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Napirendi pontok:

1. Pályázatok

2. Országos programok

3. Honlap, Mafigyelő

4. Médiamegjelenések

5. Egyebek

Szavazás a napirendi pontokról: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogad-
tuk.
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1. Pályázatok
Adtunk be pályázatot a Pázmány Eötvös Alapítványnak mind a CERN Kirándulásra, mind pe-
dig a Nyári Iskolára. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének, Pálinkás
Józsefnek is adtunk be pályázatot. Lévai Péterrel korábban volt egy megállapodásunk, mi sze-
rint ha a Mafihe segít a CERN nyíltnapon 10-15 fővel, akkor a Wigner Fizikai Kutatóközpont
támogatja a CERN Kirándulást. A Semilab támogatja a Nyári Iskolát. A Femtonics Kft.-től
is kértünk pénzt, valamint megkerestük a Morgan Stanley-t is.

2. Országos programok
• CERN:

Maróti János Endre beszámolt. Február 24-én volt a Nemzeti Bizottsági Ülés, ahol eldőlt,
hogy kik utaznak ki. Erről az e-mailek kimentek. Szombaton lesz megrendezve a Buda-
pesti CERN Iskola, ahol az előadók: Csanád Máté, Nagy Dénes Lajos, Zoletnik Sándor,
Rosta László. Maróti János Endre az ülés után leadja az ILL-nek és az EPFL-nek a részt-
vevők listáját. Biztosítást a jövőhéten kötnek. Sofőrök szállásáról még nem írtak vissza,
erre várnak. Az egyetlen probléma, hogy Grenoble-ban nem tudnak ebédelési lehetőséget
biztosítani a résztvevőknek, a terv az, hogy pizzát rendelnek.

Horváth L. Bence: Az is lehetne az ebéddel kapcsolatban egy ötlet, hogy közös hidegcso-
magot csináltok nekik.
Enyingi Vera Atala: Az ebédért nem mi vagyunk felelősek.
Garaguly Gergő János: De az is kellemetlen, ha nincs lehetőségük.
Enyingi Vera Atala: Szóljatok nekik, hogy nem lesz lehetőség ételt venni.

• Ortvay eredményhirdetés:

Dávid Gyula még mindig nem küldte el az okleveleket, sem a nyeremény összegek száza-
lékos felbontását, így nem tudunk utalni és okleveleket postára adni. Pintér Ádám Balázs
igyekszik mihamarabb elkérni Tőle ezeket.

• NYIFF:

Az időpontja fix, csinálni kell egy eseményt.

• Kolozsvári csereprogram:

Az elsődleges feladat, hogy Pintér Ádám Balázs felvegye a kapcsolatot a kolozsváriakkal.

• PLANCKS magyar forduló:

Sikeresen lezajlott, megvannak az eredmények, a 3 csapatból kijutott a The Martians Jr.
és a Modfizlabor csapat.
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• BSS (Balaton Summer School):

Kroó Norbert és Lovász László a védnökök. Alain Aspect szívesen eljönne, arra várunk,
hogy megtudjuk, hogy ráér-e. A szállással kapcsolatban árajánlatot már kértünk, várjuk
a választ.

3. Honlap, Mafigyelő
A Téli Iskola honlapjára Sárádi András feltöltötte az előadók diáit, még visszavan az animá-
ciók beágyazása. A Nyári Iskola honlapját el kell kezdeni frissíteni, ehhez Galgóczi Gábornak
kéne írnia egy összefoglalót. Maróti János Endre kérte, hogy a CERN Kirándulás honlapjáról
kerüljön le a jelentkezési felület.

Tóth Ágnes: Az online Mafigyelő elindult, azt kell kitalálni, hogy hogyan osszuk meg a cikkeket,
tehát hogyan jelentsük be, hogy van egy új cikk? Célszerűnek tűnik, ha a linket megoszjuk a
facebbok oldalon. Tóth Ágnes kért mindenkit, hogy reklámozza az oldalt, ossza meg a cikkeket.

4. Médiamegjelenések
Balaton Summer School plakátot kell készíteni. Pál Bernadett azt mondta, hogy legkésőbb már-
cius 15-ig megcsinálja, és ha 10-éig nincs még kész, akkor lehet piszkálni, hogy hogy áll a plakát.

Pál Bernnadett érdeklődött, hogy az angol nyelvű bemutatkozó plakáttal mi lesz. Ki kell
javítani a még meglévő helyesírási hibákat és mehet nyomtatásra.

5. Egyebek
• A Téli Iskola idején elveszett a raktárkulcs. Hosszas keresés után sikerült megtalálni a

szekrényen lévő kis résben.

• Sárádi András megjegyezte, hogy az idoda kinti részében büdös van. Feltehetően a mikró
környékéről ered a bűz, rendet kell rakni és kitakarítani.

• Horváth L. Bence beszámolt, mi szerint a géppark cseréje jelenleg már csak azon múlik,
hogy mikor fog Ő is és Radnai Tamás is egyszerre ráérni. Változás történt a gluonon, új
rendszer fut rajta.

Pintér Ádám Balázs megjegyezte, hogy neki van egy gépe, amit szeretne felajánlani az
irodának.

• Tóth Ágnes szólt, hogy a fizweb szeretné, hogy adjunk nekik hardvert. Sajnos nekünk
sincs, így nem tudunk nekik segíteni. Ellenben tárhelyet tudunk nekik adni.
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• Karácsonyi József Sándor beszélt a BME-n megrendezésre kerülő Budapesti Szkeptikus
Konferenciáról, mely idén március 28-án, szombaton lesz. Témája a tudomány megjelené-
se a médiában. Folyamatosan frissül az esemény honlapja. A szokásokhoz híven Härtlein
Károly azt kéri, hogy a Mafihe kezdje el hirdetni körülbelül 2 hét múlva. Az biztos, hogy
az esemény fővédnöke Lovász László. Természetesen a támogatók közé felkerül majd a
Mafihe logó, cserébe hirdeti a Mafihe a saját felületein az eseményt.

• Horváth L. Bence mondta, hogy a levlista azokat az e-maileket is moderálja, ahol túl sok
a címzett, vagy ahol nem a @mafihe.hu-ról megy a levél.

• Horváth L. Bence csinált hb@mafihe.hu listát, amin az összes helyi bizottság levlistája
rajta van, tehát akik a hb-k levlistáin rajta vannak, azok kapják meg.

• Pintér Ádám Balázs felvetette, hogy hogyan áll a Young Minds? Enyingi Vera Atala
elmondta, hogy leadtak 2 pályázatot, amiből az egyik a Döfivel közös, a másik pedig egy
kísérletezős rendezvényre lett leadva. Legutóbbi információja szerint csak annyi teendőjük
van, hogy benyújtják a számlát, és az ELFT megkapja a pénzt. Az még kérdéses, hogy
Ők hogyan kapják azt kézhez.

Vámi Tamás Álmos 20:14-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2015. február 25.

Vámi Tamás Álmos Németh Viktória
Elnök Titkár
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