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Prologue
Rácz Gergely vagyok, 1994 szeptember 26-án születtem Győrben. Hamarosan
harmadéves leszek az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakján, a második
félév végén az informatikus fizikus szakirányt választottam. Korábban a győri Széchenyi
István Egyetemre jártam gépészmérnöki szakra, itt másfél év után félbehagytam
tanulmányaim különböző okok miatt, melyről személyesen szívesen mesélek.
Ami a magánéletet illeti, két testvérem van, egy öcsém és egy húgom, bő tizenhét
éve költözünk szüleimmel együtt Nyúlra, ahol azóta is élünk. Egy macskánk van, akinek
elfelejtettem a nevét.

Chapter 1. – Status quo
Úgy gondolom, hogy nem titok, az utóbbi időben a fizika szakterületnek komoly
problémákkal kellett megküzdenie. Ugyanazokról a problémákról van szó, ami más
szakterületeken vagy akár kari szinten is megjelenik, de nálunk valamiért erősebben.
Elég ránézni a küldöttgyűlésre, ahol négy képviselőnk van. Nevetségesen kevés. A
legnagyobb probléma az egész karon, hogy nem tudjuk elérni az embereket, nem
tudjuk aktivizálni őket. Teljes kari szinten meg kéne találni azokat az okokat, amik miatt
fennáll ez a helyzet és orvosolni kéne valahogy ezt a problémát. Ha a szakterület felől
közelítem meg a helyzetet, akkor szerintem több forrása is van ennek az inaktivitásnak:
-

„fizikus hozzáállás”
A szakterület megosztott a HÖK és a Mafihe között
Nem megfelelően átgondolt mentorképzés
Hagyományokhoz túlzott ragaszkodás

Ezek közül természetesen nem lehet minden problémát megoldani egy csettintéssel,
van olyan, amit talán 1-2 éven belül sem, de ettől függetlenül a munkát el lehet
kezdeni, bízva abban, hogy a következő években is folytatják majd.

Chapter 2. – A szacskó
Több egyetemen körbenézve azt gondolom, hogy különleges helyzetben van a TTK és
az ELTE. Máshol a Hallgatói Önkormányzat csak érdekképviselettel foglalkozik. Nálunk
annak ellenére, hogy természetesen ez a fő profil, mégis nagy (sokszor nagyobb)
hangsúlyt és figyelmet kap a közélet szervezése. Emiatt komplex a szacskó feladata,
és emiatt érzem fontosnak, hogy mindkét területen otthonosan tudjon mozogni. Nem
elég csak az érdekképviselettel foglalkozni, de nem szabad csak programokkal
foglalkozni sem. Meg kell találni az egyensúlyt, az arany középutat a két feladatkör
között. Az érdekképviselet fontosságát azt hiszem, nem kell magyarázni, hiszen az
egész önkormányzatunk létrejöttének célja az, hogy ezzel foglalkozzon. Ami a közélet
szervezését illeti, szacskója válogatja szerintem, hogy mennyire csinálja maga a
szervezés részét a munkának és mennyire húzódik háttérbe, és koordinálja a munkát.
Mindkét verzió különböző skilleket igényel, a jó szervező készség szükséges
mindkettőnél, de utóbbinál jóval nagyobb hangsúlyt kap, hogy mennyire tudja
motiválni és segíteni a szakterület aktív hallgatóit. A szakterületi egység megfelelő
kiépítése után/mellett természetesen lehet figyelni, hogy a többi szakterülettel közösen
kiépüljön a kari egység is. Ez már nem feltétlenül egy szakterületi koordinátor feladata.
Sokkal inkább attól függ, hogy összefognak-e a szakterületek, vagy felülről összefogjae őket valaki.

Chapter 3. – Project X
Legutóbbi pályázásomkor három hónapra terveztem a tisztséggel, úgy terveztem,
hogy a potenciális utódok közül legalább egyben megérik az elhatározás, hogy
szeretné magának a tisztséget és a szakterület vezetését. Ez sajnos különböző okok
miatt nem jött össze, így nem maradt más számomra, mint újra pályázni. Amint akkor
is írtam, három hónap alatt nem lehet csodát tenni, így a rutinosak észrevehették, a
nagy hasonlóságot (kvázi ctrl+c, ctrl+v) a mostani és akkori pályázat eleje között. A
záró beszámolómban értékeltem az utóbbi időszakot, úgy látom, hogy elindult valami
a szakterületen, lassan, de beindulnak az elképzelt változások, ugyanakkor közel sem
járunk az út végén.
Jelen pályázatomban nem bocsátkoznék olyan becslésbe, hogy meddig vállalnám a
tisztséget, sok tényező befolyásolja, a potenciális utódok és az ősszel érkező évfolyam
is. Amit elsődleges célként szeretnék kitűzni, hogy a mostani éledni látszó szakterületet
felpörgessük az új évfolyammal. Ebben óriási felelősség hárul a mentorainkra és a
gólyatáborra, mint legelső meghatározó élmény. Úgy gondolom, hogy mind a
mentorgárdánk, mind a gólyatábori konstrukció segíteni fogja ezt a folyamatot, és
azon leszünk mindannyian, hogy az új évfolyamot minél hamarabb bevonjuk a
közéletbe és kialakítsunk egy maradandó közösséget a szakon.
Természetesen a jelen évfolyamok aktivitását továbbra sem hagynám figyelmen kívül,
folytatni kell a megkezdett munkát. A Fizaktív csoport még aktívabbá tétele (vicc)
lenne erre jó eszköz, gólyák bevételével, bevonásával. Fontos a SZACS ülések
reklámozása, és az azokon való részvétel. A mentoroknak és képviselőknek kvázi
kötelezővé tenném a részvételt. Természetesen erre jogilag semmilyen eszközöm nincs,
de úgy gondolom, hogy a pozíciójukból fakadóan ott kell, hogy legyenek az üléseken,
és remélem ezt ők is így fogják érezni a jövőben. Az új évfolyam érkezésével
igényfelmérést kell majd tartani, hogy milyen programokra van igény. Ami az utóbbi
időben látszódott, hogy mind nyugis délutáni programra (társas), mind bulira (felező
buli) mind sportos programra (foci) van igény. Ezek mellett az új igényeknek is fontos
helyet találni.
Továbbra is azon az állásponton vagyok, hogy felesleges hagyományos dolgokban
gondolkozni, ha nem működnek. Le kell vonni a tapasztalatokat és a működő
dolgokat megtartani, amire pedig nincs kereslet, azt elengedni (akár véglegesen,
akár ideiglenesen).
Mindenképp szeretném növelni a szakterület egységét, folytatni az együttműködést a
Mafihe EHB-val. Nagy lehetőségek vannak egy civil szervezetben, amit úgy gondolom,
hogy sokkal jobban ki lehetne aknázni (mint ahogy már 1-2 esetben megtörtént).

Epilogue
Nagyjából így képzelem el a következő időszakot. Legfontosabb feladatnak az új
évfolyam megfelelő integrálását tartanám, akikkel együtt, a korábbi évfolyamok
bevonásával erős magot tudnánk adni a szakterületnek.
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