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Beszámoló 

Kémia Szakterületi koordinátor 

2019. október 19. 

Időrendi bontás: 

 Szeptember 25. – Kémiás Játékest 

 Szeptember 25. – Intézeti Tanács 

 Szeptember 27. – Kutatók Éjszakája 

 Október 3. – TéTéKás Kocsmatúra 

 Október 8. – Választmány 

 Október 9. – Kémiás Gólyaavató 

 Október 11. – Eltefeszt 

 Október 15. – Tisztségviselői ülés 

A dőlttel szedett eseményeken sajnos nem tudtam megjelenni. 

Intézet 

Ahogy azt az előző beszámolómban írtam, idén is elindult a tanári mentoráció, ami ezúttal 

keresettebb, mint a tavalyi. Ez jó hír, hiszen amellett, hogy a gólyák, akik felvették a tárgyat, nagyon 

hasznosnak tartják, az Intézet is láthatja, hogy van erre érdeklődés. Emellett sajnos kisebb nagyobb 

problémáink adódtak az elszívó rendszerrel, de már keressük rá a megoldást. 

Programok 

Kémiás Játékest 

A félév első játékestje nagyon jól sikerült. A gólyák szép szammal eljöttek, és nagyon jól érezték 

magukat. Sajnos felsőbbéveseinket továbbra is nehéz elcsábítani a programokra, de azért 1-2 ember 

közölük is megjelent. Ja, és jó látni, hogy a gólyák nagyon jól össze tudnak fogni, ha azt akarják, hogy 

veszítsek a Solo-bajnokságon. 
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Kutatók Éjszakája 

Az előkészületek szerencsére nagyon jól sikerültek, és igyekeztem mindenben segíteni az Intézetnek a 

program megszervezésében. Ezúton is szeretném megköszönni azoknak a hallgatóknak, akik 

segítettek az esemény lebonyolításában. Szerencsére minden zökkenőmentesen mert, és jól sikerült 

a program. 

TéTéKás Kocsmatúra 

Mivel nem találtunk más embert a szakterületről, ezért Ungi Balázzsal ketten tartottunk állomást a 

Black Sheepben. Habár egy kicsit az utolsó pillanatban raktuk össze a feladatot, szerintem a 

megjelentek élvezték. Az egyetlen kivetni való, hogy alig fértünk el, de sikerült áthidalni a problémát, 

és remélem nem nyomta rá a bélyegét az állomásra. 

Kémiás Gólyaavató 

A szokásos avató idén is kimaradt a gólyatábori programunkból, de most sikerült pótolni az 

elmaradást. A megszervezésében nagy segítségemre volt Járó Kristóf, valamint a mentorok, akik 

nélkül nem lett volna sikeres az avató. Külön örömömre szolgált, hogy ezúttal Szalai István tanár úr is 

részt vett a programon.  

Eltefeszt 

Az idei Eltefesztre a Kémia szakterületről Varga Marcell és én voltunk kint. Sajnos nem voltak sokan, 

én összesen kb 5 érdeklődővel beszéltem. De ahogy hallottam egész kevesen voltak az egész napon. 

Egyéb 

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat, tájékoztattak az ülésen 

történtekről. Mindennapi teendőimet elvégeztem, delegáltságaimmal járó kötelességeimnek eleget 

tettem. 

Köszönöm, hogy elolvastad. 

Budapest, 2019. október 19. 
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