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Időrendi bontás: 

• 2022. 03. 03.: Egyeztetés Balga Gáborral 

• 2022. 03. 09.: Szacs 

• 2022. 03. 10.: Intézeti Tanács 

• 2022. 03. 12.: Mentorkirándulás 

• 2022. 03. 16.: Mentorkisokos szakterületi rész átbeszélése 

• 2022. 03. 17.: Matekos Teadélután 

• 2022. 03. 19.: π Naπ πknik 

• 2022. 03. 24.: Matekos Mesedélután 

• 2022. 03. 25.: Mentorteszt 

• 2022. 03. 26.: Második Játéknap 

• 2022. 03. 28.: Beszélgetés Horváth Laurával 

• 2022. 03. 29.: Matematika Múzeum 

• 2022. 03. 30.: Tétékás Felező 

• 2022. 03. 31.: Matekos Teadélután 

A dőlt betűvel szedett eseménye(ke)n nem tudtam részt venni. 

 

 

 

 

 



Szakterület 

A márciusi Szacs nem volt népszerű, emiatt érdemileg nem volt semmi sem megvitatva. Úgy 

gondolom ez többek között azért is fordulhatott elő, mert a megválasztásom után túl korai időpontra 

szerveztem. 

A márciusi Intézeti Tanács ülésen a tanári Tanterv módosításról volt szó. 

Megbeszélések 

Balga Gábor segített beállítani, hogy meglegyenek a hozzáférések a honlapra való 

bejelentkezéshez, az Outlook fiókhoz és a Slackhez. 

Horváth Laurával egyeztettünk a szakterület tudományos életéről és a lehetséges 

együttműködésről a különböző tanórákon kívüli előadások szervezéséről és tanulmányi versenyek 

népszerűsítéséről. 

A Matematika Múzeum vezetőjével beszélgettem, mert jelenleg a hallgatók nem tudják 

igénybe venni a múzeum szolgáltatásait. Úgy tűnik a következő néhány hétben visszaáll a múzeum 

működése a megszokotthoz. Szó esett még a múzeum kidíszítéséről és arról, hogy a múzeum a 

későbbiekben hallgatók által szervezett előadások és egyéb események helyszíne is lehet. 

Mentorrendszer 

A mentorjelöltek összeségében jól teljesítettek a mentorteszteken és a programokon is részt 

vesznek. A szakterületi rész átbeszélése, a tesztre való készülés során, jól ment. A mentorfelelősünkkel 

Horváth Matildával könnyen együtt tudunk dolgozni. Komáromi István kérésére a Mentorteszt 

Matematika szakos részének az összeállításában segítettem. A mentor képzés eseményei közül a 

mentorkiránduláson, a második játéknapon vettem részt, emellett az egyik alkalommal segítettem a 

mentortesztek javításában. 

Programok 

A π Naπ πkniken a Dévényi Antal kilátóhoz látogattunk el Piliscsabán. Tűzgyújtási 

tilalom miatt sajnos a sütögetés része elmaradt a programnak, ennek ellenére úgy vettem 

észre, hogy mindenki jól érezte magát. 

 A Matekos Mesedélután népszerű esemény volt, többen is meséltek az őket foglalkoztató 

matekos témákról és, vagy a szakdolgozatukról többek között BSc-s és MSc-s hallgatók is. 

 A Tétékás Felező szervezésében amennyire tudtam segítettem Pádár Kitti munkáját. Az 

eseményen több matekos hallgató volt, mint gondoltam. Ez egy jó kiindulási alap lehet az 

elkövetkezendő programok szervezésében. 

Lezárás 

 A matematika szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi 

teendőimet elvégeztem az e-mailekre válaszoltam. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha 

bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal. 

Budapest, 2022. 04. 01. 
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