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A nyár a járvány ellenére nagyon mozgalmasan telt, sok feladatom volt, melyeket
igyekeztem a tőlem telhető legjobban elvégezni.
Júniusban készítettük el a Végzősök Búcsúztatójára szánt videónkat, mely idén a
személyes találkozást helyettesítette. Feladatom volt az oktatóktól és a kiválasztott hallgatóktól
beérkező videóüzenetek összevágása, feliratozása (az akadálymentesség érdekében), illetve a
kész búcsú feltöltése a Bárczi HÖK Youtube csatornájára (melynek videóit kereséssel nem,
csupán link alapján lehet megtalálni). Végül egyeztettem a TO-val, akik kérésemre Neptun
üzenetben küldték ki a videó linkjét az érintetteknek. A visszajelzések alapján az alternatív
búcsú jól sikerült.
Júliusban nekiláttunk a 2020-as Bárczi Orientációs Napok szervezésének. Fő feladatom
a programterv megírása volt, melyben (és persze a többi előkészületben is) végig egyeztettem
Kup Katica elnökkel, Marton Réka seniorkoordinátorral, Kollárik Blanka rendezvényszervező
asszisztenssel, illetve Bajnay Márta kommunikációs bizottsági elnökkel. A programterv
megírása mellett számos feladatom volt. A szervezők toborzása már júniusban megkezdődött,
ők leginkább a HÖK tisztségviselői közül kerültek ki, de nagy örömünkre pár új arc is
csatlakozott hozzánk. A toborzás után létrejött a FB csoport, melyben végig tudtuk tartani a
kapcsolatot a szervezőkkel és a seniorokkal egyaránt. Program-koordinátori feladataim közé
tartozott a szervezők koordinálása (mind a szervezés, mind maga a rendezvény alatt), a
kapcsolattartás a vendégekkel, résztvevőkkel, illetve a program helyszíneinek lefoglalása (a
Bárczin belül és a külsős helyszíneken egyaránt). Az Orientációs Napok alatt is sok helyzetben
kellett döntést hoznunk, egyeztetnünk, de úgy gondolom, csapatként nagyon jól működtünk és
összességében (pár kisebb szervezési probléma ellenére is) jó hangulatú Orientációs Napokat
tudtunk szervezni a 2020-as gólyák számára.
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Az Instagram-ot továbbra is én kezelem, mint kommunikációs bizottsági tag. Itt
igyekeztem segíteni a program promózásában. Facebook-on is folyamatosan figyeltem a
csoportokat, augusztus hónapban rengeteg hallgatói kérdésre, akár privát megkeresésre
válaszoltam, nagyon sokat segítettem, főleg az elsőéves hallgatóknak.
A nyár folyamán végig nagy segítségem volt Kollárik Blanka, mind a Végzősök
Búcsúztatója, mind a programterv elkészítése során.

Balassa Szilvia
ELTE BGGyK HÖK
Rendezvényszervező bizottsági elnök
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