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HALÁSZ VIKTÓRIA 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. augusztus 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

KULTÚR RESZORT 

 

Az adott időszakban a reszort gazdaságisaként tevékenykedtem, a félév végén pedig segédkeztem a 
KPR pályázat leadásában. 

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI BIZOTTSÁG 

 

A vizsált időszakban segédkeztem a DO kártyák elkészítésében valamint a KFK (Kollégiumi 
Felvételi Kiírás) aktualizásásába.  
 
Emellett részt vettem az őszi szobabeosztón. 

SCHÖRPONG 

 
 
A félév közben gazdaságis és PR-os szerepet töltöttem be a körben. Egy nyitáson vettem részt, ahol a 
bepakolásban, a meccsek levezénylésében, végül pedig az FNT feltakarításában segédkeztem. A félév 
alatt készítettem logót, mind az 5 fordulóra plakátot, Facebook eseményt és hozzá tartozó covert, 
valamint a jövőbeli pólónk hátuljára mintát. Gazdaságisként az év végi KPR pályázat megírásában is 
részt vettem. 

LA’PLACE CAFÉ 

 
 
A félév alatt PR-osként tevékenykedtem a körben. Mindhárom nyitásunkra elkészítettem a plakátot, 
Facebook eseményt és hozzá tartozó borítóképet és kiküldtem a különböző levlistákra a PR e-
maileket. Egy alkalommal voltam nyitáson, ahol kávét főztem, majd pedig az esemény után az FNT 
feltakarításában is részt vettem. 

KB-REF GÁRDA 

 
 
Nyáron a Schönherz Nyári Tábor PR-osaként vehettem részt a tábor rendezésében. Ennek a keretein 
belül plakátokat dizájnoltam, készítettem Facebook eseményt, hozzá illő borítóképet, és PR e-
maileket, valamint jelentkezési formot küldözgettem a különböző levlistákra. Én készítettem el a 
tábor pólójának a mintáját, rendeltem meg a felsőket a formból kigyűjtött méretek alapján, és  
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kerestem hozzá megfelelő stúdiót, ahol a szitákat elkészítik. A tábor ideje alatt segédkeztem tranzit 
lepakolásban, főzésben, majd pedig az esemény végeztével a helyszín kitakasításában is. 

KB PR CSOPORT 

 
 
A félév alatt számos körnek nyomtattam heti rendszerességgel plakátot, majd vágtam azt méretre. 
Ezen felül nagyplakát felelősként az én feladatom volt minden héten elkészíteni és kinyomtatni a 
bejárattal szemben lévő napi lebontású programajánlót. 

DEZSŐ BULI 

 
 
A félév alatt a kör PR-osaként tevékenykedtem, amely keretein belül elkészítettem az esemény 
plakátját, minden szintre az ajtókra flyert, különböző szórólapokat, valamint a rendezői póló mintáját 
és az estére a választék feelingbeillő listáját. Csináltam a rendezvénynek Facebook eseményt, hozzá 
megfelelő borítóképet, illetve PR e-mailekkel népszerűsítettem különböző levlistákon az estét. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 
Az adott félév közben a seniorképzésen vettem részt mint tapasztalt képző. 3 hónapon át minden 
héten nagyjából 3 estét foglalkoztunk a képzéssel. Egyszer egy egész estés alkalmat tartottunk a 
képződőknek, továbbá az alkalmat megszervezve gyűléseket is tartottunk, amik gyakran elég hosszúra 
nyúltak (5-6 órásakra is akár), valamint az egyes alkalmakra kiadott blokkok kidolgozása és 
tökéletesítése is több órát vett igénybe. A képzés keretein belül két táborban is részt vettünk.  
 
Nyáron pedig a Gólyatáborban tevékenykedtem mint a Funky team egyik tagja. Elkészítettem a 
gólyapólók mintáját, valamint a tábor Facebook oldalának a profilképét és a borítóképét is. A 
gólyatábori jegyek megvásárlásakor feltüntetett ikont is én alkottam meg. 
 
A Gólyahéten több esemény megrendezésének a segítésére is fel lettem kérve. BMEX-en Funky 
állomásként vettem részt egész nap, ahol a feladatunk az volt, hogy a feltorlódott csapatokat 
feltartsuk és szórakoztassuk. A Teaházon főző csapat tagjaként segédkeztem, melyen belül egész 
délután estig szendvicseket, süteményeket és teát főztünk. A Piknik alatt is állomásfőnökként 
tevékenykedtem, majd a Vártúrán pedig kísérőként vettem részt. 
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VIK SZAKESTÉLY 

 
 
A vizsgált időszakban egy szakestélyen segédkeztem garatőrként, a rendezvény előtt pedig a terem 
bepakolásában. Délután a bepakk során gyümölcsöt szeleteltünk, zsíros kenyeret kentünk, a 
vendégek megérkeztével pedig az este folyamán nekik szolgáltuk fel a sört, és cseréltük ki a már 
elfogyottakat. Az esemény végén a padok bepakolásában és az FNT felmosásában is részt vettem. 
 
 
KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 
 

 


