
RISING SUN KB 
KB – RENDEZVÉNYEK ÉS PROJEKTEK FELELŐSE      

BESZÁMOLÓ 

2019. szeptember 23.  – 2020. március 20. 

KB-HOZ KÖTHETŐ ÁLLANDÓ FELADATOK 

● A Kollégiumi Bizottság ülésein rendszeres megjelenés 
● Részvétel minden KB-s eseményen, ülésen, megbeszélésen 
● 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 
● Csillagtúra 
● 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. 
A Felező Bál megrendezésére a tavaszi veszélyhelyzet miatt nem került sor, azonban a főrendező és a                
gazdaságis megválasztására rendezett gyűlés megszervezése megtörtént, az említett posztokra a          
megfelelő személy megválasztása megtörtént. Ezt követően rendszeresen egyeztettem a         
főrendezővel a feladatait és az időbeosztást illetően.  
Felvettem a kapcsolatot a Csillagtúra főszervezőivel is és egyeztettünk a rendezvénnyel kapcsolatos,            
a Kollégiumi Bizottságot is érintő feladatok megvalósulásáról.  

 
 



A SCHÖNHERZ FIVE-0 

Az elmúlt félév során a Schönherz Five-0 újoncozása rendben lezajlott és sok új taggal bővült a                
csapatunk. A következő rendezvények során igyekeztünk bevonni őket a munkában, hogy minél            
hamarabb, minél nagyobb rutint szerezzenek.  

Szerveztünk pár csapatépítést és ismét megvalósult a kollégium szépítése címszó alatt a koli             
környezetének rendbetétele, a parkolók előtt található virágládák beültetése és feldíszítése. 

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 

Az F19 

Az F19a bebútorozásának folyamata megakadt a kanapé beszerzésével. Nagyon sok kört futott a             
dolog a projektvezető és az IKEA között, azonban nem tudunk előrébb lépni az ügyben ezzel               
kapcsolatban, így újabb terméket választottunk egy másik bútorbolt kínálatából, sajnos a           
megvásárlása a veszélyhelyzet bejelentése környékére esett, így nem tudott megvalósulni. A két            
helységben felmerült fúrás-faragási igényünk, valamint pár javításra szoruló berendezés (hálózati          
aljzat) listájával az Üzemeltetést felkerestük, akik további pontosítást kértek tőlünk, ami szintén a             
feljebb említett ok miatt elmaradt.  

Park Projekt 

A projektet koordináló kis csapat továbbra is fáradhatatlanul törték az utat a engedélyek, a              
támogatások és a hasonló önkormányzati segítségek elérése érdekében, ami meghozta gyümölcsét.           
Az önkormányzat hajlandó segítséget nyújtani és támogatja az elképzeléseinket. A korábban           
elkészült tervezetet megtekintették, nem volt különösebb kifogásuk ellene. A projekt megvalósulása           
érdekében támogatókra volt szükség, így felvettük a kapcsolatot az SVK-val, akik szintén nyitottan             
fogadták az ötleteinket és segítségükkel támogadták a projektet, amíg erre volt lehetőség. 

 

EGYÉB PROJEKTEK  

Az őszi KGY-n megszavaztátok a Body projektet, amivel kapcsolatban szeretnék pár információt            
megosztani. A belső fejlesztések elindultak, a leltározás során felmérésre került az eszközök állapota             
és hiánya, így amiket szükség volt pótolni azt pótolták a kör tagjai a félév során folyamatosan.  
A hangszórókat az AC közreműködésével sikeresen megjavíttatták és újra felhelyezték a helyükre, így             
most már mind megfelelően működik.  
A kardio gépekhez egy szakértő szerelő ki lett hívva, aki felmérte az állapotukat és a szükséges                
javításokat elvégezte. 
A kör tagjai a rendszeres takarítás során a gépeket és erő kereteket is rendezték, ahol szükséges volt,                 
ott sodronyt is cseréltek.  
A Body projekt kapcsán két nagyobb kiadásra került volna sor, amik sajnos a kialakult helyzet miatt                
nem tudtak akkor megvalósulni. A klímák cseréjére újabb árajánlatot kértünk, melynek elfogadása            
meg is történt, a megfelelő időpont egyeztetésnél állt meg a folyamat. A padlózat cseréjével              



kapcsolatban sok utánajárás és több szakmai vélemény kikérése után arra jutottunk, hogy a padlózat              
kicserélése érdemesebb több körben megejteni és nem feltétlen mindenhova rekortán típusú           
talpzatot lerakatni. Első körben mindenképpen a légkondik közvetlen közelében lévő és a terem             
kardio részét terveztük lecserélni az arra megfelelő típusú járófelületre. A tavaszi félév során             
egyeztettünk időpontot Kathi Bélával, aki azon felül, hogy elismert embert az erőemelő és testépítő              
sportágakban, konditerem vezetője és tulajdonosa és számos más terem kialakításánál segédkezett           
már. Sajnos ez a találkozó sem tudott megvalósulni.  
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönöm Nektek az újabb lehetőséget és a bizalmat, hogy még egy évig tagja lehettem a Kollégiumi                
Bizottságnak. Köszönöm a Kollégiumi Bizottság többi tagjának ezt az egy évet!  

 

Kelt: 

Budapest, 2020.09.08. 

 

Tordai Anna Abigél 

Rendezvények és projektek felelőse   
Kollégiumi Bizottság  

 


