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Május  
Ivónap  
A kari nappal kapcsolatos szervezésben aktívan részt vettem azon túl 

menően, hogy egyeztettem a Trappancs Egyesülettel, akik 

szervátültetettek sporton keresztüli integrációjával foglalkoznak. 

Többekkel együtt én intéztem az italpultba való italokat. Továbbá 

segítettem az egyesület kerekasztalának megszervezésében. A 

mentorok koordinálásával igyekztem segíteni 

a nap sikerét. Az operatív feladatok 

megoldásában is részt vettem. Este pedig 

Dancs Tamás referenssel megszámoltam a 

befolyt összeget és több mint 310 000 forint folyt be, másnap pedig ezt az összeget átadtam az 

egyesületnek. A megmaradt szendvicseket pedig szétosztottuk hajléktalanok között, a 

mentorokkal és Tomival. Összeségében nagyon pozitívan értékeltem az első kari napot, mert 

sokan voltak és nagyon élvezték akit jobban érdekel annak itt egy videó az eseményről 

(https://www.youtube.com/watch?v=OIEBQExELLc ) 

https://www.youtube.com/watch?v=OIEBQExELLc


Mentorprogram  

• Báldy Péter Tanár Úrral megszerveztük egy eseményt, ahol a mentorok elmondhatták 

mi tetszett és mi volt rossz az ON-nel kapcsolatban.  

• Tarottam mentorgyűlést, ahol megbeszélésre került: 

o hogyan fog alakulni az ON 

o mik az elvárasaim a mentorokkal szemben  

o az etikai kódexet is ismertettem  

o üdvözöltem az új mentorokat 

o szó esett a pontrendszerről  

 

 

 

Elnökségi és Karitanács  

• Minden elnökségin és karitanácson részt vettem a hónapban. 

• Képviseltem a mentorok érdekeit és tájékoztattam az elnökség tagjait az ON 

szervezéséről. 

Orientációs Napok és Szabadegyetem 

• Kajtár Gáborral az ON fő szervezőjével már májusban elkezdtem tárgyalni az ON-ről 

és a HÖK részvételéről az eseményen.  

• A szabadegyetemre segítettem a csoportvezetők kiválasztásában.  

• Elkezdtem a szabadegyetemi integrációs programok kitalálását.  

Június – Július  
Mentorprogram 

• A csoportok összeállításában segítettem, a mentortanároknak mert ők állították 

alapvetően össze a csoportokat.  

• Koordináltam a mentorcsoportok neveinek kialakítását. Az alábbiak lettek a csoportok 

nevei, valamint a vezetőiket is láthatjátok alább:  



o Lawsburg-ház Pap Péter 

Főnix Rendje Varga Luca  

Blokk Pető Tamás   

Lila PingWinek Darnót Sára  

Pupákok Csizmazia Orsi   

TörpiKék Kerekes Dóri  

Varázslaw-k Klément Gergő   

Tőzsdecápák  Ramadani Ariana 

Brahmanák Kovács Zsolt 

Flawless Antal Gergely 

o A csoportok azért fontosak, hogy az egyes tanulmányi csoportokba tartozó 

személyek egy nagyobb csoporthoz tartozzanak ezzel is segítve azt, hogy 

minél több embert ismerjenek meg és segítve azt, hogy jobban összetartsanak.  

• Júliusban kezdtük el szervezni a mentortábort. Alapvetően ebben Dancs Tamás 

segített nekem, valamint Szentpéteri Eszter gazdasági ügyekért felelős alelnök. A 

táborra közbeszerzést írtunk ki ezzel is segítve azt, hogy minél több mentor és 

szabadegyetemes csoportvezető tudjon jönni.  

• Igyekeztem segíteni a mentorokat abban, hogy felvegyék a kapcsolatot a gólyáikkal.  

Orientációs napok 

• Ezekben a hónapokban sokat egyeztettem az ON fő szervezőivel és ekkor kezdett 

körvonalazódni a HÖK feladatai az ON-re. 

• Alapvetően igyekztem becsatornázni a mentorok kéréseit, a kar felé. Ezek közül 

kiemelkedően fontos volt, hogy legyen melegétel illetve, hogy ne legyen túlzottan sűrű 

a program. Esztivel igyekztünk elintézni, a meleg ételt, ami végül megoldódott 

szerencsére. A program tervben nagy változás volt, hogy lehetősége volt a HÖK-nek 

még több időt játékokkal tölteni. Ezért a délutáni program sávban kaptunk 3-3 órát, 

illetve megkaptuk a szerda délutánt is.  

• A HÖK két programjáról a „Law and the cityről” és a „Szám és kvíz” háborúról majd 

a szeptemberi beszámolóban írok.  

https://www.facebook.com/peter.pap.10?fref=gs&dti=1863209897272363&hc_location=group
https://www.facebook.com/luca.varga.37?fref=gs&dti=1863209897272363&hc_location=group
https://www.facebook.com/tamas.peto.3?fref=gs&dti=1863209897272363&hc_location=group
https://www.facebook.com/darnotsari?fref=gs&dti=1863209897272363&hc_location=group
https://www.facebook.com/csiziorsi?fref=gs&dti=1863209897272363&hc_location=group
https://www.facebook.com/dori.kerekes.5?fref=gs&dti=1863209897272363&hc_location=group
https://www.facebook.com/klementgergo?fref=gs&dti=1863209897272363&hc_location=group
https://www.facebook.com/ariana.ramadani.3?fref=gs&dti=1863209897272363&hc_location=group
https://www.facebook.com/zsolt.kovacs.528?fref=gs&dti=1863209897272363&hc_location=group
https://www.facebook.com/antal.gergely.54?fref=gs&dti=1863209897272363&hc_location=group


• Sikeresen tárgyaltam az ügyben, hogy különböző színű pólók legyenek a 

csoportoknak. gy gondolom ez egy fontos újítás hiszen a csoport nevek melett ez is 

segíti a csoportok összetartozás tudatának kialakulását.  

• A FAIR Society kapcsán egyeztettem a szervezőkkel és különböző diákszervezetek 

kérdésire is válaszoltam.  

Szabadegyetem 

• Igyekeztem a csoport vezetőképzésre a programot összeállítani.  

• Továbbá segítettem Samunak a felmerülő problémák orvoslásában.  

Karitanács  

• A hónapban lévő két karitanácsból a vizsgáim miatt egyen tudtam részt venni.  

Elnökségi 

• Az összesen részt vettem.  

 

 

 

Augusztus  
Bizottság 

• Augusztusban egy csapatépítővel egybekötött ülést tartottam, hogy az új tagok 

megismerjék egymást és megtudjuk csinálni az operatív feladatokat, amik a nyáron 

még ránk vártak. 

• Itt beszéltük meg a tábor programját, illetve az ON-nel kapcsolatos feladatotokat.  

Mentorprogram  

• Felügyeltem, hogy minden mentor felvegye a kapcsolatot a gólyáival. 

• Egyeztettem a TO-val a felmerülő problémák orvoslása miatt.  

• Segítettem a mentoroknak a problémák megoldásában.  

Mentor/ csoportvezető tábor 
 

A tábor időtartalma: 2017. augusztus 18-20. 



A tábor célja: A mentorok felkésztése az Orientációs Napokra, illetve a csoportvezetők 

felkészítése a Szabadegyetemre.  

A táborban két részre szedtük a csoportot aszerint, hogy ki mentor és ki csoportvezető ebben a 

relációban az a csoportvezető, aki mentor is csoportvezetőnek számított. A mentorokkal 

Dancs Tomi vezetésivel a bizottsági tagok voltak. Én és Markos Ádám külső tanácsadó 

voltunk a csoportvezetőkkel. Ádám segítse azért (is) kellett mert a szokásos ismerkedő és 

jégtörő játékok mellett a csoportvezetőknek tanítottunk önismereti játékokat is.  

A tábor programja a következő volt: 

1.nap (Péntek) 

14:00 Érkezés és regisztráció 

15:00 A mentorok ismerkedős játékokat játszottak/ A csoportvezetőknek pedig eligazítást 

tartottunk Samuval azzal kapcsolatban, hogy mit várunk el tőlük a tábor alatt.  

17:00 Vacsora és szabadidő  

19:00 Egészségügyi képzés a csoportvezetőknek kötelező jelleggel a mentoroknak ez fakultatív 

volt. 

21:00 Forgószínpad nevű vetélkedő játék 

23:00 Szabadprogram/beszélgetés/zenehallgatás  

2. nap (Szombat)  

9:00 Reggeli 

10:00 A csoportvezetőknek ismerkedő játékok tanítása/ A mentoroknak plenáris elődások.  

❖ Siker és szociális élet. (Átkerülés 

államira és nemzetközi versenyen való 

szereplés). Előadók: Baglyas Dorottya 

és Hanák Zoé 

❖ Egyetemi szervezetek, előadó: Gáspár 

Kristóf  

❖ Ösztöndíjak, előadó Czabán Samu. 



12:00 Ebéd és szünet 

14:00 A csoportvezetők önismereti játékokat tanultak. Amit a végső reflektálásnál igen 

hasznosnak találtak és sok csoportvezető, aki mentor az ON programjába is beépítette.  

A mentorok ez alatt Szabó Tomi oktatásért felelős alelnök előadását hallgatták az új tanrendről.  

17:00 A mentorok ZH-t írtak az új tanrendből és a mentor etikai kódexből, természetesen a 

csoportvezető mentorok se úszták meg, hogy megírják.  

18:00 Vacsora 

19:30 Tábortűz és szabadprogram 

3. Nap (Vasárnap) 

9:00 Reggeli  

10:00 Hazaindulás  

Szabadegyetem 
Augusztus 23-27. között került megrendezésre karunk első Szabadegyeteme, melyen, több 

mint 200 hallgatótársammal együtt én is részt vettem. A táborban aktívan részt vettem a tábor 

szervezésében; segítettem abban, hogy olyan támogatót találjunk aki segített abban, hogy 

alacsony áron tudjuk árulni a büfé termékeit. Továbbá 

• Tartottam a kapcsolatot a biztonsági cég embereivel. 

• Fő szervezők egyikeként tarottam a kapcsolatot a pulttal és a beszerzéssel.  

•  Minden nap beszéltem a helyszínen jelenlévő orvossal.  

• Dancs Tamással pedig intéztük az integrációs programokat.  

A programok a következők voltak: 

Szerda:  

• A csoportvezetők ismerkedős és önismereti játékokat játszattak a résztvevőkkel. 

• Ezt követően este további játékok és reflektlás volt. 

• Minden este a csapatvezetők tartottak egy reflektálást a csoportuknak, ahol 

megbeszélték, hogy milyen volt az adott nap. 



• Csütörtökön a csoportvezetők és a táborvezetők különböző játékokat jászattak, ennek 

a koordinálását én intéztem. 

• Pénteken jelmez verseny volt itt, mint a program felelőse és vezetője vettem részt. 

• Dancs Tomival intéztük a strandolást és a sportnapot is.  

2017. szeptember 15. 

 

  

 

 

 

 

 

 


