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KISS VIRÁG 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. szeptember 1. és 2019. január 31. között végzett 
közösségi tevékenységéről 

SCHÖNHERZ VÁLLALATI KAPCSOLATOK 

 

Az SVK vezetője által összehívott gyűléseken részt vettem a rám bízott feladatokat teljes mértékben 
elvégeztem. 

A Bene Stúdió-val, mint potenciális támogatónkkal felvettem a kapcsolatot. 

Jelen voltam az őszi HVG állás börzén, új támogatói partnerek keresésének céljából. 

Simonyi Konferencia szervező gyűlésekből 2 alkalmon részt vettem. 

Az SVK által minden félévben megrendezésre kerülő MeetUp-on segítséget nyújtottam (Ruhatár, 
Pogácsaosztás, borkóstoló, karszalagozás...). A rendezvény utáni takarításban segítettem. Cégek 
által küldött plakátok kiragasztásában többször is segítettem. 

Karácsonyi vacsorán részt vettem. Az új tagok 
névjegykártyáit elkészíttettem.A levelezőlistákat, valamint 
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a facebook csoportokat folyamatos moderáltam, a 
nemkívánt tartalmakat eltávolítottam. 

KULTÚR RESZORT 

 

A nyári táborban vettem át hivatalosan a posztot, de már előtte elkezdtem átvenni az ezzel járó 
feladatokat, a nyári tábornak én voltam a főrendezője. 

Megszerveztem a Gólyatábori megjelenését a körnek. A Beköltözés hetén délelőttönként nyitottunk a 
kollégium előtt, illetve a kollégiumban. 

Minden hónapban tartottam egy gyűlést, ahol a körtagokkal egyeztettem az aktuális teendőket. A kör 
nyitásait megszerveztem, felügyeltem. 

Segítettem a plakátok megtervezésében és kiragasztásában. A félév elején a tagokkal elvégeztük 
raktáraink leltárazását. Megszerveztem a félév nagy nyitását a Játszóház részéről az ENT-ben, a 
tagokkal elkészítettük hozzá a dekorációt is. 

Én tartottam a kapcsolatot a Kultúr Night rendezők, és a 
kör tagjai között. Tartottam a kapcsolatot más karok 
Játszóházaival is. Az építészekkel, valamint a 
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gépészekkel sikerült jó kapcsolatot kiépítenünk, több 
nyitásukon is jelen voltunk, és ők is eljöttek hozzánk több 
alkalommal. 

A félévben több csapatépülést szerveztem a tagok 
számára (Lézerharc, Trambulinpark, Jégkorcsolya). 

Megrendeztem a karácsonyi bulinkat, melyhez több kört 
felkerestem eszközkölcsönzések miatt. A félévben azokat a kölcsönzéseket kezeltem, melyeket más 
tagok nem tudtak elvállalni, kb. 26 kölcsönzést. 

Korábbi gazdaságis pozíciómat leadtam a körön belül és betanítottam az utódomat. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


