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PALKOVICS GÁBOR 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

AC STUDIO & LIVE 

 
 

Az AC Studio & Live körben a rendezvények hangosításában vállaltam nagy részt. 

Rengeteg esemény hangosításában kivettem a részem, ilyen például a schörpong nyitás, a 
Seniorképzés nyitó alkalma, Just Dance buli, Jeges est, Gólyavacsi, Parkett Rock n Roll Party, Felező 
bál, etc. Ezeken a rendezvényeken mindenféle feladatot elvégeztem, például hangtechnika felépítése, 
a hangtechnika bontása, a keverőpult kezelése, hangulatvilágítás kiépítése, etc. A Forradalmi 
Szakesten a hangtechnika felépítése és bontása mellett a keverő ember szerepét is én töltöttem be. 

Az FNT felújítása után vissza kellett pakolni a technikusi helyiséget, ebben is részt vettem, ezen kívül 
az ENT-ben lévő hangfalak visszarakásában is segítettem. A felsoroltakon kívül még nagyon sok 
rendezvényen a hangtechnika felépítésében segédkeztem, ilyen például a Simonyi Konferencia. 

A Gólyahéten segítettem az ébresztéshez szükséges hangfalakat a gólyaszintekre kirakni. 

CSILLAGTÚRA 

 

A Csillagtúrán a nagyrét kisfőnök feladatkört töltöttem be, azért feleltem, hogy a nagyréten minden 
rendben menjen. 

A feladatkörömhöz tartozott, hogy vezessem a nagyrétre beosztott csapatot. A csapattal felépítettük a 
főzős sátrat, és a HQ sátrat, az AC-s hangtechnikát is felépítettem, és a rendezvény alatt kezeltem. A 
padok, és asztalok felállítása is a mi feladatunk volt. Ezeken kívül pedig a csapatommal besegítettünk 
a nagyréti állomásnak, ha túl sok csapat jött egyszerre, és nem tudták őket kezelni. A nagyrétre 
elsőként értem ki, és az utolsók között hagytam el, mivel a kipakolásban, és a visszapakolásban is 
nagy szerepet vállaltam, a tranzitot pakoló csapatot is vezettem a nagyréten. 

EDÉNYKÖLCSÖNZŐ 

 

Az edénykölcsönző körben nem sok mindent tudtam tevékenykedni, tekintve, hogy a félév vége fele 
jelentkeztem a körbe, de megpróbáltam minél több hasznára lenni a körnek. A körben 4-szer adtam 
ki és vettem vissza edényeket a félév végén, és a körvacsora után az edények takarításban is részt 
vettem. Mivel nagyon kevés időt voltam még a félévben körtag, ezért nem jutott elég lehetőség arra, 
hogy a körben minden tevékenységben kipróbáljam magam (pl. eszközök beszerzése), de ahhoz 
képest, hogy milyen kevés ideje vagyok körtag, szerintem hasznára tudtam válni a körnek. 
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SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

Az SSSL-ben számos tevékenységet végeztem az előző félévben. 

-Az I06-os tankör tankörsenior-ja voltam, akármilyen problémájuk volt, hozzám fordulhattak, és 
segítettem nekik, ezen kívül szerveztem egy tankörsörözést, és segítettem a tankörvezető munkáját. 

-Szobamentorként is tevékenykedtem, a szobának szerveztem egy szobasörözést, és ahol tudtam 
segítettem őket, tanácsokkal láttam el őket. 

-Ezen kívül gólyakocsma rendező is voltam, és az összes gólyakocsma rendezésében részt vettem 
különböző feladatkörökben, például takarítás, lengés, kapuzás, ruhatárazás, és volt, hogy a zenéért és 
karaoke-ért is feleltem az este alatt. 

-A félév végén a nyári seniortábor rendezői gárdájában is helyet kaptam körös kapcsolattartóként, 
feladataim közé tartozott, hogy a körökkel kommunikáljak, majd a tábor alatt mindenféle feladatban 
részt vettem, például a nagyterem (csillag) takarítása, pakolás, és a programokon a hangrendszert is én 
kezeltem, ezen kívül ha vetítésre volt szükség a vetítő beállítása, és kezelése is az én feladatom volt, és 
még az italpultban is dolgoztam. 

KB REF GÁRDA 

 

A KB-ref gárdában legfőképp a Schönherz nyári tábor szervezésében vettem ki a részem az előző 
félévben, itt a tranzitos szerepet vállaltam el, ami azzal járt, hogy az összes dolgot (étel, ital, kajás 
körök dolgai, etc) beszerezzem a táborra, majd ezt le is szállítsam a tábor helyszínére. A táborban 
magában is sok feladatot láttam el, például az italpultban pultosként dolgoztam, a KPR Qpa 
lebonyolításában is segédkeztem, és a kajás köröknek a megfelelő munkakörnyzetet is én hoztam 
létre (áramozás, fény csinálása). Ezen kívül a táborban a hangrendszert én kezeltem, és építettem fel, 
amely nem kis munka volt, tekintve, hogy két egymástól távol lévő helyszínen kellet ugyanannak 
szólnia. A táborban ezen kívül nagyon sok pakolós munkát végeztem. A KB-ref gárdában még a 
félév során egyszer a mosókonyhákban található rekeszek illesztésének megjavításában is 
segédkeztem. 

LEVELUP 

 

Az előző félévben a LevelUpot vezettem körvezetőként, ami alatt számos tevékenységet végeztem. 

-A félévben 7 darab gyűlést tartottam meg, ahol különböző témákat beszéltünk meg. 
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-Az előző félév mindkét LevelUp bulijának a főszervezője voltam, és az első bulin az egyik estfőnök 
feladatait is elláttam, a második bulin a két estfőnök tevékenységét segítettem, koordináltam. 

-Mindkét buli előkészületeit, operatív részét irányítottam, és a csapattal együtt csináltam a feladatokat 
(pl. Plakátolás, online PR, berszezések,etc.). 

-Mindkét buli utáni takarításban részt vettem. 

-Mindkét bulin 2-3 órát DJ-ztem. 

-A Homárral és az AC-val egyeztettem. 

-Én feleltem azért, hogy minden úgy menjen, ahogy azt szeretnénk, ezért a csapaton belül a felmerülő 
feladatokat kiosztottam, és figyeltem arra, hogy minden időben kész legyen. 

-Az RVT előtt, és a Schönherz többi köre felé képviseltem a kört. 

-Én foglalkoztam a buli alatt fellépő DJ-kkel, velük egyeztettem a fellépéssel kapcsolatos teendőkről. 

-A bulihoz szükséges eszközök beszerzésében számtalanszor kivettem a részem, mindkét buli előtt 
én mentem el a karszalagokért, Badge-ekért. 

-A bulik plakátolásában részt vettem mindkét alkalommal a Schönherzben, és a többi egyetemi 
kollégiumban. 

-A PR felelős munkáját segítettem, és revízionáltam. 

-A MAHASZ (DJ) engedélyeket mindkét bulira én intéztem el. 

-A nyáron kidolgoztam az újoncok betanításával, avatásával foglalkozó dokumentumot. 

-A Gólyatábor 4. napján a LevelUpot népszerűsítettem, majd egész este DJ-ztem. 

 
KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


