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Időrendi bontás:


03.25. Mentorkirándulás



04.03. Választmányi ülés



04.04. Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés



04.18. Paksi Atomerőmű üzemlátogatás



04.20. Mentorszóbeli



04.24. Választmányi ülés

H.É.V.
Két személy érezte az erőt magában a szakterületünkről, hogy jelentkezzen képviselőnek.
Tekintve, hogy egy fix helyünk volt, teljesen felesleges lett volna nagyobb versenyt generálni
kevésbé motivált hallgatók bevonásával. A képviselőválasztáson a részvételi arány 29,41%
volt, a megválasztott képviselőkre leadott szavazatok száma pedig nagy bizalomról tanúskodik

(91,11% és 57,78%). Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az előző
ciklusban tevékenykedő képviselőinknek!

Mentorrendszer
Akkora változás következett be az előző évhez képest a mentorok számában, hogy százalékban
ki sem tudom fejezni a fejlődést.
Tavalyi környes mentorok száma: 0
Idei környes mentorok száma: 4
Bár a zömüknek nem sikerült elsőre a teszt, a javítót gond nélkül teljesítették, és ahogy
lehetőségeik engedték, a mentorrendszer programjain is részt vettek. Ezek, és a szóbelin
tanúsított szereplésük alapján bizton állíthatom, hogy az ősszel bekerülő gólyák jó kezekben
lesznek.

Programok


Paks

Április 18-án üzemlátogatáson vettünk részt a Paksi Atomerőműben. A kirándulásra 40-en
jelentkeztek (ekkora csoportot fogad egyszerre az erőmű), sajnos 3-an lemondták, de még így
is elégedett vagyok a 37 fővel valamint külön öröm, hogy nem csak környesek, hanem FFesek, sőt külsősök is eljöttek.


LEN

Hosszú idő után ismét képviselteti magát a szakterületünk, jobban mondva a KKlub a LENen. Az utóbbi időben a sátorral kapcsolatos szervezkedés teszi ki munkám zömét.


Előadás

Zsilák Borbála tudományos biztos keresett meg még korábban, hogy keressek a
környezettudományhoz közvetlenül kapcsolódó előadókat, színesítendő a tudományos
előadások palettáját. Az ötlet rendkívül megtetszett, jelenleg Dr. Bartholy Judit tanárnővel, a
meteorológiai tanszék vezetőjével folyik az egyeztetés egy május közepén megrendezésre
kerülő, klímaváltozásról szóló előadásról. Szeretném a hasonló előadásokat a későbbiekben

rendszeresíteni az Atomcsill vagy az Alkímia ma mintájára, még ha nem is ekkora volumenben.
Tekintve, hogy a téma igen fontos, valamint a tanárnő nagyhírű és kiváló előadó, már most
szeretném jelezni szacskó-társaimnak, hogy számítok rájuk az esemény promózásában.



TDK

Angyal Zsuzsa tanárnő hívta fel a figyelmem, hogy lesz egy TDK népszerűsítő program a
közeljövőben, sajnos erről többet még magam sem tudok, azonban mindenképp üdvözlendő
esemény.


Szakirányválasztó

A következő KKlubos filmestek valamelyike előtt szeretnék tartani egy orientációs
beszélgetést, ahol tapasztalt felsőévesek és MSc-s hallgatók adnák át tanácsaikat a fiatalabbak
számára.
KKlub
Bár nem túl lovagias egy szacskó-beszámolóban azzal „menőzni” hogyan alakul az egyesület
melyben tevékenykedik az ember, én mégis megteszem. Megválasztásom idején talán még élt
bennem egy olyan elképzelés, hogy a Szakterületet és a Környezettudományi Klubot kéz a
kézben virágoztatjuk fel, mára rájöttem, a kettő csak külön működik, ha működik. Úgy
gondoljuk, sokkal célravezetőbb a legtöbb programot a Klub égisze alatt rendezni, már csak
azért is, mert többen ismerik, jobban cseng a neve. Valószínűleg a későbbiekben is elő fog
fordulni, hogy egy eseményt, amit a Klub hiányában a Szakterület szervezne, inkább a
KKlubbal vitelezzük ki (lásd pl. LEN civil falu). Egy ilyen kis szakterület esetében
feleslegesnek tartom például a rendszeres SzaCs üléseket is, amikor 2-3 hetente van KKlub ülés
és többnyire ugyanazok jelennek meg. Viszont ha úgy érzik a képviselőtársaim, ez így mégsem
helyénvaló, szívesen hirdetek ugyanarra az időpontra SzaCs ülést, bár szerintem felesleges
pluszmunka. A Szakterület nevében nem tervezek külön túrákat, filmezéseket, egyéb
programokat szervezni, csupán a közvetlenül a szakterülethez tartozó eseményeket, pl. a fent
említett TDK-népszerűsítő.
Konklúzió
Megválasztásom óta igyekeztem lelkiismeretesen ellátni a feladataimat, úgy érzem nemhogy
nem csökkent a hallgatói élet színvonala a Szakterületen, de hála a már annyit említett

KKlubnak, még emelkedett is. Természetesen van még hova fejlődnöm, például ideje volna
megtanulnom leolvasni az időt az óráról. Tartok tőle, ismét késve adom be a beszámolómat,
ezért elnézéseteket kérem. Viccet félretéve, valójában 1 órája szünetel az internetelérésem.
Köszönöm az eddigi bizalmat, remélem folytatni tudom a munkát!
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