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A napirendi pontokat az elnökség egyöntetűen elfogadta.

Pólók, tagság, bevételek:

1)Pólók

Dologh Bence csinált pólóleltárt, sok póló van raktáron. Egyedül a fekete Maxwell-
es fogyott nagyon (L-esből egy darab sincs). A zöld szín nagyon népszerű volt.
A pólóknak nincs túl sok hely, mindig tele van. Szerinte a vitrines szekrény alatti  
részt ki lehetne szortírozni, hogy több hely legyen.

Horváth L Bence szerint ez jó ötlet, de mindenképp beszél előtte Lájer Marcival.

Dologh Bence szerint H-barman-est úgy kellene rendelni, hogy előtte csinálunk egy 
felmérést, hogy ne legyen nagy túlrendelés.
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Horváth  L  Bencének  a  szegediek  jelezték,  hogy  ők  is  szívesen  rendelnének  H-
barman-es pólót.

2) Tagság

20 ember lett tag az októberi Közgyűlés óta, ez fejenként 500 Ft-ot, azaz összesen 
10 000 Ft bevételt jelent.

FÓKA:

Kukucska Gergő azt mondja,  ebben a félévben eddig nagyon jól  megy, igencsak 
népszerű. Eddig 28 órát tartottunk, 26 óráról meg is van a papír. 

Gergő  szerint  lehetne  tartani  FÓKA-s  toborzó  estet,  hogy  növeljük  az  előadók 
létszámát,  ezáltal  biztosítva  az  utánpótlást,  hiszen  sok  mostani  aktív  előadó 
végezhet jövőre, illetve egyáltalán nem biztos, hogy jövőre is vállalnák. Most van 
körülbelül 10 előadó. 

Van  egy  gólya,  aki  egyszemélyes  FÓKA-t  szeretne  magának,  gyakorlatilag  ilyen 
középiskolai  matek-fizika felzárkóztatót.  Az elnökség véleménye egyöntetű, azaz, 
hogy ez nem megoldható, a FÓKA csoportos foglalkozásokat takar.

Gnadig-kupa FÓKA-t lehetne hetente kéthetente tartani, mert lenne rá igény. 

Horváth L Bence azt mondja, Gergő a toborzást tartsa meg, de legyen kemény a 
szűrés. A többiek egyetértenek.

Lehetne  FÓKA-s  plakátokat  kitenni  több  helyen  is,  például  a  Déliben.  Illetve  a 
szakterületi  koordinátoroknak  is  lehet  küldeni  hirdetést,  hogy  szétküldjék  a 
szakukon, így reklámozni nem csak a fizikusok között.

Aktuális Programok:

1) Előadói Kör:

A  két  előadó megvan.  Kőfaragó  Móni  a  CERN-i  nyaráról  fog  előadni,  Kolonics 
Tamás  pedig  a  TDK  munkáját  adja  majd  elő  (címe  Nanoszemcsés  anyagok 
elektrondiffrakciójának  vizsgálata  számítógépes  szimulációval,  lehet,  még kitalál 
majd valami impresszívebb címet).

Még termet kell foglalni, ezt Kornél elintézi.
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Haász Tamás szerint a BME-seknek is lehetne hirdetni.

Tóth  Zsolti  szerint  be  lehetne  vonni  BME-s  doktoranduszokat  is,  hátha  ők  is 
adnának elő.

Kéne még plakátot is csinálni. Janka elvállalja. Azt kéri, hogy aki tud, küldjön neki 
régi plakátokat. Zi megcsinálja a facebook eseményt, meg a meghívóhoz a szöveget. 

Még kell szerezni ropit, teát, ilyesmit, illetve kellenek emberek helyszínre is.
Haász Tamás pedig majd kitalál valami fantázianevet.

2) Fiziqs buli:

Le  van  foglalva  a  hely,  amit  Kornél  említett  az  előző  ülésen.  Lesznek 
árengedmények.  Megvan  a  buli  facebook  eseménye  is.  A  buli  fantázianeve 
Dimenzió buli,  mert meg vannak hívva a BME-s fizikusok, illetve az ELTE és a 
BME matematikusai  is,  hogy  ne pangjon  a  hely,  hisz  csak miattunk nyitnak  ki 
aznap este. Ha lesz fogyasztás, akkor nyitva lesznek akár 4-ig is, ha nem, akkor 
bezárnak hamarabb.

Kéne erre is plakát még a hétvégére.  Holnap lesz kreatív csoport ülés,  ott  majd 
megbeszéljük.

A matekosok közt való hirdetést fel kéne lendíteni.

Ami még nincs leszervezve, az a zene. Gyakorlatilag kéne valaki, aki ingyen vállalná 
a  dj-skedést.  Populárisabb zene kell,  csak semmi szélsőségesség.  Ha más nincs, 
viszünk két laptopot, és megoldjuk.

Elvileg nem zárt körű rendezvény lesz, bárki bejöhet közben.

Baranyi Marci elvállalja a plakát elkészítését.

3) Lasertag

Pintér  Ádám  elvállalja  a  megszervezését.  A  gólyák  nagyon  lelkesnek  tűnnek, 
valószínű leszünk elegen. 

Jövőbeni programok:
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Holnap  (11.09.  péntek)  reggel  lesz  tanösvény,  kéne  két  ember,  aki  kíséri  az 
embereket a Kármán labor és a Vizualizációs labor között. Ági elvállalja az egyik 
csoportot. 

Tervezünk planetáriumlátogatást is a közeljövőben, ezt is a BME-sekkel közösen 
szervezzük. Még szervezés alatt áll.

Egyéb:

Tóth  Zsolti  szerint  lehetne  csinálni  az  EHB-nak  facebook  oldalt  (már  van  az 
MFHB-nak és a Mafihének is). Ezt megszavaztuk, mindenki egyetértett.

Horváth L. Bence 19:30-kor lezárta az ülést.

Ülés berekesztve.

      elnök                                                                                  titkár
Horváth L. Bence                                                                  Vanó Lilla


