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BEVEZETŐ
2016. november 4-én első alkalommal adtam be a pályázatomat a Tudományos és kulturális
ügyekért felelős alelnök pozícióra. Az elnökség tagjainak megválasztására a Hallgatói
Önkormányzat alakuló Küldöttgyűlésén került sor november 7-én. A Küldöttgyűlés 17
szavazattal megválasztott a pozícióra, így ettől a naptól megkezdhettem a munkám.

BIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSA
Ezt követően november 9-én, szerdán kiírásra került a bizottsági tagsági pályázat, melyre a
hallgatók vasárnap éjfélig pályázhattak. Összesen 15 pályázat érkezett a felhívásra, nagyjából
fele-fele arányban pályáztak régi és új tagok, jogász, politológus és levelezős hallgatók
egyaránt. A másnap tartott szóbeli fordulót követően még aznap este értesítettem a felvételt
nyert tagokat. Mivel bizottságunk munkája két profilú, azt a döntést hoztam, hogy nem egy,
hanem két személyt jelölök ki helyettesi pozícióra, képviseltetve ezáltal külön a tudományt, és
külön a kultúrát. Míg az előbbi posztra Szalai Flórát, addig az utóbbira Dobolyi Mátyást
választottam. Flóra egyetemünk másodéves jogász szakos hallgatója, a Bibó István
Szakkollégium választmányi tagja, az Ars Boni jogi hírportál egyik cikkírója. Mátyás szintén
másodéves jogász szakos hallgató, a JÖSZ diákszervezetének tagja, ahol szintén kulturális és
rendezvényszervezési feladatokat lát el. Az eddigi közös munkánk alapján mindkettőjüket
kiemelkedően alkalmasnak találom mint a helyettesi feladatkör ellátására, mint karunk
reprezentálására. A bizottság tagjainak a névsora itt következik:

 Szalai Flóra
 Dobolyi Mátyás
 Bakonyi Réka
 Csuthi Anna
 Dániel Béla
 Góth Mária
 Hanák Zoé
 Keczeli Péter
 Kovács Dorottya
 Kőszegi Anna
 Lukács Laura
 Mátyás Györgyi
 Szolcsányi Péter
 Varga Luca
 Varga Sébastien

Az első bizottsági ülésünkre már sort is kerítettünk november 24-én, ahol a következő félév
programtervét kezdtük el összeállítani, valamint a bizottság tagjai aktívan részt vettek a
novemberi programok szervezésében.

ELTESZEM
November 22-én este egyetemi filmklubunk, az ELTESZEM második estjét rendeztük meg,
melynek alkalmával az Eddie, a sas című filmet nézhették meg a hallgatók, majd utána
lehetőségük nyílt beszélgetni a Jászai Mari- díjas színésszel, dr. Szervét Tiborral, aki nem
mellesleg karunk egykori hallgatója. Szervét a film kapcsán beszélt a karrier, a siker, és az
ahhoz vezető út kérdéskörét járta be a beszélgetés során, mesélt jogászéveiről,
színészkarrierjéről, és arról, milyen tanulsággal szolgálhat számunkra a film.

LUMOS!
Több mint 400 érdeklődővel, teltházzal zárult a Jog és politika a fantasyban előadássorozat
utolsó estje, ami a LUMOS! A varázsvilág jogi és politikai kérdései címet viselte. Ennek során
Kisteleki és Hoffman Tanár Urak segítségével a hallgatók és a külső érdeklődők betekintést
nyerhettek a mágiaügyi minisztérium működésébe, a varázsvilág jogi rendszerébe, politikai
felépítésébe. A következő szemeszterben sok szeretettel vár mindenkit a már megszokott
gárdával a Jog és politika a scifiben előadássorozat!

CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR- A „NAPÚT” FESTŐ
Az utolsó művészettörténeti előadásunk témája Csontváry festészete volt, melynek során a már
jól ismert Gimesi Péter mutatta be nekünk a „Napút” festő életét és művészetét.

GÓLYABÁL
A gólyabálon előadott, nagy sikert arató nyitótánc megszervezése tartozott az esttel
kapcsolatos szervezőmunkák közül a Tudományos és kulturális bizottság feladatai közé; ez
magába foglalta a táncoktatás megszervezését és lebonyolítását, valamint a keringőruhák
bérlését, azok szállítását.
Bármilyen, a Hallgatói Önkormányzattal és a Tudományos és Kulturális Bizottsággal
kapcsolatos kérdéseiteket szívesen fogadom a kulturalis@ajkhok.elte.hu, a
tudomany@ajkhok.elte.hu vagy a simonandras@caesar.elte.hu e-mail címeken.
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