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SÁNDOR SZILÁRD 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

AMERICANO 

 

Az előző félévben a körben az alábbi tevékenységeket végeztem: 

A legtöbb nyitáson - szám szerint 8 alkalommal - jelen voltam, ahol hol az este folyamán részt vettem 
az alapanyagok előkészítésében (zöldségek felvágása), sütésben, valamint hamburgerek és a 
hotdogok összerakásában a vendégek igényeinek megfelelően. 

A hétfői beszerzések nagy részén - szintén 8 alkalommal - jelen voltam, ahol a nyitáshoz szükséges 
alapanyagokat vásároltuk meg. 

Próbásfelelősként minden héten elkészítettem az újoncok beosztását (ki megy beszerzésre és 
nyitásra), valamint a nyitásokon felügyeltem őket és gondoskodtam a betanulásukról, így a félév 
végére teljesértékű tagokká válhattak. 

VIK SZAKESTÉLY 

 

Az előző félévben az alábbi tevékenységeket végeztem a körben: 

A Korsóavató Szakestélyen elhoztam a korsókat Hódmezővásárhelyről, emellett kontraként a szakest 
programjáról feleltem, gondoskodtam a tanári előadás meglétéről, valamint az este folyamán a 
program emelkedett és humoros hangulatáért feleltem. 

A Búfelejtő szakestélyen elhoztam a korsókat Hódmezővásárhelyről. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

Az előző félévben a körben a következő tevékenységeim voltak: 

Nyitott laborokon kísérő voltam. Gólyabálon kapukisfőnök voltam, melynek keretein belül több feladatot 
is el kellett végezzek. 

Kivettem a részem a HR igény és leírás, VIP lista elkészítéséből, megrendeltem a passtartókat, 
melyeket elhoztam, majd egy egész este alatt részt vettem a badgek elkészítésében (nyomtatás, 
vágás, laminálás, lyukasztás, rendezés). 

Közvetlenül a gólyabál előtt előkészítettem a kaput, majd a rendezvény alatt gondoskodtam a 
vendégek akadálymentes beléptetéséről. 
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Gárdás programot (horror szabadulószobázás) szerveztem. 

Gárdás karácsonyozást rendeztem, beszereztem hozzá az alapanyagokat, részt vettem a kaja és 
forraltbor elkészítésében, majd az FNT előkészítésében, végül a takarításban. 

Trénerként tevékenykedtem az első-másodéves tábor előkészületeiben, ahol novembertől januárig a 
blokkok elosztása, az irodalomkutatás, a csoportos megbeszélések, a tapasztalt emberek 
megkeresése, a gyűlések heti egy-két alkalmat jelentettek, majd januárban a blokkok kidolgozása, 
javítása, a csoportos gyűlések heti két alkalmat jelentettek, míg a kész blokkok elpróbálása és azok 
visszacsatolása két napot vett igénybe. 

HOMÁR 

 

A körben az előző félévben a következő tevékenységeiket végeztem: 

Újoncként, a legjobb tudásomnak megfelelően betanultam, 8 fizetetlen nyitáson voltam jelen, ahol 
részt vettem a pult előkészítésében, italok bepakolásában, majd az este és éjszaka folyamán a 
vendégeket szolgáltam ki, végül a pult elpakolásában és takarításban vettem részt. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


