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A Kollégiumi Bizottság ülésein rendszeres megjelenés
Az újlengyeli ház felügyelete és kiadása
A SCHISes autó felügyelete
A protokoll rendezvények megszervezése és lebonyolítása
A Schönherz Five-0 vezetése, ülések tartása, projektek koordinálása és segítése
KKFK bírálása
VIKÖ bírálása

RENDEZVÉNYEK
Az elmúlt fél évben az alábbi rendezvények felügyeletében és előkészítésében vettem részt:
 Felező Bál
 ÁB osztó vacsora
 KB Karácsony
Az említett rendezvényekből az utóbbi kettő 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 Kámeár és Lotz Anna Rékát, az említett rendezvények
főszervezőit.
A Felező Bál rendezése eddig zökkenőmentesen halad előre. Mivel a rendezvény időpontja áprilisra
esik, így ez még folyamatban van. A különbség ezt a rendezvényt tekintve az, hogy ezt a szokásokhoz
híven a másodéves évfolyam hallgatói rendezik a harmad évesek számára. Izgalmas rendezvény elé
nézünk.

A SCHÖNHERZ FIVE-0
Az elmúlt félév során a Schönherz Five-0 újoncozása lezajlott és a munkám az újoncok beintegrálása a
csapatba. Ez véleményem szerinte sikerrel zárult, hiszen a tavaszi ÁB osztó rendezői is nagy számban
közülük került ki, csak úgy, ahogy a KB Karácsonyé is. Mindemellett csatlakoztak a futó projektekhez
és többen vállaltak projektvezetést is.
A félév során elkezdődött az elsőemeleti körfolyosó festése és az ENT kifestése is a téli időszakra esett.
Az ENT kipakolásában a Five-0 segédkezett, valamint a folyosó festésének kivitelezésében is.

A következő félév/évre kitűztünk magunk elé újabb projekteket, valamint tisztáztuk a jelenlegi projektekből mennyi van még hátra és mit tudunk még tenni azok érdekében.

A FIVE-0 LEZÁRULT ÉS FUTÓ PROJEKTJEI
A Mosókonyha-projekt
Az előző beszámolómban olvasható volt, hogy a projektbő az újonnan beszerzett rekeszek felszerelése
és a jelenlegiek kitisztítása maradt hátra a projektből.
A rekeszeket beszereztük, továbbá elkészítettünk egy Five-0 logót ábrázoló stencilt, ami segítségével
fel tudjuk fújni a rekeszekre a logónkat, párat sikerült is logózni. A rekeszek felszerelésének akadálya
olyan rögzítő eszköz hiánya, ami megnehezíti a levágását. A múlt félév során a @tiszteltház levelezőlistán tájékoztattunk minden kollégistát, hogy az otthagyott ruhákat össze fogjuk gyűjteni egy maghatározott időpontban, ameddig el lehetett vinni őket. Ez a begyűjtés megy is történt és az összegyűjtött
ruhákat eladományoztuk az arra rászorulóknak. A ruhák összeszedése során a rekeszeket ki is takarítottuk.
Hátra van még a rekeszek felrögzítése azokba a mosókonyhákba, ahol nincsenek.
Tanulóprojekt
A projektet újból átgondoltuk. A fejlesztésünk sikerét tekintve, úgy látjuk, hogy jól bevált az okosfal.
Ennek karbantartását a félév során átadtuk a szintfelelősöknek.
A mosókonyhaetiketthez hasonlóan folyamtban van egy tanulóetikett is, mely tartalmazni fogja a tanulók alapfelszereltségét, a tanulóban érvényes illemszabályokat, valamint további olyan hasznos információkat, amik könnyebbé tehetik a mindennapjainkat és a tanulóhasználatát, karbantartását.
Az F19
Az F19 felújítása után a helyiség bebútorozása elkezdődött, az elektronikai cikkek nagyjának beszerzése
megtörtént, valamint a tárgyalóasztal is elkészült és már összeszerelve várja a többi berendezés eszköz
érkezését. A szellőzéssel kapcsolatos problémákon sokat dolgozott a KB és a Five-0 közösen. Most két
elképzelhető út van: találtunk olyan ablakost, aki az Üzemeltetés elvárásainak is megfelelő ablakot
tudna beszerelni nekünk, másrészről lehetőségünk nyílt a jelenlegi ablakhoz kompatibilis kilincsek legyártására. Várjuk az árajánlatokat, hogy alapos és megfelelő döntést tudjunk hozni.
Park Projekt
A projekt előrehaladás biztató. Az őszi időszakban sikerült kicsit rendbe szedjük a kollégiumunk környezetét, valamint a parkot is a Főkert Zrt. segítségével. Továbbá, biztos észrevettétek, de újabban az
önkormányzat is elkezdte a növényzetet rendbe szedni, kivágni az elkorhadt fákat, visszametszeni a
kollégium területére átlógó ágakat. Mindezt a projektet koordináló kis csapat munkájának köszönhetük, akik fáradhatatlanul mozgatnak meg minden követ az engedélyek, a támogatások és a hasonló
önkormányzati segítségek érdekében.
Ezzel párhuzamosan korábban felvették a kapcsolatot a Szent István Egyetem hallgatóival, akik Kert és
Tájépítészek, így sokkal tapasztaltabbak a tervrajzok megalkotásában. A szaktudásukra támaszkodva
igyekeznek megvalósítani egy sokkal szebb és szabályosabb tervrajzot a park kialakításáról, mint amit
mi próbáltunk megalkotni. Természetesen a kollégisták véleményeire alapozva, a módosított tervekről

van szó. Ehhez szükségük volt a park területének felmérésre, amit sikerült is a BME más karán hallgató
diákok segítségével összehozni. Ez azt jelenti, hogy a közeljövőben valószínűsíthetően elkészül a várva
várt rajz, amivel reményeink szerint újabb áttöréseket tudunk majd elérni az önkormányzatban.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ez az egy év sok tapasztalattal és fejlődési lehetőséggel volt tele. Sokaknak köszönhetem, hogy azokból
a helyzetekből, amikkel szemben találtam magam a legjobbat hozhattam ki. Köszönöm első sorban a
KB többi tagjának, akiktől nagyon sok mindent tanulhattam és rengeteg támogatást kaptam. Több türelemre, nagyobb kitartásra és precízebb munkavégzésre ösztönöztek, amellett, hogy sok jó tanáccsal
láttak el a feladataim és kihívásaim megoldása, leküzdése során. Nagyra értékelem mindazt, amit a
Schönherzért és az itt élőkért tettek.
Köszönöm továbbá Bagó Lászlónak, aki mint nevelőtanárom sokat segített a kérdéses helyzetekben,
hasznos tanácsokkal látott el a kérdéses pillanatokban és támogatott, amikor arra volt szükségem.
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm mindenkinek, aki kihívás elé állított és általuk sokat fejlődhettem.
Kelt:
Budapest, 2019.03.21.
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