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3. Pólók
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5. Egyebek

1. Pénzügyek:
62 ezer forint és 12 euró
Lassan kezdenek a pólók árai bejönni. 18 tagdíj lett befizetve. Előadói körre költöttünk, pólót
adtunk el, továbbá a lécekre és a Fókára költöttünk.
2. Programok:
Előadói Kör: 13-an voltak jelen. Egy hét múlva lesz a következő, szerdán. Móni és Somlai Laci ad
elő.
Fóka:
Kornél: 7 alkalommal volt megtartva, összesen 35 résztvevővel. Kondenzált anyagok fizikája,
Statisztikus fizika, Afom- és kvantumfizika valamint Mechanika tárgyakból. Plakátok elkészülte, és
kikerültek. A honlap még kezdetleges, alapvető tartalom már fent van, használható, de szépíteni
kéne még. Folyamatosan jelentkeznek a hallgatók, van rá igény.
Zsolt: Szacskónak kéne mondani, hogy hirdessék más körökben is, ne csak fizikusoknak.
Kornél: Nyúzban volt cikk, most készült faliújságon is. Nem fizikusok jelentkezése is várható most
már. Az eddigi előadók még Karácsony előtt megkapják a honoráriumukat.
Fizikus buli: AfriCafét kellett volna korábban hívni, péntekre már foglalt.
Erik: Péntekről negatív visszajelzések.
Linda: Hárman jelezték korábban, hogy a csütörtök nem jó, inkább pénteken kéne.

Kornél: Egy fizikus bulin egy évfolyamból kb. 10 fő van jelen, így ez irreleváns. Egy tesztre van
szükség.
Zsolt: KCSSK-ban kell megkérdezni a helyet (ma-holnap a felújítás miatt), telefon Anitának.
Színház:
Zsolt: Dumaszínház hirdetése lenne jó.
Zi: Tavalyi Padlás nagy sikert aratott.
Foci: Újra el kell kezdeni, helyet kell találni, vagy marad Tétény.
Erik: Tél jön, nyílt pályán nem lehet, a fedett pályák pedig foglaltak. Kivilágított terem kell, mert
hamar sötétedik. Egy gimnázium tornaterme lenne a megfelelő.
Lasertag: Nagy sikere volt, többen kérték, hogy legyen még egy. Vizsgaidőszak előtt, három hét
múlva kéne, így November 30. egyöntetűen megszavazva.
Erik: Két hét múlva hétfőn az első pókert kéne megrendezni: játék zsetonra és a győztes kap egy
pólót.
Kornél: Fizikus bulira kéne helyet bérelni pénzért, nem kocsmát lefoglalni. Job feltétellel lehet bulit
szervezni, nem függenénk senkitől és mi engednénk be az embereket.
Jenci: Mindenki azt hoz be, amit szeretne, de legyen beugró, hogy a terembérlet vissza jöjjön.
Anikó: Ortvay utáni mikulás buli még az AfriCaféban legyen.
3. Pólók:
Zi: 20 db-ot adtunk el, ez 18 ezer forint, ami körülbelül fedezi a lécek árát.
Kornél: Rózsaszín női Maxwellesre nagy az igény, után kéne rendelni 20 darabot.
Zi: Az úgy drágább lenne, megkérdezi az akciókat.
4. Honlap:
Anikó: Tartja a kapcsolatot Petivel és Balázzsal. Nem sokára megkapjuk a honlapot. Pólórendeléses
oldal jól alakul.
5.Egyebek:
Anikó: Lindának: Gáborokat keresni, gyógyszeres doboz mentőakciója miatt.
Aztán Frei. Takáts Gergely szívesen tartana előadást tanulási módszerekről. Szerdai napon, de nem
Előadói Kör keretein belül.
Lécek:
Zi: Hülyeség.
Kornél: Megbeszéltük, hogy lesz vele valami. Beszélt DGY-vel, igényt tart rá mindenképpen.
Anikó: Dóriék szóltak, hogy az eredeti célra kéne felhasználni őket.
Zi: legjobb megoldás gombostűvel lenne.
Kornél: Következő elnökségi ülés időpontját beszéljük meg.
Anikó: Ortvay előtt kell még egy. Lervlistát használni kéne.
November 28-án lesz a következő ülés.
19:12-kor Anikó lezárta az ülést.

Az ülés berekesztve.
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