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Júniusban a Végzősök búcsúztatójára készültünk a bizottsággal. Egyeztettem az oktatói 

kórussal és Kup Katica ügyvivő elnökkel az ajándékokkal és a beszédével kapcsolatban. 

Csinyi Zsófia gazdasági alelnökkel is egyeztettem, ő rendelte meg a pezsgőt és a pogácsát a 

búcsúztatóra, amit a rendezvényszervező bizottság vett át. A búcsúztatóval kapcsolatban 

voltak problémák, hiányosságok a háttérben, melyet szerencsére a végzősök nem érzékeltek 

és amiket jövőre már biztosan ki tudunk küszöbölni. Jövőre pl. mindenképp forgatunk új 

búcsúvideót, mely idén akadályokba ütközött, mivel az oktatók nagy része nem válaszolt a 

megkeresésemre, személyesen pedig az erasmus félévem miatt nem tudtam beszélni velük.  

Július végén csatlakoztam a kommunikációs bizottsághoz és igyekeztem minél több dologban 

segíteni Bajnay Márta kommunikációs bizottsági elnöknek. Átvettem a Bárczi HÖK 

instagramjának kezelését, így én voltam a felelős minden ottani tartalomért. Igyekeztünk kissé 

frissíteni a dolgokat, újdonságokat bevezetni instastory-ban is, mint pl. a szavazós játékok. A 

Gólyatábort megelőző időszakban én feleltem a bemutatkozó videók kikerüléséért, illetve 

magában a táborban is én gyártottam az ottani tartalmakat. Emellett a tábor előtt a bigyók 

szerkesztéséért voltam felelős, hozzám érkeztek be a képek, illetve én szerkesztettem meg 

őket. A táborban egyébként szervezőként tevékenykedtem, ott segítettem, ahol tudtam, 

állomást tartottam az esti- és a nappali túrán, teret rendeztem, feladatokat pontoztam.  

Augusztusban nekiálltam a Campus Discovery megszervezésének, összeállítottam az 

állomásokat, a feladatokat. A gólyatábor után tájékoztattam a tisztségviselőket mindenről, 

kértem őket, hogy ötleteljünk együtt a CD-vel kapcsolatban. Jelenleg is ennek a szervezése 

folyik, illetve nemsokára megkezdődik a kocsmatúra és a GTI-vel közös félévnyitó buli 

szervezése is.  
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Augusztus végén megkeresett Kup Katica ügyvivő elnök, hogy rám gondolt, mint ESN ELTE 

kari főmentor. Be is adtam a pályázatot és augusztus 31-én meg is választottak. Nem sok idő 

telt el, így még nem volt sok feladatom. 

Emellett minden megkeresésére, email-re válaszolok, rendszeresen engedem be a HÖK által 

kezelt FB csoportokba a hallgatókat, illetve válaszolok a HÖK Facebook üzeneteire. 

 

 

Balassa Szilvia 

ELTE BGGyK HÖK 

Rendezvényszervező referens 
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