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Fedor Zsombor
Fedor Zsombornak (Zsombi) hívnak, negyedéves mérnökinformatikus hallgató vagyok.

Közéleti pályafutásom a Lovagrenddel és a
Pizzásch-sal indult. Ezekbe a körökbe gólyaként
csatlakoztam. Részvétem több Gólyatábor,
Gólyahét, Gólyabál rendezésében, különböző
posztokat vállalva. A Schönherz Five-0-ba csatlakozva, rendezhettem KB karácsonyt, ÁB osztót. A
Schönherz Nyári Tábor főrendezőjeként közelebbi
kapcsolatba kerültem a KB munkájával, így 5 csapattársammal együtt arra adtuk a fejünket, hogy
elindulunk a tavalyi KB választáson.
Az előző KB-s évem folyamán sikerült elérni, hogy
a Bizottság felépítését aktualizáljuk, ezzel jobban
elosztva a feladatokat és csökkentve a terhelést a
tagokon. Ezen kívül több projektet is sikeresen végigvitt a csapatunk. Kiemelném ezek közül a Felügyelő Bizottság felállítását, ami nagyban elő fogja
segíteni a fluktuáció csökkentését a Házban.
Célom, hogy újbóli megválasztásunk esetén a közélet részvevői számára minél egyértelműbb legyen
a Ház felépítése és a közélet működése és szeretném elérni azt, hogy a közélők vállaljanak
sokkal nagyobb felelősséget a rendszerünkben. Ezen kívül a SVIE-n belül indított hosszú távú
projektekkel szeretném biztosítani az Egyesület és ezzel együtt a Schönherz életének fenntarthatóságát.
Ha bármilyen kérdésed van a csapatunkkal, vagy a programtervünkkel kapcsolatban, bátran
fordulj hozzám, vagy csapatunk bármely tagjához!

Tordai Anna Abigél
A Schönherz közéletébe gólyaként kerültem a
Szent Schönherz Senior Lovagrenden keresztül, valamint a KB-PR kör tagjaként. Az SSSL juniorjaként
és seniorjaként is volt szerencsém a Gólyatábor lebonyolításában részt venni, valamint Gólyakocsma
rendezőként és Gólyakörte egyik főrendezőjeként
megtapasztalni egy-egy rendezvény megszervezésének mikéntjét, utóbbi során felelősséget vállalva
egy egész napos programsorozatért. Továbbá a Gólyahét BME-Expedíció megszervezésével újra tanulhattam egy nagyobb volumenű rendezvény öszszetételéről. Mind emellett a Gólyabál egyik PRosaként megtapasztalhattam egy másik oldalát a
rendezvényeinknek, közelebb kerülhettem a kollégisták érdeklődési köreihez. A Kollégiumi Bizottság
munkáiba másodévesként nyílt lehetőségem kissé
jobban belelátnom, mint a KB jegyzőkönyvvezetője, valamint a Five-0 csapat egyik friss tagja. A
jegyzőkönyvvezetői pályafutásom során megismerhettem a korábbi és a jelenlegi KB tagjait,
jobban beleláttam a Ház működésébe. A Five-0 csapat tagjaként részt vettem számos ÁB osztó,
KB karácsony megrendezésében. A Schönherz Nyári Tábor főrendezőjeként sokat tanultam
egy kisebb csapat koordinálásáról, valamint az eddigiektől eltérő jellegű esemény megrendezéséről. A Five-0-s létem során a jelenlegi KB tagjaival jó kapcsolatot sikerült kiépítenem.
Céljaim KB-zás során a KB-PR kör tevékenységével egy kidolgozott tréning rendszeren keresztül foglalkozni, a Szauna kör kényelmét fejleszteni, valamint a kollégium melletti zöld terület
átépítése a kollégisták érdekeinek és igényeinek megfelelően. Részt vennék a Tanuló projektben, valamint az Első emelet átalakításában. A Five-0 csapat felépítését megtartanám, követve
a jelenlegi RPF-es elképzeléseit.

Mátrai Attila
Mátrai Attila (Shad) vagyok, jelenleg negyedéves villamosmérnök hallgató.
Második félévben kezdtem el körökben tevékenykedni, mint az SSSL, Dezső buli, vagy a Bor Baráti
kör, ahol gazdasági felelős posztot is betöltöttem
egy éven keresztül. Tavaly szintén leadtunk egy hasonló pályázatot, ahol bizalmat szavaztatok nekünk
és próbáltunk ennek megfelelni.
Az elmúlt időszakban felmértem a különböző felületeket, ahol a kollégisták információhoz juthatnak
és ezeknek az átgondolását, fejlesztését szorgalmaztam, aminek következtében nagy lendülettel
elindult többek között a VIR fejlesztése, valamint
megújult a kb.sch.bme.hu oldal is.
Abban az esetben, ha ismételten megszavazzátok
nekünk a bizalmat erre az évre is, szeretném az elindított fejlesztéseket tovább követni, szorgalmazni és eljuttatni egy olyan szintre, ahol már a
kollégisták is profitálhatnak az eredményekből.

Gulyás Róbert
Gulyás Róbert (Csuvi) vagyok, harmadéves mérnökinformatikus hallgató.
A VIK-es pályafutásom alatt először, mint gólya
Qpa-csapat kapitány próbálhattam ki magamat a
közéleten belül. A Qpa végeztével tisztázódott le
bennem a cél, ami a hajtóerőm volt az egyetem
szürke hétköznapjain: Egy olyan közösség aktív részévé válni melyből az ember akarva-akaratlan
kapja az Ő által befektetett energia többszörösét.
Főleg az SSSL és a Five-0 keretein belül voltam a
legaktívabb.
Szerencsésnek érzem magamat, hogy jelen lehettem és segédkezhettem sok rendezvényben, például gólyatáborokban, gólyabálokon és egy éven
keresztül gólyakocsmákon.
Ezek mellett legnagyobb sikeremnek a 2017-es
Iván-napi főrendezést tartom.
Megválasztásunk esetén az elsődleges célom egy minél stabilabb és hatékonyabb gazdasági
rendszer kiépítése. Ezt egy már jól működő rendszer alapelveit alkalmazva szeretném elérni
és később új ötletekkel bővíteni. További céljaim közt tartom a minél jobb viszony megtartását
a kör- és reszort-gazdaságisokkal, így szilárdítva meg a rendszer biztonságát már az alapoktól.
Nagyon fontos a számomra, hogy ne csak a közélet fejlesztése legyen támogatva a kollégiumon belül, így a tanulószobák felújítása nagyon közel áll a szívemhez. Tudom, hogy milyen
fontos tud lenni valaki számára egy nyugodt, tanulást segítő környezet és azon a véleményen
vagyok, hogy ezt a lehető legtöbb embernek biztosítani kell.

Szabó Bence
Szabó Bence vagyok, negyedéves mérnökinformatikus hallgató.
Anno a Schönherzes pályafutásomat még a második félévben kezdtem. Egyidejűleg képződtem és
voltam Pizzásch próbás. Itt vállaltam a következő
évben kisebb-nagyobb feladatokat. Közben megtalált Maugli és a Five-0 és megismerkedtem a KB
munkájával, illetve jómagam is egész házat érintő
projektekkel foglalkozni.
Mindenhol operatív jellegű feladatokat vállaltam
magamra, de szerettem volna magam kipróbálni
egy kicsit más környezetben is, így lettem az elmúlt
évben a Reszortvezetők Tanácsának elnöke.
Tervem a következő évre, hogy az alap feladatok
ellátása még gördülékenyebben történjen, egyszerűbbek legyenek a folyamatok számunkra és számotokra is. Illetve minél több közéletet fejlesztő
RVT-s projekt valósuljon meg.

Szodfridt Gergely
Szodfridt Gergely (Geri) vagyok, negyedéves mérnökinformatikus hallgató.
Harmadik félévemben ismerkedtem meg igazán a
közélettel: seniorként tevékenykedtem, beléptem
a Dezsőbe, és a Pizzásch körben is aktívan munkálkodtam. Végül belecsöppentem a Five-0 csapatába, akikkel együtt több rendezvényt tartottunk
(ÁB osztó, KB karácsony).
Az elmúlt évben a Kollégium felújításával kapcsolatos területekkel foglalkoztam. Rendbe szedtem a
klímák rendszerét. Közreműködtem a nagykonyha
felújításánál. Felügyeltem az FNT festését, illetve
tető alá hoztuk az F19 helyiség átépítését is. Emellett igyekeztem legjobb tudásom szerint segíteni
mindenkinek, aki kérte.
Amennyiben ismét bizalmat szavaztok nekünk, szeretném folytatni a Kollégium felújítását, kezdve az
első emelettel, majd folytatva a konyhák és tanulók
teljeskörű rendbetételével. Ezek mellett ajtóm továbbra is nyitva fog állni mindenki számára, és segíteni fogok, amiben csak lehet.

