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BURUS ENDRE 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

FELEZŐ BÁL 

 
 
A Felező bál alatt segédkeztem a felezőbálon a pincéreknek. 
A Felező bál utáni takarításnak voltam a kisfőnöke, ezt a takarítást le is vezényeltem. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 

A tavaszi félév során a seniorszobában laktam, segítettem a gólyáknak a szinttel kapcsolatos 
dolgokkal. 

Az említett időszakban tankörseniorként is tevékenykedtem, ami főleg a gólyák laborok és tanszékek 
látogatására való kíséréséből állt. 

Az idei seniorképzésen újonc képzőként vettem részt a képzésen, ebbe az alkalmak kidolgozása és az 
alkalmakon való részvétel is beleértendő. 

A félév során volt 4 gólyakocsma is, mindegyik gólyakocsma rendezésében részt vettem, ezek közül 
az egyiken egy kisebb vetélkedő kisfőnök-e voltam. 

Az idei gólyahéten a Bucket List online vetélkedőnek voltam az egyik kisfőnöke, körülbelül 3700 
feladatbeadást adminisztráltunk és javítottunk ki. A gólyahéten továbbá a vártúrán voltam rádiós 
kísérő, a Teaházban voltam pakoló ember, a beköltözésen egy műszakban fogadtuk az érkező 
gólyákat. 

CSILLAGTÚRA 

 
 
A Csillagtúra előtt és után a pakoló kisfőnökként tevékenykedtem. Levezettem a kollégiumból a 
nagyrétre való kipakolást, és a nagyrétről való visszapakolást, én tartottam a kapcsolatot a tranzittal és 
ellenőriztem, hogy minden időben a helyén legyen. 

A Csillagtúra alatt az első állomás főnöke voltam, a nagyréten fogadtuk az érkező csapatokat. Miután 
elvégezték a feladatokat a csapatok a nagyréten, továbbküldtem őket, a következő állomásra. 
Figyeltem arra, hogy minden érkező csapattal legyen egy rendező aki elvégezteti velük a feladatot. 

Az egész rendezvény teljes időtartama alatt dolgoztam. 

VIK SZAKESTÉLY 

 
 
Egyik szakestnek az előkészületeiben és a bepakolásában vettem részt. 
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SZOLGÁLTATÓ RESZORT 

 
 

Az Americanoban körvezetőként tevékenykedtem, mind a 12 nyitást levezettem. Képviseltem a kört 
a GólyaKörTe-n. Felügyeltem az újoncok lepróbáztatását, levezettem az avatásukat. A nyitásokon a 
levezetésen kívül dolgoztam is, változatos feladatokat teljesítettem, kezdve a zöldségek 
feldarabolásától, a hamburgerek és hot-dogok összerakásán át, egészen a takarításig. 

Többször is kölcsönkérték a kör eszközeit, ezeket minden alkalommal kiadtam és visszavettem. 

 
 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 
 
 


