
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMUTATKOZÁS 

Sziasztok! Tuza Benedek vagyok, másodéves földrajz BSc-s hallgató. 

Elkötelezett a szakterületem, a mentorság és a TTK iránt – ez általában 

abban nyilvánul meg, hogy sokszor, sokat és sokáig vagyok képes beszélni 

azokról a dolgokról, amiket szeretek. 

S mivel a 2017-es gólyatábor – köszönhetően nagyrészt a mentoraimnak – 

egy teljesen új élet kezdetét jelentette számomra, ebben igen kedvező 

pozíciót foglal el a TTK: a csapatom, a közösség, a szellemiség, Bódvarákó. 

Emellett az alvást leszámítva a nap szinte bármely órájában online vagyok 

(sajnos vagy nem sajnos), képes vagyok órákat görgetni a Facebook/Insta 

hírfolyamot. Talán ezután már nem teljesen céltalanul… 

GONDOLATOK 

Talán sokan naivnak gondoltok majd emiatt (ide lőjetek!), de: 

Én a TTK-ra úgy tekintek, mint egy szép, nagy család. Lehetnek 

szakterületek közti csoportosulások, viszályok egymás között, 

véleménykülönbségek, amik időnként komolyabb sárdobálásokba is 

átcsapnak, de egyet fontos megjegyezni. 

Azt, hogy mi az, ami összeköt bennünket. Azt, hogy annak idején 

mindannyian egy TéTéKás szakot jelöltünk meg első/második helyen, 

és azóta ugyanazon a Campuson, nagyjából ugyanazon időben, 

hasonló tudományterületeken hasonló célokért küzdünk. 

A kisebb TTK-s programok halmazából kiemelkedve a legnagyobb 

volumenű eseményünk vitathatatlanul a gólyatábor szervezése, azt 

hiszem, ezzel a többség egyetért. És talán abban is, hogy csak úgy 

tudunk együttműködni igazi csapatként, hogyha egy időre 

félretesszük a szubjektív unszimpátiát, sérelmeket, véleményeket! 

Működjünk együtt! Tartsunk össze! Csak akkor inspirálhatunk további 

évfolyamokat, építhetünk TéTéKás identitást, ha kifelé is ezt mutatjuk! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVÁCIÓ 
Adódik a teljesen jogos kérdés, hogy ez most hogyan kapcsolódik a 

kommunikációhoz. Ezzel pedig térjünk vissza a realitás talajára. 

Ha nem is változtathatom meg mindenkinek a gondolkodását, hogy 

higgyen abban, amiben én, legalább a kifelé irányuló kommunikáció ezt 

mutassa! Megengedhetetlen, hogy a gólyák már első pillanattól kezdve 

azt hallják, hogy egymás szakterületeit pejoratív módon vesszük 

szánkra. Nem sulykolhatjuk beléjük, hogy karunk kisebb csapatokra 

oszlik és vérre menő háborút folytatunk azért, hogy a mi szakunknak 

kedvező döntéseket hozzon a Küldöttgyűlés, vagy hol legyen az épp 

esedékes gólyatábor. Ennek a mentalitásnak a fontossága amiatt is 

felértékelődik, mert a természettudomány, így mi is elszenvedői 

vagyunk annak a problémának, hogy egyre kevesebb embert vonz ez 

a pálya, és ezzel együtt csökken az aktív emberek száma is. 

Azt kell közvetítenünk, hogy a mentorság nagyszerű dolog, hogy 

aktívnak lenni, HÖK-ben feladatokat ellátni észbontóan hiperszuper, 

hogy az események, amiket szervezünk – legyen az szakos vagy kari 

szintű – mind-mind istencsászárok, és hogy az ebben tevékenyen részt 

vevő emberek a kar prominens tagjai, akiket csodálat övez. 

Viccet félretéve, ma a közösségi média ehhez a legjobb eszköz. A lényeg 

mindig a részletekben rejlik: egy posztban, egy mondatban, egy szóban, 

ami felkelti a figyelmet. Úgy érzem, ebben tudom legjobban segíteni a 

HÖK munkáját. Ha meggyőztek a fenti sorok, ne habozz, szavazz rám! 

A kommunikáció a legnagyszerűbb 

eszköz és fegyver ezen a világon. 

Zach LeBeau 

Budapest, 2018. október 4. 


