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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• Szeptember 19: 5vös 5km 

• Szeptember 26: TéTéKás Gólyatábor Afterparty 

• Október 1: TéTéKás Gólyatábor Értékelő 

• Október 3: TéTéKás Kocsmatúra 

• Október 9: ELTE HÖK Kommunikációs Bizottsági ülés 

• Október 11: ELTEfeszt & Gólyakupa 

• Október 16: Földes SzaCs 

 

Szöveges beszámoló: 

Az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszakban sikeresen lezajlott az 5vös5km, a gólyatábor 

afterparty, illetve a kocsmatúra promótálása, utóbbi már Körtefái Dórával együttműködve. 

Jelenleg folyamatban van a gólyabál, illetve szintén Dórival a három karos Halloweeni 

Überfúzió kommunikációja. Ennél vannak kisebb fennakadások a másik két kar részéről, de 

viszonylag könnyen kezelhetőek. A gólyatábor értékelőjén Jeges Viktorral és a megjelent 

20-25 érdeklődővel közösen vitattuk meg a pozitív és negatív tapasztalatokat – különösen 

az előző évet tekintve örömhír, hogy idén egyértelműen pozitív volt a visszhang, és csak 

apróbb változtatásokról volt szó. 

A bizottsági ülésen a gólyabál és a közelgő Szemeszter ELTEmető volt a téma, melynek 

megszervezése is a mi bizottságunk feladata – ennek az eseménye várhatóan október végén 

fog indulni. Ezzel kapcsolatban nagyon izgatottak vagyunk, ugyanis elképzelhető, hogy el 

tudunk hozni egy elektronikus zenei világsztár fellépőt, méghozzá elérhető áron. A világsztár 

jelző tényleg nem túlzás, azonban ez még nem fix. A tavalyi esemény 1200 embert vonzott 

a Dobozba, abban bízunk, hogy idén ezt is überelni tudjuk – a helyszín nyitott kérdés még. 
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Az idén újraélesztett hagyomány, a Gólyakupa első kiadása sikeresen zajlott le, bár a 

gólyacsapatokon kívül kevés embert vonzott – megjegyezném, hogy a nézőknek valóban 

sokkal kevésbé volt élvezetes, és sok volt az üres periódus. Ennek ellenére kifejezetten jó 

esemény volt, melyen a Csilla vezette lila csapat kitűnően szerepelt és elhozta a 3. helyet, - 

mindössze 4 ponttal lemaradva az első helyet megszerző IK csapatától -, és ezzel fejenként 

egy-egy EFOTT-napjeggyel lettek gazdagabbak. A Földes SzaCson átbeszéltük az új 

szakterületi koordinátor pályázatát, és ennek eredményeképpen egyhangúlag támogatjuk 

Ádám Rozáliát. 

Köszönöm, hogy elolvastad! 

Budapest, 2019. 10. 17. 


