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Bemutatkozás: 

Komáromi Istvánnak hívnak, 1995. február 7.-én születtem 

Esztergomban. Kiskorom óta Táton élek, az általános iskolát is itt 

végeztem el. 2009-ben felvételt nyertem az esztergomi Dobó Ka-

talin Gimnázium nyelvi előkészítő osztályába, ahol 2014-ben 

érettségiztem le. A gimnáziumi évek alatt elsősorban a matema-

tika és a fizika került hozzám közel, emiatt a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki képzésére je-

lentkeztem, amiről az első félév végén kiiratkoztam. Ezt köve-

tően jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanár-

képzésére matematika-fizika szakpárral. Itt hét félévet töltöttem 

el, de végül itt is a váltás mellett döntöttem. 2019-ben jelentkez-

tem matematika alapképzésre, ahol jelenleg a harmadik évemet 

töltöm. 2021.11.09. óta én töltöm be a mentorkoordinátori tiszt-

séget. 

 

Motiváció: 

Megválasztásom óta motivációm nem csökkent, talán még nőtt is a képzés alatt. Szeret-

ném befejezni a megkezdett mentorképzést. Nagyjából november elejéig tervezek tisztségben 

maradni, de a rendszert lezáró kérdőívekből is szeretném majd kivenni a részem, illetve majd 

a leendő utódomnak is szeretnék segíteni a tapasztalataimmal. 

 

Tervek és elképzelések: 

A képzés nagy része lement már, a mentorok is kiválasztásra kerültek, de még nem értek 

véget a képzéssel kapcsolatos teendők. Ezek címszavakban: a mentorpárok kialakítása, a rend-

szer logójának megtervezése, a mentortábor, a gólyatábori csapatok kialakítása. 

A mentorpárok kialakítása előtt szeretném kikérni a mentorok véleményét is a társaik-

ról, hogy a lehető legjobb párokat tudjuk kialakítani. A mentorlogót szeretném idén is a jelöl-

tekre bízni, és az ő ötleteik közül szavazás alapján győztest hirdetni. 

A mentortábor szervezése már elkezdődött, a pontos programterv még tervezés alatt 

áll. Itt kerülnek majd kihirdetésre a gólyatábori csapatok is, szeretném meghívni a leendő csa-

patvezetőket is, hogy tudjanak kicsit ismerkedni/csiszolódni. A képzés ezzel az eseménnyel 

zárul le, a gólyatáborban és az őszi időszakban főleg a mentorok tájékoztatására, munkájuknak 

felügyeletére/segítésére helyezném a hangsúlyt. 
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Zárszó: 

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt időszakban segítette a munkámat, 

bízom benne, hogy folytathatom a megkezdett munkát. 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat. Ha bármi kérdés vagy észrevétel merülne 

fel, keress bátran, akár a Küldöttgyűlés előtt (Facebookon vagy e-mailben az istvan.koma-

romi95@gmail.com címen), akár magán az ülésen. 

 

 

Komáromi István, Budapest, 2022.05.09. 


