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CSEPREGHY MÁRTON 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

LEVELUP 

 
 

Résztvettem a kör mindkét rendezvényén a félévben dolgozóként, segítettem ezek előkészületeiben, 
és aktívan résztvettem a gyűléseken. Az első bulin összesen 6 órát dolgoztam a kapuban és lengőként. 
A második buli estfőnöke voltam, így sok munkát fektettem ennek megszervezésébe és kivitelezésébe 
is, és a buli teljes időtartama alatt dolgoztam. 

VIK SZAKESTÉLY 

 
 

A félévben egy szakesten vettem részt rendezőként, segítettem a program előkészületeiben és az 
operatív levezetésben is. 

LÁNGOSCH 

 
 

A félévben a kör hét nyitásából  haton ott voltam a nyitás majdnem teljes időtartamára, többször 
segítettem a bevásárlásban ami a nyitás előtti két óra munkát vett igénybe, egy ízben pedig én is 
vittem el a próbásokat erre. 

KB-REF GÁRDA 

 
 
A gárda valamennyi egyestés rendezvényén résztvettem rendezőként (ÁB osztó, KGY vacsora, Iván 
nap). Ezeken a bepakolásban, ételszedésben, kiszolgálásban és a takarításban is segítettem az este 
folyamán. Az Iván nap előkészületeiben különösen aktívan segítettem, ugyanis én voltam a körös 
kapcsolattartó, ami a körökkel való egyeztetést, az eszközök átvételét, felügyeletét, és visszaadását 
foglalta magába. 
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SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND  

 
 

A félév elején a téli gárdatábor megszervezésébe fektettem sok munkát, mind a szervezésben mind a 
kivitelezésben sokat dolgoztam. A félév alatt főleg seniorszobaként segítettem a gólyákat, aktív 
résztvevője lettem a szintközösségnek, és segítettem a gólyák tanulmányi és közéleti problémáiban. 
Nyáron több ízben segítettem a funky team munkáját az előkészületekben. A gólyahéten dolgozóként 
vettem részt a BMEx-en, a pikniken és a gólyabulin. 
 

EGYÉB 

 
 

Januártól kezdve heti rendszerességgel dolgoztam a Qpa megtervezésén és megvalósításán. Minden 
héten tartottam gyűlést, amelyeken az aktuálisan felmerülő problémák kerültek megvitatásra. Ezen 
kívül ebben az időszakban több mint 10 workshop, és 2 qparendezői tábor megszervezése is a 
feladatom volt. Főként a csapat strukturálása, koordinálása és az általuk végzett munka ellenőrzése 
volt a feladatom. A programok kisfőnöki posztjaira a csapat tagjait pályázat útján választottuk ki, 
ennek lebonyolítása is az én feladatom volt. Azóta több ízben kellett a kisfőnökökkel külön 
workshopot tartanom hogy a haladásukat és az esetleges panaszaikat meghallgassam. Több alkalmas 
fejtágító sorozatot állítottam össze a rendezők részére, melyen a rendezéshez szükséges ismereteket 
kapták meg. Ezen felül főrendezőként én kommunikáltam a Schönherzen belüli nagyobb 
szervezetekkel, a támogató cégekkel, és a külsős karok és szervezetek képviselőivel is. 

 

 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 

 
 


