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Időrendi bontás: 

» 2022.09.15. Félévkezdő & bevonó SzaCs 

» 2022. 09.20. FFI IT 

» 2022.09.22. TOB ülés 

» 2022.10.06. FFF kocsmatúra 

 

Szöveges beszámoló: 

Félévkezdő & bevonó SzaCs 

Véleményem szerint remekül sikerült, igen sokan jöttek el. Főként az idei gólya 

évfolyam jelent meg, ők pedig nagyon lelkesek. Többen voltak, akik máris érdeklődtek az 

iránt, „hogyan lehetnek hökösök”, ebből remélem többekben fent is marad az érdeklődés.  

Megbeszéltük, hogy az első közös kirándulás egy számháború legyen Rókahegyen, 

ennek rövidesen fogjuk kitűzni a dátumát. 

 

Fizika x FF kocsmatúra 

A kezdeti sokadik dátum keresésből, a tapasztalatlanságomból, és a foglalások körülötti 

akadályokból eredő aggodalmak után volt egy erős félszem, vajon rendben fog-e alakulni 

minden, de a végére szerintem összességében jól sikerült. 

Kiemelve itt is szeretném megköszönni a küldöttgyűlés azon tagjainak a részvételt, akik 
tartottak állomást, és remélem kellően jól érezték magukat ők is. A csapatok felől pozitív 

visszajelzéseket kaptam, ebből a szemszögből úgy vélem nem adódtak hatalmas gondjaik.  

Összesen végül közel 40 fő vett részt játékosként. Eredetileg több emberrel számoltunk 

azonban sokan voltak, akik betegség, vagy egyéb okok miatt nem jöttek. Egyenlő arányban 

vettek részt mind a két szakterületről, és jó volt látni, hogy nem szeparálódtak el egymástól, 

hanem egységesen szórakoztak jól. 

Végszóként köszönöm Varga Ádám Fizika Szakterületi koordinátornak a társ szervezést, 
szerintem annak tekintetében, hogy mind a ketten első alkalommal kerültünk szembe ezzel 

a feladattal, illetve, hogy mint frissen megválasztott Szacskó kapta kézbe az eseményt jól 

tudtunk együttműködni.  
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FFI IT 

Sajnálatos módon ezen az intézeti tanácson nem tudtam részt venni, ellenben a 

jegyzőkönyvet természetesen olvastam.  

Kiemelendő pontja az adjunktusi pályázatok véleményezése volt, melyek sikerrel zárultak.  

 

Honlap & GekKo 

A holnapról kaptam jó visszajelzéseket, miszerint valóban hasznos volt újraéleszteni.  

Korrepetációval kapcsolatban eddig nem érkezett be kérés e-mailben, viszont már 

voltak, akik földrajzos oldalról jelezték felém szóban, hogy lesz rá szükségük geológiához 

kapcsolódó tárgyakból. A földtudósokat körbe kérdezve eddig jól haladnak, a 

kritériumokat a legtöbben már teljesítették. 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, amennyiben kérdésed merülne fel keress 

meg e-mailen, avagy személyesen a hétfői fogadóórám idejében. 

 

Hódmezővásárhely, 2022.10.07.       Borbás Zita 

foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

fogadóóra: hétfő 12:00-14:00 

Déli hallgatói iroda 

 

 

 


