
 

 

 



Bemutatkozás 

Szeles Bence vagyok, első éves földrajz szakos hallgató. Felvidékről származom, azon belül 

Nyitra környékéről. Komáromban (Komárno) a Selye János Gimnáziumban végeztem, ahova 2012-ben 

felvételiztem ötödik osztály után. Tanulmányaimat Nyitrán folytattam, vállalati gazdaságtan szakon a 

Szlovák Mezőgazdasági Egyetemen, de rájöttem, hogy én ennél valami sokkal izgalmasabbat keresek. 

Így határoztam el magam a földrajz szak mellett, mert úgy gondoltam, hogy itt tanulhatok olyan dolgo-

kat, amik ténylegesen foglalkoztatanak. 

Az első perctől kezdődően aktív közösségi életet éltem, a legtöbb eseményen részt vettem, szo-

ros barátságokat kötöttem. Az életfilozófiám része, hogy az ember célja a tapasztalatok halmozása le-

gyen, és azok kiértékelése, osztályozása. Ennek okán már most, 21 évesen rengeteg helyen dolgoztam.  

Nagyon nyitott, kommunikatív ember vagyok, emellett jó csapatjátékosnak is tartom magam, amit első 

sorban a röplabdás karrieremnek és a két imádott húgomnak köszönhetek. 

 

Tapasztalatok, motiváció, tanácsok 

Tapasztalataimat több esemény szervezésében szereztem, mind például Gasztrofeszt, céges bu-

lik, sítáborok, csoportos kirándulások, nyári táborok. Mindenképpen szerettem volna kivenni a részemet 

az ELTE-n belül is, és be-besegítettem a szervezésekben, az idei évben első sorban ezt a kollégiumom-

ban tettem meg. 

Mielőtt pályázatomat megírtam volna, többek véleményét kikértem az ötleteimmel kapcsolato-

san, és tanácsot kértem tőlük. Sok kérdésemre megkaptam a választ, és hasznos információkkal láttak 

el.  

Tervek, ötletek 

Rövid távú terveim olyan gondolatokat foglalnak magukba, amiket könnyedén, vagy esetlege-

sen alacsony költségvetésből meg tudunk valósítani. Rögtön első lépésem egy igényfelmérés lenne a 

karon belül. Szeretnék több mindent megtudni a hallgatók és oktatók köreiből. Ide tartozik az, hogy 

milyen fellépőket és rendezvényeket preferálnak, mit tartanak fontosnak egy buliban, eseményeken.  

Ezt követően még az iskolakezdés elején tervezek kiadni egy harmonogramot összehangolva a vezető-

ség igényeivel az év nagyobb eseményeiről.  Ezt azért tartom szükségszerűnek, hogy az emberek be 

tudják osztani előre az idejüket. 

Célom minél változatosabbá tenni a programokat. Úgy tapasztaltam, hogy a sörpong bajnoksá-

goknak nagy sikerei vannak, ebből fakadóan gyakrabban rendezném meg. Alacsony a költségigénye és 

az emberek nagyon szeretik. Fontosnak tartom, hogy az alapítvánnyal szorosan összedolgozzunk és 

hogy minél több közös célt tűzzünk ki magunk elé. Szeretném felterjeszteni a Gólyahajó visszahozását, 

mint különleges rendezvény, továbbá megemlíteném programomban a Hagyományőrző napot.  Ezt egy 

olyan rendezvényként vizualizálom, ahol népzenével, néptánccal, kultúrműsorokkal és akár bográcso-

zással tölthetik idejüket a hallgatók és az oktatók. Ennek megszervezésében kapcsolataimra hagyatkoz-

nék. Szintúgy ismeretségeimen keresztül szeretnék a jövő évben sítábort szervezni, első sorban a Tát-

rába. Úgy gondolom, hogy nagy sikernek örvendene, ha az alapítvánnyal több kirándulást szerveznénk 

a hallgatóság számára, például bejárni Magyarország borvidékeit, megismerni jobban Kárpát-medence 



gasztronómiáját. Esetlegesen egy erdélyi kirándulást is be lehetne tervezni, mert azt a világot biztosan 

nagyon sokan szeretnék megismerni, vagy újra átélni. 

Természetesen egy rendezvényszervezőnek tisztában kell lennie azzal, hogy nem tudja egy 

szempillantás alatt megváltani a világot, nem költekezhet kénye-kedve szerint és amellett, hogy figye-

lembe veszi az emberek igényeit, reálisan kell látnia a helyzetet.  

Nem titkolt célom, hogy szeretnék egy kicsit jobban nyitni a többi kar felé, hiszen jó kapcsolatot 

ápolok más karok rendezvényszervezőivel, és ezt ki akarom használni. Ez számos előnnyel járna, többek 

közt alacsonyabb költségvetés kihozása, nevesebb fellépők meghívásának lehetősége és nem utolsó sor-

ban a karok közti híd építése. Úgy vélem az ELTE egy olyan intézmény, ahol arra kellene törekedni, 

hogy a karok közt szorosabb legyen az együttműködés. Persze először szeretném kielemezni, hogy 

mennyire van igénye a hallgatóságnak erre, hiszen értük jönnek létre az események, így ezt is természe-

tes keretek közt tartani.  

 

Összefoglalás, köszönet 

Gondolataimat röviden összefoglalva azt szeretném, ha a rendezvényeink még sokszínűbbek és 

ötletdúsabbak lennének, emellett elmélyítenénk egyetemünk és kultúránk gyökereit. Legyen részünk 

minél több emlékezetes élményben, amikre később jó emlékként fogunk visszagondolni. Ahol olyan 

barátságokat és tapasztalatokat szerezhetünk, amelyek meg fogják határozni a mindennapjainkat. 

Szeretném megköszönni minden kedves hallgatótársamnak és ismerősömnek a sok pozitív visz-

szajelzést, a támogató és kritikus szavakat, bátorító gondolatokat melyek segítettek pályázatom megírá-

sában! Külön köszönetet szeretnék mondani Borbás Patriknak, Komáromi Istvánnak, Lőrincz Péternek, 

Szász Boglárkának, és nem utolsó sorban Kóczán Gergelynek! 

   Amennyiben úgy gondolod, hogy szeretnéd megosztani véleményed velem vagy bármi kérdésed fel-

merült, akár csak egy jó ötleted támadt, kérlek ne habozz, keress meg!  

Köszönöm a figyelmet!  
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