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BOZSIK SZABOLCS DÁNIEL 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

LEVELUP 

 

Az elmúlt félév mind a 3 bulijának lebonyolításában részt vettem. Ezek alatt összesen 5 órát zenéltem 
a közönségnek, voltam ruhatárban és kapuban is. 

Ezek mellett a Beszeráras bulin estfőnök is voltam. Mind a 3 buli után maradtam a takarításon is. 

A bulik lebonyolítása mellett voltam karszalagokért, festettem logót a 1519-be, plakátoltam a 
Schönherzben, illetve részt vettem a csapatépülés megvalósításában is. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A félév során tankörseniorként tevékenykedtem. 

Körülbelül 10 alkalommal voltam bent tanköri órán, ezek mellett voltam velük egy laborlátogatáson, 2 
tankörsörön, valamint tartottam nekik egyszer egy Programozás alapjai 1 konzit is ami a tanköri órákon 
felül volt. 

Ezek mellett közösségi tevékenységként részt vettem az őszi seniortáborban. 

VIK SZAKESTÉLY 

 

A félév során mind a 2 szakest lebonyolításában részt vettem. A korsóavató szakesten voltam a 
bepakoláson, és a rendezvényen garatőrként tevékenykedtem. A búfelejtő szakest előtt voltam 
kinyomtatni a daloskönyveket és az invicetliket. 

Az este folyamán voltam bepakoláson, aztán tevékenykedtem garatőrként, majd a takarításon is részt 
vettem. Ezek mellet a belsős szakestre voltam beszerzésen és főztem is. 

Garatőrként mind a 2 alkalommal segítettem a hagyományos Krampampuli előkészítésében, majd az 
este folyamán elkészítettük a zsíroskenyereket, ezeket kiosztottuk, mindezek közben pedig 
gondoskodtunk róla, hogy a résztvevők ne szomjazzanak. 
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SIMONYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM 

 

A félév során a Félévnyitó bulin beszereztem és megfőztem a vacsorát, a Félévnyitó és felvételi 
vacsorán voltam beszeren, majd főztem. 

A Budapest Comes Around Simonyin főztem, főszerveztem AC mozit, minden vele járó dologgal, 
Simonyi születésnapon ruhatáraztam, pakoltam. 

Ezek mellett részt vettem nagyjából az összes rendezvényen résztvevőként, mint közösségi 
tevékenység. 

AC STUDIO & LIVE 

 

A félév során összesen 150 órát dolgoztam a rendezvényeken valamilyen minőségben. 

A kisebb rendezvény kipakolásától kezdve, mint gólyakocsmák, Parkettek, egészen nagyokig, mint 
Ökörsütés, Gólyabál, PPP10. Ezeken a rendezvényeken vállaltam felelősebb posztokat is, mint 
például fénytechnikus. 

Ezek mellett részt vettem a karbantartásokban, illetve fejlesztésekben is, például a félév végén az FNT 
fejlesztésében, ahol javítottunk az installált vezetékezésen, például húztunk be új BNC kábelt a HD 
videórendszer keretében, rendet raktunk és fejlesztettük a technikusit. 

Ezen kívül a közösségnek is aktív tagja voltam. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


