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DEBRECZENI ZSOLT 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

DEZSŐ BULI 

 

Napközben végig jelen voltam és részt vettem a mubnkálatokban. A buli végeztével a takker elején 
segítettem.  

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 

A Szent Schönherz Senior Lovagrendben ebben a félévben Hetek tagként tevékenykedtem. 
Gólyakörtén a Seniorképzés PR-olásában tevékenykedtem. A feladatom a Seniorképzés felügyelete 
volt, mely heti gyűléseket jelentett a főrendezőkkel és a csoportvezetőkkel. A KZT-ben mind 
operatív ember vettem részt, valamint a főrendezők munkáját segítettem a tábor során. 

A félévben 3 Hetek workshopot is tartottunk, melyeken aktívan részt vettem. Ezek közül 2 egész 
hétvégi programot jelentett. 

Saját feladatom közé tartozott a Nyári Seniortábor felügyelete, mely a tábor előtt többszöri 
egyeztetést igényelt a rendezők és a Hetek között. A Lovagrendi raktár állapotáért és használatáért én 
feleltem, ahol rendszerezetten igyekeztem tartani a raktár állapotát. Többször tartottam 
raktárpakolást és az nyári leltárban is aktívan segítettem.  

Az idei Gólyatábor új koncepciójának kidolgozásában vállaltam aktív szerepet, ami a tábor előtti 
rendszeres workshopokon való részvételt jelenti. 

A Gólyahét programjain dolgozóként voltam jelen. 

SCHÖNHERZ QPA 

 
 
A Schönherz Qpa életében Qpaktanács tagként, azaz vezetőségi tagként voltam jelen. Ez átlagosan 
heti 1 gyűlést jelentett. A félév során 2 Qpatábort tartottunk, melynek teljes megszervezése az én 
feladatom volt. Itt több workshopot is tartottam. Több programért is felelős vagyok, melynek 
kisfőnökeivel tartottam a kontaktot és dolgoztuk ki közösen ezeket a programokat. A nyár folyamán 
a táska nevezetű program teljes kidolgozása volt a teendőm másodmagammal. Külön feladatom a 
csapaton belüli feszültségek feloldására és a csapatépítésre éleződött ki.  

ÁLTALÁNOS SZERTÁR 

 
Az Általános szertár gazdaságis pozíciója tartozott a feladataim közé, mely alatt az új eszközök 
beszerzését felügyeltem. A félév során részt vettem a szertár pakolásában, selejtezésében és 
leltárazásában is. A  
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Jegesestre való korcsolya kiadásnál segédkeztem, valamint a félévben a Schönherzes lakók által 
igényelt kölcsönzéseket adtam át és vettem vissza. 
 
 
KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 
 
 

 
 
 
 


