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Hosszú idő telt el az utolsó beszámolóm megírása óta, így előre is elnézést kérek, hogy sok
dologra már nem emlékszem úgy ahogy kéne.

Tisztségviselői nap
Augusztus 3-án a mentortábor előtti napon a tisztségiselőkkel megérkeztünk Bodajkra és
birtokba vettük a helyszínt. Bevásárlás, hagymaszeletelés, bográcsozás és jó hangulat
jellemezte az eseményt. Csapatépítésnek tökéletes volt a program, és este Luca jóvoltából még
egy jó adag szakmaiság is került a levesbe, hiszen beszélgettünk az intézeteket, a
szakterületeket érintő problémákról/tapasztalatokról. Hála mindenki rugalmasságának sikerült
megbeszélni hogy milyen kari eseményeket szervezzünk a félév elején. Örülök, hogy volt egy
ilyen jellegű programunk, segítette a későbbi teendők gördülékenységét.

Mentortábor
A tisztségviselői nap után fáradtan ugyan, de talpra sikerült állni, és várni a mentorokat a
mentortábor első napján augusztus 4-én. Meglátásom és a matekos mentorok szerint jó
csapatépítő és ismerkedő esemény volt. Az érzékenyítés kimondottan hasznosnak és jól
felépítettnek, míg a hajtás (pár apró logisztikai bakin kívül) szórakoztatónak bizonyult, nem
csak a mentorok számára. Az egymásnak dalokat tanítás és random játékok éjjel már csak hab
volt a tortán, végre közelebb kerültek egymáshoz egyes szakterületek. A mentorok
visszajelzéseiből arra jutottam, hogy a szakmaiságon van még mit javítani, átgondolni a képzés
menetét. Ennek átgondolása leendő mentorkoordinátorunkra vár.

GT
Augusztus 21-27-ig megrendezésre került a TéTéKás GT, ami elég érzelemdús eseménynek
bizonyult mindenki részéről. Összességében a nehézségek ellenére rendben lezajlott, a
matematika szakterület nagyon büszke idei mentoraira, ugyanis rendkívüli teherbírásról tettek
bizonyságot. Mindemellett jó volt hallani csapataik csapvezeitől a dícsérő szavakat irányukba.
A gólyák véleményem szerint élvezték a gólyatábort, a szakmai napunk is jól sikerült. Én ugyan
csak egy állomásvezetőként vettem részt a gólyatáborban, mégis több dologban sikerült részt

vennem mint ahogy terveztem. Martinnal segítettünk a fröccspong lebonyolításában, valamint
minden második nap a diákszeku egy részét is vállaltuk, ahol sikerült jó kapcsolatot ápolni a
security hivatásos tagjaival. Egyéb gólyatábori észrevételeimet egy másik küldöttgyűlésen
szeretném majd részletesebben kifejteni, bízom benne hogy senki sem hiányolja innen.

Beiratkozás
A beiratkozás nekünk egyetlen nap alatt lezajlott, köszönet Právicz Dórának és Balla
Melindának. A mentorok időben megjelentek és irányítgatták a gólyákat, ahogy azt kellett.
Kicsit zavaró volt, hogy az elején viszonylag nagy volt a káosz, de külön respect Laza
Dánielnek akivel sikerült az első egy-másfél órát pörgősen, cserébe zökkenőmentesen
abszolválnunk a hallgatói irodában.

Reghét
Reghéten a szakterület tagjaira támaszkodva különösen sok programot szerveztünk, ami miatt
eleinte voltak aggályaink, hogy túl sok lesz a gólyáknak. Hála istennek már a hét közepén
eloszlottak ilyen típusú kétségeink, hiszen elsőéveseink óriási lelkesedéssel vágtak bele az
egyetemi életbe.
Hétfőn a tanáris kritfelkészítéssel megkezdte idei működését a Maszat, melyet a BSc-s
felkészítés követett kedden, Miskei Ferenc és Janzsó Miklós vezénylésével.
Kedden a felkészítő után megrendezésre került hagyományos évadnyitó Matekos
Teadélutánunk, idén visszatérve régi helyszínére, a Magyar Matematikai Múzeumba. A nagy
érdeklődés nem volt meglepő az első alkalommal, az viszont annál inkább, hogy a hallgatók
lelkesedése (így a negyedik héten) még mindig tart, és sokan jönnek teázni, eszegetni, tanulni,
társasozni, kártyázni vagy csak egyszerűen beszélgetni a szaktársaikkal. Az estét egy Bépületes
bulival zártuk.
Szerdán a kritériumdolgozat megírását követően Simon Péter intézetigazgató úr megtartotta a
Matematika Intézet köszöntőjét, majd én is mondtam pár sor butaságot a gólyáknak a félévről,
és egyéb tudnivalókról. Megejtettük a közös tárgyfelvételt is, ami viszonylag sokáig tartott. A
mentorok mellett minden csapatnál volt plusz egy felsőbbéves, akinek már van/volt tapasztalata
az új évfolyam tanáraival. Az estét ismét egy Bépület bulival zártuk.
Csütörtöktől nekem megadatott az a lehetőség, hogy ellátogathattam a BTK-BGGyK-GTI
gólyatáborába. Drága mentorfelelősünk lekoordinálta a Campus Discovery-t amit a
tapasztalatok alapján jövőre kevesebb szakterülettel kell megrendeznünk. A hossz és az
állomások hasonlóságának ellenére utána Bépület bulin (idézem: ) “Annyi ember van itt,
amennyit még soha nem láttam”, úgyhogy jól sikerült a program.
Pénteken a kocsmatúrát a tanári szakterülettel közösen szerveztük. Kicsit fölé lőttünk a
létszámbecslésnél, de a mentorok elmondása szerint egész jól sikerült a buli.

MatSzaCs
Megtartottuk az év első Szakterületi Csoport ülését, ahol viszonylag kis létszámmal ugyan, de
egész produktívak tudtunk lenni. Átbeszéltük a következő pár hét programjait, úgy mint

Maszat, Filmklub, Teadélután, Számháború, egyéb barátságbulik(szervezés alatt). Emberi
erőforrás hiány miatt tervezünk mihamarabb tető alá húzni egy bevonó szacsot, ugyanis a
gólyák bőven aktívabbak az elmúlt évek átlagánál, és hasznos tagjai lehetnek a szakterületnek.

Mentorórák
A mentorórák nehezen, de elkezdődtek, 6 mentorórát írtak ki számunkra. Jelenleg tudtommal
ebből 3 mentoróra működik, abból 2 ugyan abban az időpontban, így az oktatók összevonták
őket. Sajnos kézzel fogható honorárium hiányában nagyon kevés elsőévest lehet elcsábítani
ezekre az órákra. Akik voltak mentorórán, egységesen úgy vélekedtek hogy hasznos
foglalkozás lehet majd ebből, melyhez mind az oktató, mind a hallgatói mentorok
hozzájárulnak.

GT értékelő
Volt GT értékelő, melyen én viszonylag passzívabb szerepet igyekeztem betölteni. Igyekeztem
csak figyelni, és összeszedni mi az ami nem hangzott el, és a végén elmondani. Sajnos a vége
a kelleténél cinikusabbra sikerült, mely mint mindig vegyes érzelmeket kelt az emberekben.
Ezért elnézést kérek, igyekszem a háttérbe szorítani ezt a hangnemet az ilyen eseményeken.

Tantárgyproblémák
Nálunk is megjelentek tárgyproblémák, mint: nem hirdetnek meg kötválokat, rossz tárgykódon
hirdetnek meg tárgyakat, kötelező órák ütköznek, nem férnek be elegen
intenzívre/haladóra/normálra, stb… Ezek többségét sikerült megoldani, és azóta minden kerék
forog az oktatásban, (majdnem) úgy ahogy kell.

Σ
Összességében a nyár és a szeptember feladatokkal teli volt, és voltak konfliktusok mindenkivel
is. Szerintem a szakterület jól oldotta meg a problémákat, gondolok itt a mentorainkra, akiknek
ismételten köszönöm a munkájukat. Nagy segítséget jelentenek a mindennapokban a
szakterületnek. Továbbá köszönöm Pályi-Kiss Martin mentorfelelősi munkáját, akiről érdemes
pár mondat erejéig megemlékeznünk, hiszen amellett hogy kicsit túl heves természetű, úgy
készítette fel a mentorokat, hogy még én is szívesen ültem be egy-egy mentorképzésre amit
tartott, mert nekem is hasznos és új információval szolgált. Bízom benne, hogy ő készíti fel
majd a szakterület következő mentorfelelősét is. Köszönöm a közös munkát a tisztségviselői
gárda valamennyi tagjának, és minden más lelkes hallgatónak akivel alkalmam adódott együtt
dolgozni az elmúlt pár hónapban. Nyilván lesz olyan dolog amit kifelejtettem, ezért kérdezzetek
majd bátran, igyekszem a küldöttgyűlésen személyesen kiegészíteni a beszámolómat.
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