
Modulus+ Kollégiumi Bizottság

A Bizottság tagjai:

Adler John David (Jancsi) Elnök

Ancsin Zsolt (Zsalt) Gazdasági Felelős

Bálint Marcell (Marci) RVT Elnök

Karé Bence (Bence) Five-O Vezető

Csábi Dániel Botond (Dani) Üzemeltetési Felelős
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Személyes motivációk

Adler John David
Adler John David vagyok, de sokan Jancsinak
ismernek. Jelenleg negyedéves BProf-os hallgató
vagyok. Második félévem óta ahol csak tudtam,
részt vettem a közösségi életben. Jelenleg aktív
tagja vagyok az SSSL-nek, a Pulcsi és
Foltmékörnek és a Szakestnek is. Ezen kívül
főrendeztem Csillagtúrát is, és körülbelül 4
hónapja vagyok a Kollégiumi Bizottság Alelnöke.

A számos közéleti tevékenységem mellett egy
évig részt vettem egy startup elindításában is,
ahol egy világszintű versenyben kiemelkedő
eredményt értünk el. Ezalatt az egy év alatt
számos vezetői és menedzsment tapasztalatot
tudtam szerezni.

A közéletből mindig is próbáltam kivenni a részem, és amit elvállaltam, abból
igyekeztem kihozni a maximumot és valami maradandót alkotni. Az egy éves
startup-ozás után rájöttem, hogy szeretnék nagyobb felelősségű feladatkörökben is
részt venni a kollégiumon belül. Szerencsére lehetőségem adódott az elmúlt pár
hónapban megismerkedni a KB munkájával, ami tökéletesen egyezik a személyes
céljaimmal.

A motivációmat főleg a személyes céljaim adják. Úgy gondolom hogy a
mandátumom során olyan tudást szerezhetek, amit a későbbi munkáim során is
hasznosíthatok, valamint sokat fejleszthetek vezetési, szervezési és kommunikációs
képességeimen.

Célom, hogy elnökként egy lelkes csapattal megoldjuk a házban felmerülő
problémákat, és véghezvigyük az általunk kitűzött projekteket. Emellett pedig
szeretnék maradandót alkotni a Kollégium Bizottság tagjaként.
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Ancsin Zsolt
Ancsin Zsolt (Zsalt) vagyok, harmadéves
villamosmérnök hallgató. Tavaly ősszel tudtam
elkezdeni aktívabban részt venni a közéletben,
mivel elsőévesként ki kellett költöznöm a
kollégiumból a Covid miatt. Ennek ellenére
elszánt voltam és adatott a lehetőség, hogy
belépjek a közéletbe. Ez először a
Seniorképzés formájában valósult meg. A
képzőimnek köszönhetően nagy lelkesedéssel
vágtam bele és egyre jobban kirajzolódott
bennem, hogy szeretnék aktívan tenni a
közösségért.

A kollégiumban már részt vettem számtalan eseményen és ezzel jobb rálátást
nyertem a rendezvényekre, mind résztvevői, mind szervezői oldalról. Igazán a
tavasszal megtartott Első- Másodéves Táborban kaptam teljes képet a házról. Ez
nem rettentett el, sőt megfogalmazódott bennem, hogy olyan feladatokat is
szeretnék vállalni, amivel valami maradandót tudok alkotni és több képességemet is
tudom fejleszteni. Ekkor kezdtek el érdekelni a házszintű protokoll rendezvények,
amelyek közül a Felezőbált emelném ki, ahol gazdaságis szerepet töltöttem be. Ezt
sikeresen vittem véghez és ezek után csatlakoztam is a Five-O-hoz. Végül a Nyári
Seniortábor gazdaságis szerepét is rugalmasan végeztem el.

Fentebb említettem, hogy már többször végeztem hasonló munkákat, így ez a
feladatkör sem lenne teljesen új számomra. Ezek mellett beszéltem Rózsa Dániellel
(Gofrival), aki felkeltette az érdeklődésem a poszt iránt. Mivel rugalmasnak tartom
magam és érdekel a pozíció, így a betanulást is komplikációk nélkül tudnám
elvégezni. Az egyetem mellett beleférne az időmbe, így nem blokkolva a
tanulmányi előrehaladásom. Úgy érzem a csapat többi tagjával jól fogunk tudni
együtt dolgozni.
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Bálint Marcell
Bálint Marcell (Marci) vagyok, harmadéves mérnök-
informatikus hallgató. Második félévben az
ingerszegény Covid-os környezetből menekülve
rögtön fejest ugrottam a közéletbe és le is
képződtem három körbe. Mindenhol nagyon kedves
ismerősökre leltem és hamar rájöttem, hogy
legjobban emberekkel szeretek foglalkozni, így
elsősorban az SSSL-ben tevékenykedtem.

A senior-gárdában azon szerencsések közé
tartoztam, akik már a gólyatáborban elkezdhették a
pályafutásukat, ez motivált arra, hogy minél több feladatot kipróbáljak. Elvállaltam
minden operatív pozíciót, amivel szembe találtam magam, majd Jancsival egy
csapatban lehetőségem volt a képzést is megtapasztalni a másik oldalról. Ezen kívül
az idei gólyahéten az “Into the wild” program egyik kisfőnöke is lehettem.

Már mielőtt a csapat megkeresett a pályázás ötletével is foglalkoztatott az, hogy
hogyan tudnám aktívabban segíteni a közélőket. Ennek ellenére nem mondtam
egyből igent a felkérésükre. Biztos szerettem volna lenni abban, hogy ez a feladatkör
nekem való. Így felkerestem Bodolóczki Bálintot (Body), regnáló RVT elnököt. A
beszélgetésünk után úgy éreztem, mintha ezt a feladatkört pont nekem találták
volna ki, így azonnal igent is mondtam a csapatnak. Azóta sikerült mélyebben
beleásnom magam a KB működésébe és a nyílt üléseket is látogatom, hogy a
lehető legfelkészültebben kezdhessek neki a feladataimnak.

A pályázatom legnagyobb erősségének azt gondolom, hogy személyes céljaim
egybeesnek a bizottság érdekeivel. Ez motivál rövidtávon a pozíció
zökkenőmentességének garantálására, ami hosszú távon az új bizottság és az RVT
gördülékeny együttműködésével segíti majd a közélők mindennapjait szebbé
varázsolni.
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Karé Bence
Karé Bence (Bence) vagyok, harmadéves
mérnökinformatikus hallgató. A Schönherz közélete
már az első félévben nagyon megfogott, igaz ekkor
limitáltan láthattam bele a lehetőségekbe a COVID
miatt. Ennek ellenére a harmadik félévemben
aktívan tevékenykedtem az SSSL-ben, a Dezső bulin
és csatlakoztam Schörpong körbe is. Szintén a
harmadik félévben csatlakoztam a New Hope KB
csapatához, mint Five-0 vezető.

A mostani félévemet már a Sacc Per KB-val kezdtem
meg. Másodévesként szerencsére le tudtam menni az EMT-be, ami nagyon pozitív
hatást gyakorolt rám, rengeteg új embert ismertem meg, az ismerőseimhez pedig
még közelebb kerültem.

Az eddigi munkám során több mérföldkövet is elértem a pozíciómban: sikeresen
lezárult a Five-0 újoncozása, úgy érzem sikerült transzparensen működnöm, amit a
Five-0 munkájára is ki szeretnék terjeszteni. Elkezdtem a csapattagokkal foglalkozni
1on1 beszélgetéseket írtam ki. Célom az, hogy a csoport tagjai minél többet
fejlődjenek a Five-0-ban való tevékenykedésük alatt.

A csapat nagy része cserélődik, ennek ellenére úgy érzem, hogy hatékonyan fogunk
együtt dolgozni. Szerencsére nem teljesen ismeretlen a csapat számomra, többükkel
dolgoztam együtt az eddigi közéleti tevékenységem során. Ezek mellett volt már
több alkalmunk összeülni és megismerni egymást. Teljesen ugyan nem csiszolódtunk
össze, de már most biztos vagyok benne, hogy mindannyiukra számíthatok a közös
munka során.

A Five-0 vezetői pozíciót a sajátomnak érzem. Az eddigi eredményeink szerintem jók,
amivel még nem elégszem meg. Szeretném, ha a csoport működése körül továbbra
sem lenne köd, nyitottan állok minden közös munkához a Házban. Jelenleg
szeretném a csapat fő erőforrásait a Ház projektjeire fordítani, hogy kollégiumunk
még szebb lehessen.
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Csábi Dániel Botond
Csábi Dániel Botond (Dani) vagyok, negyedéves
mérnök informatikus hallgató. Az elmúlt egy évben
én töltöttem be az üzemeltetési felelős pozíciót. A
schönherzes közéletnek előtte is aktív tagja
voltam, elsősorban a Lovagrenden belül, de sok
egyéb körben is tevékenykedtem.

Az elmúlt egy évben számos különböző területen
sikerült fejlődnöm, például kommunikációban és
időbeosztásban, de mind ezeken a területeken,
mind másban van még hova. Célom tehát, hogy
a következő egy évben még többet tudjak
fejlődni ezekben.

Az egyik legnagyobb motivációm a következő évre azok a dolgok, amiket nem
sikerült befejezni vagy esetenként elkezdeni a rengeteg közbejövő eseti ügy miatt.
Úgy érzem, hogy egy év tapasztalattal a hátam mögött már fogok tudni ezekre
annyi időt szakítani, amennyi szükséges hozzájuk.

Ugyancsak hatalmas motivációs tényezők számomra az emberek, akiket az elmúlt
időszakban megismertem és akikkel együtt dolgoztam, mivel a kisebb-nagyobb
nézeteltérések ellenére mindenkitől tudtam valamit tanulni, amit a jövőben is fogok
tudni hasznosítani. Külön kiemelném itt a csapatot, akik az elmúlt időszakban
rengeteget segítettek a munkában és a magánéletben is. Rengeteg felejthetetlen
élménnyel lettem gazdagabb, ezért nagyon szívesen vágnék bele még egy évbe
velük együtt. Ehhez jött hozzá a hatodik tag, Jancsi, aki szinte azonnal beilleszkedett
a társaságba, vele is nagyon várom már a közös munkát és élményeket.

Úgy érzem rengeteg motivációt tudok még szerezni az új csapattól, így újult erővel
vágnék neki a következő mandátumnak.
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Közös célok és motiváció

Az utóbbi időben a Kollégiumi Bizottság a lemondások és motiváció vesztés miatt
szétesett, és a pörgős munka abbamaradt.

Fő motivációnk hogy felvegyük újra a fonalat és a házban lévő problémákat
hatékonyan és gyorsan megoldjuk. Közös célunk hogy a félbeszakadt projekteket
meg tudjuk valósítani, mindezt kiégés mentesen.

Projektek és elképzelések

KB elérhetővé tétele
Gyakran hallani azt, hogy a Kollégiumi Bizottság tagjai egyfajta “buborékban”
léteznek. Szeretnénk, ha ez a meglátás a jövőben változna és apró, általunk
szervezett eseményekkel közelebb kerülhetnének a közélők a KB-hoz. Ezeken az
eseményeken kötetlenül lehet beszélgetni és nagyobb betekintést kapni az aktuális
munkafolyamatokba.
Emellett továbbra is célunk, hogy a Kollégiumi Bizottságnál szabadon pályázhasson
bárki a projektjével, hogy ne csak akkor valósulhassanak meg tervek, ha vezető
pozícióba kerül valaki. Szándékaink szerint továbbra is fogunk meghirdetni
publikusan kisebb vagy nagyobb projekteket, amelyek véghezviteléhez várjuk majd
a pályázatokat, elképzeléseket.

Leltár létrehozása
Egy belsős rendszer, ami a ház eszközeit tartja nyilván. Ez azért előnyös a ház
számára mivel jobban tudjuk monitorizni az esetleges amortizációt, valamint
naprakészen tudjuk ellenőrizni milyen eszközökkel rendelkezünk. Az átlátható
rendszer miatt optimálisan tudnak a körök egymástól eszközöket kölcsönkérni,
könnyebbé válik a selejtezés folyamata, valamint az eszközök pontos listájával
könnyebben fognak tudni tervezni a körök az eszközeik beszerzésével.
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Közélőképzés
Szeretnénk egy képzést létrehozni a közélni kívánók, különös tekintettel a gólyák
számára, akiknek már az első félévétől fogva megadnánk a lehetőséget, hogy
integrálódjanak a közéletbe. Itt általános tudást szerezhetnek a ház működéséről és
a közösségi életről. Ezután a gólyák a nekik tartott Gólyakörtére úgy mehetnének,
hogy már alapvető ismeretekkel rendelkeznek. A képzés kidolgozását a ház
különböző szervezeteivel egyeztetve alkotnánk meg, hogy lehetőség szerint minél
jobban elérje a célját, valamint, hogy elkerüljük az esetleges ütközéseket,
kellemetlenségeket.

8


