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SZABÓ ÁRON 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. augusztus 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

LÁNGOSCH 

 

A félév során a PR feladatokat elláttam, a nyitásonként egyedi plakátot készítettem, a honlapot 
karbantartottam. A legtöbb vasárnapi nyitáson részt vettem, itt feladatom általában a lángostészta 
elkészítése, dagasztása volt. A Schönherz Nyári Tábor mindkét napján és a Gólyatábor egyik napján 
is a LángoSCH színeiben dolgoztam. 

VIK SZAKESTÉLY 

 

A félév két szakestélyén Cantus Praesesként, azaz nótabíróként voltam jelen, feladatom a szakest 
hagyományos dalainak hangos előéneklése, ezáltal a szakest éneklésének vezetése volt. Szakestenként 
kettő, a szakestes dalolásra felkészítő daltanítást is tartottunk, ami közül több az én vezetésemmel 
történt. Ezen kívül a félévben számítógépen bekottáztam a szakestes dalok nagy részét, hogy azok a 
szakestes webes tudástárban rendszerezve legyenek (nyomtatható és hallgatható formában), és hogy 
ezekből egy egységes stílusú, igényes megjelenésű nótásfüzetet tudjunk nyomtatni. 

Az egyik szakestre Cantus társammal egy külön zenés produkcióval készültünk. 

HA5KFU

 

A tanfolyam szoftverrádiós workshop alkalmát megtartottam, segítettem a standolásnál a Simonyi 
Konferencián. A kör szakmai projektjeiben részt vettem, körös vacsorát szerveztem, és a rádióklub 
lomtalanításban is segítettem. 

JUST DANCE

 

Gyűléseket tartottam a félévben, csapatépüléseket szerveztem a gazdasági felelős segítségével. 
Felügyeltem, szükség esetén segítettem a gazdasági- és PR felelősök munkáját. Segítettem újoncok 
toborzásában. A félév elején a nagyterem és az xbox foglalásait intéztem. Sok esetben a kollégiumi 
körökkel én voltam a kapcsolattartó. Külsős kontaktokkal tartottam a kapcsolatot, a PPK-val közös 
Sörpong és Just Dance alkalmat főrendeztem. Tavaszi bajnokságunk, és a Lanosch-sal közösen 
szervezett Game Night társ-főrendezője voltam. Elkészítettem a kör weboldalát és Facebook oldalát, 
a körtagok számára a hasznos infókat a BulisWikin rendszereztem. 
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BULIS RESZORT

 

A BulisWikin beállítottam az AuthSch belépés lehetőségét, így a bulis körök minden körtagja be tud 
lépni az őt érintő wiki oldalakra. Ezen kívül a kék kanapé bulis klubszobába transzportálását is 
segítettem. 
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