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PETRÓK FLÓRA 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A félév során a Gólyahéten tevékenykedtem, aminek a pályázat vizsgált időszakába eső része az 
utolsó nap, a tanévnyitó. A 7. szint ébresztésfelelőse voltam, teát főztem, kísértem a tankörömet egész 
nap, ebédeltettem őket. 

Tankörseniorként tevékenykedtem a félévben, megszerveztem társaimmal egy tankörsört. 7 
alkalommal vettem részt tanköri alkalmakon. 

A Gólyabálon 4 órát dolgoztam, ez 2 műszakot jelent (kapu és ruhatár), továbbá az egész esemény 
alatt rendelkezésre álltam (joker). 

Az egész félév során a kék seniorszobájában laktam, és bármivel fordultak hozzám, 
továbbirányítottam őket a megfelelő helyre, emberhez, avagy én magam segítettem útjukat. 

A 705 szobamentoraként is tevékenykedtem. Bementem ismerkedni, én szóltam nekik mindig, ha 
éppen valami aktuális volt. 

Megrendeztünk rendezőtársaimmal 4 gólyakocsmát, én a PR felelős pozícióban dolgoztam (2 másik 
emberrel a PR-os csapatban). Plakátokat terveztem, facebook eseményt csináltam és a 
levelezőlistákra is küldtem az információkat. 

Ezen felül az egyik alkalmon dekorfelelős is voltam, összefogtam a dekoros csapatot, sikerült 
megfelelő hangulatot varázsolni a gólyakocsmához. Mind a 4 gólyakocsmán végig ott voltam, 3 
alkalom után takarítani is segítettem. 

Ezen felül a Gólyakörte PR-ját másik társammal és a főrendezők utasításait követve végeztem, ami 
ugyan már február, de jelentős részét az előkészületeknek (plakát, flyerek, szórólapok, facebook 
esemény) januárban csináltam meg.. 

VIK SZAKESTÉLY 

 

A félév során egy szakestély rendezésében vettem részt. 

A bepakolás alatt, valamint az este alatt felhasznált zöldségek és gyümölcsök szeletelésénél voltam 
ott és vettem ki a részem a teendőkből.Ezután a szakestély alatt a vendégeknek italokat, 
zsíroskenyeret hordtam, azaz garatőr voltam. 

Az esemény után a takarításon és mosogatáson is részt vettem, egészen a legvégéig segítettem. 
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AMERICANO 

 

A félévben 6 nyitáson dolgoztam. 

Általános feladatokat végeztem, zöldségeket szeleteltem, sajtot reszeltem, cetlik menedzselésében is 
segítettem. Az egyik nyitáson pultoztam is, azaz a hamburgereket raktam össze. 

Volt olyan nyitás, mely alatt az én feladatom volt a nyers hús megfelelő adagokra való felosztása, 
húsgolyókká, majd húspogácsává gyúrása. 

A takarításban, pakolásban is mindig segítettem. 

VÖRÖS KAKAS FOGADÓ 

 

A félévben 6 nyitáson vettem részt, ahol az ételpultban dolgoztam. Feladatom volt a melegszendvicsek 
elkészítése, hozzávalók felvágása a rendelések alapján. 

A körben PR-os pozíciót töltöttem be. Az összes nyitás plakátját megterveztem, kinyomtattam, 
facebook-eseményt készítettem, program.sch.bme.hu oldalra felvittem az adott eseményt legalább 
egy héttel előtte. 

A nyitóra és záróra (amely egyébként egy jubileumi alkalom volt) flyereket készítettem, amit az egész 
kollégiumban felhelyeztünk az összes lakószobára a körtagok segítségével. Továbbá a SPOT kört 
értesítettem, hogy várjuk őket fényképek készítéséhez. 

Lezáratásos plakátokat is szerkesztettem, kihelyeztem, ha szükség volt rá (szintén nyitó, záró). 

Újító ötletet valósítottam meg - ez pedig egy kuponfüzet, melybe pecsétek gyűjtésével lehet akciókat 
szerezni. Ehhez természetesen a pecsétet is meg kellett terveznem és megrendelnünk a körrel - ez 
szerencsére sikerült is. 

A feladataim kiegészítéseként a legtöbb nyitásnak feelinget - azaz témát - találtam ki, amelyeken részt 
is vettem, ott témának megfelelően öltöztem, feelingelemeket hoztam, és a csapat is követte ezt. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


