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CSEPREGHY MÁRTON 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. szeptember 1. és 2019. január 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

VIK SZAKESTÉLY 

 

A félévben egy szakesten vettem részt dolgozóként. 

A szakestet megelőzően elmostan a terítőket, a szakest alatt pedig garatőrként dolgoztam, azaz a 
résztvevők étel- és italellátásáról gondoskodtam az este folyamán. 

EGYÉB 

 

Az ebben a félévben megrendezésre kerülő Schönherz Qpa főrendezője voltam. 

Augusztus elején megtartottuk a második táborunkat, ahol az egész csapat számára fontos fejtágítókat 
tartottunk, melyeken a rendezői léthez szükséges információkat és magatartási alapokat adtuk át. 

Ezen kívül pár program esetében tartottunk külön workshopot a táborban, ahol csapatszinten 
dolgoztunk az adott programok tervezésén. A Qpa végeztével is tartottunk egy tábort, melynek fő célja 
a visszacsatolás volt. Valamennyi tábor és workshop szervezését felügyeltem és segítettem. 

Júniustól október közepéig hetente tartottam gyűlést a Qpa vezető szervezőivel, illetve egy 
hozzávetőlegesen egyhetes időszakban minden programfelelőssel személyesen átbeszéltük a 
programjának pontos menetét, és az esetlegesen felmerülő kérdéseket is. 

A qpa allatt koordináltam az eseményeket, és a rendezőtársaim munkáját. 

Szükség esetén operatív feladatokat is elvégeztem, de elsősorban a Chain of Commandban hozzám 
eljutó problémák (pl.: rendőr, sérülés, mentő, stb. okozta fennakadások) megoldására fókuszáltam 
illetve a főrendezői felelősségemnek igyekeztem legjobb tudásom szerint eleget tenni a rendezvény, 
a rendezők és a résztvevők érdekében. 

A qpa után külön kezeltem az utánrendelt pólók beszerzését és szétosztását a félév során. 

A félév végén megkezdtem az utódom mentorálását is. 

LEVELUP 

 

A halloweeni buli során összesen 3 órát dolgoztam lengőként, azaz a rendezvényhelyszín takarításáért 
és tisztaságáért dolgoztam. 

A szemeszterzáró bulinkon összesen 6 órát dolgoztam, ruhatárosként, és a kapuban is. 
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KB-REF GÁRDA 

 

A félévben a KB-REF gárda 2 rendezvényén dolgoztam, ezek a KB karácsony és a PPP10 voltak. 

Mindkét esetben a rendezvények kezdetétől a takarítás végéig dolgoztam, ez körülbelül 8 óra munkát 
jelent. 

Ezen kívül részt vettem a gárda csapatépülő táborában is, ahol az újoncozós tábor programtervét is 
kidolgoztuk. 

Az újoncozós tábort megelőző programok szervezését és lebonyolítását is segítettem. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A gólyabálon dolgozóként vettem részt, a reggeli pakolásban segítettem. 

Ezen kívül a seniorkórus tagja is voltam, így a gólyabálon előadóként is résztvettem, illetve az előadást 
megelőző időszakban is több próbát tartottunk. 

Az egyetemi nyílt napon csoportokat kísértem reggel a K épülettől a Q épületig, illetve a 
laborlátogatások első turnusában is, ez összesen kb 7 óra munka volt. 

Az első-másodéves táborban trénerként résztvettem, ezt több hónapos előkészület előzte meg. 

Ennek során kontaktemberekkel beszéltem, az előadások témájában irodalomkutatást végeztem, 
végül pedig összeállítottam az előadások részletes kidolgozását és segédanyagait. 

Ezek után részt vettem a próbadélutánokon mindkét esetben egész nap, melynek során elő is adtam 
ezeket. 

Ezen kívül a piros gólyáknak is rendszeresen segítettem a félévben, heti 2-3 alkalommal találkoztam 
velük. 

LÁNGOSCH 

 

A félévben 4 nyitáson vettem részt, ez az előkészületekből, ételkészítésből és az elpakolásból áll, 
összesen kb 4-5 óra munkával jár nyitásonként. 

Ezen kívül 2 esetben mentem el a nyitást megelőzően az alapanyagokat beszerezni is. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 


