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ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Minden KHB ülésen részt vettem. 
 A Felező bál főszervezőjével tartottam a kapcsolatot. A bál rendben lezajlott, nem volt 

fennakadás. A program és a szervezés mindenkinek elnyerte a tetszését. A további 
teendőkről informáltam a főrendezőt, elküldtem neki a pontozó táblázatot és ő megszervezte 
már a visszacsatoló gyűlést a szervezők körében. A személyes visszacsat gyűlésünkre még 
nem találtunk megfelelő időpontot. 

 Az Alumni által szervezett rendezvényben segítettem az előkészületekben. 
 Five-0 gyűlést tartottam a hónapban, ahol az új projektekkel kapcsolatos workshopot 

megtartottuk. Összességében sikeresnek volt mondható. Ezt követően egy rövidebb 
csapatépülést is beiktattunk. 

 Részt vettem a KHB számára szervezett hétvégi képzéssorozaton. 
 Egyeztettem Bagó Lászlóval az általános KB-s és Five-0-s eseményekről. 
 Foglalkoztam az NTG kéréskörével, amivel kapcsolatban a következő hónapban várható 

nagy előrelépés. 
 Én foglalkozok a Body-val, mely kapcsán több beszélgetés és egyeztetés történt a hónap 

folyamán. 
 Megjelentem a Simonyi Konferencián. 
 Az Iskolaszövetkezetben látogatást tettünk a friss csapattal, mely során mindenki 

bemutatkozott és beszélgettünk a két szervezet jelenlegi helyzetéről. 

PROJEKTEK 

 
 

 A Five-0 rendbe szedte a rendezvényeinkre használt sörpadok, ami során csavarok és anyák 
cseréjét hajtotta végre és ezen felül felmérte a jelenlegi állapotokat. Ezzel kapcsolatban még 
várhatóak előrelépések. 

 Az F19 projekttel kapcsolatban elindultak a beszerzések a tárgyalóba, valamint rendbe 
szedték a Five-0-sok a termet. 

 Az újabb Szakácskönyv projekttel kapcsolatban a kiment az első e-mail és a felmérés, 
anyaggyűjtés megkezdődött. 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA 

 
 

 Első emeleti körfolyosó festésének befejezése 
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 Az Iván nap és a Schönherz Nyári tábor főrendezőinek kiválasztása. 
 A Bodyval kapcsolatos workshop megszervezése. 
 Az NTG tagok megvitatása és felkérése, az ezzel kapcsolatos teendőim ellátása. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 
 


