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KOVÁCS NORBERT 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

DEZSŐ BULI 

 
 
Előkészületek: 
A tavaszi Dezső Buli munkálatait januárban kezdtem. Újdonsült körvezetőként elvégeztem az 
előkészületi tevékenységeket, úgy mint a véradás megszervezése, beszerzés, cigányzene, valamint a 
rendezvénybejelentők intézése. PR felelősként koordináltam a plakátolás és a szórólapozás menetét, 
valamint magam is segítettem ebben. 

A buli napján: 
Ébresztéstől kezdve egészen az esti buli végéig jelen voltam, a munkálatok minden fázisában 
dolgoztam. Az Üzemeltetéssel együtt működve tisztán tartottam a földszintet, valamint a 
balesetveszélyes jeges réteget is takarítottam a gazdasági bejárat előtt. 

Utómunkálatok: 
Segítettem a klubszoba takarításában, az eszközök elpakolásában, valamint az utólagos adminisztratív 
teendőket is elláttam. 

SCHÖNHERZ QPA 

 
 

A Qpaktanács munkacsoport tagjaként én feleltem a Schönherz Qpa feladatainak 
minőségmenedzsmentjéért, valamint a feeling kitalálásáért. Ezeket egyrészt gyűlések formájában 
valósítottam meg (szám szerint 5), másrészt online, a belső használatú Dokuwikin. Részt vettem a két 
tábor rendezésében. Továbbá én felelek 7 program kisfőnökeiért, ami folyamatos kommunikációt, 
illetve felügyeletet jelentett és jelent. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 
A Hetek tanácsának tagjaként heti rendszerességű üléseken, illetve három egész hétvégés műhely 
alkalmon vettem részt. Seniorképzésre többedmagammal kidolgoztam, illetve megtartottam egy 
blokkot. . 

A lovagrendi dokuwiki karban tartása és fejlesztése is feladatom volt, rendbe raktam névtereket, új 
struktúrát találtam ki a többi Hetek taggal együtt, töröltem az inaktív felhasználókat, illetve 
regisztráltam az újakat. 

Másodmagammal belekezdtünk a Konzi projektbe, egyeztettünk a kar vezetésével, kiválasztottuk a 
konzultációk felelőseit, akikkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, valamint elkészítettük a 
jelentkezők beosztását.  
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A 2018-as Gólyatáborban a Funky team tagjaként Speaker pozícióban vettem részt, mely az 
előadások konferálását, illetve a vetélkedők levezénylését jelentette első sorban. Ezen kívül minden 
egyéb, a feladatkörünkbe tartozó munkálatban segítettem (Esti szabadtéri előadások, fürdetés, 
videóforgatások és ötletelések, stb.) 

 

 
KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 
 
 

 
 
 
 


