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KOVÁCS-HEGEDŰS ANDRÁS MÁRTON 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

Képzés: A félév folyamán részt vettem a Szent Schönherz Senior Lovagrend gólyáknak szóló 
képzésében, mint junior képző. A félév során megtartott alkalmakon több ízben tartottam blokkot 
valamilyen témában (pl. általános szabályzat, szeszkultúra). Jelen voltam az alkalmakat megelőző 
gyűléseken, segédkeztem a kistábor megszervezésében. 

Nyári gárdatábor: A kék gárda Nyári gárdatáborát főrendeztem. Én intéztem a tábor pénzügyeit, a 
helyszín keresést és foglalást, a szükséges eszközök leszállítását, illetve a tábor alatti munkálatokat 
felügyeltem. 

Gólyahét: A Gólyahéten tankörseniorként kísértem a tankörömet a programokra. Emellett a Fizika 
konzi és a Gólyatréning kisfőnöke voltam, ahol a program előtti és utáni pakolást koordináltam, 
illetve a program zavartalan lefolyására ügyeltem. 

DEZSŐ BULI 

 
 

A 2018 tavaszi Dezső bulin dolgoztam, mint próbás. Takarítani voltam még beosztva, ezt csináltam, 
amíg nem végeztünk. 

FELEZŐ BÁL 

 

A Felező bálon bepakoláson dolgoztam, majd az esemény végeztével takarításon végig maradtam. 

CSILLAGTÚRA 

 

A Csillagtúrán tranzitosként dolgoztam. A mi dolgunk volt az eszközök a kollégiumtól a helyszínre, 
majd onnan visszaszállítása. Ezen felül mi hoztuk el a külsős cégektől a bérelt eszközöket (pl. sátor), 
illetve segédkeztünk az ebéd alapanyagainak beszerzésében. 
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LANOSCH 

 

Nyitások: Dolgoztam a Gólyakörtén (délelőtt és kicsit délután a kollégiumban), Gárdalanon 
(bepakolás, kipakolás, takarítás), GameNighton (bepakolás, nyitás közben), Counter Strike: Global 
Offensive bajnokság döntőn (bepakolás, nyitás közben), és Gólyatáborban standoltam a kör 
nevében. Ezen kívül nyáron voltam UTP kábelt krimpelni a nyári gyűlésünkön. 

Főrendezés: Főrendeztem a Counter Strike: Global Offensive esélykiegyenlítős nyitásunkat. Itt 
feladatom volt a terem foglalása, külsős körökkel való kapcsolattartás, a játék és a szerverek 
tesztelése, az esemény levezénylése. Emellett a nyitáson végig részt vettem (bepakolás, kipakolás, 
takarítás). 

Felelős pozíciók: A körben email felelős voltam, illetve a félév során lettem megválasztva 
Alelnöknek. Ezen belül feladatom a Körvezető munkájának segítése és helyettesítése, ha ő valamiért 
nem tudja ellátni a feladatát. 

EGYÉB 

 

A Nyári Schönherz táborban tranzitosként dolgoztam. Csütörtökön elmentünk az autóért, pénteken 
leszállítottuk a kellékeket a táborba. A tábor során a beszerzéseket intéztük. Vasárnap visszavittük az 
eszközöket a kollégiumba, majd elvittem az autót a telephelyre. 

 
KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


