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MÜLLER ENIKŐ 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A félév elején a sárga gólyáknak rendezett programsorozat részeként a kocsmafutáson állomástartó 
voltam. 

A gólyabál napján a bál kezdetéig dekoroztam a helyszínen, majd a bálon voltam beosztva pihi 
sarokba, ahol az odatévedő bálozókat kényeztettük például legyezés vagy masszázs formájában. 

A félév során, főleg az első felében, sokat jártam a gólyaszintre klubszobázni, beszélgetni, foglalkozni 
a gólyákkal. 

DEZSŐ BULI 

 

Körülbelül három óra kivételével az esemény teljes tartama alatt jelen voltam, a hétfő hajnali 
munkálatoktól kezdve a kedd délelőtti takarításig. Amiből tudtam, mindig kivettem a részem. 

Először a zöldségek, utána a hús feldolgozásában segítettem. Az esti buli előtti bepakoláson részt 
vettem, majd a buli alatt a kajás pultban dolgoztam. 

Az este végétől kezdve délelőttig pedig takarítottam a -1-en és az FNT-t. Másnap a 1519 és a raktárak 
rendberakásában segédkeztem. 

Összesen így körülbelül 25 órát dolgoztam az esemény alatt. 

DIÁKSPORTKÖR 

 

A félév elején még a szertár felelőse voltam, teljesítettem az ide érkező kéréseket, kiadásokat, majd 
átadtam az utódomnak. 

A két toronyfutáson állomást tartottam, segítettem be- és kipakolni. 

LÁNGOSCH 

 

A félév során három nyitáson voltam jelen. 

A nyitásokon szinte minden munkafolyamatból kivettem a részem: nyújtottam tésztát, sütöttem, 
feltéteztem és takarítottam. 
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SCHÖRPONG 

 

A félév mind a négy nyitásán aktívan részt vettem a bepakolástól kezdve a takarítás végéig. 

A nyitások során felügyeltem a meccseket, vezettem az eredményeket, árultam sört, lengtem, poharat 
mostam, a harmadik alkalomnak pedig én voltam a főrendezője. 

Az ökörsütéses megjelenésünkön is az elejétől a végéig segédkeztem a kipakolásban, meccsek és 
eszközök felügyeletében, takarításban. 

Több gyűlésen logoltam, plakátoltam az események előtt, foglalkoztam a weblappal is és én vagyok a 
kör raktárosa. 

SCHÖNHERZ QPA 

 

A QPA-n a nevtúra és a sportnap egyik felelőse voltam. A nevtúra reggelén végigmentünk az útvonalon 
és kihelyeztük a fényvisszaverő csíkokat. A rendezőknek vettünk útravalót és tartottunk eligazítást. 

Kipakoltunk, majd a túra alatt végig a hegytetőn voltam, így a rádión mindenkit hallottam, tudtam 
felügyelni az esemény lefolyását. 

A csapatok távozása után kivettem a részem a pakolásból, szemetet szedtem, majd újra végigjárva az 
útvonalat leszedtük a fényvisszaverő csíkokat, végül a koliban folytattam a pakolást. 

Az előhéten infopultba voltam beosztva, ahol a qpázók feladatait értékeltük, karszalagot, pólót és foltot 
adtunk. A qpahéten a megnyitón sofőrködtem és pakoltam a mátrixhoz szükséges eszközöket. 

Hétfőn kocsmafutáson tartottam állomást, kedden a sportnapon pakoltam, levezényeltem a röplabdát, 
végig felügyeltem az eseményt. Éjszaka a gumibogyón voltam állomásfőnök. 

Szerdán Bosch napon a regisztrációnál és a pakolásnál segítettem. 

Csütörtökön a városi napon a táskakövetésben vettem részt, majd az irodában értékeltem a beérkező 
megoldásokat, este a Casanova bulin sofőrködtem, be- és kipakoltam, a buli alatt a kapuba voltam 
beosztva. 

Pénteken a vidéki napon segítettem a kipakolástól kezdve az eltakarításig. 

Szombaton egész hajtás alatt állomáson voltam, pakoltam, az eredményhirdetés előtt és után is 
pakoltam, a buli végén takarítottam az FNT-t. 

A hét során amikor tudtam beültem az infopultba és ha feljöttek ad-hoc feladatok, azokat is elvégeztem 
- mint pl. nyomtatás. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


