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DEÁK ELEMÉR DÁVID 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

KB-REF GÁRDA 

 
 
Az félév elején segítettem az F19 pakolásában, majd az ÁB osztó vacsorán voltam főpincér, így 
felügyelve az ételadagok kiporciózását és azok felszolgálását, majdpedig a rendezvény utáni 
takarításban is segítettem. Ezekután KB választáson bizottsági tag voltam és segítettem a 
szavazatszámlálást, majd a Park projektben a park felmérésében és az így elkészült vázlat 
digitalizálásában segítettem. Ezt követően a KGY vacsora főszervezője voltam és a Schönherz nyári 
tábor körös kapcsolattartója és szakácsa feladatköröket láttam el. Augusztus végén a kollégiumi 
mosókonyhák felmérését végeztem, melyben megállapítottuk a szükséges rekeszek számát és az 
egyéb hibákat és/vagy hiányosságokat. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 

Téli gárdatábort szerveztem, képzészáró táborban operatív munkálatok végzése (főzés, bepakk, 
kipakk, takker) ezenkívül egész félévben aktív tagja voltam a seniorszobának, vagyis segítettük a 
gólyákat a tanulmányi kérdéseikben és a közösségi életükben. 

EGYÉB 

 
 
Főrendezőként a félévben főként a kisfőnökök munkálatainak felügyelése és irányítása volt a 
feladatom, valamint az esetleges konfliktusok megoldása. Ezenkívül gyűlések,feelinglelövő esemény 
és túraútvonal bejárás szervezése, valamint a CsT-napján az állomások felügyelete és csapatok 
irányítása. Az esemény után egy visszacsatolós gyűlés tartása és vezetése majd a visszacsat doksi 
megírása a KB részére volt a lezárása a rendezésnek. 

LÁNGOSCH 

 
 

A félévben minden nyitáson jelenvoltam és a nyitások felén én töltöttem be a nyitásfőnöki 
feladatkört is (a nyitáson jelenlévő emberek irányítása és az időzítések figyelése a tésztakészítés 
időben való elkezdése céljából) Emellett immár harmadik féléve tőlem telhető legjobb módon 
teljesítettem a körgazdaságis felelősségemet.  
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FELEZŐ BÁL 

 
 
A felező megszervezésében az ételadagok kimérését és azok felszolgálását felügyeltem és irányítottam 
főpincérként, ügyelve az este programjának zökkenőmentes haladására, majd a rendezvény 
végeztével takarításban segítettem. 

PULCSI ÉS FOLTMÉKÖR 

 
 

Kb 100 Csillagtúrás és kb 100 GTB-s foltot készítettem el. 

DEZSŐ BULI 

 
 

A tavaszi Dezső bulin a délutáni feldolgozásban segítettem (húsvágás, darálás, gyúrás) majd a 
konyhában vettem át a sütőfőnöki feladataimat, vagyis a nagymennyiségű feldolgozott húsárú 
megsütését az egy emelettel feljebb éppen kinyitó kajáspult kéréseinek megfelelően. A rántott 
húsokkal idén a tavalyihoz hasonlóan rekord idő alatt elkészültünk, így több emberi erőforrást 
tudtam a hurka és kolbász sütésére fordítani, így a sütéssel fél 1-re végeztünk is. 

 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 
 
 


