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ALEKSZEJENKÓ LEVENTE 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. augusztus 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

KULTÚR RESZORT 

 
 

Kultúr reszort szintjén a KultúrNightok megrendezésében vettem ki a részem. 
 
Megkerestem és betanítottam a főrendezőpárost. A velük folytatott "betanítás" nagyjából egy egész 
estés megbeszélés volt, ahol töviről hegyire elmondtam, hogy mit hogyan kell csinálni, ugyanis ők 
még nem rendeztek semmilyen schönherzes rendezvényt korábban. 
 
A tavaszi félév során az első KultúrNight rendezésében még társrendezőként voltam jelen a 
főrendezőpáros mellett az est folyamán. 
 
A Nagy KultúrNightokra én kerestem meg és kértem fel a zenészeket, én tartottam velük a 
kapcsolatot. Ez összesen nem volt több néhány óránál. 
 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 

A tavaszi félév folyamán 5-6 alkalommal (amikor nem laborlátogatása volt a tankörömnek, és 
megtartották a foglalkozást) részt vettem az i11-es tankör Tanköri foglalkozásain. 

Emelett két tankörsörözést is rendeztem, amiken részt is vettem.Továbbá két alkalommal 
megszerveztem a tankörömnek azt, hogy egy egyetemi oktató tartson konzultációt Bevezetés a 
számításelméletbe 2. tárgyból. 

A nyáron főleg az infós Digitális technika tárgy konzultációs anyagain dolgoztam, ez kb. egy hetemet 
vette igénybe, remélem, az ősszel minden eddiginél jobb színvonalú konzultációs foglalkozásokat 
tudunk majd tartani ezáltal. 

A Gólyahéten is amikor csak tudtam, segítettem. Tankörseniorként a BMEX elején, Gárdásnapon, 
Vártúrán tudtam jelen lenni, illetve szerdán, a fizikafelmérő előtt segítettem be az ébresztésbe a 8. 
szinten, ahol némi kávéval próbáltunk kedveskedni az első évfolyamosoknak. 

LA’PLACE CAFÉ 

 
 
A La'Place kávéház körvezetőjeként a tavaszi félév elején átgondoltam azt, hogyan válhatna egy igazi 
csapat a körtagokból. Ennek első lépése az újoncok bevonása volt, ami igen eredményesen sikerült, 
nagyjából 15 újoncot köszönthettünk magunk között. 
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Aktív oktatást rendeztem az újoncok számára, ahol megtanulhattak sütit sütni, turmixot csinálni és 
nem utolsó sorban csíkos kávékat is elkészíteni. Ezt többnapos előkészülettel tartottuk egy február 
végi estén. 

A nyitásainkon a beszerzéstől kezdve a takarításig mindig aktívan részt vettem, ez alkalmanként 
(mindennel együtt) kb. 12 órányi tevékenység, a félévben 7 alkalommal. 

Emellett csapatépítő estéket rendeztem, ezeken is aktívan részt vettem, a félévben négy alkalommal. 

A nyáron két projektünk volt, az egyik a gólyatábori megjelenés. A Gólyatáborra süteményeket 
sütöttem, illetve az SSSL-lel tartottam a kapcsolatot. A másik projekt egy tábor megszervezése volt. 
Ez a háromnapos kirándulás több napnyi szervezést igényelt, ugyanis csak nagyon nehezen sikerült 
árban és fekvésben is megfelelő szálláshelyet találni. 

Az eseti megkeresésekkel, eszközigénylésekkel, illetve a GameNight-os felkéréssel is én foglalkoztam 
az elmúlt időszakban. 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


