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Az Impulzusban körvezetőként tevékenykedtem. A vizsgált időszakban nyomtatásban 4 újságunk 
jelent összesen, továbbá egynek végeztünk a szerkesztésével. 

A gólyakörtés számnak már csak az átvétele és terjesztése tartozott ide: ennek szervezéséért én 
feleltem. A többi szám elkészülését én vezényeltem le a hetente megtartott gyűléseinken, valamint a 
levlistáinkon. Tartottam a kapcsolatot az SVK-val, a Simonyival, a házon belüli körökkel és a 
nyomdánkkal is, kezeltem a külsős megkereséseket az újságban való megjelenéssel kapcsolatosan. 

Több vezetőségi gyűlést is tartottunk. Újraírtuk a szervezeti és működési szabályzatunkat, és 
elvégeztük a közösségi pontozást. Az újságok terjesztését megszerveztem és részt is vettem rajtuk. 
Elintéztem a Q épületbe kihelyezendő újságtartóval kapcsolatos engedélyeket, elkészíttettem az új 
körpólókat: a minta elkészítésén kívül mindent én intéztem személyesen. Szerveztem a félévben ezen 
felül egy öregvacsit és egy körvacsit is. 

Részt vettem a korrektori munkákban, minden, az újságokban vagy blogon megjelenő cikket 
átolvastam, az esetleges helyesírási vagy nyelvtani hibákat javítottam bennük. Nagyságrendileg az 
újságjaink 40-46 oldalasak (kivétel a Gólyaimpulzus: ez idén 60 oldal lett), ezeket átolvastam, majd a 
kész újságokat olvasószerkesztői szemszögből is átnéztem. A legtöbb munkát az újságok 
tördelésében végeztem. Írtam több cikket is, főleg élőszemélyes interjúkat készítettem, illetve idén 
többször is mentem fotózni interjúkra. Főszerkesztőként végzem a levelező listáink 
adminisztrációját, illetve folymatosan felügyelem a klubszobánk állapotát a SziTa és KFB 
körvezetőivel együtt. 

A Reszortnak egyenfoltot terveztem, illetve az igényfelmérést is elvégeztem. 

KB-REF GÁRDA 

 
 

A vizsgált időszakban két projekt munkájában is részt vettem, illetve a Schönherz Nyári Táborban 
részt vettem a főzésben, ötleteltem az egyetemi épületek bútorozását illetően. 

Az egyik projekt a tanulók felújítása volt: a nyár elején a lomtalanítás keretein belül az összes lomot 
kidobáltuk a tanulókból. Később megvizsgáltuk az összes tanulót, felmértük az állapotukat: ez 
nagyjából egy két órás munkát jelentett. Egy másik napon lecipeltük az üzemeltetésnek az összes 
rossz állapotú széket a tanulókból és a konyhákból egyaránt, ez a komplett délelőttünket felölelte. 
Még a gólyák érkezése előtt sikerült megjavítania az üzemeltetésnek a székeket, így azokat fel is 
pakolhattuk a megfelelő szintekre. 

A másik projekt a koli melletti füves-fás terület felújítása. A vizsgált időszakban átalágosan havi 
szinten tartottunk gyűléseket, melyeken szinte kivétel nélkül mindegyiken részt vettem, továbbá 
haladtunk önállóan is a saját feladatainkkal. Részt vettem továbbá a park lemérésében is, vállaltam egy  
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nagyobb részét az igényfelmérős form kiértékelésének, illetve a visszajelzések alapján az eredeti terv 
átgondolásában. Felvettem továbbá a kapcsolatot a Főkert Zrt.-vel a park ötletével kapcsolatosan. 

Ezeken felül utána néztem, hogy van-e lehetőség a koli körüli balkonláda-szerűségekbe szebb 
növényzet kialakítására úgy, hogy a leendő újoncokkal egy megvalósítható projektnek állhassunk 
majd elébe. 

 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 


