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KÖVÉR MÁRTON 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

Én voltam az egyik felelőse, hogy minden szükséges eszköz eljusson a Gólyabálra és onnan vissza a 
helyére. Előkészületként bekértem a szükséges eszközök listáját és kölcsönkértem őket. A bál előtt 
mindent egy helyre gyűjtöttem. 

A bál napján a helyszínre juttattuk az eszközöket és berendeztük a helyszínt. Visszapakolás során 
először egy raktárként használt terembe rakodtunk, onnan került minden a helyére. 

A félév végén megrendezésre kerülő Első-, Másodéves Tábor egyik főrendezője voltam. Az 
előkészületek során az én feladatom volt a helyszínre jutás megszervezése, a szükséges eszközök 
kölcsönkérése, az operatív csapat megszervezése. 

Az tábor első napja során mindent a helyszínre juttattunk, 
berendeztük a helyszínt, vacsorát készítettünk és 
lebonyolítottunk egy vetélkedőt. 
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A félév során részt vettem tanköri alkalmakon. 

AMERICANO 

 

A pályázott időszak során az 11 alkalommal voltam jelen 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 kör gazdaságisaként az én felelősségem volt, hogy minden alkalomra legyen elegendő pénz. A kör 
által pályázott tételek pénzügyét is én intéztem. 

Tevékenységemmel segítettem a körvezető munkáját, az 
egyik nyitást én vezényeltem le. 
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VIK SZAKESTÉLY 

 

A félév során megrendezett szakesteken a krampampuli nevű ital elkészítését tanultam. A szakestek 
előtt részt vettem a terem berendezésében, az ételek előkészítésében. 

Egyik alkalom után takarítottam és a terem visszarendezésében segítettem. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


