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OMBÓDI MARCELL 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

HETIFŐNÖKI GÁRDA 

 
 

A beosztásnak megfelelően, a félév során 4 héten keresztül ügyeltem a nagytermek állapotának 
megőrzéséért. Ezen hetek során átadtam a kulcsokat a rendezvények felelősségvállalóinak, majd a 
rendezvények végeztével ellenőriztem a termek tisztaságát. A heteim során a heti történésekről a 
beszámolóimat időben megírtam. Félév elején egy másik hetifőnökkel közösen tartottam egy 
főrendezői tanfolyamot, ahol a teremfoglalás menetéről, a termek felszereltségéről, és a főrendezők 
felelősségi köréről beszéltünk a megjelenteknek. Segítettem a szemeteszsákok beszerzésében, 
valamint az FNT etalon takarításában. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a nagytermet a lehető legalaposabb 
módon kitakarítottuk pl.: bőrdíványok tisztítása, alattuk való kitakarítás. 

VIK SZAKESTÉLY 

 

A félév során két szakestély előkészületeiben vettem részt. Segédkeztem a terem bepakolásában és a 
kialakításában, valamint az este alatt felhasznált zöldségek és gyümölcsök szeletelésében. Egy 
szakestélyen voltam garatőr, feladatom volt a zsíroskenyerek, italok hordása a vendégeknek. Egy 
alkalommal részt vettem a terem elpakolásában és kitakarításában. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A félév során képzőként vettem részt a seniorképzésben .  12 gyűlésen, 2 táborban vettem részt, 
valamint mind a 7 képzés alkalmon. A gyűlésekből 11-en a képzés alkalmak felépítését dolgoztuk ki, 
hogy az adott alkalmon ki mit mond el és milyen eszközökkel tudja ezt élvezhetővé tenni. Az utolsó 
gyűlésen pedig a teljes képzésről tartottunk egy visszacsatolást. Ezeken kívül figyeltük a képződők 
fejlődését, melyről a gyűléseken mindig beszéltünk, hogy ki, hogy látja az adott embert. 

Gólyahét alatt a Chill&WTF kisfőnöke voltam. Feladatom volt a program megtervezése, tartani a 
kapcsolatot a programra felkért körökkel, valamint a felügyelni a program menetét. A hét folyamán 
egyéb operatív feladatokat is elláttam, mint például pakolás, valamint tankörseniorként kísértem a 
tanköröket az egyéb programokon, mint például Vártúrán, BMEX. 
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AMERICANO 

 
 
A félév során 9 nyitáson vettem részt. Fő feladataim voltak a hús fűszerezése és meggyúrása, 
valamint a pultozás, melynek során a rendeléseket készítettem el. Ezeken kívül a nyitás 
előkészületeiben segédkeztem, elmentem pékáruért, uborka, paradicsom, hagyma szeletelés, sajt 
reszelés. Minden nyitás végén segítettem a nagykonyha kitakarításában, valamint az eszközeink 
tisztításában. 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


