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BEMUTATKOZÁS ÉS EGYÉNI 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 illetve, már öregtagja a
Szakestnek. Ezen kívül főrendeztem Csillagtúrát is,
és sacc per kábé 4 hónapja vagyok a Kollégiumi
Bizottság elnöke.

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, amit azóta is kamatoztatok elnökként.

A közéletből mindig is próbáltam kivenni a részem, és amit elvállaltam, abból
igyekeztem kihozni a maximumot. Az egy éves startup karrierem után rájöttem, hogy
szeretnék nagyobb felelősségű feladatkörökben is részt venni a kollégiumon belül.
Szerencsére lehetőségem adódott megismerkedni a KB-val és munkakörével, ami
tökéletesen egyezik a személyes céljaimmal.

Lassan 8 hónapja vagyok az elnökség tagja, és úgy gondolom, hogy a
mostani posztom rengeteg fejlődést és tudást kínál számomra, ami folyamatosan
motivációt ad. Az eddigi 4 hónapnyi munkánk során sikerült az elmaradásokat
bepótolni, javítani a házon belüli és kívüli kapcsolatokat és elkezdtük kiépíteni a stabil
alapot. Célom a személyes képességeim, valamint a szervezet és a csapat
fejlesztése.

Mandátumom során célom még, hogy elnökként egy lelkes csapattal véghez
vigyük az általunk kigondolt éves tervet a kollégiumi lakókkal és közélőkkel
együttműködve. Emellett pedig szeretnék maradandót alkotni a Kollégium Bizottság
tagjaként.
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Ancsin Zsolt

Ancsin Zsolt (Zsalt) vagyok, harmadéves
villamosmérnök hallgató. 2021 őszén tudtam
elkezdeni aktívabban részt venni a közéletben,
mivel elsőévesként ki kellett költöznöm a
kollégiumból az online félévek 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. Jelenleg aktív tagja vagyok az
SSSL-nek és az Edénykölcsönzőnek. Ezen kívül 4
hónapja vagyok a Kollégiumi Bizottság gazdasági felelőse.

Az elmúlt négy hónapban rengeteg munkát fektettem abba, hogy a
működésünkben lévő hiányosságokat és hibákat helyre tegyem, úgy érzem ez
nagyrészt sikerült is. Ezen felül rengeteg tapasztalatra tehettem szert, ami egész
életemen át segíteni fog bárhol is fogok elhelyezkedni és rengeteg jó emberrel
ismerkedhettem meg.

A gazdasági felelős posztot a sajátomnak érzem. Amióta elkezdtem, mindig is
törekedtem a pontosságra és kerestem az új lehetőségeket. Ezek mind előnyömre
váltak és továbbra is motiválnak a folytatásban. Emellett rengeteget motivációt
tudok majd kapni az új csapattól és újult erővel tudnék neki vágni a következő
mandátumnak.
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Bálint Marcell

Bálint Marcell (Marci) vagyok,
harmadéves mérnökinformatikus hallgató. Az
online időszakban voltam gólya, mire
beilleszkedtem a közösségbe és kényelmesen
elhelyezkedtem a koliban átállt az egyetem
online oktatásra és sajnos ki kellett költöznünk. Az
ingerszegény online félév után a gólyakörtével
boldogan ugrottam fejest a közéletbe és le is
képződtem az SSSL-be, a KSZK-ba és a LEGO
körbe. A képzések során hamar ráébredtem,
hogy leginkább emberekkel szeretek foglalkozni,
így seniorként váltam a közélet aktív tagjává.
Rengeteget köszönhetek a lovagrendnek, a szobasenior poszttól kezdve
kipróbálhattam magam számos felelős és operatív pozícióban, amivel jó
alapismereteket szereztem a ház működéséről és felejthetetlen emlékekkel lettem
gazdagabb.

Tavaly szeptemberben kezdtem el a KB-sok tevékenységéről érdeklődni. Ezek
után nem sokkal meg is kerestek Jancsiék és közösen megalapítottuk a Modulus+
Kollégiumi Bizottságot, ahol RVT elnökként tevékenykedtem, immáron 4 hónapon át.
Ebben az időszakban számtalan új dolgot tanultam és habár hosszú út áll még
előttem, hogy olyan vezetővé válhassak, amilyen lenni szeretnék, a jelenlegi
munkám abszolút egybeesik a céljaimmal, így nagyon motivált vagyok.

Az RVT-t egy igen nehéz időszakban vettem át, ülésről ülésre jártunk és
gyakran még hétvégente is extra alkalmakat kellett kiírnunk. Ennek ellenére sikerült
lefektetnünk a közös munkánk alapjait és elkezdtünk foglalkozni azzal is, hogy egy
hosszú távú stratégiát alakítsunk ki a szervezeten belül. Amióta átvettem a posztot,
aktívan próbálom csökkenteni a reszortvezetők terhelését és azon is sokat
dolgoztam, hogy élvezetesebb legyen a munka, amit végeznek. Büszkeséggel tölt el,
hogy sokkal jobb hangulatú üléseket tartunk és a csapat is sokkal motiváltabb.
Sikerült az ülések menetét is újragondolnunk, illetve a havi 4 RVT üléses rendszert is
reformáltuk. Jelenleg két ülést és két workshop-ot tartunk minden hónapban, hogy
ne csak eseti ügyekkel, hanem távolra mutató projektekkel is foglalkozhassunk.

Úgy érzem, hogy az elmúlt időszak kitűnő lehetőség volt számomra, hogy
beletanuljak a feladatkörömbe és elsajátítsam az RVT vezetéséhez, illetve a KB-ban
való aktív tevékenykedéshez szükséges tapasztalatot. Végtelenül motiválónak
találom, hogy egy pár hónap alatt érezhető változásokat értünk el a házban
vezetőségi szinten, és izgatottan várom, hogy a tervezett projektjeinkkel egy
összetartóbb és harmonikusabb közéletet, közösséget teremtsünk a Schönherzben.
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Fábry-Nagy Enikő

Fábry-Nagy Enikő (Eni) vagyok,
harmadéves mérnökinformatikus hallgató.
Egészen hamar csatlakoztam a közéletbe, még
az online félév alatt leképződtem seniornak.
Illetve a Lanoschban tevékenykedtem már
akkor is aktívan. Az utóbbi időben pedig
leginkább a Five-O-n belül voltam aktív, ahol
számos rendezvényt főrendeztem már, jelenleg
én vagyok az Újoncozásért Felelős Mentor a
csoportban. Emellett több körben is aktív
vagyok, például a Pulcsi és Foltmékör, Local
Heroes.

Miután csatlakoztam a Five-O-ba kezdett körvonalazódni bennem, hogy az
RVT, vagy a KB irányába szeretnék majd tovább haladni. A csoportban töltött egy
évem alatt egy nagyon jó és összeszokott csapat lettünk Karé Bence (Bence)
vezetésével. Ez idő alatt közelről megismerhettem mi is egy Five-O Vezető feladata
és elkezdtem érdeklődni a pozíció iránt.

Amikor megkerestek, hogy szívesen pályáznának velem együtt nagyon
megörültem, mivel már egy ideje szemeztem a pozícióval. Természetesen azért még
mielőtt elvállaltam volna több tapasztalt embertől is tanácsot kértem ezzel
kapcsolatban. Többször is beszéltem Bencével a feladatairól, illetve jó tanácsokkal
látott el a későbbiekre. Emellett beszéltem Varga Flóriánnal (Pici) és Kiss Dáviddal
(Dave) a pozícióval járó felelősségekről és elvárásokról. Természetesen ezek a
beszélgetések csak még inkább megerősítettek abban, hogy elvállaljam a felkérést.

Több dolog is motivál a KB-zásra, többek között szeretném tovább vinni és
fejleszteni, amit Bence elkezdett a Five-O-ban. Illetve nagy célom, hogy a
rendezvények és különböző események szervezését gördülékenyebbé tegyem a
csoport számára, hogy még több időnk maradjon a projektekre és a kollégiumi élet
jobbá tételére. Ezek mellett személyes célom az önfejlesztés és szerintem rengeteget
tudok majd tanulni a csapatunktól, illetve az elénk gördülő kisebb nagyobb
akadályok leküzdéséből is. A csapattal való együttműködés pedig már most nagyon
jól megy, mivel mindegyiküket jól ismerem, Jancsival és Zsalttal már többször
dolgoztam is együtt.
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Rusvai Miklós

Rusvai Miklós (Miki) vagyok, harmadéves
villamosmérnök hallgató. A közösségi életbe
másodévesként tudtam aktívan bekapcsolódni,
mivel gólya koromban az online félév miatt ki kellett
költöznöm a kollégiumból. Az online félév alatt
képződtem le seniornak, ahol a képzőimnek
köszönhetően nagyon jó élményekkel gazdagodtam
és elhatároztam, hogy minél többet szeretnék tenni a
közösségért. Ezen tapasztalatoknak köszönhetően
hatalmas lelkesedéssel vágtam bele a közösségi
életbe a második év elején és lelkesedésem azóta is
töretlen.

A senior-gárdában már több rendezvény
megszervezésében részt vettem, több eseményen
már felelős pozícióban. A rám bízott felelősség és a
belém fektetett bizalom egyre jobban motivált arra, hogy nagyobb felelősségű
posztot elvállaljak. A kollégiumban is már számtalan eseményen részt vettem, mind
mint szervező és mint résztvevő, ezzel jobb rálátást szereztem a kollégiumi
rendezvényekre különböző nézőpontokból.

Miután a csapat megkeresett a pályázás ötletével, akkor kezdtem el
gondolkozni rajta, hogy hogyan tudnám jobban segíteni a közéletet. A felkérésre
nem mondtam egyből igent, előbb jól körül jártam a posztot, hogy a lehető legjobb
döntést tudjam meghozni és döntésem ne legyen elhamarkodott. Ehhez felkerestem
elsőként a posztot előzőleg betöltő Csábi Dániel Botondot (Danit), hogy meséljen
nekem a poszttal járó feladatokról és felelősségekről, hogy megbizonyosodjak róla
nekem való ez a feladatkör és a lehető legjobban be tudom majd tölteni. Később
felkerestem Kiss Dávidot (Dave-et), akivel motivációs oldalról jártuk körbe a KB-zást. A
sok lelkesítő és érdekes beszélgetés után hoztam meg a döntésemet és azóta
rendszeresen látogatom a KB nyílt üléseit és keresem a regnáló üzemeltetési felelőst,
hogy minél felkészültebben vághassak neki új feladataimnak.

A legfőbb motivációim közé tartozik, hogy a pozícióval járó feladatok egybe
esnek azokkal, amelyek a legjobban érdekelnek és szeretnék bennük minél többet
fejlődni és ezeket a jövőben más területeken is jól tudom majd hasznosítani. További
nagy motivációm a csapat mellyel együtt pályázunk. A csapat minden tagját jól
ismerem és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, Jancsival és Marcival együtt
képeztünk a 2022-es Seniorképzés keretein belül.
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KÖZÖS CÉLOK ÉS MOTIVÁCIÓ

Az előző csapatunk (Modulus+) felvette a fonalat és elkezdett aktívan dolgozni a
Schönherzen belüli problémákon. Célunk hogy az általuk összerakott 1 éves stratégiai
tervet folytassuk és véghezvigyük.

A fő motivációnk hogy egy lelkes és célratörő csapattal visszaállítsuk az online
oktatás alatt leépült közéletet.

PROJEKTEK ÉS ELKÉPZELÉSEK

Éves célok teljesítése
Az év elején tartottunk egy éves tervezést aminek a mentén szeretnénk haladni és
tartani magunkat. A tervezési folyamatnak az a lényege hogy az erőforrásainkat
elosztva, ütemezetten tudjuk teljesíteni a feladatainkat. Ebbe a folyamatba kerültek
a lentebb leírtak is.

Kollégiumi helyiségek javítása és fejlesztése
Új rendelkezés alapján nem lehetnek műhelyek a lakó szinteken, így ezeknek új
helyiségek kialakítását tervezzük a földszinten. Ennek köszönhetően a szakmai
fejlődés továbbra is adott lenne egy új műhelyben.
A nagykonyha jelenleg zárva van annak rossz állapota miatt, így nem használhatják
a kollégisták. A konyha felújítása már megkezdődött, ennek a projektnek folytatását
és befejezését tervezzük.
További helyiségekkel kapcsolatos projektünk a tanulók és konyhák állapotának,
felszerelésének felmérése. A felmérés után természetesen a hibák javítása és a
hiányosságok pótlása.

Schönherz Brand
A Schönherz közéletének múltja nagyon hosszú időre tekint vissza, rengeteg több
évtizedes vagy már akár fél évszázados rendezvényt tudhatunk a sajátunknak. Ennek
ellenére úgy látjuk, hogy az online időszak alatt feledésbe merült, hogy mit is jelent
Schönherzesnek, VIK-esnek lenni. Ezt a Schönherzes identitást szeretnénk újra a
köztudatba építeni, valamint lehetőséget biztosítanánk házon belül az érdeklődők
személyi fejlődésére tréningekkel, tréning sorozatokkal. Mindezen felül fel fogunk
állítani egy aktívabb PR rendszert, aminek segítségével több hallgatót érhetnek el a
rendezvényeink.
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Közélőképzés
Ahogy már a Modulus+ csapat pályázatában is olvashattátok, szeretnénk létrehozni
egy képzés sorozatot, ami segít a kollégistákat és a hallgatókat bevezetni a közösségi
életbe. Az elmúlt hónapokban többször terítékre került ez a téma, és már elindult
annak a folyamata, hogy hogyan is érdemes ezt a projektet felépíteni és
megvalósítani. A célunk a projekttel, hogy megmutassuk miért érdemes részt venni a
Schönherz közéletében és felkeltsük olyan hallgatók érdeklődését is, akik eddig nem
voltak aktívak a ház életében.

Leltár befejezése
Mint már néhányan tapasztalhattátok elindult az új eszközök leltározása. Ez azért lesz
fontos a későbbiekben, hogy minden eszköz állapotát nyomon lehessen követni.
Ehhez már kész a weboldal és az utolsó simítások után lesz még kiküldve információ a
folyamatokról. A teljes leltározási folyamatnak a határideje augusztus eleje lesz. Ezek
után ellenőrzéseket is fogunk tartani szúrópróbaszerűen, illetve kezeljük az
esetlegesen felmerülő problémákat.

KB elérhetővé tétele
Gyakran lehet hallani azt, hogy a Kollégiumi Bizottság tagjai egyfajta "buborékban"
élnek. Szeretnénk, ha ez a vélemény a jövőben megváltozna, és apró, általunk
szervezett események segítségével közelebb kerülhetnénk a közösséghez. Ezek az
események lehetőséget nyújtanának a kötetlen beszélgetésre és nagyobb
betekintést adnának az aktuális munkafolyamatokba.
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