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BURGESS BENEDEK PÉTER 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. augusztus 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

LEVELUP 

 

Mind a kettő buli szervezésében részt vettem, be voltam osztva majdnem végig, takarítani segítettem 
és főleg kapuban és ruhatárban voltam mindkettő bulin. A második buli előtt elintéztem az UV ágyú 
bérlését és elhozatalát. 

KOLLÉGIUMI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖR 

 

A Hallgatói Tudásbázis körvezetőjeként törekedtem a kör integrálására a reszortban. Figyeltem a 
vik.wiki-n a szerkesztéseket és moderáltam azokat. Reagáltam az érkező emailekre és kérésekre 
(content törlés, content feltöltés, stb.). Support.sch-n válaszoltam az érkező ticketekre. 

Nyár elején és végén letiltottam és megnyitottam a publikus megtekintést a wikin a nem gólya-
kompatibilis anyagok védése érdekében. Megrendeztem az idei szerkesztői versenyt (Kiírás, bögrék 
rendelése, stb.) 

SZINTKÉPVISELŐK TANÁCSA 

 

A Gólyavacsi szervezését felügyeltem. 

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÉS ÉRDEKVÉDELMI RESZORT 

 

A Reszort köreinek munkáját segítettem. 
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SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
Ebben a félévben főrendeztük Tutival a téli gárdatáborunkat (szállásfoglalás, beszer, tábor alatt a 
fennálló problémák lekezelése).  
 
Közös képzésalkalmon állomáson voltam (előkészületek: feladatok kitalálása). 
 
ITeamen belül a GólyaKörTe weboldal elkészítésében segítettem. 
 
A SIR-es seniorszoba aktív tagja voltam, figyeltem a képződőkre és az elsőévesekre, segítettem nekik 
ahol tudtam. Programokat szerveztem nekik (szellemváros látogatás, közös kirándulások). Segítettem 
kialakítani közöttük egy összetartó közösséget. 
 
Képzés Záró Táborban operatív segítőként részt vettem, segítettem lebonyolítani a tábort (Főzésben 
és tranzitpakolásban segítettem, reggel teát főztem) 
 
Nyári Seniortáborban tranzitosként segítettem a tábor rendezését. 
 
Gólyatáborban kártyaseniori feladatomat teljesítettem (Szobaseniorok kiválasztása, beosztása, 
irányítása) 
 
Gólyahéten Vártúrát főrendeztem: 
 

• Előlészületek: 

o Programterv előállítása (közös) 

o Rendőri bejelentés lebonyolítása (közös) 

o Daloskönyvek elkészítése és nyomtatása 

o Kocsmák foglalása 

• Rendezvényen: 

o Rádiós kísérők koordinálása 

o Tankörseniorok irányítása 

o Állomások közötti kommunikáció lebonyolítása 
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