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Beszámoló
2021. március
Március 2.
Elkezdtük szervezni a Bárczi UPK-t, megbeszélni, hogy kinek milyen időpontban jó, illetve,
hogy hogyan osszuk fel az eseményt.
Egyeztettem Bárdosi Bence szervezetfejlesztésért felelős alelnökkel, aki segített létrehozni az
utánpótlásképzésünk Teams csoportját.
Március 8.
A Bárczi UPK első alkalmán vettem részt.
Március 9.
Elnökségi ülésen vettem részt.
Március 10.
Lezajlott a Bárczi UPK második alkalma is, melyen köszöntöttem a részt vevőket és
tájékoztattam az érdeklődőket a tisztségemről.
Elkezdődött a második Mi a pálya? szervezése, egyeztetni kezdtem a vendégekkel.
Március 12.
Helyettesítettem Kup Katica elnököt egy kari megbeszélésen, ahol az energetikai felújításról
volt szó. A fontosabb, illetve a minket érintő információkat továbbítottam a HÖK
tisztségviselőinek.
Március 15.
Elkezdődött a Mi a pálya? második előadásának promózása a Facebook-on és Instagram-on,
ebben Bajnay Márta kommunikációs bizottsági elnök volt segítségemre.
Március 19.
Vörös Fanni gazdasági alelnökkel elkészítettük a 2021. szeptemberi orientációs napok
igénybejelentő listáját.
Március 22.
Egyeztettünk Kup Katica elnökkel és azokkal a tisztségviselőkkel, akik Kari Tanács tagok.
Március 23.
Lezajlott a Mi a pálya? második előadása, amivel ismét több, mint 50 hallgatót sikerült
megmozgatnunk. Az eseményt én és Bajnay Márta koordináltuk.
EHÖK Sportbizottsági ülésen vettem részt, ahol az aktualitásokról beszéltünk.
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Március 24.
Kari Tanács ülésen vettem részt, ahol bemutatkoztak a rektorválasztás jelöltjei.
Elnökségi ülésen vettem részt.
Március 31.
EHÖK Rendezvényszervező bizottsági ülésen vettem részt, ahol az aktualitásokról beszéltünk.
Mindezek mellett válaszoltam minden e-mail-es és Teams-es megkeresésre. Ebben a hónapban
is részben én feleltem a Bárczi HÖK Instagram felületéért, story-kat és bejegyzéseket egyaránt
megosztottam. Facebook-on is válaszoltam üzenetekre és időnként besegítettem a csoportok
kezelésébe is.
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