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 2018. január 24-én és február 5-én sikeresen lezajlott mindkettő nyílt napunk, melyre 

nagyon sokan érkeztek. A januári napon a Hallgató Önkormányzat standjánál 

válaszoltam a felmerült kérdésekre, örömmel tapasztaltuk, hogy egyre többen 

érdeklődnek a tanárképzés iránt. A februári alkalom egy szülőértekezlet jellegű nyíltnap 

ahol akár személyesebb kérdéseiket is feltehetik az érdeklődők. 

 

 Sikeresen lezajlott a vizsgaidőszak és a hallgatóknak a következő fontos dolog a 

tárgyfelvétel, egyre több kérdés érkezik ezzel kapcsolatban, melyekre legjobb tudásunk 

szerint válaszolunk és megkeressük a megfelelő embert, aki meg tudja oldani a 

problémáikat. 

 

 

 Nagyon jól bevált az a felület, amelyet Haja Ádám hozott létre a szociális támogatással 

kapcsolatos kérdések megkönnyítésére, mindenben támogatjuk őt és természetesen 

felhívjuk a hallgatók figyelmét az egyéb ösztöndíj lehetőségekre. 

 

 A félév során számos lehetőségünk volt népszerűsíteni az egyetemet és a köztudatba 

tovább mélyíteni, hogy Szombathelyen is ELTE van, ugyanazzal a mintatantervvel, fő 

profilunk pedig a tanárképzés. Elkészült az egy SEK-es élete valamint a BTK, TáTK 

kisfilmje is. A TTK-ra is meg van már forgató könyv, amit elkezdődik a második félév 

és vissza érkeznek a hallgatók meg is valósítjuk. 

 

 

 A következő félévben fog felállni a SEK Mentőcsapat, melyet a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel és a 

Campus Irodával együttműködve hozunk létre. Célja a lakosságvédelmi feladatok 

ellátása szükség esetén az egyetem területén (éves kiürítési gyakorlat, rendezvények, 

árvíz, stb). A toborzása a napokban is zajlik, örömmel tapasztaltuk, hogy hallgatóink 

ilyen feladatokban is aktívan vesznek részt és érdeklődnek iránta. 

 

 A félév során kapcsolatba kerültünk az Amigos a gyerekekért alapítvánnyal és a 

tevékenységüket jobban megismerve igyekszünk segíteni, hogy márciustól a 

szombathelyi Markusovszky Kórházban is elindulhasson az önkéntes program. 

 

 

 A félév során létrejött egység (Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ 

(továbbiakban BDPK), még nem töltött be akkora szerepet, mint a következő félévben 

fog. A szombathelyi tanárszakos hallgatók mind ide tagozódtak be, lényegében az IK, 

TáTK és PPK alapszakos hallgatók maradtak csak a budapesti karoknál, a másik három 

kar és a PPK osztatlan tanárai a BDPK-hoz tartoznak. Ez felveti a hallgatói 

érdekképviselet milyenségét a továbbiakban, mellyel kapcsolatban már decemberben 

elkezdtük egyeztetni az EHÖK-kel és a karok elnökeivel. Legsürgősebb feladatunk 

ennek a megoldása. 

 

 Előre láthatólag az első ülésünket itt szombathelyen a február 11-i héten fogjuk tartani, 

ahol is a félév menetéről is lesz szó. 



 

 

 

Ui.: És persze újult erővel vágunk bele a következő félévbe, az előttünk álló feladatokba. 

 

 

Szombathely, 2019. február 5. 
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