
 

 

2022. évi beszámoló 

Póczos Mátyás Bendegúz  

EHÖK Sport- és kulturális ügyekért felelős elnöki megbízott 

 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Dibusz Bendegúz EHÖK elnök 2022. január 31-i hatállyal nevezett ki Sport- és kulturális 

ügyekért felelős elnöki megbízottnak. A következőkben az ezeken a területeken véghezvitt 

munkáimról fogok beszámolni. 

Kulturális ügyek  

A Ludovika Kultúrkörök vezetőjével folytatott beszélgetés során tisztázásra kerültek 

bizonyos igények a körök részéről. A három szervezet közül egyedül a néptáncegyüttest 

nevezték meg, mint jól működő és feltöltött közösség. Az egyetemi színpadnak, valamint 

kiemelten a show kórusnak viszont nagy segítségre volt szüksége, legfőképpen toborzás 

területén. A Kemény Győzővel megbeszéltek szerint megszerveztünk egy toborzó estet, 

mely nem hozta az elvárások szerinti érdeklődőt. A gólyatáborban a „nyílt napon”, ahol a 

gólyák megismerhették az egyetemi szakkollégiumokat és közösségeket, a Ludovika 

Kultúrkörök is képviseltette magát. Itt jóval bizakodóbb számok születtek az elérésben, 

személyes véleményem szerint a gólyatábor az a hely illetve időpont, ahol a toborzást ezen 

a téren véghez kell vinni, ugyanis mivel ez nem számít bele a tanulmányukba a 

hallgatóknak (ellentétben egy szakkollégiumi részvétellel, ahol szakmai tudást szerezhet), 

mielőtt leterhelnék magukat egyéb elfoglaltságokkal, még a tanév kezdete előtt be lehet 

vonzani őket.  

Bár az ÁNTK szervezésében jött létre a Táncház, segítettem a zenekar meghívásában. 

2022. tavaszi féléveben megrendezésre került a Vers-, novella- és fotópályázat az EHÖK 

és a Ludovika Kultúrkörök szervezésében. Ez mind a nem megfelelő témaválasztás illetve 

az esetlegesen nem elegendő kommunikáció miatt érvénytelennek minősítettük, csak fotó 

kategóriában adtuk ki az elismeréseket. Dibusz Bendegúz elnök úrral valamint Sipos Imre 

színművész úrral, a Ludovika Egyetemi Színpad vezetőjével, aki nagy segítségünkre volt 

ebben a feladatban megbeszéltük, mik voltak a problémák és min mehetett el a pályázat 



 

 

(a lezárások után több egyetemi rendezvény is prioritást élvezett). Az őszi félévben 

megrendezett pályázat ezek alapján került rendezésre. Sajnos itt is voltak hibák, de 

elmondható, hogy a pályázatra majdnem 9-szer több értékelhető pályamunka érkezett be 

mint a tavaszi félévben és sok esetben megosztott helyezések születtek, ami a színvonal 

erejét mutatja. A jövőben megrendezésre kerülő pályázatoknál érdemes biztonsági plusz 

időt beleszámolni az időrendbe, ezt megjegyzendőn írom le, hogy többet ne legyen ilyen 

hibám.  

Sportügyek 

 Sportfelelősként az én feladatom volt az EHÖK képviselete az NKE Ligán, mely tavasszal 

és nyáron is zajlott. Feladatom ezeken a meccseken az eredmények valamint a gólszerzők 

feljegyzése és továbbítása a Sportiroda számára. Már tavasszal megfogalmazódott egy 

olyan elképzelés, hogy a nevezett csapatok alsó és felső házi szereplésért harcoljanak. Ez 

az őszi félévben meg is valósult, a 14 nevezett csapat jövőre két házban megmérkőzni. 

 A Sportirodával közösen létrehoztuk egyetemünkön a sportnagyköveti rendszert, mely a 

hallgatók sportra buzdítását jelölte meg elsődleges célként. A Magyar Egyetemek és 

Főiskolák Sportszövetségével (MEFS) közösen népszerűsítettük a sportolási lehetőségeket. 

A MEFS szervezésében két konferencián is részt vettem a sportnagykövetekkel, melyen 

célokról és lehetőségekről volt szó. 

 Egyéb tevékenységek 

 A kinevezésben megnevezett területeken kívül továbbra is életre keltettem BONO-t, az 

egyetem kabaláját. Nyíltnapokon valamint sporteseményeken (Ludovika Csata 

kosárlabdameccsek) illetve egyéb promóciós feladatoknál vettem magamra a ruhát. Ezek 

mellett a gólyatábor valamint a gólyabál, illetve mas rendezvényeken, segítettem a munkát 

pakolással díszítéssel. 

Budapest, 2022. 12. 09. Póczos Mátyás Bendegúz s.k. 

 


