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RÁCZ DÁVID 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

BULIS RESZORT 

 

A Bulis Reszort gazdaságisaként, reszortvezető helyetteseként segítettem a reszortvezetőt a gyűlések 
jegyzőkönyveinek írásával. 

A reszortvezetőt tanácsaimmal segítettem. A félév folyamán figyelemmel kisértem a reszort 
gazdaságisainak munkáját, a felmerülő kérdések megoldásában rendelkezésükre álltam. 

Részt vettem a reszortvacsi szervezésében. 

DEZSŐ BULI 

 

Segítettem a konyhafőnöknek a fűszerek előzetes felmérésében, leltározásában. Reggel részt vettem 
az ébresztésen, utána délig segítettem a teendőkben. 

Délután 5-től folytattam a munkát. Majd egész éjszaka segítettem a már nem használt eszközök 
összepakolásában, elmosásában, felvitelében a raktárba. 

Hajnalig segítettem a nagytermek takarításának a befejezésében. Másnap segítettem a bulis 
klubszoba és a raktárak rendbetételében. 

SZOLGÁLTATÓ RESZORT 

 

A Szauna kör körvezetőjeként összefogtam a tagok munkáját, nyitásról nyitásra ügyeltem a helyiség 
tisztaságára. 

A fürdőhelység és a pihenőhelység tisztaságáért nagytakarításokat szerveztem, amik során több 
ember munkáját koordináltam. 

Az újoncok adminisztrációját, listatagságukat, a honlapon jogaik beállítását intéztem. 

A félévben 10 órát nyitottam a szaunában, melyből több egyéni vagy csoportos kérésre történt. A 
félévben 3-szor próbáztattam is. 

Képviseltem a kört a küldöttgyűléseken és a reszortgyűléseken. 
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SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND 

 

A Gólyahét főrendezőjeként Szeptember 1-én felügyeltem a munkát, majd a rendezvénysorozat 
végeztével segédkeztem az elpakolásban. 

Tartottunk egy gárdás visszacsatoló kört és a kisfőnökeinkkel egyesével is leültünk, hogy egy órában 
el tudják mondani, hogy érezték magukat, mit lehetne még javítani. 

A félév során tankörsenior voltam, 6 tankörin voltam ott, szerveztem tankörsörözést is. Tanácsaimmal 
és munkámmal segítettem a gólyáknak szervezett kisebb programok megvalósulását. 

A gólyabálon 5 órát dolgoztam. Az Ökörsütésen végig cirkálóként dolgoztam. 

Január 31-én az EMT-ben trénerként dolgoztam, az erre való felkészülés 12 legalább 2 órás gyűlésből 
és az azokra való felkészülésből, anyagok, szakirodalom értelmezéséből állt. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


