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Az nem mondható, hogy a nyár ne lett volna eseménydús akár a Mentorrendszer, 

akár a saját életemben, de természetesen ez így van rendjén. (A tisztségemből fakadó nyári 

feladatok mellett részt vettem az ELTE HÖK vezetőképzőjén, mint a szociális ügyek 

szekciójának tagja, valamint a Geo-Bio GT egyik szervezőjeként is jelen voltam.) Legutóbbi 

beszámolómkor még a pólótervek véglegesítésénél tartottam, azóta természetesen lezárult 

a képzés a Meniortáborral és a gólyatáborokkal kezdetét vette a mentorok éles bevetése. 

 

Meniortábor 

 A tábor idén is a szokásos jó hangulatban zajlott, minden szakterületen látszódott, 

hogy csapattá kovácsolódott, már jól ismerték egymást és ügyesebben dolgoztak együtt, 

mint eddig. A tábor gólyatábor és csapat szimulációs része idén is nagyon hasznosnak 

bizonyult (utólag értékelve talán több is lehetett volna). Amit viszont erősen sérelmezek, az a 

tisztségviselők hiánya. Nem hiába mutatkozott vérszegénynek a tábor szakmai része, emberi 

erőforrás hiányában igen nehéz szakmai programot szervezni bármilyen rendezvényre. Kérek 

minden meg nem jelent tisztségviselőt, lamentáljon el azon, mennyire tartja fontosnak, hogy 

a mentorok első kézből tőlük kapjanak információt és megismerjék őket. A tábor 

részletesebb ismertetéséhez a beszámolóm végén megtalálhatjátok az EHÖK-nek küldött 

beszámolómat, amelyben a legtöbb mozzanatra kitérek. 
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 Gólyatáborok 

 Sajnos egyéb teendőim miatt csak a Geo-Bio és a Kémia gólyatáborban tudtam részt 

venni idén. A mentorok teljesítményét nem figyeltem meg, a szó szoros értelmében, de 

igyekeztem kellően informálódni és nyitott szemmel járni a táborokban. Abból, amit láttam, 

mind a két gólyatábor mentorai, szinte kivétel nélkül az elvárt maximumot nyújtották. 

Büszke vagyok rájuk. A Kémia gólyatáborban egy rövid előadást is tartottam a TTK-s hallgatói 

érdekképviselet mellett a Mentorrendszerről is és bíztattam a gólyákat, hogy próbálják ki 

magukat a jövőre induló képzésben. 

 Jövőbeni teendőim 

 Sokat gondolkoztam a megfelelő időponton egy, a Mentorrendszer fontosabb 

sarokköveit érintő minőségbiztosítási kérdőív kiadásához. Úgy ítéltem meg, hogy a zsúfolt 

nyári és szeptemberi gólya- és egyéb programok mellett talán a Gólyahajó után érdemes 

ilyet kérni a mentoroktól. Ezt még mindenképp tervezem véghezvinni gőzerővel az 

utódképzés mellett, ugyanis a következő küldöttgyűlésre már tervezek elköszönni a 

Mentorrendszertől (legalábbis Mentorkoordinátori minőségemben). 

 Köszönetnyilvánítás 

 Köszönöm a képzési események megvalósításához hozzájáruló tisztségviselők, 

képviselők és aktív szakterületi tagok munkáját. Köszönöm a Hallgatói Alapítvány 

támogatását, a tábori kellékek és az értékes nyeremények biztosítását. Köszönöm minden 

lelkiismeretes mentorfelelős segítségét a szakterületi mentorok koordinálásában. Köszönöm 

Farkas Sophie Zoé önzetlen munkáját, amit a mentorpólóba fektetett és végül, de nem 

utolsó sorban, köszönöm a mentoroknak, hogy önként és önzetlenül vállalták az elsőévesek 

segítését és részévé váltak egy nagyszerű közösségnek, kitartást kívánok nekik ezúton is a 

félévhez. 

Kérdéssel természetesen, ahogy eddig is, bármikor bátran fordulhattok hozzám 

bármelyik elérhetőségemen, vagy személyesen.  

Budapest, 2016. 09. 10. 

Égerházi Bálint 
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          Beszámoló 

ELTE TTK & BGGYK Meniortábor 

Velence, 2016. 07. 22-24. 

Résztvevők: 

 A rendezvényre 109 fő jelentkezett. 

Események: 

Július 22. (péntek): 

 Találkozó a Déli pályaudvaron, onnan a meniorfelelősök koordinálásával utazás a 

Velence Liget Kempinghez. 

 Megérkezés, eligazítás, regisztráció. 

 Ismétlő mentorteszt (11:00 – 12:00): 

Lényege a mentorok felkészültségének ellenőrzése volt, rosszul teljesítés esetén 

ismétlő felkészítést kaptak volna, ám ez nem állt fenn, kivétel nélkül 80% felett 

teljesítették a tesztet. 

 Ebéd, szabadidő 

 Szakterületi szekciómunka (17:00 – 19:00): 

Hasonlóan egy vezetőképzős szekciómunkához, arra kértük a meniorokat válasszanak 

az őket érdeklő szekciók közül egyet (Meniorrendszer képzési része, meniorrendszer 

megítélése és a menior identitás, gólyarendezvények, stb.), amelyen részt vesznek egy 

kötetlen beszélgetés és eszmecsere formájában. A végén az eredményeket ismertettük 

egymásnak (minden szekcióból 1-1 ember). Mindenki elmondhatta a véleményét az 

adott témával kapcsolatban és produktívnak ítélték a szekciómunkát. 

 Közös vacsora (19:00 – 20:00) 

 Szünet 

 Jelmezverseny (21:00 – 22:30): 

A jelmezverseny témája a popkultúra volt, ezzel kapcsolatban minden szakterületnek 

egy 1-2 perces előadást kellett készítenie némafilmek stílusára. Nagyon jó hangulatban 

telt a program. 

 Buli (23:00 – 04:00) 

 

Július 23. (szombat): 

 Közös reggeli. 

 Szakmai előadások (10:00 – 12:00): 

A TTK részéről előadást tartottunk a mentoroknak a képzésük alatt az egyetemet és 

esetlegesen a gólyákat érintő változásokról, jómagam a legfontosabb tanulmányi 

változásokról beszéltem nekik, Balogh Dániel ösztöndíjakért felelős biztos átismételte 

velük a szeptemberben legfontosabb gólyákat érintő ösztöndíj ügyeket, Béni Kornél a 

Hallgatói Alapítvány kuratóriumi elnöke pedig a TTK-n jövő félévben megrendezésre 

kerülő gólya-, és kari rendezvényeket vázolta nagyvonalakban számukra. 
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 Szabadidő, ebéd 

 Csapatos vetélkedő (15:00 – 17:30): 

A jelentkezett szervezők segítségével gólyatábor szimuláló csapatversenyt állítottunk 

össze a különböző szakterületi meniorcsapatoknak, melyen tovább fejleszthették 

csapatmunkájuk, jobban megismerhették egymást és hasznos csapatépítő technikákat, 

játékokat sajátíthattak el. 

 Inverztúra (17:30 – 19:00): 

Az előző programhoz hasonló állomásos vetélkedő, azonban most a meniorcsapatok 

adtak a szervező csapatoknak feladatokat (melyeket előre ki kellett találniuk a tábor 

előtt/alatt). Ez a program kifejezetten sikeres volt, végeztével igyekeztünk felhívni a 

figyelmüket esetleges hibákra/finomításokra egy állomás vezetésénél, de 

összességében ügyes és eredeti feladatokat találtak ki a számunkra. 

 Vacsora 

 Showhajtás (21:00- 22:00): 

Az esti vetélkedő lényege a csapatok kreativitásának kihasználása és fejlesztése volt, 

25 filmcímet kaptak. Ezeket kellett megvalósítaniuk valamilyen formában (fénykép, 

videó, vers, rajz, élő bemutatás, stb.). Egy 3 tagú zsűrinek kellett bemutatniuk, amelyet 

a szervezők alkottak. 

 Vetélkedők eredményhirdetése, buli (22:30 – 04:00) 

 

Július 24. (Vasárnap): 

 Közös reggeli 

 Szakterületi program (10:00 – 12:00): 

Megkértem a szakterületi meniorfelelősöket, hogy beszéljék meg a meniorokkal 

milyen feladatok várnak rájuk a nyár hátralévő részében, milyen kari vagy szakterületi 

programokban tudnak segíteni és a szeptemberi kezdés menetét. 

 Tábor elhagyása 
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Összefoglalás: 

Fontos megemlítenem, hogy a speciális étkezési igények nem jutottak el a konyháig, így a helyszínen 

kellett intéznem a gluténallergiás és a két vegetáriánus részvevőnek ellátást, amely borzasztó 

kellemetlen volt és csak a személyzet segítőkészségének köszönhetően oldódott meg. Ezen felül is 

elmondható, hogy bár szétszórt volt a személyzet (amely első nap okozott kellemetlenségeket), 

segítőkésznek és rugalmasnak bizonyultak, így az előbb említetten felül nem akadt komolyabb 

probléma a tábor alatt. Helyszíni beszámolók alapján mindenki jól érezte magát és sikerült 

megismerkednie azon meniortársaival is, akiket nem ismert igazán. Összességében szerintem is 

sikeres volt a rendezvény, reméljük ezt a minőségbiztosításnak szánt kérdőívünk is alá fogja 

támasztani.  

 

Budapest, 2016. 08. 11. 

 

Égerházi Bálint 

Mentorkoordinátor 

ELTE TTK HÖK 

mentorkord@ttkhok.elte.hu 

 


