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Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

2022. egy eseménydús év volt, amely során az EHÖK rendezvényszervezésért felelős 

elnöki megbízottjaként igyekeztem hozzájárulni a hallgatók közösségi életének 

felpezsdítéséhez. 

 

Kiemelt rendezvények 

Gyűrűavató 

Az első kiemelt rendezvény az év során a Gyűrűavató volt. A rendezvény elengedhetetlen 

eleme a gyűrűk elkészítése és átadása, amelyhez rendszeres kapcsolattartásra van 

szükség az ötvössel. A korábbi jó kapcsolatot sikerult tovább építeni vele a rendszeres és 

egyenes kommunikáció során. A gyűrű méretek felvétele, megrendelése, elkészítése és 

átadása is gördülékenyen ment, a végzős hallgatók pedig boldogan lezárhatták egyetemi 

éveiket egy közös koccintással. Úgy gondolom, hogy nagy szükség van erre a 

hagyományra, hiszen összekovácsoló hatása erősíti az egyetem alumni rendszerét. 

Gólyatábor 

Az idei gólyatábor néhány újítással zajlott, többek között egy egységes tematikát kapott a 

rendezvény, amely közös megállapodás alapján a szuperhősökre épült. A tematika 

kidolgozásáért, a kapcsolódó díszletek megtervezéséért és egy összegyetemi programért 

is én voltam a felelős. Úgy gondolom, hogy első alkalommal sikerült a koncepciót 

színvonalasan kiviteleznünk, a kari HÖK nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a téma látható 

legyen a gólyák számára es átszellemülve töltsék el napjaikat a táborban. 

Gólyabál 

Az év harmadik egyben utolsó kiemelt rendezvénye a Gólyabál volt, amelyben már csak a 

díszletekkel kapcsolatban vállaltam szerepet. A tavalyitól eltérő helyszínen, az egyetemen 

sport csarnokában került rá sor, amely új kihívások elé állította a szervező csapatot. A 

limitált díszítési felület kreatív megoldásokat követelt tőlünk, azonban így is kellemes 

hangulatú tereket tudtunk készíteni a résztvevők számára. 

 

 



 

 

Egyéb rendezvények, tevékenységek 

Az év során számos kisebb programra is sor került, pl. Educatio az év elején, HÖOK 

közgyűlés vagy éppen kisebb összerázók. Kezdetben a kari rendezvények adminisztratív 

támogatását is végeztem, azonban év végére ezekkel a feladatokkal elmaradtam. Sajnos 

egyéb elfoglaltságaim miatt limitált időt tudok személyesen jelen lenni az irodában, ezért 

a dokumentumok kezelése nagyrészt az EHOK többi tagjára hárult. A jövő évben ennek a 

problémának az orvoslására egy külön személy fogja végezni a rendezvények 

adminisztratív vonatkozásait, az én feladat korom pedig a kreatív megvalósításra irányul 

majd. 

Köszönöm az egész éves együttműködést és támogatást, remélem a jövő év meg sok 

sikeres rendezvényt tartogat számunkra! 
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