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 Köztudott, hogy január 19-21-én került megrendezésre az Educatio 

kiállítás, melyen tanulmányi elfoglaltságaim miatt nem tudtam részt venni, 

azonban Hellner Anna, Grebenár Bettina és Szarka Csilla részvételének 

köszönhetően egyik nap sem maradt képviseletlenül a szakterületünk. 

 A nyílt napon már magam is jelen voltam, valamint Kovács Bálint elnök 

személyében a Környezettudományi Klub is reprezentálta magát. A beszámolók 

alapján hasonló mennyiségű érdeklődő volt, mint a tavalyi évben, így 

remélhetőleg nem apad tovább az utánpótlás létszáma. 

 Február 28-án volt egy KTC ülés, melynek fő témája a BSc-s tantervi 

módosítás volt. Sajnos nem tudtam elmenni, de információim szerint szinte 

változtatás nélkül el lett fogadva az a javaslatcsomag, amit még novemberben 

beszéltünk meg a hallgatói fórumon. 

 A többi szakterülettől eltérően nem tartottam SzaCs ülést a 

mentorfelelős választása miatt, mivel arra jutottunk a mentorkoordinátor 

kisasszonnyal, hogy a lehetséges mentorok létszáma ezt nem indokolja. 

Egyébként 5 fő adta be a jelentkezését, ami a tavalyi 3-hoz képest előrelépés, 

bízom benne, hogy nagyobb arányban teljesítik az idei képzést. 



Örömmel jelenthetem, hogy ahogy a természet, úgy a 

Környezettudományi Klub is felébredt téli álmából, s egy kirándulás és filmest 

szervezésével biztosított a hallgatóknak kikapcsolódást. A lendület nem 

csökkent, heti rendszerességgel ülésezünk, mely mindenképp meghozza az 

eredményét, és további programok sora várható. 

 Folyamatban van a szakos weboldal fejlesztése, ha ügyes vagyok, a KGy-

ra el is készül. Ugyanezt mondhatom a szakterületi Facebook-oldal 

borítóképéről is, megérett mindkét terület az új külalakra.  

 Április 18-ra szervezünk egy atomerőműves üzemlátogatást, mely 

gazdaságosan 40 fő esetén éri meg igazán. A kellemetlen időpont miatt 

kétséges, hogy ez a létszám összejönne a szakterületről, ez esetben számítok a 

többi koordinátor segítségére az esemény terjesztésében. 

 

Sajnos mire beszámolóm írásában ide jutottam, megszólaltak a harangok, 

elnézéseteket kérem a néhány perces késésért 

Köszönöm, hogy elolvastátok a beszámolómat, ha bármi kérdésetek, 

észrevételetek van, forduljatok hozzám bizalommal! 
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