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Mentorképzés II. (szeptember 5.) 
A mentoroknak az orientációs napok előtt tartottunk egy utolsó képzést a Demokratikus 

Ifjúságért Alapítvány trénerievel. Itt a diákmentorok és az oktatómentorok együtt gyakorolták 

a feladatokat, amelyeket az ON-en csináltak később a gólyákkal. Ezen a napon a regisztrációt 

csináltunk a bizottságommal valamint napközben az ON-re szükséges dolgokat szereztük be. 

Ezen a napon az utolsó simításokat végeztük a programon és tárgyaltam az ON fő szervezőivel. 

Orientációs Napok (szeptember 6-

8.) 
Napközben a mentorok csinálták a 

kicsoportos foglakozásokat a 

gólyákkal, eközben abban segítettem, 

hogy ha bármilyen probléma felmerül, 

megoldjuk és kommunikáltam 

folyamatosan a fő szervezőkkel. 

Délután a mentorok csinálták a HÖK 

szervezésében a délutáni programot 

Első nap több csapatra osztódva vonultak végig az egyetem különböző termein a gólyákkal, a 

menetlevelekkel és mindenhol más és más feladatot kellett megoldani egy megadott téma 

alapján. Itt különböző filmek szerint voltak a termek berendezve és a filmekhez kapcsolódó 

feladatokat kellett teljesíteni. Ezt alapvetően nagyon élvezték a gólyák még is sokat tanultunk 

belőle a jövőre nézve, azokról a dolgokról, amik esetleg hiányosságok voltak. Első nap este, 

különböző kocsmákba ültek be a mentorok az oktatók és a gólyák ezeket a kocsmákat korábban 



a fő szervezőkkel egyeztettük és ezek mind az egyetem környékén voltak. Itt este a 

bizottságommal körbe jártuk a helyeket, hogy minden rendben van e. Minden rendben volt, a 

legtöbb helyen éjfélkor végett ért a program. 

 Második nap reggel tartottam eligazítást a napi programokról és feladatokról. Napközben 

szakértői „workshopok” voltak ezeken vettek részt a gólyák. Napközben továbbra is főleg 

kommunikációs feladatokat végeztem.  Délután pedig a gólyák és a mentorok – és még én is 

számháborún vettem részt az egyetemen. A számháborúban két nagy csapat vett részt az 

egyetemen az A – épületben volt ez a program. Itt a kétcsapat miközben „vadászott” egymásra, 

kockákat gyűjthetett. A délutáni program után következett az esti program, a beülés az előző 

naphoz hasonlóan. Minden csoport a diák- és mentortanáraikkal karöltve egy közeli kocsmában 

kipihenhették a nap fáradalmait. Minden mentort megkértünk, hogy várják meg, amíg az összes 

gólyájuk el nem ment a helyről, de ha nem tudtak estig ottmaradni a gólyákkal, akkor 

csatlakozhattak egy másik csoporthoz is, akiknek a mentoruk figyelt rájuk. Folyamatosan 

tartottuk a kapcsolatot a csoportokkal, a mentorok nagyon talpraesetten oldották meg ezt a 

feladatot (is).  

A harmadik napon a szervezetek bemutatkozásában, mint szervező is részt vettem, nagyon 

színvonalas volt. Közben pedig a beiratkozásnál is segítettem a mentorok irányításában, a 

beiratkozásnál ugyanakkor volt egy kis torlódás, de végül ez nem volt annyira szembetűnő. 

Nagyon jól esett, hogy utólag több szervezet is megdicsérte a FAIR-t.  

Sportnap és gólya buli (Július 9.) 
A sportnap szervezésében nem vettem részt, mégis kint voltam és nagyon elégedett voltam a 

rendezvényesek munkájával, nagyon színvonalas program volt. Itt a mentorok koordinálásában 

segítettem. Az ON-nek hivatalosan nem volt része a sportnap, de a gólyák visszajelzései alapján 

ez a nap bizonyult a legsikeresebbnek. A gólyák nagy része ezen a napon nem tudott részt venni, 

de mivel a csoportok kettesével, a testvércsoportjaikkal vettek részt, így ez nem okozott 

problémát. A nap folyamán kipróbálhattak különböző sportágakat, majd a nap végén ismét 

győzteseket hirdettünk foci, röplabda, illetve legjobb szurkoló csapatot választottunk.  

A délutáni programok és sportnap során pontokat tudtak gyűjteni a csapatok és a győztes csapat 

a pénteki nap folyamán megkapta a gólya kupát, ami egy vándorkupa. A gólyák nagy része 

élvezte ezeket a programokat, ugyanakkor voltak olyanok, akik már fáradtak voltak, mivel nem 

készültek fel arra, hogy egy napjuk mennyire sűrű lesz. Az esti bulit nagyon élvezték a gólyák 



itt segítettem a Beneda Tominak a rendezvény problémamentes lebonyolításában és a mentorok 

irányításban.   

Összeségében nagyon elégedett voltam a mentorokkal és ezúton is köszönöm a munkájukat 

valamint a bizottságomnak az egész hetes kitartó munkáját. 

EHÖK elnökségi (szeptember 13.) 
Samut betegsége miatt ezen a gyűlésen én helyettesítettem és mindent, ami ott elhangzott 

megküldtem. Főleg a Nyugat-magyarországi Egyetem egyes karainak ELTE -hez való 

csatlakozásról volt szó.  

Mentorgyűlés (szeptember 15.) 
Az Orientációs Napok után tartottunk egy megbeszélést a tanácsadókkal, itt megbeszéltük a 

problémákat az eljövendő féléves programokat.  Valamint bejáratott tréneri technikával végig 

jártuk a problémákat, amik voltak az Orientációs napokon. Alapvetően nagyon elégedettek 

voltak ők is és a gólyák is a programokkal még is a mentorok 3 fő probléma gócot láttak. 

1. Túlzsúfolt program. 

2. Melegétel hiánya. 

3. Pihenőidők kevéssége. 

Ezeket a karitanácsnak is megküldtük, Samuval azon fogunk dolgozni, hogy ezek a szempontok 

mindenképpen érvényesüljenek a jövőben.  

Tankönyvbörze (szeptember 17 - október 4.)  
Ebben a hónapban a legnagyobb projektem a két év után, ismét megrendezésre kerülő 

Tankönyvbörze (továbbiakban: TKB) nevű esemény, mely során a karunk jelenlegi és végzett 

hallgatói behozhatták a már nem használt könyveiket, amelyeket a többi hallgató jutányos áron 

megvásárolhatott. A TKB megszervezésére a bizottságomból Dancs Tamást kértem fel. Minden 

tankönyv árát az a személy határozta meg, aki behozta (ez a könyvek bevételi ára). Idén újítást 

jelentett az, hogy minden egyes tankönyv bevételi árára 10%-ot rátettünk (eladási ár), melyet a 

Ments Életet Alapítvány „Váltsd valóra te is egy beteg gyermek álmát” című programjának 

adományoztunk. 

A bevételt megelőző napokban Szabó Tamás oktatási ügyekért felelős alelnök, és Baglyas 

Dorottya bizottsági tagom, a HÖK valamennyi tagjának segítségével összegyűjtötték a hatályos 

tankönyvek listáját. 

A bevételt, az eladást, és a visszaadást is 2 napban határoztuk meg. A tankönyvek beadására  

szeptember 19-én  és 21-én 8-18 óráig volt lehetőségük a hallgatóknak. Az eladás időpontja 



szeptember 26. és 27. volt, mely szintén 8-18 óráig tartott. A pénz és az el nem adott tankönyvek 

visszaadására október 3-án és 4-én került sor 10-18 óráig. Az eladás helyszíne, az egyetem „A” 

épületének aulája volt, a bevételre és a visszaadásra pedig, az egyetem „B” épületében, a B-

Klubban került sor.  

A TKB eredményeként 130 ezer 

forint gyűlt össze jótékony célra, a 

Ments Életet Alapítvány számára, és 

sikerült valóra váltanunk egy 3 éves 

leukémiás kisfiú, Ricsi álmát, ami 

egy TV volt a kórházi szobájába. Az 

átadásra az alapítvány ajándék-átadó 

ünnepségén került sor október 9-én, melyen a Hallgatói Önkormányzat képviseletében Dancs 

Tamás és én vettünk részt. 

  

TKB elszámolása 

Beadott könyvek száma: 748 db 

El nem adott könyvek száma: 87 db 

Ezek alapján az eladott könyvek száma: 655 db 

Teljes befolyt összeg: 1 697 700 Ft 

Visszafizetett összeg: 1 541 250 Ft 

Fennmaradó összeg: 136 450 Ft 

Támogatás:130 000 Ft 

TKB költségek (tollak, zacskók, posztitek, pénzváltás + nyomtatás) 1470+1200+1800= 4470 

Ft 

Veszteség (eltűnt könyvek): 20 000 Ft  

A TKB-hoz szükséges papírokat (fénymásolás, nyomtatás stb.) a szervezők (Dancs Tamás és 

én) saját maguk finanszírozták, így is hozzájárulva egy „álom megvalósításához”. 

Az alapítvány 130 ezer forintért váltotta valóra Ricsi álmát. A TKB összes fennmaradó összegét 

a novemberben megrendezésre kerülő Palacsintabisztró bevételéhez hozzáadva szintén 



jótékony célra fordítjuk.  

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármilyen szinten részt vállalt a TKB sikerében, 

különösképpen a mentoroknak és barátaimnak, ismerőseimnek, akik szabadidőjükben 

segítettek a tankönyvek leltározásában, és annak a közel 200 embernek, akik beadták 

könyveiket. 

Utánpótlásképzés (UPK) első fele (szeptember 19, szeptember 26) 
Az utánpótlásképzés elindítása a karon az én ötletem volt, miután a nyári EHÖK-s táborban 

megtudtam, hogy van ilyen. Ennek lényeg, hogy nyitott képzéseket szervezünk a hallgatóknak, 

hogy tudják mi a HÖK és hogyan működik, hogyan lehet jelentkezni és mit lehet benne csinálni. 

Ugyanis megelégedtem azzal, hogy nagyon sokan nem tudnak semmit a HÖK-ről. Éppen ezért 

szerveztem meg és bonyolítottam le az UPK-t. Ez alatt program alatt, sok gólya jött el itt 

előadásokat tartottunk a különböző alelnökökkel a területeinkről, utána pedig kötetlen 

beszélgetéséket tartottunk az eljövő hallgatókkal. A legtöbben gólyák voltak, ami nagyon jó 

volt mert visszacsatolást kaphattam a mentorprogramról is, itt döntöttem el, hogy ha a 

következő ciklusban is alelnök leszek, akkor veszek fel gólyát, hogy az ő nézőpontját is 

beépíthessük. Az új alapszabály értelmében ennek megszervezése az általam jelenleg betöltött 

pozícióhoz fog tartozni alapszabályi szinten is.  

Szeptember 19. Ismerd meg a HÖK-öt 01.  

 Elnök Úr elmondta nagy vonalakban, hogyan működik a HÖK és mi a kapcsolata az 

EHÖK-kel és az egyetem többi szervével 

Szeptember 26.  

 Én mutattam be a bizottságom munkát, valamint Keserű Áron a gazdasági részt, Markos 

Ádámmal a kar esélyegyenlőségi ügyekért felelős alelnökével 

Karitanács (szeptember 27.) 
Itt képviseltem a hallgatókat az előterjesztéseket megszavaztam. Itt jegyezném meg, hogy 

Kajtár tanár úr az egyebek menüpontban külön megköszönte a HÖK munkáját. Ami nagyon jól 

esett mindenkinek nekem különösen, hiszen ezzel az ON -es munkánkra (is) utalt.  

Ebben a hónapban akárcsak a megelőzőkben munkámért semmilyen juttatást nem kaptam. 


