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KISS SAROLTA 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

LEVELUP

 

Mindkét buli estéjét végigdolgoztam: az elsőn ruhatárosként, a másodikon pedig neonfestékkel 
festettem a bulizókat. Az előkészületekhez hozzásegítettem Facebook posztok írásával.  

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND

 

Egész féléven átívelő programként részt vettem a Gólyakocsmák megszervezésében, így minden 
rendezvény estéjén dolgoztam, illetve PR felelősként mindegyik alkalomra elkészítettem a plakátot és 
flyert. Emellett a félév első 4 hetében aktívan részt vettem a tanköriken, illetve az összes 2. féléves 
jegyzetemmel elláttam őket, ha kérdésük volt segítettem nekik. A képzés egyik PR felelőseként 
plakátot készítettem, foltot illetve segítettem a weblap design elkészítésében is. Lányok Napján 
csoportot kísértem. Az őszi félévhez hasonlóan minden héten, illetve pótlási héten plusz 2 szintsütit 
tartottunk másodmagammal, ami az utolsó hetekben is nagy sikernek örvendett. A Gólyahét egyik 
PR felelőseként elkészítettem a hét 5 napjának plakátját, az egész hétre szóló nagyplakátot, a weblap 
designját, illetve elláttuk az általános kisfőnöki feladatainkat. Gólyahéten pedig Gólyabulin illetve 
fizika szintfelmérőn dolgoztam.  

 
SZINTKÉPVISELŐK TANÁCSA

  

A félév elején elkészítettem/felügyeltem a szobabeosztást, figyelembe véve minél több kérést. Részt 
vettem a lomtalanításban, illetve a féléves gyűlésünkön. A félév második felében pedig többször 
leellenőriztük a szintet, a gondokról pedig értesítettük a gondnokságot. 

SIMONYI KONFERENCIA

 

A XV. Simonyi Konferencia arculatában segédkeztem. Plakátot készítettem, az én kezem közül került 
ki mind a résztvevői, mind pedig a rendezői badge, emellett az applikáció designjának elkészítésében 
is részt vettem. A Konferencia napján a regisztrációs pultban dolgoztam, illetve az expón standoltam. 
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SCHÖNHERZ DESIGN STÚDIÓ

 

Az elmúlt félévben PR felelősként azon dolgoztam, hogy a megjelenéseink jól sikerüljenek, beleértve 
a Gólyakörtét, illetve hogy a közösségi média profilunk is minél többet mutasson be a körből. A 
Gólyakörtén segítettem a plakátok megalkotásában, a nyereményjáték ötletelésben illetve aznap 
standoltam. A félév során 3 projekt vezetője voltam. Az egyik a KB-PR Csoport új logójának 
elkészítése, a másik kettő a LevelUP bulisorozat 2 eseménye. Az előbb említett mindkét bulira én 
készítettem el a külsős és belsős plakátokat, flyert, nyakbaakasztót, badge-t, matricákat, kupont. Ezen 
kívül részt vettem a Parkett Klub arculatának újratervezésében, a Simonyi weboldal designjának 
munkálataiban. A bevonóvacsoránál végig segítettem, illetve a takarítás nagy részét is kivettem, 
emellett 2 tanfolyamon is segédkeztem. A nyár folyamán a felvételi projektek zajlottak le, amelyen a 
Felvételi bizottság tagjaként 3 újoncot mentoráltam, illetve a  QPA opening LevelUp projekt 
vezetőjeként bevontam őket a munkába. A nyári táborunk során a beszerzésnél segítettem, illetve 
tranzitoztam.  

 
FELEZŐ BÁL

  

Kisfőnökként a feladatkörömbe tartozott a foltok, ajándékok és söröskorsók elkészíttetése. Én 
terveztem meg a „logót”, illetve a foltot, és a söröskorsó mintáját. Megrendeltem az ajándékok 
alapjául szolgáló üvegpoharakat, illetve a söröskorsókat. Az ajándékokért többször utaztam át a fél 
várost, illetve a korsókért elutaztunk Hódmezővásárhelyre. Emellett a rendezvényt végig dolgoztam 
különböző posztokon: pincérkedtem, ajándékot osztottam és felügyeltem a teremben a rendre. 
 

KB-REF GÁRDA

  

Tavasszal részt vettem a pakolásokon, illetve szavaztattam és a szavazatot is számoltam. 2 
alkalommal én vezettem a jegyzőkönyvet KB ülésen, Pannival felkaroltuk a mosókonyha etikett 
elkészítését, amelyhez a formra beérkező válaszokat kiértékeltük, elkészítettük a végleges etikettet. Az 
ÁB osztó vacsorán dolgoztam. Majd Iván nap alkalmával estfőnök voltam, így segítettem az 
előkészületekben, aznap pedig a bepakolástól kezdve a takarítás végéig aktívan segítettem. 
 

KB PR CSOPORT

  

A tavasszal átvettem a KultúrWC-t így a 4. héttől kezdve minden hétre verseket gyűjtöttem, illetve 
megszerkesztettem azt. Részt vettem a félévben minden megtartott gyűlésen (kb 10), az újoncok 
megérkezése előtt aktívan részt vettem a deplakátolásban ez hetente 2 alkalmat jelentett. Mielőtt a 
plotter felmondott, nyomtattam, azonban külső körülmények miatt ennek számosságát nem tudjuk, 
de körülbelül a nyomtatások 60%-a. Gólyakörtén segítettem a stand felállításában. 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


