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Időrendi bontás 

 09.13 – Küldöttgyűlési ülés  

 09.22 – MATSZACS ülés;  

 09.26. Választmány 

 10.04. – Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés 

 10.07-09. ELTE TTK HÖK Bevonó és Vezetőképző 

 10.13. – Matematika Intézeti Tanács ülése  

 10.14. – ELTE Feszt 

 10.17. – Választmány 

 10.21 – Überfúzió 

 10.25. – MATSZACS ülés  

 10.28. – GyógyMatek Gólyaavató  

 11.10. – Matematika Intézeti Tanács ülése  
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MATSZACS és események   

A SzaCs mostanában két probléma körül sürgölődik inkább; gólyatábor, és a tantervek, illetve 

azokkal kapcsolatos panaszok. Utóbbiról főleg a Facebook csoportban folyt a vita, míg a 

gólyatáborokról volt alkalmunk élőben is beszélgetni.  

A Matekos Teadélután minden kedden várja a látogatókat. Kiss Tibor beszámolója alapján 20-

25 ember minden alkalommal részt vesz a rendezvényen, noha most a zh-k miatt picit 

kevesebben voltak. Ha minden igaz, a közeljövőben gyarapodik a társasjátékok száma. Kiss 

Tibor mellett még sokan segítenek az esemény szervezésében, mindenkinek köszönjük.  

A Matekos Filmklub szervezés alatt áll, nehézségekbe ütközünk előadó téren, de ha minden jól 

megy, még az őszi félévben megrendezésre kerül a következő alkalom. Korábban ketten 

szerveztük ezt a programot Katona Richárddal, ettől a félévtől azonban Kiss Nóra és Szakály 

Emese vették át a filmklub szervezését. Ricsinek köszönjük eddigi munkáját!  

GyógyMatek Gólyaavató megszervezésében matekos részről Schneider Tímea segédkezett, 

Bárzciról Herpai Júlia, köszönjük a szervezést!  Kellemes és jó hangulatú rendezvény volt, király 

bulival!  

Idén sajnálatos módon, főleg a rengeteg program és a nyüzsgés miatt nem került 

megrendezésre a Szakdolgozati konferencia nevű programunk. A program főleg korábbi 

szakdolgozók tapasztalatait mutatta volna meg az érdeklődőknek, illetve ötletet adott volna 

a szakdolgozóknak, milyen témát válasszanak. Kaptam olyan visszajelzéseket, hogy a 

szakdolgozóknak kevésbé hasznos program, hiszen a legtöbben hamar eldöntik, miből 

szeretnék írni a szakdolgozatukat. A visszajelzések alapján a közeljövőben lehet, érdemes lenne 

fókuszálni a még nem szakdolgozó hallgatókra, és rájuk szabni a rendezvényt.  

Az Überfúzió megszervezésében is segédkezett a szakterület, Szakály Emese lelkiismeretesen 

részt vett az előkészületekben, segítette a szervezést, jómagam pedig az arculattervezéssel 

járultam hozzá az eseményhez.  

Az ELTEFeszten Herendi Zsolt képviselte a szakterületet.  
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Tavaly nagy sikert aratott a GyógyMatek ICE nevű táborunk, ami pár napos kikapcsolódást 

volt hivatott nyújtani a hallgatóknak a vizsgaidőszak után. Az esemény idén is megszervezésre 

kerül. Az előző küldöttgyűlési ülés óta elkezdtük a szervezést, elindult az esemény, hamarosan 

a jelentkezés is elindul!  

GeoMetria: Ebben a félévben - pontosabban november 25-én -, régi szokásaink hamvaikból 

élednek újjá, hiszen megrendezésre kerül a GeoMetria, vagyis a Matekos-Földes barátságbuli. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

(Kiegészítés: Bográcsozni fogunk egy vendéglátóipari egységben) 

Végül, de nem utolsó sorban pedig elkészült a MATSZACS Csoportképe, a képért köszönet 

Maszlag Szilviának!  

 

MASZAT és MAPRÓ 

A MASZAT Leipold Péter beszámolója alapján, jelenleg hat korrepetitorral működik a 

korrepetálás, és heti két állandó alkalom van, illetve külön időpontok előzetes egyeztetés 

alapján.  

A korábbi évekhez még mindig gólyák keresik fel inkább a MASZAT-ot, noha ebben a félévben 

vannak állandó felsőbb éves hallgatók is a foglalkozásokon.  

Idén rendhagyóan volt három nagyobb alkalmunk is ahol 20-50 hallgató korrepetálása zajlott 

több segítővel. Ebből kettő már említésre került korábbi beszámolómban, a harmadik pedig 

egy tanárszakos algebra zh előtti alkalom volt. A pozitív visszajelzések miatt tervben vannak 

hasonló események a félév során.  

A MASZAT-nak a korábban tervezett arculatát elkészítettem, amennyiben a SzaCs-nak is 

tetszeni fog, akkor elkezdhetjük hirdetni papíros formában is.  Így talán több hallgatóhoz eljut, 

és elérünk nem matekos hallgatókat is. A SzaCsnak az anyagokat a legközelebbi ülésünkön 

fogom megmutatni. 

A MAPRÓ teljesen új kezdeményezés, ebben a félévben kezdte bontogatni a szárnyait először, 

és főleg a programozási ismeretek elsajátításában segíti a hallgatókat. A foglalkozásokat Antal 

Ádám és Horváth Ákos vezetik, rendkívül sokan látogatják a programot, töretlen a sikere. A 
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foglalkozásokon sokszor felsőbb éves segítők is részt vesznek. Nagyon jó lenne, ha az 

elkövetkező években is meg tudnánk majd rendezni, és a MASZAT-tal együtt segítenék a 

hallgatók szakmai fejlődését.  

 

Tisztségviselői aktivitás 

Ebben az időszakban is nagyon sok volt a grafikai munkám, ami a SzaCs-ot és a kari 

programokat egyaránt érintette. Sajnos ez nagyon sok időt elvesz tőlem, még meg kell 

tanulnom, hogyan legyen egyensúlyban más teendőimmel. A közelmúltban végzett, a 

szakterülethez kötődő grafikai munkáim: a MASZAT hirdetési anyagai, a Módszertani Mesék 

grafikai anyagai, Matematika Szakterületi csoport borítókép és profilkép, GeoMetria borítókép. 

Jelenleg pedig a GyógyMatek ICE szervezése mellett annak grafikai munkáival is foglalkozom.   

A SzaCs-hoz igyekeztem minden fontos információt eljuttatni, sikerült önkénteseket találnunk 

mindenhová, ahova kellett. Az elmúlt időszak – ahogy azt a beszámolóm is mutatja – gazdag 

volt programokban, amik kivétel nélkül jól sikerültek. A levelezést lehető legjobb tudásom szerint 

vezettem, kötelességeimnek eleget tettem.  

 

 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, esetlegesen felmerülő kérdéseddel, 

problémáddal keress bátran!  

 

 

 

 

2016.11.11.       

               Vida Nikolett 
   matekszk@ttkhok.elte.hu 

           Telefon: 70/431-4002 
 

 


