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TORDAI ANNA AGIBÉL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 11 1. és 2019. 11 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Minden KHB ülésen részt vettem. 

 A Body projekttel kapcsolatban a csoportvezetővel rendszeres találkozókat ejtettünk meg, 

melyek során a projekt előrehaladásáról egyeztettünk, a tervek megvalósítását beszéljük át. 

Minden alkalommal a felmerülő kérdésekre válaszolok. Segítem a munkáját és a csapatvezetést 

és projekttervezést is. A hónap során egyeztettem Dohanics Pállal, akinek sok tapasztalata van 

a kollégiumon belüli közösségi élet működéséről, valamint a csapatépítés és vezetésben 

szerzett már kellő mennyiségű gyakorlatot. Megkértem őt, hogy segítsen a Body csoportvezető 

mentorálásban, mint harmadik fél, aki kicsit objektívebb nézőpontot tud adni. 

 Megtörtént az első Five-0 gyűlés, melyen az eddigi futó projekteket mutattuk be, valamint szóba 

került a KB Karácsony is. Ezt követően egy cirka 3 órán keresztül csak a táborban felmerült 

projektötleteket kezdtük el átbeszélni. Az összegyűlt 173 projektből sikerült 69-et felületesen 

átbeszélni, ötleteket gyűjteni hozzá, valamint felmérni az ott jelenlevőknek az érdeklődését a 

projekthez. A gyűlést követően írtam erről e-mailt, melyben minden felmerült feladatot és 

minden elhangzottat leírtam, hogy a csapat minden tagja értesüljön a történtekről. Ez az e-mail 

nagyságrendekkel több időt vett igénybe, mint egy átlagos e-mail megírása az összetettsége 

okán. Magát a gyűlést 19:00-kor kezdtünk, az általános bemutatás/rész 20:30-ig tartott, innentől 

számítva 3 órán keresztül dolgoztunk még együtt, tehát 23:30 környékén végeztünk a munkával 

az aktivitás és hatékonyság csökkenése okán. Miután mindenki távozott én egyeztettem 

Parragh Viktorral a feladatokat, a projekteket, a csapatot illetően és a Five-0 

"szervezetfejlesztésről" is. Az e-mail megírása ezt követte. 

 A gyüli megvalósításához mindenkit felvettem a levelező listánkra, hogy mindenki megkapjon 

minden e-mailt. Sajnos ez nem ment egyszerűen, hiszen nem mindenkinek az aktív vagy 

leggyakrabban használt mail címe volt megadva korábban, így újbóli alkalmakkal frissítettem a 

listát. Miután mindenki felkerült írtam meg az első üdvözlő e-mailt, mely tartalmazta a doodle-t, 

ami alapján betervezhettem a gyűlés időpontját. 

 A Five-0 táborban sajnos nem tudott részt venni egy kiválasztott új tagunk, így felvettem vele a 

kapcsolatot az első gyűlés előtt és meginvitáltam a gyűlésre. Sikerült a légkört is úgy 

megteremteni, hogy a csapat is és ő is jól érezze magát, valamint a beintegráltam minden 

folyamatunkba, kommunikációs csatornánkba. 

 A KB Karácsony szervezése: 
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 A főrendező kiválasztása megtörtént, a felkérése szintén megtörtént. Vele többszöri 

egyeztetés során tisztáztuk a feladatokat, az ő ötleteit és kérdéseit átbeszéltük. 

 Schönherz Braßsch Band megkeresett engem, hogy a KB Karácsonyon szeretnénk-e a 

fellépésüket. Erre a kérdésre két körös döntés után válaszoltam. Egyeztettem a KHB-val és 

a főrendezővel is egyaránt. 

 A rendezvényre a meghívót megírtam, annak érdekében, hogy a megfelelő embereknek 

menjen ki az e-mail, frissítettem a listánkat, majd kiküldtem az e-mailt. 

 Felmértem az érdeklődést a posztom iránt, valamint a jelentkezőkkel történő egyeztetések 

menetét kidolgoztam a képzés menetével együtt. 

PROJEKTEK: 

 
 

 **F19:** A projekt megvalósítása folyamatban van. A klubszobába és fennmaradt egyéb 

eszközök a tárgyalóba ismételten össze lett gyűjtve általam, könnyítve ezzel a projektvezető 

munkáját. Erre azért volt szükség, mert a kiválasztott eszközök vagy újultak vagy anyagilag 

jobban megérő ajánlatokat találtam, amire szükség is van a minél jobb és praktikusabb 

berendezéshez szükséges keret megfelelő kihasználása okán. Egy bevásároló lista készült el 

ez alapján. A projektvezető ráérésnek korlátossága miatt jómagam és Parragh Viktor is nagy 

erőkkel segítjük a projekt megvalósulását. 

 **Park Projekt:** Az önkormányzati felállás változását mi is aktívan követjük, hogy a projektünk 

ne kerüljön a süllyesztőbe avagy a feledés homályába. Emiatt már több e-mailt küldtünk ki az 

érintetteknek és egyeztettünk az előrehaladásokról. A tervek költségvetését még pontosítjuk 

folyamatosan. A projekt keretein belül feladatunk volt a parkoló melletti virágládáknak 

rendberakása is, ami a hónap végén valósult meg. Ültettünk egy pár "igénytelen" virágot és zöld 

növényt, valamint egy kis karácsonyfát is. Ennek az alkalomnak a megszervezését többszöri 

egyeztetés során szerveztük össze a projektvezetővel. 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

 KB Karácsony megrendezése 

 KB Karácsony többszöri ping 

 KB Karácsony gyűlések 

 Five-0 projektek teljes feldolgozás 

 Five-0 projektek csomagba szedése és újbóli megszavazás 

 Újonc képzés 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


