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DEZSŐ BULI 

 
 

A pályázati időtartamban megrendezésre kerülő Dezső Buli előkészületi munkálataiban a raktár 
leltározása és ez alapján a megvásárolandók listájának pontots összeállítása volt a feladatom, ezen 
felül magára a beszerző körútra is elmentem, hogy biztosan a szükséges dolgok kerüljenek 
megvételre. Ide tartozott még a buli napján, frissen beszerzendő dolgok (pl. kenyér, sananyúság, 
belsőség) előrendelése is. A buli napján a korahajnali óráktól kezdve zajlott a munka, kezdve a dolgos 
körtagok ébresztésével, majd a nagykonyha előkészítésével, berendezésével, melynek koordinálása az 
én feladatom volt. Konyhafőnökként a bökéstől kezdve az ételek elkészültéig én koordináltam az 
embereket, felügyeltem a munkafolyamatokat (bontás, darabolás, húsfeldolgozás). Ezek mellett az 
ételek minőségéért, fűszerezéséért és időben való elkészültéért feleltem. Miután ezek sikeresen 
megtörténtek, mielőtt még átadtam volna az irányítást a sütőfőnöknek, segítettem az elkészült 
ételeket a buli helyszínére vinni, majd eme tevékenységemet a sütőfőnök vezetése alatt is folytattam. 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND  

 
 
A pályázati időszakban lovagrendi vonatkozásban az EMT-ben a másodévesek egy csoportjának 
tartottam storytelling ill. érveléstechnika és vitakultúra előadásokat. 
 
A félév közepén ki kellett költöznöm a kollégiumból, ám tankörseniori kötelességeimnek így is 
igyekeztem eleget tenni, a tanköri foglalkozások kb. felére tudtam bejárni, ezen felül szerveztem 
tankörsörözést. 
 
A seniorképzésben tapasztalt képzőként három fő feladatkört éreztem magaménak: a képződőknek a 
minőségi blokkok megtartását, a friss képzőknek való segítségnyújtást eme számukra új szituációban 
és végül a csoportvezetőm igényeinek kiszolgálását. Időben a képzés heti két estét és két hétvégényi 
táborozást jelentett. 
 
A gólyatáborban színfőnök voltam, ami azt jelenti, hogy a nyár eleje táján elkezdtük az előkészületi 
munkákat (az előző évi tábor tanulmányozása, az idei programterv kitalálása, majd az újító 
programok pontos kidolgozása. A színfőnöki tábor (hétvége) eredménye volt a napiparancsok 
elkészülte. A tábor előtti 2 hétben a lovagteremben dolgoztunk a többi színfőnökkel, szervezési 
feladatokat láttunk el, dokumentumokat írtunk a tábori programokhoz.  
 
A Gólyahéten minden nap reggeltől főztem, ételt osztani és mosogatni segítettem, kivéve pénteken, 
amikor a kari évnyitón felkért teremfelügyelő voltam, feladatom az évnyitó programtervének időben 
tartása és a rend megtartása volt. 
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KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 

 


