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

SCHÖNHERZ QPA 

 
 
Részt vettem a két megrendezett Qpa táborban, valamint több workshopon, ötletelésen is. 

Kisfőnöki szerepet vállaltam, a dekor és a városi nap tartozik a felelősségem alá. 

A városi nap koncepcióját kidolgoztam, felvettem a kapcsolatot a szükséges emberekkel, elkészült az 
operatív és HR igénye a napnak, valamint megkezdődött a nap feladatainak kidolgozása is. 

Dekorosként pedig elkészítettem a koncepciót, megterveztem a szükséges beszerzendő eszközöket, 
illetve több dekoralkalmat is tartottam, melynek során elkezdődtek a szükséges munkálatok. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 

Részt vettem EMT-ben az egyik elsőéves csoport trénereként, itt 3 előadást tartottam a gólyák 
számára. 

A Seniorképzés során csopvezként tevékenykedtem. A feladataim közé tartozott hetente a 
csopvezgyűléseken való részvétel, egy képzésalkalom megtartása a képzőkkel, hetente legalább egy 
egész estés gyűlésalkalom tartása, melyen a képzőkkel felkészültünk a következő alkalomra, és saját 
blokkokat is tartottam. A bölcsemmel beszéltük át rendszeresen a csoport működését érintő 
kérdésköröket, a problémákra kerestünk megoldást, valamint felügyeltük a kidolgozásokat, 
menedzseltük a csapat működését. Tartottunk külön visszacsatolást a képződőknek és a képzőknek 
is. 

Gólyatábori előkészületekben kártyasenior poszton segítettem a rendezést. Ez magában foglalta 3 
leendő szobasenior irányítását és felkészítését valamint a többi kártyaseniorral ás a színfőnökkel való 
egyeztetést.  

Gólyahéten segítettem a szülői fórumon és a beiratkozáson, és én voltam a Teaház egyik kisfőnöke. 
A nyáron megterveztük az eseményt, elkészítettük a kínálatot, kontaktoltunk a körökkel. Az esemény 
napján egész napos előkészületek voltak, majd segítettük az esemény sikeres lefolyását. 

Az Analízis 1 konzicsapat összefogójaként kontaktoltam a konzitartókkal és koordináltam a 
munkájukat. Megkezdtük a konzik tervezését, és a kidolgozásokat. Felvettem a kapcsolatot a kijelölt 
egyetemi oktatóval. 

Ökörsütésen VIK-es dekor gebinfőnökként megismertem a főnökpárom, tartottunk több találkozót 
ketten, valamint két alkalmat az egész csapat számára. Megterveztük az elkészítendő dekor 
koncepcióját, felmértük a szükséges lépéseket és eszközigényt. 

 

 
KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


