
 

 

 

 

 

Hírlevél 
 

Kedves Kollégisták! 

 

A szorgalmi hét előtt új infókat szeretnénk önökkel megosztani, mely most kiemelten fontos a kollégium, ezáltal 

az önök mindennapjaival kapcsolatban. Kérjük, kellő figyelemmel olvassák és vegyék figyelembe mindennapjaik 

tervezésénél! 

  

 1. Adatváltozások jelentési kötelezettsége 

 Felhívjuk a figyelmet, bár a szabályzatok tartalmazzák, hogy bárminemű változás következett be hallgatói 

jogviszonyukban (aktív-passzív, államis-ktsg stb.) feltétlenül jelezzék a titkárságon! Ha a kollégiumi helyzetükben 

(szoba összetételének változása), akkor az ezzel járó kötelezettségüket is tartsák szem előtt (pl. KOB-szállás 

engedély érvényessége)! 

  

 2. Kondi/kardiobérlet átvétele/vásárlása 

 Mint korábban is megírtuk a bérleteket bármikor lehet igényelni (nem időarányos áron!), ám az átvételük csak a 

meghatározott időpontokban lehetséges, kérem, ezzel mindenki számoljon!  

 A következő átvételi időpont februárban: 12-én (hétfő) 9.00-11.00; 13.00-16.00;  majd 19.00-20.00   

  

 3. Elektromossági ellenőrzés a szobákban 

A műszaki igazgatóság elrendelése alapján ellenőrzést hajtanak végre a kollégiumi lakószobákban, kérjük ennek 

figyelembe vételét! Időszak: 2018. február 14-15.  9.00-15.00 óra közötti időszakban 

 

 4. Vízszolgáltatás szünetelése 

Egy hír: „Tájékoztatom Önt, hogy a Fővárosi Vízművek 2018.02.12-én hétfőn 9 és 15 óra között a Fogarasi úton karbantartási 

munkálatokat fog végezni, amely miatt vízhiány várható. Javasoljuk, hogy előre gondoskodjanak elegendő vízmennyiség 

vételéről.”   

Ennek kezelésére, a dugulások megakadályozására egy tervet fogunk kidolgozni, melyet igyekszünk megosztani 

önökkel mielőbb, reggel 9.00 óra előtt. Nagy valószínűséggel ez főként a WC-k mennyiségi korlátozásával 

(kijelölünk szinteket) fog járni, hisz lehetetlen mindegyik helyiségben biztosítani vízzel teli vödröket, s közben arra 

is figyelni, hogy üresedés esetén ezeket pótoljuk. Ráadásul az újra megnyitáskor a zavaros víz is problémát okoz 

majd, erre is legyenek tekintettel főleg a mosogatás és fürdés kapcsán. Kérjük türelmüket és segítő 

közreműködésüket, akár azzal is, hogy ha gond van a vízellátással a jelzett helyiségekben, azt gyorsan jelzik 

nekünk vagy a portán! 

 

 5. Határidők 

Mint a rendezvénynaptárunkban látták, igyekszünk olyan programokat szervezni a közeljövőben és később is, 

melyről úgy gondoljuk, kellő érdeklődést generál majd a közösségben. Kérjük, a határidőket, melyek az 

eredményes lebonyolítások miatt fontosak. Nem tudunk bevállalni határidő csúsztatásokat, kérjük, ezt tartsák 

szem előtt! 
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 6. Széplak Szemle 

Terveink szerint a februári Széplak Szemlénket 19–23 között tartjuk. Bízunk benne, hogy az eddigiekhez hasonlóan 

többségében elégedettek leszünk az eredménnyel. Ennek kapcsán tolmácsolnánk a takarító nénik kérését: 

igényesebbek legyenek a közös használatú helyiségek használatakor! Tudjuk, ez nem általános, de kérjük, 

figyelmeztessék bátran azokat, akiknek ez nem természetes, segítsék ezirányú törekvéseinket! 

 

7. Takarítási rend a 2 ágyas szobákban 

Korábban jeleztük, hogy kezdetét veszi a kétágyas szobákban a csempe- és üvegfelületek vízkőmentesítése, heti 

rendszerességgel. Kérjük, jelezzék észrevételeiket, tapasztalataikat! Nem a szoba takarításáról van szó, csak a 

jelzett részek vízkőmentesítéséről! 

 

IDŐPONTOK HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

9.00 - 9.25  201. szoba 208. szoba 215. szoba 305. szoba 312. szoba 

9.26 - 9.50 202. szoba 209. szoba 216. szoba 306. szoba 313. szoba 

9.51 - 10.15 203. szoba 210. szoba 217. szoba 307. szoba 314. szoba 

10.16 - 10.40 204. szoba 211. szoba 301. szoba 308. szoba 315. szoba 

10.41 - 11.05 205. szoba 212. szoba 302. szoba 309. szoba 316. szoba 

11.06 - 11.30 206. szoba 213. szoba 303. szoba 310. szoba 317. szoba 

11.31 - 11.55 207. szoba 214. szoba 304. szoba 311. szoba   

 

  

Nagyon szépen köszönjük figyelmüket és segítségüket! 

 

 

 

 

Budapest, 2018. február 11. 

 

                                                   a kollégium vezetése nevében:  

  

                                                                   Bálint Imre s.k. 

                                                                           kollégiumvezető 


