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Időrendi bontás: 

 

2016. február 9. – Sportbizottsági ülés (ELTE HÖK) 

2016. feburár 9. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2016. március 29. - Mentorkirándulás (ELTE TTK HÖK) 

2016. április 4. - Tisztségviselői ülés (ELTE TTK HÖK) 

2016. április 10. - 5vös 5km szervezői ülés  

2016. április 12. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2016. április 17. - ELTE Labdarúgó Kupa 

2016. április 26. - I. ELTEOnline Focikupa 

2016. április 28. – Sportbizottsági ülés (ELTE HÖK) 

2016. április 30. - VI. Fiziqs Foci 

2016. május 5. - 5vös 5km (ELTE) 

2016. május 6. - II. Coca-Cola-ELTE Teqball Cup 

 

 

Sportbiz. Ülés (02.09.) 

 

 Az ÁJK ekkor jelentette be a már hivatalosan is futó eseményét, az ELTE Labdarúgó 

Kupát. A BGGyK a Szex-és Sportnapját, amiről azonban azóta semmit sem hallottam. A 

TÓK a már le is ment Kari Napok keretében szervezett Sportnapját. Valamint itt került 

szóba a Dunai Regatta, amelyre azóta összejött az ELTE-s Sárkánycsapat, úgyhogy most 

már csak meg kell próbálniuk nem utolsónak lenni, de legalább valami jó helyezést (első 10 

:') ) elérni – szurkoljatok, ez már legalább 3 éve nem megy az ELTE-nek! 

 Valamint átbeszéltük az Éjszakai Sportnap hibáit és hogy min lehetne jövőre 

javítani. Szóba került a nyári vezetőképző, kik maradnak tisztségben, kik nem, kinek van 
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már utódjelöltje. Végezetül beszéltünk a májusban esedékes sportösztöndíjról és a május-

júniusban esedések rektori sportpályázatról. 

 

5vös 5km  

 

Az 5vös 5km szervezése egyelőre „látatlanban” való tevékenykedéssel folyt – azaz 

megszereztem a póló mintákat (színek, méretek, forma) valamint a kupák kiválasztása 

folyamatban van (megint új garnitúra érkezett a Serlegüzletbe). Ezen felül Varga 

Normannal próbáltuk megtervezni a verseny felépítését (színpad, hangosítás, technika, 

öltöző és ruhatár sátrak, önkéntesek egy esetleges mobil záráshoz, önkéntesek 

kajacsomagja) de ezekről majd a KGy-n a vasárnapi ülés után tudok (és szeretnék) 

beszámolni. Intézem az ELTE HÖK Rektori Sportpályázatán elnyert pénz részleteinek a 

kiutalását (szerződési adatok megírása stb.) valamint a szponzorokat. Sajnos a NIKE 

Futóbusz igen-igen kétséges, hogy eljöhet hozzánk, mert nem férünk bele a költségvetésüke 

(legalábbis ezt mondták) valamint a hallottak alapján remélem, hogy Boka Ákos Coca-Cola 

kapcsolattartó velem nem teszi meg, amit máshol igen, mert nekem megígért 2 darab 

Mojo-t (USB-s CC-s hangfal), mint a legjobb nő és férfi díjazása, valamint samplingot (ez 

az ingyenes, hostess lányok általi termékosztogatás). Szerencsére ami tuti, hogy az Eisberg 

jön és osztogatni fogja a salátáit, meg hoznak nyereménycsomagot. Normannal pedig azt 

beszéltük, hogy tud intézni szűrőkamiont. Valamint Dukán András Ferenctől el fogom 

kérni a Pénzes doktor főnökeinek számát és akkor remélhetőleg tud jönni ő is.  

A díszvendég személye sajnos még ismeretlen, azonban mind a TTK Dékán és ELTE Rektor 

urat meghívtuk fővédnökként, a BEAC és MEFS elnököt, valamint Újbuda polgármesterét 

pedig védnökként. Ami még nagyon fontos és hátra van, hogy a BKKnak és a rendőrségnek 

bejelentsem a versenyt. A parkolózárási papír Hoksza Zsolt aláírása után megy a 

Dékánokhoz (TTK, TáTK, IK). Valamint Pásztor Zsolttal és Dukay Károllyal már beszéltem 

az eseményről.  Illetve a Cheer-csapat felkérését kell még megcsinálnom :)  

 

EGYÉB 

 

Továbbra is várom Kiss Edinától a megkeresést egy LEN-sportnap megszervezésére, 

amelyet az 5vös 5km elé képzeltem el május 5-én, csütörtökön. Sajnos amennyire ez nem 

jön, úgy nem fogjuk tudni kivitelezni mindazt, amit szerettem volna... 
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Segítetőként részt vettem a Mentorkiránduláson és az szuper volt, remélem Bálint 

visszajelzésként csupa jót hallottál a Lómai állomáslól! :)  

Valamint a Tisztségviselői ülés is hasznos volt, még pár sérelem és probléma is 

megbeszélésre került – vagy legalábbis elindult a megbeszélés útján.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! 

 

 

 

Budapest, 2016 április 9.                            Székely Gellért Zsombor 
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