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LONTAI BENDEGÚZ 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

FOODEX 

 

5 műszakot dolgoztam le a félévben, ez 10 munka órát jelent, illetve egyszer el is mosogattam és 
segítettem az újoncok betanításában. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A félév során a nyuszi (kék) gárda tankör felelőseként dolgoztam, ami abból állt, hogy ellenőriztem a 
tankör seniorok munkáját, minden héten információt kaptak az aktuális tankör anyagáról. 

Tankör seniorként is tevékenykedtem, ahol egy kivételével minden egyes tankörin bent voltam, illetve 
tartottunk analízis konzultációt tanköri alkalmon, alkalmon kívül programozásban segítettem a 
gólyáknak és 3 tankör sörözést is szerveztünk. 

Egyetemi nyitott laborok délutánján a kísérő seniorokat igazítottam el, illetve az érkező csoportok 
leültetésében és csoportokra bontásában segédkeztem. 

Nyílt napon teremfelügyelő voltam a Q épületben, ahol néhány száz gimnazista ültetésében és 
csoportokra bontásában vettem részt. 

Gólyabálon a borozóban dolgoztam este 10-től hajnali 4-ig illetve előtte a jegyárusításban segítettem 
az I épületben. 

Gárdás programok közül gólyasörözést szerveztem. 

Az első- másodéves tábor (EMT) rendezésében vettem részt trénerként, ahol decembertől január 
végig 2 darab előadást dolgoztunk ki és gyakoroltuk el. Ez azt jelenti, hogy a két téma (vezetés és 
rendszerismeret) teljesen feldolgozásra került. Külső források (könyv, videók) és beszélgetéseken 
keresztül kerültek elsajátításra. Mindkettőhöz készült prezentáció és el lettek gyakorolva tábor előtt. 

KOLLÉGIUMI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖR 

 

Félévindító és félévzáró vacsora szervezésében vettem részt, ami főzés, bepakolás és játékok 
szerzésében merült ki. 

Takarítottam 105-öt gólyahét után és segítettem a leltározásban, valamint a lomtalanításban is. 
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NETEAM 

 

DNS rendszergazdaként 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. 

Továbbá érkezett új DNS szervergép, amit újoncprojekt keretein belül - aminek én vagyok a 
projektvezetője - állítunk be. 

Úgy döntöttünk az újoncokkal, hogy alapjaiban újradolgozzuk a DNS működését a házban, ezért egy 
másik szoftver kerül rá, mint ami az előzőn volt. 

A projekt sikeresnek mondható, hiszen egy sokkal átláthatóbb és könnyebben kezelhető rendszer 
került fel rá, ami már fel tudja oldani a címeket és már csak az egyetemi DNS-el kell összehangolni, 
hogy végre felválthassa a jelenlegi eszközt. 

EDÉNYKÖLCSÖNZŐ 

 

12 alkalommal adtam ki és 10 alkalommal vettem vissza edényeket, illetve segítettem új eszközök 
beszerzésében és részt vettem a körvacsora szervezésében. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 


