
Jegyz®könyv
PHB Elnökségi Ülés
2015. szeptember 29.

Jelen vannak: Krizsán Gerg®, Nagy-Csiha Zsuzsanna, Szám Anita, Szeg® Dóra.
Szavazásra jogosultak száma: 4 f®.
A jegyz®könyvet Szeg® Dóra vezeti.
Az ülést Nagy-Csiha Zsuzsanna 13.42�kor megnyitotta.

13.50-kor Vida Zsombor Álmos megérkezett. Szavazásra jogosultak száma: 5
f®.
14.45-kor Krizsán Gerg® távozott. Szavazásra jogosultak száma: 4 f®.

Napirend:

1. Re�exió az évi rendes taggy¶lésen történtekre

2. International Evening

3. Fizika Szakhét

4. Szakkollégiumi munkacsoport

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Re�exió az évi rendes taggy¶lésen történtekre
Fajtai Dániel távozott az Elnökségb®l, ami Fajtai Dániel és az Elnökség
közös akaratát tükrözi.
Az Elnökség tagjainak feladatköreit tisztáztuk a Pécsi Helyi Bizottság Sz-
ervezeti és M¶ködési Szabályzata alapján.
Elintézend®k a következ®k: a kassza, pénz, számlák, nyugtatömb és könyvelés
átadása Krizsán Gerg®t®l Szám Anitának; iratok átadása Szám Anitától
Szeg® Dórának. Szám Anita pótolja az elmaradt jegyz®könyveket. Je-
lenleg a Pécsi Helyi Bizottság iratainak biztonságos tárolása jelenleg nem
megoldott, a Szentágothai Szakkollégiummal egyeztetünk még ebben az
ügyben.
Kérdéses, hogy a Ma�he éves Közgy¶lésén a beszámolót Kriszbacher Gerg®
vagy Nagy-Csiha Zsuzsanna teszi, illetve hogy szükséges-e ezen felül Szám
Anita beszámolója.

2. International Evening
Nagy-Csiha Zsuzsanna beszélt Márton Zsuzsannával, október hetedikén
hat órától lesz az A/408-as teremben az International Evening. Márton
Zsuzsanna úgy képzelte a programot, hogy mindenki kb. 5 percet beszéljen
magáról kb. 3 diával. Még nem látjuk az ötletben a kötetlenséget. Szám
Anitának támadt egy ötlete az ismerkedéshez, a kalapos játék, amit az
Elnökség támogatott. Az Elnökség minden tagja ír a játékhoz legalább
tíz kérdést, amit a következ® heti Elnökségi Ülésen fogunk megvitatni.
Az International Evening után kötött programot nem tervezünk.
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3. Fizika Szakhét
A Fizika Szakhét id®pontjául a november 16-20. hetet választottuk.
Elintézend®k addig:

• Krizsán Gerg® megkéri Polónyi Gyulát, hogy a Szakhét idejére jegyz®könyv-
leadási haladékot kapjanak a hallgatók.

• Krizsán Gerg® egyeztet a Szenes Klubbal a szakestet illet®en.

• Szám Anita elkészíti a pólótervet, és a kivitelez®t®l árajánlatot kér.

• Szeg® Dóra felméri a pólórendelési igényeket, a továbbiakban pedig
kezeli azokat.

• A pénzügyekért Kiss Adrienn a felel®s.

A szakestet a csütörtöki estére (november 19.) tervezzük.
A pólótervünk: This is what a physicist looks like!
Szakhetes programötletek:

• A Labor - Interaktív varázstér látogatása kulisszatitkokkal, ehhez
beszélnünk kell Sánta Imre és Szász János tanárokkal.

• Bio�zika témájú el®adás.

• Egy kisüsti �zika - kvízjáték �zikusoknak.

• Fizikus alumni el®adás.

• Pocsai Mihály � AWAKE el®adás

• Scavenger Hunt

Szakesti programötletek:

• dalátírás

• Drink and Derive

• hídépítés

• ivós-válaszolós játék

4. Szakkollégiumi munkacsoport
14.34-kor csatlakozott Kakas István a Szentágothai Szakkollégium részér®l.
Kérdéses, hogy a Szentágothai Szakkollégium Fizikus Szakosztálya, mely
nagy átfedést mutat a Ma�he Pécsi Helyi Bizottságával, mennyire m¶köd-
jön nyitottan vagy zártan. A konkrét kérdésünk Kakas István felé az volt,
hogy mennyire széles körben kell vagy nem kell meghirdetni a program-
jainkat.
Kakas István a nyitottságot javasolja nekünk, mivel nem vagyunk olyan
nagy létszámban, hogy a zártság indokolttá váljon. A Fizikus Szakosztály
m¶ködése a bels® szabályzat kérdése, szakosztályi alakuló ülésen tisztázandó.
A PHB integrálható az Szentágothai Szakkollégiumba, a kérdés szintén a
szakosztályi szabályzatban tisztázandó. Kakas István támogatja a Fizikus
Szakosztály létrejöttét. 14.45-kor Kakas István távozott.

Napirenden kívüli felszólalás nem volt. Nagy-Csiha Zsuzsanna az ülést 15.00-
kor lezárta.
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