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Dobos Csenge megnyitja az ülést 2020. február 27. 16:15-kor.

1. Pénzügyek
Ha van valakinél számla, rendezze azokat a kasszában. Pénzügyileg rendben vagyunk. Tagdíjfel-
vételnél, légy szíves, mindenki ügyeljen a pénzügyekkel, másképp Csenge megvonja a hozzáférési
jogot.

2. Programok
Fizikus Színház András keresett többféle megoldást, de nincs kimagaslóan nagy érdeklődés,
illetve nem is lenne március közepe-vége felé megfelelő előadás. Csenge úgy tanácsolja, ne
foglalkozzzunk most többet ezzel, lesz más program, de arra kéri Andrást, hogy azoknak, akik
megkeresték őt, válaszoljon.

Tea és Kex Február vége nem reális, kedd-szerda-csütörtök délután lesz valószínűleg, Szé-
chenyi Gábor tanár úr lesz a meghívott. Kovács Zoltánnal, a HÖK szakterületi képviselőjével
még egyeztet András, hogy ne ütközzön más programmal. András továbbá leegyezteti a pontos
időpontot a vendéggel.

Mafihe Filmklub EHB-s programmá avanzsálódott, Csenge az elnökség segítségét fogja kér-
ni a megszervezésében. Csenge várja az ötleteket, hogyan lehetne több embert elérni. Eszter
meglátása szerint kellene minden évfolyamra egy szószóló (ordibátor), aki bizonyos órák előtt
felszólalna és terjesztené a mafihés programokat. Másképp pedig különböző szociális média
felületeken hirdessék csoportokban. Csenge emlékezteti a tagokat, hogy egy filmklub lényege az
is, hogy a filmeket utána meg is beszéljék, emiatt nem demokratikus alapon döntjük el a meg-
nézendő filmeket. András ötlete, hogy ne csak fizikusokat, hanem más természettudományos
szakokon is hirdessük meg. Csenge támogatja az ordibátor programot.

TDK-hét extra Volt két ember, aki nem tudott jönni TDK-hétre ősszel, így Csenge meg-
ígérte, hogy a tavaszi félévben eljöhetnek. Nem tervezünk hetet, mert kettő előadóról van szól.
Meg lehetne őket hívni, program neve lehetne TDK percek. Nemrég volt TDK konferencia, így
az ott fellépett hallgatók közül kéne hívni valakit, hogy meséljen. Csenge egyeztet velük egy
áprilisi időpontot.

π-napi π πngálás Március 14-e sajnos szombatra esik, pénteken (13-án) lesz. Kell plusz nagy
adag színes kréta, mert nem lesz elég.

Céglátogatás Tervezünk céglátogatást. Idén ezt jobban meg kell szervezni. Első körben
a gólyákra kell hatni, minden évben ők a legaktívabb évfolyam. A BME-nek van egy ilyen
programja, ahol cégek tartanak előadást. Össze lehetne kapcsolni velük is a céglátogatást.
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Erről egy későbbi elnökségi alkalmával lesz még szó. András addig felveszi a kapcsolatot az
MFHB-val, így több embert lehetne bevonzani. Valószínű egy kollégiumban lenne jó tartani
(Wigner kollégium).

MOEV Nem lesz MOEV.

3. FÓKA
Csenge tudomása szerint a FÓKÁ-k jól mennek, de sajnos nincs jelen FÓKA-koordinátor, így
ennél több hozzáűznivaló nincs.

4. Pólók, ajándéktárgyak
Frissítve lett a táblázat, ami elérhető az EHB Google Drive fiókjában. Nem változott semmi,
Roxána megosztotta a tagokkal a kapcsolódó mappát.

Csenge beszélt Jeges Viktorral, hogy az EHB megtámogatná a házakat (gólyák közti vetél-
kedő) kitűzőkkel. Kb 30 darab lenne minden háznak, külön mintával minden háznak. Összesen
kb. 90 darabot jelent. Ezt majd át kell venni, Csenge megkér valakit, hogy menjen el átvenni,
ám ez későbbre marad, ugyanis nincs még időpontja annak, hogy mikor lesznek kész.

5. Médiamegjelenések
Az Instagramra magasabb aktivitás kell, akár életképeket vagy mémeket is kirakhatnánk. Eze-
ket értelemszerűen mértékkel, mind a minőségre, mind a mennyiségre vonatkozóan. Jánost
megkéri Csenge, hogy a honlapról szedjék le a régi programokat, cikkeket és archiválják őket.
A honlap frissülni fog. Képviselőket frissítették.

6. Egyebek
Az irodába kell egy kaktusz vagy szukkulens.

Csenge megint (ötödjére) leszidja az elnökséget, hogy nem tartanak rendet, nincs tisztaság
az irodában. Csenge – amennyiben nincs önkéntes – kijelöl két embert a következő elnökségi
kezdetéig. Feladatuk az lenne, hogy ha szemetet lát, dobja ki (palackot is); mosogassanak is
el néha (heti egyszer), és ösztönözzék is erre a társaikat is. Csenge elküld egy elnökségi tagok
söprőért. Ez a két önként jelentkező János és Máté. Továbbá, a mikohullámú sütőt is takarítsák
ki.

Csenge elküld bevásárolni embereket söprőért, villákért (fém/ezüst) (5 darabot), táblafilc,
színes kréta – emlékeztető: számlára kell venni készpénzzel. Ezt Csenge megbeszéli külön a
tagokkal. Továbbá Csenge elküld még valakit nyomtatni Filmklub plakátot – méret: A3, 160
grammos papírra, számlára. Eszter megcsinálja.

Dobos Csenge 17:15-kor lezárta az ülést.
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Budapest, 2020. február 27. 17:15

Dobos Csenge Furuglyás Kristóf
EHB Elnök EHB Titkár
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