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ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Bagó Lászlóval a szokásos megbeszélést megtartottuk 
 A kitűzött időpontban újabb gyűlést tartottunk a 5-0-sokkal 

1. a gyűlésen beszámoltak a projektvezetők az eddigi előrehaladásokról és újabb 
célokat és határidőket tűztek ki maguk elé 

2. a korábban kitűzött újabb projekteknek az előrehaladását figyeltem 
3. a csapatépülésre kitűzött időpontra elkezdtük szervezni a tábor és a programot 
4. elkezdtük szervezni a 5-0 bevonótábort, megtörtént az újoncok beválogatása és a 

tábor programjának is elkezdődött a szervezése. 
 Minden KB ülésen részt vettem 
 VIKÖ bíráláson részt vettem 
 ÁB osztó megszervezése és lebonyolítása is ebben a hónapban volt, amit sikeresnek 

mondhatunk. 
 

PROJEKTEK 

 
 

 F19: Megtörténtek az egyeztetések az ablakkal kapcsolatban, felmerültek újabb kérdések és 
megoldásra váró problémák, így ebben a jövőben is várhatóak további egyeztetések. Az ígért 
költségvetés elkészült, azt finomítjuk és optimalizáljuk. 

 Mosókonyha etikett: A felmérések megtörténtek, további feladatot tűztünk ki magunk elé. A 
mosókonyhaprojekt lezárása a gazdasági évkezdésre vár. 

 Tanuló: Az okosfal kifestése megtörtént, a kollégisták kiértesítése szintén. Ezzel 
kapcsolatban a szakemberre várunk, hogy a további felszerelésekről tudjunk vele egyeztetni. 
A projektben új tagok is aktívkodnak és elindult a korábban magunk elé kitűzött tanuló.sch. 
és az etikett feltételeinek és szükséges tulajdonságainak összegyűjtése, valamint az 
egyeztetések is megtörténtek első körben az illetékes körökkel. 

 Park Projekt: A tervezett kapcsolatokat átgondoltuk és új megoldási menetet tűztünk ki 
magunk elé. A csapat talált lehetőséget egy profibb grafika és mérnöki elrendezés 
megalkotására, valamint történnek az egyeztetések a Főkert Zrt.-vel is párhuzamosan és 
egyéb szervezettek egyaránt. Megvannak az újabb todo-k. 

 PPP10: ezzel kapcsolatban ki lett nevezve az operatív főrendező és a program menetét is 
fixáltuk, az egyéb részletekkel megvárjuk a gazdasági évkezdést. Ezzel kapcsolatban 
számos alkalommal egyeztettem az Alumni ügyvezetőivel, valamint a KB-val egyaránt. 
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