Eseménynaptár
2018. február 24. – 2018. április 27.
Időpont

Helyszín

Esemény

2018. február 23.

Gyöngyös

HÖOK Választmányi ülés

2018. február 24.

Gyöngyös

HÖOK Közgyűlés

2018. március 1.

Budapest

Kárpát-medencei Egyetemek Kupája megnyitó

2018. március 2.

Budapest

Kárpát-medencei Egyetemek Kupája workshop

2018. március 2-4.

Beregszász

V. Kárpátaljai szűrés

2018. március 3.

Beregszász

Kihelyezett HÖOK Elnökségi ülés

2018. március 6.

Budapest

Kárpát-medencei Egyetemek Kupája értékelő a
BEAC-on

2018. március 21.

Budapest

EFOTT Sportközpont programegyeztetés
Résztvevők: BEAC és az ELTE HÖK képviselői

2018. április 6.

Budapest

Találkozó a MEFS képviselőivel
Téma: éves programok

2018. április 9.

Budapest

HÖOK Elnökségi ülés

2018. április 12-15.

Siófok

HÖOK Tavaszi vezetőképző

2018. április 16.

Budapest

EFOTT vízilabda bajnokság megbeszélés

2018. április 16.

Budapest

Találkozó a Magyar Vívószövetség képviselőivel
Téma: Vívást népszerűsítő program
megjelenítése az EFOTT-on

2018. április 16.

Budapest

Tekerj az EFOTT-ra! programegyeztetés

2018. április 19.

Budapest

Egyeztetés a Magyar Frizbi Szövetséggel

2018. április 19.

Budapest

MEFS Közgyűlés

2018. április 19.

Budapest

EFOTT Sportközpont programegyeztetés
Résztvevők: BEAC és ELTE HÖK képviselői

2018. április 24.

Budapest

Egyeztetés a Magyar Paralimpiai Bizottsággal
Szerencsi Éva, kommunikációs igazgató

2018. április 25.

Budapest

2018. szeptember 20. Egyetemi Sport
Nemzetközi Napja megbeszélés
Résztvevők: HÖOK és MEFS

2018. április 27.

Budapest

EFOTT és a Magyar Röplabda Szövetség
együttműködéséről szóló megbeszélés

Részletes beszámoló
EFOTT Sportprogramok
Az idei EFOTT sportprogramjainak előkészítése, tervezése február hónapban elkezdődött.
Célunk, hogy minél több olyan aktivitást hozzunk létre, amelyen tömegesen részt tudnak venni
az érdeklődők. Több körös egyeztetéseket folytattam az ELTE HÖK és a BEAC képviselőivel,
amiken sikerült meghatározni az alapvető célokat és kereteket, amik nyomán folynak az
egyeztetések a lehetséges szolgáltatókkal és szponzorokkal.
Az idei évben több újdonsággal is szeretnénk a fesztiválozók szórakozási lehetőségeit bővíteni,
amelyek a következők: Egyetemi Akadályfutó Bajnokság, EFOTT Legerősebb Embere, Kviddics
bajnokság, 5VÖS 5PRÓBA kihívás, Velencei tó körbetekerés – turisztikai vetélkedő
Fontos számunkra, hogy mindenki jól indíthassa a napját, amit a minden reggel a strandra
szervezett ébresztő tornával meg is tud tenni, de nem feledkezünk meg a későn ébredőkről
sem, akik mozgásigényüket a napközbeni sörjógán tudják majd kielégíteni.

Bízunk abban, hogy az időjárás kegyes lesz a fesztiválozókhoz, ezért nagy hangsúlyt kívánunk
fektetni a vízben és közvetlenül a vízparton elérhető sportprogramokra is (strandvízilabda
bajnokság, vízi röplabda, vízi tollas, watertrambulin, streetworkout, wakeboard, pole fitness).
Az EFOTT Fesztivál évről-évre helyet biztosít a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokságoknak,
idén a strandkézilabda és a strandröplabda fordulóit és döntőit rendezzük meg a négy nap
leforgása alatt.
Az aktív programok mellett, minden napra a Civil Tér szakmai színpadán szervezünk
beszélgetéseket, előadásokat sportolókkal, sport- és egészségügyi szakemberekkel, amire nagy
tisztelettel várunk minden érdeklődőt.
Kiemelt eseményünk az aktív mozgás és a kerékpározás népszerűsítésére szervezett „Tekerj
az EFOTT-ra!” kampányunk, melyen évről-évre egyre több kerékpáros sportbarát vesz részt. Az
idei évben a budapesti állomás mellett Székesfehérvárról is lesz lehetőségük az érdeklődőknek
becsatlakozni, ami reményeink szerint még több résztvevőt fog jelenteni.

Gólyatábor roadshow előkészítése
A nagysikerű HÖOK Gólyatábori roadshow szervezése is elindult. A programok, aktivitások
tervezése folyamatban van és bízunk abban, hogy tavalyhoz hasonlóan 10-15 gólyatáborba el
tudunk jutni, ezzel segítséget nyújtani a táborok szervezőinek, és eljuttatni a legújabb
hallgatóknak a sport és a mozgás jótékony üzeneteit.
A pályázati felhívást a következő két hétben tervezzük kiküldeni az intézmények számára, amit
június 8. határidővel várunk vissza a pályázóktól.

Egyetemi Sport Nemzetközi Napja
Az UNESCO által meghirdetett Egyetemi Sport Nemzetközi Napja alkalmából idén is nagy
szerepet kívánunk vállalni a Budapesti Egyetemi Sportfesztivál szervezésében, illetve segíteni a
vidéki intézmények sportnapjait. Elkezdődtek az egyeztetések az érintett szervezetekkel,
legfőképpen a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség képviselőivel. A terveket és célokat

megismerve biztosíthatok mindenkit, hogy az idei évben nagyszabású programlehetőséget
fogunk kínálni hallgatótársainknak. A következő hetekben szeretném felvenni a kapcsolatot az
intézmények képviselőivel és bevonni őket a szervezések érintett feladatköreibe.

Felsőoktatási sportaktualitások
A Magyar Sport Házában tartotta meg a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS)
éves Közgyűlését. A 2018. április 19-i eseményen tájékoztatták a Közgyűlés és a sajtó résztvevőit
az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) Végrehajtó Bizottság döntéséről, miszerint a 2024.
évi Európai Egyetemi Játékok rendezési jogát Debrecen és Miskolc nyerte el. Kósa Lajos
miniszter, a Pályázati Bizottság elnöke óriási sikernek értékelte az eredményt, amely nagy
feladatot jelent a két rendező egyetem részére is. A Közgyűlés megválasztotta a MEFS Elnökség
hallgatói tagjait is, a HÖOK Választmány javaslatára Molnár Dániel (DE HÖK) és személyemben.
Ezúton is köszönöm a Választmány és a MEFS Közgyűlés tagjainak támogatását.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el beszámolómat!

Budapest, 2018. április 27.
Nagy Dániel sk.
sportért felelős elnökségi tag

