
 

RISING SUN KB 
KB – RENDEZVÉNYEK ÉS PROJEKTEK FELELŐSE 

BESZÁMOLÓ 
2019. március 28 – 2019. szeptember 23. 

ÁLLANDÓ FELADATOK 

● A Kollégiumi Bizottság ülésein rendszeres megjelenés 
● Az újlengyeli ház felügyelete és kiadása ( színfőnöki tábor, KB 

tábor, Five-0 tábor, Alumni tábor, RVT 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 
● Felező Bál 
● Schönherz Nyílt Nap 

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 Haraszti Kámeát, Török Ambrust, Gioris Thomast és Dér Leventét, végül, de 
nem utolsó sorban az akkori másodéves Bencsik Blankát, az említett rendezvények főszervezőit. 

A SCHÖNHERZ FIVE-0 

A tavalyi év újoncainak bevonásán igyekeztem a félév során. Tapasztalva, hogy mind az egyetemi, mind 
pedig a Házon belüli lehetőségek és körülmények erősen megváltoztak, elkezdtem egy projektet, 
melynek célja, hogy a társaságom és a Ház igényeit felmérjem. Ennek eredményéhez szeretnék 
igazodni már az idei újoncozáson is.  

A félév során a Five-0 segítségével a lomtalanítás utolsó hullámát segítettünk lebonyolítani (elhordani 
a kitett és feleslegesnek ítélt tárgyakat) Varga Dániel, a Kollégiumi Bizottság Üzemeltetési felelősének. 

A félév során felmerült pár probléma és kényelmetlenség a csoportokat érintőlegesen, melyek 
feloldásán én dolgozom. Ez pontosan azt jelenti, hogy a Body helyzetével, stabilizálásával, 
fejlesztésével közvetlenül én foglalkozom. A Homár jövőbeli helyzetével: az Ház irányából érkező 



igények és a Homár igényeinek összehangolásáért, azok minél nagyobb százalékú kielégítéséét szintén 
én felelek. Emellett a  Schönherz Five-0-t vezetem. Természetesen minden lépés a KB teljeskörű 
beleegyezésével történik. A mi elképzeléseinket megvitatom az aktuális csoport vezetőjével, hogy egy 
egységes, mind a két félnek megfelelő irányban indulunk el.  

A nyár folyamán minden a Schönherz Five-0 által vagy az én felügyeletem alatt megrendezésre kerülő 
programhoz készítettem egy rendezést és tájékozódást könnyítő mindmapet, melyet mindig 
megosztok az aktuális főrendezővel.  

Az idei évben előszőr a Nyílt Nap megrendezése a  Schönherz Five-0 feladata volt, mely zavartalanul 
megtörtént, sőt az idei évben a Nevelőtanárok segítségével hasznos visszacsatolásokat és marketing 
anyagot (videókat, képeket) sikerült gyűjteni, így remélhetőleg ennek a rendezvények a megrendezése 
is gördülékenyebb lehet a jövőre nézve.  

A FIVE-0 LEZÁRULT ÉS FUTÓ PROJEKTJEI 

Az F19 

Az F19 tárgyaló részét sikerült bebútorzni, valamint a félév során szerzett bútorokból párat a 
klubszobába fogunk átrakni. A hiányzó beszerzések: a klubszobába kerülő ülőalkalmatosságok és 
egyéb, mindkét terembe való apróságok, mint szemetes kuka és hasonlók. Az előbbi koncepciójában 
történt egy kis módosítás, így ennek a megrendelése emiatt csúszott el. Amint minden eszköz 
megérkezett, megkezdjük a Schönherz Five-0-val a takarítást, valamint a bepakolást és az Üzemeltetés 
segítségével a felfúrandó felszerelések is a helyükre kerülnek.  

Park Projekt 

A projekt célja, hogy egy olyan környezetet tudjunk létrehozni a kollégium környékén, ahova szívesen 
leülnek az emberek, kimozdulnak a levegőre. A korábbi együttműködésünk a Szent István Egyetem 
hallgatójával, Tóth Márkkal gyümölcsözőnek bizonyult, ugyanis elkészült egy műszakilag helyes, az 
elképzeléseinket felülmúló, a terveinknek megfelelő tervrajz, valamint egy 3D-s kép a területről és az 
edzőparkról. A projekt a megvalósítás küszöbén áll jelenleg, melyre számos lehetőségünk nyílt, 
azonban szükségét éreztük a helyzetet mérlegelni a KB-val. A két lehetőségünk, Újbuda Prizma 
Köszhasznú Nonprofit Kft. és az Újbuda Önkormányzata, melyeknek a kapcsolattartóival folytatott 
megbeszéléseken mindegyik pozitív véleménnyel nyilatkozott a kezdeményezésen és 
segítőkészségükről biztosítottak bennünket. Jelenleg a szükséges további megbeszélések 
leegyeztetése zajlik, valamint a költségvetésnek a kidolgozása, mely akár képezheti a további 
tárgyalások témáját is. A projekt vezetője Czermann Márton és az ő kis csapatának lelkes munkájának 
köszönhetően juthattunk el idáig. Két év kemény munkájának reményeink szerint végre látványos 
eredménye születhet.  

Tanuló Projekt 

Az idén nyáron is sikerült az összes tanulót bejárni, minden szinten felmérni az aktuális állapotot, 
valamint rendszerezni a felszereléseket.  Ezen felül elkészültek és kihelyezésre kerültek a Tanuló 
etikettek, melyet minden tanuló helység ajtaján meg lehet találni. Ezzel a projekt lezárult, az eszközök 
és felszerelések karbantartását, rendszerezését ezentúl a Szintfelelősi gárda fogja ellátni.  

 



 

Mosókonyha Projekt 

A félév során ismételten történt egy körbejárás, amikor a projekten dolgozók pótolták a hiányos 
eszközöket, valamint rögzítették a magukban álló ládákat és összeszedték az elárvult ruhadarabokat, 
melyek ezúton is adományozás útján fognak eljutni új gazdájukhoz. Ezzel a projekt szintén lezárult, 
amit a Szintképviselőknek adunk át karbantartás céljával.  

Sörpad szett 

A sörpadok állapotát a félév során, a Felező Bál-t megelőzően sikerült felmérni. A problémásabb 
darabokat javítottuk, a cserére szoruló csavarokat kicseréltük. A terv ezzel a projekttel a jövőben az, 
hogy turnusokban teljes cserét végezzünk a padszetteken azokkal a padokkal kezdve, amiknek sem a 
felületük, sem pedig a rögzítésük nem élhető állapotú.  

 

 

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 
mindnyájuk számára. Külön köszönöm a Schönherz Five-0 tagjainak a kitartó és kemény munkát a félév 
és a nyár során!  

Kelt: 

Budapest, 2019.09.17. 

 

 Tordai Anna Abigél 

 Rendezvények és projektek felelőse 

 Kollégiumi Bizottság  


