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HLB 20:32-kor megnyitotta az ülést.

1. TDK hétvége

Varga Dezső elküldte HLB-nek az előadók listáját. Egyelőre nincs benne ELTE-s 
előadó, ezt orvosolni kell. Jelenleg úgy tűnik, 16 előadónk lesz, de HLB szerint 
lehetne még beszervezni párat. Almády Balázs már elvileg beosztotta a BME-s 
előadókat. Az elsőéveseknek pénteken körülbelül 4-ig órájuk van. Pont nekik, a 
célközönségnek lesz laborja. De HLB nem szeretné 7-nél tovább tartani péntek este. 
Tehát hat előadó lesz pénteken, szünet nélkül, előtte egy negyed órás megnyitó. 
Almády Balázs majd felkonferálja az előadókat. A többi előadó szombaton lesz. 
Nagyjából 10-től 1-fél 1-ig fog tartani, utána lesz egy ebédszünet, a többi pedig 
utána. Ebéd utánra még nagyjából 4 előadónak kéne maradnia. Szombaton 
mindenképp le kellene egész napra foglalni az Ortvay termet. Pénteken körülbelül 
3-tól kellene lefoglalni. Ha nem szabad abban az időpontban, akkor valamelyik vele 
szemben lévő termet fogjuk használni. Szombaton 10-től 8-ig lefoglaljuk, biztos ami 
biztos.
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Amire kell majd emberi segítség, az a szendvicsek, tea stb. készítése. HLB 
mindenkit kér, hogy holnapig írjuk be a csoportba, hogy ki ér rá és mikor. Annyi a 
baj, hogy sokan hazamennek hétvégére. HLB vállalta, hogy szerez még embereket a 
hétvégére. A programot most nem tudjuk még pontosan lefixálni, majd HLB holnap 
véglegesíti Varga Dezsővel és a BME-sekkel.

Viszont kellene plakátot csinálni az eseményhez. Úgy kéne elkészülnie, hogy 
szerdán már plakátolható legyen. Pintér Ádám elmondta, hogy Békefi Balázs ért a 
Photoshophoz, ezért majd ír neki, hogy el tudja-e esetleg vállalni a plakát készítését.

Az a kérdés, hogy szedjünk-e belépőt. Abban mindenki egyetért, hogy maximum pár 
száz forint legyen, vagy esetleg becsületkassza.

Az EHB elnökség szavazott a TDK Hétvége alatt szedendő belépő szedéséről. Az 
eredmény: 0 fix belépő, 6 becsületkassza, 1 tartózkodik.

Az EHB elnökség szavazott a TDK Hétvége belépőjének kiírásáról. Az eredmény: 4 
„írjunk ki árakat”, 2 „ne írjunk ki árakat”, 2 tartózkodik.

Janka vállalta, hogy elintézi a teremfoglalást.

HLB arra kért mindenkit, hogy hirdesse a fizikusok között az eseményt.

HLB megkérdezte, hogy van-e bárkinek kérdése vagy ötlete még. Nem volt 
senkinek.

Elvileg az Ortvay terem szabad pénteken 4-től. Az még a kérdés, hogy lent legyen-e 
a büfé, vagy az egyik szemben lévő teremben, vagy fenn a folyosón.

2. Planetárium

Planetárium látogatás lesz ezen a héten csütörtökön. Már megy a hirdetés, HLB 
kéri, hogy ezt is hirdesse mindenki. Csütörtökön 4-5-ig lesz.

3. Fiziqs foci

Baranyi Marci megszervezte, 4-en voltak, Marci sajnos nem tudott elmenni. Lehet, 
hogy rossz az időpont, ezért nem voltak sokan. Mert abban az időpontban van egy 
másodéves dgy speci, illetve Mogár sem ér rá pont akkor. 
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4. FÓKA

Kukucska Gergő elmondta, hogy örökbe lett fogadva egy fóka az állatkertből. 
Felmerült az ötlet, hogy csinálhatnánk EHB-s fókalátogatást.

A FÓKA működik rendesen, sok korrepetálást megszervezett már Kukucska Gergő. 
Azt mondja, hogy fontos, hogy az emberek kérjenek maguktól FÓKA alkalmat. 
Elektronikából lesz mostantól három alkalom is például. Matematikai módszerek a 
fizikában is volt többször is. Plakátot most már Gergő szerint nem érdemes kirakni, 
de jövő félév elején egy intenzív reklámkampányba kéne kezdenünk. HLB 
megköszönte Gergőnek a fáradságos munkáját.

5. Lasertag

Pintér Ádám megszervezte, jól sikerült. Kilencen indultak az ELTE-ről, a helyszínen 
még két ember csatlakozott. Volt egy kis kavarás, pont nem sikerült akciósan menni, 
de cserébe a csapat tovább maradhatott még fél órát. Illetve nem járt a 10% 
kedvezmény. Így összesen 2590 Ft volt fejenként. Pintér Ádám majd elrendezi az 
egyszeri sport ösztöndíjra a pályázatot.

6. Fiziqs buli

Megvolt a legutóbbi Fiziqs buli. A szervezésnél sajnos volt egy kis kavarás. Először a 
hely kapcsolattartója összekevert minket az ELTE TTK HÖK-el. A létszámon is 
aggódott, hogy leszünk-e elegen. 60-80 embert mondott neki előzetesen Haász 
Tamás. Végül voltunk nagyjából 60-70-en, úgyhogy sikeresnek tekinthető. Bár azt 
mondták, hogy nem volt annyi italfogyasztás, mint várták. Ez azért van, mert 2000 
Ft/fővel számoltak. Ez túl sok, ennyit mi nem számoltunk volna, úgyhogy 
valószínűleg nem szervezünk több bulit a Club 112-be.

Janka ajánlja helyette az R33-at. Elmondása szerint ott 50 főtől már elvállalnak 
minket. Viszonylag nagy egybefüggő tér van, de van táncos hely is. Pintér Ádám 
szerint még akciókat is kapnánk.

Elvileg erre a hétre volt tervezve egy Fiziqs buli, de nem lesz belőle semmi, jövő 
héten pedig LEN, utána meg már szorgalmi időszak utolsó hete, aztán 
vizsgaidőszak. Tehát ezekre a hetekre nem szerencsés Fiziqs bulit szervezni. Janka 
felveti, hogy lehetne vizsgatemetőt csinálni vizsgaidőszak végére. Csak annyi a baj, 
hogy vizsgaidőszakban már nagyon véletlenszerűen vannak fenn az emberek 
Budapesten. Mondjuk az UV hét péntekjére szervezhetnénk egyet Janka szerint. 
HLB szerint lehetne május 16-ára csütörtökre szervezni egy félspontán bulit, így a 
szorgalmi időszak végére. Ezt még majd megbeszéljük, a kérdés függőben maradt.
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7. Egyebek

HLB megkérdezte, hogy van-e valakinek bármilyen bejelentenivalója, kérdése, 
kérése.

Dologh Bence elmondta, hogy megszámolta a pólókat, és kiragasztotta a szekrényre 
az eredményt. Azt is elmondta, hogy időről időre megkeresik őt az emberek a 
pólókkal kapcsoaltban, de nagyon sokféle pólóból már nincs a készletben egy darab 
se. Szerinte időszerű lenne egy nagy pólórendelés. HLB szerint lesz még egy ülés a 
félév során, ezt ott majd megbeszéljük. Ezenkívül kérdezték Dologh Bencétől többen 
is, hogy lesz-e Mafihés laposüveg vagy más, a nevünkkel fémjelzett, megvásárolható 
tárgy. Illetve Nyifff-en ismét nem volt hivatalos póló. Ez csak egy észrevétel.

Horváth L. Bence 21:44-kor lezárta az ülést.

Ülés berekesztve.

      elnök                                                                                 titkár
Horváth L. Bence                                                                  Vanó Lilla


