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MATSZACS és események   

Ülések: Január 19, Február 21. 

A Matekos Teadélután változatlanul megrendezésre került Kiss Tibor beszámolója alapján. 

Annyiban történt változás, hogy mostantól Szabó Bencének is van kulcsfelvételi joga a 

MatMúzhoz, hiszen ő segít Tibinek.  

A Matekos Filmklubot Kiss Nóri és Szakály Emese szervezik, hamarosan megrendezésre kerül a 

következő alkalom.  

A GyógyMatek ICE téli tábor problémamentesen lezajlott. Rendkívül jóhangulatú program volt. 

Szervezők: Illés Kincső Boriska, Szakály Emese, Gyóni Dorottya, Simon Eszter, Farkas Kinga, Horváth 

Eszter, Horváth Ákos, Béni Kornél, Kuti Péter és jómagam.  
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A Pí-napí pikniknek is elindult a szervezése, amit Szabó Bence koordinál. Kellemes kirándulás lesz 

sütögetéssel, várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt, az eseménynél találtok bővebb 

információkat: https://www.facebook.com/events/257957531330170/  

Tervezünk egy matekos projekt-napot/munkadélutánt/SzaCs-napot, az elnevezés még nem 

tisztázott, ahol kis csapatokba rendeződve közösen dolgozunk programokon (pl.: Matekos quiz-

est), tárgyakon (pl.: Lenfoglalóhoz lepedőfestés), a honlapon és egyéb szépíthető, javítható 

dolgokon egy kellemes délután keretein belül az egyetemen.  

MASZAT  

A MASZAT Leipold Péter beszámolója alapján a második félévben az elsőhöz hasonló keretek 

között fog zajlani, személyesen egyeztetett, illetve fix időpontokkal. A korrepetitor gárdában sincs 

jelentős változás, továbbra is 6-7 fő korrepetál. 

A rendszeres foglalkozások a 2016/17-es tanévben a szorgalmi időszak végéig tartottak, és a 

vizsgaidőszak során sok pozitív visszajelzés érkezett a hallgatók részéről.  

  

Tantervek  

A tantervekkel kapcsolatban alakult egy új kis csoport, ami az intézeti anyagokat tárgyalja, és 

segíti a módosításokat. Tagjai: Seres Ákos, Hoksza Zsolt, Horváth Luca, Antal Ádám, Fellner Máté, 

Kiss Tibor, Maga Balázs és Virág Fausztin Asztrik. Munkájukat köszönjünk!   

 

Egyebek  

A Delegáltak: 

- Kari Tanács: Horváth Luca  

- TOB: -  

- Intézeti Tanács: File Ágnes, Katona Richárd, Kiss Tibor, Seres Ákos  

- Kari Fegyelmi Testület: Katona Richárd  

A delegáltak ellátták a feladataikat, a történésekről beszámolnak.  

 

EDUCATIO és Nyílt nap:  

Az EDUCATIO-n segítettek: Tóth Marcell Dávid, Simon Richárd, Miskei Ferenc 

https://www.facebook.com/events/257957531330170/
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A Nyílt napon segítettek: Tóth Marcell Dávid, Kiss Tibor, Keszthelyi Szilvia, Göde Ábel 

A Nyílt napon jómagam is tartottam előadást, majd kis nehézségekbe ütköztünk. Mivel több éve 

ugyanaz a programfüzet kerül kinyomtatásra – holott csak két sort kellene benne kicserélni – ezért 

benne volt a matekos körbevezetés, illetve a Matekos Teadélután is a programban. Mondanom 

sem kell, ezek közül mind a kettő, de főleg a Teadélután hosszas előkészületeket igényel, és mi mit 

sem tudtunk erről a programfüzetről. A gólyák lelkesedése miatt csináltunk egy körbevezetést, és 

Kiss Tibor segítségével végül összejött a Teadélután is. Köszönöm mindenkinek a segítséget, akik 

ezen a két fontos programon képviselték a szakterületet! 

 

Mentorrendszer, Matekos bevonó 

A mentorrendszerrel kapcsolatban tartottunk egy SzaCs ülést februárban, hiszen mentorfelelőst 

kellett választanunk. Három jelentkező volt: Schőn Tímea, Pályi Kiss Martin, Virág Fausztin Asztrik. Az 

ülésen a mentorkoordinátor is jelen volt. A SzaCs véleménye alapján Schőn Tímea lett a szakterület 

következő mentorfelelőse, eredményes munkát kívánunk, Antal Ádámnak pedig köszönjük eddigi 

lelkiismeretes munkáját! 

A Kisokosban a ránk vonatkozó részt kijavítottam és aktualizáltam. 

 

Ez a SzaCs ülés a szakterület bevonójaként is szolgált, hiszen úgy gondoltuk, jó, ha a gólyák látják 

működni a szakterületet, amikor olyan fontos témák kerülnek elő, mint a mentorfelelős személye, a 

gólyatábor vagy a szakterület további programjai. Az eseményen volt üdítő és ropogtatni való is 

korlátozott mennyiségben. A bevonóra több gólya eljött, és a már rutinos SzaCs-tagok közül is 

sokan, így egy király, de rendkívül zsúfolt ülésünk volt a 00-112-ben.  

 

Gólyatábor 

A már említett ülésen sikerült átrágnunk pár kardinálisabb pontot a gólyatáborral kapcsolatban, 

ami az ezen dolgozó csoport további munkáját volt hivatott segíteni. A csoportban a szakterületet 

én és Tóth Marcell Dávid képviseljük. Sajnos az utóbbi két ülésen nem tudtam részt venni egy 

váratlan műtét miatt, de igyekeztem lépést tartani a történtekkel, és meg kell említenem, hogy 

nagy port kavart a második ülés. Pár aktív SzaCs-tag egy nagyobb fórum létrehozását támogatná 

az érintett szakterületek és a Bárczi részvételével, hogy megkönnyítsék a munkát, és elsimuljanak a 

nézeteltérések, félreértések. Ezt jómagam is jó ötletnek tartom. 
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Tisztségviselői aktivitás  

A levelezést a lehető legjobb tudásom szerint vezettem, illetve minden tisztségviselői feladatomnak 

igyekeztem eleget tenni.  

 

Utódkeresés 

Megkezdtem az utódkeresést, hiszen úgy tűnik, nem sokáig tudom már betölteni a tisztséget. 

Ennek több oka is van. A nyomósabb érvek közé tartozik, hogy ebben a félévben rengeteg 

kreditem van, és tanulmányaim vége felé egyre nagyobb a csúszás veszélye, illetve következő 

félévtől már gyakorlataim lesznek, amik bizonyára elveszik majd az időm nagy részét. Az 

utódképzéshez megválasztásom óta folyamatosan gyűjtöttem minden anyagot és tudnivalót, 

hogy az utánam következő Szacskónak könnyebb legyen.  

 

Más téma  

Műtétemből kifolyólag nem tudok megjelenni a Küldöttgyűlés keddi ülésén. Ha bármilyen 

kérdésetek van, nyugodtan keressetek telefonon, vagy e-mailben!  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.03.04.       

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

 


