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Somogyfoki Réka megnyitja az ülést 2018. november 28. 17:45-kor.

1. Pénzügyek
Jól állunk pénzügyileg, a Fizikus színházzal kapcsolatban továbbra sincs pénzátfolyás.

2. Programok
Következő program: Fizikus színház, azzal minden rendben, előtte kapják a jegyet.

Jövő héten Ortvay eredményhirdetés: dec. 6. Minimális büfét kell szolgáltatni. Valakinek
el kell mennie bevásárolni. L. Péter megoldja. Ortvayra itt marad (kenni, takarítani) Roxána
és András.

Karácsonyi parti: elején ajándkozunk, mikor nincs itt senki. Programok? Programok:
egy teremben társasok, zene, kaja. Erre termet kell foglalni. Karaoke parti. Kell projektor.
Karácsonyi kiegészítő kell, az a dresscontrol. Ez zártkörű, Mafihe-tagoknak. Facebook eseményt
Zoli csinálja. Köznépnek (sic! - Réka) hattól, nekünk öttől. Szaloncukor kell, venni kell (meg
enni). Ekkor lesz ajándékozás. Mindenki hozzon.

Jövőre programok: céglátogatások (Morgan Stanley - ápr.), deriválóbajnokság (év elején
elkezdjük szervezni, vizsgák után, szorg. időszak elején, ezt meg kell hirdetni más egyetemeken
[esetleg gimikben is], sok feladat kell, rendszer kell a feladatok beszedésére/kiírására [Ricsié],
kell vándorkupa/érem), fizikus színház (március kb ), Tea és kex, fizikus foci, MOEV (fődíj:
ingyen Cern) (nagy Mafihé-nek is be kéne segíteni), budapesti hétvége.

3. FÓKA
A Tétékás Nyúzba kész a cikk, Richárd megírta, a többiek is olvassák el, véleményezzék majd. A
kurzuskód kérése folyamatban. Tanárisoknak legutóbb a FÓKA nem sikerült jól, de jó irányban
haladunk ahhoz, hogy tanárisok tarthassák tanárisoknak. Erre később lehet majd ösztöndíjat
igényelni. Tanárisok közül is akarnak fókát (tartani). Ricsit keressék. Csenge: nagyon kevés
tanáris van a programjainkon. A baja, hogy a tanáris csoportban nincs a Zoli benne. Zolit bele
kéne rakni.

4. Pólók, ajándéktárgyak
Lesz pólótervező verseny. Igényfelmérés után lesz értékelés. Nagy Mafihe feladata.

5. Honlap
Honlapra bemutatkozások folyamatban – Jakobi Ádám. Honlapfelelős hiányában nincs mit
diskurálni.
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6. Egyebek
Richárdnak vissza kell nézni kamerán, ki nem mosogat el. Sok a mosatlan, otthagyott bögre.
Akiről kiderül, retorziók lesznek (szégyenfal). A heti takarítónak nem ez a feladata. Lábtörlő
is kéne, kezd nedves idő lenni.

Somogyfoki Réka 18:43-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2018. november 28. 18:43

Somogyfoki Réka Furuglyás Kristóf
EHB Elnök EHB Titkár
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