
 

 

 

  

RENDEZVÉNYEKÉRT FELELŐS REFERENS 
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„To do what? Something good, something bad, a bit of both.” 

/ Guardians of the galaxy/ 
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Időrendi bontás: (Küldöm EB Elnök Úrnak, és persze mindenkinek, aki szereti.) 

2019. szeptember 25. Fizika Intézeti Tanács 

2019. szeptember 26. Gólyatábor after 

2019. szeptember 27. Kutatók éjszakája 

2019. október 03. TéTéKás Kocsmatúra 

2019. október 08. Választmány 

2019. október 09. Fizika Intézeti Tanács 

2019. október 11. ELTEfeszt és Gólyakupa 

2019. október 15. Tisztségviselői ülés 

 

Intro: 
Ahogy telik múlik az idő, egyre inkább megszokom új feladatköröm, bár még mindig nem tökéletesen 

tiszta, hogy mi is tartozik ebbe. Beszámolómban igyekszem azokat az eseményeket kifejteni, amelyek 

legalább valamennyire kötődnek a rendezvényekért felelős referens munkájához. 

 

Vol.1: Rendezvényeink 
Egyetlen már lezajlott kari rendezvényünk volt, aminek szervezésében főszerepet játszottam, a 

TéTéKás kocsmatúra. Összesen 10 helyszínen zajlott az esemény, a x állomás közül minden 

szakterület 5-öt látogatott meg, a záróbuli pedig a Hétkerben volt. A kisebb nehézségeket sikerült 

megoldani, és túl sokan ugyan nem vettek részt, de aki megjelent láthatóan jól érezte magát. 

Szeretném megköszönni a segítséget az állomásoknak, a csapatvezetőknek és Józsa Kornélnak, 

illetve gratulálni a győztes földtudomány csapatnak! 

Jelenleg zajlik a Halloweeni Überfúzió szervezése, melyet a BGGYK-val és a TÓK-kal közösen 

valósítunk meg. Ez az együttműködés nem kezdődött zökkenőmentesen, de bízom benne, hogy az e 

rendezvényen egyáltalán nem lesz érezhető. 

 

Vol.2: Rendezvények, amelyek kevésbé szorosan kötődtek hozzám 
A Gólyatábor afterpartyjára az Alapítvány kérésére segítettem embereket toborozni különböző 

feladatokra. Ezen kívül más feladatot nem kaptam az esemény kapcsán. 

A Kutatók éjszakáján a fizikás csapatnak segédkeztem a helyszínen felmerülő problémák expressz 

megoldásában. Szerintem látványos és izgalmas kísérleteket tudtunk mutatni az érdeklődőknek, ezzel 

is az ELTE felé csábítva a jövő tudósait. 

Az ELTEfeszten Kovács Zoltánnal és Sarus Balázzsal demonstrátorkodtunk a fizika szakterület 

színeiben. Idén nem volt túl jó helyen a TTK-s sátor, így sokkal kisebb érdeklődés ért el minket, ettől 

függetlenül jó hangulat, lángok, és folyékony nitrogén fogadott mindenkit aki ellátogatott hozzánk. 

Mint a lila csapat tagja részt vettem a gólyakupán, bár valódi feladatom csak az egyik előfeladatban, 

a Campus bemutatásában volt. 

 

Vol.3: Ülések, gyűlések: 
Mindkét intézeti tanácson részt vettem, melynek legfontosabb témája a területátadások előkészítése 

volt. Igen kis többséggel, de támogattuk az intézet vezetése által kidolgozott tervezetet. 

A választmányi és tisztségviselői ülésen is jelen voltam. 

 

Vol.4: A Jövő 

A következő hónap legnagyobb rendezvénye az ELTE Gólyabál lesz, aminek kapcsán mindössze 

ötletekért kerestek meg. Ha kiderül, mivel tudok hozzájárulni az esemény sikeréhez természetesen 

segítek, de a jelenlegi szűkös információk nem teszik lehetővé, hogy aktívabbak részt vegyek a 

szervezési folyamatokban. 
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Jelenleg helyszínt keresek a kar Mikulás bulijához, illetve ötleteket gyűjtök a vizsgatemető 

hétvégéhez. Utóbbinak találni kellene egy jól csengő nevet is, amennyiben van ötletetek erre, 

szeretettel fogadom. 

 

Utóhang 
Továbbra sincs túl sok kari rendezvény, de úgy érzem ennek az oka, hogy az embereknek egyszerűen 

nem lenne ideje ennél többre elmenni. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolódat, ha bármi kérdésed, ötleted merült fel, keress bátran 

elérhetőségeim valamelyikén, és persze gyere Überfúzióra bulizni egy jót! 

 

 

Hajdúdorog, 2019. 10. 19. 

 

Körtefái Dóra 
rendezveny@ttkhok.elte.hu 


