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PALKOVICS GÁBOR 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

AC STUDIO & LIVE 

 

Az AC Studio & Live körben a pályázat által nézett időszakban a következőket csináltam. 

Az ÁB osztó rendezvény hangosításáért feleltem, ez magában foglalja az építést, bontást, és a 
rendezvény hangosításának a lebonyolítását is. 

A félévben 3 gólyakocsma hangosításáért is feleltem. Mindegyik gólyakocsmán a hangtechnika 
felépítésében részt vettem, ezen kívül az egyiken azért is feleltem, hogy a rendezvény közben se 
legyen semmi probléma a hangtechnikával. 

A félévben 2 Schörpong nyitás hangosításáért feleltem. Az egyiken az elejétől a végéig fogva én 
voltam a felelős a hangért, a másikon pedig csak a technika elbontásában nem vállaltam szerepet, 
minden másban igen. 

Ezen kívül egy Kultúrnight-on is voltam front keverő, és itt még a rendezvény felépítésében vállaltam 
nagy szerepet. 

KB-REF GÁRDA 

 

A KB-ref gárdában sokat tevékenykedtem a félév folyamán. 

Szerepet vállaltam az újoncozós tábor szervezésében, a feladatok kitalálásában és a tábor 
lebonyolításában is. 

A PPP 10 rendezvény operatív főrendezője voltam, amely folyamán nagyon sok dolgom volt. Az én 
felelősségem volt, hogy meglegyen a megfelelő humán erőforrás a rendezvény megszervezéséhez, 
és hogy ezeket az embereket koordináljam majd az este folyamán. Az előkészületekben is kivettem a 
részem a feladatokból. 

Az "öreg" DJ-kkel tartottam a kapcsolatot, és beszerzési munkákat is végeztem. A rendezvény elejétől 
a végéig felügyeltem az emberek munkáját, és akármi probléma vetődött fel, azt próbáltam megoldani, 
és még a költségvetés kidolgozásában is segédkeztem. 

Ezen kívül a KB-ref gárdában még részt vettem a mosókonyha projektben, itt a mosókonyhákba való 
ládák beszerzésében segédkeztem. 

Az ÁB osztó rendezvényen a körös kapcsolattartó szerepét vállaltam még a KB-ref gárdán belül. 
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BULIS RESZORT 

 

A félévben 4 gyűlést tartottam meg, ahol átbeszéltük a következő buli teendőit, feladatokat osztottunk 
ki, ötleteltünk. 

A félév mind a 3 bulijának a főrendezője voltam, és két bulin estfőnöki feladatokat is láttam el, a 
harmadik bulin pedig csak az estfőnökök tevékenységét segítettem, koordináltam. 

 Az összes buli előkészületeit, operatív részének megvalósítását irányítottam, és a csapattal együtt 
csináltam a feladatokat. (pl. beszerzés, kapcsolattartás, DJ-kkel, stb.) Mindegyik buli utómunkáiban 
részt vettem. 

A Homárral való egyeztetéseket intéztem az összes bulihoz a pulttal kapcsolatban. A felmerülő 
feladatokat a csapaton belül szétosztottam, és figyeltem rá, hogy minden időben kész legyen. 

Képviseltem a kört a ház felé. Én foglalkoztam a fellépő DJ-kkel, hogy minden jó legyen az este 
folyamán. 

Segítettem a PR felelős munkáját, és részt vettem az online PR-ban. Segítettem, és revízionáltam a 
gazdasági felelős munkáját a félév során. 

A DJ pult bérlését mind a 3 bulihoz én intéztem el, ebbe beletartozik az is, hogy átvettem ezeket az 
eszközöket, és vissza is adtam őket. 

Azokkal a körökkel tartottam a kapcsolatot, amelyek létfontosságúak ahhoz, hogy egy buli jól legyen 
megszervezve. (pl. schdesign, AC, stb.) Az újoncokkal foglalkoztam, és igyekeztem segíteni a 
csapatba való beilleszkedésüket. 

Reszortgyűlésen képviseltem a kört. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


