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SMIDRÓCZKI NORBERT 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

DEZSŐ BULI 

 
 
A tavaszi bulin ismét estfőnökként vettem részt. Beletartozott ebbe a beosztás megtervezése, a 
véradás segítése és az esti buli akadálytalan menetének felügyelete.A buli előtt levezényeltem az FNT 
bepakolását, majd a buli ideje alatt irányítottam a rendezőket és elhárítottam a felmerülő 
problémákat. 

A vágás előtti nap jelen voltam a beszerzéseknél. Ez alatt az egy napos túra alatt megjártuk Kecelt 
oda-vissza. 

SCHÖNHERZ QPA 

 
 

A 2018-as SCH QPA Nevezőtúrájának egyik felelőse vagyok. Az idei túra rendhagyó, ugyanis éjszaka 
szervezzük, emiatt komolyabb tervezésre van szükség, hogy biztonságban tudhassuk a túrázokat. Ezt 
elősegítendő fényvisszaverő szalagokat teszünk az útvonalra, illetve állomásközi rendezőket is 
biztosítunk. A helyszín is új, melynek kiválasztása szintén az mi feladatunk és hogy jól megismerjük, 
többször is bejártuk. 

A szervezésbe beletartozott még az állomások menedzselése és a feladataik ellenőrzése a magas 
színvonal érdekében. A költsévetést és a HR igényt összeállítottuk és  ütemtervet is 
elkészítettük. További feladat a BKK-val való kapcsolattartás járatsűrítés érdekében, valamint 
aggregátor és toitoi bérlése. Helyszínbejárást szerveztünk rendezőknek és a biztonság fokozása 
érdekében a csapatkapitányoknak is. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 
GTB Negyedik nap: 

A 2018-as BME-VIK Gólyatáborában Negyedik napi főnök voltam. Ez magában foglalta a program 
megtervezését és részletes kidolgozását, egészen a megvalósításig, mely egy két hónapot felölelő 
munka volt. 

A nyár folyamán tartottam a kapcsolatot a Schönherz köreivel, megszerveztem lepakolásukat, 
beleértve ebbe a kivitelik megírását, eszközök összegyűjtésétés a tranzittal való kommunikálást, a 
lejutás mikéntjéről. Megjelenésükért is én feleltem, programterveiket szűrtem a magas színvonal 
érdekében. Továbbá sportvetélkedőt rendeztem és a legeredményesebb csapatokat megjutalmaztuk. 

A programot tovább színesítendő, zenekarokat hívtam a táborba és óriásjátékokat, pl.: vizifoci, 
archery tag, airsoft. A rendező seniorok segítségére is szükség volt, kiket egész nap irányítottam, hogy  
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minden a helyén legyen. Ezen felül én feleltem a kötöttebb részek (előadások, vetítések) részletes 
programjáért is. 

A Negyedik napon mintegy 120 senior dolgozó senior munkájának összehangolása és ellenőrzése is a 
feladataim közé tartozott. 

Ökörsütés: 

A 2018-as Ökörsütésen a Funkygebin vezetésével lettem megbízva. A nyár folyamán 
csapatépüléseket szerveztem, hogy az Ökörsütésen jó csapatként jelenjünk meg. 

A Funkygebinnek idén feladatai közé tartozik állomások tartása is. Ennek okán az állomások 
színvonalas programjainak kiötléséért, kivitelezéséért, a szükséges eszközök kiválasztásáért és 
megszerzéséért is én feleltem. 

 
KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 
 
 

 
 
 
 


