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Időrendi bontás:
2018.05.08-11. Lágymányosi Eötvös Napok
2018.05.19. EHÖK Vezetőképző
2018.05.31. Tisztségviselői ülés
2018.06.05. FFI IT ülés
2018.06.08. Választmányi ülés
2018.07.09. TOB ülés - hiányzás
2018.07.06. Rendkívüli Küldöttgyűlés
2018.07.07. Tisztségviselői csapatépítés
2018.08.03. Tisztségviselői nap
2018.08.04-06. Mentortábor
2018.08.17. Földes Gólya-Mentor Találkozó
2018.08.21-27. TéTéKás Gólyatábor
2018.09.14. Tisztségviselői ülés
2018.09.14. TéTéKás Gólyaavató
2018.09.18. FFI IT ülés
2018.09.18. SzaCs ülés
2018.09.20. TOB ülés – hiányzás
2018.09.22. TTK HÖK Bevonó nap
2018.09.26. TéTéKás Gólyatábor értékelő
2018.10.02. Tisztségviselői ülés

FFI IT ülés:
Az Intézeti Tanács ülésén leginkább személyi kérdésekről volt szó. Emellett kaptunk igazgatói
tájékoztatást a kar helyzetéről.

Mentorrendszer:
A nyár folyamán sajnos nem sikerült összehoznunk a mentorokkal egy találkozót
megbeszéléssel és képzéssel összekötve, mivel mindenki nagyon el volt foglalva. Emiatt a
mentortáborban kellett pótolnunk a kimaradt alkalmakat. A leérkezés napján rengeteg szakos
időnk volt, ez kellett is, hiszen így a mentorfelelősökkel a lehető legtöbb információt és
tapasztalatot tudtuk átadni a srácoknak. Véleményem szerint azt a tudást a mai napig
használják. Utána szituációkat játszottunk el újfajta módon, majd a tanulságokat levonva
átbeszéltük azokat. A mentorkvíz ilyen módon véleményem szerint felesleges volt, viszont az
ötlet, hogy a csapatok már a gólyatábori felállás szerint versengtek támogatandó. A többi
programra nem lehetett panaszuk a mentoroknak, és bár fáradtak voltak, elég sok fontos
információt
gyűjtöttek,
ami
azóta
is
a
hasznukra
válik.
Az évkezdés nem indult zökkenőmentesen. Sajnálatos módon már gólyatáborban voltak
gondok egyes mentorokkal, ezeket viszonylag normálisan sikerült megoldani. A beiratkozás
szokás szerint káosszal indult, de itt is sokat segítettek, volt, aki csak egyik nap, de voltak, akik
mindkét nap jelen voltak. Szerencsére a problémák nagy részét meg tudták oldani önállóan,
míg mi Lekics Lacival helyt álltunk lent az Északi Haliban. Több szakos és kari esemény is
megrendezésre került már, továbbra is sajnos az a trend áll fenn, miszerint a bulikon vesznek
részt legnagyobb számban a mentorok, a kevésbé bulisabb/kulturális/egyéb programokon
kevesen vesznek részt. Ez a résztvevő elsőéves hallgatók (csekély) számából világosan látszik.

Programok:
SzaCs: Két héttel ezelőtt megtartottuk a félév első ülését. Bár kevesebben vettek részt, mint
szerettem volna, az emberek fele elsőéves volt, ami külön öröm volt számomra. Rengeteg
hasznos észrevételük és hozzászólásuk volt, főleg a gólyatábor értékelésnél. Ezen kívül
megbeszéltük a félév szakos eseményeit is. Garantáltan senki sem fog unatkozni az
elkövetkező két és fél hónapban.
Városnézés: A héten szerdán este az órák után, a Földrajzos Klub szervezésében tartottunk
egy kisebb városnézést az elsőéves hallgatóknak. Budapest főbb nevezetességeit néztük meg,
ezalatt inkább az érdekességeket és pletykákat osztottam meg, mintsem x méter magas, y
méter széles, z darab ablaka van jellegű információkat.
Csocsóbajnokság: A biológia szakterület keresett meg, hogy szeretnének szervezni egy,
lehetőség szerint kari, de legalább több szakterületet magába foglaló csocsóbajnokságot. A
szakterületen belül elég népszerűvé vált az ötlet, és megterveztünk egy több napos,
csoportmérkőzéses bajnokságot. A bajnokságot megnyerő páros képviselné a Földrajz- és
Földtudományi Szakterületet.

Földes Retrobuli: Szinte már hagyománnyá vált, az idén harmadszorra megrendezésre kerülő
Földes Retrobuli & Pubkvíz. Az időpontnak november közepét jelöltük ki. Jelenleg még a
helykeresési fázisnál tartunk, de hamarosan be fog indulni a rendes szervezés is.

Az előző rendes küldöttgyűlés óta eltelt idő nemkevés, rengeteg mindent írhatnék bele még a
beszámolómba, ezt sajnos idő hiányában nem tudom megtenni. Kérlek, kedves Képviselők
nézzétek el nekem most az egyszer, és persze titeket sem szeretnélek untatni egy 8 oldalas
beszámolóval. Természetesen a szóbeli kiegészítés lehetőségével élni fogok.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!
Ha bármi kérdésed, illetve észrevételed lenne, nyugodtan keress fel akár személyesen akár
online felületen keresztül!
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