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ERDŐS SZILVIA 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SCHÖNHERZ QPA 

 
 
Az idei Schönherz Qpa vezetőségének, a Qpaktanácsnak vagyok a tagja, minden heti gyűlésünkön 
aktívan részt vettem, melyek során a Qpa fontos döntéseit hoztuk meg.  
Továbbá a Qpa gazdasági ügyeiért felelek, melynek részeként elkészítettem a rendezvény előzetes 
költségvetését. Különös hangsúlyt igyekszem fektetni arra, hogy a kisfőnökeink ne vétsenek hibát a 
gazdasági ügyek kezelése során. Ennek érdekében tömör, de érthető howtot készítettem, amelyet 
mindenki kézbe is kap. Munkám során rendszeresen kommunikálok a KB gazdasági felelősével, 
valamint a szerződéskötések során a KB elnökkel. 
Két rendezői táborunk volt az előkészületek során, melyek pénzügyeit szintén én intéztem. 
Ezenkívül több programfelelős felügyelését végzem, ezek a Casanova buli, valamint a Sörmérések, 
Sörváltók, így közvetlenül ellenőrzöm és segítem ezen programok felelőseinek munkáját. 

RESZORTVEZETŐK TANÁCSA 

 
 

A félév első felében a Reszortvezetők Tanácsának ülésein jegyzőkönyvet vezettem. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 
Részt vettem az Első- és Másodéves táborban trénerként, ahol elsőéveseknek tartottam Idő- és 
Energiamenedzsment, Csapathoz tartozni jó, valamint Élmény blokkokat, amelyek mind nagyon jól 
sikerültek. 
 
Tankörseniorként tevékenykedtem az INémet tankörben, segítettem tanulmányaikban, részt vettem a 
tanköri alkalmakon. 
 
Seniorképzésen tapasztalt képző voltam. Segítettem a képzésalkalmak kidolgozásában, támogattam a 
fiatalabb képzőket a blokkjaik során, valamint én is tartottam minden héten blokkot a 
képződőinknek. 
 
Lányok napja rendezvényen kísérőként vettem részt. 
 
Gólyatáborban a pirosak színfőnöke voltam. Részt vettem az előkészületekben, az én felelősségem 
volt a tábor előtti kollégiumi bentalvás intézése. Ezenkívül a beépítettekkel foglalkoztam, ami idén 
egy új szerepkör volt, korábban nem foglalkoztak aktívan ezzel a poszttal. A korábbi évek 
tapasztalatai és hibái alapján kidolgoztam egy egységes rendszert a beépítettekkel kapcsolatban. 
Emellett a napiparancsok elkészítésében, szerkesztésében végeztem aktív szerepet, valamint minden 
egyéb felmerülő problémára igyekeztem megoldást találni.  
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Gólyahéten beosztottként vettem részt, beköltözésen ruhatárban dolgoztam, segítettem a gólyáknak 
fénymásolni beiratkozáson és javítottam fizika szintfelmérőket. 
 
A Gólyabál egyik főrendezője leszek, melynek előkészületeibe már a nyár elején belevágtunk. 
Seniortáborban tartottunk egy előadást, felhívva a figyelmet a rendezvény fontosságára. Pályázás 
útján kiválasztottuk a kisfőnökeinket, akikkel megkezdtük az aktív munkát, illetve egyeztetünk a 
helyszínnel és az egyetemi kapcsolattartókkal. 
 

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÉS ÉRDEKVÉDELMI RESZORT 

 
 
A Sternenschau kört a félév elején alapítottam, melynek célja a németes közösség összefogása, 
programok szervezése egykori és jelenlegi németeseknek, egymás segítése tanulmányaink során is. 
Havonta tartottam gyűléseket, ahol megbeszéltük az aktuális projektjeinket, visszacsatoltunk a 
programokról, és új ötleteket találtunk ki a kör fejlődésére. 
Tartottunk egy vacsorát, ahol kb. 80 fő vett részt. Ennek voltam a felelősségvállalója, nagytermet, 
beengedést, gólyák meghívását intéztem, és segítettem a fiatal főrendezőket minden egyéb 
előkészületben jótanácsaimmal. A vacsora során segítettem a vacsi és a terem előkészítésében, 
köszöntöttem a résztvevőket, valamint beszéltem a friss kör tevékenységéről. Segítettem az 
ételosztást, végül a kipakolást, takarítást koordináltam. 
A gépész németesekkel kommunikáltam, hiszen nagyobb eseményeinket közösen rendezzük. 
Az egyetemi németes képzés felelősével és több németes tanárral tartom a kapcsolatot. A 
Gólyacsomagba tett németes szórólapokat intéztem a Dékáni Hivatallal. 
A vizsgaidőszak végén tartottunk egy 2 napos eseményt a kör tagjainak és a kör iránt érdeklődőknek. 
Egész napos programmal, csapatépülős játékokkal, konstruktív blokkokkal, sütögetéssel készültünk. 
Az előkészületekben, blokkok kidolgozásában és megtartásában segédkeztem. 
A Gólyatábor 4. napi Németes beszélgetést fogtam össze, összeállítottam a beszélgetés alapját, majd 
felosztottuk, ki miről fog mesélni a gólyáknak. 
Szeptember elején tartottuk a németes táborunkat, ami közel 90 fő részvételével zajlott. A pályázati 
időszakba estek a tábor előkészületei, ezen belül felügyeltem a főrendező munkáját, és segítettem 
tanácsaimmal. 

 

 
KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 
 

 


