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Vetési Dániel
Vetési Dániel (Bajusz) vagyok, harmadéves
mérnökinformatikus hallgató.
Mint sokan mások, én is a második félévemben kerültem
be a Schönherzes közéletbe, kezdetben a Lovagrendben,
a Vödörkörben, valamint a Dezsőben tevékenykedtem
aktívan. A Lovagrend színeiben kétszer rendeztem
Gólyatábort, voltam állomás gólyahéten, és képeztem is.
A harmadik félévemben bekerültem a Schönherz Five-0
csapatába, így jobb rálátásom nyílt a Ház működésére,
részt vettem több projektben, valamint én voltam a
főrendezője a 2018-as Schönherz Nyári Tábornak. Ezen
felül még aktív tagja vagyok a Homárnak, így a pult másik
felén is találkozhattok velem.
Fő célom, hogy a Bizottság működését jóval
transzparensebbé, átláthatóbbá tegyem, annak érdekében, hogy ha valaki érdeklődik a Schönherz
működése iránt, ne lehetetlen feladattal találja magát szemben, hanem egyszerűen érhesse el a
számára releváns vagy érdekes információkat, jegyzőkönyveket.
Továbbá szeretném szorosabbra fűzni a Hallgatói Képviselet és a Kollégiumi Bizottság közötti
kapcsolatot, aminek az elmúlt időszak tapasztalatai alapján csökkent a minősége. Fontosnak tartom,
hogy a közös feladatainkat minél gördülékenyebben tudjuk ellátni, és ennek feltétele a megfelelő
partneri viszony ápolása.
Ha bármilyen kérdésed van a csapatunkkal vagy a programtervünkkel kapcsolatban, bátran fordulj
hozzám vagy a csapatunk bármelyik tagjához! Ha elnyerte a tetszésed a pályázatunk, akkor kérlek,
segíts nekünk a megvalósításban a szavazatoddal!

Palkovics Gábor
Palkovics Gábor (Pacso) vagyok, harmadéves
mérnökinformatikus hallgató.
A Ház közéletének egészen sok oldalát megjártam már.
Második félévemben csatlakoztam a közélethez, ahol
nagyon sokat gondolkodtam, hogy mely körökbe
jelentkezzek, végül az Lovagrendet és az AC Studio & Liveot választottam. Másodéves koromban csatlakoztam a
Schönherz Five-0 csapatához. Itt lehetőséget kaptam,
hogy vezessek egy projektet, amit most a LevelUp körként
ismerhettek. A LevelUp kör alapításától kezdve körvezető
voltam, itt nagyon sok tapasztalatot szereztem
rendezvény szervezésben, és csapat vezetésben. Ezeken
kívül még a 2018-as Csillagtúrán Nagyrét kisfőnökként, a
2018-as Schönherz Nyári Táborban tranzitosként, a PPP10
rendezvényen operatív főrendezőként vettem részt.
Célomnak tűztem ki, hogy az Reszort Vezetőket közelebb hozzam a közélőkhöz, hiszen őket
képviselik Ház szinten. Az RVT megítélését szeretném új szintre emelni a Házban.
Fontosnak tartom, hogy az RVT - Közélet kommunikációban mielőbb javulást érjünk el mindkét
irányban, hogy az alulról jövő kezdeményezések/ötletek hamarabb eljussanak az RVT-hez, és a
közéletben aktív személyek pontosabb képet kapjanak az RVT tevékenységéről és döntéseiről.
Továbbá a KB és ÁB belépők szerepének újra gondolását is fontos feladatnak tartom, amelyet
szeretnék megvalósítani. A közösségi munka jutalmazásáért járó színes belépők manapság
súlyukat vesztve nem látják el a jutalmazási feladatukat, ezért szeretném ezeknek a szerepét
átalakítani.

Gulyás Róbert
Gulyás Róbert (Csuvi) vagyok, negyedéves
mérnökinformatikus hallgató.
A VIK-es pályafutásom alatt először, mint gólya Qpacsapat 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.
Szerencsésnek érzem magamat, hogy előző évemet már a
Kollégiumi Bizottság tagjaként tölthettem, mint
Gazdasági Felelős. Ez alatt az egy év alatt sikerült egy, már
jól működő gazdasági rendszer működését tovább vinni
és saját ötleteimet megvalósítani ennek a rendszernek a
továbbfejlesztése érdekében.
Tervem a következő évre, hogy gördülékenyebbé tegyem a Házon belüli gazdasági életet, ehhez
szeretném egyszerűsíteni és automatizálni az alap gazdasági feladatokat, hogy egyszerűbb legyen a
gazdálkodás a körök és reszortok számára.
Remélem, hogy a segítségetekkel minél több gazdasági projektet vihetünk végig, mely egy újabb
sikerekben gazdag évet eredményez!

Tordai Anna Abigél
Tordai Anna Abigél vagyok, negyedéves villamosmérnök
hallgató.
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
összetételéről. A 2017-es Schönherz Nyári Tábor
főrendezőjeként beleláttam egy kisebb csapat
irányításába, és Ház Lovagrenden kívüli működésébe is. A
Kollégiumi Bizottság munkáiba másodévesként nyílt lehetőségem kissé jobban belelátnom, mint a
KB jegyzőkönyvvezetője, valamint a Five-0 csapat egyik friss tagja. Továbbá az elmúlt egy évben,
mint Kollégiumi Bizottság Rendezvények és Projektek Felelőse sokat fejlesztettem és mélyítettem a
tudásomat.
Céljaim KB-zás során az előző évről áthozott Park Projekttel a jövőben is foglalkozni, emellett az
Interaktív Schönherz Térkép programpontunkhoz kapcsolódóan a VIK Kisokos megalkotása a
tervem. A Kollégium fejlesztése kapcsán a várárokban található kosárlabdapálya rendbehozatalával
szeretnék foglalkozni. A Five-0 felépítését megtartanám, és a csapatkohéziót fejleszteném.

Kiss Virág
Kiss Virág vagyok, harmadéves villamosmérnök hallgató.
Második félévemben kerültem be a Schönherz
közéletébe. Eleinte újonc voltam a Játszóházban, majd PR
felelős, később gazdasági felelős lettem. Másodévesként
csatlakoztam az Schönherz Vállalati Kapcsolatokhoz, ahol
immáron a Vodafone és a Morgan Stanley
kapcsolattartója vagyok. Több, mint fél éve átvettem a
Játszóházban a körvezetői posztot is.
Az évek folyamán több rendezvényt is megszerveztem a
Játszóház keretein belül, idén pedig a 11. Schönherz
MeetUp főrendezője vagyok, melyet az SVK berkeiben
szervezek. Úgy vélem, korábbi tapasztalataim lehetőséget
adtak belelátni a kollégiumi élet mindennapjaiba.
Legfőbb célom, hogy megválasztásunk esetén szorosabb kapcsolatot építsek ki a kollégisták és a
Bizottság között. Olyan szintű tájékoztatást szeretnék nyújtani a közélőknek, amely lehetővé teszi,
hogy az érdeklődők belelássanak a KB munkájába, valamint ötleteikkel és észrevételeikkel segíteni
tudják azt.
Továbbá szeretnék egy olyan felületet kialakítani, ami segít eligazodni az épületben, valamint a
kollégium rendszereiben azok számára, akiknek korábban nem volt erre rálátásuk. Egy olyan
összefoglaló platformot szeretnék létrehozni, amely összegyűjti a Kollégium minden lehetőségét, és
azt átláthatóan tálalja a diákok számára.
Projektjeim között szerepelne ezeken felül egy olyan kapcsolat kiépítése a KB-PR és a KB között,
amelynek eredményeképpen a kollégisták mindennapi életük során is értesülnek a Ház
aktualitásairól, különösebb megerőltetés nélkül.

Varga Dániel
Varga Dániel (Varesz) vagyok harmadéves
villamosmérnök hallgató.
Első évem végén kezdtem csatlakozni a Schönherzes
közéletbe, aminek az első lépcsőfoka a Lovagrend volt. Ez
nyitotta meg számomra a lehetőségeket mind az
Lovagrenden belüli rendezvények, mind pedig más körök
felé.
Második évemben csatlakoztam a Dezső Bulihoz, mely a
mai napig az egyik kedvenc eseményem. Később itt
kisfőnöki pozíciót is kaptam, ahol a raktárakért és az
ottani felszerelésekért feleltem. Ugyanebben az évben az
Americanoba is belekóstoltam.
Idén trénerként vettem részt az Első-, Másodéves
Táborban, ahol a Rendszerismeret blokkra felkészülve és
azt prezentálva jómagam is közelebb kerültem a Ház
működéséhez.
Az idei Seniorképzésen pedig már csoportvezetőként veszek részt, és fogom össze az egyik csapatot.
Jobban megismerve ezt a közeget és a háttérben lévő, a közélet működéséhez szükséges felépítést,
láttam, hogy mennyi megoldandó probléma és mennyi nagy lehetőség rejlik a Házban. Ezek miatt
célomnak tartom, hogy folytassunk több, már felszínre jött és elkezdett projektet,
valamint új ötleteinket szeretném elindítani. A már futó feladatok közt szeretném a konyhákban
lévő sütőket lecserélni, a körfolyosó felújításához hasonlóan, a már elkezdett ENT-t mintákkal
díszíteni, és a Bodyban lévő elöregedett légkondikat lecserélni.
Továbbá szeretnék elindítani több olyan új projektet, mely kényelmesebbé teszi a kollégiumi életet,
mint például a körfolyosó bútorainak lecserélése egy kényelmesebb, magasabb szettre, valamint az
FNT sok kisebb problémájának megoldása.

