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1. Programok 

I. MOEV 
A verseny jó hangulatban telt, a zsűri igazságos volt. Szükség lett volna még néhány plusz emberre 

például a büfé futtatásához, de alapvetően nem volt semmilyen fennakadás. 
II. Ortvay eredményhirdetés 

A terem lefoglalva, oklevelek megvannak, és még szaloncukorban sem lesz hiány. 
III. TISK 

Még mindig az a legoptimálisabb, ha a rendezvényt az ELTÉ-n tartjuk. Az elszállásolást a Kármán 
vagy a Schönherz kollégiumban oldhatnánk meg, esetleg a Hotel Griff Junior-ban. 
IV. CERN 

A választott szervezőtárs Horváth Balázs mellé Enyingi Vera. Az előmunkálatok a hétvégén 
valószínűleg elkészülnek. A hirdetést és reklámozást már a hónapban elkezdjük, de a pénzügyi rész még 
kérdéses. 
2. Pénzügyek 

A közelmúltban az egyetlen nagyobb kiadást a MOEV jelentette, ami közel 26.000 Ft-ba került. 
3. Pályázatok 

Az NKTH szerint nemsokára érkezik majd egy kisebb kifizetés. Egy jónak tűnő pályázatra nem tudunk 
jelentkezni, mert nem egy nagyobb céget képviselünk. 
4. ICPS 

A honlapot folyamatosan teszteljük, már csak néhány helyen hiányos a leírások terén és a szponzoros 
résznél. A feladatokat jobban szét kell osztani. Az étkeztetést a MISZ Kht.-nél oldjuk meg, a büfé a 
Schönherzben lesz. 
5. Egyéb 

Mafigyelő: 
Az új szám hibái kijavítva, már csak az utolsó simítások vannak hátra. Még nincs konkrét elképzelés, 

hogy melyik nyomdában készül majd, de a mostanit lecseréljük, mert több kedvezőbb ajánlatot találtunk. 
Valószínű, hogy megszűnik a havilap státusz. A vizsgaidőszak után arculatváltás lesz, változhat a borító típusa 
és az újság lapmérete. Érdemes lenne megkérni a MOEV előadóit, hogy írjanak egy cikket az újságba a 
témájukról. Halász Gábortól várhatunk egy a külföldön való tanulásról szóló írást. 
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