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Emlékeztető
a FEKOSZ elnökségi üléséről

Időpont: 2007. április 25.

Helyszín: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74. (SZTE Károlyi Mihály Kollégium)

Jelen voltak: 
Bálint Imre, Balogh József, Boda Attila, Haraszti László, Kazinczy Tímea (BCE Tarkarét), 
Leskó Róbert (BCE Tarkarét), Novák János, Szöllősi Tibor (SZTE Herman), Visnyei László 
(EB).

Az  elnök  köszöntötte  az  elnökségi  ülésen  megjelenteket,  öt  elnökségi  tag,  az  Ellenőrző 
Bizottság egy tagja, valamint három meghívott volt jelen. Ezt követően az elnök javaslatot tett 
a tanácskozás menetére. A javaslatot az Elnökség elfogadta.

1. Elnöki beszámoló

Az elnök köszönetet mondott a szervezőknek a szerdai főzőverseny lebonyolításáért és 
a szíves fogadtatásért.

Elnökség az elnök beszámolóját egyhangúlag elfogadta és egyetértett.

2. A Nyári Találkozó szervezésének részletei

Bálint  Imre emlékeztetett,  hogy a  megállapodásnak megfelelően a  Nyári  Találkozó 
részletes  programfüzete  (a  részvételi  díjakkal  és  a  programokkal)  kiküldésre  kell 
kerüljön  két  héten  belül.  Véleménye  szerint  a  következőképp  kellene  zajlania  az 
eseményeknek a tábor során:

A beérkezés és regisztráció után a Találkozót Manherz Károly (OKM-szakállamtitkár) 
nyitná meg, majd Mészáros Tamás (BCE-rektor) mondana köszöntőt. Ezt egy rövid 
szünet  követné,  majd  a  Budapesti  Corvinus  Egyetem kollégiumainak  rövid,  kb.  5 
perces  bemutatkozása  után  esetlegesen  Őri  András  (Diákhitel  Központ)  tarthatna 
előadást,  amennyiben a Központ hajlandó szponzorálni a Találkozót. Az ezt követő 
vetélkedőt és az esti programot a tarkaréti szervezőcsapatra bízná, annyi megkötéssel, 
hogy essék szó FEKOSZ-ról is rajtuk, legyen vele valamennyire kapcsolatban.

Szükséges egy protokoll-lista készítése is, amelyen a meghívottak neveit lehet gyűjteni 
(a visszajelzések miatt fontos). Meghívni többek között a volt FEKOSZ-elnököket; a 
már  visszavonult,  régebben  aktív  FEKOSZ-tagokat;  a  HÖOK  képviselőit  volna 
illendő.

Leskó  Róbert  tájékoztatott,  hogy  tervezik  egy  InfoPont  felállítását  is,  amelynél  a 
kollégiumok  bemutatkozásai  mellett  alapvető  információkat  tudhatnak  meg  a 
résztvevők a Találkozó kínálta lehetőségekről, a legközelebbi boltokról, közlekedési 
útvonalakról.  Emellett  pedig  lesz  egy  FotóSarok  is,  ahol  a  táborról  folyamatosan 
készülő képeket tekinthetik meg a résztvevők, és rendelhetnek is belőlük, valamint az 
eddigi 13 Nyári Találkozó képei között „nosztalgiázhatnak”.

A vetélkedő a Találkozó egész időtartama felett átível majd, a regisztrációkor képzett 
csapatoknak  folyamatosan  lehetősége  lesz  pontot  szerezni,  a  szombat  esti  záráskor 
pedig kiderül, melyik is a nyertes csapat.
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Péntek este diszkójellegű muzsika van tervben, szombat estére pedig élőzene: egyelőre 
a Black II Black (húzónévként) és a Takács Tamás Dirty Blues Band jött  szóba. A 
Black II  Black zenekar  díja  elég borsos,  az Elnökség nagy része nem támogatta a 
felbérlésüket. A Takács Tamás Dirty Blues Band jobb befektetés: sokkal olcsóbb, és 
sokkal többet játszanak, igen jó hangulatot képesek teremteni.

Az amatőr együttesek is szóba jöhetnek, amelyek adott esetben egy-egy felsőoktatási 
kollégiumban  alakultak.  Olyanokat  érdemes  hívni,  akik  igényes  zenét  játszanak, 
ellenben olcsók, akár ingyen is eljönnének.

A Kollégiumigazgató Klub szombat esti megrendezése lenne praktikus, így egy napra 
lehet sűríteni a szakmai részt, talán több igazgató eljönne.

Létrejött egy csapat, amely még a későbbiekben bővülhet, amelynek feladata a Nyári 
Találkozó szervezése. Tagjai: Novák János, Szöllősi Tibor.

Az ülés zárása

Az elnök megköszönte az ülés résztvevőinek az eredményes munkát, majd bezárta a 
tanácskozást.

Az emlékeztetőt készítette: Milanovits Richárd irodavezető


