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Bevezető értekezés 

 

 Az előző küldöttgyűlés óta eltelt Szahara szélességű időintervallum újfent indokolja ezen 

remek cselelkedetek lejegyzetelését. Ezen a ponton visszatérnénk egy szép hagyományhoz, hogy a 

rövid időszakra írt beszámoló formailag is extravagáns legyen. Így ugyan lesz egy rövid szummája 

az Alapítványnak, megszállásának, viadalának, azonban az elmúlt két hétből még főként 

megszállás részt fogjuk érezni, a diadal inkább kicsiny sikerekként fog kicsillámlani a sötétből. 

 

Tinódi Lantos Sebestyén nyomdokán: 
 
 

 

Summáját írom Alapítványnak, 
A TTK HÖK Alapítványának, 
Dicsőségét sok szakdogának, 
Nagy vigasságát a hamari diáknak. 
  
Küldöttek halljátok a regét, 
Mit néktek Ági és Máté mesél, 
Mutat hozzátok izgalmasságot, 
Az jogászokon álla bosszúságot. 
  
Bár bíróság őket be még nem jegyezé, 
Szolgálák hivataluk fény felé törvé 
Dolgoznak, fizetnek ádázul, 
Míg az est rájuk nem alkonyul. 
  
Mikor két hétre beszámolának, 
Az Alapítvány lőn slamasztikában 
De megérték, volna a HÖK blamában 
Ha menekülnének kutyafuttában. 
 
A szigligeti hősnő Ágnes, 
S Máté ki szintúgy szemfüles. 
Keresik a megoldást bajára, 
Betonozzák az alapot n’hiába. 
 
S szorgos munkájuk nincs hiába, 
Bánatuk nem fojtják piába 
S bár akad egy-egy zökkenő, 
A szekér továbbra is tör elő. 
 
 



  
Szinte tizennégyes szén nem bomlott 
Beszámolás kötelessége újra reánk omlott 
Miként heveny fal, mit Kőmíves Kelemen 
Rakott, feláldozva nejét – kellemetlen. 
 
S bár meglehet az Alap népe, 
Kik az egyetemünk dicső fénye, 
Hamarosan megváltozani fog, 
Jobb ha ezen szomorú száj nem nyafog. 
 
Lépdelünk hát tova 2019-be, 
Remény és fellendülés nagyszerű évébe, 
Szerveződik majd megannyi mulatság, 
Hol nem lesz probléma a mulattság. 
 
S ha fejünkre fény derűl, 
A csőd minket elkerül, 
Mindenki csak lábat lógat! 
Fogadjátok el beszámolónkat! 
  
 

 

Összefoglaló 

 

 Várhatólag az alap gazdagodni fog egy andragógus végzettségű alkalmazottal. Ezen felül 

büszkén jelenthetjük, hogy érettségi előkészítőink kisebb zökkenőkkel továbbra is jól haladnak. 

Szakdolgozat kötési üzletágunk úgyszintén szenvedett némi sérülést, madjnem egy fejlövést, de 

szerencsére a sufni megoldások és kreativitás megmentették a szakdolgozat kötő gépet a 

selejtezéstől. Noha kasszánk kong az ürességtől jön a karácsony, és reméljük sokaknak hoz 

bekötött szakdogát a Jézuska a fa alá. 

 

 „Igaz ugyan, hogy a vak és pocsék szaglású disznó is talál szarvasgombát, de azért az 

segít, ha tudjuk, hogy a szarvasgomba tölgyerdőben terem”  
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