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Időrendi beosztás  

 2018.10.16. Tudományos ülés 

 2018.10.16. Választmány/Tisztségviselői ülés 

 2018.10.19. Sportösztöndíjas képzés  

 2018.10.26. 5vös 5km megbeszélés  

 2018.10.26 TTK-s Halloween  

 2018.11.06. Választmány/Tisztségviselői ülés  

 2018.11.09. Tanáris csocsóbajnokság  

 2018.11.03 Választmány/Tisztségviselői ülés  

 2018.11.16 ÁJK/TTK Gólyabál  

 2018.11.21. Sportbizottsági ülés  

 2018.11.27. Választmány/Tisztségviselői ülés 

 2018.11.28. Mentor Bevonó 2019 

 2018.11.30. TTK-s csocsóbajnokság  

 

Első célom a megfelelő rutin és tapasztalat elsajátítása volt. Úgy érzem, hogy ebben jó 

irányban haladok.  

 

PROGRAMOK 

 

TTK-s Halloween 

 Mivel szűkös idő volt az esemény időpontjáig, így gyorsan kellett helyszínt találnom. 

Erre a Négyeshatos Rákóczit ideálisnak találtam. Szerencsére a tulaj teljesmértékben partner 

volt, ingyen biztosította a helyet, a dj-t is biztosította, beléptetést is megoldhattuk, valamint 

italakciókat is sikerült megbeszélnem vele. Maga a buli nagyrészt zökkenőmentes volt, 

egyedüli problémaként a tánctér méretét tapasztaltam. A beléptetéssel se volt probléma, 

ezért szeretnék köszönetet mondani Németh Csillának, Kovács Gabinak és Vörös Rékának. 

Az eseményen körülbelül 200-250-en vettek részt. Ennek meg is lett az eredménye, ugyanis 

kb. 150.000 Ft-ot szereztünk a Hallgatói Alapítványnak. A tulaj is megvolt elégedve. Jelezte is, 

hogy a későbbiekben is lehet rendezvényeket szervezni a kocsmáiban.  

 

 

 



Tanáris csocsóbajnokság 

 Kelemen Veronika megkért, hogy szervezzem meg a csocsóbajnokságot. Helyszínül 

ismét a Négyeshatos Rákóczi szolgált. Rövid határidő ellenére 10 csapat jelentkezet, 30-40 

látogató volt, amit nem tartok rossznak.  Viszont adódott némi probléma is: Az asztalok 

minősége nem volt megfelelő, ezt motorolajjal tudtuk korrigálni. Valamint a bajnokság 

közepén kiderült, hogy két csapat nem is tanáris (még csak nem is ELTE-s), csak véletlenül 

akadtak rá az eseményre. Szerencsére megtudtuk beszélni velük a problémát és visszaléptek 

a verseny további részéből. Ezeket a problémákat leszámítva a verseny lezajlott, és sikeresen 

kialakult a továbbjutottak mezőnye. Sajnos az utóbbi napokban az egyik csapat visszalépett. 

Szeretnék köszönetet mondani Bor Barninak és Darányi Évának, hogy segítettek a verseny 

helyszíni lebonyolításában.  

 

Gólyabál 

 Itt csupán apróbb feladatokat végeztem: Embereket kerestem beléptetésre, illetve a 

helyszíni munkában is részt vettem (pl. a keringőzőknek biztosítottam szobát és 

folyamatosan tarottam velük a kapcsolatot)  

 

 

A Küldöttgyűlésig részt veszek EHÖK Kommunikációs bizottsági ülésen is, amire meghívják a 

rendezvényszervezőket is.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!  

Ha bármilyen kérdésed, észrevételed volna, akkor keress fel nyugodtan! 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2018.12.01. 

 

Balga Gábor 

Tudományos és sport referens  

Mobil:+3620/5651517 

E-mail: sport@ttkhok.elte.hu 


