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OMBÓDI MARCELL 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

HETIFŐNÖKI GÁRDA 

 

A beosztásnak megfelelően, a félév során 4 héten keresztül ügyeltem a nagytermek állapotának 
megőrzéséért. 

Ezen hetek során átadtam a kulcsokat a rendezvények felelősségvállalóinak, majd a rendezvények 
végeztével ellenőriztem a termek tisztaságát. A heteim során a heti történésekről a beszámolóimat 
időben megírtam. 

Félév elején egy másik hetifőnökkel közösen tartottam egy főrendezői tanfolyamot, ahol a 
teremfoglalás menetéről, a termek felszereltségéről, és a főrendezők felelősségi köréről beszéltünk a 
megjelenteknek. 

VIK SZAKESTÉLY 
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A félév során egy Szakest rendezésében vettem részt. 

Segítettem a terem berendezésében, valamint a kenyerek, gyümölcsök és zöldségek beszerzésében. 
Az este folyamán garatőrként vettem részt. 

Feladatom volt az étel és ital hordása a résztvevőknek. Az este végén segítettem a terem 
kitakarításában és az edények elmosásában. 

AMERICANO 

 

A félév során 11 nyitáson vettem részt. 

Feladatom volt segíteni a nyitás előkészületeiben, uborkát 
szeletelni, sajtot reszelni, a húst fűszerezni és meggyúrni. 
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A nyitások alatt a hamburgereket és hot-dogokat 
készítettem el a rendeléseknek megfelelően. 

Nyitás után segédkeztem a nagykonyha rendbetételében. 
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SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

Félév során Ökörsütésen, Gólyabálon és tankörseniorként tevékenykedtem az SSSl-en belül. 
Ökörsütésen a Funky team csapat tagja voltam. Feladatom volt kisebb, szórakoztató programok 
kitalálása a résztvevőknek. 

Gólyabálon a két pakoló főnök közül az egyik voltam. Feladatom volt a bálhelyszínének berendezése, 
kipakolása, valamint az ehhez szükséges pakolási tervet elkészíteni és a pakolókat koordinálni. 

Az előkészületekben össze kellett gyűjtenem a körök eszközigényeitek, majd azokról kivitelit írni. A 
kajás körök sátrait és hőgombáit beszerezni is a feladatom volt. 

Tankörseniorként 12 tanköri alkalmon bent voltam, ahol a gólyáknak segítettük a beilleszkedésben. 
Elmondtunk minden szükséges információt a tanulmányaikhoz, a felmerülő kérdésekre válaszoltunk. 
Két darab tankör sörözést szerveztünk. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 
15 000 FT 


