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Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Alapítva 1988-ban, közhasznú szervezet,
az International Association for Physics Students magyarországi tagja.

Jegyzőkönyv
a Magyar Fizikushallgatók Egyesületének ELTE Helyi Bizottságának
2012. február 23-án tartott Elnökségi ülése
Jegyzőkönyvvezető: Küszter Melinda

Időpont: 2012. február 23. du.19:20
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
Melléklet: Jelenléti ív
Jelen lévők száma: 14 fő
Napirendi pontok:
1. Pénzügyek
2. Programok
3. Pólók
4. Honlap
5. Egyéb
Jófejű Anikó tanácskozási jogot javasol Kátai Andrásnak és Horváth Balázsnak, amit a bizottság egyöntetűen
elfogad.
Napirendi pontokat egyöntetűen elfogadja.
1. Pénzügyek:
A kasszában 64.000 forint és 12 euró van, amit a CERN kiránduláson beváltuk.
2. Programok:
Az eddigieket ezek után is fojtatjuk. Fizikus buli lesz április 12-én, május 3-án, valamint május 18-án
Matekos-Fiziqs bográcsozás.
Kornél: lesz matekos-bioszos és kémikus buli egy időben, de hely nincs. Kérdés, hogy kémikusokkal legyen
közös buli vagy csak külön? Felező buli és fúzió március 22-én.
Kornél a külön bulit javasolja, nagyon nagy bulit nem szeretne.
Dóri: nem jó ötlet matekos-bioszossal együtt. Káosz ha több szakterület bulizik együtt. De az AfriCafét sem
javasolja. Fúzió-felezőt viszont ajánlja.
Mikulás bulin kevesen voltak, sokan nem hallottak róla.
Anikó: matekosokkal úgyis lesz közös programunk, érdemes vegyészekkel lenne.
Kornél: Fúzió vagy külön buli lesz ezek alapján.

FÓKA:
Kornél vállalja a koordinálását erre a félévre, de jövőre már át szeretné adni. Két hét múlva frissíti a
hirdetést és ír a Nyúzba, de új plakátra lenne szükség. Új korrepetítorokat keres: Somlai Laci már elfogadta.
Jutkerre pályázott, el is bírálták már. Más szakokról is vár diákokat, mert több helyen második félévtől van
fizika.
ELŐADÓI KÖR:
Linda erre a félévre vállalja ennek a megszervezését.
Kornél is vállal előadás tartást. Nagyobb terem foglalást kell intézni, Novobátszkyt javasolja. Hogy kedd vagy
szerda legyen, az az órarendektől függ és a terem foglaltságától.
LASER-TAG:
Jenci folytatja a következő félévre.
Következő Laser-tag szoctám után, márc 20 körül lesz.
Kornél javasolja hogy BME-sek vagy más szakterület ellen is játszhatnánk.
Javasolja továbbá, hogy legyen egy, ahol több játékos van és BME-sekkel játszunk, aztán egy következő
héten egy újabb csata a legjobb eredményt elérőkből.
Anikó szerint legyen egy márciusban és egy áprilisban.
Április 11. és március 20. Laser-tagek dátumának egyöntetűen elfogadva.
SZÍNHÁZ:
Németh Melinda: van rá igény, többen is kérdezték, hogy mikor lesz. Felajánlja segítségét a
megszervezéshez Tinának.
Anikó szeretné, ha lenne több közös programunk a BME-vel.
Vera javasolja, hogy fejezzük be az elmaradt számháborút.
Kornél: Zsolt zászlófoglalós számháborút javasol Lágymányoson. Egy-egy zászló ELTE-n és BME-n.
Vera: strapabíróbb számokra van szükségünk.
Javasolt időpont a tavaszi szünet előtti időszak. Március 29. ezek alapján szavazásra bocsátva és
egyöntetűen elfogadva.
Vera: laborlátogatás BME-ELTE közös program. Kvarkos játék.
Kornél: szerdán lesz 16:15-től planetárium látogatás. Segítségre van szüksége az emberek koordinálásához.
Jenci vállalja a feladatot.
Kátai András: kövektező szombaton lesz szkeptikus konferencia, online is nézhető, mert a 365 fős előadó
terem tele szokott lenni.
Kornél: javasolja, hogy együtt menjünk erre, szervezzük meg ezt és utána sörözés legyen.
Beszélgetős est elmaradt az előző félévben, szeretné erre a félévre megvalósítani.
Balázs és Andris: BME-n ez már megvalósult kötetlenül, a volt dékánnal 10 fővel. Az oktató életéről,
pályafutásáról volt szó.
Kornél erre Cserti tanár urat és Széchenyi Istvánt javasolja. Március első hete lehetséges időpont ehhez.
Korlátozott létszám miatt plakáton és levlistán hirdetjük.
3. Pólók:
Anikó: hiánycikkek pólóknál: L-es férfi és női általában.
Vera: most csinálnak CERN-es pólót, együtt olcsóbb lenne.
Rendelünk pólót, amiből már nincs. Egyöntetűen elfogadva.
4. Honlap:
Peti: nem sokára elkészül, de kevés a szabadideje. Most az a fontos, hogy az új működőképes legyen, aztán
majd frissíthető.

5. Egyéb:
Gólyatábor:
Kornél holnap megy a kft-hez: befejeződik a gólyatábor szervezése. Szeretne egy megbeszélést összehívni a
következő gólyatáborral kapcsolatban. Márc 8. 16 óra.
Zi: szeretné megszüntetni az elnökségi tagságát.
A fenti indokból Anikó HB ülést tűz ki március 8-án 18 órára, valamint rendkívüli HB ülést 18:15-re.
Jófejű Anikó 21:04-kor lezárta az ülést.

Az ülés berekesztve.
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