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„What is magic?  
 Focused deception. But deception meant to entertain.”  

FIZIKA SZAKTERÜLETI 
KOORDINÁTOR 
Beszámoló 



 

Programok: 
Október 11.: A Játék következő állomásaként egy hangulatos fizikus sörözés kereteiben átadtuk a 

Házkönyveket a csapatoknak, hogy a csapattagok listáját és a házszabályokat beleírhassák, illetve 

elkezdhessék készíteni a zászlójukat. 

Október 17.: Fizikus Társas estet tartottunk, ami a vártnak megfelelően jó hangulatban telt. 

November 8.: Fizikus Activity-t szerveztünk, ahol a fizikus házak mérhették össze tudásukat a fizikás 

tartalmú feladványok elmutogatásában és körülírásában. Mind a gólyák, mind a felsőbb évesek szép 

számban vettek részt ezen az eseményen. 

November 9.: Dr. Rainer Weiss díszdoktorrá avatását követően az Eötvös teremben egy kötetlenebb 

beszélgetés keretében ismerhettük meg a Nobel-díjas fizikust. Köszönjük Frei Zsoltnak a 

közreműködését az esemény megvalósulásához. 

A beszélgetést követően az ELTE TTK honlapján megjelenő interjút készítettem a Rainer Weiss-el. 

November 16.: A gólyabálra a szakterület közösen alapozott, ahol legnagyobb és igen kellemes 

meglepetésemre a foglalt helyeknél többen jelentek meg. 

November 23.: Megrendeztük a szakos válogatót a kari csocsóbajnokságra. A tíz versenyző csapaton 

kívül sokan eljöttek szurkolni és kipihenni a kalkulus zh fáradalmait is. 

November 29.: Ismét társasjáték estet tartottunk, amit ezúttal a házversennyel is összekötöttünk. 

Már szervezzük a december 5-i fizikus korcsolyázást. 

 

Rekrutáció: 
Október 12.: Boldizsár Bálinttal és Farkas Lilivel együtt képviseltük a szakterületet az ELTEfeszten, 

ahol az ismeretátadó beszélgetéseken túl interaktív kísérleti bemutatókat is tartottunk az 

érdeklődőknek. Köszönet Rácz Gerinek a csapat összefogásáért és a szervezésért. 

Folyamatban van a nyílt nap előkészítése, jelenleg a fizikás laborlátogatások megszervezésén 

dolgozom. 

Az Educatio kiállításra is sikerült minden napra hallgatót találni, a pontos beosztás a vizsgák 

ismeretében várható. 

 

Ülések, megbeszélések: 
Az október 8-i szakterületi csoportülésre a vártnál kevesebb elsőéves jött el, de így is sikerült a 

legfontosabbakat megbeszélni. 

Október 24-án az Intézeti Tanács ülésén tanulmányi kötelezettségeim miatt sajnos nem tudtam részt 

venni, de az ott elhangzottakról a jegyzőkönyven kívül a többi delegálttól is értesültem. A november 

21-i ülésen már jelen voltam. 

A tisztségviselői és választmányi üléseken rendszerint rész vettem. 

A kari mentorbevonó után a szakterület jelenlegi mentorfelelőse és mentorai meséltek a rendszerről, 

élményeikről az érdeklődőknek.  

Részt vettem a házas gólyatábori koncepciót kidolgozó csoport munkájában. 

 

Záró gondolatok: 
Szeretném megköszönni Viktornak a mentorrendszer gondozását, a mentoroknak a sok-sok 

segítséget, amivel hozzájárultak az elsőévesek beilleszkedéséhez. A félév végéhez közeledve úgy 

érzem, a csapat kétharmada kiemelkedően jó munkát végzett. 

Köszönöm Dinának és Zolinak a társas estek szervezését. 

Köszönöm a Mafihe EHB elnökségének a munkájukat, melyekkel még szebbé és színesebbé tették a 

fizikus hétköznapokat. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van, keress elérhetőségeim valamelyikén. 
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