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RÉVFALUSI CSONGOR 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND  

 
 

Ebben a félévben ezeket a dolgkat csináltam a lovagrendben: 
 

● Nyári és Téli DrWu tábor főszervezése: A szállás foglalást, átvételt és fizetést én intéztem 
mindkét esetben, ezen felül az étkezések megszervezése, jelentkezők összegyűjtése, pénz 
beszedése, tábor előtti beszerzés volt a fő feladatom. 

● Gengszter Gumimacik képzés csipijában képeztem: A képzés alkalmakon kívül gyűléseken 
vettem részt hetente többsör is, ahol közösen felépítettük az alkalmakat képzéstársaimmal, 
majd az alkalmakra felkészültem, kistábor, és csapatépülés szervezésében vettem részt. 

● Tankörsenior voltam: Tankörikre jártam, ahol próbáltuk a gólyák aktuális problémáit 
megoldani, emellett 2 tankörsörözést szerveztem a félév során. 

● Gólyatáborban Kártyasenior: A tábor előkészületeiben minimálisan (szobaseniorok 
beosztása, alapvető feladatok átbeszélése) vettem részt 

● Gólyahéten tankörseniorként és fizika szintfelmérő kisfőnökként részvétel: A Gólyahét 
előkészületeiben a fizika szintfelmérőjhöz kapcsolód feladatokat csináltam. Hr lista 
összeállítása, termek átvételéről, és az egész folyamatról szóló komunikáció az egyetemi 
kapcsolatok felelőssel (Csabi). Majd a gólyahéten tankörseniorként minden nap (kivéve fizika 
szintfelmérő alatt) a tankörömmel voltam, programokon közösen vettünk részt. 

 

SPORT RESZORT 

 
 

Ebben az időszakban az alábbiakat tevékenykedtem a Dsk-n belül: 
 

● Toronyfutások állomásaként segítettem a szervezéseket: állomás ötlet kitalálása és 
megvalósítása, állomásként a rendezvény alatt, résztvevők fogadása. 

● Jegesest szervezésében, mind jegyárusításban, mind helyszíni munkában: 2-3 műszak 
jegyárusítás, és esti beosztás + pakolás rendezvény után 

● Random sportok(3) megszervezése és kitalálása: 2 esélykiegyenlítős ping pong szervezése 
(emberek összegyűjtése, teremfoglalás, beszer, takker) és egy strandröplabda szervezése 
(emberek összegyűjtése, helyszín foglalás, számlák intézése) 

● Félév végi körvezetői feladatokban besegítés, betanulás: Közösségi pontozást közösen 
csináltuk Viktorral, valamint az új működési szabályzatot is közösen állítottuk össze. 

● Nyáron körvezetőség átvétele, reszortvezzel közösen új koncepció kidolgozása: Felelősök 
kiosztása régi körvezek helyett, klucsok összegyűjtése, és új rendezvények (pingpongverseny, 
kosár bajnokság, focikupa) kigondolása. 

 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


