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CZERMANN MÁRTON 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

KB-REF GÁRDA 

 
 
A Park projekttel foglalkoztam elsősorban a félév alatt. Ennek a projektnek a vezetője vagyok, s 
így rendszeresen hívtam össze gyűléseket. A területet kétszer is lemértük, hogy egy méretarányos 
alaprajzon tudjuk elkészíteni a park terveit. Ehhez utánajártunk több szervezetnél is a zöldterület 
valódi tulajdonosának, illetőleg a rajta lévő víztározó szerepének. Ez alatt felvettük a kapcsolatot az 
Önkormányzattal, a Városüzemeltetéssel, a Tűzoltósággal, a Katasztrófavédelemmel és 
természetesen a Kollégiummal is. Beosztottam a projekt menetét a későbbi fázisaira is tekintettel 
léve, aminek eredményeként őszre támogatókat keresve megindulhat a konkrétumok lerögzítése és a 
terv előterjesztése önkormányzati szinten is. Egy program segítségével elkészítettem egy látványtervet 
is az elképzeléseinkhez, amit az egyik gyűlésen beszéltünk meg. Ezt egy formmal együtt kiküldtük a 
kollégiumnak, aminek a válaszait részletekbe menően kiértékeltük és annak eredményeképpen 
módosításokat eszközöltünk az eredeti tervünkön. 

Ezen kívül az F19 projektben egy pakoláson segítettem, illetve befejeztem egy áruház 
termékkínálatának átnézését a megfelelő bútorokat kigyűjtve. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 

A Senior képzéshez a közös képzésalkalmon való munkával vettem ki a részemet, egy állomás 
vezetője voltam. Év közben egy sárga szintvacsorán segítettem a dekorációban, és a programon részt 
vettem. 

EGYÉB 

 
 
A Műegyetemi versenycsapatok között a BMEmotion tagjaként a facebook oldalt menedzseltem - a 
csapat előrehaladásáról szóló posztokat írtam, képekkel társítva. 
Emellett több alkalommal összeültem egy csapattársammal, hogy összehangoljuk a rendszereinket. 

(Erre pontozást csinált a csapat, de pénzbeli juttatást leadott pályázatért nem kaptam érte.) 
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SCHÖRPONG 

 
 
Körvezetőként az összes tervezett nyitásunkon (3db), a Just Dance-szes közös nyitáson és 
Gólyakörtén is végig ott voltam, a nyitásokat én főrendeztem. A körnek készülő weboldallal 
kapcsolatban 2-szer voltam megbeszélésen a KirDevvel. Rendszeresen tartottam gyűléseket (havi 
rendszerességgel). Az utolsó nyitást a Kakassal közösen egyeztetve rendeztem. Sok alkalommal 
intéztem eszközbeszerzést - labdát rendeltem és mentem el érte, poharakat és év végi nyereményt 
vettem. A PR tevékenységbe is besegítettem. Év végén, májusban a Schörpong körré alakult. 
Körvezetői feladataimat a KPR igénylés során is elláttam. A nyáron még GTB negyedik napján is 
nyitottunk, végig ott voltam a Körrel, segítettem a játékok levezetésében és poharakat mostam. 

 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 
 
 


