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„ It's not just about living forever, Jackie. The trick is living with yourself forever.” 
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Általános feladatok 
A zh- és vizsgaidőszak miatt a megszokottnál többen kértek segítséget az oktatókkal való 

kommunikáció kapcsán. Ezek a problémák rendre megoldódtak, szükség esetén sikerült 

kompromisszumot találni. 

A levelezéseket rendeztem, a fogadóóráimat megtartottam. 

A Képzési és kimeneteli követelményeket fizika szakon megfelelőnek találtuk, lehetőséget biztosít 

minőségi képzés kidolgozására. Kevesebb konkrétumot tartalmaz, így inkább a tanterv befolyásolja 

a szakot. 

Az Intézeti Tanács következő ülése épp a záró küldöttgyűlés napján, délután lesz. 

Mentorrendszer 
A mentorszóbelik utolsó felvonása április 30-án zajlott le, ezt követően választottuk ki a szakterület 

6 mentorát. Idén lényegesen nehezebb dolgunk az elmúlt évekhez képest, hiszen több kompetens 

jelentkezőnk volt, mint a megállapított keretszám. Bízom benne, hogy a kis csapat kiváló segítség 

lesz a jövő év gólyái számára. A be nem kerülő jelöltek közül többen terveznek más feladatkörben 

részt venni a gólyatáborban. A május 9-i játéknapon sajnos nem tudtam részt venni, de Niki és Zoli 

nélkülem is megoldotta a feladatot. Néhány kötetlenebb összejövetel is segítette a mentorok 

csapatépítését. 

Programok 
Május 1-én végre megtartottuk a MatFiz bográcsot, közvetlenül a Fizikus Foci után. Mindkét 

szakterületről egész sokan eljöttek, Lőrincz Péternek köszönhetően pedig a paprikás krumpli is 

elkészült. Köszönöm a közös munkát a matek szakterületnek és a rengeteg segítséget Zolinak és LP-

nek. 

Május 8-10 között a fizika szakterület a Mafihével közösen jelent meg a civil faluban, ahova idén is 

számos kísérletet vittünk. Az új, szigorúbb szabályozások és az esős idő miatt a korábbi évekhez 

képest lényegesen kevesebb érdeklődővel találkoztunk, és a koncertek előtti szakos alapozások is új 

helyszínre kerültek. 

Május 9-én, az Eötvös-napon az Eötvös Lorándról elnevezett általános iskolák tanulóinak 

szerveztünk a Mafihe EHB-val közösen tudományos játszóházat. Itt elsősorban a technikai részletek, 

például a kísérleti eszközök logisztikája volt a feladatom. Köszönöm a közös munkát Rékának és a 

teljes demonstrátorcsapatnak. A visszajelzések szerint nagyon jól sikerült az esemény. 

Május 24-én délelőtt került sor a specializációválasztási tájékoztatóra, ahol mind a hat specializációt 

egy-egy felsőbb éves vagy már végzett hallgató mutatott be. Köszönöm szépen az előadóknak, hogy 

segítettek jó döntést hozni az elsőéveseknek. 

Képviselőválasztás 
Fizikán 44.4% szavazott, azaz idén is igen szép volt a részvételi arány. Minden jelöltünk elérte a 

szükséges 15%-ot. A fizika szak képviselői Kovács Zoltán, Takács Roxána, Jeges Viktor, Szakállas 

Nikolett és Mig András lettek, a küldöttgyűlés póttagjai pedig Csillag Barnabás, Papp János és Facskó 

Benedek. Gratulálok mindenkinek! 

Zoli személyében egyre inkább felkészült a következő fizika szakterületi koordinátor jelölt, az elmúlt 

időszakban hatalmas segítség volt számomra az ő munkája is. 

Rövid mentegetőöőzés 
Május 31-ig varázsolnom kellett egy szakdolgozatot, sőt aznap egy könnyűnek nem nevezhető tárgy 

teljesítése is sürgőssé vált. Ezért ezen a héten szacskóként csak arra koncentráltam, hogy semmi ne 

dőljön össze, a tanulmányi ügyek kapcsán felmerültek rendeződjenek. Jelen beszámolóm késése is 

ennek a következménye. 
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Visszatekintés 
Az előző beszámolóimat itt találjátok: 

2018. október 09.  

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-10/fizikaszk_beszamolo_10.09.pdf 

2018. december 04.  

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-12/beszamolo_12.04.pdf 

2018. december 21.  

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-12/beszamolo_12.21.pdf 

2019. február 12. 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-02/fizikaszk_beszamolo_02_12.pdf 

2019. április 30. 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-04/fizikaszk_beszamolo_04_30.pdf 

 

Az elmúlt másfél év fizika szakterületi koordinátorként sok emlékezetes pillanatot tartogatott. Hálás 

vagyok a rengeteg élményért és mindazért, amit tanultam a feladataim elvégzése során. 

Remélem sikerült hétköznapi munkámmal kicsit jobbá tenni a szakterületet, a tanárainkkal közös 

társas hagyománnyá tételével még színesebbé tenni a közéletet és populárisabbá tenni a 

tudománynépszerűsítő, rekrutációs eseményeket a szakon, minőségi oktatást előrevetítő tantervet 

elfogadnunk a következő generáció számára. Bízom a következő fizika szacskóban, képviselőkben 

és mentorokban, hogy továbbviszik az eddig elérteket és javítanak azokon a hibákon, amiken nekem 

nem sikerült. 

Összességében úgy gondolom sikerült közelebb kerülni ahhoz a harmonikus fizika szakterülethez, 

amiről megválasztásom előtt álmodtam, mindezért számtalan embernek lehetek hálás. Köszönöm 

Viktornak, Balázsnak, Zolinak, Rékának, Csengének, Jankának, Bálintnak, Nikinek, az összes 

képviselőnek, mentornak, a tisztségviselői csapatnak, a Mafihe elnökségének és mindenkinek, aki 

segített a szakterületnek vagy személyesen nekem. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed merült fel, keress elérhetőségeim 

valamelyikén. 

 

Hajdúdorog 2019. június 1. 

 

Körtefái Dóra 
fizika szakterületi koordinátor 

fizikaszk@ttkhok.elte.hu 
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