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BIDLÓ BALÁZS ÁDÁM 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

BUDAVÁRI SCHÖNHERZ STÚDIÓ 

 

A félév folyamán összesen 8 csütörtök esti adáson vettem részt, amiken többféle posztot is 
betöltöttem, de főleg opertőr voltam, amibe beletartozott a kamera és a hozzá tartozó dolgok 
összeszerelése, beállítása, majd a végén az elpakolása is, illetve az adásokon többször is volt olyan, 
hogy egy kisebb feladat ellátása mellett segítettem az újoncok munkáját. 

Az adások mellett 3 eseményen forgattam. 

Nagyobb feladatok az élő közvetítések voltak, amikből összesen 5-ön vettem részt a vizsgált 
időszakban. Ezek közül a legelső az Egyetemi Tanévnyitó volt, ahol az építés és a bontás mellett 
operatőrként tevékenykedtem. 

A Qpa-n a forgatások mellett részt vettem a Mátrix közvetítésében is, ahol technikusként segítettem a 
csapatot, utána pedig egy héten belül volt egy másik, több napos közvetítés a Kutatók éjszakája, ami 
az F29-ben került megrendezésre, itt operatőrként és technikusként is dolgoztam, majd a végén részt 
vettem a bontásban és a felszerelés stúdióba való visszajuttatásában. 

Az előbbieken túl volt két kisebb FNT-s közvetítés a Schönherz MeetUp, illetve a Simponyi Szakmai 
Napok, mind a kettőnél az eszközök összeállításán és szétszerelésén túl operatőrként 
tevékenykedtem, ebből a Szakmai Napokon (kisebb rendezvény lévén) az egyik nap egyedüli 
operatőrként vittem  a közvetítést. 

A fentieken túl a tankörlátogatás alkalmával is részt vettem a kör bemutatásában, illetve az Educatio 
kiállításon két napon is standoltam és forgattam (BME-s előadások, vágóképek, interjúk). 

SPOT 

 

Már a félév elejétől kezdve rendszeresen fotóztam eseményeket, illetve utómunkáztam, 
összeállítottam a honlapra felkerülő albumokat. 9 rendezvényfotózásom volt összesen (ez a körön 
belül a harmadik legtöbb alkalom). 

Rendszeresen látogattam a gyűléseket, részt vettem csapatépítő programokon. 

Ezen kívül elvállaltam a karácsonyi fotózás lebonyolítását, ami két hét előkészülettel járt, ennek során 
különböző formokat készítettem, fotósokat szereztem, termet foglaltam, és e-mailen keresztül 
tartottam a kapcsolatot a jelentkezőkkel, valamint díszletekhez szereztem be különböző szükséges 
dolgokat. 
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A fotózás másfél hétig tartott, ennek folyamán 48 fotózási alkalom (több, mint 230 ember) volt, 
melyeknek kb 80%-án jelen voltam, illetve 18-at én fotóztam. 

Intéztem a díszlet építését és bontását, mind a műteremben, mind a 102-ben (itt a takkert is én 
csináltam), folyamatosan készítettem a fotózások beosztását, mindenkit e-mailben értesítettem. (több, 
mint 100 üzenetet küldtem ennek kapcsán) Eközben még figyeltem az utómunkák állapotát, és 9 
albumot teljesen én készítettem el. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A Lovagrendben az elmúlt 5 hónapban több kisebb feladatot is vállaltam. 

A Gólyabálon jelen voltam segítőként (kapu, ruhatár), a Nyitott laborok délutánján és a Nyílt napon 
kísértem középiskolás csoportokat. 

Tankörseniorként részt vettem az összes tanköri alkalmon, tanácsokkal láttam el a gólyákat, 
válaszoltam a kérdéseikre, tanköri palacsintázást szerveztünk seniortársaimmal, és tankörsörözésre 
is sor került. 

A tevékenységeim közé tartozott még a szobamentorkodás, továbbá részt vettem szintsütizéseken, 
és segítettem a méhecske pikniken. 

Gyakran látogattam a fekete gólyaszintet, néha megfordultam a klubszobában is, igyekeztem segíteni 
a gólyákat, érdeklődni a tanulmányi eredményeik felől. 

SZOLGÁLTATÓ RESZORT 

 

Az új kezdeményezés keretein belül reggelit készítettünk a kollégium lakóinak szerda reggelente. 

A nyitásokon a 0. alkalomtól kezdve részt vettem. 

Létrehoztam és karbantartottam a levlistánkat, készítettem a nyitást segítő táblázatot, mellyel nyomon 
követhetőek voltak a rendelések és azok állapota. 

Összesen 4 nyitáson vettem részt, ezek során egyszer töltöttem be kisfőnöki szerepet, voltam 
bepakolásokon, kipakolásokon és takkeron is, illetve a legtöbb gyűlésen részt vettem, ahol a fontos 
dolgokkal kapcsolatban döntöttünk. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


