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JAKAB DOMINIK BARNABÁS 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

LEVELUP 

 
 

LevelUp PR főnökként 2 bulit hirdettem és sikerült teltházat varázsolnunk mindkét alkalommal. Az 
első buli előtt kapcsolatba léptem a SOTE és az ELTE-PPK-val is, bár ennek nem lett eredménye. A 
két bulin én készítettem az FB oldalt, az eseményt, annak elég sok posztját több kevesebb segítséggel. 
Kontaktoltam az SCHdesign-al a plakát, flyer, FBposztok, stb. elkészítésével, illetve a KBPR-al a 
nyomtatás miatt. Egy alkalommal én mentem el nyomtatni és kivágni az összes plakátot, mert a 
KBPR nem működött. Plakátolni voltam az ELTE és a SOTE-nal és a 6 környező BME 
kolinál. Illetve megszerveztem a többi plakát kihordását, és én mentem egyszer flyerezni is. A 
Homárral is tartottam a kapcsolatot a Welcome drink, illetve a kuponsorsolás miatt. Az első bulin a 
feladatom a welcome drinkek osztása volt, ez kb. 2-3 óráig tartott, illetve utána a kupon kisorsolása. 
A második bulin 4 órát dolgoztam, ruhatár, kapu és külső lengőként. A harmadik bulira, melyet már 
szeptemberben tartunk, összeállítottam a PR tervet, leadtam az SCHdesign-nak a határidőket, illetve 
megcsináltam az eseményt. A Homárral elkezdtem megbeszélni a welcome drink és a sorsolást újfent. 

VIK SZAKESTÉLY 

 
 
Ebben a félévben két szakesten vettem részt. Mindkettőn részt vettem az előkészületekben, 
szeleteltem, illetve kenyeret kentem. Sajnos mindig késve értem le, ezért nem 100%-ban vettem ki 
ebből a részem. Magán a szakesten konzekvencia voltam, az est hangulatát ceremónikus ivással 
színesítettük. A szakest után sajnos egyik alkalommal sem értem rá takarítani. 

VÖDÖRKÖR 

 
 
A tavaszi félévben csak 3 nyitáson tudtam lent lenni: krumplit hámoztam, sütöttem, panzót 
készítettem. A végén segítettem takarítani. 

VÖRÖS KAKAS FOGADÓ 

 
 
A félév összes nyitásán részt vettem. Háromszor voltam pincér, a többi alkalommal szendvicseket 
készítettem, illetve az alapanyagokat készítettem elő. Harmadmagammal készítettem el az avatás 
programját. Takarításon is ott voltam. Nyáron segítettem megszervezni a tábort, főleg a helyszín 
kitalálásában. 
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SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 
Képzőként részt vettem a Seniorképzésen. Több blokkot dolgoztam ki, többek közt a részt vettem a 
Senior skillek blokk átalakításában. Lent voltam kistáborban, illetve KZT-ben is. 
 
4 db gólyakocsmán dolgoztam általában lengő és karaoke-ként, az egyiken estfőnök is voltam. 2x 
takarítottam. 
 
G7-en felkértek Seniorbulira, Gólyabulira, beköltözés félszilvára, BMEx F állomásra és BUM-ra. 
Seniorbulin lengő voltam, majd karaoke-t szereltem össze és végig kezeltem, majd segítettem a 
takarításban. Gólyabulin lengő voltam.  Beköltözésen félszilvaként párszor én adtam elő a 
hegyibeszédünket. BMEx-en beszéltem az F épületről, illetve kiosztottam a játékot. Emellett 1 órát 
pakoló voltam egy WTF & Chillen. BUM-on állomást tartottam. 

KB-REF GÁRDA 

 
 
Levelup projektben alapítótag voltam, majd PR főnök lettem. 
 
A Park projektben segítettem lemérni a "park"-ot. Emellett próbáltam a tűzoltósági víztárolóról 
mindent kideríteni, emiatt kapcsolatba léptem az önkormányzattal, a Földhivatallal és a tűzoltósággal. 
 
Nyáron az F19 projekt vezetője lettem. Folytattam a bútorozást, befejeztük a bútorok és üzletláncok 
gyűjtését. Összeállítottunk ezekből egy katalógust, illetve én utána egy költségvetést. Felvettük a 
kapcsolatot egy ablakozó céggel, akitől árajánlatot kértünk az ablakok cseréjére. Kapcsolatba léptem 
az SVK-val is, hogy próbálja elérni az üzletláncokat, hogy valamely megállapodással bútorokhoz 
juthassunk. 

FELEZŐ BÁL 

 
 
Felező bálon ketten voltunk a "táncos hölgy" kisfőnökök. A bálon pincérkedtem, és utána voltam 
takarítani. 

CSILLAGTÚRA 

 
 
Csillagtúrán állomást tartottam. 4-en kitaláltuk az állomás programját, majd reggel 8-tól az esemény 
végéig fogadtuk a csapatokat. 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


