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Szombathelyi ügyekért felelős referens 

Lengyel Eszter 

 

2018. október 6. – november 30.  



• 2018. október 8-án került sor az ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság 

ülésére. Ekkor Lang Márk BTK-s referens bemutatkozását hallgathattuk meg, akit 

örömmel fogadtunk köreinkben. Legfontosabb napi rendi pont a gólyabál megbeszélése 

volt, ahol már szó esett a helyszínen felül az előadókról, programokról, árakról, 

lehetőségekről. Elfogadásra került, hogy mindenki lehetőségeihez mérten tombola 

felajánlásokat fog gyűjteni. Szóba került még a közösségi terek festése, részletek 

kidolgozását Hajas Ádám vállalta. 

 

• 2018. november 7-én Tanulmányi napot tartottunk, ahol a hallgatók feltehették az eddig 

felmerült tanulmányaikat érintő kérdéseiket az illetékeseknek. Többeket is érdekeltek a 

közelgő vizsgaidőszakot érintő szabályozásbeli kérdések. A megjelent hallgatóknak a 

szükséges információkat elmondtuk, a tanulmányi osztály pedig még a vizsgaidőszak 

előtt küld egy emlékeztető e-mailt, a zökkenő mentes vizsgázás érdekében. 

 

• 2018. november 7-én került sor az ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság 

ülésére, ahol a 2018 november 16-án megrendezésre kerülő ELTE SEK Gólyabál 

pontosabb ütemtervét vettük át. A bálon a megnyert tombolák átadása valamint a bál 

királynő és király szavazatok számlálása lesz a feladatom. Összegyűjtésre kerültek az 

idei bál tombolatárgyai, ezeket szintén rendeztük, szállításra előkészítettük. További 

napi rendi pont volt még a szaknapok, szakestek kérdése, ahol az egyes karok képviselői 

felvetették a Karjuk igényeit. Megszavazásra került a Mikulás nap kérdése, melynek 

keretében a HÖK tagjai beöltözve ajándékozzák meg az egyetem hallgatóit, dolgozóit.  

 

 

• Novemberben elkezdődött az ELTE Roadshow, amelyen mind a Hallgatói 

Önkormányzat tagjai, mind a szombathelyi lelkes hallgatók részt vesznek. 

Megbeszéltük közösen az oktatókkal és a Campus Iroda munkatársaival, hogy melyik 

iskolákba és mikor fogunk ellátogatni.  

 

• 2018. november 16-án sikeresen lezajlott az ELTE SEK Gólyabál, nagyon sok pozitív 

vissza jelzést kaptunk a gólyák részéről, a helyszínt varázslatosnak találták valamint az 

álarcos bál téma is tetszett nekik.  

Mellékelem a bál programját:  

 

• 19:00-20:30: Vacsora 

• 20:30-Kapunyitás 

• 21:00-21:30: Gólyaeskü, nyitótánc-nyitódal, Dr. Németh István köszöntő beszéd 

• 21:30-23:30: Fáraó koncert 

• 21:30-23:30: tombolajegyek árusítása 

• 23:00-00:00: Horváth Tamás koncert 

• 00:00-01:00: Bálkirály/királynő választás, tombola húzás, beszéde 

• 01:00-02:00: Soulwave koncert 

• 02:00-04:00: Fáraó koncert 

• DJ (04:00-tól): DJ Shaeperd 

 



• 2018. november 23-án az ELTE Roadshow keretében Ajkán voltam toborozni, az Ajkai 

Bródy Imre Gimnázium és AMI- ban. A diákságot a sport és nyelvi képzéseink 

érdekelték a leginkább. 

 

• 2018. november 28-án ismét Észrevételezési napot tartottunk, melynek keretében a 

hallgatók észrevételeiket, ötleteiket oszthatják meg velünk. A legtöbb panasz a 

kollégiumi internettel, vagyis ennek hiányával kapcsolatban érkezett, melyet 

továbbítottunk az illetékeseknek. Bízunk a mielőbbi megoldásban.  

 

• 2018. november 28-án került sor az ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság 

ülésére ahol a gólyabál értékelése mellett a kari képviselők beszámolóit is 

meghallgattuk, valamint karácsonyi készülődést tartottunk, az ajándékozáshoz 

kihúzásra kerültek a nevek. Pozitív a visszajelzések érkeztek a hallgatók és az oktatók 

részéről is. Színvonalas helyszínen, remek fellépőkkel zajlott le az esemény. A tombola 

bevételéből származó adományozás nagyszerű ötlet volt – az átadásra hamarosan sor 

kerül, az Amigos a gyerekekért Alapítvány részére. Építő kritikaként felvetődött, hogy 

a jövőben ne pénteken kerüljön megrendezésre a bál, valamint a gólyák ne csak elővételi 

kedvezményt kapjanak, hanem olcsóbb jegyet is. 

 

 

Az előttünk álló következő legfontosabb feladat a december 7-ei nyíltnap, ahol sok 

szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat/leendő hallgatóinkat. 

 

 

 

 

Szombathely, 2018. november 30. 
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E-mail: szombathely@ttkhok.elte.hu 

Mobil: +36 30/ 7575 086 


