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Rövid összefoglalás  

 

 Két mandulagyulladással és jó pár ősz hajszállal az előző küldöttgyűlés után, ismét ránk 

hárult a kötelesség, hogy számot adjunk tevékenységünkről. Miként minden rendes számvető, 

először magunkba kell tekintenünk, hogy mindent megtettünk-e a konszolidáció érdekében. Nos 

tekintve hogy jelenleg beszámolómat olvashatjátok lemondásom helyett, erre úgy vélem a helyes 

válasz igen. Természetesen hálás kell legyek valamennyi tisztviselő kollégám és barátom 

közbenjárásáért, és tevékenységéért, hiszen rengeteget segítenek nekem, hogy újra stabil legyen az 

Alap! 

 

Döntések 

 

Ezen téren majd a rendezvényekre is utalunk, a főbb döntéseink, határozataink és cselekedetink 

azonban ezen menüpontban vázlatosan láthatók. 

  

Gólyahajó megtartása HÖK kifizetés nélkül 

 

Ugyan alapból pontokba szerettem volna szedni mondandóm, de sajnos már ennél az 

előző beszámolóban is említett pontnál torkomat egy pillanat erejére fojtogatja a sírás. A 

Gólyahajó mint rendezvény ugyan a maga módján sikeresnek nevezhető, hiszen nem maradt el, és 

részt vett rajta majd 700 ember, azonban személyes véleményem szerint valahol félúton van a 

rendezvény sikere a döbbenetes blama és a katasztrófa között. Ennek a programnak a jövőben 

komoly átformálásra és újratervezésre  lesz szüksége. 

 

Azonban, hogy ne feldkezzem meg, íme az étlap: 

 

ÁJK Szabadegyetem kései kifizetései 

Korábbi Számlák 

Rekord alacsony jelentkezés érettségi előkészítőre 

Amerikai nyári munka 

Kifizetések ütemezése 

Rendezvénytervek 

 

Az egyik legfájóbb pont, hogy noha már jócskán túl járunk az augusztus végén, mégis 

maradtak eddig rendezetlen számlák abból a rendezvényből, melyet az Alap azért szervezett meg, 

hogy növelje gazdasági rugalmasságát. Így sajnálatosan visszás, hogy pont ezen rendezvény 

elmaradt számlái tépik éles horogként szánk szélét. Természetesen törekszünk a számlák 



kifizetésére a lehető leghamarabb, és noha határidőre már láthatóan nem tudunk kifizetést 

teljesíteni, azonban havi rendszeres kiadásaink mellett, ezek kifizetése is lassan de biztosan sikerül. 

 

Ez természetesen majdnem valamennyi eleddig magunkkal vonszolt tartozás morzsára, 

vagy görgetegre igaz, és minden esetben komoly tanácskozások előzik meg a kifizetéseket, 

prioritásukat megállapítandó. 

 

Ami viszont sokkalta fájóbb pont, hogy míg a számlák szomjas vámpírként szívják ki a 

vérünket jelentő anyagiakat az alapítványból, addig azt az előkészítőkből befolyó összeg nem 

kárpótolja. Ez kampánystratégiánk kibővítésére unszol minket, így Facebook és Google 

hirdetések mellett, visszatértünk a hagyományos papíralapú hirdetéshez is, melyért külön 

köszönet illeti Vida Nikolettet. További perspektívát jelent, hogy hamarosan itt a szakdolgozat 

leadási időszak, így szakdolgozatkötésekből egy erősebb december hónap várható. 

 

Mekker Julianna külügyi referens kisasszony hathatós együttműködése révén sikerült 

együttműködési megállapodást kötni több amerikai nyári diákmunkával foglalkozó szervezettel. 

Ez főként abban nagy előrelépés, hogy az Alap céljait ilyen módon még jobban felszínre hozzuk, 

hiszen a nyelvtanulás, és munkatapasztalat egyaránt növelheti karunk hallgatóinak munkaerőpiaci 

alkalmasságát. Így több szervezettel együttműködésben előadásokat, szórólapozást szervezünk, 

hogy a Campuson tanuló hallgatók megismerkedhessenek a tengeren túli lehetőségekkel.  

 

Természetesen életünk nem koncepciótlan bolyongás számlák és számok halmazán, és 

nem is csupán tanulmányokkal és munkával él az ember. Így a téli időszakra, különös tekintettel a 

februári regisztrációs és farsangi időszakra rendezvénysorozattal készülünk előállni, mely mind 

mulattatás, mind gazdasági előrelendülés képét hozza magával. Így előreláthatólag jelmezes buli, 

koncert, vizsgafelejtő, esetlegesen már hagyományosnak számító vizsgafelejtő és évnyitó tábor 

megszervezése lehetséges. 

 

 „A legtöbb ember akkor tudja meg mi a boldogság, amikor HÖK-ös lesz. Csakhogy akkor 

már túl késő” 

Nagy Endre után szabadon 
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