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2015.12.01.-2016.02.05. 

 

Időrendi bontás 

 2015.12.01. Küldöttgyűlés 

 2015.12.03. Vizsgaidőszak felkészítő EA 

 2016.01.21. Educatio kiállítás 

 2016.01.22. Educatio kiállítás 

 2016.01.29. Nyílt nap 

 2016.02.01. Tisztségviselői ülés 

 

Tevékenységek 
 

A legutolsó Küldöttgyűlés óta megrendeztük a Vizsgaidőszak felkészítő előadást, amelyen szép 

számmal jelentek meg a gólyák. Az előadás során Pálfia tanár úr és Bohár Balázs tartott egy-

egy előadást, és természetesen a végén kérdéseket is fel lehetett tenni. Szerintem ez egy 

hasznos program volt, és köszönöm a szervezést Balázsnak.  

 

Január elején a pólótervező verseny is lezárult. Sajnos kevesen küldtek be pályaművet, viszont 

a szavazásban aktívan részt vettek a biológia szakos hallgatók. Végül 153 szavazattal a 

BiologiaSkeleton típusú póló nyert.  A verseny lebonyolítását köszönöm Fetter Dávidnak.  

 

Részt vettem az Educatio kiállításon, ahol tájékoztattam az érdeklődőket a Biológia szakról. 

Nagy örömömre „új” segítők is részt vettek rajta. 

 

A következő nagy program a kari Nyílt nap volt, ahol a biológiás standot és programokat 

szerveztük meg. A Nyílt nappal és az Educatioval kapcsolatosan Márialigeti tanár úrral 

vizsgaidőszakban többször személyesen és e-mailben is egyeztettem.  A standon különböző 

mikrobiológiai kísérleteket mutattunk be, de volt állattanos és növénytanos rész is. Az 

állattanos résznél különböző koponyákat és preparátumokat állítottunk ki, míg a növénytanos 

résznél metszeteket mutattunk meg az érdeklődőknek. A kísérletezés után sor került 

tanszéklátogatásokra is, amely sajnos egy órával később végződött, emiatt a boncolást csak 

egy órával később kezdődött, de így is nagy számmal maradtak érdeklődök. Nagy örömömre 

itt is „új” segítők vettek részt a munkában.  

 

Jelenleg legfontosabb feladataink közé tartozik a mentortoborzás. E célból egy külön 

mentoros tájékoztatót tervezünk február 16-ra, ahol lesznek előadások és bőven lesz idő 

kérdésekre is. Továbbá megírtam a mentorkisokosba a biológia szakterületről szóló részt is. 



Mivel nemcsak mentorokra van szükség, hanem képviselőkre is, ezért a mentoros 

tájékoztatóhoz hasonlóan, tervezek egy képviselőset is a választások előtt. Ez a két program 

fogja betölteni a bevonó funkcióját.  

 

A különböző levelekre, üzenetekre próbáltam minél előbb válaszolni. A különböző híreket, 

eseményeket megosztottam. Az elmúlt időszakban részt vettem még a Tisztségviselői ülésen, 

és hamarosan SzaB-ot is fogunk tartani.     

        

 Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!  

 

Szívesen válaszolok bármelyik kérdésre, tehát nyugodtan keress fel, akármilyen 

kommunikációs csatornán keresztül!  

  

 

Áporka, 2016.02.05. 
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