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VÁRSZEGI JÚLIA 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

STERNENSCHAU 

 

A félév elején a németes közösség számára megrendezett táborban segítettem a helyszíni szervezési 
feladatokban. 

A nagy (gépész karral közös) németes vacsorát főrendeztem, részt vettem az előkészületekben, a 
lebonyolításban és a rendezvény utáni munkákban is. 

A németes analízis próbazárthelyi lebonyolítást főszerveztem, és rész vettem a javításban is. 

A BME Nyílt Napon a németes kör képviseletében standoltam, majd az Education szintén hasonló 
feladatot végeztem. 

A félév gyűlésein aktívan, konstruktívan vettem részt, segítettem előrelendíteni a logó- és pólóterv 
megvalósulását. 

A kör gazdaságisa vagyok, az ezzel kapcsolatos feladataimat láttam el. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A vizsgált időszak során közel 40 rendezvényen dolgoztam a technikai lebonyolításban, mely több 
mint 250 munkaórát ölel fel. 

Gárdás tevékenyégek keretein belül szobamentor voltam a 804-ben, két látogatásunk alkalmával 
tartalmas beszélgetést folytattunk velük. 

Az INÉMET - vegyes tankör - tankörseniora vagyok, kettő kivételével az összes tanköri alkalmon részt 
vettem, ezen kívül konzikat tartottunk, elláttuk őket segédanyaggal és 1v1-ben is foglalkoztam azokkal, 
akik igényelték. 

Tanörseniorként részt vettem a tanévnyitón. 
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MUZSIKA MÍVELŐ MÉRNÖKÖK KLUBJA 

 

A kör gazdaságisa vagyok, az ezzel kapcsolatos feladatokat látom el. 

Főrendeztem az MMMK Estet, és eközben betanítottam rendezésre egy tagunkat. 

Részt vettem az előkészületekben, a rendezvény alatti teendőkben és az utómunkákban is. 

A további két MMMK Élőzenés Karaoke rendezvényen operatív feladatokat vállaltam (bepakolás, 
kipakolás, lengés, takarítás), illetve az egyiken műsorvezető is voltam. 

Az összes rendezvényünk plakátolásában részt vettem. 

Ezenkívül a körvacsora szervezésében is nagy szerepet vállaltam. 

A próbaterem üzemeltetésével kapcsolatos feladatok közül a zenekarok beengedésében és 
felügyeletében, a terem takarításában és karbantartásában vettem részt, illetve a próbálók megfelelő 
ellátását biztosítottam. 

A Gólyakörtén való részvételhez a szükséges előkészületeket elvégeztem (kvíz, plakátok, szórólapok, 
kapcsolattartás). 

Workshopokat és gyűléseket tarottunk egy új projekt - képzés - témájában, ebben aktívan és 
konstruktívan részt vettem, illetve a projekt egyik vezetője vagyok. 

EGYÉB 

 

A Schönherz Brassch Band tagjaként több VIK-es rendezvényen koncertet adtunk, így például az F&F 
vacsin és a PPP10 bulin. 

A The Roughsweepers nevű zenekarommal szintén több rendezvényen zenéltem, például a 
Gólyabálon és a PPP10 bulin. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


