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LONTAI BENDEGÚZ 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

NETEAM 

 
 

A körben DNS rendszergazda felelős pozíciót töltök be, melyet a félév elején vettem át. Minden DNS-
sel kapcsolatos ticketet én oldottam meg, amik nagyrészt arra irányultak, hogy a ház bizonyos 
szolgáltatásait (pl: mosogep.sch vagy teamspeak) a megfelelő címen lehessen elérni. Megcsináltam egy 
workshop keretén belül a DNS replikációt, melynek hála nagyobb lett a rendelkezésre állásunk.  F19 
F19A és F19B-ben másodmagammal kimértük a faliportokat. Frissítettem a kszk wikit. 
 
Segítettem a Simonyi konferenciás wifi konfigurálásában.  A nyár folyamán a faliport projektben vettem 
részt, melynek keretein belül le lettek ellenőrizve a lakószintek faliportjai, a tanulókban sikerült minden 
rossz faliportot kicserélni, így most ott az összes működik. Gólyahéten több rendezvényhez is 
segítettem internet elérést biztosítani (Sportnap. WTF és Chill, szint vetítés). 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 
Részt vettem a gólyakörte bepakolásában (asztalok bevitele, a körök eszközeinek bepakolása, helyszín 
elrendezése), voltam lányok napján kísérő. 
A gárdalimpiás programok közül én szerveztem a focit, kerestem pályát és levezettem a mérkőzéseket. 
Senior képzés záró és gólyatáborban operatív munkák elvégzésében segédkezett (helyszínek 
bepakolása, tranzit pakolás, főzés) , előbbiben én voltam a körös kapcsolattartó, tehát minden másik 
körtől én intéztem a kölcsönzéseket és feleltem azért, hogy vissza is kerüljenek hozzájuk a dolgaik. 
Ebben a félévben átvettem a kék gárda tankör felelős pozícióját, melynek keretén bellül a többi gárda 
tankörissel elkészítettük a tankörök beosztását, illetve elbeszélgettünk a leendő tankör seniorokkal is. 
Gólyahéten tankör seniorként vettem részt a programok java részén, illetve én voltam a Sportnap egyik 
főrendezője, amit egész nyáron át szerveztünk a rendező társammal, lefoglaltuk fél napra a sporttelepet, 
meg szerveztük a tárgyfelvételét a gólyáknak,  sportversenyeket és elígazításokat tartottunk nekik. 

CSILLAGTÚRA 

 
 
Csillagtúra előtt néhány kreatív, illetve  minden kötelezőbb jellegű gyűlésen részt vettem, előbulin 
voltam 3 órát lengő, ezután még éjjel segítettem tranzitot pakolni. Csillagtúra napján az 5-ös állomás 
főnöke voltam és segítettem kipakolni az összes visszaérkező tranzitot. 
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FELEZŐ BÁL 

 
 
Bepakoláson, kipakoláson, belső rend figyelésében és  takarításban vettem részt, ezenkívül segítettem 
elhozni a sütiket, bepakolni az enni és inni valókat és elhozni a plusz padokat a vegyész kollégiumból. 
 

FOODEX 

 
 
9 műszakot dolgoztam le a félévben, ez 19 munka órát jelent, illetve néhányszor el is mosogattam és 
segítettem az újoncok betanításában. 

EDÉNYKÖLCSÖNZŐ 

 
 
A félév elején kezdtem edénykölcsönzőzni és 8 alkalommal adtam ki és vettem vissza edényeket, illetve 
segítettem új eszközök beszerzésében. Részt vettem a körvacsora szervezésében és többször 
mosogattam is. 

KB-REF GÁRDA 

 
 
A Schönherz 56 rendezvényen vettem részt egész nap, mint operatív rendező. Ez magába foglalta a 
terem berendezését, ital osztást, étel pultozást, rendezvény alatti és utáni takarítást és ruhatárazást. 

KOLLÉGIUMI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖR 

 
 
Az OperaTeam-ben (KSZK-n belüli operatív munkát végzők csapata) végeztem munkát, mely az 
alábbi tevékenységeket foglalja magában:  
 

• a kszképzés keretein belül, az oktatóterem be- és kipakolása, 

• közösségi programok szervezése és megvalósításában segítség nyújtás (bowling, sörözés, 

szabaduló szoba), 

• a tábor megszervezése, azon belül a lejutásos feladatok megalkotkása, minden étkezés, pakolás, 

teremrendezés, takarítás és néhány program lebonyolítása. 

Ezeken kívül részt vettem minden képzésen kívüli reszort szintű vacsora szervezésében, kszk iroda 
kipakolásában, gólyatáborba levitt eszközeink felcímkézésében, illetve gólyahéten több programra 
(Sportnap, Chill és WTF, szintmozi) Internet kapcsolat létrehozásában. 
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