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HÍZ DÁNIEL  
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 
A lovagrend keretein belül a félévben az első feladatom az Első-, Másodéves Tábor (EMT) 
operatívfőnöksége volt. Itt egy 10 fős csapat az én vezetésemmel látta el a tábor háttérfeladatait, 
mint kajaosztás, estivetélkedő kitalálása és levezénylése, délutáni foglalkoztatás, kajaosztás, pakolás, 
takarítás. Ezeken kívül még az én személyes feladatom volt az első esti nyomozós játék 
megszervezés. Ez egy egész estés csapatépítő, szórakoztató program volt az elsőéveseknek, amelynél 
egy klasszikus detektív szerepjátékot valósítottunk meg. 

 
A félév további szakaszában részt vettem a seniorképzésen, mint tapasztalt (másodjára) képző. 
Ebbe beletartozott körülbelül heti két gyűlésen gyűlésen való részvétel, egy kisebb tábor 
megszervezése. Többféle blokkot tartottam, mint alapszabályok lefektetése, szükség skillek 
ismertetése, rendezvényszervezés, motivációk és tankörsenior how-to. 
 
Gólyatáborban én voltam az elsőévesek érkezése napján a "vám" főnöke. Ehhez - többek között 
-  én választottam ki a megfelelő személyeket, az előtábor folyamán több blokkot is tartom az 
embereim felkészítése érdekében. Élesben koordináltam a vámosokat és tartottam a kapcsolatot a 
főrendezővel és a biztonsági őrökkel. 
 
A nyár folyamán az ökörsütés széles pult (gebin)főnökeként tevékenykedtem. Tartottam a 
kapcsolatot a főrendezőkkel illetve a sotés főnök-párommal, kínálat és eszközigényt adtam le, 
valamint csapatépítő programokat szerveztem. 

DEZSŐ BULI 

 
 

A buli estéjén pultfőnök-betanuló voltam. Figyeltem az elődeim munkáját és idővel átvettem a 
feladatukat. Mi szerveztük meg a vendégek kiszolgálását, gondoskodtunk a fellépők ellátásáról és 
figyeltük, hogy a dolgozóknak minden meglegyen a feladatuk elvégzéséhez. 
 

HOMÁR 

 
 
A félév során többször (~4) dolgoztam a pult mögött betanulóként és gyakran vettem át árut is. 
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HETIFŐNÖKI GÁRDA 

 
 
A félévben négy héten át feleltem a nagytermek megfelelő használatáért, tisztaságának fenntartásáért. 
Ilyenkor én adtam ki a kulcsokat a rendezvények felelőseinek, majd a program végeztével 
ellenőriztem azok állapotát. Minden beosztott hetem végén beszámolót készítettem az elmúlt 7 nap 
történéseiről. Egyik hetifőnök társammal a félév kezdetén tartottunk egy főrendezői tanfolyamot, 
ahol elmondtuk a fontos tudnivalókat a foglalás menetéről, a termek felszereltségéről és ebben az 
ő felelőségük szerepéről. Ezeken kívül pedig a hetifőnökökkel tartottunk egy etalon takarítást a 
Földszinti Nagyterem későbbi megfelelő használata érdekében. 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 
 
 


