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Bevezető
Március és április hónappal megkezdődtek a fesztiválok és a különböző
sportesemények szervezése és lebonyolítása.
Sport


2017. október
EHSB ülésén részt vettem, ahol mindenki beszámolt a terveiről és a lehetőségeiről a
többi sportbiztos jelenlétében. A helyszín a BTK A épületében volt és körülbelül
másfél óráig tartott.



Az ELTE IK Sport és kulturális referenssel együtt megkezdtük a januári Jeges-estek
megszervezését



2017.december
Részt vettem a BEAC Karácsonyon és a TTK HÖK-ös karácsonyi ajándékozáson.
Decemberben megrendezésre került a BEAC Erőnléti és Fitnesz Szakosztály által az
éves

Erőderbi, ahol a tabella élén végeztem holt-húzás (deadlift) kategóriában,

valamint a hónap során thaibox edzéseket is tartottam.


2018. január
Dohány-Juhos Nikinek segítettem átnézni a Rendszeres Sportöszöndíjat és
tanácsokkal láttam el ezzel kapcsolatban. Illetve leforgattunk egy videót Vigh
Patriciával, Papp Tomival és Tóth Bálinttal, ami azóta már elérhető a Tétékás Nyúz
YouTube csatornáján. https://youtu.be/PCYbTY1xr0k



2018. Február-március-április
Sebők Máté, a BEAC Mhuay Thai szakosztály vezetőjének a helyettesítését végeztem
3-4 alkalommal március és április hónapokban, hétfő és szerda 18: 00 és 19:00
időpontokban, ahol mind küzdéstechnikai, mind erőnléti edzések levezetésére került
sor.
Horváth Ákossal, Székely Mózessel és Horváth Lucával az 5vös5km szervezése
megkezdődött. Heti rendszerességgel tartunk üléseket annak érdekében, hogy minden
a tervezett ütemterv szerint haladjon és ismét magas színvonalú rendezvény legyen
lebonyolítva.
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Horváth

Luca

koordinálásával

részt

veszünk

az

idei

EFOTT

fesztivál

sporteseményeinek szervezésében. Hasonlóan bizonyos időközönként üléseken
veszünk részt a részletek kidolgozása érdekében.
Kultúra


2017.szeptember
A Környezettudományi Klub túrát szervezett a Visegrádi-hegységbe. A kirándulás
12:00 kor kezdődött és 19:00 –kor fejeződött be 6fős létszámmal.



2017.Október
Megrendezésre került a 2017/18-as tanév első moziestje a Környezettudományi Klub
keretein belül. A foglalkozást 18:30-kor kezdtük meg és pontban 20:00 –kor fejeztük
be az Északi épület 0.79-es termében. A film címe a Hülyeség kora volt, amely egy
futurisztikus világban visszaemlékezéssel vezetett minket végig az emberiség globális
hibáin a természeti értékek ellen. Ezeken a moziestéken igyekszünk szorosan a
Környezettan Bsc és Környezettudomány Msc képzésekhez kapcsolódó témákat
vetíteni. A létszám 12 fő volt, ahol a Környezettudomány Msc külföldi hallgatók fele
arányban voltak jelen.
A Földrajzos Klub és a Környezettudományi Klub első összgyűlése. 18:30-tól 19:30ig tartott a Déli Hallgatói Irodában. A gyűlésen jómagam és Pánczél Balázs
képviseltük a KKlubot, míg az FKlubot Varga Dávid és Répási Róbert. A
megbeszéltek szerint a két klub terveit és programjait továbbiakban a lehető legjobban
összehangoljuk, együtt szervezzük meg, amennyiben ez lehetséges.



2018.március-április
Ebben a félévben az ELTE TTK Környezettudományi Centruma által kerül
megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Angyal Zsuzsa
tanárnő a segítségemet kérte bizonyos szervező munkálatok segítségére, melyet
vállaltam és folyamatban is van. Maga az esemény május 10-12 között zajlik majd le.
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Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolómat.

Kovács Bálint
Sport és kulturális referens
A Környezettudományi Klub elnöke
Környezettudomány mesterszakos hallgató
Dátum: 2018.04.23.
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