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TÓTH NIKOLETT 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

EGYÉB 

 

Bár a két fő szervező kör és reszort (KSZK és SEM) egyikének se vagyok tagja, idén lehetőségem 
nyílt résztvenni a Mátrix szervezésében is. Egy felszerelő csapatot vezettem a felszerelés és a 
leszerelés során is. 

Ez az esemény napján egy teljes napnyi munkával járt: reggel 10-kor kezdtük a mátrix panelek 
felszerelését a csapatokkal, majd egy kis ebéd szünetet tartva tovább folytattuk azt egészen az 
esemény kezdetéig. 

Ez a panelek felszerelésén túl magába foglalta a folyamatos hibaelhárítást is, amiket a rádióban 
mondtak be a töltésről figyelő emberek. 

Az esemény után a panelek leszerelésében is résztvettem, ez nagyjából egy óra fizikai munkát 
jelentett. 

KULTÚR RESZORT 
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A félévben reszortos tevékenységként a kultúrfoltok elkészíttetését, illetve azok kiosztását végeztem 
el. 

KB-REF GÁRDA 

 

A Five-0 csapatában a tanuló projekt vezetőjeként, illetve a park projekt egyik tagjaként 
tevékenykedtem főként. Előbbiben a félév elején volt sok munkám, amikor is tartottunk egy tanuló 
bejárást az állapotuk ellenőrzése miatt, illetve összeszedtem pár árajánlatot az okosfalak köré 
tervezett díszlécekre, illetve a radiátor alá szegőlécekre. 

Az okosfalak elkészülte után két héten keresztül én kezeltem tisztítófolyadékkal a 4. emeleten található 
táblát. Elkészült továbbá a félévben egy tanuló etikett is, 
mely hamarosan nyomtatásra is kerül. 

A park projekt tagjaként a félévben az összes 
gyűlésünkön ott voltam (szám szerint 3-4), illetve én 
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vettem fel és tartom a kapcsolatot a Szent István Egyetem 
tájépítő szakos hallgatóival is, akik a park 
megtervezésében segédkeznek nekünk. 

A Főkerttel is én vettem fel a kapcsolatot, akiktől nagyon 
hasznos tanácsokat kaptunk a projekt folytatása kapcsán, 
illetve eszközökkel is segítettek minket a novemberi 
kertészkedős napunkon is, amikor délelőttől kezdve 

egészen sötétedésig dolgoztunk azon, hogy rendbetegyük egyrészt a parkot, másrészt a koli 
lépcsőjénél lévő virágágyást, a lépcső melletti két főves-bokros területet, továbbá a betonládákat a koli 
körül kigazoljuk -- mely alkalmon kezdettől a végéig én is részt vettem és dolgoztam. 

Részt vettem ezen kívül az újonc bevonó tábor szervezésében is, illetve annak kivitelezésében. 

KULTÚR RESZORT 

 

Az Impulzusban körvezetőként tevékenykedtem. 

A vizsgált időszakban nyomtatásban 3 újságunk jelent összesen, 1-et pedig megszerkesztettünk. Az 
elsőnek csak átvétele és terjesztése tartozott ide, előbbiért feleltem én. 

A többi szám elkészülését én vezényeltem le a hetente 
megtartott gyűléseinken, illetve átvételüket és 
terjesztésüket is én szerveztem és részt is vettem rajtuk. 
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Tartottam a kapcsolatot az a házon belüli körökkel és a 
nyomdánkkal is, kezeltem a külsős megkereséseket az 
újságban való megjelenéssel kapcsolatosan. A heti 
gyűléseinken túl vezetőségi gyűléseket is tartottam. 

Egy társammal együtt tartottunk tanítást 
olvasószerkesztésből: erre előzetesen 3 órát szántunk a 
felkészülésre, majd egy órás betanításon elő is adtuk azt. 

Az olvasószerkesztéshez ezen túl megterveztem egy új rendszert is, melyet sikeresen bevezettem. 

Részt vettem a korrektori munkákban, minden, az újságokban vagy blogon megjelenő cikket 
átolvastam, az esetleges helyesírási vagy nyelvtani hibákat javítottam bennük. 

Nagyságrendileg az újságjaink 40-46 oldalasak, ezeket átolvastam, majd a kész újságokat 
olvasószerkesztői szemszögből is átnéztem. A legtöbb munkát az újságok tördelésében végeztem. 
Írtam több cikket is. 

Főszerkesztőként végzem a levelező listáink és a drive adminisztrációját, illetve folyamatosan 
felügyelem a klubszobánk állapotát a SziTa és KFB körvezetőivel együtt. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


