Black Pearl Kollégiumi Bizottság

A bizottság tagjai:
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Bozó Bálint Vid (Bozó)

Gazdasági felelős

Dér Levente (Levi)

Üzemeltetési felelős

Kalydi Zoltán (Zoli)

Közéleti felelős

Nánási Norbert (Náni)

Elnök

Török Ambrus (Ambrus)

Five-0 vezető

Zelenyánszki Dorottya (Dorka)

Kollégiumi felelős

Személyes Motivációk
Nánási Norbert
Nánási Norbert vagyok, negyedéves villamosmérnök
hallgató.
A Schönherzes pályafutásomat a Szent Schönherz
Senior Lovagrend indította el, majd csatlakoztam a
Simonyi Károly Szakkollégiumhoz is, ahol az AC
Studio & Live körbe nyertem felvételt, már
másodévben. Ezzel párhuzamosan elkezdtem
tevékenykedni a Five-0-n belül, ahol közelebbről
láthattam a KB-sok munkáját, illetve segíthettem
nekik különböző feladatokban. Már ekkor felmerült
bennem a gondolat, hogy egyszer szeretnék valami
ilyen vagy ehhez hasonló, felelősségteljes pozíciót a
Házon belül vállalni.
Az igazi fordulópont számomra a 2020-as ElsőMásodéves Tábor volt, ahol másodéven voltam
tréner. Rendszerismeret, valamint konfliktuskezelés
blokkokat tartottam, azonban a megszerzett tudással
együtt a szemléletmódom is jelentősen változott a
felkészülési időszakban. Sok önreflexió után ekkor
vált véglegessé bennem a gondolat, hogy KB-zni
szeretnék.
Nagyon sokat fejlődhettem az eddig eltelt évek alatt mind emberileg, mind szakmailag is.
Éppen emiatt úgy érzem, kötelességem tenni azért, hogy a Ház megfelelően tudjon működni,
és tudjon fejlődni, ezáltal vissza tudom adni a közösségnek azt, amit én is megkaptam
régebben.
Úgy gondolom, hogy egy elnöki pozíció betöltéséhez elengedhetetlen dolog a precizitás,
valamint az őszinteség. Bennem ez a két tulajdonság kulcsfontosságú szerepet játszik, hiszen,
ha csinálok valamilyen feladatot azt precízen és pontosan csinálom, valamint mindig őszinte
vagyok az emberekkel. Ezek mellett nem elhanyagolható számomra a csapatjátékos
mentalitás, hiszen többek között a KB-s csapat koordináltáságáért is az elnök felel. A jelen
felállásban, úgy gondolom, hogy az elnöki pozícióban tudnám a legtöbbet tenni a Házért.
Fontosnak tartom a Házban a transzparenciát, ezért - megválasztásom esetén - szeretném
ezt a fogalmat szélesíteni a Schönherzen belül, amiről a pályázatban az F19-es projektnél
olvashattok bővebben. Emellett szeretném a csapatot összefogni, és szeretném, ha élveznénk
a munkát, amit a Házért teszünk. Továbbá elnökként a Schönherz képviseletén keresztül
szeretném az embereknek bemutatni a nálunk lévő egyedülálló rendszert.
Végezetül pedig szeretném, ha emberileg szintén fejlődhetnék az egy év KB-zás alatt.
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Kalydi Zoltán
Kalydi Zoltán (Zoli) vagyok, negyedéves villamosmérnök hallgató.
Ha jellemezni szeretném magam az első szó, ami eszembe jut az a
pozitivitás, ez számomra több dologból tevődik össze. Értem ez alatt
a múltra, a jövőre és a jelenre tekintés közben is erősen
megmutatkozó optimizmusomat, de ide tartozik az is, ahogy az
emberek felé igyekszem viszonyulni, valamint a jókedv és az arra
irányuló motiváció, hogy ez a kedélyállapot terjedjen emberről
emberre Második dolog, ami eszembe jut az a sokszor mások
számára idegesítő mértékű maximalizmus, ami sok esetben
precizitás formájában jelenik meg, de biztos, hogy életem során a
leghétköznapibb pillanatokat is képes meghatározni. Ezen muszáj
lesz dolgoznom a közeli jövőben, mert be kell látnom, hogy nem
mindig létezik tökéletes megoldás. Úgy gondolom, hogy elég
nyugodt és türelmes természetem van. Szerencsésnek érzem
magam azért, mert szerintem nagy teherbírásom van, amit a posztom szempontjából egy
előnyös tulajdonságnak tartok. Sokszor tapasztaltam azt, hogy a rendkívül hosszú adott
esetben monoton munkát is jól viselem ez pedig még hasznos lehet a jövőt tekintve. Önmagam
jellemzése végén viszont mindenképpen szót szeretnék még ejteni az alapvetően
konfliktuskerülő hozzáállásomról, valamint a sokszor túlzottan elvi síkon működő gondolkozás
módomról, ami nem mindig visz közelebb a gyakorlati megoldáshoz. Viszont bízom abban,
hogy többek között ezeken a területeken is sokat tudok majd fejlődni a KB-s munka során.
Schönherz-es pályafutásom nekem is, mint legtöbbünknek az SSSL-ben kezdődött
emellett, még a második félév vége előtt csatlakoztam a LángoSCH csapatához, ahol rövid
időn belül felelős pozíciót is sikerült betölteni, mert én lettem a körvezető. A harmadik
félévemben csatlakozhattam a Five-0-ba, majd a következő félévben részt vettem a Felező
bál megrendezésében. Idén pedig az EMT trénerarzenálját erősítettem.
Összességében azt mondanám, hogy sokféle feladatkörben próbáltam már ki magam a
Schönherzben töltött éveim során, amik a legtöbb alkalommal aktívan és eredményesen
formáltak és fejlesztettek az élet legváltozatosabb területein is. A múltat tekintve a Ház
számomra mindig színtere volt olyan folyamatoknak, amik eredményeképpen többé, jobbá
válhattam a jelenlegi énemnél. Ráadásul ezek alatt az alapvetően nehéz és körülményes
folyamatok alatt még hasznosnak is érezhettem magam. Így mondhatom azt bátran, hogy már
jelen pillanatban az életem egyik legmeghatározóbb szakaszának központja ez a kollégium.
Ez az a hely és ez az a környezet, közösség amiért én szeretnék az elkövetkező egy évemben
időt és energiát nem sajnálva minél többet tenni, hogy épüljön és szépüljön, legfőképpen azért,
hogy a minket követőknek is megadathasson legalább az, ami nekem is megadatott. Emellett
viszont, mivel én sem vagyok szent, önös motivációm is van a KB-zásra. Ahogy eddig is
rengeteget fejlődtem az itt végzett munka során, tisztában vagyok vele, hogy ez most
hatványozottan szükséges lesz ahhoz, hogy a megfelelő minőségben el tudjam végezni a
feladataimat. A személyes indíttatásom pedig pont ehhez kapcsolódik: ezen a fejlődésen
szeretnék most átmenni, egy komoly biztonsági hálóval rendelkező környezetben.
Fejlődni akarásom fő irányát egy csapat vezetésében, moderálásában határoztam meg
magamnak, így a bizottság posztjai közül már ezzel szűkült a lista. Végül is azért a közéleti
felelős posztját választottam, mert ennek a posztnak a feladatköreit tartottam számomra a
leghívogatóbbnak, várakozásaimnak és elképzeléseimnek legmegfelelőbbnek. Mondom
mindezt úgy, hogy jelenleg még nem rendelkezem jelentős rálátással sem az RVT munkájára
sem a KB-hoz köthető tevékenységekre, de bízom a megérzéseimben. Mindenképpen
célomnak tekintem azt, hogy az RVT és a KB között továbbra is jó viszony maradhasson fenn,
valamint, hogy biztosítsam az reszortvezetők számára szükséges körülményeket ahhoz, hogy
a tőlük telhető legjobb tudás szerint tudják végezni a munkájukat.
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Zelenyánszki Dorottya
Zelenyánszki
Dorottya
vagyok,
mérnökinformatikus hallgató.

negyedéves

Gólya koromban, ahogy sokan másokat, engem is a
Szent Schönherz Senior Lovagrend vonzott be a
Schönherzes közéletbe. Emellett nagyon hamar
csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez, ahol másfél
évig mandátumos képviselő voltam. Ezalatt számos
munkacsoportban dolgoztam,
több egyetemi
bizottságban részt vettem, illetve kipróbáltam
magamat egy felelősségteljes posztban gazdasági
referensként. Az aktív HK-s feladatok után leginkább
a Kollégiumi Felvételi Bizottságban és a Five-0-ban
tevékenykedtem.
Ez alatt az idő alatt a kollégium és a közélet igazán
meghatározó dolog lett az életemben. Rengeteg
élményt szereztem, sokat fejlődtem azóta, amióta
elsőévesként leutaztam Tatára, hogy részese
lehessek a VIK-es gólyatábornak. Emiatt régóta
megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék én is
komolyan tenni azért, hogy ezt a rendszert továbbra is megtarthassuk, fejleszthessük.
Megválasztásunk esetén én a Kollégiumi felelős posztot szeretném majd vinni. Felhasználva
a HK-s és a KFB-s tapasztalataimat úgy gondolom, hogy egy megfelelő alappal tudnék
nekiindulni a munkának. Mivel ez egy új poszt, sok minden még kialakításra szorul, ez azonban
számomra egy érdekes kihívás, mivel alapvetően egy kreatív, érdeklődő embernek tartom
magam, aki szeret új dolgokba belevágni, különböző elképzeléseket megvalósítani.
A Pioneer kezdeményezésben az lett megfogalmazva, hogy az, aki ezt a pozíciót tölti be, kell,
hogy képezzen egy hidat a HK és a KB között hasonlóan a Közéleti felelőshöz. Számomra
ezen híd megteremtése egy nagyon fontos dolog, emellett egy olyan cél, amelynek
megvalósítása közben számos nagyon fontos területen tudok fejlődni.
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Bozó Bálint Vid
Bozó
Bálint
Vid
vagyok,
mérnökinformatikus hallgató.

harmadéves

A Schönherz közéletébe egészen korán, a gólyaszint
szintképviselőjeként kerültem be, ami egészen nagy
hatást gyakorolt rám, mivel ekkor láthattam meg,
mekkora munka van a kollégium működése mögött. A
következő lépés a Lovagrend volt, ahol belekóstolhattam
a csapatmunkával és felelősséggel járó feladatok
megoldásába kisfőnökként és tankörseniorként is. A
Five-0 társaságán belül lehetőséget kaptam kipróbálni
magamat csapatvezetésben is, az ÁB osztó
főrendezőjeként.
Különlegesnek tartom azt, hogy milyen történelme van a
kollégiumnak. Minden apró szolgáltatásnak, amit a
közélet nyújt, múltja van. Hiába cserélődött többször ki a
teljes tagsága, ugyanazt a szellemiséget viszik tovább
és újítják. Az a tudat motivál, hogy bármit tehet az
ember, az még húsz év múlva is hatással lehet az itt
lakókra, illetve, hogy adhatok magamból én is a
közösségnek, amiben előttünk több évtized, több száz
emberének a munkája, és fiatalsága van.
Lelkiismeretes embernek tartom magam. Úgy érzem, úgy lehet a legjobb eredményt elérni, ha
elmélyülök az adott feladat környezetében, megértem az összes részletét, és megvizsgálom
minden irányból, kellő időt ráfordítva, rendszert építve köré.
Azért választottam a gazdasági felelős pozíciót is, mert ahhoz a feladatkörhöz pont ez az
alaposság szükséges. Egy olyan munka, amire sok időt kell szánni, hogy minél tökéletesebb
legyen az eredmény, és a végén sikerélmény tud lenni, ha kijön szépen minden. Ezen kívül
beleláthatok bizonyos szinten a különböző projektek, rendezvények, körök működésébe és
ezeket mind segíteni, támogatni tudom lehetőségeimhez mérten. Nagy újításokat nem tudok
előre ígérni, mert mindenképp szeretném előtte átlátni az egész rendszer működését, hogy
utána képet kaphassak, hol lehet benne a legtöbbet egyszerűsíteni, fejleszteni.
Végül mindenképp szeretném elérni azt, hogy amikor eltelik az egy év, büszke lehessek arra
a munkára, amit leraktam az asztalra.
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Dér Levente
Dér Levente vagyok, negyedéves mérnökinformatikus
hallgató.
Közéleti pályafutásomat második félévben, 2018-ban,
kezdtem el, amikor jelentkeztem Seniorképzésre. Ez volt, ami
jobban berántott a közéletbe és a Schönherzbe, mert addig
nem sokat jártam be, és főleg a tankörömmel ismerkedtem,
ugyanis budapesti vagyok és órák után általában inkább haza
indultam. 2018 őszén az első újoncok között csatlakoztam a
Schörponghoz, majd nem sokkal később a Five-0-hoz, ahol
megismerkedtem Ambrussal és egy kis betekintést
nyerhettem a KB-sok életébe. Mindkét csapatban volt
alkalmam
több,
egészen
különböző
rendezvény
szervezésében részt venni, valamint gazdasági és vezető
pozíciókban is kipróbálni magam.
Ezek mellett a tevékenységek mellett, ami a legnagyobb
hatást gyakorolta rám, az az Első- Másodéves Tábor, amiben kétszer résztvevőként lehettem
jelen, legutóbb pedig trénerként. Másodévesként egy nagyon jó csapatba kerültem, ahol
Zolival közelebbi barátságba kerültünk, és akkor merült fel először a közös KB-zás gondolata.
Ezekben a táborokban és a rájuk való felkészülés során tanultam a legtöbbet a közélet
működéséről. Trénerként is együtt dolgoztam Zolival, és a mi csoportunkban volt Bozó, akit
ezáltal láthattam különböző helyzetekben, megismerhettem a véleményét és gondolatait.
Egy nagyon ambiciózus embernek tartom magam, aki szeretne minél többet segíteni a
környezetének és szeretné jobbá tenni azt. Trénernek is azért jelentkeztem, mert szerettem
volna visszaadni, tovább vinni azt, amit én kaptam az EMT-től. A legnagyobb
gyengeségemnek is ezt tartom, mert ennek köszönhetően hajlamos vagyok néha túlvállalni
magam. Higgadt, konfliktuskerülő és mindent többször átgondoló jelemmem tárgyalás közben
nagyon hasznos, azonban csapatmunka során néha hátráltat abban, hogy kimondjam, amit
valójában gondolok.
KB-zni is azért szeretnék, mert úgy érzem itt tudok a legtöbbet segíteni a Schönherznek, a
kollégistáknak, a közéletnek. Amikor másfél évvel ezelőtt megkerestek, hogy szeretném-e az
Üzemeltetési felelős munkáját segíteni bejelentősként, azért éreztem úgy, hogy élnem kell a
lehetőséggel, mert ott beleláthattam az Üzemeltetés és Egyetem felé történő
kommunikációba. Részben emiatt a tapasztalat miatt választottam az Üzemeltetési felelős
posztot. Úgy érzem nagyon sok projekt és változtatás legnagyobb akadálya az Üzemeltetés,
így szeretném ezen a fronton elősegíteni a csapat ötleteinek megvalósítását. Emellett vonz,
hogy egyszerre több féllel kell tárgyalni és kell köztük megtalálni az egyensúlyt ahhoz, hogy
elérhessük a célunkat.
Ezen egy év alatt szeretném fejleszteni a kommunikációs készségeimet, valamint fejlődni
abban, hogy minél jobban tudjam mások álláspontját átlátni és érdekeit képviselni. Emellett
szeretném a rendezvény bejelentés folyamatát egyszerűbbé tenni, mert erre már sok törekvést
láttam és összefognám őket.
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Török Ambrus
Török
Ambrus
vagyok,
mérnökinformatikus hallgató.

negyedéves

A Ház közéletének sok oldalán jártam már. Eleinte
a Lovangrend aktív tagja voltam, emellett pedig
félévente mindig csatlakoztam 1-2 új körbe, hogy
minél több dolgot ki tudjak próbálni. Harmadik
félévemben kerültem be a Five-0 csapatába, ahol
már közelebbről láttam rá a KB-s tevékenységekre.
Five-0 tagként részt vettem számos rendezvény és
projekt kivitelezésében, főrendezője voltam a 2019es Kollégiumi nyíltnapnak és jegyzőkönyvvezető
voltam a KB ülésein. A kedvenc élményem egy Iván
nap beszer volt, ahol 2 napon keresztül autóval
járhattuk Pest megye és Budapest legkülönbözőbb
pontjait.
Már a Five-0-ban töltött idő alatt is úgy tűnt, sok
olyan lehetőség rejlik a KB-s posztokban, amikben
lehetőségem lenne kibontakozni, tanulni tudnék
belőlük. Ilyen például a projekt alapú gondolkodás
elsajátítása, ami a későbbiekben szakmámban is
hasznomra fog válni, vagy a csapatmunka
résztvevői és vezetői oldalának megismerése is.
A csapatmunkát mindig előnyben részesítettem az egyedül történő feladatvégzés felett,
elképesztőnek tartom, közös erővel mire vagyunk képesek. Most egy remek esélyt kaphatok
arra, hogy vezessek is egyet. A Five-0 mindig is fontos volt számomra, mert itt ismerkedhettem
meg sok olyan emberrel, akit most barátomnak hívhatok. Megalapítása óta eltelt évek során
sok projektet vitt véghez, ami segítette a kollégisták életét. Szeretném a jelenlegi és leendő
tagokat segíteni az ilyen projektek végig futtatásában, illetve a Five-0 közösségét még
összetartóbbá tenni, és motivációt ébreszteni bennük saját maguk fejlesztésére.
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Projektötletek
konyha.sch.bme.hu
Célunk egy olyan webes felület kialakítása, amelyen keresztül a kollégisták megjegyzések
formájában visszajelezhetnek a konyhákban található alapfelszereltséggel kapcsolatban (pl.
sütők állapota). Továbbá gyakran fordul elő olyan, hogy ezekbe a helyiségekbe plusz
eszközök kerülnek (pl. valaki közösségi használatra bocsájtja a vízforralóját), ezen a
weboldalon ezt is lehetne jelezni, így, ha valakinek esetleg szüksége van valamire, meg tudja
itt
nézni,
illetve
eltudja
látni
megjegyzéssel.

F19 Konferenciaterem
Az F19 alapvetően egy konferenciaterem lett volna, azonban a koncepciója nem lett
véglegesen kidolgozva és befejezve sem. A visszajelzések alapján jól működtek az online
térben tartott OBi ülések, és többen vettek részt, valamint többen tudtak informálódni, hiszen
egyszerűen be tudtak csatlakozni az ülésbe hallgatóként. Ezért szeretnénk egy olyan termet
kialakítani, ahol ezek az ülések minden technikai feltétel biztosítása mellett meg tudnak
valósulni. Célunk ezzel növelni a transzparenciát és az interaktivitást a házban.

Környezetvédelem fejlesztése a Schönherzben
Kollégiumi Bizottságként szeretnénk azért tenni, hogy a kollégiumban különböző
környezetvédelemmel kapcsolatos előre lépések történjenek. Már most pályázat írás közben
is számos ötletünk felmerült, azonban mindenképpen szeretnénk titeket is megkérdezni. Ezzel
a kezdeményezéssel az a célunk, hogy a kollégium egy környezetbarátabb hellyé váljon, és
aki szeretne környezettudatosan élni, annak ehhez minden lehetőség biztosítva legyen.
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Közös Motiváció
A Schönherz valamennyiünknek mást jelent. Van, akinek egy otthont, ahol elkezdte az
önállósodás folyamatát, többeknek barátokat, sokunknak egy játszóteret, ahol
kipróbálhatjuk magunkat, fejlődhetünk, elérhetünk célokat különböző területeken.
Hatunknak, akik ezt a csapatot alkotjuk, eltérő az az egyéni löket, ami elindított minket
azon az úton, hogy elköteleződjünk a KB-zás gondolata mellett. Azonban azalatt a pár
év alatt, amióta ide járunk, a kollégium mindannyiunk számára nagyon meghatározó
lett, és azt gondoljuk, hogy az itteni közélet adta lehetőségek által előrébb léptünk az
életben, és úgy érezzük, hogy ez egy olyan közös pont, ami összefog minket, megadja
azt az alapot, ami miatt együtt indulunk el ezen a választáson.
Mind a hatunknak fontos volt, hogy olyan emberekkel alakítsunk ki csapatot, akikkel
együtt szeretnénk és tudnánk dolgozni. Köztünk többen gólyakoruk óta barátok,
vannak, akiket az EMT trénerkedés hozott össze, de olyanok is akadnak, akik a közös
Five-0-s munkán keresztül ismerkedtek meg. Egytől egyig mindannyian nagyon régóta
gondolkodtunk már azon, hogy szeretnénk KB-zni, egy részünk már tavasszal, az
előző választáson beszélgetett erről a lehetőségről. Emiatt úgy érezzük, hogy van egy
közös háttér, amire tudunk támaszkodni, csapattársakként tudunk tekinteni egymásra,
és most szeretnénk megragadni ezt az alkalmat arra, hogy egy éven keresztül a
Kollégiumi Bizottság tagjaiként tegyünk a Schönherzért.
Emellett az is elmondható rólunk, hogy a közélet más területeiről jöttünk, más
tapasztalatokkal, más szemléletmóddal rendelkezünk. Látjuk azt, hogy a
Schönherzben sok félreértés van, reszortok, csoportok, egyének között. Gyakran
gondolkodnak az emberek végletekben. Szeretnénk felhasználni a csapatunk
sokoldalúságát, és tenni azért, hogy ezek a konfliktusok oldódjanak.
Az elmúlt időszak nem volt könnyű. Tavasszal KB-s csapat nélkül maradtunk, a
koronavírus miatt ki kellett, hogy költözzünk a kollégiumból. Azonban az nagyon
motiváló volt számunkra, hogy a Schönherz nem állt meg. Discordon követhettük az
OBi munkáját, a Pioneer egész nyáron azon dolgozott, hogy egy új koncepciót
alkosson a KB-s munkára. Ebben a kezdeményezésben egy komoly lehetőséget
látunk. Szeretnénk az abban leírt újdonságokat kipróbálni, valamint egy olyan KB-s
működési rendet kialakítani, amit az utánunk következő csapatok is használhatnak és
egy ilyen speciális esetben is helyt áll.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a korábban említett járvány még nem ért véget és
tudjuk, hogy amennyiben mi kerülünk megválasztásra, nekünk is kell majd foglalkozni
az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákkal, intézkedésekkel. Szeretnénk ebből az
időszakból csapatként a legtöbbet kihozni, hogy Nektek, kollégistáknak, közélőknek a
lehető legjobb körülményeket tudjuk biztosítani.
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Bízunk abban, hogy hamarosan véget ér ez a rendkívüli helyzet, és nem csak lakni,
de közélni is visszatérhetünk a kollégiumba. Mindenképpen szeretnénk kivenni a
részünket a hétköznapi élet visszaállításából, ennek megfelelően támogatnánk az
ilyen irányú kezdeményezéseket. Egyfajta kihívásnak tekintjük ezt a nehéz időszakot,
de elő akarjuk venni a kreatív énünket, és a Pioneer kezdeményezés mellett
szeretnénk, ha ez is előtérbe kerülne.
Célunk, hogy a vezetővé válás folyamata során új tapasztalatokkal gazdagodjunk és
minél több területen tudjuk fejleszteni magunkat. Az Egyesület irányítását egy olyan
feladatnak tartjuk, ami segíthet nekünk ebbe, cserébe mi is hozzájárulhatunk ahhoz,
hogy a Schönherz – jelentsen az mindenkinek mást – előrébb lépjen.
Amennyiben látod bennünk te is a potenciált, kérlek támogass minket szavazatoddal!

Black Pearl – To the end of the world and beyond
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