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Somogyfoki Réka megnyitja az ülést 2019. szeptember 12. 18:06-kor.

1. Pénzügyek
Nem történt a nyáron nagyobb kiadás, Kutatók éjszakájára fogunk kekszet és teát biztosítani.
Demonstrátoroknak kell majd ételt szervezni külön. A hallgatókra lesz költve minden anyagi
forrásunk.

2. Programok
Gólya-programok Kellene szervezni gólya bevonzó programot, hogy lehessen hasznosítani
a lelkesedésüket. Kell Tea és kex, Fizikus activity/Társasjáték-est, Komplex számháború. Leg-
inkább a Mafihét kellene promótálni. Pizzázós-zsíroskenyerezős-sütögetős estet lehetne tartani
társasjátékokkal. Jövő héten komplex számháború lesz, valószínűleg kedden, utána zsíroske-
nyér/keksz lesz. A Mafihe EHB biztosít zsíroskenyeret továbbá a SZACS-ra is. A bevásárlást
Zoli és Ádám hétfőn bevállalja. A számháború valőszínűleg 4-kor fog kezdődni, de függ a gólyák
órarendjétől. A számháborúra meghívjuk a matek szakterületet és az MFHB tagokat is.

Fizikus foci L. Pétert meg fogjuk kérdezni, hajlandó-e megszervezni, ha nem, Csenge bevál-
lalja, ugyanakkor ez még dátumfüggő. Valószínűleg október 19. SZACS-on is szóba fog kerülni.
Sajnos előtte sok program van, ha leszavazzák, csak tavasszal tartjuk meg.

3. Fóka
L. Péter a következőt üzente: "A tavalyi fokas jelenletik segitsegevel leadtuk a rendszeres szak-
mai palyazatot mindenkinek, aki az elmult fel evben tartott fokat, ebben a segitseget koszonom
Kovacs Zolinak. Iden ugyanugy tervezem folytatni, mint ahogy elkezdtem tavaly, az ev eleji,
golyaknak szant derivalos meg integralos fokak mar szervezes alatt vannak, varhatoan jovo he-
ten lesznek megtartva. Egyedi keres eddig nem volt iden, de remelhetoleg a jovo heti fokak
utan majd tudni fogjak a golyak, hogy hova fordulhatnak segitsegert."

4. Médiamegjelenések
Zoltán a keddi Komplex számháborúra összedob promót holnap. Felkérték a Mafihét, hogy
írjon egy cikket a Tétékás Nyúzba a CERN-kirándulásról, az ICPS-ről fog szólni azonban a
cikk. Van Gólya Mafigyelő, amik a ’SKÜ-n lesznek kiosztva.

5. Pólók, ajándéktárgyak
Dávid Gyula szeretne NYIFFF-et szervezni, ott lehetne póló-workshopot rendezni, ahol kija-
vítanák a hibás pólókat (május). Evelin szerint ezt akár máskor is lehetne csinálni, nem csak
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tavasszal. Kifesthetnék, rajzolhatnának a hibás pólókra. Lennének nyomdák is. Házverseny-
re lehetne promócuccokat (kitűzők) készíteni a házaknak, avagy hímezni. Csenge utánanéz a
kitűzők árainak. Ezeket felavatásnál lehetne kiosztani. Ha valakinek kell még utána, után is
lehet rendelni.

6. Honlap
Ádám frisítette a mentortagok feltöltését az elmúlt 3 évre, kivéve egy évet, de az is szervezés
alatt van. Szakterületi képviselőket kell még feltölteni, Zoltán majd Ádám segtségére lesz.
Ádám szívesen elvállalja a következő évre is ezt a pozíciót, amennyiben más nem szeretne.

7. Egyebek
Van kint új takarítós táblázat, mindenki írja be magát. Az iroda nézzen ki komolyan, buta
rajzok ne legyenek a táblán. Házversenyre intézünk új táblázatot, illetve egy A1-es méretű
irattartót, amibe lehet archiválni. Öröklést mindenki döntse el magában, az általános elnökségi
tagok biztos cserélődni fognak, kell oda embereket szerezni. Minden tag gyűjtse össze magának
a tapasztalatait az évről, majd adja elő azt. Szeptember végén, vagy októberben, a tisztújítón,
mindenképp okt. 12. előtt. Október elsején, kedden lesz.

Viktor: "Az ELFT (Eötvös Loránd Fizikai Társulat) felkérte a Mafihét, hogy segítsen be
egy verseny szervezésébe, továbbá a csapatépítésre. Ez november 23-án lenne, kb 60 emberre,
kisebb csoportokban." Viktor ebben kéri az EHB tagok segítségét. Szorosabbra kell fűzni a
kapcsolatot az ELFT-vel. Viktor még ezzel kapcsolatban fogja keresni a csapatot.

Zoli akar egy kaktuszt.
Somogyfoki Réka 18:59-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2019. szeptember 12. 18:59

Somogyfoki Réka Furuglyás Kristóf
EHB Elnök EHB Titkár
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