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VINCZE ÁDÁM 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

AMERICANO 

 

A félév során 1-2 kivétellel részt vettem a kör összes nyitásán, ahol segítettem a hotdogok és 
hamburgerek alapanyaigainak előkészítésében, illetve ezek elkészítésében is, a nyitás végén pedig a 
nagykonyha kitakarításában, eszközeink elmosogatásában. Több alkalommal ott voltam a hétfői 
beszereken, ahol az ételek alapanyagait vásároltuk meg. A félév végén a belsős nyitásunkon is részt 
vettem, ennek során taggá avattak. 

HETIFŐNÖKI GÁRDA 

 

A félév során a beosztásomnak megfelelően, 4 héten keresztül, továbbá a teljes nyári időszak alatt 
ügyeltem a nagytermeink és raktáraink állapotáért. Ezen hetek során átadtam a kulcsokat a 
rendezvények felelősségvállalóinak, majd a rendezvények végeztével ellenőriztem a termek 
tisztaságát. A 118-as takarítószerraktár fogyóeszközeit folyamatosan pótoltam. A heteim során a heti 
történésekről a beszámolóimat időben megírtam. A félév elején elkészítettem a hetifőnöki beosztást, 
továbbá intéztem a szemeteszsákok beszerzését. Szintén a félév első heteiben egy másik hetifőnökkel 
közösen tartottam egy főrendezői tanfolyamot, ahol a teremfoglalás menetéről, a termek 
felszereltségéről, és a főrendezők felelősségi köréről beszéltünk a megjelenteknek. A gárda 
vezetőjeként képviseltem a gárdát a reszort illetve a KB felé. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 
Az Első-másodéves táborban trénerként dolgoztam, így a csoportunknak a saját előadásaim 
megtartását végeztem. 
 
A KépzésZáró Táborban operatív feladatokat láttam el, segítettem a főzést, pakolást, illetve 
pultoztam, valamint az egyik programon állomást tartottam az érkező képződőknek. 
 
A gólyatábor előtáborában segítettem a színfőnöknek a gárdám táborra való felkészítésében. A 
gólyatábor alatt tartottam a gólyáknak két nevelőtanári beszélgetést, illetve a problémásabb gólyákkal 
(pl. haza akar menni) beszélgettem. 
 
A gólyahéten beköltözés alatt a szülőknek tartottam egy másik nevelőtanárral szülői tájékoztatót a 
kollégiumról és egyetemről, illetve körbevezettük őket egy kollégiumi szinten. A gólyahét további 
részében a HR beosztásomnak megfelelően vettem részt: gólyákat kísértem, a főzésben segítettem, 
fizika szintfelmérőt javítottam, illetve a beíratkozást segítettem. 
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A félév során folyamatosan tanultam bele a várúri pozícióba, a félév vége felé a gárdán belüli 
döntéseket (pl. gárdás táborok rendezői, gólyatáborrendezők) én hoztam meg. A posztot nyári 
seniortáborban vettem át. 
 
 
KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 
 
 

 
 
 
 


