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A Kollégiumi Bizottság ülésein rendszeres megjelenés
Az újlengyeli ház felügyelete és kiadása ( színfőnöki tábor, KB
tábor)
A SCHISes autó felügyelete
A protokoll rendezvények megszervezése és lebonyolítása
A Schönherz Five-0 vezetése, ülések tartása, projektek koordinálása és segítése

RENDEZVÉNYEK
Az elmúlt fél évben az alábbi rendezvények felügyeletében és előkészítésében vettem részt:
• Iván Nap
• Schönherz Nyári Tábor
• ÁB osztó vacsora
Az említett rendezvények mindegyike rendben lezajlott, és a rendezőktől minden esetben elismerésre
méltó munkát tapasztaltam. Szeretném megköszönni ezen rendezvények alatt a Schönherz Five-0 profi
munkáját, külön kiemelve Kiss Bálintot, Vetési Dánielt, és Kiss Saroltát, az említett rendezvények főszervezőit.

A SCHÖNHERZ FIVE-0
Az elődöm, Bagó László által létrehozott szervezetnek a vezetését átvettem és igyekeztem az eddigi
szellemiséget és célokat megtartva vezetni és fejleszteni a csapatot. Az évenként esedékes Five-0 újoncozást is végig vezettem.
A félév során a Five-0 segítségével a lomtalanítás utolsó hullámát segítettünk lebonyolítani (elhordani
a kitett és feleslegesnek ítélt tárgyakat) Szodfridt Gergelynek a Kollégiumi Bizottság Üzemeltetési felelősének, valamint az FNT festése után a bőr és fém elemek visszahelyezését is a csapat valósította meg.

A FIVE-0 LEZÁRULT ÉS FUTÓ PROJEKTJEI
A Mosókonyha-projekt
Az első fejlesztés a házban a Mosókonyhaetikett volt. A korábbi fejlesztések mellé (rekeszek és polcok
a mosókonyhákban) szerettünk volna egy olyan “használati útmutatót” adni a kollégistáknak, ami megkönnyíti a mosást és a szárítást is. Az ebben foglaltakról egy form segítségével felmértük, hogy milyen
problémákkal találkoznak a kollégisták a mosókonyhákban és ötleteket illetve igényeket gyűjtöttünk
ezeknek a szabályozására/rendezettebbé tételére. Ennek a formnak a feldolgozása után alkottuk meg
Kiss Ádám közreműködésével a most is kint látható etiketteket és szárítógép használati plakettet. Kiss
Ádámnak ezúton köszönöm a segítségét és az újító ötleteit, hiszen az ő eredeti ötletétből indultunk ki
a projekt elején és azt dolgoztuk át a jelenlegi formára.
A projektnek a futó része jelenleg az új rekeszek beszerzése és felszerelése, a jelenlegi rekeszek kitisztítása és a mosókonyhák rendbetétele.
Tanulóprojekt
A tanulók felújításával és felszerelésével már futó projektként találkozhattatok az eddigi évek során.
Most ennek a projektnek a legaktívabb tagja Tóth Nikolett, akinek a segítségével a nyár folyamán ismét
felmérésre került az összes tanuló minden négyzetmétere. Általános probléma, hogy a tanulós és konyhás asztalok és székek elvándorolnak helyükről, a székek tönkremennek. Nyáron Niki és a Five-0 segítségével átnéztük és visszarendeztük a tanulókat (az adott szintekre és termekbe szánt bútorokat viszszahelyeztük a helyükre) és felmértük, hogy ezek után mely szinteken mik hiányoznak, mik szorulnak
javításra. Ezt követően a problémás székeket összegyűjtöttük, majd minden szintről lehordtuk őket a 1. Szintre a karbantartóknak, amik ott javításra kerültek. A székek elkészülte után visszavittük azokat a
megfelelő helyekre (adott szintre a neki megfelelő helyre). A projektben nagy segítségemre volt Szodfridt Gergely a Kollégiumi Bizottság Üzemeltetési Felelőse, akinek köszönhetően idén a székeket tényleg sikerült megfelelő állapotba hozni.
Idén fejlesztés is történt a tanulókkal kapcsolatban. Bizonyára észrevettétek már, ha nem is találkoztatok még vele, de a @tiszteltházas e-mailekből értesülhettetek, hogy a 4, 7, 3, 16. Szinten a tanulókban
egy egész falszélességű “okosfalat” hoztunk létre az eddigi Whiteboard mellé. Ennek a célja az, hogy
segítse a konzik tartását, olyan felületet nyújtson, ami kicsit izgalmasabbá teheti a tanulást és mindemellett ki is férhet rá több dolog, egyenlet, így segítve az összefüggések megértését, hiszen egyszerre
lehet látni mindent egy helyen. Az okosfal tulajdonképpen egy olyan festékréteg a falon, ami ugyanúgy
írható és törölhető, mint a whiteboard, azonban ez közvetlen a falon van, így nyújtva nagyobb felületet
az “alkotáshoz”. Hogy pontosan miért ezek a szintek lettek kifestve ilyen technikával? Az okosfal jelenleg egy prototípus a kollégiumon belül. Szeretnénk felmérni a kihasználtságát, valamint a használhatóságát. A szeptemberi hónapban ezt a fejlesztést nem lehetett még használni a festék száradási feltétele
miatt, azonban e hónap során megtörténik a szükséges eszközök beszerzése a karbantartásához és
onnantól szabadon lehet írkálni.
A projekt következő lépése a tanulók újbóli felmérése és az Üzemeltetés segítségével a rendbetétele,
valamint a táblát szegélyező lécek beszerzése és felhelyezése.

Az F19
Az F19 felújítása után a helyiség bebútorozásra vár, valamint a szellőzés megoldás is kérdés volt, amikor a projekt vezetését átadtam Jakab Dominiknek. A bebútorozásra elkészültek már a költségvetések
is mind a két termet illetőleg, valamint az ablakok cseréjére is érkeztek árajánlatok, ezen jelenleg a KB
dolgozik.
Park Projekt
Bizonyára ti is találkoztatok már ezzel a projekttel. A projekt célja, hogy egy olyan környezetet tudjunk
létrehozni a kollégium környékén, ahova szívesen leülnek az emberek, kimozdulnak a levegőre, akár
csak egy ping-pong vagy egy beszélgetés erejéig. Ennek a legmegfelelőbb területnek a kollégium bal
(ha szemből nézzük) oldalán található parkocskát találtuk. Terveink szerint ezt a területet rendbe szednénk nyövényzetileg és infrastrukturálisan is egyaránt, hogy egy hívogatóbb és élhetőbb környezetet
adjunk szeretett kollégiumunknak. A tavasszal, amikor a szervezet vezetését átvettem a Parknak a felméréséről egyeztetett a csapat. Ez meg is történt, majd a méretnek megfelelően a korábbi elképzeléseket egy program segítségével elhelyezték a projektben dolgozók. Majd erről készült egy form, amivel
sokan találkozhattatok. Ez arra volt hivatott, hogy felmérje a kollégistáknak a véleményét az elképzeléseinkről, valamint ötleteket gyűjtsön és igények a park berendezésével kapcsolatban. Ennek kiértékelése után a munka nem állt meg nyáron sem, hiszen a csapat az eredményeket tekintve igyekezett a
kollégisták igényeinek megfelelően átformálni a park berendezését. Újabb és pontosabb méréseket
végeztünk, valamint a szükséges mértékben átalakítottuk az eredeti tervet. A projekt során számos
hivatallal és közüzemi céggel kellett egyeztetni a park tulajdoni jogviszonyáról, valamint az elképzeléseink megvalósításáról és számos alkalommal fordultunk segítségért több olyan céghez/szervezethez
is, akik érdekeltek a park jelenlegi és jövőbeli kinézetével kapcsolatban. A jövőben várható újabb elrendezési terv, valamint a munkálatok megkezdése. A projekt vezetője Czermann Márton lelkes munkájának köszönhetően ez mára már nem csak egy álom, hanem egy pár lépéssel közelebb kerültünk a
valósághoz.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A kezdet óta több projektben és tervben álltak mellettem emberek, akik a rendezvények szervezésén
kívül is nagy segítséget nyújtottak terveim megvalósításában. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
Bagó Lászlónak, aki a tapasztalatával nagy segítség számomra a projekteket és a rendezvényeket tekintve is, Jakab Dominiknek, az F19 projekt lelkes vezetéséért és az ottani helyiségek berendezésének
megtervezésért, Tóth Nikolettnek, aki minden projektben nagyon aktív és nagy segítség számomra
bármilyen feladatról is legyen szó, példamutató a tevékenysége, Czermann Mártonnak, aki egy nagy
lélegzetvételű projektet ölelt fel és rendületlenül hajtja azt, időt és energiát nem spórolva tesz a közösségért, Szodfridt Gergelynek, terveim üzemeltetéses és KI-s utainak egyengetéséért.
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