
Jegyz®könyv
PHB Elnökségi Ülés

2017. március 2.

Jelen vannak: Horváth Bálint, Nagy-Csiha Zsuzsanna és Szeg® Dóra.
Szavazásra jogosultak száma: 3 f®.
A jegyz®könyvet Szeg® Dóra vezeti.
Az ülést Nagy-Csiha Zsuzsanna 18.10�kor megnyitotta.

Napirend

1. Ma�he CERN kirándulás értékelése

2. Lézerhétvége

3. Pécsi Hétvége

4. Fizika Szakhét

5. Pénzügyek

Napirendi pontok tárgyalása

1. Ma�he CERN kirándulás értékelése

horváth bálint: Nagyon jó volt a CERN, nagyon jól éreztük magunkat!

szeg® dóra: Amit tanulhatunk a szervezésb®l, hogy gondot kell fordítani az információk
megfelel® kommunikációjára.

szeg® dóra: Az útivideó elkészülte a következ® 10 munkanapban várható.

2. Lézerhétvége

nagy-csiha zsuzsanna: Hogyan látjátok a Lézerhétvégét?

horváth bálint: Nem jól. A programszervezésre még van két hetünk, ami pozitív. A beke-
rülési költség kicsit problémás, de még anyagilag is leszervezhet®. A programok inkább a
te asztalod, Zsuzsi.

nagy-csiha zsuzsanna: Fülöp nagyon örült az ötletnek, azt mondta, hogy mehetünk a la-
borba. Lesz Szentágothai Szeminárium csütörtökön, azzal kapcsolatban még nincs semmi
konkrétum. Buzády-val akartam beszélni, de ®t elkerültem, az ® laboráról nem tudok
semmit. Amit át kell gondolni, az az, hogy mi van a szállással.

horváth bálint: Bandi azt üzeni, hogy mindenfelé érdekl®dik, de sehol nem kap választ.

nagy-csiha zsuzsanna: Bandi telefonon próbálkozzon!

horváth bálint: Továbbítom neki.

nagy-csiha zsuzsanna: Én már most látom, hogy nem fogok tudni eljönni a tanítási gya-
korlataimról.

szeg® dóra: Én sem. A délel®ttök részemr®l nem játszanak.

nagy-csiha zsuzsanna: Ki kell derülnie, hogy van-e egyáltalán szállás. Én holnap megyek
a Szegedi Hétvégére, megkérdezem Soltész Attilát, hogy hány f®re számíthatunk, és hogy
mennyi pénzt szánnának rá. Derüljön ki holnap a szállás! Ha van ilyen maximum 3000
forintért, akkor felmérem, hogy hányan jönnének.
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horváth bálint: Azt kell még megnéznünk, hogy hol tudunk egy közös étkezést lebonyolíta-
nunk.

nagy-csiha zsuzsanna: Ha ezekkel holnap megleszünk, akkor csináljuk, ha nem, akkor meg
hagyjuk az egészet!

3. Pécsi Hétvége

szeg® dóra: A Pécsi Hétvége március 31-t®l április 2-ig tart.

horváth bálint: Nem tudom, hogy hogyan fogjuk ezt anyagilag kivitelezni.

nagy-csiha zsuzsanna: Mi az, ami nagyon sokat elvisz?

horváth bálint: A szállás.

nagy-csiha zsuzsanna: a 3000 forint/f®/éj tehát gyakorlatilag megoldhatatlan. Minden-
hol úgy szokott lenni, hogy az ember �zeti magának a szállást, a belép®t, de nem �zet
részvételi díjat, utazás nélkül alsó hangon 5000 forintot be kell �zetni.

szeg® dóra: Biricz Andrissal beszélj, hogy egyáltalán milyen formában kérhetünk (ha kér-
hetünk) részvételi díjat. Ha ezt ügyesen kommunikáljuk, akkor még h®börgés sem lesz.

nagy-csiha zsuzsanna: Akármennyibe is kerül a szállás, ha nem tudunk támogatást �zetni,
akkor az önköltséges lesz. Az étkezést mindenki megoldja, a bortúrával kapcsolatban pe-
dig esetleg Hatvanival beszélhetek. Ha megnyitjuk a szakkoli felé is, szerintem jó esélyeink
vannak.

horváth bálint: Holnap beszélek vele.

szeg® dóra: A jöv® hét közepét®l már lehet a Pécsi Hétvégét hirdetni, a jelentkezés meg
mehetne mondjuk 13-ától. Csinálok hozzá infóplakátot!

nagy-csiha zsuzsanna: Le kell foglalni a Kiskorsót március 31-re!

szeg® dóra: Én már érzem, hogy ez Gerg® feladata lesz.

4. Fizika Szakhét

szeg® dóra: A Fizika Szakhéten egy Fizikus kvízt és egy Jeges Teát vállaltunk. Megkértem
Turnár Szabolcsot, hogy a Jeges Teára a bort intézze el. Ha szeretnétek, csináltatok
megint poharat.

nagy-csiha zsuzsanna: Oké! A Jeges Teával minden rendben van, végül délután négy órai
kezdésben egyeztünk meg. Két héttel az el®adás el®tt el kell kezdenünk hirdetni.

horváth bálint: Mindenképp és mindenhol!

nagy-csiha zsuzsanna: Március 20-tól hirdethetjük. Az iskoláknak küldött e-mailek nem
váltak be, plakátot kell vinni vagy személyesen hirdetni. Álmos 13-ára legyen kész a
plakátokkal! Beszélnem kell még Gál Tamással, hogy cseréljük el a termeket, mert jobb
lenne a Jegesben.

5. Pénzügyek

horváth bálint: Kerestem a PTE Alapítványt, de nem a jó emberhez mentem. A pályázati
dokumentumokat át kell írnom, de az hamar meglesz. Kedden délel®tt megyek a Rektori
Hivatalba intézkedni Szabó Gabriellához, ® azt mondta, hogy tárgyi ajándékokat tudnak
biztosítani. Közösen írunk majd a dékánnak, és valamit biztosan fogunk kapni.

horváth bálint: A Fizikai Intézet Szabó Gabriellához küldött.

horváth bálint: A Ma�hét még zaklatom ez ügyben.

horváth bálint: A szakkolival még nem beszéltem, de ide holnap jövök.

horváth bálint: És ha mindenhonnan kapunk pénzt, akkor leszünk nullán.

Napirenden kívüli felszólalások

• A jöv® héten valamelyik este üljünk össze egy rövid megbeszélésre! Célozzuk meg a szerdát!

• Használjuk a XXI. századi lehet®ségeket!

Nagy-Csiha Zsuzsanna az ülést 19.30-kor lezárta.
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