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Időrendi bontás: 

2020.02.10. Mentorbevonó II. 

2020.02.18. Földes Játékest 

2020.02.20. TOB ülés 

2020.02.29. Téltemető Földes kirándulás 

 

Szöveges beszámoló 

Örömmel láttam, hogy rengeteg érdeklődőt vonzott a Mentorbevonó második felvonása. 

Fanni tájékoztatója után bemutatkoztak az új mentorfelelősök és összefoglalták, miért érdemes 

mentornak jelentkezni. A közös rész után a földes hallgatókkal szokás szerint egy külön 

teremben is beszélgettünk. Az utóbbi évek tendencia azt mutatja, hogy sajnos egyre kevesebb 

az ff-s jelentkező, ezért is fogadtuk nagy örömmel a sok érdeklődött – habár nem számoltam 

meg őket, emlékeim szerint 15-20 fő volt. Ez azonban a végleges jelentkezési számokat kevésbé 

tükrözi, ami egy sajnálatos visszajelzés. 

Sokat töprengtem, hogyan lehetne feldobni a szakterületi életet, mivel úgy érzem, szükség van 

olyan programokra is, ami azokat is vonzza (talán), akik a bulikba nem szívesen jönnek el. A 

honlap felfrissítése közben régi, jól bevált eseményekre akadtam. Még januárban felvettetem a 

SzaCs-on ezek újraélesztését, és mivel nyitottak voltak az emberek, igyekszem ezekkel bevonni 

a szakterületi életébe a kevésbe aktív hallgatókat. 

Ennek eredményeképp tartottunk múlt kedden egy Földes Játékestet. Ezzel kapcsolatban 

szeretném megköszönni Szandi Nándor segítségét – az egyeztetéseknek hála sikerült 

megoldani, hogy mindkét szakterület érdeklődői társasozhassanak egy időben. Az eseményt én 

sikernek könyvelem el, szerintem minden jelenlévő jól szórakozott. Terveim szerint ismét 

rendszeresek lesznek az ilyen alkalmak. 
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A másik hagyomány, amit szeretnék visszahozni a Földes kirándulások. Az (én vezetésemmel 

az) első szombaton valósul meg. Attól tartok nem lenne lehetőségem időben elküldeni a 

beszámolóm az esemény után, úgyhogy itt csak reményeimet közlöm a rendezvénnyel 

kapcsolatban. Direkt egy rövidebb, könnyebb távot választottam, hogy a „kezdők” se riadjanak 

vissza. Tervezünk sütögetést, illetve néhány csapatépítő játékot – egyfajta szakterületi identitás-

építést, hisz a kari mellett ez is fontos. 

A kötelezettségeimnek megfelelően fogadóóráimat megtartottam. Sajnálatos módon a dőlttel 

szedett TOB ülés nem tudtam részt venni. Későn derült ki, hogy még nem én kapom a meghívót 

róla. Ezt azóta Darányi Évi megoldotta, köszönöm itt is a segítségét! 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

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

online felületen keresztül! 

Budapest, 2020. február 28. 


