékelten található meg.  

1. Szakterületi programok: 

A szakterületi programok kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen ezeken az eseményeken 

adódik lehetőségük ápolni saját szakterületük hagyományait, valamint ezeken az 

alkalmakon tudják szorosabban összekovácsolni a társaságot, segíteni a gólyák 

egyetemi életbe való beilleszkedését. Az előző évhez hasonlóan, a következőben is 

szeretném megtartani a szakterületi csoportvezetőkkel való kooperációt. Szükség esetén 

szervezői készségemmel segíteném a szakterületi eseményeik minél gördülékenyebben 

történő megszervezését.  

2. Gólyatábor After Party: 

Nincs is jobb lehetőség a gólyatáborban kialakított kapcsolatok megerősítésére, 

valamint az élmények felelevenítésére, mint egy gólyatábor utáni közös mulatság. 

Ilyenkor még frissek az emlékek, így a gólyák nagy valószínűséggel szívesen jönnek el 

egy buliba, ami nekik szól. Ezt az eseményt szeptemberben tervezem megtartani.  

3. Überfúzió: 

Sajnos az utóbbi Überfúziók nem hozták vissza a covid időszakot megelőző arculatukat. 

Szeretném, hogy ez visszatérjen, és ismételten egy közel 500 fős esemény legyen, ennek 

megszervezése a HALAP-pal együttműködve történne.  

4. Sörpong- /Csocsóbajnokság + Karaoke est:  

A nagy érdeklődésre való tekintettel az őszi és tavaszi félévben is megszervezésre került 

a TéTéKás Sörpong bajnokság, azonban ennek hátránya az volt, hogy nem került sor a 

csocsóbajnokság megszervezésére. Az előző okokból kiindulva jött az az elképzelés, 

hogy az őszi félévben a csocsó, a tavasziban pedig a sörpong bajnokság lenne megtartva.  

Ezeket az eseményeket karaoke esttel egybekötve tervezem.  
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5. LEN:  

Két év kihagyás után ismét megrendezésre került a Lágymányosi Eötvös Napok. Ez egy 

egyetemi szintű esemény, így elsősorban az EHÖK által rám bízott feladatköröknek 

tennék eleget.  

6. Gólyatábor: 

A gólyatábor egy hatalmas szervezést igénylő esemény minden karon, hiszen ez az első 

élménye az egyetemmel a gólyáknak, így kifejezetten fontos annak precíz, 

zökkenőmentes szervezettsége. A gólyatáborral kapcsolatos szervezésben a kari elnök 

által rám bízott feladatokat látnám el. Jelenleg programfelelősként segítem a szervezést 

a 2022-es Gólyatábor körül.  

7. Felezők: 

Az előző felezőktől eltérően idén összevont Felező megszervezésére került sor. A 

pozitív visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy a következő évben is hasonlóan 

kellene megszervezni az eseményt, hagyománnyá téve az idén kezdeményezett 

kitűzéses ceremóniát, ami egy nagyon jelképes gesztus a képzésük felénél járó 

hallgatóknak.  

8. TéTéKás Főzőverseny: 

Továbbra is egy nagyon jó ötletnek tartom a főzőverseny megszervezését, így nem 

tántorodom el mellőle, és megválasztásom esetén szeretném megvalósítani. A 

koncepcióját az egésznek úgy képzelem el, hogy az erre alkalmas helyen a szakterületek 

mérnék össze főzőtudásukat, ezzel újabb lehetőséget biztosítva a szakterületek 

összekovácsolódásának, valamint a szakterületek közötti kohéziók megerősítésének.  

9. TéTéKás Tökfaragás: 

A tökfaragás egy közvetlenebb, kisebb kari esemény lenne, ami a tavalyi évben már 

megszervezésre került. A résztvevőknek valamilyen szakterületükhöz kapcsolódó 

mintát kell kifaragniuk. Nagyon hangulatos kis esemény, hiszen alatta közös teázásra, 

sütizésre van lehetőség. Elképzeléseim között ez az esemény, mint egy halloweeni 

témájú, Überfúzió ráhangolódás szerepel.  

10. TéTéKás Mikulás buli: 

Felmerült bennem egy kari, ronda pulcsis karácsonyi hangulatú esemény megrendezése 

is, mely lezárása lehetne az őszi félévnek.  

11. Sporttal kapcsolatos események: 

(1) Kosárlabda/Foci bajnokság: ennek helyszínéül az egyetemisták parkja 

szolgálna, jobb időben, kiscsapatok regisztrációjával. 

(2) Partizán bajnokság: a partizán egy kidobós játék, a BEAC-cal már korábban 

egyeztettem ennek megszervezéséről és szívesen segítenek a lebonyolításában, 

megfelelő helyszín biztosításában.  

(3) 5vös 5km Futóverseny: az eddigi alkalmakhoz hasonlóan továbbra is segítném 

az esemény lebonyolítását, koordinálását mind az őszi, mind pedig a tavaszi 

félévben.  

(4) Jeges Est: ez a téli időszakban megrendezett, EHÖK által szervezett, 

jégkorcsolya esemény.  
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12. Egyéb események: 

Szeretném, hogy a szórakoztató rendezvények mellett több tudományos jellegű program 

is felkerüljön a palettára. A tudományos és diákjóléti referenssel egyeztetve, az ő 

munkájukat segítve, szeretném, ha majd közösen kidolgoznánk egy tervezetet, hogy az 

események ne ütközzenek és ezáltal több fakultatív programra legyen lehetősége a 

hallgatóknak.  

 

 

 

Köszönet, záró gondolatok 

Szeretném megköszönni a szakterületi koordinátoroknak a tanácsaikat, támogatásukat; Körtefái 

Dórinak, hogy mindig bizalommal fordulhatok ötleteimmel, kérdéseimmel hozzá, továbbá 

köszönöm bíztatását és építő kritikáit Lőrincz Péternek.  

Köszönöm, hogy időt szántál és elolvastad a pályázatomat. Ha bármilyen kérdés, kérés 

felvetődött benned, nyugodtan keress meg az alábbi elérhetőségek valamelyikén, vagy pedig a 

Facebook-on.  

 

Budapest, 2022. május 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pádár Kitti 

Telefonszám: +36 20 476 1223 

E-mail cím: kitti.padar@gmail.com  

  

mailto:kitti.padar@gmail.com
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2022/2023 Tervezett rendezvények időrendi bontása 

 
Időpont Esemény Megjegyzés 
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Szeptember 9-10 TéTéKás Főzőverseny  

Szeptember 12-16 Kosárlabda bajnokság 

 

 

Szeptember 12-16 Tudományos/Egyéb 

program 

 

Szeptember 15-16 

Szeptember 22-23 

Gólyatábor After Függ az 5vös 5km 

Futóverseny 

időpontjától. 

Szeptember 26-30 Tudományos/Egyéb 

program 

 

Október 10-15 Tudományos/egyéb 

program 

 

Október 20-21 

Október 27-28 

TéTéKás Tökfaragás 

 

 

Október 27-28 

November 10-11 

Überfúzió Halloweeni tematika 

November 14-18-ai hét Szakterületi 

Csocsóbajnokságok 

 

November 14-18 Tudományos/Egyéb 

események 

 

November 21-25-ei hét TéTéKás  

Csocsóbajnokság 

 

December 5-9 Tudományos/Egyéb 

események 

 

December 9-10 Karácsonyi Pubquiz 

és Mikulás Buli 
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Színek magyarázata 

Nagy kari esemény 

320< 

Kis kari esemény 

320> 
Sportesemény Egyéb 
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Február 13-17 Tudományos/Egyéb 

esemény 

 

Február 23-24 

 

Überfúzió Farsangi tematika 

Vizsgaidőszak after 

Március 13-17 Tudományos/Egyéb 

esemény 

 

Március 30-31 

Április 5-6 

TéTéKás Felező  

Április 10-14 Tudományos/Egyéb 

esemény 

 

Május 2  Sörpong Bajnokság és 

Karaoke 

 

Május 8-12 Foci bajnokság  


