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Bemutatkozás 
Balga Gábornak hívnak, másodéves osztatlan tanárszakos hallgató vagyok, földrajz-

történelem szakpárral. 1997.01.29-én születtem Cegléden, de két éves korom óta élek 

Budapesten. Általános iskolai tanulmányaimat a kispesti Vass Lajos Általános 

Iskolában végeztem el, míg az érettségimet a nyolcadik kerületi Vörösmarty Mihály 

Gimnázium természettudományi tagozatán szereztem meg 2017-ben. Abban az évben 

kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat az egyetemen. Tanulmányaimmal egyelőre 

nem csúszok és tárgyaim nagyobb részét a mintatanterv szerint sikeresen teljesítettem.  

 

Motiváció 
Az előző évben elhatároztam, hogy szeretném kivenni aktív részemet az egyetemi 

közéletből. Ezért is jelentkeztem akkoriban mentornak, amit igyekszem a mai napig 

lelkesen és lelkiismeretesen csinálni. Ezt a lelkességet és lelkiismeretességet megőrizve 

szeretnék új kihívások elé nézni, ezért is pályázom meg a tisztséget. Másodévesként úgy 

gondolom, hogy már kellően beletanultam az egyetemi életbe, de még elegendő 

energiám és időm van (ami remélhetőleg még jó sokáig megmarad), hogy elvállaljam 

ezt a feladatot is. Azért a Tudományos és sport referensi tisztséget szeretném betölteni, 

mert ez áll a legközelebb a rendezvényszervezéshez, ami nagyon felkeltette idén az 

érdeklődésemet. Volt alkalmam részt venni az idei gólyaavató megszervezésében is, ami 

bár véleményem szerint nem volt a legtökéletesebb, de így is jól sikerült. 

 

Tapasztalat és tervek 
Bár az aktív sportolást már abbahagytam, de rendelkezek sportos múlttal: Korábban 

karatéztam, úsztam, versenyszerűen még kosaraztam is (utóbbit még ma is szívesen 

űzőm hobbiszinten). Éppen ezért tisztában vagyok a sport fontosságával, valamint 

elengedhetetlen dolog, hogy az ember legalább egy kicsit is kimozduljon. Szerencsére a 

BEAC rengeteg sportolási lehetőséget kínál az egyetem hallgatóinak, de azért szeretném 

kicsit felpezsdíteni az életet a sport terén. Terveim között szerepel, hogy szervezzek 

különféle sportágakból 1-1 napos mini versenyeket, amiben bízok, hogy lesz rá igény.  

Tudományos múlttal nem igazán rendelkezem (hacsak nem nézzük a negyedikes házi 

matematika versenyt, amit meg is nyertem), de ez nem azt jelentené, hogy nem 

végezném el becsületesen feladatköröm ezen részét is. Szeretnék a későbbiekben 



színvonalas és érdekes előadásokat szervezni, ami a lehető legtöbb hallgató érdeklődését 

felkelti.  

Ami most a legfontosabb számomra, az a tapasztalat szerzése, valamint a rutinok 

elsajátítása. Mivel ez tisztség nemrég olvadt egybe, ezért felvenném a kapcsolatot 

(amibe már bele is kezdtem) a korábbi Kulturális és sport referenssel, valamint a korábbi 

Tudományos referenssel is, hogy ellássanak a megfelelő tudással és információval, amit 

a későbbiekben hasznosítani tudnék.  

 

Zárás 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Ha esetleg bármi kérdésetek felmerült 

volna, akkor bátran keressetek fel! 

 

 

Balga Gábor 

+3620/5651517 

b.gabor1997@gmail.com 

 

 

Budapest, 2018.10.05. 
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