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Mint az előzőleg későn leadott beszámolómban írtam, megválasztásom után rövid időm volt, hogy 

árajánlatokat gyűjtsek az 5vös 5km-hez. Ezek az ajánlatok a rektori pályázathoz voltak szükségesek.  

Hellyel közel azonos összeget sikerült szereznünk a pályázaton, mint az eddigi években. 

Meghatározásre került a verseny végleges időpontja is, ami Május 9. lett.  

 

Az előző beszámoló óta elkészült a sport kérdőív is, amit majd a szorgalmi időszak kezdetével a TTK 

HÖK oldalán fogok létrehozni.  Szervezés alatt átt még februárban tartandó jeges est is.  

Sportbiztosi ülésen hallottam róla, hogy karoknak illetve koliknak vannak sportnapjaik. Mivel a TTK-

n nem volt az előző években szeretnék ezzel egy kis újdonságot hozni a lágymányosi kampuszra. 

Ennek az időpontja is május 9. lesz, ha lehetőséget kapok majd a szervezésre. Ezek mellett jó volna 

heti rendszerességgel megrendezett sporteseményeket tartani. Csocsó, billiárd, bowling, 

darts……ezeket is beleírtam a kérdőívbe. 

 

 

Megválasztásom óta ezek mellett részt vettem egy sportbiztosi ülésen, ami december 3.(szombaton) 

került megrendezésre. Itt átnéztük a leadott rektori pályázatokat, elbíráltuk a különböző 

sporteseményekre megítélt összegeket 

Január 20. volt tartva még egy sportbizottsági ülés amin átbeszéltük a kari, kolis sportnapokat. Szóba 

jött a fit-night és a Dunai Regatta is. A Dunai regatta május 6. kerül majd megrendezésre. Fogunk 

majd tartani még egy project napot is amin ezeknek a szervezését átbeszéljük a többiekkel. 

A nyílt napon a BEAC-ot képviseltem egy standdal. Nagy örömünkre számos érdeklődő jött a pulthoz 

a jövőbeli gólyák közül. 

 

Székely Gellért, az elődöm, mint BEAC elnökségi tag részt vett egy elnökségi ülésen ezzel 

kapcsolatban tájékoztatott a fejleményekkel. Akit ez érdekel, szívesen részletezem neki személyesen 

vagy akár üzenetben is. 

 

Kaptam egy megkeresést, hogy mi lenne, ha rendeznék sakk versenyt. Úgy gondoltam, hogy ezt is 

bele vonom a kérdőívbe és megnézzük, mekkora igény van rá.  

Mégegyszer elnézéseteket kérem az előző szerencsétlenkedésemért.  

Köszi, hogy elolvastad a beszámolómat! 
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