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TORDAI ANNA AGIBÉL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 7 1. és 2019. 7 31. között végzett tevékenységéről 

 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 Minden KHB ülésen részt vettem. 

 Részt vettem az idei FKPR bírálás mindkét napján. Ehhez előzetesen az összes pályázatot 

elolvastam és előre értékeltem. 

 A Body-val kapcsolatban a KB többi tagjával további egyeztetéseket ejtettünk meg, a Body 

következő körvezetőjével egyeztettem egy személyes találkozó időpontot. A KB 

elhatározásairól és a Body előrehaladását elősegítően e-mailen keresztül egyeztetünk a 

Body oldalról aktív emberekkel. 

 A idei Schönherz Nyári Nyíltnappal kapcsolatos előkészületeket, állomáson elmondandó 

dolgokat és egyéb inkább adminisztratív feladatokat láttam el, ezzel segítve a főrendező 

munkáját. 

 Többszöri alkalommal intézem az illetékesekkel Újlengyel és a DISZ-es kocsi kapcsán. 

 Az Schönherz Nyári Tábor főrendezőjével számos alkalommal egyeztettünk és segítettem a 

munkáját. A tábor során operatív segítséget nyújtottam neki, mind a 3 napon keresztül a 

pakolás és az éjszakai műszak vállalásával tehermentesítettem őt a a felesleges 

stresszfaktoroktól. Így egy igazán jó tábort tudtunk szervezni, ahol minden részlet a helyén 

volt. 

 A nyári kollégiumi támogatás menetének értesítésében nagy szerepet vállaltam. 

 Részt vettem egy KB-s és egy HK-s csapatépülésen, mind a kettőről elmondható, hogy jó 

programok voltak szervezve. A HK-s csapatépülésen sikerült jobb és szorosabb kapcsolatot 

kialakítanom egy pár HK-sal. 

PROJEKTEK 

 
 SCH Nyári tábor: Ahogy azt korábban említettem a tábor lezajlott minden gond nélkül. A 

tábor lebonyolításában segédkeztem minden nap. A jövőre való tekintettel elkészült a tábor 

napjaira volnatkozó mindmap, az előkészületekhez is folyamatban van. 

 F19: Megérkeztek a tárgyalóba az új székek és összeszerelésre is kerültek. Azóta a tárgyaló 

kihasználtsága megnőtt. 

 Tanuló: a tanulók felmérése újból megtörtént és ennek megfelelően az alapfelszerelésnek az 

állapotát is összeírtuk. A 16.tanulót rendbe szedtük a nyíltnapra való tekintettel, hiszen a 

szép kilátás mellett itt található okosfal is. A tanulókhoz elkészült etikett jelenleg a design 

elkészültére vár és utána ki tudjuk helyezni minden szinten. 
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 Csapatépülés: egy hétvégét eltöltöttünk a csapattal Újlengyelben, ahol sikerült jó programok 

és kellemes szalonnasütögetés mellett sokat beszélgetni és kicsit szorosabbra fűzni a csapat 

szálait. Ennek megszervezése és a táborhoz szükséges beszerezni valók beszerzése az én 

feladatom volt, amit hiánytalanul elláttam. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 63000 FT 


