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JAKAB DOMINIK BARNABÁS 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

LEVELUP 

 

A 3 őszi bulink mindegyikén PR főnökként a buli előtt kb. egy hónappal kezdtem meg a munkálatokat: 
SchDesign-al való kapcsolattartás, KB-PR-nál a plakátok, kupon, flyer nyomtatása, FB event 
készítése, posztok írása, nyereményjáték vezénylése. (FB-os dolgokban pár körtag is segített). 

Ha úgy adódott, pár design-t én készítettem el, ha az SchDesign éppen nem volt elérhető. Homár-ral 
egyeztettem a welcome drink, illetve a kupon miatt. 

Mindhárom bulin dolgoztam, lengő, ruhatár és kapu pozícióban, első bulin 3, utána 5, majd megint 3 
órában. 

Emellett vezetőségi tagként részt veszek a kör koordinálásában. 

VIK SZAKESTÉLY 

 

Az idei második szakesten ajtónállóként voltam jelen. Feladatom a szakest alatt a vendégek be, illetve 
kiengedése, a késők feljegyzése. 

VÖDÖRKÖR 

 

A félévben 5 nyitáson voltam jelen, ebből egynél korábban el kellett mennem. 

Nyitások alatt krumplit hámoztam, sütöttem, illetve panzót készítettem. Nyitások után a takarításon is 
részt vettem. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

Az idei félévben dolgoztam a gólyabálon lengő, jóker és ruhatár pozícióban. 

Emellett rendező voltam a Mentor-Senior estnek. 

Itt én voltam a VIK-es részről a kvízmester, melynek összeállításából is nagy részt vállaltam. 
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VÖRÖS KAKAS FOGADÓ 

 

Idén az 11 nyitáson voltam jelen. Feladataim közé tartozott nyitás előtt a pult összerakása, az 
összetevők kikészítése. 

A nyitás folyamán a pultban szendvicsek készítésével, sütésével, és a hozzávalók pótlásával 
foglalkoztam. Nyitás után 6-szor maradtam takarítani, általában az EMT-t, de volt hogy az egész 
körfolyosót kellett átadni. 

KB-REF GÁRDA 

 

Az F19 projekt vezetője vagyok. Én kezelem a projekt állását, számolok be róla hetente, a projekt fő 
feladatait elvégzem, illetve delegálom. 

Ezen feladatok: a szoba méretarányos berendezése, a bútorok összeválogatása, ajánlat és árlista 
készítése több üzletlánc kínálata alapján. Emellett ablakos keresése, fémkeretes ablakra árajánlathoz. 

A Park project keretein belül részt vettem a kollégium környezetének kitakarításában. Gereblyéztunk, 
és elhordtuk a hulladékot az egész "park" területéről, illetve a kollégium körülről. 

Kb karácsonyon pincérként dolgoztam, majd én voltam a takarító főnök. Az ÁB osztón szintén végig 
pincérkedtem. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


