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EMLÉKEZTET Ő 

Helyszín: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13. igazgatói iroda 

Időpont: 2014. március 10. 20:18-21:20  

Jelen vannak: Nagy Anikó, Mihálykó András, Zöldi Miklós, Damásdi Gábor, Hoksza Zsolt 

 

• Hoksza Zsolt 20:18-kor megnyitja az ülést. 

• Az emlékeztető Nagy Anikó közreműködésével készül el. 

• Damásdi Gábor beszámol arról, hogy megérkeztek a pólók, illetve pulcsik.  

• Mihálykó András beszámol a Szakkollégiumi Napok szervezéséről: mivel nem 

sikerült a szervezőknek megfelelő időpontot találni, ezért a II. ELTE Szakkollégiumi 

Napok szeptemberben kerülne megrendezésre a friss koncepció szerint, viszont május 

16-án lenne az NFK-ban egy ismerkedős rendezvény a szakkollégiumok számára. Erre 

kreatív bemutatkozással kell készülnünk. 

• Zöldi Miklós beszámol arról, hogy az erdélyi kirándulás kapcsán sikerült már 

felvenni a kapcsolatot, azonban az Apafi-napok időpontjában kivitelezhetetlennek 

tartja a szervezés lebonyolítását a rövid határidőre való tekintettel. A Választmány azt 

javasolja, hogy valamikor május elején legyen a kirándulás időpontja. 

• Hoksza Zsolt megemlíti, hogy Oravecz Éva elmondása szerint a szállás le lett 

foglalva április 16-18 között a kollégiumi kiránduláshoz, amelyre szánt összeg teljes 

egészében a szállásra fog fordítódni. 

• Pár napon belül egy tábla fog kikerülni a konyhával szemben lévő falra, ahol az 

aktuális rendezvények időpontjait lehet majd feltüntetni.  

• Hoksza Zsolt elmondja, hogy véleménye szerint mindenki megtette javaslatait a 

könyvtárbővítést illetően, így a könyvtárosok elkezdhetik átnézni a listát.  

• Felmerül, hogy a kollégiumot képviseltethetnénk különböző országos versenyek 

döntőin; amely kapcsán Hoksza Zsolt vállalja, hogy felveszi illetékesekkel a 

kapcsolatot. 

 
 

VÁLASZTMÁNY  



  

 

• Ennek apropóján ismét felmerül az igény friss szóróanyag nyomtatására: Hoksza 

Zsolt jelzi, hogy Szalay Péter igazgató úrral többek között erről is beszélni fog 

csütörtökön. 

• A nyelvórák kapcsán ismét vita alakul ki akörül, hogy mely nyelvekből induljon 

kurzus, illetve hogyan lehetne motiválni a kollégistákkal, hogy éljenek nyelvtanulási 

lehetőségükkel. 

• Hoksza Zsolt 21:20-kor berekeszti az ülést. 
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