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Bemutatkozás

Pánczél Balázs vagyok, harmadéves környezettan szakos hallgató környezetkutató
szakirányon. 1995 szeptember 16-án láttam meg a napvilágot Szekszárdon, s Gerdén, egy
kicsiny Baranya megyei faluban nőttem fel. 2014 óta vagyok az ELTE polgára, s amennyire a
lehetőségek engedték, hamar belevetettem magam a közösségi életbe. Két éve mentor, tavaly
csapatvezető voltam a Geo-Bio Gólyatáborban, idén pedig… Pályafutásom üstököse 2015
tavaszán tűnt fel a HÖK horizontján, s ugyanezen év őszén már a Szakterületi Bizottság elnöki
posztja mellett is elsuhant, majd 2016 novemberében ért pályájának csúcsára, mikor is
Szakterületi Koordinátor lettem.

Motiváció és tervek

Novemberi tisztségbe lépésem óta az egyik legnagyobb változás az aktivitásom növekedése a
$zaB elnöki pozícióban eltöltött sunnyogásomhoz képest. Nagy reményekkel és motiváltan
kezdtem meg a munkám és ez a lendület még mindig tart. Legfőképpen talán azért, mert
sikeresnek mondhatom az elmúlt időszakot és ez a tudat megrészegít. Továbbá számos akció
még nem valósult meg, ezeket mindenképp szeretném abszolválni. A teljesség igénye nélkül
ezek az alábbiak, időrendben (csak ameddig ellátok):


környezettudományhoz szorosan kapcsolódó előadások (az első jövő hétfőn lesz)



szakirányválasztó



TDK népszerűsítő est



weboldal tip-toppá tétele (sajnos ez nyári munka lesz a lugas alatt, kész akarok lenni
vele mire berepülnek a gólyák)



TeSzedd! esemény kari koordinálása szeptemberben

Kanadai táblázat

Úgy gondolom, sikerült színesíteni az elmúlt 6 hónapban a hallgatói életet, ami az egyik fő
célom volt. Mint azt a záró beszámolómban is írtam, a közeljövőben is elég szorosan együtt
kívánok működni a Környezettudományi Klubbal, melynek jól csengő nevével sokkalta
könnyebb elcsábítani az embereket. A Klub (melynek magam is tagja vagyok) segítségével
játék- és filmesteket, kirándulásokat, vitadélutánt szerveztünk. Külön öröm a paksi út
sikeressége, mely a maga 37 fős részvételével minden idők legnagyobb üzemlátogatása volt.
Idén. A szakterületünkön. Büszkeséggel tölt el a 4 mentorunk, akik a mentorhétvégén sem
vallottak szégyent, valamint a rajtam kívül egy képviselőnk, aki majdnem teljesen önszántából
jelentkezett. A legutóbbi eseményünk a LEN civil falus sátrunk volt, ahol közösen
rendezkedtünk be a Földrajz-földtudomány szakterülettel. Ez remek húzásnak bizonyult,
ugyanis így némiképp sikerült orvosolni a korábban felmerült problémákat, valamint a hangulat
is kiváló volt, hála a nagyszámú vendégseregnek. Az együttműködésért köszönet az FF
szakterületnek és a Földrajzos Klubnak!

The K-team

A legnagyobb siker talán mégis az, hogy sikerült ősszel újra beindítani a Környezettudományi
Klubot és összehozni egy „szupercsapat”-ot. Ez a kis legénység szolgál egyben a szakterület
motorjaként is, az előző bekezdésben részletezett programokkal oroszlánrészt vállalnak a
szakterületi élet felpezsdítésében. Természetesen jobb volna, ha élesebb határt tudnék húzni a
Klub és a Szakterület között, azonban ez a kellő humánerőforrás hiányában még nem
lehetséges.

Jövő

Megválasztásom esetén hasonló elánnal szeretném folytatni a munkát, na de meddig? Ha
minden igaz, jövő tavasszal a szakdogámmal fogok bajlódni, és az álmoskönyvek szerint sem
egészséges olyankor szacskósággal foglalkozni. Eme stressz kiküszöbölése ellen ősszel utód
után nézek, ami bátran állíthatom, hogy az eddigi legnehezebb munkám lesz.

Köszönöm, ha elolvastátok a pályázatomat! Kérdéseitekkel, észrevételeitekkel bátran
zargassatok! Egy tiszteletteljes kérésem lenne: ha kimondom, hogy „tüttyölt ratyli”, kérlek,
emeljétek fel a kezeteket! Köszönöm!
Folytatjuk!
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