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1.Pénzügyek:
90.000 Ft + 12 € a kasszában
kb. 11.000 Ft a kis kasszában
+ 20.000 Ft-tal lóg a Mafihe
2. Programok:
1. FÓKA:
• jövőhéten próbaverzió, rendesen csak két hét múlva.
• Nyúzzal felvéve a kontakt → jövő héten bekerül: cikk + reklám lesz jutkerből pénz
• plakáton még minimális módosítások + kis reklám kell
• kell pénz a színes plakáthoz: 15-20 db (A3)
• a próbafókára egy kondenz ZH miatt van szükség → kiderül, hogy mi kell a
papírokba
• minőségbiztosítási papírok még nincsenek kész
• Kornélnak írnia kell még egyszer a MASZAT koordinátornak és kémia
szakterületnek
• Előadói névsort sorolja Kornél, illetve elárulja, hogy lefedjük a fizika egész területét.
• Hét végére lesznek fix időpontok. Fix szövegek kitalálására van szükség
• Szavazás az előadókról: 5 igen, 1 tartózkodás

2. EHB Előadói Kör:
• Somlai Laci potenciális előadó, Varga Tamás Norbert is.
• Két hét múlva lesz az első ( két 20-30 perces előadás)
• Istvánt meg kell kérni, hogy foglaljon nekünk termet vagy a mindenkor szacskó
3. Lasertag:
• Jövőhét fél 9-kor
• 25 igen, 21 talán jelzés van a facebookon
• Tináék csinálnak papírt, amin lehet jelentkezni
• Sport és kulturális ösztöndíjra lehet pályázni
• Előfizetősre csináljuk, hétfőn-kedden lehet fizetni.
• A lasertag after party
4. Színház:
• November 9-én lesz, már reklámozva van.
• Fizetési határidő: előtte hét.
• Baj hogy előtte szünet van, jelentkezési határidő 28. (péntek)
5. Foci:
• Erik levelezett Mucsival, de nem volt konstrukció. A beszélgetés személyes találkozó
lesz, ahol megbeszélik a helyet, időt és péntz.
6. Társasjáték:
• Vigyázzunk a HÖK ellenességgel, ha kimegy listára.
• Kornél: Legyen ropi.
• Tina: Minden héten menjen ki levél.
• Peti: Legyenek formázott (HTML) levelek, legalább hírlevél szinten.
• Kornél: Lehet majd többféle játék, ha jól lesz hirdetve. Hívott BME-seket is játszani.
Javasolta az EHB Társasjáték Est nevet. Egyhangúan elfogadva.
7. Honlap:
• Anikó: Mindenki küldjön Petinek képet és szöveget.
• Peti: Elküldte Anikónak a fél évre készült user-oldalt, frissíti az adatbázist. De mikor
lesz új honlap?
• Anikó: Balázs azt mondta, hogy egy hét.
• Kornél: Beszélgetést generál a fóka honlapról. Az EHB elnöksége arról határoz,
hogy jöjjön létre foka.mafihe.hu, ami átirányít az elthb.mafihe.hu/foka-ra, ennek
kivitelezésére Radnai Tamás Gábort kérik fel.
3. Pólók:
• Anikó: Múlt héten megjöttek a macsekosok, ma a Maxwellek.
• Tina: Jól fogynak.
• Kornél: Legyen fókás póló.
• Anikó: Pólóterv ötletelést tart.
4. Egyebek:
• Anikó: Megjöttek a lécek, kell emeber. Vita folyik a kivitelezés módjáról.

Jófejű Anikó 19:34-kor lezárta az ülést.
Az ülés berekesztve.
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