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2017. március 7. – 2017. május 2. 

2017. március 7-én választott meg a küldöttgyűlés a fizika szakterület koordinátorává. 

Beszámolómban a programokat, érdekképviseletet és egyéb delegáltságokat külön 

pontokba szedtem. 

Programok, mert azok kellenek 

Megválasztásom után rögtön (március 9-én) tartottunk egy SZACS ülést, melyen az 

elkövetkező hetek programjait beszéltük meg. A SZACS a következő programok 

szervezését támogatta, időrendi sorrendben: 

- társasos este 

- felező buli a biológus hallgatókkal közösen 

- focibajnokság 

- félév végén bográcsozás a matekos hallgatókkal 

Az ezt követő 3 hónap elég sűrűnek ígérkezett (mentorprogramok, tavaszi szünet, BN, 

LEN), így ennyi saját szervezésű programot is elegendőnek találtunk. A SZACS ülést 

követően a Mafihe EHB által szervezett Fiziqs Activityn folytattuk az estét. 

Március 21-én szerveztük meg a társas estét, melynek első 3-4 óráján nem tudtam részt 

venni a mentorkirándulás terepbejárása miatt. A szervezésben Kovács Kristóf Péter és 

Illés Albert fizikushallgatók segítettek. A rendezvény aránylag jól sikerült, nagyjából 15-

en vettek részt rajta, köztük olyan hallgatók is, akik eddig nem látogatták gyakran a 

közösségi programokat. Kicsit jobb hirdetéssel és jobb időpontválasztással úgy 

gondolom, hogy növelni lehetne a létszámot. Ezúton is köszönet a matematika 

szakterületnek a kölcsönadott játékokért! 

Április 6-án rendeztük meg a biológia szakterülettel közösen a Bio-Fiz Felezőt. A 

rendezvény sikeresnek mondható minden szempontból. Sok pozitív visszajelzés 

érkezett, mind az esti program, mind a helyszín, mind az esti zenét illetően. Az előzetes 

becslések alapján 100-150 közti létszámmal terveztünk, ezt sikerült teljesíteni a 146 db 

eladott karszalaggal, így a végelszámolásnál is pozitív mérleget tudtunk felmutatni. A 

szervezésben Lukovics Márk fizikushallgató vállalt oroszlánrészt. Köszönet a Hallgatói 

Alapítványnak és Béni Kornélnak a közreműködésért és szervezésbeli segítségért. 

Április 23-án rendeztük meg a hagyományosnak mondható, már nyolcadik 

alkalommal megrendezett Fiziqs Focit. Az utóbbi éveket felülmúlva, 8 csapat adta le 

nevezését, köztük egy oktatói és egy lány csapat is. A kupát a KCSSK műfüves pályáján 

rendeztük meg, amit a BEAC Sportpályázat keretén belül kaptunk meg. A pályázat 

keretén belül érmeket kaptunk a helyezettek számára, megkülönböztető mezeket is a 

rendelkezésünkre bocsátottak a lebonyolításhoz. A szervezésben Pesztránszki Marci 

volt segítségemre. A kupa alatti fröccs-zsíroskenyér menüt kínáló büfét köszönjük a 

Mafihe EHB-nak! A kupát mindenképp eredményesnek mondanám, hiszen sikerült 

megtörni az oktatói csapat évek óta tartó egyeduralmát. 

Április 26-án tartottuk a következő SZACS ülést. Az ülésen a korábbihoz képest kevesen 

vettek részt, főleg óraütközések miatt. Az ülés fő célja a hallgatók tájékoztatása és a 

hátralévő programok megbeszélése volt. 



Folyamatban/hátralévő lévő projektek: 

LEN Civil falu – fizikás sátor. A korábbi évekhez hasonlóan, idén is kísérletek 

bemutatásával és a képzés népszerűsítésével készül a szakterület a LEN-re. A Fizikai 

Intézet és a Mafihe eszközeit felhasználva tervezzük megtölteni a hetet. 

A kémia szakterület kezdeményezésére május 11/13-ra van tervezve egy „Ír foci” nevű 

játék, melyben a két szakterület csapatai versenyeznének egymással. 

Elindult az idei MatFiz Bogrács szervezése is, bár még elég gyerekcipőben jár. Fizika 

részről Kékesi Ádám és Lőrincz Peti jelentkeztek szervezőnek. A tervezett időpont május 

19. 

Szakirány tájékoztató az elsőéves hallgatók számára, amit a vizsgaidőszak első 

hetében tervezünk megejteni. 

Kötelességek és egyéb finomságok 

Az első sikertelen pályázatom miatt keletkezett űr a szakterület mentorjelentkezésére is 

rányomta a bélyegét. Az újbóli pályázásomig 8-an (köztük én is) jelentkeztek 

mentornak, majd megválasztásom utáni héten sikerült szinte megduplázni ezt a 

számot, végül tanáris jelöltekkel együtt 15 mentor jelentkezése lett leadva a 

szakterületen. Komáromi Pisti mentorfelelőssel több készülést is szerveztünk nekik a 

tesztekre. A mentorkirándulásra munka és egyéb elfoglaltságok miatt alacsony 

létszámmal tudtunk menni, de a nyolc fős mentorcsapatunk sikerrel vettel az 

állomások feladatait, jól érezték magukat és jó csapatszellem alakult ki, így (a top 10-

es eredmény mellett) mindenképp sikeresnek mondható az esemény. A tesztek és 

szóbeli vizsga után 9 mentor került kiválasztásra a szakterületen, ugyanakkor a jövőben 

kicsit nagyobb aktivitást, aktív részvételt várunk tőlük a közösségi eseményeken. 

Az új ciklusra készülve elindult a képviselői jelöltállítási időszak is. A szakterületről 

összesen heten adták le jelentkezésüket, egy jelentkezés azonban a nyilatkozat 

hiányában érvénytelenítve lett. A korábbi évhez, illetve a többi szakterület jelöltjeinek 

számához viszonyítva fejlődésnek tartom a hat érvényes jelölt állítását. A választások 

lezajlása után 4 képviselő került a küldöttgyűlésbe, egy hallgatónk pedig póttaggá lett 

megválasztva.  

Delegáltságok 

Az Intézeti Tanács delegáltjai (Rádl Attila, Sudár Mariann és jómagam) részt vettek az 

üléseken. A Kari Tanács delegált (Sudár Mariann) az április 5-i ülés kivételével részt vett 

az üléseken. 

A gólyatábori koncepciót alkotó munkacsoportban képviseltem a szakterületet, 

minden ülésen, illetve a helyszínbejáráson is részt vettem. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Rácz Gergely 

Fizika szakterületi koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

fizikaszk@ttkhok.elte.hu 


