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1. Tagosítási kérelmek tárgyalása
Nem érkezett új tagosodási kérelem.

Az Elnökség úgy döntött, hogy mivel a tagságok csak szeptember 1-ig érvényesek, október 10-
ig lehet meghosszabbítani, és a póthatáridő is lejárt már a tagság meghosszabbítására, ezért,
akik a többszöri felszólító e-mail után sem tagosodtak újra, azokkal a következő e-mailben már
tudatjuk, mikor szűnik meg teljesen a tagságuk.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
Mivel a CERN Kirándulásra új szállást kell keresni, mert a korábbi olcsó szállás nem elérhető,
ezért jóval drágábbak lesznek a költségei, mint amire számítottunk.

3. Beszámoló a JDPG 10 éves évfordulójának eseményéről
Hegedüs Dávid képviselte a Mafihét a JDPG 10 éves évfordulóján, melyen több National
Committee-ből is részt vettek. Beszámolójában elmondta, hogy péntek este a ceremónián
mondott beszédet és a másnapi nemzetközi kapcsolatok témájú workshop-on is jelen volt. Meg-
ismerkedett a Francia Fizikai Társulat egy alszervezetének az elnökével, akikkel akár további
kapcsolatot is kialakíthatnánk, ezenkívül felhívást kaptunk, hogy részt vehetnénk az Internati-
onal Physicists’ Tournament versenyen, amelyen az országot egy csapat képviseli két mentorral
kiegészítve. Maga a verseny kísérleti jellegű, elő kell adni az eredményeket és bírálni kell a többi
csapatot.

Hegedüs Dávid: Olyan szempontból hallhattatok az International Physicists’ Tournament-ről,
hogy a középiskolásoknak szervezett International Young Phisicists’ Tornament-en volt magyar
csapat is. Minden országból, aki indít csapatot van egy kontakt ember, aki a szervezői gárdában
benne van, ez lehetne a Mafihéből valaki. Jövőre küldhetnénk egy csapatot és be lehetne vezet-
ni, hogy itthon akár egy előválogatót tartsunk. És kellene találni két mentort, akik kiutaznak
a csapattal.
Maróti János Endre: Majd mi is csinálhatnánk a 30 éves évfordulóra egy hasonló rendezvényt.
Hegedüs Dávid: Igen, 2018 elején lenne érdemes elkezdeni, esetleg a jövő évi Közgyűlésen már
beszélhetünk róla.

4. Országos programok
• TISK:

A Téli Iskolára való jelentkezés a my.mafihe-n keresztül fog folyni. A jelentkezési határ-
idő a szállást kérőknek a meghirdetés után egy hónapon át fog tartani, akik nem kérnek
szállást, nekik pedig az esemény előtt néhány nappal zárjuk le a jelentkezést.
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Hegedüs Dávid: A honlapot kellene frissíteni. Sveiczer Andrásnál nagyjából megvan
a felső fejléchez a terv, ezenkívül kell leírás az eseményhez, Lilla kérlek ezt te írd meg.
Jövőhéten ha lesz már program, akkor ki is lehet rakni.

• BSS:
Maróti János Endre: Definiálni kellene, hogy ki miért felelős. Gábor lehetne az előadókért
a felelős, mert eddig is inkább ő beszélt velük. Én keresek szállás, konferencia helyszínt
és az étkezést is megszervezem.
Vanó Lilla: A szállásban segítek szívesen, mert már írtam a balatonboglári kollégiumnak
és a Pannon Egyetem kollégiumának is.
Hegedüs Dávid: Mindenképp rögzítsük le legalább a helyszínt, mert így nem tudunk
pályázni sem és ahhoz még a honlapot is frissíteni kellene, hogy legalább elérhető legyen.
Ezenkívül kellene egy új szervezői csoport vagy a régit felfrissíteni és aktivizálni.

• CERN Kirándulás:
Az előzetes terv már készen van. Az olaszokkal még tárgyalni kell és habár nincs még
szállás, de már sok ajánlatot kaptunk.

Hegedüs Dávid: A régi CERN Kirándulások bevált szállásait meg lehetne nézni.
Maróti János Endre: A google driveon fent vannak, ott elérhetitek őket.
Hegedüs Dávid: Decemberben már jó lenne hirdetni, de szállás nélkül nem tudjuk.
Maróti János Endre: Ha a program végleges lesz, akkor a honlapot is frissítsétek, mert
honlap nélkül sem lehet hirdetni.

• Német csereprogram:
Január elején kezdjük meg a szervezést. A tervezett szegedi helyszín miatt elsősorban az
ottani Helyi Bizottsággal kell beszélni, hogy segítsenek a szervezésben.

• MOEV:
Az első helyezett nyereménye idén tárgyi nyeremény vagy kupon lesz.

Biricz András Mátyás: Tavaly aki a MOEV-en CERN Kirándulást nyert, de nem tu-
dott elmenni, ő idén akkor jöhet?
Hegedüs Dávid: Igen, ha egyszer megnyerte, akkor elmehet.

5. Mafigyelő, médiamegjelenések
Nem volt hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz.

6. Informatikai fejlesztések, honlap
• Informatikai fejlesztések:

A kamera fel lett szerelve az irodába és az e-mail rendszer is lett fejlesztve, ezenkívül az
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új elnökségi tagok megkapták a jogosultságokat. A Fizwebtől kaptunk választ a videós
ötletünkkel kapcsolatban, hogy ők nem szeretnének ennél többet foglalkozni a dologgal.

• Honlap:
Maróti János Endre: Az új tisztégviselők bemutatkozásait fel kell tölteni a honlapra.

7. Egyebek
• Biricz András Mátyás: Az olaszok eseményét, a Lights of Tuscany-t hogyan reklámozzuk?

Hegedüs Dávid: Én Facebookon megosztottam és a tagoknak is ki fogom küldeni e-
mailben.
Vanó Lilla: Eltés listára nem küldjük ki?
Hegedüs Dávid: Kiküldhetjük, de fel kell hívni rá akkor a figyelmet, hogy csak Mafihe
tagok mehetnek.
Maróti János Endre: Akkor országosan is küldjük ki.

• Biricz András Mátyás: November 17-e és 20-a között én IAPS meetingre megyek, ezért
majd addig beszéljük meg, ha valamit szeretnétek, hogy közvetítsek feléjük.

Hegedüs Dávid 21:25-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2016. november 03.

Hegedüs Dávid Bódai Viktória
Elnök Titkár
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