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Időrendi bontás 

 11.15. – Küldöttgyűlési ülés 

 11.16. – MatSzaCs ülés  

 11.25. - GEOMETRIA 

 11.28. – Választmány  

 11.29. – Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés  

 12.02. – Intézeti Nyílt Nap // Bárczi-TTK Gólyabál  

 12.08. – Matematikai Intézet Intézeti Tanácsának ülése // Tanulmányi Csoport ülés 

 12.15. – Matekos Filmklub 

 12.16. – MatSzaCs Karácsony  
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MATSZACS és események   

A Matekos Teadélután változatlanul megrendezésre került Kiss Tibor beszámolója alapján, bár a zh-

időszakban, érthető módon kicsit kevesebben voltak a megszokottnál.  

November 25-én megszervezésre került a GeoMetria, amit már nagyon vártunk, hiszen a 

matekosoknak és a földeseknek régen volt barátságbulijuk. A helyszín kicsit kicsinek bizonyult, 

legközelebb mindenképp érdemes egy picit nagyobb helyet választani. A rendezvény népszerű 

volt, sajnos a beígért bográcsot nem tudtuk elszállítani a helyre, mert mi is alig fértünk el . Volt kis 

kvízünk is, jó volt a hangulat. Köszönet a segítségért Sipos Fanninak!  

A Matekos Filmklub szervezését Kiss Nóri és Szakály Emese vették át, megrendezésre is került 

debütáló alkalmuk december 15-én. A 21 - Las Vegas ostroma c. film került vetítésre, és a film előtt 

Wintsche Gergely tanár úr tartott egy érdekes előadást a film matematikájáról. Az eseménnyel 

kapcsolatban kezdeti nehézségek adódtak; a lányoknak egy már meglévő filmhez kellett előadót 

találniuk, amit végül sikerült megoldaniuk, továbbá sikerült egy új előadót is találniuk, a következő 

Matekos Filmklubra. Az esemény népszerű volt a zh-időszak ellenére, a lányok munkáját és Béni 

Kornél segítségét köszönjük!  

December 16-án megrendezésre került a MatSzaCs Karácsony. Idén az volt a cél, hogy kicsit 

hangulatosabbá tegyük a rendezvényt, ezért készültünk minimális díszítéssel, zenével, filmmel 

ropogtatni valóval és persze innivalóval. Filmnézésre aztán nem volt nagy igény, de a közös 

ajándékozás, beszélgetés, evés-ivás után ellátogattunk egy vendéglátóipari egységbe.  

 

A GyógyMatek ICE nevű táborunk folyamatos szervezés alatt áll, várjuk a jelentkezőket.   

(érd.: http://www.gyogymatek.hu/)  

MASZAT és MAPRÓ 

A MASZAT Leipold Péter beszámolója alapján, az őszi félévben rendben lezajlottak a korrepetálások, 

korábbi beszámolómban említettem, hogy javarészt elsőévesek vettek részt a korrepetálásokon, 

illetve voltak visszajáró hallgatók, ami nagyban megkönnyítette a kommunikációt és a munkát. A 

félév végén pedig sor került egy nagyobb alkalomra, közös korrepetálásra, ami tanárszakos 

hallgatók számára egy pót zh-ra való felkészítő foglalkozás keretein belül valósult meg. 

http://www.gyogymatek.hu/
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A MASZAT-nak a korábban tervezett arculatát elkészítettem, legutóbbi beszámolóm óta szórólapok 

és plakátok készültek. A közeljövőben szeretném, ha még nyomtatnánk pár plakátot, hogy a 

legtöbb helyen látható legyen a következő félévben. A szórólapok jelenleg az Alapítvány 

irodájában találhatók, ezeket azonban szeretném majd eljuttatni oktatókhoz, hogy így is 

népszerűsítsük a MASZAT-ot.  

Fetter Dávid segítségével pár hete jómagam is hozzáférek a MASZAT levelezéséhez, rendszeresen 

igyekszem figyelni a beérkező leveleket, hogy biztosan mindenki választ kapjon a 

kérdésére/kérésére. Reméljük ezzel a hatékonyságot is tudjuk növelni.   

A MAPRÓ a félévben újító jelleggel került fel a szakterület repertoárjába. Korábbi beszámolóimban 

írtam, hogy mennyire népszerű esemény volt, úgy látszik, van erre igény. Az eseménysorozat azóta 

befejeződött, a programot Antal Ádám és Horváth Ákos vezette, jómagam a technikai 

előkészületekben és a teremfoglalásban segédkeztem.   

Köszönjük a munkájukat!  

  

Tantervek  

A tantervekkel kapcsolatban a matekosoktól Tamási Tímea, Markó Ádám, Fellner Máté és Virág 

Fausztin Asztrik segítik a csoportot, jómagam is igyekszem, noha betegeskedésem miatt a legutóbbi 

ülésen nem tudtam reszt venni.  

Kérdőív: 

Szerettünk volna tisztább képet kapni arról, hogy a matekosoknak milyen problémái vannak a 

különböző tárgyakkal, mi a véleményük a tantervről, oktatókról stb. Erről elkezdődött egy vita a 

SzaCs-on belül és az elhangzottak alapján Fellner Máté összeállított egy kérdőívet a hallgatók 

számára, munkáját ezúton is szeretném megköszönni! 

 A kérdőívet sokan kitöltötték ugyan, de Hoksza Zsolttal való beszélgetésem után jómagam is 

beláttam, rosszul álltunk hozzá a dologhoz. A maga módján informatív ugyan a kérdőív, de további 

munkát, átdolgozást, bővítést igényel.  

A jövőben erre jobban fogunk figyelni, ezen mindenképpen dolgozni kell.  

 

Egyebek  

A Delegáltak továbbra is ellátják feladatukat, bár betegség és zh-k végett IT-ről most ketten 

hiányoztak.  
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Matekos csoportok: Mivel mostanában új funkciót kaptak a csoportok borítóképei – lásd: különböző 

események reklámozása - ezért indokoltnak láttam egy általános grafika készítését a csoportoknak, 

hogy a köztes időben, ne a már rég lezajlott események borítói éktelenkedjenek a csoportok 

tetején. Ezeket a napokban igyekszem is frissíteni.  

 

Gólyabál: Az idei Gólyabál szervezésében is tevékenyen részt vettem, Marketing és 

közönségkommunikáció területeken.  

 

Jelenleg az EDUCATIO-ra és a Nyílt napra folyik a toborzás, reméljük mindenhová sikerül elég lelkes 

hallgatót találnunk!  

 

Tisztségviselői aktivitás  

Az elmúlt időszakot nagyban megnehezítette, hogy sokat betegeskedtem, de a levelezést lehető 

legjobb tudásom szerint vezettem, illetve minden tisztségviselői feladatomnak igyekeztem eleget 

tenni.  

Betegség miatt nem tudtam részt venni a legutóbbi rendkívüli küldöttgyűlési ülésen illetve a 

Tanulmányi Csoport ülésén. Az Intézeti Tanács ülésén részt vettem. 

A zh-k és a decemberi vizsgák / a közelgő karácsony miatt programok terén lazábban teltek az 

elmúlt hetek, de mint azt a beszámolóm is mutatja, nem mondható, hogy a matekosok unatkoztak 

volna, az év lezárására pont megfelelő volt ez a légkör.  

 

Köszönöm az év végi értékeléseket, és hogy elolvastad a beszámolómat!  

Esetlegesen felmerülő kérdéseddel, problémáddal keress bátran!  

 

 

 

 

 

 

2017.01.02.       

               Vida Nikolett 
 matekszk@ttkhok.elte.hu 
     Telefon: 70/431-4002 

 


