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POZSIK MÁTÉ 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SCHÖNHERZ QPA 

 

A Qpa során én voltam az operatív felelős, ami ebben az időszakban a a házon belüli teremigények 
és a rendezvénybejelentők elkészítéséből állt. 

A második Qpatáborunk rendezését szintén segítettem, pontosabban az étekztetést és az ott 
megtartandó blokkok kialakításának egy részét vállaltam magamra.Ezen kívül aktívan részt vettem a 
Qpa vezetőségmunkájában gyűléseken és a közös teendőkben( nagyobb volumenű kérdésekben való 
döntés). 

A Qpa folyamán én voltam a felelős egész héten a nagytermek kulcsaiért, tisztaságáért, 
felszereléseiért, valamint a rendezvények után ezeknek ezeknek a teljes takarításának és 
visszapakolásának irányításáért. 

Három programnak voltam a hét folyamán Qpaktanács 
felelőse(Vidéki nap, Sportnap, Svédacél), ami a 
programok előkészítésének és megvalósításának 
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felügyeletét takarta. Ezek kisfőnökeivel folyamatosan 
kommunikáltam és a programok ideje alatt is segítettem 
őket, ahol kellett. 

A héten a legtöbb napon beosztottként is részt vettem a 
programokon, ahol belefért más Qpán belüli teendőim 
mellett. 

A másik vezetőségi posztom a programfelelős volt, ezzel kapcsolatosan ebben az időszakban már 
kevesebb munkám volt, főként pontosítottam a programtervet a kisfőnökök segítéségével, ahol kellett 
megváltoztatva azt. 

A Qpa után még a visszacsatoló tábor rendezéséből is kivettem a részem, itt szintén az étkeztetés és 
a beszerzésben munkálkodtam. 

Ezenkívül a kisfőnökeimmel létrehoztuk a programok egyenkénti visszacsatolását, majd a végleges 
visszacsatot. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

Az idei Ökörsütésen a Hosszúpult egyik gebinfőnöke voltam. Ebben az időszakban összeállítottam az 
eszközlistát, áramigényt és a rendezvényen eladni kívánt 
italok listáját is. 
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Az esemény napján már a délelőtt folyamán a helyszínen 
voltam és elkezdtük a számunkra lehozott eszközöket 
összeszedni, valamint a pultot összeépíteni. Este pedig 
megnyitottuk a pultot és hajnal háromig foglalkoztunk a 
vendégek kiszolgálásával. 

Ezek után szétszereltük a pultelemeket és a maradék árut 
lestandoltuk. A gólyabálon a feladatom a gólyahajó 

megszervezése volt. 

Az elejétől kezdve több céggel is felvettem a kapcsolatot, akik hajókirándulásokkal foglalkoznak, majd 
a költségvetés elkészülte után a teljes szerződésírást lekommunikáltam. 

Ezek mellett elkészítettem a programhoz tartozó HR és eszközlistát. A résztvevőknek egyesével 
sütöttünk és csomagoltunk ajándékba egy-egy mézeskalácsot. 

A program napján irányítottam a beosztottjaimat egészen a gólyák kollégiumtól való elszállításától a 
gólyabálra megérkezésig. 

Az idei EMT-ben én voltam a borozó felelőse, ami ebben az időszakban azt jelentette, hogy 
elkészítettem a tábori borozó eszköz és beszerlistáját, valamint segítettem a főzéshez tartozó 
eszközöket is összeírni. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 
15 000 FT 


