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TORDAI ANNA AGIBÉL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 3 1. és 2020. 3 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

▪ Minden KHB ülésen részt vettem. 

▪ A Body projekttel kapcsolatban : A kialakult helyzetben is tartom a kapcsolatot a körvezzel és 

átbeszéltük, hogy milyen lehetséges feladatok vannak jelen pillanatban is a Body körül. Ezeket 

felügyelni fogom továbbra is. A hónap elején elindult a helyiségbe tervezett légkondik 

cseréjének újabb szerződés aláírása, azonban sajnos a veszélyhelyzet kijelentésével 

természetesen megállt a munka. A padló cseréjének további kidolgozása folyik. A hónapban 

több alkalommal egyeztettem online a szakértővel, akinek a segítségét kikértük ebben a 

témában. A veszélyhelyzet előtti intézkedéseinkről informáltam a körvezetőt és segítettem neki 

a tájékoztatásban, valamint a segítségnyújtásban és folyamatok kidolgozásában. 

▪ A 5-0: 

▪ A csapat tájékoztatását végeztem. Az online gyűléstartást alapoztam meg, valamint igyekszem 

tartani a lelket a társaságban, minden héten próbálok, valamilyen formában kedves és vicces 

tartalommal ellátni a kommunikációs platformot, hogy az emberekben fennmaradjon az 

érdeklődés és egy kis mosolyt csaljak a helyzet miatt kialakult hangulatba. 

▪ A Felező bál: 

▪ A főrendezővel személyes találkozóra még volt lehetőség a hónap során, amikor is egyeztettük 

az akkori állapotokat és a továbbhaladást. Megbeszéltünk egy újabb találkozót és a rendszeres 

kapcsolattartás alapjait lefektettük. 

▪ A veszélyhelyzet kialakulása után online tartom a kapcsolatot vele. Megbeszéltük az 

aggodalmait és célokat tűztünk ki az elkövetkező időkre, valamint megegyeztünk egy  online 

gyűlésben, amikor újra aktivizálódik a társaság. 

▪ A Schönherz Nyári Sport tábor: 

▪ A rendezvényhez elkezdtem a főrendező felkérésének a folyamatát. Ez azért fontos, mert a 

korábbi hagyományos módon nem lesz lehetőségünk ezt a tábort megszervezni, így el kell 

kezdeni gondolkodni alternatívákon. A válaszra várok. Felvázoltam sok-sok ötletet, ami alapján 

el lehet majd indulni. 

▪ A CST: 

▪ A főrendezőkkel online formában tartom a kapcsolatot és továbbra is egyeztetünk a 

történésekről. A munka nem állt meg, gőzerőkkel tervezik a rendezvény megvalósítását a 

srácok és gondolkodnak a megvalósítási formákon a jövőre való tekintettel. 
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▪ A vírus miatti intézkedések során mindig készen álltam, többszöri megbeszélésen vettem részt a 

vezetőség többi tagjával együtt. A veszélyhelyzet előtt kidolgoztuk a tőlünk telhető 

intézkedéseket és azok betartását, amit egyeztettünk is az RVT-vel. Ezeknek az 

intézkedéseknek a kihirdetésében és az érintettek tájékoztatásában (gondolok itt a nagy 

rendezvények főrendezőire) kivettem a részemet, mindenkivel személyesen beszéltem és 

segítettem nekik a továbbiak kigondolásában, valamint minden felmerülő kérdést igyekeztem 

megválaszolni. 

▪ A hazaköltözés után a facebookon történő kommunikáció kigondolásában nagy szerepet 

vállaltam, sok ötlettel és koncepcióval segítettem a gondolkodást. 

PROJEKTEK: 

 
 

▪ **F19:** A kanapé beszerzése a kiköltözés miatt sajnos meghiúsult, kizárólag a kifizetésre várt a 

termék, valamint az áruházból történő elszállításra. Érthető okok miatt ez nem történt meg. Az 

Üzemeltetéssel a hónap elején megtörtént a megbeszélés, ami további pontosításokat igényelt. 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

▪ A szükséges feladatok ellátása 

▪ A Five-0 vezetése 

▪ A főrendezőkkel a kapcsolattartás 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


