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KÖVÉR MÁRTON 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SZINTKÉPVIDSELŐK TANÁCSA 

 
 

Az előző félév során a negyedik emeleten voltam szintképviselő, ez alatt végzett tevékenységem: 
● Voltam gyűlésen egyszer 
● Vigyáztam a táblaszivacsra és filcekre 
● A szinten rendszeresen körbenéztem, jelentettem a hibákat a gondnoknak 
● Kiosztottam a DO kártyákat 
● Intézkedtem, hogy a folyosón ne legyen szemét 

 

VIK SZAKESTÉLY 

 
 

A félév első szakestjén nem tudtam részt venni, előtte segítettem beszerezni a szakestre szükséges 
élelmiszert és nemzeti színű szalagot, illetve részt vettem a helyszínen lévő előkészületekben. A 
fröccsszakest előtt részt vettem végig a pakoláson és az előkészületeken. A szakest alatt garatőrként 
dolgoztam, melynek keretében a vendégek itallal és étellel való kiszolgálása volt a fő feladatom. 

AMERICANO 

 
 

A pályázott időszak során az összes alkalommal jelen voltam keddenként nyitáson. Itt zöldséget 
szeleteltem, húst, virslit és tojást sütöttem, hamburgert és hot dog-ot raktam össze, illetve az alkalmak 
végén részt vettem a takarításban, mosogatásban. Minden hétfőn bevásárlást tart a kör, ahol 
megvesszük az alapanyagokat másnapra, ilyenen pár alkalommal voltam jelen. A nyitások során a 
szomszéd boltból is hozunk alapanyagot, mint például buci, kifli, tojás, ennek én voltam a felelőse. A 
félév elején tartottunk egy nagy bevásárlást, aminek én is szervezője voltam. A gólyatábor során 
mindkét napon részt vettem az ételeink elkészítésében. A GólyaKörTe során napközben és este is 
segítettem a kör népszerűsítésében, újoncok toborzásában. 
 
A kör gazdaságisaként az én felőségem volt, hogy minden alkalomra legyen elég pénz. A kör által 
pályázott tételek pénzügyét is én intéztem. Tevékenységemmel segítettem a körvezető munkáját, a 
Schönherz Nyári Tábor során én vezettem a kört. 
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SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND  

 
 

Az utánpótlás nevelés jegyében részt vettem a Seniorképzésen képzőként, a Tini Tolvaj Teknőcök 
csapat tagjaként. Ennek keretében hét héten keresztül tartottunk heti egy alkalommal interaktív 
előadásokat, melyek elkészítéséhez hetente tartottunk gyűléseket, majd egyénileg fejeztük be a 
program kidolgozását. A képzésen résztvevőket két táborra való felkészülésben segítettük, a 
táborokban is adtunk ki különböző feladatokat nekik, amire nekünk is fel kellett készülni. 

Lányok napján csoportot kísértem különböző laborokba. 

Tankörseniorként a tanköri foglalkozások körülbelül felén tudtam ott lenni, egyéb egyetemi 
elfoglaltság miatt.  Gyűléseken vettem részt és csapatépülő programokat szerveztem a gólyáknak. 

A Gólyahét keretein belül szereplő Seniorbulit főrendeztem, mely előtt megtettem a szükséges 
előkészületeket, majd a rendezvény során felügyeltem a zavartalan lefolyást, utána pedig a takarítást. 

A Gólyahét során több alkalommal is segítettem az ebéd elkészítésében, segítettem a BUM illetve a 
Gárdásnap szervezésében, beköltözésen állomáson voltam, kísértem Sportnap keretében, két 
műszakot kapuztam Gólyabulin. 

 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 

 


