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BIZOTTSÁGI ÜLÉS
Február hónapban, a vizsgák fáradalmait kipihenve a legfőbb hangsúlyt, csak mint a többi
bizottság, mi is a féléves projektrendszer véglegesítésére, és azok feltételeinek előkészítésére
helyeztük. Február 15-én tartott bizottsági ülésünkön a február- március hónap programjait
vettük át tüzetesen, s az ezekhez szükséges kapcsolattartói-, kreatív-, és operatív feladatok
beosztását beszéltük át.

SZABADEGYETEM

A hónap második felében került meghirdetésre a hallgatói önkormányzat legnagyszabásúbb,
szemeszteren túlnyúló, mégis ehhez kapcsolódó eseménye, a Szabadegyetem. Ahogy azt a
lent csatolt linkben is olvashatjátok, az esemény egy négynapos tábor, melynek célja az
integráció és motiváció. A tábor tematikája három fő vezérszó, a társadalom, a kultúra és a

politika köré épül, s ennek kapcsán a tudományos- és kulturális bizottság kiemelten nagy
szerephez jutott az esemény megszervezésében, ahol a bizottság munkájához tartozó fő
koordinációs munkát helyettesemmel, Szalai Flórával végezzük. Vele, és a bizottság többi
tagjával folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az előadóinkkal, tanárainkkal az esemény
zavartalan lebonyolításának érdekében.
https://www.facebook.com/events/1152437844854361/

TAVASZKÖSZÖNTŐ OPERAEST

Február 27-én került megrendezésre a szemeszter első kulturális programja, a Tavaszköszöntő
operaest, ahol közel negyven fellépő adott elő válogatott opera-remekekből. A másfél órás
előadás kellemes hangulatban telt, hallgathattunk áriákat, duetteket, hgedűszólót, valamint
nagy sikernek örvendtek a Petőfi Sándor Férfikórus által előadott katonadalok is. Hallgatóink
mellett sok külső érdeklődő és részt vett eseményünkön, melyről igazán jó visszajelzések
érkeztek a bizottság felé.
Az előadás programja a Facebook- esemény falán olvasható, míg az arról készült első képeket
a melléklet drive- link tartalmazza.
https://www.facebook.com/events/1540423352637824/
https://drive.google.com/drive/folders/0B7o157EbCOirMEMteXZEQmVXX0E

PROGRAMTERVEK

Az alábbiakban a megvalósítás fázisaiba kerülő programok listáját rögzítem, melyek
kapcsán a szervezési munkálatok és az előkészületek megkezdődtek február
hónapban:



PubQuiz - március 16 .
(helyfoglalás, egyeztetés a quizmesterrel, kérdéssor készítés)



Fantasy a jogban és a politikában IV. – március 21.
(egyeztetés az előadókkal, videók összevágása)



Puzsér X Nagypál : az öt legjobb tárgyalótermi dráma - ???
(egyeztetés az előadókkal, tartalomszerkesztés)

Ezeken túl természetesen az év többi projektjével kapcsolatban is felvettük a
kapcsolatot az előadóinkkal; ezt a hármat azért tartottam különösen fontosnak
kiemelni, mert az időpontjuk (valószínűleg a harmadik esemény is) márciusra
datálható, így ezek a soron következő eseményeink.

JUTTATÁS

Az alelnöki munkámért díjazásban részesültem.

Bármilyen, a Hallgatói Önkormányzattal és a Tudományos és kulturális Bizottsággal
kapcsolatos kérdéseiteket szívesen fogadom a tudomanyos@ajkhok.elte.hu, a
kulturalis@ajkhok.ele.hu vagy a simonandras@caesar.elte.hu e-mail címeken.
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