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Bevezet gondolatok

Alapítványunk meglehet sen nehezen áll lábra, de már érezhet en jobb a helyzet, mint egy éve,

amikor átvettük. Akkor még kilátástalannak t nt a helyzet, és inkább voltunk kétségbe esve

minden nap, mint vidámak. Mostanára ez a kétségbeesés elt nt fölülünk, de azért még mindig

vannak nehéz helyzetek, amelyekembert próbáló feladatok elé állítanak minket.

Tájékoztatás

· Az 5vö5km idén is lezajlott, kisebb-nagyobb problémákkal, de mindent összevetve

sikeresnek bizonyult. A futók futottak, az önkéntesek dolgoztak, a szél fújt. Ezúton

szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját, külön kiemelve Kovács Bálintot,

Horváth Lucát és Horváth Á kos Tanár Urat. Nélkülük semmi nem valósult volna meg

idén se ebb l a régi hagyományokkal rendelkez futóversenyb l.

· Miután tavasszal megnyertünk egy NKA pályázatot, annak most jött el az ideje, hogy el is

számoljunk a pénzzel, így ez is sok munkát ad nekünk. Szerencsére ezt is át fogjuk

vészelni, mint mindent eddig.

· Idén új NEA pályázatokat hirdetnek, amelyekre szeretnénk pályázni. Következ

beszámolónkban err l részletesebben fogunk tudni majd írni.

· A tavaly tavaszi sikeres prágai kirándulás után idén Krakkóba szeretnénk invitálni az

érdekl d ket. Szerencsére egész sokan érdekl dnek, így már majdnem betöltöttük a buszt,

amit lefoglaltunk. Az szi szünet elején tartjuk, szombat-hétf id intervallumban.

Következ beszámolónkban részletesen leírjuk, hogy milyen sikereket, avagy kudarcokat

éltünk meg a kirándulással kapcsolatban.

· A nyáron szervezett gólyatábort elbúcsúztatandó szerveztünk egy GT After bulit, melyen

elég sokan részt vettek. Az északi tömb Gömb Aulájában fergeteges bulit csaptunk,

melynek megszervezésében hatalmas köszönet illeti Dukán András Ferencet, Béni

Kornélt, Horváth Lucát és mindenkit, aki beugrott és segített nekünk valamilyen

formában. Megint csapatmunka volt! Köszönjük nektek!



· Alapítványunk legfontosabb tevékenységei közé az érettségi el készít k tartoznak. Idén

újra hirdettünk, melyre sokan jöttek el és tanulnak velünk. Már kaptunk több pozitív

visszajelzést, amelynek nagyon örülünk. Tanári csapatunk változatlanul magas

színvonalon oktatja a tanulni vágyókat.

· Egy közös Ü berfúzió szervezésében is részt veszünk a TÓ K és a BGGYK karokkal

egyesülve.

· Idén is sikerül támogatni az ELTE Vitaklubot nyomtatási lehet séggel.

Mindenkinek, aki az Alapítvány életében bármilyen módon segít/ segített, nagyon köszönjük! Bár

ti lehet, hogy nem érzitek, mi látjuk és tudjuk, hogy minden segítség hosszabbítja az életét

Alapítványunknak. Nélkületek nem lennénk itt.

Illetve bárki, aki szívesen segítenenekünk, vagybármilyen ötlete van, hogy hogyan tehetnénk még

jobbá az egyetemünket, forduljon hozzánk!

Köszönjük, hogy elolvastad beszámolónkat!

Kérdéseitekkel keress minket bátran!

Az ELTE TTK HA csapata


