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Pályázók 

 
Dér Levente – KHB elnök 

Bozó Bálint Vid – felkért KHB tag 

Kalydi Zoltán – felkért KHB tag 

  



Motiváció 

Az ok amiért mi hárman úgy döntöttünk, hogy a megváltozott körülmények ellenére is tovább 
szeretnénk folytatni a munkát az az, hogy van egy víziónk. Mindhárman hiszünk egy olyan 
Schönherzben, ahol a közösség tagjai bizalommal, konstruktivitással és előzékenységgel fordulnak 
egymás felé. A Schönherz számunkra egy olyan hely, ahol az emberek örömmel, odaadással és büszkén 
vállalnak felelősséget ennek a több mint hatvan éves múlttal rendelkező közösségnek a gondozásában. 
Hiszünk abban a Schönherzben, amire joggal gondolnak úgy az emberek, mint a “lehetőségek házára”. 
Szeretnénk, hogy ebben a Schönherzben az embernek továbbra is lehetősége legyen arra, hogy 
szakmailag fejlődjön, hogy számára addig ismeretlen kihívásokat leküzdve jobban megismerje, sőt még 
meg is haladja önmaga képességeit. Hisszük, hogy az általunk vízionált Schönherzben mindenkinek 
lehetősége van életre szóló élményekkel gazdagodni, és lehetősége van arra is, hogy megtapasztalja 
milyen másoknak lehetőségeket teremteni. Ebben a Schönherzben újra megadatik az, hogy a COVID 
okozta lázálmot lerázva magunkról, visszatérjünk igazi, aktív egyetemista életünkhöz . 

Mi is látjuk, hogy az elmúlt fél év egy nagyon nehéz időszak volt mindenki számára, és megértjük azt, 
ha frusztráltak vagytok. Tudjuk, hogy a következő hónapokban is sokat kell majd dolgoznunk azért, 
hogy ez megváltozzon, és a hibákat kijavítsuk. Ezek a hibák és az általunk is átélt nehéz helyzet 
motiválnak mégis arra, hogy még jobban odategyük magunkat annak érdekében, hogy ezeket 
másoknak ne kelljen átélni és közelebb kerüljünk a víziónkhoz, amiben egy ilyen helyzet már nem jöhet 
létre. 

A jelenlegi csapattal lassan már nyolc hónapja látjuk el a Ház vezetői feladatait, ebben a járvánnyal 
terhelt időszakban. A mindennapos teendőink ellátása mellett sok teljesen egyedi feladattal is 
találkoztunk, amelyek között több krízishelyzet is volt. Az ez idő alatt szerzett tapasztalatainkat 
felhasználva szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy a víziónk valósággá tudjon válni . 

Célok 
A kialakult nehéz helyzetben szeretnénk minél többet segíteni a kollégistáknak és a közélőknek, annak 
érdekében, hogy az októberig tartó időszakot újra megélni, és ne átvészelni kelljen. Ennek érdekében 
célként tűztük ki magunk elé azt, hogy legyen lehetőség a közösségi élet visszahozására minden 
területen.  

Szeretnénk, ha a nyár folyamán már újra tudnánk anyagilag is támogatni a közélet működését. Ezt 
először a nagy reszort táborok és néhány kiemelt fontosságú rendezvény támogatásával fogjuk 
kezdeni, később pedig az általános költésekhez szükséges feltételek megteremtésén fogunk dolgozni. 
Célunk továbbá, hogy szeptemberben már lehessen rendezvényeket tartani, ezzel is segítve az 
újraindulást. Ennek érdekében az ezekkel kapcsolatos feladatokat addigra úgy akarjuk átalakítani, hogy 
mind a közélők és a vezetőség kevesebb akadállyal szembesüljön, és egyszerűbben valósíthassa meg 
őket, mint eddig. 

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy az ősszel érkező bármilyen csapat egy működő rendszerben 
kezdhessen el dolgozni, és ne kelljen nulláról felépíteni azt. Ehhez célunk, hogy a hozzászükséges 
folyamatokat addig is megvalósítsuk. Mindezek mellett szeretnénk a tapasztalatainkat bővíteni és 
felhasználni annak érdekében, hogy a vezetőségi utánpótlás helyzetén javítani tudjunk, mert azzal 
szembesültünk az elmúlt időszak során, hogy egyre kevesebben akarnak felelős pozíciót vállalni. Így 
már rövidtávon is megoldást tudnánk találni egy olyan problémára, amelynek kiküszöbölése 
hosszútávon is megkönnyíti a közélet vezetését. 


