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UMANN PÉTER ANDOR 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

PIZZÁSCH 

 

A 2018-2019-es őszi félév elején jelentkeztem a körbe próbázni. 

A legelső nyitástól jártam le, ezután 3 alkalmat hagytam ki, de részt vettem a PPP10-re való sütésen. 

Amikor részt vettem nyitásokon, akkor végig ott is maradtam. Nyitások előtti beszerzéseken is vettem 
részt, nagyjából az alkalmak felén. 

Valamint a rendelt alapanyagokért is többször mentem ki reggelente. 

SCHÖRPONG 

 

A félévben a 4 nyitásból 2 alkalommal vettem részt. 
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Nyitásokon a pultban álltam, kiadtam az italokat, valamint 
a bajnokság pontozását segítettem levezetni. Az 
esemény végén elpakoltunk, majd hajnalig takarítottuk a 
termet. 

Amikor az Ökörsütésre felkérték a kört, akkor az 
eseményen is a körrel vettem részt, segítettem az 
eszközöket a helyszínre juttatni, ott felügyelni őket, az 

esemény végén elmosni, majd utána a kollégiumba visszahozni. 

A második nyitástól kezdve az esteket hirdető emailek megírása is az én feladatom lett, valamint az 
egyéb, résztvevőknek szánt emailek is általam lettek kiküldve. 

A nyitásokra szükséges dolgokat 2 alkalommal segítettem bepakolni a koliba, és további 2 alkalommal 
segítettem visszavinni a megmaradt üvegeket, dobozokat. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A Lovagrendhez a 2018-as tavaszi félév végén csatlakoztam, majd az őszi félév elején kezdtem 
aktívan részt venni benne. A 916-os Seniorszobában lakom, és végzem az ehhez tartozó feladatokat. 

Ezek közé tartozik a gólyáknak való segítség, ha bármikor 
keresnek minket, szintsütik hírdetése, Gólyabál és 
Ökörsütés jegyek árusítása, szinten lévő rendre ügyelés. 
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Van egy üzemmérnök informatikus (BPROF) tanköröm, 
aminek a 13 tanköri alkalmából 11 darabon részt is 
vettem, valamint egyéb órarendi programokat is 
szerveztünk nekik, például tankör társat, vagy tankör sört. 

A Gólyakocsmák megrendezésén is aktívan részt veszek, 
az őszi félévben lévő 4 alkalomból mindegyiken részt 
vettem, 3 alkalommal a hajnalig tartó takarítás végéig, és 

egy alkalommal estfőnök is voltam. 

Beszerzés kisfőnök voltam ebben a félévben, így minden alkalom előtt én és időnként segítő barátaim 
mentünk el a szükséges dolgokat megvenni. 

A félévben 2 alkalommal voltam az estet megelőző dekor alkalmon is. Valamint minden gyűlésen részt 
vettem. 

A félévben pályáztunk Őszi Senior Tábor rendezést, Gólyakörte főrendezést, és TTNY Téli Gárdatábor 
rendezést, amiből a Gárdatábor rendezését meg is kaptuk. 

Gárdatábornál én tartom a kapcsolatot a körökkel, DSK-val, Edénykölcsönzővel, és Játszóházzal 
kommunikáltam. Továbbá a tábordíjat én gyűjtöm, ha valaki kézpénzzel fizet. 

Továbbá a 9.szinten lakó gólyáknak több alkalommal 
segítettem tanulmányi kérdéseikben, vagy zhra készülni. 

DEZSŐ BULI 
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A tavaly őszi Dezső bulin reggel 10-től másnap reggel 10-ig vettem részt, közben kb 3-4 óra szünetet 
tartottam. 

A bulin segítettem a hús feldolgozásában, a nagyterembe bepakolásban. 

Ez után részt vettem röviden az eseményen, majd nekiálltunk a -1 szintet takarítani és mosogatni, és 
ez a folyamat egészen másnap reggelig eltartott. 

A végén segítettem még a kölcsönzött edényeket, valamit a kör eszközeit a helyükre visszapakolni. 

Előkészületeknél segítettem az előző évekről készült fényképeket lementeni, amit ifj. Vajda Gyula, a 
buli prímása kért tőlünk. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 
15 000 FT 


