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Intro: 
Az első gondolatom az volt, hogy bemutatkozásnak idemásolom az egyik szacskópályázatom elejét, 

aztán úgy határoztam mégsem teszem. Egyáltalán nem azért, mert az energiaminimumra törekvés 

kísérleti bizonyítéka lenne, sokkal inkább azért, mert kevésbé érezném önazonosnak. 

Jelenleg épp a fizika BSc záróvizsgámra készülök, már nagyon várom, hogy legyen időm festeni. 

Szeretem a kávékat, a corgikat, a rockzenét, a kézi meccseket, az állatos emojikat és általánosságban 

az egész világot. 

A hallgatói önkormányzat közelébe mentorként keveredtem, ezt követően közel másfél évig a fizika 

szakterület koordinátora voltam, leginkább az ekkor szerzett tapasztalataim, meg persze Elnök Úr 

megkeresése adta az ihletet jelen pályázathoz. Mindig is szerettem a folyamatot, ahogy a kezdetben 

idegenekből álló társaság szép lassan ismerőssé, egyre inkább igazi csapattá válik. Ezért kimondottan 

motiváltan szerveztem közösségi programokat a szakterületem tagjainak, és hasonló lelkesedéssel 

vetném bele magam a kar közéletének felpörgetésébe is. 

 

Rendezvényes néni: 
A tisztség új, vagy éppen olyan régi, hogy én már nem is ismerek olyat, aki egzaktul ezt a feladatkört 

mondhatta magáénak a TTK HÖK-ön belül. Ezért úgy határoztam leírom, mit is gondolok én a 

rendezvényes néni dolgának (a nemi megjelölés csupán a véletlen műve). 

A Hallgatói Önkormányzat egy érdekképviselettel foglalkozó szervezet. Nos, egészen látszik, hogy 

ebből a szempontból nem a rendezvényes néni fogja megmenteni a világot. Azonban szacskóként 

megtanultam, hogy van egy problématípus, amit lehetetlen a HÖK-ön belül megoldani, ez pedig az, 

ami nem jut el hozzánk. Azaz rendkívül fontos, hogy ismerjük egymást, beszéljünk egymással, 

bízzunk meg egymásban. Ezen kívül annyian mondták nekem, hogy az egyetemi időszak az élet egyik 

legszebb korszaka, hogy én elhittem, és tenni is szeretnék érte. Itt jön a rendezvényes néni, az ő tisztje, 

hogy lehetőséget teremtsen arra, hogy kicsinek nem mondható karunk hallgatói ismeretségeket 

kössenek és közös élményeket szerezzenek. 

Több tisztégviselő feladata is kapcsolódik szorosabban vagy kevésbé szorosan különböző 

rendezvényekhez, így a közös munka is kimondottan fontos lesz. 

 

Rendezvények: 
Nagyon sok és nagyon szép közhelyet tudok szükség esetén felsorolni (lásd. fentebb), mégis 

hasznosabb, ha a teljesség igénye nélkül, de konkrétumokat írok a rendezvényekről. 

CAMP: 
Személyes tapasztalataim nincsenek a rendezvényről, de azt mondják jó buli. Azzal pedig teljesen 

egyetértek, hogy hasznos egy még gólyák nélküli, de már nem képzési célú esemény a mentorok, 

csapatvezetők és szervezők számára. Számomra egyfajta beavatás lesz a CAMP, hiszen ez lehet az 

első alkalom,hogy intenzíven bekapcsolódok egy teljes TTK-s, ráadásul "ottalvós" esemény 

szervezésébe. 

Kari buli: 
Több karon jól működő szokás, hogy bizonyos rendszerességgel találkoznak egy közös bulira. Ennek 

mintájára a TTK-n is indíthatnánk egy programsorozatot, melynek keretében minden hónap n-edik 

csütörtökén tartanánk egy bulit. Az unalom elkerülése végett hónaponként különböző tematikát 

kaphatnának, kezdve a gólyaavatóval, majd időpontnak megfelelően halloweeni, mikulásos, farsangi 

vagy időponttól függetlenül retro, rock, thrash feelinggel. A megvalósításhoz elsősorban egy jó helyet 

keresnék, illetve a Hallgatói Alapítványt keresném a jogi háttér biztosítására. 

 

 



 

 

 

2
 

Überfúzió: 
A közepesnél valamivel kevésbé tartom magam hagyománytisztelő személyiségnek, de ami jól 

működik, azt nem kell megjavítani. Szerintem az évek során egész jól kinőtte magát ez a KCSSK-

ban megrendezett zenés, táncos mulatság ahhoz, hogy hasonló formában a következő szezonban is 

repertoáron maradjon. 

Csocsó bajnokság: 
Itt azért egy kis filozófiát is megengednék magamnak: A TTK szépsége épp a szakterületeinek 

sokszínű csodájában rejlik. Csak a jól működő részekből tud összeállni a nagy egység. Ennek szép 

szimbóluma a csocsóbajnokság, mely szakos szinten kezdődik, és csak azt követően ér össze a kari 

döntőben. Tapasztalataim szerint a válogató a játékban résztvevők számára is jó szórakozás, de kiváló 

zh after is tud lenne egy teljes évfolyamnak. A döntő pedig egyszerre erősíti a szakos és kari identitást 

a szurkolás és közös szórakozás által. 

A sikeres kezdeményezésen felbuzdulva az őszi csocsó mellett a tavaszi félévben más játékkal is 

rendezhetnénk hasonló lebonyolítású bajnokságot. Személyesen a biliárdra gondoltam, már csak azért 

is, mert az egyik biliárdozó helyen kimondottan finom a Baileys-shake. 

ICE: 
Nem is TTK-snak indult, és a múlt év kavarodásai sem tettek jót ennek a vizsgatemető hétvégének. 

Semmiképp nem én szeretném eldönteni, hogy szükségünk van-e rá. Amennyiben látunk rá igényt, 

időben meg kell keresni az alkalmas helyszínt, és személy szerint fontosnak tartom a kialakult 

feszültségek elsimítását is. Ha mindez teljesül, én benne vagyok, hogy csapjunk egy hatalmas bulit. 

Mérlegelendő alternatíva azonban egy egyszerű vizsgatemető is valamely budapesti 

szórakozóhelyen. 

Nyílt nap, Educatio: 
Mindenki érzi, mennyire fontos a kar jövője szempontjából a rekrutáció, így a múlt évhez hasonlóan 

idén is biztosan rengetegen fognak dolgozni a nyílt nap sikeréért. Szerintem ezek a programok is 

részben a rendezvényszervezés részlegbe tartoznak, így szívesen belefolynék az ötletelésbe és a 

megvalósításba is. 

Felezők: 
A felezők kérdésében közösen kell majd eldönteni, hogy maradni szeretnénk az eddigi két-három 

szakos, barátságbulis formánál, vagy nagy, közös TTK-s Felezőt akarunk. Elsősorban a szakterületi 

koordinátorok véleménye lesz a fontos, de a döntés nagyban meghatározza milyen szerepe lesz a 

történetben a rendezvényes néninek. A barátságbulis formában is szívesen segítenék a szervezésben, 

de valódi, összefogó erejű munka a TTK-s felezőnél várna rám. 

LEN: 
Mérsékelten szeretnék kritikus lenni, ezért maradjunk annyiban, hogy jelenleg vannak bajok. Ennek 

ellenére a leghatározottabban azt gondolom, hogy nem kellene veszni hagyni ezt a hangulatos kis 

fesztivált. Egyszerűen túl jó lehetőségeket tartogat ahhoz. 

Bevallom, hogy nem tudom, pontosan milyen mértékű és jellegű ellenállást mutat az önkormányzat 

egy régi típusú LEN megszervezésével szemben. Mégis szívesen dolgoznék egy szabadabb civil 

faluval, és átgondoltabban meghívott fellépőkkel megvalósuló LEN szervezésében. 

A felsorolás minden bizonnyal nem teljes és semmi esetre sem kőbe vésett. Nyitott vagyok a jó 

ötletekre, és én is egész biztosan fogok még álmodozni a közeli hintán, mi mindennel lehetne feldobni 

a TTK-s hétköznapokat. 

 

Együttműködés: 
A kar rendezvényeinek célja épp az összetartozás erősítése, lehetetlen, hogy ezt valaki egyedül 

eredményesen csinálja. 
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Hallgatói Alapítvány: 
Pontosan tudjuk, mekkora áldás a TTK HÖK számára az Alapítvány, mindez a programok 

szervezésében is megmutatkozik. Sőt itt valódi szimbiózisról van szó, mert egy jól sikerült 

rendezvény bevétele az Alapítványnak is segítség lehet. Biztos vagyok benne, hogy működni fog a 

közös munka, viszont úgy alakult, hogy Kornéllal csak a pályázati leadási határidő után tudunk 

beszélgetni erről, ezért a részletekbe csak később fogok beavatást nyerni. 

Szakterületek: 
Nekem rögeszmém, hogy a jól működő TTK-nak szükséges feltétele, hogy a szakterületek jól 

működjenek. A rendezvények terén is fontos, hogy optimális egyensúly legyen a szakos és a kari 

programok terén. Szeretném, ha nem szakadna meg a kapcsolat köztem és a Szacskók Tanácsa között, 

hiszen csak ők tudják megmondani, náluk mikor van zh időszak, mikor vannak a szakos eseményeik. 

Örülnék neki, hogyha dinamikusan működne a TTK HÖK-ös rendezvénynaptár. Itt most kissé 

elpirulok, mert szacskó koromban én se fektettem nagy hangsúlyt a precíz vezetésére, de a 

rendezvényes néni szerepkörébe képzelve magam, látni kezdtem a dolog relevanciáját. 

Fontosnak tartom, hogy minden szakon meglegyenek a saját, belsős programok, szívesen segédkezek 

akár az ötletelésben, akár a megvalósításban. Nagyon szeretném, ha valóban élne ez az 

együttműködés, és nem egyfajta mumusként gondolnátok a rendezvényes nénire, akivel lehet 

rémálmodni, ha nem pörög épp eléggé a szakos közélet. 

Kommunikáció: 
Szervezkedhetek a saját szórakoztatásomra is, de lényegesen jobb, ha tudnak is róla az emberek, 

milyen szórakozási lehetőségeik vannak. Így aztán a rendezvényes néni igen fontos pajtása lesz a 

kommunikációs kolléga. Úgy gondolom, fontos lesz, hogy rendszeresen megbeszéljük, milyen 

promócióval tudunk egy-egy eseményt bevonzóvá tenni a hallgatók számára. A rendezvényes néni 

feladatának nem a posztok szövegezését, a hozzá tartozó képek kiválogatását tartom, de mégiscsak ő 

ismeri legjobban a készülőben lévő programot, így releváns ötletekkel tud szolgálni a hirdetés terén 

is. 

 

Utóhang: 
Sokáig nem hittem volna, hogy fogok még pályázatot írni a TTK HÖK küldöttgyűlésének, de ennek 

a régi-új tisztségnek sikerült annyira felkeltenie az érdeklődésemet, hogy mégis így történt. 

Tapasztalatom inkább csak a szakos ügyekben, rendezvényekben van, épp ezért az újdonság és a 

fejlődés lehetőségének vonzása miatt nagyon motiváltan állok az új feladatokhoz. 

Szeretném megköszönni azoknak a csodálatos embereknek a segítséget, akik nagyban hozzájárultak 

ahhoz, hogy az eddigi élményeim alapján örömmel pályázzak rendezvényes néninek. Köszönöm a 

mentoromnak, Albertnek, hogy a Hallgatói Önkormányzat irányába terelgetett, a képviselőinknek, 

mentorcsapatunknak, Viktornak, Balázsnak, Rékának és Mafihe teljes elnökségének a közös szép 

pillanatokat, amelyek biztosították, hogy a pályán, de legalábbis a pálya közelében maradjak. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom, ha kérdésed merült fel, keress elérhetőségeim 

valamelyikén. 

 

Budapest, 2019. 06. 17. 

 

Körtefái Dóra 
kortefaidora13@gmail.com 


