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LAPINCS MÁTYÁS 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

KB PR CSOPORT 

 
 

A KBPR csoport vezetőjeként az félévben az első tevékenységem a Gólyakörte standunk kitalálása és 
felügyelete volt. Az I épületben a rendezvény egész ideje alatt tájékoztattam a gólyákat a csoport 
tevékenységéről, majd azt követően a Schönherzben is késő délutánig vártam a gólyákat a csoport 
ideiglenes helyszínén.  
 
A félévnyitó vacsorán és további alkalmak során is (de főleg ad-hoc jelleggel) tartottam az 
újoncoknak "tréninget", mely során elmagyaráztam a csoport működését, a plotter használatát és 
nyomtatás mikéntjét.  
 
A plotter elromlása után felügyeltem annak javíttatását, mely sok mászkálással, emailezéssel és 
tárgyalással járt. A nyár folyamán a javítás megtörtént, a nyár végi körös igényléseket én teljesítettem.  
 
A félév során fellépő ad-hoc feladatok nagy részét én teljesítettem (kitűzőigénylések, laminálások). 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND  

 
 

Seniorképzés 
Az idei seniorképzésen csopvetként vettem részt, mely heti 1 csopvezgyűlés és 1 csoportgyűlésen 
való megjelenést jelentett. Ezen kívül természetesen a heti 1 képzésalkalmon is részt vettem. A 
képzés ideje alatt a feladatom a többek között a képzők felügyelete és a a csapat összetartása volt. 

Seniorszoba 
A félév során a 6. emeleti seniorszoba tagja voltam, a kitartó gólyák kérdéseire válaszoltam, 
segítettem őket bárminemű problémáik megoldásában. 

Gárdás tevékenységek 
A DrWu gárdán belül a Kék-Sárga Borozás egyik szervezője voltam, de segítettem egy szintvacsi 
megszervezésében is. 

EMT 
Az EMT-ben trénerként vettem részt, amit több, mint 1 hónapnyi felkészülés, irodalomkutatás, 
gyűlésekre járás előzött meg. 

Gólyahét 
A Gólyahéten BMEx állomásként fogadtuk 4 fős csapatommal a gólyákat a délelőtt és délután 
folyamán. Tankörseniorként folyamatosan kísértem a tankörömet a megfelelő állomásokra. 
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KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 

 


