
Jegyzõkönyv
Elnökségi ülés

2019.09.24.

Jelenlevők: Fekete János, Ungor Ádám János, Preszner Sándor Tamás, Gréczi Gergő, Pozsár Balázs,
Monoki Vivien

A jegyzõkönyvet Monoki Vivien vezeti.
Fekete János megnyitotta az elnökségi ülést 18:00-kor

Napirend

1. Bejelentések

2. Gólyaavató

3. Internetes anyagok

4. Teaház

5. Szakest

6. FiCsó

Napirendi pontok tárgyalása

1. Bejelentések - a heti találkozó időpontja változott minden héten 6 órától a Fröhlichbe

2. Gólyaavató

• Gréczi Gergő Gábor:elválta a főzést, paprikás krumpli lesz kb 30 főre, bevásárló lista nála,
nem jelzet senki Janinak vissza, hogy vegetáriánus.

• Preszner Sándor Tamás:segít a bevásárlásban csütörtök délelőtt, felajánlotta, hogy hoz
pirospaprikát és azt ,hogy ha valakinek nehézkes a kijutás azt kiviszi, Jani utána kérdez az
elsősöknél.

• Gréczi Gergő Gábor:elvan csúszva gólyaavató egy héttel, mint a ne es pánikba est is volt
és ütközik a ttik-s lakodalommal legközelebb 1 héttel korábbra kell szervezni és figyelni, hogy
ne ütközzön mással.

3. Internetes anyagok

• Preszner Sándor Tamás:Dropbox-Drive összeolvsztása internetről könyvek leszedése és szin-
tén felrakása internetre.

• Fekete János:már meglévő könyvek megosztásának felajánlása.
• Gréczi Gergő Gábor:a különböző fizikás csoportokba fel vesz mindenkit aki SzHb-s, hogy
tudjuk aktivizálni a csoportokat és hogy Ádám átvegye az esemény szervezést interneten.

4. Teaház

• Ungor Ádám János:a teák lejártak be kell szerezni újakat.
• Gréczi Gergő Gábor:ezt meg kell pályázni a HÖK-nél vagy pedig a szakest pénzéből szakí-
tani rá keretet.
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5. Szakest

• Fekete János:A helyszín és az időpont is még képlékeny jövő hétre ötletelni kell rá.
• Ungor Ádám János:Tanáris ebéd ötlet szakest előtt újfent felvetése.
• Gréczi Gergő Gábor:Rossz ötlet lehet és necces mert a tanárok nem feltétlen viselik el
egymást, a helyszín választásnál figyelni kell van olyan terem ahol fizetni kell 10-15 ezret a
helyért, pia 10-15 ezer közt kijön, a szakest nem lehet más ttik-s rendezvény időpontjában és
ne legyen más szakest időpontjában sem ez az október eleji HÖK-ös megbeszélésen derül ki, a
szakestre kb 20 ezret adnak ebből kell gazdálkodni és ha tudjuk a teát is kihozni, figyelnünk
kell, hogy ne legyen csocsó asztal ott, mert nagyon bomlasztó a társaságra nézve.

• Fekete János:Külön lehet szedni a tanáris estét 2-2 tanszék bemutatására, meg elehetne
kérdezni Fehér tanár urat, hogy fejezze be hamarabb az órát így szabad lesz a Bay terem, az
egyik szakest előtt a másik egy teaház helyett lenne.

6. FiCsó

• Ungor Ádám János:Nem tudjuk még, hogy mikor lesz, olyan helyszín.
• Fekete János:Távlati probléma 2 hét pihi gólyaavató után sok a program.

Napirenden kívüli felszólalások

• Nincs.

Egyebek nem lévén az ülést lezárja Fekete János 18:40-kor.
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