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HLB 17:08-kor megnyitotta az ülést.
HLB elmondta, hogy a legutóbbi elnökségin sok időpont meg lett beszélve
programoknak, de ezeknek sajnos nem mindegyike valósult meg. Fiziqs buli volt
február 22-én, itt 50-60an voltunk, ez egész jónak számít. A következő Fiziqs buli
elvileg március 26-án lesz, ez Dimenzió 2 néven fog futni. Janka írt a
matekosoknak, Almády Balázs pedig hirdeti a BME-sek között. Ezzel minden
rendben.
Február 27-én volt Előadói kör, ez nagyon népszerű volt. Rá két hétre viszont nem
volt Előadói kör. A következő megbeszélt időpont április 3. Ekkorra Haász Tamás
szerez majd két előadót. Ezenkívül ebben a félévben lesz még két alkalom.
A Lasertag viszont elmaradt. HLB szerint ezt mindenképp be kéne pótolni. Pintér
Ádám vállalta ennek a megszervezését. Április 10-e jó időpontnak tűnik, a jövő
héttől akár lehetne is már reklámozni. Majd meglátjuk, hogy erre hányan jönnek el,
és ez alapján még eldöntjük, hogy tartunk-e még egyet ebben a félévben.
Planetárium látogatást se tartottunk. Ennek fő oka, hogy Dobos Vera nem volt
itthon eddig. A félév során kettőt vagy hármat szeretnénk tartani. Dologh Bence
elvállalta, hogy beszél Verával ezzel kapcsolatban. Kér majd tőle lehetséges
időpontokat.
Az elnökség egyetért abban, hogy színházlátogatást is kellene szervezni, fel kéne
izzítsuk fel a kapcsolatokat ezzel kapcsolatban.
Ha kitavaszodik lehetne Fiziqs focit szervezni. A legoptimálisabb a KCSSK lenne
helyszínnek. Csak le kell előre egyeztetni. HLB szerint van esély ennek a
programnak a felélesztésére. Baranyi Marci elvállalta a megszervezését. Amint jobb
idő lesz, el is lehetne kezdeni, valamikor a tavaszi szünet után.
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TDK Hétvégéről HLB beszélt Varga Dezsővel, ő azt mondta, hogy valamikor április
végén, május elején lehetne tartani. Április utolsó hétvégéjén van a
Mentorkirándulás, illetve a Nyifff, előtte hétvégén pedig a CERN kirándulás ér
véget. Tehát marad május eleje, május 3-4. Ezzel úgy tűnik, nincs senkinek se
kifogása.
HLB megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e bárkinek valamilyen fontos
mondanivalója.
Kukucska Gergő elmondta, hogy gyűjtött a fóka örökbefogadására. Több, mint 13
000 Ft gyűlt össze, 6000 Ft-tól már lehet örökbe fogadni. Gergő kinézett már egy
Cloé nevű hímfókát. Ha jó idő lesz, kimehetünk meglátogatni az állatkertbe.
Dologh Bence elmondta, hogy több reklamáció is érkezett, hogy a Maxwelles pólók
megfogyatkoztak. De mindenki egyetért abban, hogy most idén már nem lesz nagy
pólórendelésünk. Viszont a BME-seknek lesz, összevonhatnánk a kettőt, csak addig
Dologh Bencének fel kell mérnie, hogy mennyi pólóra van igény a mi részünkről.
Gergő szerint a FÓKA pólók rendelését is hozzátehetnénk a BME-s rendeléshez.
Rendszeres közéleti ösztöndíjat majd kapnak a megfelelő emberek. Kukucska Gergő
és Dologh Bence nem fog kapni. De Gergőt a FÓKA-val Janka majd bepályázza
jutalomkeretre.
Tavaszi szünet után HLB szeretne egy rendes elnökségi ülést tartani. Majd miután a
TDK Hétvége már körvonalazódik. HLB folyamatosan tartja a kapcsolatot Almády
Balázzsal, és Varga Dezsővel is beszél majd. Barta Vera jelezte, hogy tőlük is
jönnének páran előadni.
Jelige: „Ha már második dimenzió, akkor ne legyen túl egysíkú”

