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Tavasz: 

Kezdem rögtön az elején, ugyanis az első beszámolómat írom, hiszen pozícióba csak 

a Május 10-ei alakuló kgy-n kerültem. 

Átvettem az emaileket, a slack-et, iiletve nyár végére befejeződött a 

továbbképzésem is. 

Tavasszal kb ennyi történt. 

 

Nyár: 

A sűrű tavasz után még sűrűbb nyár köszöntött be, a vizsgaidőszak végén, Julius 

18-án megtörtént egy ehökös külügyi képzés, ahol megismerkedtem a bizottság 

tagjaival, Szontágh Anikóval, és még néhány hasznos információval az Erasmus+, és a 

Stipendium Hungaricum programról. 

Más esemény nem történt, emaileken kaptam néhány megkeresést, kérdést, amik a 

nyár után, a tanév kezdetével sűrösödtek. 

 



Ősz: 

Hogy feljebb említettem az ősszel már elindult az élet, így rögtön az elején már az 

Erasmus + őszi pótpályázási időszakával kezdtük Szeptember 10-én. Ez 

elszórakoztatott minket egészen 30-áig.  

Ezzel párhuzamosan elkezdtek megérkezni a külföldi Stipendium Hungaricum 

hallgatók, és az Erasmus-osok is. Ebben hatalmas segítség Mehdi, aki nélkül 

szerintem minden összeomlana. 

Szeptemberben (mikor végre már tudtam az órarendemet) kiírtam a fogadóóámat, 

és ezeket meg is tartottam eddig 2 alkalommal.  

Két külügyi bizottsági ülés volt megtartva, mind a kettőn részt vettem Szeptember 16 

és Október 2-án. Egy új határontúli lehetőség nyílik meg, ami még kidolgozás alatt áll, 

ha pontos részleteket tudom, mindenképpen a küldöttgyűlésnek beszámolok. 

Természetesen a megtartott néhány tisztségviselői ülésen is jelen voltam. 

OKtóber 12-én tartandó ElteFeszt nemzetközi folyosóján megjelenő nemzetközi 

szervezetekkel felvettem a kapcsolatot, és a szervezés nagy része már le is zajlott. 

 

Egyéb: 

Az Alapítvánnyal, és a Nyúzzal karöltve indítottunk egy promóciós megkeresést a 

külföld magáncégek felé, amiben több reklám felületet, illetve előadásokat kínálunk 

nekik. Eddig két céggel, a Ccusa-val, és a Camp Leaders-el indultak el a tárgyalások, 

reméljük a szerződésekel még a hónapban megkötjük. 

 

Bármilyen kérdéseddel nyugodtan keress az alábbi elérhetőségeken, illetve a további 

fejleményekkel személyesen egészítem ki, a beszámolómat. 
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