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A következõ kérdõívben szeretnénk megtudni, hogy
mit tudsz a Mafihérõl és a Mafigyelõrõl, és hogy mit
vársz tõlük, illetve mi nem tetszik bennük. A kérdések
többsége tippelõs, azaz csak egy x-et kell tenned, így
igazán gyorsan ki tudod tölteni. Légy szíves tedd meg,
nagyon sokat segítenél nekünk! Ha nincs kedved a
hosszú válaszokhoz, már az is nagyon sokat segít, ha
csak a totó jellegû kérdésekre válaszolsz. A kérdõívet
a HB-dnál tudod leadni, az ELTE-n ez a Mafihe iroda.

Rólad

Neved:

Évfolyamod:

Egyetemed:

Elérhetõséged (e-mail cím):

Mafihe kérdések:

Mit tudsz a Mafihérõl/mit tippelnél?

1. A fentiekbõl kiderült-e számodra, hogy hova
kell vinned a kitöltött kérdõívet? (Ha nem, akkor
nagyon fontos, hogy megtudd és leadd! J)

Igen.
Nem.

2. Hány fizikushallgató tevékenykedik a Mafihe
keretei között?

3. Hány résztvevõje van egy évben a Mafihe
programoknak összesen? (Ha valaki két programon
vesz részt, az kétszer számít.)

4. Mennyi támogatást kapott az elmúlt években
a Mafihe?

5. Hány ember dolgozik a Mafigyelõ megjele-
nésén, a nyomdát nem számítva?

6. Hiányozna a Mafihe?
Igen, mert tök jó programokat szervez, amiken részt
veszek.
Igen, mert a(z) ......................... program jó.
Igen, mert erre a kérdésre ezt illik válaszolni.
Nem, mert én õszinte vagyok és semmi hasznát
nem láttam.

7. Tudsz arról, hogy felajánlhatod (vagy
ismerõseid, rokonaid felajánlhatják) személyi jöve-
delemadód/jövedelemadójuk 1%-át a Mafihének?

Igen.
Nem.

8. Megtetted már ezt?
Nem, mert nem is tudtam, hogy lehet.
Nem, mert másra ajánlottam fel/ajánlották fel az
ismerõseim.
Nem, mert nekem nincs 1%-om és nem érdekelt
annyira a Mafihe, hogy ismerõseim megkérdezzem.
Nem, mert nem értek egyet azzal, ahogy ezt a pénzt
a Mafihe felhasználja.
Nem, mert .................................................
Igen, mert nem ismerek más egyesületet, aminek
felajánlhatnám.
Igen, mert egyetértek azzal, ahogy ezt a pénzt a
Mafihe felhasználja.
Igen, mert ..................................................

9. Lenne-e kedved társadalmi munkával (azaz
ingyen) segíteni a Mafihét vagy a Mafigyelõt?

Igen, ezt már meg is tettem.
Igen, bármiben szívesen segítenék, de nem tudom,
hogy keresselek meg titeket.
Igen, de csak ........................................ �ban
segítenék.
Nem, ehhez lusta vagyok (erre nincs idõm).
Nem, mert nem értek egyet azzal, amit/ahogy csi-
náltok.

10. Tudsz arról, hogy az ELTE-s gólyatáborban
gyakran probléma az autó beszerzése?

Igen, de sajnos nem tudok segíteni.
Nem, de amúgy sem tudnék tenni semmit.
Nem, pedig (simán) megoldhatnám a problémát.

11. A Mafihe milyen programjairól hallottál?
(Légy szíves sorold fel, és osztályozd õket az

alábbiak szerint (nem átlagot fogunk számolni!): 0.
Igazából sejtésem sincs, hogy mi is ez a program, csak
a nevét hallottam; 1. Tök fölösleges; 2. Én nem fogok
rajta részt venni, de másnak lehet, hogy jó; 3. Nincs rá
idõm, de tetszik; 4. Már részt vettem rajta; 5. Részt
vettem rajta, és azóta mindenkinek reklámozom J.)
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Mafigyelõ kérdések

1. Van értelme a Mafigyelõnek?
Igen, mert szórakoztató.
Igen, mert hasznos információk vannak benne.
Igen, mert megszoktam és jó, hogy van egy fizIQs lap.
Nem, értelme nincs, de nem csak értelmes dolgokat
kell csinálni.
Nem, és nem is értem miért foglalkozom most a
kérdõívvel.
Egyéb:

2. El szoktad olvasni a Mafigyelõt?
Igen, elejétõl a végéig.
Igen, átlapozom, és ami érdekesnek tûnik,
elolvasom.
Nem, csak a címlapját és a hátoldalát szoktam látni
(mások kezében J).
Nem, azt se tudom, hogy került ez most a kezembe.
Egyéb:

3. Tetszik az új logó (nem a kép, hanem a fenti
rész, ami állandó, azaz a logo)?
Igen, jól néz ki.
Igen, bár még lenne mit javítani, mégpedig:

Nem, de a réginél még így is jobb.
Nem, a régi jobb volt.
(Az októberi szám címlapja a �régi�, a novemberi
és a decemberi számé az �új�.)

4. Az újság külalakjáról mi a véleményed?
Nekem tetszik.
Lehetne jobb, de azért elfogadható.
Nem tetszik, de lehetne rosszabb.
Szörnyû, nem nagyon tudok rosszabbat elképzelni. J

5. Mi tetszik benne leginkább?

6. Mi legkevésbé?

Szöveges értékelések
Ezt a legnehezebb kitölteni, ellenben ezzel tudsz a

legtöbbet segíteni nekünk, illetve ha szerinted hasznos
a Mafihe, akkor magadnak is. Jólesik a dicséret, de a
kritika többet ér, mi mindegyiknek örülünk.

Véleményem a Mafihérõl:

Véleményem a Mafigyelõrõl:


