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GIORIS THOMAS 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

FELEZŐ BÁL 

 
 
A felező bálon részt vettem dolgozóként, pincérnek beosztva valamint ügyeltem a rendezvény 
tisztaságára és a rendre. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 

Gólyakörte: 
A gólyakörtén én voltam a pakoló főnök. Csapatommal mi feleltünk a rendezvény helyszínének 
berendezéséért, valamint annak eredeti állapotába való visszaállításáért. 
 
Gólyakocsma: 
A félév során aktívan résztvettem a 4 GK rendezésében töb poszton is beosztva. 
 
Senior képzés: 
A képzésen részt vettem képzőként. Részt vettem több blokk kidolgozásában is esetenként egyedül, 
esetenként társaimmal. Minden héten több gyűlésen is résztvettem. 
 
Gárda tábor: 
Három társammal rendeztük a TTNY gárda nyári táborát. Körös kapcsolattartóként én feleltem a 
felszerelések kölcsönzéséért. 
 
G7: 
A BMEx-en állomás főnökként vettem részt. Két segítőmmel mi feleltünk állomás programjáért. Az 
esemény közben vezényeltem a foglalkozást és tartottam a kapcsolatot a többi állomással egész nap. 
A fizika szintfelmérőn eligazító voltam, majd a felmérő után részt vettem a dolgozatok javításában. 
 
Tankör senior: 
Rendszeresen bejártam tankörire valamint ZH-k előtt tartottunk konzikat is. 
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CSILLAGTÚRA 

 
 

A csillagtúra előmunkálataiban résztvéve elmentem beszerezni a rendezői pólókat, valamint 
csapatommal kidolgoztam az állomásunk programját. A rendezvény napján állomásfőnökként 
vezényeltem a feladatokat és közben tartottam a kapcsolatot a többi állomással, hogy torlódás nélkül 
haladjanak a résztvevők. 

SZOLGÁLTATÓ RESZORT 

 
 

Beszer felelős: 
A félév során, és a nyári táborra végig én feleltem az alapanyagok beszerzésért. Feladatom volt a 
készletünk nyilvántartása majd az alapján egy beszer lista összállítása optimalizálva a becsült vendég 
számhoz a különböző nyitásokon. Én vezényeltem a bevásárlást is amit körtagjaimmal és 
próbásaimmal ejtettünk meg közösen. 
 
Gazdaságis: 
A félév felétől én végeztem a kör gazdasági munkálatait. Minden nyitás után elvégeztem a záró 
elszámolást, intéztem a ház felé való kötelességeinket és vezettem azokat az SGR-ben. 
 
Körvezető: 
A félév elején kezdtem a betanulást a körvezetői pozícióba, fokozatosan az adminisztratív és egyébb 
teendőkkel. A félév végén én végeztem el a körtagok közösségi pontozását figyelembe véve a munka 
folyamatokon való részvételüket és teljesítményüket. 

 

 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 

 
 

 
 
 
 


