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„-Well it's no wonder you 

don't have any friends.  
-Wow, only a true friend 

would be that truely honest.” 



 
 
Általános teendők: 
A legutóbbi küldöttgyűlés után a december leginkább az ünnepekkel és a vizsgákkal telt. 
A vizsgaidőszakban felmerülő kisebb problémákat rendre sikerült orvosolni. 
Az elmúlt időszak egyetlen választmányáról tanulmányaim miatt kimentésemet kértem, 
Intézeti Tanács ülésre nem került sor. 
Február 1. este részt vettem a kar vizsgatemetőjén. 
Február 7-én tartottunk Szakterületi Csoportülést, amire a regisztrációs időszakhoz képest 
egész sokan eljöttek. A SZACS legfontosabb döntéseként támogattuk Szakállas Niki 
mentorfelelősi pályázatát, amihez ezúton is gratulálok. Ezen kívül beszéltünk a következő 
hetek programjairól, a fizikus korcsolyázásról, a társas estről és elkezdtük a BioFiz felező 
tervezését. 
 

Rekrutáció: 
A január 10-12-i Educatio kiállítás minden napján egy hallgató és egy oktató képviselte a 
szakterületet, én a szombati napon informáltam a látogatókat. Bár a vizsgák mellett 
betegségek is nehezítették ezeket a napokat, véleményem szerint az érdeklődő 
gimnazisták megkapták a számukra hasznos ismereteket, meg persze az intézetet 
népszerűsítő zöld füzetet. 
Dolgoztam a január 18-án megrendezett nyílt nap hallgatói standjának előkészítésén, 
illetve a laborlátogatások megszervezésén. 12 szaktársammal együtt nemcsak meséltünk a 
gimnazistáknak a rájuk váró lehetőségekről, de látványos kísérletekkel is szórakoztattuk 
őket. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget, a csapat lelkesedése mindennél 
jobb reklám volt a szaknak. 
Február 1-én a Náboj Nemzetközi Fizikaverseny hazai részvevőinek egy csoportja 
látogatta meg az egyetemet. A rendezvényen segítettem a laborlátogatások 
lebonyolításában, illetve a kísérletek bemutatásában. 
 

Mentorrendszer: 
A mentorrendszer értékelést véleményen szerint elég kevesen töltötték ki, de a leírták 
többségében egyértelműen pozitívak voltak. Szeretném megköszönni a tavalyi 
mentorrendszer összes résztvevőjének a munkáját, jók voltatok, örülök, hogy együtt 
dolgozhattunk. 
Jelenleg 13 jelentkező van a következő fizikás mentorcsapatba, amivel nem vagyok 
elégedetlen, de a tendenciák ismeretében várok még jelentkezéseket. 
 
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed van, keress 
elérhetőségeim valamelyikén. 
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