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SÁNDOR SZILÁRD 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND  

 
 

Az előző félévben a következőket csináltam: 
 

● Gárdás paintballt szerveztem 
● Téli gárdatábort szerveztem, lefoglaltam a szállást, intéztem a főzést, a bevásárlást. 

biztosítottam az ottlevők zavartalan szórakozását. 
● Gárdás grillezésben segítettem (sütöttem) 
● Senior szoba lakójaként a gólyák rendelkezésére álltam problémájuk esetén 
● Az összes Gólyakocsma rendezésében részt vettem 
● A Gólyakörtén a reggeli műszakban pakoló voltam 
● A lányok napján kísérő voltam, ahol egy csoportot kísértem időben az előadásokra. 

 
Gólyahét: 

● Beköltözés: reggeli műszakban pakoló 
● BME expedíción állomás voltam 
● Sportnap: kísérő vezető, ahol az infós gólyákat és tankörseniorjaikat vezettem időre a 

helyszínekhez 
● Fizika szintfelmérő: eligazító 
● Gólyabuli: az egyik főrendező voltam, a buli meglétéért és zavartalan lefolyásáért feleltem, 

felügyeltem a műszakokban dolgozó emberek munkáját, és irányítottam a lengőket. Az 
előkészületekben felkértem a tapasztaltakat és a takkerfőnököt. 

● A kari évnyitón teremfelügyelő voltam 
● Kalóz mozi: az FNT bepakolásán vettem részt 

 
A Seniorképzésen az utánpótlás nevelés érdekében képzőként vettem részt a Tini Tolvaj Teknőcök 
képzéscsoportban.A Seniorképzés alatt  7 héten keresztül heti egy, egy estés gyűlésen vettem részt 
ahol megbeszéltük az képzés alkalmat, amiből minden héten egy  volt és ugyancsak egy estét vett 
igénybe. Az alkalom kidolgozása szintén pár órát vett igénybe minden héten a gyűlésen és az 
alkalmon kívül, valamint két tábor rendezésében is részt vettem a képzés során. A képzés után volt 
két lezáró gyűlés is ami két délutánt és estét vett igénybe. 

VIK SZAKESTÉLY 

 
 

Az előző félévben a következőket csináltam a körben: 
 

● A Forradalmi szakesten: elhoztam a korsókat Hódmezővásárhelyről és részt vettem a szakest 
utáni takarításon. 

● A Fröccsszakesten: elhoztam a korsókat Hódmezővásárhelyről, majd a bort Tök-ről. 
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● A Fröccsszakesten kontraként a programot raktam össze, a videó készítésében segítettem, 
majd az este folyamán az emelkedett és humoros hangulatért és a programért feleltem. 

● Gólyakörtén standoltam, ahol újoncokat toboroztam a körbe. 

AMERICANO 

 
 

Az előző félévben a következőket csináltam az Americano körben: 
 

● próbásfelelősként feleltem az újoncok betanításáért, melynek keretein belül én készítettem el 
a heti beosztásukat és megtanítottam őket megfelelően felvágni az alapanyagokat,valamint 
összerakni a hotdogot és hamburget 

● egy kivételével az összes nyitáson ott voltam, ahol az alapanyagok előkészítésében, sütésben 
és a hamburger és hotdog összeállításában is részt vettem 

● a hétfői beszerek több mint felén ott voltam, ahol a keddi nyitásra vásároltuk be az 
alapanyagokat 

● a félév elejém tartott nagy bevásárlásban is segítettem és fuvaroztam  
● gólyatáborban a negyedik napi nyitáson is részt vettem az ételek elkészítésében 

CSILLAGTÚRA 

 
 

A Csillagtúrán állomásfőnökként: 
 

● összefogtam az összes állomást 
● kiválasztottam az állomáskisfőnököket és én feleltem az állomásukért és embereikért, 

feladatukért és azok változatosságáért 
● felkértem az Uzcsáp csapatot vendég állomásnak és feleltem értük 
● magán a túrán reggel első pakolóként voltam jelen, majd állomás közti superhero-ként 

feleltem a csapatok útba igazításáért és az állomások irányításáért. 

FELEZŐ BÁL 

 
 

A felező bálon a következő dolgokat csináltam: 
 

● Elhoztam a korsókat Hódmezővásárhelyről 
● Estfőnökként részt vettem a programterv összeállításában és az est folyamán az embereket 

irányítottam annak időbeni és zavartalan lefolyása érdekében. 
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KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 

 


