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ERDŐS SZILVIA 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SCHÖNHERZ QPA 

 

A Qpaktanács tagjaként a rendszeres gyűléseinken aktívan részt vettem, és segítettem a Qpát érintő 
döntések meghozatalát. 

A Qpa gazdasági felelőseként intéztem a Qpa pénzügyeit és folyamatos kapcsolatban álltam az egyéb 
felelőseinkkel, illetve a KB-val ennek kapcsán. 

A táboraink költségvetését intéztem, valamint elkészítettem a Qpa költségvetését is, amit a KB elé 
vittem. A rendezvény alatt a díjbekérők és szerződések eljuttatását is én intéztem a KB felé, a 
pénzügyek folyamatos felügyelete mellett. 

A Qpa után a pénzek és számlák elszámolását is sikeresen elvégeztem. 

Ezenkívül pedig a Casanova és a Sörváltók, sörmérés programoknak voltam a Qpaktanácson belüli 
felelőse, így közvetlenül ellenőriztem és segítem ezen programok felelőseinek munkáját, valamint a 
rendezvény után visszacsatoltam velük. 

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÉS ÉRDEKVÉDELMI RESZORT 

 

A Sternenschau körvezetőjeként havonta tartottam gyűléseket, ahol megbeszéltük az aktuális 
projektjeinket, visszacsatoltunk az előző programokról, és hogy mi is történt velünk, valamint új 
ötleteket találtunk ki a kör fejlődésére. 

Megrendezésre került a hagyományos németes táborunk, kb 90 fő részvételével, melynek célja, hogy 
a gólyák egymással, valamint a többi németessel is megismerkedjenek, segítséget adjunk nekik az 
egyetemi életük beindításához. 

Tanárokat is hívtunk a rendezvényre, akik tanulmányi szempontból is mesélnek a gólyáknak, hogy mi 
vár rájuk, valamint különböző élménybeszámolók, és csapatjátékok tarkítják a programot. Az 
előkészületek során segítettem a főrendezők munkáját tanácsaimmal, a táborban pedig aktívan 
kivettem a részem a feladatokban. 

A félév során tartottunk egy vacsorát, ahol közel 80 volt és jelenlegi németes vett részt, nagyrészt VIK-
esek, de a gépészek is reprezentálták magukat szép számban, itt segítettem a fiatal főrendezők 
munkáját. 

Az egyetemi németes képzés felelőse felé tartom a kapcsolatot, valamint a Nyílt napra intéztem a 
Dékáni Hivataltól a német képzéses szórólapokat. 
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A kör gazdasági ügyeit a félév során átadtam, segítettem az új gazdaságisunk betanulásában. 

A Nyílt nap, valamint az Educatio során tartottam a kapcsolatot a HK-val, hiszen mellettük a 
németeseket is felkérik a standolásra. 

A kapcsolattartás mellett aktívan részt vettem mindkét rendezvényen standolóként. 

PULCSI ÉS FOLTMÉKÖR 

 

A kör gazdasági feladatait láttam el a félév során. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A Gólyabál egyik főrendezője voltam, melynek munkálatai során folyamatosan kommunikáltunk a 
Műhasz Kft. munkatársaival, a KB gazdasági felelősével és a Hetek Tanácsának Gólyabál felelősével. 

Egyeztettünk az ELTE-PPK-val egy esetleges együttműködésről, melynek végül kompromisszum lett 
a vége, de nem tudtuk együtt megrendezni a bált. 

Folyamatosan felügyeltük és segítettük a kisfőnökök munkáját az előkészületek során is, valamint 
kommunikáltunk a bálon megjelenő körökkel. A bál előtt és alatt felmerülő adhoc problémákat oldottuk 
meg, egyeztettünk a helyszínnel és felügyeltük a történéseket, mely végül egy jó hangulatú Gólyabált 
eredményezett. 

Az Ökörsütésen a kapu gebin tagjaként vettem részt, ahol aktívan segítettem mind a rendezvényt 
megelőző előkészületekben, mint az alatta lévő munkálatokban. 

Az idei EMT-n supervisorként tevékenykedtem az elsőéveseknél. 

Kialakítottuk a tábor felépítését, blokkjait, azok céljait, kiválasztottuk és beosztottuk a trénereket. A 
saját supervisoros blokkjainkat kidolgoztuk, ezek összefogójaként is aktívan tevékenykedtem. 

A trénerek által tartott Önmenedzsment, Élmény, valamint Kommunikáció és empátia blokkokat 
felügyeltem, és segítettem a munkájukat. 

A próbadélutánokon hasznos visszacsatolásokat adtunk a trénereknek, hogy még jobb blokkok 
készüljenek. A saját csoportunknak rendszeres gyűléseket tartottuk ezzel is segítve a munkájukat. 

A Nyílt napon csoportkísérőként vettem részt. A nevtanáromnak segítettem gárdás döntések 
meghozatalában. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 


