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• Programok
• FÓKA
• Egyebek
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Takács Roxána megnyitja az ülést 2021. február 11. 18:07-kor.

1. Pénzügyek
Nagyon rég volt bármiféle pénzmozgás, nem történt különösebb változás pénzügyileg.

2. Médiamegjelenések
Vizsgaidőszakban nem igen volt aktivitás az Instagramon. Néha került csak ki egy-egy sztori,
illetve kikerült egy fanart kép. A TDK hét diái felkerültek a honlapra. Jobban elérhetővé kell
tenni az oldalon, hogy könnyebben megtalálják. Az új félév indulásával remélhetőleg születnek
majd újabb posztolható tartalmak.

3. Pólók, ajándéktárgyak
Továbbra sem történt semmi változás ezen a téren. A régi pólók archiválása is nyárra fog
eltolódni az iroda költözése miatt.

4. Programok
A TISK-ben segítkezőknek köszönjük a segítségét!
Tea és Kex tartására lenne igény, mindenképpen tartunk majd. El lehet már kezdeni a tervezését most. Oroszlány László az első felmerült név. Február végére, március elejére kéne ütemezni
az eseményt. Máté írni fog neki ezügyben. Ha ez a Tea és Kex sikeres lesz, szervezni kellene
még egyet valamikor áprilisban is.
A Pí napi pingálást is meg lehetne oldani online eseményként. Eszter felvetette a Skribble
Io-t, matekos tematikával. (Mivel a Pí nap volt közel az utolsó jelenlétben tartott órák ideje,
tarthatnánk egy megemlékezést is erre való tekintettel.)
Fizikus activity-t is lehetne tartani Zoom felületen.
Fontos lenne bevonni az embereket a közéletbe, erre nagyon jók a hasonló programok.
A Filmklub e-félévi programjáról már folynak az egyeztetések. Három filmet a nézők választhatnak majd ki a levetített 6-ból, szavazás útján.
Andris felvetette az online verseny lehetőségét. Dávid Gyulát, vagy Adriánt lehetne megkeresni
ezzel kapcsolatban, hogy adjanak ehhez ötleteket. Andris felkeresi majd Adriánt először.
Eszter szerint játékbajnokságot kéne tartani, mivel a gólyák nagyon aktívak már most is online
játékokban. Eszter tanácsot fog kérni ehhez Pál Balázstól.

5. FÓKA
A FÓKA jól működik, több is volt tartva az utóbbi időben discordon. Vizsgafelkészülésben
segítséget még nem kértek ugyan. Eszter beírja a discord csoportba a gólyáknak, hogy második
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félévben is nyugodtan igényeljenek majd FÓKÁ-kat.

6. Egyebek
A volt szakterületi koordinátor, Kovács Zoltán megemlítette, hogy nem érkeztek meg hozzá az
ülésekre meghívó levelek. Ezt korrigálni fogjuk.
A Mafihe iroda költözésében, az EHB segítségére szükség lehet.
Andris felhívja a figyelmet a közéleti ösztöndíjak határidejeire, nehogy lekéssen róluk valaki.
Figyelni fogjuk a kiírásokat folyamatosan.
A mafihe kaktusz él és virul, mindenki örömére!
Takács Roxána 18:50-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2021. február 11. 18:55
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EHB Elnök

Horváth Anita Krisztina
EHB Titkár

3

