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Bemutatkozás 
„Soha ne feledd el, ki is vagy, mert a világ biztosan nem fogja! Tedd ezt az erősségeddé, s akkor sohasem lehet 

a gyengeséged.” 

 

Körtefái Dóra vagyok, 1997. 10. 22-én születtem, egyetemi éveimet megelőzően Hajdúdorogon 

laktam. Másodéves, fizikus szakirányos hallgató vagyok. Egyetemistaként a tanulmányaim, a közéleti 

feladatok és a kikapcsolódás harmóniájára törekszem. A fizika mellett rajongom a művészetekért, a 

kézilabda meccsekért és a kávékért. 

Előző félévben szakos mentorként tevékenykedtem, aktívan részt veszek a fizikus közélet 

szervezésében. Többször tartottam fizika szakköröket általános iskolásoknak és gimnazistáknak is, 

valamint természettudományos nyári táborok megvalósításában is részt vettem. A Tudományos 

Piknik szervezői csapatának tagja vagyok, egyetemista társaimmal 10-16 éves fiataloknak 

igyekszünk megmutatni érdekes formában a tudomány szépségét, illetve felkészíteni őket az előttük 

álló – a jövő által kínált - tudományos és technikai lehetőségekre, fejlesztésekre. 

 

Célok 
„Az álom néha igazságot rejt.” 

 

Egy összetartó, valódi fizika szakterületet szeretnék. Olyan társaságot, amelynek tagjai szívesen töltik 

együtt az idejüket és számíthatnak egymásra az élet különböző területein. Az egyetemen olyan – nem 

kicsi – kihívásokkal nézünk szembe, amelyek megoldásában szakon belül tudunk egymásnak a 

legnagyobb segítséget nyújtani. 

Azt szeretném, hogy a mentorok vonzó képet mutassanak a következő generációnak, elvben 

megismertetve velük, hogyan tudják a felmerülő nehézségeket együtt megoldani. A képviselőink a 

szak hallgatóit, és azok érdekeit ismerve érvényesíteni tudják a fizikus álláspontot. 

Célom, hogy szaktársaim bátran keressenek meg a szakhoz kapcsolódó problémáikkal, kritikáikkal, 

ötleteikkel, hogy megoldhassuk, megvalósíthassuk azokat. 

 

Helyzetjelentés 
„Minden repülés zuhanással kezdődik.” 

 

A fizika szakterület is küzd problémákkal. Ezt mutatja, hogy kevesen jönnek el a szakterületi 

csoportülésekre, ennek megfelelően kevesen vesznek részt aktívan a közélet szervezésében, illetve 

többen elégedetlenek a jelenlegi helyzettel. Mindennek többféle oka van. Időnként nem megfelelően 

kezelt személyes ellentétek hátráltatják a munkát, a kommunikáció nem működik igazán jól a szakon 

belül. A mentorrendszerünk sem segíti kellő mértékben a szakos összetartást. A gólyatábori 

koncepciók megosztottabbá tették a szakterületet. A problémák miatt nem mindig sikerült vonzó 

képet mutatni az új generáció bevonásához. 

Kommunikáció 
„Az emberek hajlandóak küzdeni azért, amit a sajátjuknak gondolnak...” 

 

Ahhoz, hogy jól végezhessem a munkámat tudnom kell, mit szeretnének a szak hallgatói.  Nyitott 

vagyok az egyéni ötletek alapján induló szerveződésekre, olyan projekteket szeretnék, amelyek 

valóban az ő érdekeiket szolgálják, megfelel az érdeklődésüknek. 
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Nagyon fontosnak tartom a jól működő, kétirányú kommunikációt. Ennek a legintenzívebb, de sajnos 

csak keveseket elérő formája a személyes megbeszélés. Népszerűsítem a szakterületi csoportüléseket, 

fogadóórámban bárkit szívesen látok egy „szakmegváltó” diszkusszióra. Ezen kívül kezdetben egy 

valamivel formálisabb kérdőívvel mérem fel a hallgatók véleményét az eddig megvalósult 

programokról és itt is szívesen fogadok további kezdeményezéseket. 

Igyekszem elérni, hogy a következő választásokon több képviselőjelöltünk induljon, és többen adják 

le szavazatukat. Bevezetek egy rövid megbeszélést a küldöttgyűlések elé, amikor a fizikus 

képviselőkkel megtárgyaljuk az erre érdemes napirendi pontokat, egyeztetjük, hogy mit tartunk a 

szakterületünk érdekének. 

Lényegesnek látom, hogy szaktársaim rendszeresen információkat kapjanak a szakterületen folyó 

munkáról. Erre a célra a személyes beszélgetéseken túl, a már létező Fizika SZACS facebook 

csoportot tartom a legmegfelelőbb fórumnak. Itt nemcsak a hivatalos információkat teszem közzé, 

hanem a felmerülő lehetőségeket, egy-egy munkafolyamat állását, mérföldköveit is. Ezáltal az 

érdeklődők rendszeresen és gyorsan betekintést nyerhetnek a szervezésbe. Nem titkolt célom, hogy a 

fizikushallgatók érezzék, én a szakterület minden aktív tagjával együtt azért dolgozom, hogy az ő 

egyetemi hétköznapjaikat jobbá tegyem. 

 

Mafihe 
„Mindenkinek szüksége van valakire, akiben megbízhat.” 

 

A szakterület egyik legfontosabb partnerének tartom a Mafihe ELTE Helyi Bizottságát. Közhasznú 

szervezetként működése nagyban különbözik az ELTE TTK HÖK fizika szakterületétől, céljaik 

között azonban sok hasonlót találhatunk.  Korrepetáló szervezetük, a FÓKA segíti a zh-kra való 

felkészülést, programjaik személyesen is hasznosak a hallgatóknak, illetve szerepet játszik az általam 

fontosnak tartott fizikus összetartás kialakításában. Látható, hogy számos olyan területen kapunk 

segítséget az EHB-tól, amit más szakokon a szakterületi csoport végez, ezért mindenképp velük 

együttműködve szeretném a fizikus egységet kialakítani. 

 

Mentorrendszer 
„Régi jó barátoknak sohasem kellene habozniuk, hogy egymásra bízzák magukat.” 
 

Véleményem szerint a szakterület számára egy kiválóan működő mentorrendszer a legnagyobb kincs 

lehet. A mentorok az új generáció első ismerősei, az általuk mutatott kép döntően befolyásolja az 

elsőévesek véleményét az aktív fizikusokról. Ezért szeretnék egy kitartóan lelkes, példaértékű fizikus 

mentorcsapatot. 

Számítok egy motivált, fizikus érdekeket szem előtt tartó mentorfelelős segítségére, akivel közösen 

megtervezzük, hogyan építünk remek csapatot először a mentorokból, majd együttes erővel az új 

gólyaévfolyamból. Idén nagyobb figyelmet, ezáltal több időt szeretnék szánni a szakon belüli 

mentorképzésre, csapatépítésre. Igyekszem a mentorok „toborzását” és képzését úgy alakítani, hogy 

többen rendelkezzenek sikeres mentorteszttel, mint ahányan feltétlenül szükségesek a szakterületre. 

Ennek fő célja, hogy az emelje a mentori szerepkör presztízsét, érezzék a feladat jelentőségét. 
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Szeretném, ha a tavalyinál hamarabb megalakulnának a mentorpárok, több időt, lehetőséget adva 

ezzel a párok egységének és az ebből felépülő csapat összhangjának kialakítására. 

 

Programok: 
„…különben túl komolyan vennénk magunkat.” 
 

Számos program évek óta megrendezésre kerül a fizika szakterületen. A következőkben is 

megszervezzük a gólya-mentor találkozót, a ’Skü-t, ősszel és tavasszal a fizikus focit, a komplex 

számháborút és a kisebb hagyományokkal, de létjogosultsággal rendelkező eseményeket. Tesszük 

mindezt a Mafihe támogatásával, és remélve, hogy az időjárás kegyesebb lesz hozzánk, mint az utóbbi 

időben. 

Ezeken kívül, az eddigi alkalmi társasestek sikerén felbuzdulva és a rendszeres találkozás 

közösségformáló erejében bízva minden hónapban rendezünk majd egy fizikus társasjáték estet. 

Még a mentorjelentkezés lezárulta előtt szervezek egy „fizikus bevonó délutánt”, ahol a jövő 

mentorai, képviselői, az érdeklődő hallgatók ismerkedhetnek meg a rájuk váró feladatokkal, 

lehetőségekkel. A program népszerűségének érdekében szabadidős tevékenység fogja zárni az estét. 

  

Tudománynépszerűsítés 
„A tudás hatalom. (…) A hatalom ott van, ahol az emberek hiszik, hogy van. Ott, és nem máshol.” 
 

Elengedhetetlennek tartom, hogy a szakterületünk megfelelően reprezentálja magát mind a nyílt nap, 

mind a fesztivál jellegű rendezvényeken. Látom a szak hallgatóiban erre a nyitottságot, de fontos, 

hogy többféle helyzetre is felkészültek legyünk. Amellett, hogy a népszerű, de rendkívül helyigényes, 

füstös, hangos kísérlet-repertoárt fenntartjuk, és lehetőségekhez mérten bővítjük, összeállítunk majd 

egy kisebb, de látványos és több helyen bevethető csomagot is. Arra érdemes rendezvényekre 

naprakész szórólapokat készítünk a szakról. 

 

Köszönetnyilvánítás 
Érdekes feladat volt a pályázatírás, főleg így a vizsgák viharában. Mégis olyan sokan támogattak, és 

én köszönettel és hálával tartozom nekik. Jankának, Rékának és Bálintnak, nemcsak a véleményükért, 

ötleteikért, hanem azért is, mert ha ők nem segítenek a vizsgaidőszakban, akkor jóval kevesebb időm 

maradt volna a pályázatra. Köszönöm Gerinek mindazt a tudást, amit átadott nekünk, Tatunak „a mit 

csinál a szacskó” témát boncolgató beszélgetést, mentortársaimnak, gólyáimnak, a Mafihe 

elnökségének mindazokat a tapasztalatokat, élményeket, amik hozzásegítettek, hogy most ezeket a 

sorokat írjam. Mindemellett köszönöm George R. R. Martin-nak a Tűz és jég dala ciklus köteteit, 

amelyekből a fejezetek előtti mottókat vettem. 

 

Hajdúdorog, 2018. 02. 06.  

Körtefái Dóra 

kortefaidora13@gmail.com 


