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Mindössze három hét telt el az előző küldöttgyűlés óta, ezalatt az igen rövid idő alatt 

sarkalatos változás nem következett be sem a szakterület, sem az én éltemben. A cél 

is megmaradt: egy összetartó, igazi fizikás csapatot kovácsolni a szakon.  

 

á :

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. 
 

é :

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. 
 

é :

A fizika szakterület is küzd problémákkal. Hiába nőtt a résztvevők száma a szakterületi 

csoportüléseken, gyakran eredménytelenek a megbeszélések bizonyos kérdésekben, 

ami komoly presztízsveszteség ennek a fórumnak. Ezen kívül 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. 

 

á ó :

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. 



 

.

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. 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. 

Az elmúlt hetekben elkészült a korábban említett kérdőív, amely bár a vártnál kisebb 

részvételi aránnyal, de felmérte a hallgatók szabadidős tevékenységek iránti igényét a 

szakon. 
 

:

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 

közösen szeretném a fizikus egységet kialakítani. Tervezzük, hogy az EHB üléseit és 

a szacsokat együtt tartjuk, szorosabbá téve az együttműködést, kevesebb időt vonva el 

azoktól, akik mindkét helyen szeretnének megjelenni. 

 
:

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 a mentorfelelősünk 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 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. Illetve a képzés során alkalmasnak bizonyult, de a 

mentorcsapatba be nem került hallgatók nagy segítséget jelenthetnek nemcsak 

póttagként, hanem gólyatábori szervezőként is 



 

.

 
:

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. 

Nagy sikere volt az elmúlt hetekben kétszer is megrendezésre kerülő fizikus 

korizásnak, illetve a társasjáték estnek. Utóbbi a terveknek megfelelően a rendszeres 

megszervezésre érdemes, a társasjáték munkacsoportunk tenni is fog ezért.  Az eddigi 

visszajelzések alapján lenne érdeklődés közös mozira, túrára, kísérletezős délutánra. 

Ezekre keresni fogunk lehetőséget és alkalmat. 

A tavasz és a jó idő beköszöntével szeretnék egy bográcsozást, amennyiben a 

matekosok is támogatják ezt, feléleszthetjük a MatFiz bogrács hagyományát. 

 

á é ű í é :

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. 

 

á í á :

Bár a pályázatom keveset változott a múltkori küldöttgyűlés óta, rengetegen segítettek 

nekem azóta is, amiért hálás vagyok nekik, és őszintén szeretném megköszönni 

támogatásukat. Hadd kezdjem a nemrég alakult társasjáték munkacsoporttal, Dina, 

Zoli és Nóri, mind nagyban hozzájárultak a társas est sikeréhez. Köszönöm Csengének 

a kori oktatást, Jankának és Rékának, hogy bármikor fordulhattam hozzájuk a 

szacskójelöltséggel járó nehézségeimmel, mentortársaimnak, gólyáimnak, a Mafihe 

elnökségének mindazokat a tapasztalatokat, élményeket, amik hozzásegítettek, hogy 

most ezeket a sorokat írjam. És persze mindenkinek, aki segített a fiznum házimban, 

hogy legyen időm a szak közéletével foglalkozni. 

 

 

 

Hajdúdorog, 2018. 03. 02.  

Körtefái Dóra 

kortefaidora13@gmail.com 

 
 


