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ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Minden KHB ülésen részt vettem. 
 A Felező bál közösségi pontozásával kapcsolatban számos megbeszélést tartottuk az RVT 

elnök és a főrendező társaságában, hogy egy minél tisztább és megfelelőbb táblázatot 
nyújtsunk be az RVT-nek. 

 A Body-val történt egy megbeszélés, melyen egészen sok részletre kitértünk és sok kérdésre 
találtunk választ. Ennek az összefoglalóját írom meg és továbbítom az érintetteknek. 

 Felkértem az idei Schönherz Nyílt Nap operatív főrendezőjét, akivel kitűztük a nyílt nap 
időpontját és pár alap információt beszéltünk meg. 

 Többszöri alkalommal intézem az illetékesekkel Újlengyel és a DISZ-es kocsi kapcsán. 
 Az Iván nap főrendezőjével számos alkalommal egyeztettünk és segítettem a munkáját, 

valamint a rendezésben is segítettem. A rendezvény napján felmerült váratlan problémákat is 
megoldottuk. Az Iván nappal kapcsolatos meghívókat kiküldtem, frissítettem a jelentkezős 
formot és a meghívókra többszöri emlékeztető mailt küldtem. 

 A listát, amin jegyezve vannak a házban tisztséget viselők frissítettem és bővítettem. 
 A lomtalanítás zajlott le a hónap során, amiben a Five-0-sok segítségét kértük. A Five-0 

körében ezzel foglalkoztam. 
 Az Iván napon felkért Nevelőtanároknak intéztem egy jelképes ajándékot. Továbbá a 

leköszönő Nevelőtanároknak a személyre szóló ajándéknak a megszervezése volt a 
feladatom, amihez az ötlet gyűjtés volt az első lépés. Ebben minden érintettnek kikértem a 
segítségét majd a beérkezett ötletek alapján indultam el, szereztem be és intéztem el az 
ajándékokat. 

 A nyári kollégiumi bíráláson is részt vettem. 
 A Five-0 közösségi pontozását csináltam meg és a jóval korábban elkészült ÁB osztó 

közösségi pontozását igazítottam az új rendszerhez. Ezeket átbeszéltem az RVT elnökkel. 
 A nyári táborral kapcsolatos sürgős könyörgők leadásában segédkeztem és többszöri 

alkalommal egyeztettem a főrendezővel. 

PROJEKTEK 

 
 

 Az F19 projekttel kapcsolatban megrendelésre került a korábbi lista, lassan meg is érkeznek 
az eszközök. 

 Megtörtént az első ülés egy új projekttel kapcsolatban, ami a lépcső szél és eső védettségét 
tűzte ki célul. 
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VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA 

 
 

 A nyári projektek beütemezése és elkezdése. 
 Raktár pakolás 
 Csapatépülés szervezése a Five-0-nak. 
 Schönherz Nyári Tábor megrendezésre kerül és annak segítése. 
 Body-val kapcsolatos további Workshop. 
 F19 újabb rendelés. 

 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 
 


