
Fizika Szakterületi Koordinátor

Küldöttgyűlési beszámoló 2019.10.22

Időrendi bontás
• 2019. Szept. 21 - Tudományok Fővárosa

• 2019. Szept. 25 - Fizika Intézeti Tanács

• 2019. Szept. 26 - Gólyatábor After

• 2019. Szept. 27 - Kutatók Éjszakája

• 2019. Okt. 03. - TéTéKás Kocsmatúra

• 2019. Okt. 08. - Választmány

• 2019. Okt. 09. - Fizika Intézeti Tanács

• 2019. Okt. 10. - Fizikus Társas

• 2019. Okt. 11. - ELTEfeszt

• 2019. Okt. 15. - Tisztségviselői ülés

1. Absztrakt
Ebben a hónapban főleg az egyetemi rekrutációs eseményekkel és a kari programokkal telt
számomra, amit az Intézeti Tanácsok és egy Fizikus Társas színesített meg.

2. Programok
A hónap során rengeteg programon vettem részt, főleg segítőkent. A Tudományok Fővárosán
Szigeti Balázs kérésére demonstrátorkodtam, és próbáltuk egy kicsit promótálni az egyetemet
és a kart is.
A Gólyatábor After-en Dóri keresett meg, hogy segítsek a beléptetésnél a Hallgatói
Alapítványnak. Másnap a Kutatók Éjszakáján szakos demonstrátorként vettem részt, ami
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mindig egy lélekemelő esemény, hisz segíthettem a fiatalabb rétegeknek egy kicsit jobban
megérteni a fizikát, és remélhetőleg motiváltam őket arra, hogy a jövőben esetleg
jelentkezzenek az ELTE TTK-ra.
A TéTéKás kocsmatúrán a szakos csapatunkat vezettem, ahol bár kis létszámban, de jó
hangulatban teljesítettük az állomásokat és sikerült a második helyet megszereznünk.
A sok iszogatós program után a szakterületen egy kicsit lightosabb programot szerveztünk, a
már hagyományos Fizikus Társast. Idén is meghívtuk a tanárainkat, akik közül sajnos a vártnál
kevesebben jöttek el, de ennek ellenére a program sikeres volt, főleg a gólyák közül sokan
eljöttek.
Az ELTEfeszten a kari sátorban próbáltuk kísérletekkel és egyéb látványosságokkal bevonzani
az érdeklődőket, inkább kevesebb mint több sikerrel. Köszönöm a segítséget a kísérletek
előkészítésében és bemutatásában Körtefái Dórának és Sarus Balázsnak.

3. Delegáltságok, megbeszélések
A hónapban kettő Intézeti Tanács Ülés is volt, és mindkettőn részt vettem. A kettő közül a
másodikon volt hevesebb vita az intézeten belül, a területátadás miatt, de végül titkos
szavazáson megszavaztuk, és így várhatóan jövő nyáron a Fizika intézet megkezdi a költözést
a 0.,1. és 2. emeletről a 3.,4.,5.,6. szintre.
Résztvettem a választmányon és a tisztségviselői ülésen is, ahol főleg a közelgő programokról,
mint Überfúzió és Gólyabál, valamint a jövőbeli tervekről, mint a nemICE volt szó.

4. Egyebek
A hónapban hallgatók nem nagyon kerestek meg tanulmányi problémákkal, apróbb ügyeket
intézek, mint a mindenki által kedvelt név + neptun kódos eredménytáblázatok, amiknél az
oktatók egy levél után általában cselekednek is.
Tervek között szerepel a szünet után egy Fizikus Activity szervezése, aminek az időpontjáról
még nem döntöttünk. A MAFIHE EHB-val karöltve szeretném ha ezen kívül még egy
házverseny-program lemenne a novemberi hónapban, hogy kialakuljon mindenkiben a
versenyszellem és ne feledkezzenek meg róla a vizsgaidőszakban sem.

5. Záró gondolatok
Ebben az időszakban sok értékes tapasztalatot szereztem, többek között azt, hogy a hallgatók
ideje is véges, ezért nem lehet nekik végtelen számú programot szervezni. Úgy érzem kicsit
túlzsúfolt volt ez a néhány hét, de lehet csak a kor beszél belőlem, és csak szimplán nem bírom
annyira a pörgést.
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Ennek ellenére nagyon élvezem a munkát a HÖK-ben, és úgy vélem kialakult egy egészséges
légkör, ahol az emberek kíváncsiak mások véleményére.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed van, keress nyugodtan!
Gyöngyös, 2019. 10. 19.

Kovács Zoltán
Fizika Szakterületi Koordinátor
fizikaszk@ttkhok.elte.hu
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