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ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 
 A kitűzött időpontban újabb gyűléseket 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, motivációkról beszéltünk 
3. új projekteket tűztünk ki magunk elé, aminek az alapötletét átbeszéltük 

 Minden KHB ülésen részt vettem 
 Több alkalommal is egyeztettem az illetékesekkel, a DISZ-es kocsival kapcsolatban 
 A KB Karácsonnyal kapcsolatban a meghívók kiküldése megtörtént, a főrendező felkérése 

megtörtént. 
 PPP10 megrendezésre került a hónap végén. Ezzel kapcsolatban a feladataim: 

1. feladatok felosztása és azoknak felügyelete 
2. dekor megalkotása, megrendelése és a lufis céggel való kapcsolattartás 
3. torta megrendelése és azzal kapcsolatos kapcsolattartás és egyéni rendelés véglegesítés 
4. meglepetés ajándékok kiválasztása és megrendelése, a gyártókkal történő folyamatos 

kapcsolattartás, majd a megérkezésük után csomagokba rendeztem őket 
5. az operatív főrendezővel közösen megalkottuk a költségvetést, majd ennek a részletesebb 

átszámolásával foglalkoztam az árajánlatok alapján 
6. a marketing résszel én foglalkoztam, SDS-sel én tartottam a kapcsolatot, Facebook posztot 

én csináltam 
7. a rendezvény napján az FNT bepakolási és feldíszítési munkálatait vezettem 
8. a rendezvény napján a nosztalgia sarkat én állítottam össze és rendeztem be 
9. a nosztalgia sarokba az archív anyagot közösen az operatív főrendezővel és az Alumnival 

szereztük be 
10. a rendezvény megnyitása az én feladatom volt 
11. majd a rendezvény során üdvözöltem a vendégeket és igyekeztem beszélgetni minél több 

résztvevővel, valamint a programok rendben történő lezajlását felügyeltem, a tortát én 
vágtam fel és a KB-sok segítségével osztottuk ki 

12. a rendezvény végén igyekeztem segíteni az elpakolásban és a takarítás megkezdésében 
13. az esemény alatt végig figyeltem a rendezők jó létére, főztem nekik teát a kinti hideg miatt (a 

ruhatár és beléptető szekciónak) 
 

PROJEKTEK 

 
 
 F19: Az ablak ügyében előrelépések történtek, találtunk egy céget, aki tudna a számunkra 

megfelelő konstrukcióban szolgáltatást nyújtani. Már csak a helyszíni felmérésre várunk. 
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 Mosókonyha: Megtörtént a beszerzés és sikerült minden szükséges dolgot megvenni, 
kinyomtatni a projekt befejezéséhez. Már csak a felszerelésük és a helyiségek rendbetétele van 
hátra. 

 Park Projekt: A kollégium körüli zöld területeket rendbe szedtük. Ez azt jelenti, hogy az egész 
Five-0 együttesen a KB segítségével a lépcső melletti két kisebb zöld területet, a Parkot, a 
kollégiummal szemközti kisebb zöld szigetet és a kerítésünket is kigyomlálta, összeszedte az ott 
található szemetet és összegereblyézte a lehullott leveleket. Ez egy egész délutános munkát 
jelentett, sajnos nem tudtunk minden részletével teljes mértékben elkészülni. 
 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 


