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A félév elején az operatív csapat tagjaként segítettem a 4 napos Első- Másodéves Tábor rendezését. 
Kísérőként részt vettem a lányok napja nevű egyetemi rendezvényen. Tranzitosként dolgoztam a 
Képzészáró Táborban. A gólyákat üdvözlő dékáni levelek csomagolásában is részt vettem.  

Egy társammal, ketten feleltünk a gólyatánc kitalálásáért és oktatásáért, az ezzel való foglalkozás 
a gólyatábor előtti hetekben több délután kreatív munkát és gyakorlást jelentett. 

A képzés során a Közös Képzésalkalmon állomásfőnök voltam, ez 3 ember összefogását, 
felkészülésének levezénylését és egy esti állomás megtartását foglalta magában. 

A május közepétől augusztus végéig tartó időszakban a Gólyahét főrendezésével is foglalkoztam a 
főrendező párommal. Összeállítottuk a 9 napos rendezvény részletes programtervét, a gyülekezőket, 
a helyszíneket. Ennek során kiválasztottunk közel 30 kisfőnöki posztot, definiáltuk a feladataikat, 
elvárásainkat feléjük. A kisfőnökökkel tartottuk a kapcsolatot, figyelemmel kisértük a haladásukat, 
segítettük őket. Az én feladatom volt a Gólyahét költségvetésének összeállítása, az igények felmérése. 
A mi felelősségünk volt a kollégiumban és környékén tartott rendezvények pontos bejelentése az 
üzemeltetés felé. Külön foglalkoztunk a rendezvényünkön részt vevő gólyák étkezésével, ebédre 
beosztottuk őket, hogy sehol se legyen túl nagy tömeg. A nem kollégista gólyáknak kollégiumi 
vendégkártyákat igényeltünk, ezek kiosztása és visszaszedése az én felelősségem volt. 

DEZSŐ BULI  

 
 

A buli előkészületeként elmentem a rendezői pólókért autóval. Segítettem a konyhafőnöknek a 
fűszerek előzetes felmérésében, leltározásában. Reggel részt vettem az ébresztésen, utána reggel 10-ig 
segítettem a teendőkben. Délután segítettem a véradós dolgokat kipakolni. Majd egész éjszaka 
segítettem a már nem használt eszközök összepakolásában, elmosásában, felvitelében a raktárba. 
Hajnalig segítettem a nagytermek takarításának a befejezésében. Másnap segítettem a bulis klubszoba 
és a raktárak rendbetételében. 

KB-REF GÁRDA 

 
 
A Kollégiumi Bizottság választási bizottságának tagja voltam. Ez négy délután szavaztatásból és egy 
este szavazatszámlálásból állt számomra. 
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SZOLGÁLTATÓ RESZORT 

 
 

A Szauna kör körvezetőjeként összefogtam a tagok munkáját, nyitásról nyitásra ügyeltem a helyiség 
tisztaságára. A fürdőhelység és a pihenőhelység tisztaságáért nagytakarításokat szerveztem, amik 
során több ember munkáját koordináltam. A félév során volt egy kiégett fűtőszál és egy elromlott 
relé, melyek cseréjét levezényeltem. 
 
Megszerveztem a kör Gólyakörtés megjelenését és a megjelenésen végig jelen is voltam. Az újoncok 
adminisztrációját, listatagságukat, a honlapon jogaik beállítását intéztem. A félévben tartott 
körvacsorának a megszervezését felügyeltem és segítettem. A csapat összetartásáért többször 
csapatépülő szaunázást szerveztem. 
 
Beszereztem az éves takarításhoz szükséges takarító eszközöket, takarítószereket, az illóolajok, kövek 
és más eszközök beszerzésében is segítettem. 25 órát nyitottam a szaunában, melyből több egyéni 
vagy csoportos kérésre történt. 
 
Képviseltem a kört a küldöttgyűléseken és a reszortgyűléseken. 

BULIS RESZORT 

 
 
A Bulis Reszort gazdaságisaként, reszortvezető helyetteseként segítettem a reszortvezetőt a gyűlések 
jegyzőkönyveinek írásával. A reszortvezetőt tanácsaimmal segítettem. A reszortvezetővel közösen 
reszortvacsorát, csapatépülést és vezetőségi félévzáró vacsorát szerveztünk.  A félév folyamán 
figyelemmel kisértem a reszort gazdaságisainak munkáját, a felmerülő kérdések megoldásában 
rendelkezésükre álltam.  

 
A reszort tagjainak közös mintájú póló szitázását, megvételét, átvételét intéztem el. A reszort 
körvezetőinek saját névvel ellátott reszortos pulcsi szitázását, megvételét, átvételét intéztem el. 
 
A klubszobába új kanapé behozatalát szerveztem meg. A klubszobában lévő számítógépet többször 
szereltem, karban tartottam. A 1519 tisztántartásához takarítóeszközöket szereztem be. 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 


