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Bevezető gondolatok 

Első, és számunkra talán a legörömtelibb hír, hogy végre a cégbíróság bejegyzett            

bennünket, Józsa Kornélt, mint elnök, és File Ágnest, mint titkár. Ezen felül a két új               

kuratóriumi tagot is bejegyezték természetesen, Kovács Bálintot és Vida Nikolettet. Ezzel           

együtt azonnal elintéztük a banki átíratást is, így végre mindketten teljes jogú elnökként és              

titkárként dolgozhatunk az Alapítvány jövőjéért. 

Ha valakinek kedve támadna ezt ellenőrizni a bíróság honlapján, akkor sajnos el kell             

szomorítsam: bár a papír, amit a bíróság hitelesített, a kezünkben van, az online rögzítés              

átfutási ideje kicsit hosszabbnak bizonyul. 

Tájékoztatás 

- Az 5vös5 km sikeresen lezajlott, minden szervezőnek gratulálunk hozzá! Amiben          

tudtunk, úgy érezzük, hogy idén is segítettünk, de természetesen az elsődleges érdem a             

főszervezőké, akik véghezvitték ezt a rendezvényt immáron 36 alkalommal. Ezen kívül           

köszönjük mindenki másnak is a munkáját, hiszen nélkülük nem sikerülhetett volna           

megrendezni ezt az eseményt. 

- Idén (az andragógus munkatársunk közreműködésével) szervezünk nyárra egy        

természettudományos ismeretterjesztő tábort az ELTE TTK falai között. A táborba 3.           

osztályostól 8. osztályos korosztályig várjuk a diákokat, akiknek tematikus napokat, külsős           

programokat szervezünk. A szervezést már elkezdtük, az egyetem tanáraival már felvettük a            

kapcsolatot, akiket felkértünk, hogy tartsanak előadást a kicsiknek, a programokat már           

megterveztük. 



- Nagy örömmel tudtuk meg, hogy Alapítványunk sikeresen pályázott a Nemzeti          

Együttműködési Alap Közösségi Környezet kollégiumának Működési pályázatára. A        

szerződés aláírása folyamatban. 

- A NEA pályázaton kívül másik két pályázatnál várunk eredményre, mindkettőnél          

bízva hasonló sikerekben, mint a NEA-nál (Nemzeti Kulturális Alap és Gyermek- és Ifjúsági             

Alapprogram). 

- Elkezdtük hirdetni az érettségi felkészítőnket a jövő évre, melyre már meg is érkeztek             

az első befizetések. 

- Az Alapítvány kuratóriuma 2019.05.30-án elfogadta Alapítványunk éves pénzügyi        

beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet.  

Bár még nem vagyunk kint a mélyvízből, de talán már jó irányban járunk, hogy végre               

kimásszunk a slamasztikából.  

Bárki szívesen segítene nekünk, vagy bármilyen ötlete van, hogy hogyan tehetnénk még jobbá             

az egyetemünket, forduljon hozzánk! És köszönet mindenkinek, aki eddig bármilyen          

úton-módon segített nekünk. Nélkületek nem lennénk itt. 

Az ELTE TTK HA csapata 


