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Halloweeni Überfúzió 

Ezt az eseményt beszámolómban azért szeretném kiemelni, mivel ezen vettem részt elsőként 

megválasztott tisztségviselőként. Ennek kapcsán pedig több tisztségviselő is odajött gratulálni, 

illetve tanácsokat és tippeket adtak. Nekik itt is külön szeretném megköszönni, mivel nagyban 

segítették ezzel későbbi munkámat! 

Választmány 

Az ülésen a fő megvitatandó kérdés a gólyatábori koncepciók tartalma volt. Megegyeztünk, 

hogy tartalmaznia kell a helyszínt, az időtartamot és a tervezett időpontot, illetve egyfajta 

programprioritási irányelvet. Továbbá, ha sikerül árajánlatot kérni, a helyszín hozzávetőleges 

árát és egy körülbelüli részvételi díjat. A gyűlésen továbbá téma volt a nemICE esemény 

megrendezése, amelynek egyelőre továbbra sincs hivatalos megnevezése, ugyanakkor 

megállapodtunk, hogy 2020. február 1-3. között valósul meg. 

Szakterületi bevonó 

Nagy örömmel tapasztaltam, hogy sok gólya jelent meg, több, mint húsz új érdeklődő volt jelen. 

Emellett a szakterület már oszlopos tagjai is ott voltak, így a gólyák első kézből juthattak 

információhoz a mentorrendszer tagjainak munkájáról, továbbá arról, hogy miért jó mentornak 

vagy mentorfelelősnek lenni. Németh Csilla és Tuza Benedek, akik már hosszú ideje 

tisztségviselők, megismertették velük a Hallgatói Önkormányzat felépítését és munkáját, illetve 

a tisztségviselés fontosságát és szerepét. Habár a gólyatáborral kapcsolatban egyelőre még csak 



koncepciókról beszélhetünk, fontosnak tartottam a táborban vállalható szerepkörökkel 

megismertetni az új hallgatókat. Tájékoztattam őket a közeljövőben megrendezésre kerülő 

eseményekről, mint például az összegyetemi Szemeszter ELTEmető, illetve a kari Mikulás buli. 

Az esemény után kötetlen beszélgetés céljából beültünk az Andersen Pubba, ahová szintén 

sokan csatlakoztak. A tapasztalataim és a többiek véleménye alapján sikeresnek ítélem az 

eseményt. 

Földes Csocsóbajnokság x Retrobuli és Pubquiz 

A beszámolóm írását megelőző este, pénteken került megrendezésre az esemény. Egy szerintem 

nagyjából mindenki számára új és ismeretlen helyen zajlott a buli, a visszajelzések alapján a 

résztvevők elégedettek voltak a helyszínválasztással, aminek külön örülök. A már megszokott 

csúszások ezt a rendezvényt is jellemezték, de szerencsére ezzel kapcsolatban mindenki 

megértő volt. A Csocsóbajnokság szakteres rangadója rendben lezajlott, az első két helyezett 

már alig várja, hogy a kari döntőben mérkőzhessenek meg. A PubQuiz egyik levezénylője én 

voltam, úgyhogy saját tapasztalat alapján mondhatom, hogy a csapatok elégedettek voltak a 

munkánkkal. A kvízt követően nagyjából éjféltől hajnali háromig pedig a Retrobulin 

tombolhatták ki magukat a jelenlévők, amely szerintem sikerült is. 

Ez volt az első általam szervezett nagyobb esemény, az általam tapasztalak és a visszajelzések 

alapján elégedett vagyok a végeredménnyel. Ugyanakkor fontos kiemelnem Nagy Zsoltot, aki 

a Csocsóbajnokságot koordinálta, Németh Csillát, aki a kvízt készítette és nagy részben 

levezette, valamint Tuza Benedeket, akinek a promóciós segítsége nélkül nem jelentek volna 

meg ilyen sokan az eseményen. Illetve külön köszönet illeti a takarításban és ruhatározásban 

segédkezőknek! 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Mint az tudhatod ez az első beszámolóm, úgyhogy itt különösen aktuálisak a szokásos záró 

sorok, miszerint; 

Ha bármi kérdésed, illetve észrevételed lenne, nyugodtan keress fel akár személyesen akár 

online felületen keresztül! 

Budapest, 2019. november 16. 


