
Jegyz®könyv
PHB Elnökségi Ülés

2017. február 7.

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

Szavazásra jogosultak száma: 7 f®.
A jegyz®könyvet Szeg® Dóra vezeti.
Az ülést Nagy-Csiha Zsuzsanna 10.08�kor megnyitotta.

Napirend

1. Pénzügyek

2. Fizika Szakhét

3. Programid®pontok

4. Jeges Tea

Napirendi pontok tárgyalása

1. Pénzügyek

horváth bálint: A héten tudok majd err®l beszámolni. Csütörtökön tudok ezzel foglalkozni.

2. Fizika Szakhét

szeg® dóra: A szervez®knek felajánlottuk a Jeges Tea és a Fizikus Kvíz lebonyolítását, amit
®k köszönettel elfogadtak.

3. Programid®pontok

nagy-csiha zsuzsanna: A lézeres hétvége létszámát szerintem limitálhatjuk tízre, akkora
csoportot még labor- és szállásfér®hely szempontjából is tudunk kezelni. A végleges dátum
március 16-17. (csütörtök-péntek).

szeg® dóra: A terv: csütörtök délután (este) egy nyitó el®adás, pénteken egy délel®tti és
délutáni blokk, és szombaton esetleg egy hallgatói el®adás, vagy csak integetünk nekik.

krizsán gerg®: A laborokba egyszerre 5-5 ember tud bemenni.

nagy-csiha zsuzsanna: Megkérdezem az illetékeseket, hogy a Science-ben mit lehetne csi-
nálni.

kaszás andrás: Én kérek árajánlatot a szállásra.

nagy-csiha zsuzsanna: A Pécsi Hétvége végleges id®pontja március 31-t®l április 2-ig. Szük-
ségünk van pénzre, ezt esetleg kaphatunk a HÖK-t®l, a Szakkolitól és az egyetem ala-
pítványtól. Meg lehet kérdezni a Fizikai Intézetet és a Természettudományi Kart is.
Szükségünk van szállásra is, ezt megérdekl®dhetjük egy füst alatt a lézeres hétvégével
együtt. 25 f®re számoljunk.

vida zsombor álmos: Tavaly a Csillagpark miatt jöttek olyan sokan.

krizsán gerg®: 25 f® a vendégek létszáma, akinek szállást kell biztosítani.
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nagy-csiha zsuzsanna: Nyitóprogramnak egy vacsora megint jó ötlet. A Kiskorsó jó hely
volt erre. Szombaton délel®tt lesz a vezet®ségi ülés. Ezzel párhuzamosan kellene egy
alternatív program, mondjuk városnézés.

krizsán gerg®: Én vállalom!

nagy-csiha zsuzsanna: Szombat délután lehetne laborlátogatás.

szeg® dóra: Szombat estére borkóstolót gondoltunk Villányba. Az utolsó vonat este tízkor
jön vissza.

krizsán gerg®: Lehetne úgy is, hogy vonattal megyünk ki, és csak a visszaútra rendelünk
buszt.

4. Jeges Tea

nagy-csiha zsuzsanna: Összegy¶jtöttem néhány el®adót, nekik ma nekiállok írni. Az el-
s® jelölt Nógrádi, a második Kocsis. Tudunk felajánlani valamilyen térítést a HÖK-ös
szakhetes keretb®l?

turnár szabolcs: Nem tudom még, egyel®re gyerekcip®ben járunk, sok embert®l várok
visszajelzést. Ennek függvényében tudok majd valamit mondani a pénzügyekr®l.

nagy-csiha zsuzsanna: Erre érdemes lehet a Fizikai Intézett®l pénzt kérni.

Napirenden kívüli felszólalások

• Számháború

palkovics péter: A számháborúnak még nincs itt az ideje, megvárjuk a jó id®t.

• Honlap

vida zsombor álmos: Egyel®re a honlap kinézete még nem változott, háttérmunkák igen.
Arra gondoltam, hogy kirakom majd a beszámolókat és plakátokat, fényképeket.

• TISK

szeg® dóra: Zsuzsi, szedjük össze a cuccokat!

Nagy-Csiha Zsuzsanna az ülést 11.21-kor lezárta.
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