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ELTE TTK HÖK 
2017.november 28-i küldöttgyűlésre 

„Ez elmúlt két hét munkájáról” 

 

Miként az sokak számára ismert, a két küldöttgyűlés között eltelt két hét igen rövid, 

mondhatnók parányi időszelet, így sok eseménnyel nem szolgálhat. 

 

   Fogadóórámban Meleg András jelenlegi ESN főmentorral felvételiztettünk 

sikeresen 2 új mentort, 23-án csütörtökön, valamint a rá következő 24-i napon a 

gólyabált megelőzően rövid ámde annál velősebb EHKB ülés zajlott. Témaként 

felmerült, hogy bevegyük-e a tanulmányi pontszámot a kiegészítő támogatásba, 

azonban a karonkénti jelentősen eltérő szakátlagok miatt ezt továbbra is 

elutasítottuk. Szóba került, hogy a februári Erasmus hét 12-16-án februárban lesz, 

melyen a TTK-s előadás napja 15-e. 

 

   Azonban, aki nem száraz részletekre kíváncsi alább talál egy szívmelengetőbb 

beszámolót is, HÖKiász címmel. 

 

Gyűlését, HÖKelnök zengd ám, az Küldöttgyűlésnek, 

Vészest, mely sokezer kínt szerezhet a küldötteknek, 

Mert sok türelmes diák lelkét trollkodni vezette, 

testük pihenését élésül az egyetemnek, 

s a közjónak vetette. Jóllakott pizzával a sok diák 

korgó gyomra, miközben egymásnak feszültek civakodva. 

Míg Károly, s Geri vitára kész, unott tekintetek között. 

 

És miért adok szót ismét ehavi cselekvésimről? 

Ez oly kötelezmény, melyben nem idő dönt, 

S cselekményben hiány, soha nem volna az referensnek,  

Hős helytállásra hívja a külhonban harcoló diáksereg, 

S mily nemes harc is, EHKB-n lenni, Erasmus programról 

döntéseket hozni. Fogadóórában mentort felvenni sorába, 

Hogy az utánpótlás-rendszer se dőljön dugába! 

Külön érvénnyel tart audienciát ő, ha érdeklődés 

hajtja csereprogramra. S mivel Amerika, mint távoli föld 

Szemek előtt lebeg, a hallgató segítségéért halkan hálát rebeg. 

 

Az EHKB, mint megannyi tudás-vértes HÖKös hős, 

Összetételük nem férfis, sokkalta inkábban nős! 

Létszámok megfogyatkozik, midőn üléseznek, 

A lemondás könnycsepje, mint nyári zápor pereg. 

Noha egy eltávozik, a gyász csak röviden tart, 



Utódlása igen ismert, ez nem okozhat kavart. 

A PPK megújulás elővetít egy jövőt, 

Mely kitekintés érinti már az énutánam jövőt. 

Határoztunk a héten ösztöndíjat eljövőt, 

Kiutazó hallgatóknak a zsebébe pénzt tömőt. 

Pályázási időszakok réme betegségként fenyeget, 

A bizottság ilyen téren megújulást emleget. 

 

S mivel események tárháza ímhol fogyni látszik, 

Búcsúzó soraim a küldöttekhez ekképpen szólnak, 

Ha az agyatok már sorvadt, avagy alszik 

Fogadjátok el beszámolómat. 
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