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Egyhangúlag 4 fő jelenlétében elfogadva. 

 

1. Pénzügyek, pályázatok 

Elkészült a bemutatkozó brosúra. Garaguly Gergő leveleket írt cégeknek. 

Egyéb pályázatokról nem tudunk. 

Továbbiakban megvitattuk, hogyan lehetne cégektől támogatást kérni. 

 

2. Országos programok.  

1. CERN Kirándulás:  

Pintér Ádám ismertette a szervezés állását. Program és szállások lefoglalva, finanszírozás rendben. Kis 

hiba, hogy idén is különjárattal megyünk. Erdélyi résztvevőknek pontos adatokra van szüksége az 

indulással kapcsolatban. Póló idén újra lesz.  

Nagy Dénes Lajos tanácsa: érdemes lenne felkészítő iskolát tartani a CERN Kirándulás előtt. Ebben 

támogató lehet a CERN, magyar kutató intézetek tartanának előadásokat. Megkeresésünkre Dr. Fehér 

Sándor JNEA kuratóriumi tag és Lázi Márta sem reagált.  

 

2. NyiFFF: 

Versenykiírásra várunk, hogy megkezdhessük a hirdetést. Szállást Szigligeten lefoglaltuk, a dátumot még 

pontosíthatjuk. 

 

3. Spring School 

Öt fő lemondta, ezért újra meg kell hirdetni a programot, bár még fel tudjuk esetleg tölteni. Költségek: 

~20000 Ft + kiutazás költségei, de ehhez támogatók kellenek. Németek költségvetése sokkal nagyobb, 

minta miénk. A program nagyon jónak ígérkezik. Az időpont sajnos megegyezik a NyiFFF-ével. Feladat: 

árajánlatot kérni buszra és vonatra is. 

 

3. PLANCKS magyar forduló 

Stephen Hawking nyitja meg a versenyt. Hét magyar csapat jelentkezett: magyar fordulót kell tartani. 

Szervezők küldik ki a feladatot és ki is javítják őket.  A versenyre visszatérünk később. 

 

4. Erdélyi-magyar olimpiai előválogató  

Vígh Máté 13. előolimpiai versenyhez Lájer Mártontól támogatást kért és szóban ígéretet kapott. Nincs 

pénzünk támogatni, tárgyi támogatás is kétséges. 

Ötlet: Résztvevők díjazásához pólóval tudunk hozzájárulni. 

 

5. Egyebek: 

ELTE Északi Tömb 2.106 szoba 

1117 Pázmány Péter sétány 1/A 

Tel: (1) 372-2701 

Fax: (1) 372-2550 

E-mail: mafihe@mafihe.hu 

http://mafihe.hu 
 



Wigner Szakkollégium támogatott minket, ezért kedvezményesen jöhetnek a mafihés programokra. 

 

 

Vámi Tamás Álmos 19:50-kor lezárta az ülést. 

 

Budapest, 2014. március 26. 
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