Jegyzőkönyv
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete
ELTE Helyi Bizottság
Elnökségi Ülés

Időpont: 2019. február 13. 18:00
Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A .
Melléklet:
• Jelenléti ív
Szavazati joggal jelenlevők száma: 8 fő
Napirendi pontok:
1. Pénzügyek
2. Programok
3. FÓKA
4. Pólók, ajándéktárgyak
5. Honlap
6. Egyebek
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Somogyfoki Réka megnyitja az ülést 2019. február 13. 18:03-kor.

1. Pénzügyek
Van pénzünk, nincs nagyobb probléma.

2. Programok
A tavasz programjai:
• Fizikus színház: márciusban valamikor. Hatszín Teátrum: márc. 20-án egy komédia
(2800.- vagy 3200.-), márc. 17-én olimpiai sportfilm (3400.- a legolcsóbb), 24-én Second
Life (3400.- szintén), dönteni kéne. Döntés alapján a huszadikára rendelünk egy ugyanazon árkategóriából jegyet. 3400.- v. 3500.- körüli jegyeket. 20-at foglalunk. Csenge
intézi. Excelben fog történni a feliratkozások vezetése. Egy vagy két időpontban lehet
majd befizetni, mert másképp csak le lennének foglalva a jegyek.
• Tea és kex: március elején valamikor: első v. második hét. Kedd v szerda délután. Javaslatok: Csordás, Vattay, Groma, Tichy, Ribárik, Böhönyei, Cserti, Ispy. Végső döntés:
Tichy, ha nem, akkor Csordás. Csenge intézi.
• Céglátogatás: Viktorral egyeztet majd Csenge, hogy hova mehetünk. Áprilisban valamikor.
• Deriváló bajnokság: áprilisban valamikor, német cserékkel össze lehetne hozni "drink and
derive" programot. Tavaszi szünetet figyelembe kell venni, valószínű utána, egy csütötököi
vagy pénteki napon, valószínűleg 26-a. Figyelembe kell venni a vidékiek utazását is. Ha
szünet előtte, akkor április 5. Biztosan. Ricsi és Csenge bevállalja a szervezést mások
segítségével.
• MOEV: Valószínű szombaton kéne, mert országos. Május 4. (szombat). Ezt márciusban,
legkésőbb a végén meg kell hirdetni, mert időigényes. Zsűriemberek kellenek, nagy nevek.
Katz, Kinepict-től egy ember, egy volt Mafihe elnök lehetne. Tematikája is lehetne. De
nem lesz. Kéne egy ember másik egyetemről. Másik egyetemről a HB-k ajánlhatnának
egyet, így más helyről is többen jönnének. Szállást is kéne biztosítani. Az azt megelőző
estére, egy diákszállóba elhelyezni az előadókat. Plakátot is kéne ehhez csinálni. Csenge és Zoli plakátot intézni. Majd körbeküldjük minden levelezőlistára, HB-khoz is, ahol
ki tudják majd ragasztani. Fődíj: CERN-túra. További díjak: oklevelek/emléklapok.
Szünetekben kaját és teát is kéne csinálni, rendes ételt. Csenge ráfekszik. Lehetne közönségdíjazott: díja egy fizika könyv. A kettőnek lehet ugyanaz a győztese. Jakobi Ádámnak
a MOEV-re egy jelentkezési felületet kell csinálni két héten belül, pontosabban feb. 22ére. Korábbi Google Formok alapján. May the 4th be with you. Lehetne ez egy körülvevő
tematikája az eseménynek. További részletek a következő elnökségin.
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3. FÓKA
Elvileg a Matmódban nem lesz variációszamítás, és Viktor megbeszéli Nagy Marcival, hogy
majd mi megtanítjuk nekik FÓKÁN, hogy Györgyi Gézáról levegyük a terhet. A továbbiakban
célszerű lenne körbekérdezni Mafihén belül, hogy ki lenne hajlandó/alkalmas megtartani.

4. Médiamegjelenések
Tétékás Nyúzba már rég be lett küldve a cikk a Fókáról, de azóta sem jelent meg. Minden
programot promózni kell. Borítókép kell a színházhoz, plakát nem.

5. Pólók, ajándéktárgyak
Ajándéktárgyakat nem akarunk. Pólók megmaradtak. Pólórendelés lesz tavasszal, megadott
mintákkal. MOEV-en lehet majd ajándékozni pólókat (a további díjakhoz). Pólótervezőverseny
nem lesz. Nem lesz új minta.

6. Honlap
MOEV-re jelentkezési felület keszülőben, Jakobi Ádám által. Bemutatkozásokhoz a képeket
még megformázza, hogy azok esztétikusak legyenek.

7. Egyebek
Takarításhoz mindenki írja fel magát. Vizsgaidőszakban jól ment a mosogatás, tartsuk ezt
szorgalmi időszakban is. Naptárba Réka beírta az eseményeket. Mai napon is volt bent nemtag, ezeket be kell szüntetni. A belső irodában csak kulcsfelvételi joggal rendelkező személy
plusz egy fő tartózkodhat. ICPS-t lehetne promózni.
Somogyfoki Réka 19:13-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2019. február 13. 19:13

Somogyfoki Réka
EHB Elnök

Furuglyás Kristóf
EHB Titkár
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