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TÖRÖK ÁDÁM 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

DEZSŐ BULI

 

A rendezvényen reggeltől estig dolgozva segítettem a kör munkáját. 

SZOLGÁLTATÓ RESZORT

 

A Vödörkör körvezetőjeként: 

• A félév során megszerveztem a nyitásainkat, minden héten megterveztem a PR plakátokat, 

napra készen tartottam a kör Facebook oldalát. 

• Részt vettem egy nyitás kivételével az összes nyitáson, több ember munkáját végeztem el és 

közben menedzseltem a nyitást. 

• Megszerveztem a Gólyakörtés nyitásunkat és a Gólyatáborban is képviseltük a kört két 

nyitással. 

• Havi rendszerességgel adtam kölcsön az eszközeinket más embereknek, köröknek és 

szervezeteknek. 

Egyéb: 
Segédkeztem a teljes nagykonyha kitakarításában. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND

 

Féléves tevékenységeim: 

• A fehér Senior szoba aktív tagja voltam, ahol a gólyákkal laktam és foglalkoztam nap mint 
nap, 

• a Senior képzésen csoportvezetőként vettem részt, ahol 7 embert fogtam össze, hogy 18 
ember számára előadűsokat tartsunk 8 héten keresztül, 

o minden héten egy gyűlést tartottam a képzőknek, 
o minden héten egy gyűlésen vettem részt, amit a főrendezők tartottak, 
o minden héten koordináltam az előadásokat, amit a képződőknek tartottunk, 
o a képződőnek tartott tábor szállásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat intéztem 

el, 
o több (3 - 4) csapatépülést szerveztem a képzőim számára 

• egy közösségi eseményt szerveztem a gólyáknak (Cyberjump), 

• Gólyatábor szervezésében is részt vettem. 
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KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÉS ÉRDEKVÉDELMI RESZORT

 

Féléves tevékenységeim: 
 

• a zárszerkezetek javításához csavart és csavarragasztót vásároltam, 

• a zárszerkezeteket javítottam (csavarragsztás, visszakalapálás), 

• lefejlesztettem, hogy minden kártya 'el nem fogadott' állapotba kerül automatikusan félévente, 

• lefejlesztettem, hogy az egy hétig 'el nem fogadott' állapotban lévő kártyák automatikusan 

eltávolításra kerülnek a felhasználótól, 

• frissítettem a szervert, 

• az oldalon lévő hibákat javítottam és egyéb fejlesztéseket végeztem. 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


