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CZERMANN MÁRTON 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

KB-REF GÁRDA 

 

A park projektben ősz elején felvettem a kapcsolatot a kollégiummal szemben lévő ház 
lakóközösségének tagjával, akivel a félév során rendszeresen tartottam a kapcsolatot. A területet 
lemértük és felmértük a növényzet állapotát is. 

A Főkert Zrt.-vel való egyeztetés után novemberre megszerveztem egy közös Five-O-s kertészkedést, 
ami a park gereblyézését és a kollégium környezetének rendbetételét, gazolását, tisztítását foglalta 
magába. Az eszközöket és a hulladékok elvitelét a Főkert biztosította. 

Tóth Nikivel közösen tartottunk két megbeszélést a Szent István Egyetem Kert - és Tájépítő Mérnöki 
karán tanuló hallgatókkal, ami után két csapat vállalta egy-egy tervrajz elkészítését a Parkról, ötleteink 
alapján. A többek között ehhez szükséges föld alatti vezetékezés és csőrendszer terveit próbáltuk 
megszerezni, ami miatt látogatást tettem a Földhivatalnál. 

Januárban beszéltem személyesen a XI. kerületi Városüzemeltetés Parkfenntartási Osztályának 
ügyintézőjével, aki ígéretet tett a Park tavaszi meggondozására és a kollégiumhoz átlógó nagy faágak 
levágására. A projektben 2-3 gyűlést tartottam a félévben. 

Az újoncozós tábor előtti lejutásban aznap segédkeztem egy állomásnál, illetve a táborban a 
konstruktív blokkok végéig részt vettem. 

Segítettem bútorok szállításában a T épületből a Kollégiumba. 

A KB Karácsony során, még az esemény előtt BBK-s poharakat mostam és segítettem a 
bepakolásban, majd a rendezvény alatt behordtam a vacsorát, italt töltögettem és mosogattam. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A félévben tankörseniorként tevékenykedtem, melynek során 7 alkalmon vettem részt. Az órák mellett 
két esti tanköri programon vettem még részt. 

A Gólyabálon ruhatáros és rendezvény végi takarító feladatot láttam el. 

BULIS RESZORT 

 

A reszortban én fogtam össze a Bulis vacsora megrendezését, aminek részeként a beszerzésben, 
főzésben és a bepakolásban is segédkeztem és a körökkel való kapcsolattartást, illetve a rendező 
felelősök munkáinak figyelemmel kísérését láttam el feladatként. 
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BULIS RESZORT 

 

A félév során havi rendszerességgel tartottam gyűléseket. Összesen 4 nyitásunkból hármon végig ott 
voltam és felügyeltem, hogy rendben lemenjenek. Figyeltem rá, hogy az újoncaink kapjanak feladatot. 

3 nyitásnak én voltam a főrendezője is. A nyitásaink során törekedtem arra, hogy minél több körrel jó 
kapcsolatot alakítsunk ki, így közösen nyitottunk a Pizzásch-sal, Lángosch-sal, Dzsájrosszal és a Just 
Dance-szel is. Ezek során a körökkel végig tartottam a kapcsolatot. 

Ezeken kívül koraősszel megjelentünk az Ökörsütésen, ahol minden feladatból kivettem a részemet 
és figyeltem az újoncokra. 

A pénzügyek tekintetében igyekeztem mindent egyeztetni Vikivel, a Kör gazdaságisával, és 
figyelemmel kísérni költéseinket, úgy, hogy ne kerüljünk mínuszba. 

Weboldalunkkal kapcsolatban tovább egyeztettem és egyeztetek KirDevvel, már használatban van és 
majdnem teljesen kész. Ennek szerkesztésében sokat végeztem. 

Beszerzésekben (fordulókhoz) részt vettem, illetve nyitások után üvegek, sörösdobozok 
visszaváltásában is segítettem. A PR-t végig figyelemmel kísértem. Kétszer kitakarítottam a körrel a 
klubszobát. 

A reszort előtt képviseltem a kört, és kötelező körvezetői feladataimat is elláttam. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


