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Beszámoló 
2017. 11. 28. – 2018. 02. 13. 

Időrendi bontás: 

• 2017. december 1. Bevonó és Játékest 
• 2017. december 2. ÁSZ anyagok előkészítése 
• 2017. december 5. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 
• 2017. december 7. ELTE TTK HÖK Tisztségviselői ülés 
• 2017. december 13. ELTE HÖK Küldöttgyűlés (rendkívüli) 
• 2017. december 14. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 
• 2017. december 18. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 
• 2018. január 3. Kémia IT 
• 2018. január 18.-20. Educatio kiállítás 
• 2018. január 24. Kémia IT 
• 2018. január 26. ELTE TTK Nyílt nap  
• 2018. január 31. ELTE TTK Kari Tanács 
• 2018. február 9. Kémiai Intézet Kiváló Oktatója díj 
• 2018. február 11. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés 

 

Bevonó: Sajnos kevesen tudtak csak eljönni, kb. 15-en voltunk, ebből 4-5 gólya. Beszélgettünk a 

mentorképzésről, gólyatáborról, HÖK-ről és szakterületi programokról. Tervben van egy második 

felvonás, ahol már célzottan képviselő és mentor jelöltekkel, illetve aktív SzaCs tagokkal szeretném 

bővíteni a palettát, mivel egyre kevesebb a közéletben tevékenykedő kémiás. 

 

IT: Az intézeti tanácsokon személyi kérdések voltak első sorban terítéken, rövidebb viták után után 

az összes pályázatot támogatta a tanács. Ezenfelül egy örömteli hozzászólás is érkezett, miszerint a 

kezdeti problémák ellenére meg van elégedve az intézet az ablakcserével, jól működnek és 

kellemesebb a laborokban a légkör. Tanáris tantervről lesz majd szó a következő Oktatási Bizottsági 

ülésen, melyre Vajda Levente vállalta, hogy elmegy. 

 

Educatio: Hosszú volt, fárasztó volt, sokan voltak szerencsére, de mindenben az elvárásokon felül 

teljesítettek a résztvevő hallgatók. Ruhafogasokat/vállfákat jövőre pakoljunk be, illetve valami 

értelmesebb standfelálláson el kell gondolkozni. (Tudom, nem mi döntünk, de mégiscsak a hallgatók 

vannak ott nagyrész.)  

Nyílt nap: Az egész napos bulit már előző este elkezdtük a padok, paravánok, székek kipakolásával, 

másnap reggel fél 9-kor már az összes kísérlet készen várta az érdeklődőket. A létszámot átlagosnak 
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mondanám, voltak üresjáratok, de jöttek azért szép számban. Az átvonulás után az előadásokon 50-

60 fő maradt, laborlátogatáson kb 3*12 érdeklődő vett részt. Délután fél 5-kor egy gyors 

körbevezetéssel zártuk a programot. 

Mind az Educatio, mind a nyílt nap esetében Szalay Luca volt segítségemre. 

 

KIKO: A felterjesztések után a körülményes szavazási procedúra miatt a Kiváló Oktató díjat még 

sajnos nem tudtuk átadni. 8-án zárult le a hallgatói szavazás felülete a neptunban, azonban aznap 5 

után karbantartás, később egyéb okok miatt nem volt elérhető a felület. Amint megkapom Badinszky 

Ádámtól (EHÖK) az eredményeket, a szavazatok korrigálása után végre kiderül, hogy ki nyert.  

A felterjesztett oktatók:  

Jalsovszky István, Rohonczy János, Tóth Gergely, Turi László, illetve Zsély István Gyula  

GT munkacsoport: igen 

 

Egyéb:  

Papíron két motivációs levél érkezett a mentorfelelősi posztra, Kolozsvári Natália és Koczma Lucza 

személyében. A gyakorlatban viszont úgy szeretnénk, hogy Nati lesz a kisfőnök, Luca pedig a 

jobbkeze, így szerintünk hihetetlen jó csapatot fognak alkotni, mely elengedhetetlen feltétele, hogy 

megbízható mentorokat képezzünk a gólyatáborra. 

A kémiás pólók nagy része kiment, viszont maradt a Halapban még, ezt megpróbáljuk a következő 

bevnonón/szacson/játékesten kiszórni, sajnos nem mindenki vette meg, aki kért :( 

A demonstrátori programnak új felelőse lesz, folyamatban a váltás.  

Ugyanitt eladó kémiás póló 2500/db nemlopott 

Pörögnek a szoctámok, ha engedi a Neptun. 

Jönnek az email-ek, ha engedi a Sogo. 

Hosszabbodnak a nappalok. 

Rövidebbek az éjszakák. 

Köszi, hogy elolvastad. 
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