Jegyzõkönyv
SzHB Elnökségi Ülés
2015.09.21.

Jelen vannak: Bors Noémi, Gajdos Tamás, Petrásovits Bence, Zuba Viktor, Bókon András és Flach
Fanni.
A jegyzõkönyvet Flach Fanni vezeti.
Az ülést Bors Noémi 18:00-kor megnyitotta.

Napirend
1. Gólyaavató szalonnasütés
2. Teaház
3. Szegedi nagyhétvége
4. Levelezési lista
5. Egyéb programok

Napirendi pontok tárgyalása
1. Gólyaavató szalonnasütés
(a) csoportbeosztás: vegyes
(b) bemutatkozás: mindenki elismétli az el®tte bemutatkozottak nevét, majd röviden bemutatkozik
(c) Feladatok:
• els®sök tudjanak meg minél több információt a csapattagjaikról 1 perc alatt
• megadott szavakból írjanak a csapatok történetet, amit a mesél® felolvas, a többiek pedig
bemutatják
• fejtör®k
(d) Ünnepélyes eskütétel
(e) Ételek:
• közös saláta: paradicsom, paprika, uborka, saláta, hagyma
• sütögetés: virsli és szalonna
• konyhai eszközök a salátához, kés, bicska a nyársakhoz
• kenyér
• m¶anyag poharak, üdít®k
(f) Bevásárlás: Kriszti és Viktor
(g) Konyhai hozzávalók, feladatok és eskü levezetése: Attila és Fanni
2. Teaház
• október eleje es vége lenne ideális, 5-i és 26-i hétre tervezzük
• az elméleti zika tanszéknek a hétf®, szerda és péntek az alkalmas
• Kokavecz János, Dávid Gyula, Bari Ferenc a javaslatok, kés®bb születik pontos döntés
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• El®adók felkérése: Viktor

3. Szegedi nagyhétvége
• Id®pont: November 6-7
• Tervek: péntek este fürd®zés
• szállásnak kollégium, Viktor utánanéz
• szombat: délel®tt gy¶lés, tündérkonyhán ebéd , utána laborlátogatás, esetleg egyetemi épületek

+ városnézés, este csocsó

4. Levelezési lista
• levlista: csak a MAFIHE tagjai szerepelnek rajta, ide bárki tud írni
• hírlevél: nem csak MAFIHE tagok, bárki zikás, akár tanárok is rá kerülhetnek

5. Egyéb programok
(a) Tamás és Noémi elmesélik a megbeszélésén történteket
• Mentorprogram
• zikus m¶hely, illetve jöv®beli hirdetése
(b) Közgy¶lés
• Okt. 24. péntek, szombat
• jó lenne, ha mindenki el tudna menni
• szállásigényt a következ® gy¶lésre kitaláljuk
(c) Közös mozi

Napirenden kívüli felszólalások
• Nincs

Bors Noémi az ülést 19:00-kor lezárta.
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