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Karé Bence

Five-0 vezető

Általános KB-s feladatok
Ülések

− Részt vettem a hónapban tartott üléseken.

o Az ülés témákat elolvastam, saját témáimat beterjesztettem, valamint
ezekből felkészültem.

o Ülések közötti tevékenységeimet összeszedtem, hogy be tudjak számolni
róluk a KB többi tagjának.

KB csapatépítés

− Részt vettem a közös csapatépülésen és a KB-s utazáson



Five-0 vezető feladatkör
1on1 beszélgetések

− A havi 1on1 beszélgetések nagy részét lebonyolítottuk, a ráérések miatt
októberben kerülnek pótlásra az elmulasztott alkalmak.

o A megvalósult beszélgetéseket digitalizálom, mindenkinek egyénileg
tisztázom.

ÁB osztó vacsora

− Az ÁB osztó vacsora főrendező keresése lezárult. A felelős Pozsonyi Balázs lett.

− Minden rendezvényhez kapcsolódó dokumentumot migráltam Nimitz-ről a
Five-0 drive-ra.

o Struktúráltam, kiegészítettem és formáztam

− Megtartottam a rendezvényről való tájékoztatást és átadtam a KB elvárásait a
főrendezőnek.

Iván nap

− Befejeztem a rendezvény visszacsatolását.

− Az Iván nap főrendezője Nagy Sarolta Eszter lett.

− Minden rendezvényhez tartozó feljegyzést összeszedtem és felvittem Five-0
drive-ra.

o Struktúráltam, kiegészítettem és formáztam

− Megtartottam a tájékoztatást a rendezvényről és átadtam a KB elvárását a
főrendezőnek.

Újoncozás

− Az őszi újoncozás lezajlott, a bedobottak elbírálásra kerültek.

Sch Nyári Tábor

− A tavaszi időszakból tanulva a főrendezőkeresést megkezdtem. Az érdeklődés a
rendezésre kimagasló volt, így pályázatot írtam ki.

Make the Koli Szép Again Projekt

Gazolás projektrész

− A Schönherz Qpa alatt Qpa feladatként a projekt egy része ki lett adva. A kollégium
nyugati oldalán a gazolás lezajlott.

− Az északi, keleti és déli oldalon a gazolás októberben fog megvalósulni.

Infrastruktúra projektrész

− A projekt a szeptemberi időszakban szünetelt a gazolás és virágültetés projektrész
miatt.

− A projekt az októberi időszakban kezdi meg a tavasszal történő fejlesztés
kidolgozását.



Virágágyás projektrész

− A gazolás projektrészhez hasonlóan a Schönherz Qpa alatt megvalósult a nyugati
oldal rendbetétele.

− Az északi, keleti és déli oldalon az októberi időszakban várható haladás.

− A virág és virágföld rendelését én vittem. Az akadályok ellenére sikeresen
megvalósult a folyamat. Gazdasági elszámolást az október elején tudom
megejteni.

Nyári támogatott kollégium

− Az RVT előtt prezentáltam a nyárra vonatkozó vállalások eredményeit.

Eseti Ügyek
Alumni rendezvények

− A hónapban átbeszélésre került több Alumni rendezvény:

o Sch60

o 2 születésnap

o 2 osztálytalálkozó

− Részt vettem a Five-0 x Alumni megbeszélésen, ahol a fent említett
rendezvényeket, időpontjait és elvárásait egyeztettük.

− A Five-0-val egyeztettem a rendezvények részleteit.

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni Nagy Sarolta Eszter és Lőrincz Attila munkáját. Hatalmas
elhivatottsággal és időt nem kímélve dolgoztak, hogy az esemény megvalósulhasson.
Rajtuk kívül szeretném megköszönni Fábry-Nagy Enikőnek és Pozsonyi Balázsnak a
projektbe vetett áldozatos munkát.


