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Március hatodikai megválasztásom óta rövid, mégis mozgalmas időszak volt ez a másfél hónap, 

mit a tisztségben töltöttem.  

 

MatSzaCs ülés 

Március 12-én megtartottam első MatSzaCs ülésemet szacskóként. Beszélgettünk a jövő 

eseményeiről, a mentorrendszerről és a gólyatáborról, valamint egy csapat összeállítása a 

tantervmódosítási javaslataink kidolgozására. Utóbbi sajnos még nem történt meg, ezt 

igyekszem mielőbb pótolni. 

Mentorrendszer 

Matekos részről a mentorrendszer fantasztikusan szuperál. A közös eseményeken kívül 

tartottunk pár közös esti beszélgetést egy vendéglátóipari egységben. Emellett volt egy matekos 

kirándulásunk a mentorjelöltekkel a Margitszigeten, ami nagyon jól sikerült, és alkalmunk volt 

felszabadultan beszélgetni egymással. Utolsó saját képzési eseményünk alkalmával egy 

teaházba vezetett utunk. Itt az ismerkedés mellett a mentorjelöltek összeállították „egy jó 

mentor ismérveit”, és még egy humoros aukciós játékot is játszottunk. Vizipipa, tea, beszélgetés 

és sok nevetés ami jellemezte az eseményt, úgy vettem észre, hogy a mentorjelölteknek is 

nagyon tetszett. Kiválasztottuk a 2018/2019-es év 6 matekos mentorát akik véleményem szerint 

nagyon jól fognak teljesíteni a jövőben. Karizmatikusak és lelkesek. Egy jó felkészítés után 

amellett hogy kiváló mentorok lesznek, alkalmasak lesznek arra, hogy segítségükkel 

megalkossuk a jövő matekszakterületének közösségét és arculatát. Köszönet a közös 

eseményekért Benkovits Ádámnak. Hálás vagyok mentorfelelősünknek, Pályi Kiss Martinnak, 

aki az emailcímeken kívül tényleg mindent tud, és óriási lelkesedéssel végzi munkáját. 

Felező 

A vártnál nagyobb sikert aratott március 27-én a Bárczisokkal közösen tartott felezőnk a 

KCSSK-ban. Fellépett a Gleccser, majd Bohár Bazsi csillogtatta meg DJ tehetségét, óriási bulit 

varázsolva nekünk ezzel. A képek már felkerültek facebookra, érdemes megnézni őket, van 



   
köztük pár kimondottan szórakoztató darab. A felező megszervezéséért a bárczisokon kívül 

külön köszönet Keszthelyi Szilviának és Józsa Kornélnak. 

  

Geometria 

Megrendezésre került a matek-ff barátságbuli április 19-én a Pinyóban. Egész sokan eljöttek és 

nem csak az érintett 2 szakterületről. Rendeztünk egy csocsóbajnokságot is, amire számomra 

meglepően tájékoztatásom nélkül engem is neveztek… Ki is kaptunk de nagyon… Ezért 

köszönet Skobrák Tibornak. Köszönöm a szervezésben nyújtott segítséget Laza Dánielnek. 

IT (elnapolva) 

Előzetes tervek szerint most csütörtökön lett volna egy IT, de ez különböző okok miatt átkerül 

jövő hétre. Azért sikerült beszélnem Zempléni Andrással az oktatási igazgatóhelyettesünkkel. 

Sikerült megvitatnunk mindent amit szerettünk volna. Az intézet segítségével fogunk tartani 

szakirányválasztó fórumot az elsőéves hallgatóknak még májusban, emellett egy Hollandiából 

érkező „matek iránt érdeklődő” csoportot is vendégül látunk majd május 22-én. Felmerült a 

MateCamp újraélesztése is a nyárra, ennek terve még kidolgozás alatt van. 
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