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GYŐRIK MARCELL 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

AMERICANO 

 

A félévben próbáztam a körben, ez alatt 5 nyitáson vetem részt, 3 alkalommal voltam beszeren és a 
gólyabálon segítettem a kör nyitását. 

VIK SZAKESTÉLY 

 

A félévben garatőrként részt vettem a korsóavató szakestélyen, a sör és zsíroskenyér hordása, 
valamint a krampampuli felszolgálása volt a feladatom. 

A rendezvény előtt beszeren voltam és a daltanításra nyomtattam daloskönyveket. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A félévben tankör seniorként részt vettem 12 tanköri alkalmon, valamint 3 tankörsörön. 

Szobamentorként próbáltam mentorálni a 713-as szoba lakóit. 

Gólyabálon 1 óra 15 percben Csomagosztó beosztásban, 2 órán keresztül Cupidoként és 2 órán 
keresztül Lengőként tevékenykedtem. 

Az egyetem nyíltnapján a VIK iránt érdeklődő gólyák összeterelésében és a kari tájékoztató előadásra 
kísérésükkel segítettem, emelett 3 órát töltöttem csoportkíséréssel. 

A félévben GólyaKocsma rendezőként tevékenykedtem, a 4 eseményen általában 2-3 poszton 1-1 
órás műszakokat töltöttem el. 

Egy alkalommal segítettem a bepakoláson, kettő alkalommal takarításon is maradtam. 

A Giccses Grincses Gólyakocsmán a forreltbor főzésében segítettem. 

Rendszeresen résztvettem a gyűléseken. 
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SZOLGÁLTATÓ RESZORT 

 

Mint a ReggliSCH ötletgazdája összegyűjtöttem a kezdőcsapat nagyrészét. 

Koch Viktor társammal kidolgoztuk az étlapot, annak árait, egy tipikus nyitás lefolyásának menetét, a 
szükséges posztokat. 

Közösen összegyűjtöttük a szükséges eszközöket. 

A félévben 7 nyitást tartottunk, ebből 5 ön vettem részt, ezeken felügyeltem a nyitások lezajlását és a 
munkában is részt vettem. 

A félévben a csapattal 6 gyűlést tartottunk, ebből 4 en a konstruktív részt én vezettem. 

Az első 3 nyitáson én PR-oltam, plakátokat készítettem és ragasztottam ki, emailt írtam a levlistákra, 
valamint Facebook eseményeket posztoltam az oldalunkra. 

5 beszeren vettem részt. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


