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1. Munkacsoport
Az elmúlt időszakban az új GT megszervezésére felállított, koncepciót kidolgozó
Munkacsoport ülésein részt vettem. Munkánknak köszönhetően örömmel állíthatom, hogy
körvonalazódni látszik az új gólyatábor. A helyszín és az időpont rögzült, a programtervet és a
szervezői csapatot (mentorok, csapatvezetők, stb.) érintő kérdésekben igyekeztünk a lehető
legjobb tudásunk szerint konstruktív vitákat folytatni, majd megegyezésre jutni. Ezek részletes
tartalma jegyzőkönyvekben elérhető a Küldöttgyűlés számára, igyekeztem megalkotásukkor a
maximális precizitásra törekedni.
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2. Matekos mentorok
A teszt és a kirándulások lezárultával a jelölteknek már csak az elbeszélgetés volt hátra.
Hosszas tanácskozások során jutottunk el, hogy a Matematika Szakterület – kis bánatomra –
9 mentort tudott beválogatni a következő őszi félévre. Reméljük, hogy ennek ellenére
mentoraink remekül fogják venni az akadályokat, egyaránt aktívak lesznek a következő
időszakokban.
Részemről eddig – részvételen túlmenően – kevés hozzátétel történt az idei
Mentorrendszerhez, ezen mindenképpen szeretnék javítani. Jelenleg a Matekos
Mentorfelelőssel karöltve szervezzük a szakos elbeszélgetést az Intézet oktatóival, illetve
tervezem a Mentorhétvégén is részt venni, megerősíteni a kapcsolatot az esemény során a
többi mentorral, felelőseikkel, szakterületi koordinátoraikkal. Ahogyan lassan a nyári
időszakba lépünk át, egyre inkább szeretnék a Mentorkoordinátor segítségére lenni
szakterületi részről.

3. Matekos Felező
Szakterületi koordinátorságom első szervezett eseménye a felező volt, remélhetőleg
nem is az utolsó lesz. Két lelkes hallgató, Szakály Emese és Pályi Kiss Martin segített a szervezés
kapcsán, rendkívül sokat áldoztak szabadidejükből arra, hogy a Felező minél színvonalasabb,
minél hívogatóbb legyen. Nem szabad elfelejtenem köszönetemet itt is kifejezni Béni
Kornélnak, akinek fő szerepe volt abban, hogy eseményünk létrejöhessen. Hármuknak hála, a
Felező sikerrel zajlott le, nagyjából 60 fővel, reméljük jövőre többen lesznek. Munkánkról rövid
jegyzőkönyvet igyekszem összeállítani az ülésig, hogy ott az esetleges érdeklődőknek ne
maradjon kérdés megválaszolatlan.

4. Összegzés
Első hónapom a tisztségben, megítélésem szerint, rendkívül próbára tett. Lassan, de
biztosan tanulom kezelni a levelezést és a HÖK oldalát, ebben Vida Nikolett és Szabó Áron fő
segítsége mellett említem meg Pintér Kornéliát és Dohány-Juhos Nikolettet. A technikai
részeken túl is sok támogatást kapok, de ennek a beszámolóban, nem hiszem, hogy helye
lenne, informális keretek között szívesen beszélek arról, hogy milyen is volt „lelkiekben”
szacskónak lenni az eltelt időszakban.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm!
Tóth Marcell Dávid, Matematika Szakterületi koordinátor
2017. 04. 29.
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