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Takács Roxána megnyitja az ülést 2021. március 11. 19:08-kor.

1. Programok
Takács Roxána javasolta, hogy ezt a napirendi pontot hozzuk előre. Az EHB megszavazta ezt
(8 igen szavazat). Pánczél Emese tudományos referens, felszólalási jogot kapott (8 igen szavazat). Ismerteti a HÖK TDK-kat népszerűsítő programjának a tervezetét. A mafihés TDK
héthez képest, ez inkább hallgatói élményken, és beszámolókon alapuló esemény lenne. Várja
ehhez az EHB, illetve a fizika szak ötleteit. Szeretne előadónak fizikus TDK-zókat, kutatókat
is hívni, élménybeszámolókhoz. Jövő hét utáni kedden, 23-án lenne az első ilyen esemény, facebookon lesz meghírdetve. Emese megkérte az EHB-t, hogy osszuk meg az eseményt, így minél
több embert elérjen. Eszter tovább fogja majd osztani a mafihe EHB csoportban is az eseményt.
Az előző Tea és Kex jól sikerült, pozitív visszajelzéseket kaptunk róla. Kéne még egyet
tartani az évben. A húsvéti szünet utáni második hét jó alkalom lenne rá. Csanád Máté, és
Ispánovity Péter neve merült fel. Máté felkeresi majd első körben Csanád Mátét.
A Pi napi pingálás online formában, Skribble.io játékként lesz megtartva, matekos kifejezésekkel játszva. Minden szobába lesz majd egy elnökségi tag, aki elindítja, és segít levezetni a
játékot. Discord szerveren lesz a lebonyolítása. Este 18:00-kor kezdődik majd az esemény.
Andris azt kéri, hogy segítsünk neki egy NYIFF-hez hasonló eseményt megszervezni online
változatban. Andris egyeztetni fog még ezzel kapcsolatban a nagy mafihével. Elsődlegesen egy
igényfelmérést érdemes lenne csinálni, lenne e rá érdeklődő.

2. Pénzügyek
Nincs változás az előzőekhez képest. Nem történt újabb tagosodás sem.

3. Médiamegjelenések
Az események kikerültek mindenhova. Instagramon továbbosztottuk a nagy Mafihés eseményeket is. Az aktivitást növelni kéne. Instagram storykban kérdéseket tehetnénk fel, és a legjobb
válaszokat újabb storyban kirakhatnánk.

4. Pólók, ajándéktárgyak
Nagy Marcinak már nagy igénye lenne újabb pólókra.
Egy pólót ajándékoztunk Oroszlány Lászlónak a Tea és kex után.
Kristóf felvetette az online pólórendelés bevezetését. Ebben a félévben ez biztos nem fog még
megvalósulni.
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5. FÓKA
Továbbra is jól működik, és igénylik, elsősorban a gólyák. Mindazonáltal tudatosítani kéne
bennük, ha szükség van rá, kérjék hogy legyen. A discord szerver kitűnő felületnek bizonyult a
megtartásához.

6. Egyebek
A mafihe kaktusz él és virul, mindannyiunk örömére. Habár egy levelét elveszítette.
Nagy Marci hozott 3 csomag kávét az irodába, miután legutóbbi látogatásakor nem talált.
Takács Roxána 20:13-kor lezárta az ülést.
Budapest, 2021. március 11. 20:15

Takács Roxána
EHB Elnök

Horváth Anita Krisztina
EHB Titkár
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