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Beszámoló  

az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• Október 21. - EGEA bemutatkozó 

• Október 29. – EGEA kirándulás 

• November 6. – Földes SzaCs 

• November 12. – Földes PubQuiz 

• November 13. – ELTE HÖK Kommunikációs Bizottság ülés 

Szöveges beszámoló: 

Bíró Bendegúz, az EGEA egyik tagja még október közepén azzal keresett 

meg, hogy esetleg segítségükre tudok-e lenni a közelgő EGEA bemutatkozó 

esemény népszerűsítésében. Korábban én is részt vettem néhány 

programjukon, így emiatt is azonnal mozgósítani kezdtem a földes gólyákat. Bár 

21-én este nem tudtam jelen lenni az előadásukon, a visszajelzésekből adódóan 

sikeres volt, sokan részt tudtak venni.  

Ezt követően meg is szervezték első nagyobb kaliberű eseményüket. A 

Normafától indultunk egy laza 20 km-es kirándulásra, amire földes gólyák és 

felsőbb éves hallgatók is örömmel jöttek el.  

Szakterületi koordinátorunk, Ádám Rozália november 6-án tartotta meg a 

második SzaCs ülését, amin ugyan kevesebben jelentek meg, mint az elsőn, de 

ekkor született meg az a döntés is, hogy legyen egy Földes PubQuiz, egy héttel 
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később. Az esemény nagy népszerűségnek örvendett, 6 csapat mérte össze 

tudását, hála Németh Csillának, aki szokásához híven ismét egy szuper kvízt 

állított össze. 

November 13-án Tuza Benedek, az ELTE HÖK Kommunikációs alelnöke 

összehívta az első Kommunikációs Bizottsági ülését. Az ülés helyszínéül a Teams 

szolgált, melyen keresztül megismerkedtünk a többi kommossal, illetve Ben 

megosztotta velünk terveit a jövőre nézve. 

Ezen a héten, 25-én konzultáltam Vígvári Cseperke mentorkoordinátorral, 

ugyanis lassan kezdetét veszi a Mentorrendszerbe való toborzás következő 

ciklusa. Csepivel egyeztettük, hogy mikor kerül ki a rendszert népszerűsítő 

videó, majd az esemény. 26-án létre is hoztam a Bevonó eseményét, így jövő 

héttől el is kezdődnek a szakterületenkénti Mentorrendszer bevonó 

beszélgetések. 

Keszthelyi Szilvi diákjóléti referenssel a napokban már elkezdtünk beszélni 

a nemsokára esedékes karácsonyi adománygyűjtésről. Mivel ebben a helyzetben 

az Egyetemen mi nem tudunk gyűjtőhelyet biztosítani, egyéb helyszínekhez kell 

irányítani majd az embereket. Illetve azon gondolkozunk, hogy hogyan lehetne 

népszerűsíteni ezt az egész adományozást, hogyan lehetne motiválni az 

embereket arra, hogy segítsenek. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van bátran keress!  

 

Dorog, 2020. 11. 26.        Fritz Petra 


