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BALOGH ÁKOS 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

BULIS RESZORT 

 
 

A márciusban rendezett bulis reszortvacsora utáni takarításban segédkeztem. 

CSILLAGTÚRA 

 
 

Az esemény előtt végzett munkáim: 
 
Beszerfelelősként levezényeltem az alapanyagok beszerzését, tranzitot pakoltam 
A Csillagtúra napján egy állomás főnöke voltam, ahol egész nap a résztvevők koordinálása és 
szórakoztatása volt a feladatom. A rendezvény után segítettem az eszközök elpakolásában. 

AMERICANO 

 
 
Féléves tevékenységem: 
Beszerfelelősként az én feladatom volt, hogy mindig legyen megfelelő mennyiségű alapanyag a 
nyitásokhoz. Az alpanyagokat az Interspar-ban és a Vásárcsarnokban szereztük be. 
A nyitások körülbelül felén részt vettem 
Schönherz Nyári Táborban is részt vettem az Americano nyitásain 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 
Előző féléves tevékenységeim: 

• Téli gárdatábort rendeztem 

• Seniorképzésen képzőként vettem részt, ami tartalmazott 7 héten keresztül heti egy képzést, 
egy gyűlést, amelyek egész estés elfoglaltságok voltak. Ezalatt szerveztünk két tábort, ahol 
segítettem a szervezésben. Emellett szükséges volt készülni a következő képzés alaklomra, 
ami ugyancsak nem kevés idő volt minden héten. 

• Lányok napján egy csoportot kísértem, hogy időben az előadások helyén legyenek és ne 
tévedjenek el az egyetem területén 

• Segítettem a gólyacsomagokat összerakni és felmatricázni 
Gólyahét: 

• Beköltözésen a feladatom volt, hogy a gólyákat lekössük és szórakoztassuk addíg, amíg nem 
mehettek tovább a következő állomásra 

• BMExpedíción állomásfőnök voltam, ahol koordináltam a csoportok mozgását és 
felügyeltem az állomáson levő többi senior munkáját 
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• A Teaház végén a terem takarítását vezényletem le, koordináltam az embereket és 
kiosztottam a feladatokat, és segítettem a takarításban 

• Gólyabuli után a terem takarítását vezényletem le, koordináltam az embereket és kiosztottam 
a feladatokat, és segítettem a takarításban 
 

VIK SZAKESTÉLY 

 
 

Körvezetőként a félévben megrendezett két szakest felelőse és főrendezője voltam. Mind az 
előkészületekből, mind az utómunkából kivettem a részem mindkét alkalommal. A kört képviseltem 
a félév minden reszortgyűlésen. A félév során tartottam a kapcsolatot néhány körrel (AC,SPOT), 
illetve intéztem a teremfoglalást és átvételt. Készítettem egy beosztást, hogy a tagok melyik szakesten 
tudnak dolgozni és a rendezvény alatt a munkát felügyeltem. A márciusi Forradalmi Szakesten a 
takarítást vezényeltem, koordináltam a beosztottakat. Februárban és júniusban tartottam egy 
körvacsorát, ahol átbeszéltük a féléves munkát, ötleteltünk és felavattuk az új tagokat. Gólyakörtén 
standoltunk a körrel, hogy új tagokat toborozzunk,mert szükségünk volt utánpótlásra. Ezután az 
érdeklődőknek tartottam egy gyűlést, ahol elmondtam, hogy mire számítsanak a körben, milyen 
feladatokat fognak végezni. A félév végén elkészítettem a közösségi pontozást. 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 
 
 


