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KB ülés jegyzőkönyv – 2014.10.27. 

Jelen voltak: Ottó Tivadar (Tivi), Jánvári Bálint (JB), Földes Imre (Dzsimi), Egyed Zsombor (Zsombi), 

Bauman-Nagy István (Steve), Bán Dániel (BánD), Pesti József (Yoshi), Kozma Tamás Roland (Kozmi), Pecze 

Gábor, Lucsik Bertalan (Berci), Váradi László (Laci), Jeszenszky Balázs (Jeszy), Kruták Zsófia (Zsófi), 

Polyvás Csaba (Nur), Kiss Balázs (Forest), Törcsvári Gergő (Törcsi), Hajnal Máté, Kiss Dániel (Segal), Gócza 

Gergő (Góc), Makkos Miklós (Májki), Fehér Csaba (Kálmán), Jobbágy László (Joby), Juhász Péter (Urinore), 

Dorkó Barbara 

 

Schönherz Qpa beszámoló  

A Qpa rendezők átgondolták a rendezvényt, összeszedték a problémákat, illetve a jól sikerült programokat 

is. A Megnyitón és a Mátrixon voltak problémák, mivel nem sikerült lezáratni a hidat, így végül kihívták a 

rendőrséget, akik lezárták a külső sávot a rendezők részére. A Szakmai nap jól sikerült, tetszett az 

embereknek, hogy több asztal volt, le tudtak ülni. A Tököslegényt idén két részre osztották, az egyik volt 

a hagyományos – ahol kiváló volt a helyszínválasztás, mert viszonylag sokáig tartott visszaérni a 

résztvevőknek, a másik pedig a Schönherzben kezdődött – itt végül minél messzebbre kellett eljutniuk. A 

Gumibogyón voltak keveredések, ugyanis a rendőrök bezárattak több állomást is, helyettük pedig 

igyekeztek újakat nyitni. Új program volt a CERN, a Kukori, az Egyszer volt, hol nem volt, az Egyperces 

mesék és a Leggyengébb láncszem, utóbbi nagyon jól sikerült, a kiesős sztorik is egész viccesek voltak és a 

végén már az ENT-ben is sokan nézték. A Hajtásra az utolsó pillanatban készültek el a feladatok, de a 

második órától kezdve már nem volt csúszás a feladatkiadásban. 

Ezek mellett a belső problémákról, kommunikációról, feladatelosztásról is beszéltek. A felmerülő dolgokat 

sikerült úgy megoldaniuk, hogy kifelé ne látszódjon, milyen problémák vannak. 

A gazdasági dolgokkal is elszámoltak, itt volt néhány hiányosság, ezeket a következő egy-másfél hétben 

fogják pótolni. 

 

Beszámolók 

Dzsimi: RVT ülésen volt, ahol volt két új reszortvezető (Szabó Patrik és Bakai Dániel), beszéltek a Simonyi 

klubszoba KSZK általi használati jogáról, az uszodáról és végignézték a körös hálóregeket is. Voltak 

csütörtökön airsoft-ozni, illetve beszélgetett Mókusch-sal a jutalmazós dolgokról. 

Tivi: Volt a DISZ-ben JB-vel, elvette a 1420 kulcsot a Homártól, részt vett a HK-s önértékelésen, illetve 

beszélgetett Szatival Almunis dolgokról. 

Steve: A sörpadtárolós dolgot intézte, írt támogatási kérvényt a szerszámokra, illetve elkezdte 

összeszedni a Felezőhöz kapcsolódó teendőket. 

JB: Katalin dolgait javítgatta, intézgette, a Qpa gazdasági beszámolójával foglalkozott. Küldött e-mailt a 

reszort gazdaságisoknak, akikkel beszélgetni fog a következő két hétben. 

Zsombi: A wiki-t szerkesztgette, az SSSL vendéglistás dolgokról levelezett Rudival. Volt Csikinél és Cs-nél 

egy-két szárítóhelyiség raktárként való használatával kapcsolatban. 


