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Kutatók éjszakája:
Harmónia termet szeretnénk, a terem lefoglalása már elindult. Kísérlet bemutatóhoz kísérletlista kell, hogy mit
akarunk bemutatni, elmondani. Linkek segítenek. pontosnak kell lenni. Hétfőn elkezdődött a regisztráció.
Szombaton lesz egy gyakorló nap.

2 Jubileumi est:
Létszámot kell növelni, eddig 28 régi mafihés jelentkezett, ami nagyon kevés. Honlapon kevés még a tartalom, de a
lényeg fent van. Pdf-es meghívó ki fog menni.
Vázlatos program:
5-6 előadás lesz, 8-tól pezsgőbontás. torta, pogácsa. Utána Gáspár Merse bűvészelőadása. Előadások után beszélgetés,
szabadprogram, becsületkasszás sör. Ott hirdetjük ahol tudjuk. A terem lefoglalva, kifizetve. Aki nem jelentkezik, nem
kap tortát. Minden sokba fog kerülni.

3 Kirándulás.
Emailt kell írni vagy telefonálni dgynek. Két lehetőségünk van: egyvonalú túra, kisvasúttal, vagy rövidebb körtúra.
Utána bográcsozás, vacsora.

4

Országos programok:
4.1 CERN kirándulás időpontját, a március 15-i hétvégét már most foglaljuk le.

4.2 Ortvay-verseny:
Ortvay-versenyt a Mafihe, ELFT, IAPS szervezné, akkor lehetne az EPS-től pénzt kérni, és megoldódna a pénzügyi
gond.

4.3 MOEV:

Zsűrit már most meg lehet keresni. Legyen nő is a zsűriben!

4.4 Közgyűlés
Október 11-12-én lesz. Diósjenő lehetséges helyszín.

4.5 Müncheni cserehétvége:
A jDPG-vel közös csereprogramunk. IAPS-tól pályáztak támogatásra az utazásukhoz. Program rövidebb őszi iskola,
előadások, laborlátogatások, szegedi kirándulás. Szegedieket be kell vonni, hogy dolgozzanak. Termeket lefoglalni,
részletes program kell programfüzettel. Jó lenne előre elküldeni. Pólót készíthetnénk az alkalomra, de póló sokba kerül.
A mi utazásunkat újra be kell pályázni a Campus Hungary-nél.

5 Pénzügyi helyzet:
Közhasznúságihoz van amit még le kell adni. NEA működési pályázatát decemberben meg kell csinálni.
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Egyebek:
6.1 Mindenki írja alá a közéleti ösztöndíjpályázatot.
6.2 Szécsényi-kölcsön helyzete változatlan.

Lájer Márton 20:22-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2013. október 2.
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