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VETÉSI DÁNIEL 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

LEVELUP

 

A félévben mindkét buli szervezésében részt vettem, előzetesen a PR munkákat segítettem, főleg a 
facebook oldal kezelésével. Az első bulin belső lengőként dolgoztam végig az estét, poharakat 
szedtem, és tisztán tartottam az FNT-t a bulizni vágyóknak. A második bulin pedig estfőnökként 
felelős voltam a terem belső részének tisztán maradásáért. 

FELEZŐ BÁL

  

A belsős produkcióért voltam felelős, így én tartottam a kapcsolatot a tököslegény felelősével Czárth 
Csanáddal. A tököslegényhez való eszközök beszerzéséért. Ezen felül én és Kovács Bence voltunk az 
este házigazdái, így egész éjjel próbáltuk szórakoztatni a publikumot az üresjáratok alatt. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND

  

Február elején megtettük Bánkuti Enikő főrendezőtársammal az utolsó simításokat a GólyaKörte 
előkészületeivel, mint például menetlevelek véglegesítése,, gyűlés a pakolókkal. A rendezvény napján 
felelősségem volt, hogy az I épületben minden rendben menjen a rendezvény I épületben töltött ideje 
alatt. Ezek után részt vettem a seniorképzésben, mint képző, ez egy februártól áprilisig tartó időszak 
volt, amely alatt hetente kétszer vettem részt gyűléseken, valamint heti egy alkalommal tartottunk 
képzés alkalmat a képződőinknek. A félév során 4 Gólyakocsma is megrendezésre került, illetve az 
események alatt is dolgoztam. Ezek után nyáron a gólyatáborban rendezőként vettem részt. Továbbá 
Gólyahéten fel voltam kérve a BMEx nevű programra állomásfőnöknek, így egész nap az R épületnél 
tartottam állomást a gólyáknak két segítőmmel. 

CSILLAGTÚRA

  

Állomásként az egész napot, reggeltől estig a hegyen töltöttem és feladatokkal láttam el, az éppen arra 
járó csapatokat. Ezen felül a reggeli pakolócsapattal együtt értem ki a nagyrétre és kezdtem el sátrakat 
állítani, előkészíteni a nagyrétet a résztvevők fogadására. 
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KB-REF GÁRDA

  

A félév során részt vettem az F19 projektben, egyeztettem az SVK-val a bútorozásról. Ezen felül én 
voltam a Schönherz Nyári Tábor főrendezője, így feladatom volt összeszedni a csapatot akikkel 
együtt dolgoztam, és az ő munkájukat koordinálni. Én tartottam a kapcsolatot a szállással a 
helyszínen. Ezen felül összefogtam a csapat munkáját, és segítettem nekik ha azt igényelték. 

HOMÁR

  

Félév során háromszor vettem át árut, ez tartalmazza az ár tényleges átvételét valamint raktárba 
pakolását,  illetve egyszer takarítottam a kör klubszobáját. 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


