
  

Elnökségi pályázat 

Pályázó neve: Fedor Zsombor (Zsombi )  
  

Felkért elnökségi tagok:  

● Rendezvény és Projekt Felelős: Tordai Anna Abigél (Abus)  

● Infokommunikációs Felelős: Mátrai Attila (Shad)  

● Gazdasági Felelős: Gulyás Róbert (Csuvi)  

● Reszortvezetők Tanácsának Elnöke: Szabó Bence (Bence)  

● Üzemeltetési Felelős: Szodfridt Gergely (Geri)  

  

Tanulószobák felújítása  

A következő nyári felújítás során szeretnénk az összes tanuló helyiség renoválását véghezvinni, 

ezt kezdve egy tisztasági festéssel, valamint a tanulókban használt eszközök javításával / 

pótlásával, illetve az eszközpark bővítésével, törekedve arra, hogy kényelmes és modern 

környezetet biztosítsunk a tanulni vágyók számára. Terveink között szerepel a tanulóknak 

létrehozni egy webes platformot, hogy könnyítsük a tanulók foglalását, valamint tudjátok 

jelezni a tanulókban található eszközök amortizációját.  

Park projekt  

Az év során szeretnénk a kollégium lakóival és a környező lakó közösséggel, hogy a Schönherz melletti 

zöld terület kielégítse a pihenni, illetve a sportolni vágyók igényeit. Ezalatt terveink szerint igyekszünk 

minél több ülőalkalmatosságot elhelyezni a parkon belül és törekszünk arra, hogy egy szebb és 

rendezettebb környezet kerüljön kialakításra.  

Konyhák felújításának folytatása  

Az előző évben elindított konyha felújítás részeként szeretnénk, ha a sütők cseréje megtörténne 

és a rossz állapotban lévő konyha asztalok is lecserélésre kerülnének, természetesen egy 

masszívabb kivitelben. Ezek mellett a kollégisták visszajelzései alapján törekszünk a konyhai 

eszközpark kibővítésére a lehetőségeinkhez mérten.  



  

Kollégisták informálása a Ház működéséről, utánpótlás- és 

vezetőképzés a Schönherzben  

Szeretnénk, ha a közélet iránt érdeklődő hallgatók informáltabbak lennének a Schönherzes 

közösség működéséről. Ezzel párhuzamosan célunk, hogy legyen lehetősége az embereknek 

kipróbálni magukat vezető pozíciókban, a mindenkori közélők pedig tudatosabban, 

célzottabban és motiváltabban vállalnának ilyen posztokat. Ehhez egy olyan tréning programot 

dolgoznánk ki, ahol azon kívül, hogy a résztvevők belelátnának a Schönherz működésébe, 

célzottan fejlesztenénk a vezetői készségeiket, emiatt felelősségteljesen és magabiztosan 

tudnának részt venni ebben -, a jelenleg kevés utánpótlással rendelkező - vezetői rétegben.  

Első emelet felújítás  

Az első emeleti nagyterem jelen pillanatban nincs megfelelő mértékben kihasználva. A terem 

állapotát tekintve is karbantartásra szorul. A felújítás mellett a teremben található, 

szórakoztatásra alkalmas eszközpark hozzáférhetőségét is újra tervezzük gondolni.  

Az első emeleti körfolyosó festése is esedékes már, valamint a körfolyosó felszerelését is 

szeretnénk a jelenlegi igényeket kielégítve megújítani.  

Kollégium életét érintő weboldalak továbbfejlesztése  

Az előző évben elindult honlapok fejlesztések folytatása fontos projekt számunkra. A 

márciusban megújuló VIR és a Ház vezető szervezeteihez tartozó felületeket szeretnénk, ha 

minél informatívabbak, használhatóbbak és szebbek lennének. Szeretnénk központosítani az 

információs felületeket.  

  

  

  

“The harder the conflict, the more glorious the triumph” - Thomas Paine  


