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BALOGH ÁKOS 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. szeptember 1. és 2019. január 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

AMERICANO 

 

A félév során a kör nyitásaihoz szükséges beszerzésért voltam felelős. Vasárnaponként megrendeltem 
a pékárut az AK-ból, illetve szinte minden kedden én mentem el a vásárcsarnokba a marhahúsért. 

A félévben 5 nyitáson voltam jelen, 3 alkalommal hétfői beszeren, keddin pedig kb 8-szor. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A félév során az alábbi tevékenységeket végeztem a Lovagrendben: 

Ökörsütésen a KajaFunky gebin tagja voltam. A rendezvényen sör és nasi árusítással foglalkoztam. 

A gólyabált megelőző Öregvacsi rendező tagja voltam. A bepakolástól ott voltam, kiszolgáltuk a 
résztvevőket étellel és itallal, majd a takarítás vezetője voltam. 

Gólyabálon a kapu egyik kisfőnöke voltam. A rendezvényt megelőzően intéztük a nyakbaakasztókat, 
illetve segítettem laminálni a badgeket, illetve a beengedés logisztikáján dolgoztam. Fő feladatunk a 
résztvevők beengedése és a jegyek ellenőrzése volt az este folyamán. 

A Mentor-Senior esten rendezőként vettem részt. Készítettünk szendvicseket az estére, illetve a buli 
után kitakarítottuk az ENT-t és a körfolyót. 

Az Első- és Másodéves Tábor előkészületei már javában zajlottak a félév során. Gyűléseken vettem 
részt a csoportommal, kontaktemberekkel találkoztam, illetve a két blokkom kidolgozásán dolgoztam. 
A két blokkom a Kommunikáció és a Rendszerismeret volt. 
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BULIS RESZORT 

 

A félév mindkét szakestjének én voltam a főrendezője, így intéztem a rendezvény bejelentését. 

A szakest előkészületi munkáit (daltanítások, beszer, PR, nyomtatások, korsórendelés, program) 
menedzseltem, tartottam a kapcsolatot a részfeladatokat végző emberekkel, és a többi körrel (AC, 
SPOT). 

A félév során mindkét Szakestélyén főgaratőrként vettem részt, vezettem a garatőrök munkáját (étel 
előkészítése, majd étel és italfelszolgálás). 

Vezényeltem a rendezvények bepakolását, a Búfelejtő Szakesten a kipakolást és a takarítást is. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


