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VARGA FLÓRIÁN 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. augusztus 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

CSILLAGTÚRA

 

A 2018-as Csillagtúra szervezésében az alábbi módon vettem részt: 

• Prepartyn lengtem (2 óra)  

• Túra reggelén tranzit pakolás 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND

 

A lovagrendben, a vizsgált időszak alatt az alábbi munkákat végeztem: 
 

• Tavasszal 4 db gólyakocsma szervezése: 
o 1-szer dekort készítettem (2 óra) 
o Alkalmanként 2-3 óra operatív munka 

• A seniorképzésen való részvétel képzőként 
o Heti egy egészestés alkalom 
o Az alkalmak kidolgozása (átlagosan 2 óra/hét) 
o Képződőknek ajándék elkészítése (kb 5 óra) 

• Gárdatábor szervezése 

• Gólyatábor szervezése ,szobaseniorok vezetése  

• Gólyahéten fel lettem kérve az alábbi programokra: 
o Vártúra: rádiós kísérő voltam (kb 5 óra)  
o Piknik: lejutáson állomás voltam  
o Teaház: sütemények sütése és teakészítés 

KB-REF GÁRDA 

  
A körön belül az alábbi tevékenységeket végeztem a vizsgált időszakban: 

• Nyári lomtalanítás: 
o Szemetek kihordása a várárokba (kb 4 óra) 

• Iván nap 
o Vacsora és desszert megrendelése (4 óra) 
o Bepakolás (1 óra) 
o Poharak mosogatása, és terítés (1 óra)   
o Este folyamán pincérkedés (5 óra)  
o Kipakolás és nagyterem takarítás (4 óra) 
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KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÉS ÉRDEKVÉDELMI RESZORT

 

Gondoskodtam a belépőgyártáshoz szükséges eszközökről. Emellett operatívként is hozzájárultam a 
kártyák elkészüléséhez. 
 
Május elejétől kezdve én töltöm be a KFB elnöki posztot. Én felügyelem a Bizottság munkáját és 
összes projektjét. Az ilyen feladatok közé tartozik: 
 

• belső átköltözés megszervezése 

• a színes belépők elkészítése 

• az őszi Kollégiumi Felvételi Kiírás elkészítése 

• a felmerülő problémák megoldása 

• a le nem adott vendégkártyások kiértesítése 

• nőnapozás 

• KEFIR-be feltöltött fényképek bírálása 

• várólista töltés 

• hallgatói kérdések megválaszolása 

A Bizottság munkájának a felügyelete mellett KFB elnökként én tartom a kapcsolatot a KB-val, HK-
val, EHK-val, KI-vel, és Üzemeltetéssel, továbbá az EHK Külső Kollégiumi Bizottságában vettem 
részt a KB elnökkel.  
 
Márciustól elkezdtem a KFB elnöki poszt átvételét, májusban sikeresen átvettem az elnöki széket. Az 
őszi szobabeosztót, és a költözési ügyeletet már egymagam vezettem. 

EGYÉB

 

A nyár folyamán főrendeztem a kollégiumi nyílt napot, amit aug 4-én és 10-én tartottunk.  
 
Előkészületek során általam elvégzett feladatok: 

• Állomások megszervezése, útvonal meghatározásá 

• Körökkel való kapcsolattartás: 

o BSS, SEM - állomásként való megjelenés 

o AC - nagytermi hangosítás 

o H5KFU - rádiók kölcsönzése 

A nyílt napon: 

• Bepakolás a nagyterembe 

• Résztvevők beengedése 

• Liftezés  
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• Q'n'A részen kérdések megválaszolása 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 


