
Jegyz®könyv
PHB Elnökségi Ülés

2016. november 30.

Jelen vannak: Horváth Bálint, Kaszás András, Krizsán Gerg®, Nagy-Csiha Zsuzsanna, Palkovics Péter
és Szeg® Dóra.

Szavazásra jogosultak száma: 6 f®.
A jegyz®könyvet Szeg® Dóra vezeti.
Az ülést Nagy-Csiha Zsuzsanna 18.14�kor megnyitotta.

Napirend

1. Jeges Tea értékelés és további tennivalók (pályázat)

2. PHB hirdetések

3. Facebook és Ma�he

4. PHB pályázat

5. 2016-os év programjai

6. 2017-es év programötletei

7. Szervezeti dolgok (fotós-videós, utódlás, munkaszervezés (Asana))

8. Szegedi együttm¶ködés

9. Balaton Summer School

10. Szentágothai Szakkollégium

Napirendi pontok tárgyalása

1. Jeges Tea értékelés és további tennivalók (pályázat)

horváth bálint: Az id®pont bajos.

nagy-csiha zsuzsanna: Úgy vettem észre, hogy most nem sikerült mozgósítanunk az embe-
reket, ennek fel kell tárni az okait. Nem tudom, mit lehetne kezdeni az id®ponttal, mert
nincs olyan, ami mindenkinek megfelelne. A következ®t meg kellene próbálni hétköznap-
ra szervezni, és megbeszélni az érintett tanárokkal, hogy jöjjenek el. A témaválasztást
is át kell gondolni. A gravitációs hullámos bejött, mert akkor a csapból is az folyt, ez a
Big Bangt®l a Bitcoinig nem érintett meg annyi embert. A középiskolásokkal kapcsolat-
ban a hirdetésünk így nem m¶ködik; annak, hogy küldünk egy emailt, semmi értelme.
Személyesen kell megpróbálnunk terjeszteni az érintett pedagógusok között.

szeg® dóra: A hallgatóság kérdéseihez mikrofont kell biztosítani. A hirdetéssel kapcsolatban:
az Egy kis esti �zika szervez®ivel kellene beszélni, hogy hirdessenek minket.

nagy-csiha zsuzsanna: Vissza kellene térnünk a Jeges Károly terembe.

nagy-csiha zsuzsanna: A pályázatról: két héttel az esemény után kell elszámolni a szám-
lákkal és a beszámolókkal.

szeg® dóra: Én megírom a beszámolót és elküldöm vasárnapig.
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nagy-csiha zsuzsanna: A következ® Jeges Teára lehetne áltudományos témában el®adást
tartani, és jó lenne most nem Pestr®l hívni el®adót.

krizsán gerg®: Én még mindig jó ötletnek tartom a Paks-2-t. Az áltudomány is tetszik.

szeg® dóra: Egy szavazat Szeg® Károlyra.

krizsán gerg®: Pulis is lehetne.

szeg® dóra: Jobban kellene �gyelni a visszajelzéseket!

2. PHB hirdetések

nagy-csiha zsuzsanna: Az a baj [a múlt heti Jeges Teával kapcsolatban], hogy nem tudtuk
felkelteni az érdekl®désüket.

szeg® dóra: Változatlanul a videók mellett vagyok.

kaszás andrás: A videó azért jó ötlet, mert sokan nem szeretnek olvasni. Akár az is elég
lehet, hogy valaki felolvassa a plakátot.

horváth bálint: Meg egyébként a videószerkesztés sem olyan nagy kaland, a Pinnacle pél-
dául könnyen elérhet®.

nagy-csiha zsuzsanna: Kíváncsiságból rákerestem arra, hogy Jeges Tea PTE, és kinn volt
a pecsiprogramok.hu-n is. Ezt fenn kell tartani. Ami még jó lenne, ha könyvtárakban
tudnánk hirdetni, ehhez viszont pénz kell. Ezzel a feladattal megbízom Bálintot!

szeg® dóra: Ezen kívül nem szabad elfelejtenünk a Szentágothai Szakkollégium felé is hir-
detni!

3. Facebook és Ma�he

szeg® dóra: Zsuzsi, kérlek beszélj a szervezet többi részével, hogy like-oljuk egymás tartal-
mait! A másik, hogy ha valamit viszünk Pestre, akkor írassunk 2 db átvételi elismervényt
a félreértések és a keveredések elkerülése végett!

4. PHB pályázat

krizsán gerg®: Még nem írtunk a pályázatosoknak.

nagy-csiha zsuzsanna: Azért kell ezt miel®bb elintézni, mert egyrészt idén kell lebonyolítani
az eseményt, másrészt ha ezt a pénzt nem költjük el, és nem is szólunk róla, akkor az
életben többször nem fogunk pénzt kapni a PTE Alapítványtól.

5. 2016-os év programjai

szeg® dóra: Elvileg jöv® kedden lesz egy Scavenger Hunt, és ezen kívül már csak a Fizikus
Karácsony lesz.

nagy-csiha zsuzsanna: Szerintem a jöv® heti Scavenger Huntra keresztet vethetünk, tehát
marad a Fizikus Karácsony. Valami olyat kellene tartanunk, ami els®sorban a hallgatókat
célozza.

szeg® dóra: Nekem két ötletem támadt ezzel kapcsolatban, az egyik a kísérletez®s karácsony,
de látom ennek a buktatóit. A másik ötletem pedig az, hogy írok egy karácsonyi kvízt.

krizsán gerg®: Mit szólnátok az utolsó hét keddhez?

kaszás andrás: Nem.

krizsán gerg®: Ajándékozás nem kell. December 16, péntek?

nagy-csiha zsuzsanna: Szavaztassuk meg! Peti a felel®se annak, hogy ez kikerüljön a Face-
bookra! Legyen délután négyt®l.

6. 2017-es év programötletei

krizsán gerg®: A h®er®m¶be régóta el akartunk menni, ott a Hauni is.

nagy-csiha zsuzsanna: Lesz Jeges Tea, Pécsi Hétvége. . .

krizsán gerg®: . . . szakhét. . .

palkovics péter: Számháború.
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szeg® dóra: Szegedi együttm¶ködés, Fizikus Kvíz.

krizsán gerg®: Szakdolgozat próbabemutatás.

szeg® dóra: Scavenger Hunt.

nagy-csiha zsuzsanna: Szerintetek lenne rá igény, hogy �zikás �lmeket nézzünk? Err®l
lehetne egy felmérést csinálni.

7. Szervezeti dolgok (fotós-videós, utódlás, munkaszervezés (Asana))

szeg® dóra: Találnunk kellene egy fotóst! Vállalom azt, hogy elindítok egy Facebook-hirdetést.

nagy-csiha zsuzsanna: Az lenne a legjobb, ha találnánk házon belül valakit, akinek rendes
gépe van és szeret fotózni is.

szeg® dóra: A régi elnökségnek egyre jobban háttérbe kell húzódnia, hogy bele tudjatok
rázódni a tennivalókba.

nagy-csiha zsuzsanna: Azért ezt ne úgy képzeljétek el, hogy mostantól ti csináltok mindent!
Szerintem ehhez az is nélkülözhetetlen lenne, hogy találkozzatok az országos szervezettel,
mert itt nem fogtok inspirálódni.

8. Szegedi együttm¶ködés

szeg® dóra: Beszéltünk róla Zsuzsival, hogy az országos vonalat er®síteni kellene, például
összebeszélhetnénk a szegediekkel egy-egy Lézerhétvégére. Természetesen a többi tagot
sem zárjuk ki, de Szeged kézenfekv®. Kezdésként meg kellene kérdezni a szegedieket, hogy
®k benne vannak-e.

9. BSS

nagy-csiha zsuzsanna: A Balaton Summer School július 17-23. között lesz, gravitációs hul-
lám témakörben. Kértek minket, hogy segítsünk abban, hogy lézeres el®adókat keressünk.
Egy általános lézeres, egy lézerinterferometriás és még kett®, akik valamilyen lézeres kí-
sérlettel foglalkoznak. Én már foglalkoztam ezzel egy kicsit, az a gond, hogy valamikor
ekkor lesz az ELI-ben a terahertzes átadás, emiatt sokan nem érnek rá. Írtam Szegedre
Varjú Katalinnak, aki az attoszekundumos kísérleteket csinálja, hogy kit tudna ajánlani
Szegedr®l. Ha eszetekbe jut valaki, akkor szóljatok!

krizsán gerg®: Meg kell kérdezni Szász Janit!

szeg® dóra: Kell segítség a BSS-re?

nagy-csiha zsuzsanna: Én írtam az elnökségnek, ®k össz-vissz ennyit mondtak. Ezen kívül
majd ott helyben kellhet segíteni, de nem mondtak még semmit.

10. Szentágothai Szakkollégium

szeg® dóra: A Fizikus Kutatói Klubot fenn kell tartani, hogy az együttm¶ködés fennmarad-
hasson.

nagy-csiha zsuzsanna: Tehát jó lenne, ha mindenki tag lenne.

krizsán gerg®: De még nincs tagfelvétel.

nagy-csiha zsuzsanna: Megkérdezem Kriszbacher Gerg®t®l, hogy mi a teend® most a tag-
ságokkal.

Napirenden kívüli felszólalások

• Napirenden kívüli felszólalás nem volt.

Nagy-Csiha Zsuzsanna az ülést 19.51-kor lezárta.
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