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2019. NYÁRI IDŐSZAK 

 

2019. június 11. 

Elnökségi ülésen vettem részt, ahol szavazás történt az új elnökségi tagokról. 

 

2019. június 21. 

Seniorképzést tartottam, ahol többek között a gólya táborral kapcsolatos részleteket beszéltük 

meg. 

 

2019. június 23-tól kezdődően 

Elkezdtem összeállítani a senior kisokost, szorosan együttműködve a tisztségviselőkkel.  

 

2019. június 27. 

Gólya tábor szervezéssel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt, ahol összeállítottuk 

napokra lebontva a programtervet. 

Elnökségi ülésen vettem részt, ahol a Gólya táborunkról és az elnökségünk sorsáról folytattam 

beszélgetést vendégünkkel, Horváth Mihállyal, az EHÖK elnökével. 
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2019. július 2. 

Senior vélemények bekérése e-mailben a párosításhoz. 

 

2019. július 8. 

Seniorképzést tartottam, ahol vendégként részt vett az ügyvivő elnök, aki az elnöki 

feladatokról, illetve a mentorkoordinátori feladatokról nyújtott részletes előadást a 

senioroknak. 

 

2019. július 17. 

A bekért levelek és személyes vélemény alapján beosztottam párokba a seniorokat. 

 

 

2019. július 22. 

Befejeztem a senior kisokost, melyet a seniorokkal megosztottam. 

 

 

2019.július 23. 

Gólya tábor megbeszélésen vettem részt. 

 

 

2019. július 26. 

Megrajzoltattam a gólya leveleket a seniorokkal, a hiányzó levelek megrajzolásában is 

segítettem. 

Véglegesítettem az idei senior tesztet. 
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2019. július 30. 

Bevittem a leveleket a HÖK irodába, ott segítettem az ügyvivő elnöknek összeállítani a levél 

további tartalmait. A későbbiekben a leveleket ragasztani, pecsételni és feladni is segítettem. 

 

2019. augusztus 2. 

Megírattam a senior tesztet a seniorokkal. 

 

 

2019.augusztus 4. 

Megosztottam a csapatépítő játéktárat a seniorokkal, hogy meg tudják írni a csapatépítési 

tervezetet. 

 

 

2019. augusztus. 6. 

Az elnökség tagjaival GDPR tájékoztatón vettem részt. 

Az elnökségünk csapatépítőjén vettem részt.  

 

 

2019. augusztus 10. 

Telefonon megbeszélést folytattam az ügyvivő elnökkel a senior videókról és egyéb gólya 

táborral kapcsolatos felmerülő dolgokról.  

Személyesen találkoztam még az egyik főszervezővel, akivel a gólyák beosztásáról 

tanakodtunk. 

 

 

2019. augusztus 18. 

Átnéztem a senior pároktól kapott csapatépítési terveket és ezekre visszajeleztem. 

A senior teszteket kijavítottam, szükség esetén ismét vizsgáztattam. 

 

 

2019. augusztus 22-26 

Gólya táborban voltam, ahol folyamatos szervezéssel segítettem a gördülékeny munkát. 

 

 

2019. augusztus 30. 

Beosztottam azokat a gólyákat a színes csoportokba, akik nem vettek részt a gólyatáborban. 
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Budapest, 2019.09.05.                    Soós Ákos 

ELTE BGGYK HÖK 

Seniorkoordinátor 


