Házirend
A Sebaj Társaság egy hosszabb, de igencsak hasznosan töltött pihenöt követöen úgy
határozott, hogy a közelmúltban történtek tiszteletére újabb Szakestet rendez. A kihagyott idöszak
alatt újabb ifjú Sebajok láttak napvilágot, továbbá újabb Dicsö Firma társak vártak arra, hogy
tagságot nyerjenek a mi kis Társaságunkba. A Szakest kulturált módon való levezénylése végett
a legfontosabb tudnivalókat a Házirendben gyüjtöttük össze, melynek pontjait mindenki köteles
betartani, bár tudjuk, hogy a vendégeink enélkül is megadják a tiszteletet a szakestélynek:
1. A Szakest legföbb ura a Praeses. Szava szent és sérthetetlen. Az Elnök szavának
ellentmondani nem lehet.
2. Vendégeink bizonyára sok színes hozzászólással, vidám történettel készültek, vagy csak
szeretnének hozzászólni a szakest vidám eseményeihez. Ha szeretnék mondandójukat
megosztani a társasággal, kötelesek a jobb öklüket felnyújtva a szokásos felkiáltással szót
kérni. Ha az Elnök a ezt megadta, és a felszólaló megszólította a szakestet, közzé teheti csiszolt
gyémánt értékü gondolatait, melyet a Szakestély kellö tisztelettel, néma csendben hallgat végig.
A résztvevök csak akkor beszélhetnek, ha szót kaptak, továbbá, ha a Praeses „szilencium ekset”
rendel el, illetve szünet van. Egyéb esetben tilos a beszélgetés, mivel a rendezvény nem egy
kereskedelmi tv kibeszélö show müsorának nyilvános felvétele.
3. A Szakest megszólítása: Mélyen tisztelt már megint új tagot avatunk, továbbá éljenek a
gyerekek Szakestély, magas praesidium, legmagasabb Praeses.
4. A Szakest hivatalos itala a komló, árpa, szölö, alapú sör és muskotály jellegü készítmény. A
minöségi, és mennyiségi problémákért felelösséget nem vállalunk, reklamációt nem fogadunk el!
Aki eme italoktól képletesen, vagy szó szerinti értelemben impotenssé vált, vagy fél, hogy azzá
válik, annak a fuhrwerk cukrozott lónyálat szolgál fel. A poháremelgetést az Elnök
szabályozza!
5. A kocsmai verekedést hagyjuk csak meg a Bud Spancer filmeknek! A Szakesten belül
kialakuló feszültségeket a felek sör-, illetve borpárbajjal kötelesek levezetni. A párbajfegyver
löszerfajtájáról, és a löszer mennyiségéröl a Praeses rendelkezik.
6. Ha valaki úgy érzi, hogy input adatok bevitele puffertúlcsordulást eredményezne, (gyengébbek
kedvéért, „ami befolyik, az rögtön kifolyik”), a szoftverhiba kijavításáig bal pracliját feltartva
vegye igénybe a vízöblítéses HelpDesk felhasználóbarát szolgáltatását.
7. A Házirend, és az Elnök utasításait megsértök büntetést kapnak, melyet az Elnök, és a
Szakest határoz meg. A következö alkalommal a rendzavarót a Szakeströl a Praeses
kivezetteti!
A Házirend a felolvasás és a hitelesítés után érvénybe lép. A Házirend tartalmát csak a Praeses
és a Major Domus módosíthatja.
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