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DEZSŐ BULI 

 
 
A buli napján körülbelül déltől kezdve lent voltam a takarítás végéig és ahol éppen kellett. 
Este a terem bepakolásában vettem részt, lifteztem, lengtem, pakoltam, majd takarítottamtam -1. 
szintet és az FNT-t. 
 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 
 
A félév során rendszeresen bejártam a tanköri alkalmakra, ahol fontos információkkal láttuk el a 
gólyákat, emellett szerveztünk nekik tankörsörözéseket. 
Gólyakörtén a főzésben segédkeztem a műszak teljes időtartama alatt. 
Nyár elején a seniortábor egyik rendezője voltam. A tábor alatt is tevékenykedtem, akár pultozni, 
takarítani, főzni vagy beszerző körútra kellett menni. 
Gólyahéten négy napon át a főzőcsapat tagja voltam, mindegyik nap az elejétől a végéig ott voltam és 
az épp aktuális feladaton munkálkodtam. Egyik nap az eltévedt gólyákat kellett a fizika 
szintfelmérőjükre irányítanom, illetve gólyabulin lengőként dolgoztam, majd a végén a takarításból is 
kivettem a részem. 

 

LÁNGOSCH 

 
 
A félév során nagyjából két nyitáson voltam jelen, illetve a gólyatábori nyitásunk mindkét estéjén 
dolgoztam. A nyitásokon szinte minden munkafolyamatból kivettem a részem: nyújtottam tésztát, 
sütöttem, feltéteztem és takarítottam. 

 

SCHÖRPONG 

 
 
A félév öt nyitásán lent voltam, a bepakolástól kezdve a takarításig. A fordulók során kezeltem az 
eredményeket és a beosztást, segítettem eldöteni a problémás eseteket és betartatni a szabályokat. A 
gyűlésekre rendszeresen jártam. 
Minden alkalommal küldtem PR e-maileket levelezőlistákra és a potenciális résztvevőknek, illetve a 
jelentkezőknek az addigi teljesítményükről, és természetesen megválaszoltam a kérdéseiket is. 
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SCHÖNHERZ QPA 

 
 
A QPA-n két felelős posztot vállaltam: a nevezőtúra és a sportnap egyik felelőse vagyok.  
A sportnapra voltunk bejárni helyszínt, kitaláltuk a programokat és az esemény lefolyását, felkértünk 
posztokra rendezőket, elkészítettük a szükséges és beszerzendő eszközök listáját. 
A nevezőtúrának új helyszínt és útvonalat kerestünk, amit többször is bejártunk - nappal és éjszaka is, 
mivel idén éjszaka tartjuk a túrát. Emiatt a tervezésre nagyobb hangsúlyt fordítottunk, hogy minél 
jobban próbáljuk megóvni a túrázók biztonságát - pl. fényvisszaverő szalagok, sok állomásközi 
rendező. A szükséges állomásokra felkértünk állomásfőnököket, felügyeltük a készülő 
állomásterveiket. Összeraktuk a költségvetést, a szükséges eszközökről listát készítettünk. Felvettem a 
kapcsolatot külsős szervezetekkel aggregátor, mobil wc és sátrak ügyében. A BKK-t is felkerestük 
járatsűrítés ügyében. Szerveztünk helyszínbejárást a rendezőknek. Összeírtuk a HR igényt, ütemtervet 
készítettünk. 
Ezeken kívül felkértek gumibogyó állomásfőnöknek, amire feladatot kellett kitalálni és pár segítőt 
felkérni. Kocsmafutáson is állomástartó leszek, így erre is kellett feladatot készíteni, illetve egy 
megfelelő kocsmát találni. 
A félévben igyekeztem minél aktívabb lenni, gyűlésekre és workshopokra jártam, amikor tudtam, a 
két táborban részt vettem. A gólyatáboros megjelenésünkön pedig egész nap jelen voltam a 
standunknál. 
 

DIÁKSPORTKÖR 

 
 
A félév legnagyobb eseményén, Jeges esten részt vettem végig. Mindegyik munkakörben dolgoztam: 
bepakolás, ruhatár, lengő, testnevelés aláírás, kipakolás. 
Toronyfutáson állomást tartottam, segítettem be- és kipakolni. 

 

SPORT RESZORT 

 
 
A félévben az Általános szertár körvezetőjeként tevékenykedtem. Felügyeltem a levelezőlistára 
beérkező kéréseket, ügyeltem rá, hogy mindig teljesítve legyenek. A kölcsönzések nagyrészét én 
adtam ki és vettem vissza. Sokszor kaptunk utolsó pillanatos megkereséseket, de ezeket is 
megoldottuk. Figyeltem rá, hogy az eszközök mindig visszakerüljenek a megfelelő helyükre. 
A félév elején megrendezett Jeges est előtti és utáni időszakra szerveztem korcsolyakiadási és -
visszaviteli alkalmakat (kettőt-kettőt), melyeken részt is vettem. 
Még a nyár beköszönte előtt szerveztem egy sátor és hálózsák állapotellenőrző pakolást, ahol 
mindegyiket szétszedtük és átvizsgáltuk, a használhatatlanokat leselejteztük. Ezzel együtt a szertárban 
is rendet raktunk. 
A szokásos félév végi körvacsoránkat is megrendeztem, mindegyik szakaszában aktívan dolgozva - 
edénykölcsönzés, alapanyag beszerzés, főzés, takarítás és pakolás. 
Év végén megírtam és leadtam a KPR beszámolót és az új pályázatunkat. 
A nyár folyamán is folytattam a kérések teljesítését, illetve esetleges távollétemben is biztosítottam a 
kör megfelelő működését. 
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KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


