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Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

Alapítva 1988-ban, közhasznú szervezet,
az International Association for Physics Students magyarországi tagja.

Jegyzőkönyv
Mafihe Nemzeti Bizottsági Ülésről
Ideje: 2013. március 23.
Helyszín: Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Melléklet: Jelenléti ív

Napirendi pontok:
• Helyi Bizottságok beszámolói
• Országos programok
• Pénzügyi helyzet, pályázatok
• Cern-kirándulás
• Egyebek

1.

HB beszámolók.
1. DHB:
Nem tétlenkedtek:
Közösségi programok: október 17-én gólyatúrát tartottak, sajnos kevesen jöttek el.
Decemberben tartottak Mikulás partit, március 6-án szakestet a matekosokkal. Kísérlet bemutatókat továbbra is
tartanak: részt vettek a See Science-en is.
Honlap működik, egyéb honlap-kezdemények meg fognak szűnni másfél hónapon belül.
Matricák sikeresek voltak: 9972 db elfogyott.
DHB Tervei: Bemutatók további szervezése, Erasmus tájékoztatás, repülök készítése, Campus Fesztiválon, EFOTT-on
való részvétel, valamint óriás szappanbuborékos találkozóra is szeretnének elmenni. Döfi-Mafihe kapcsolatát helyre
kell tenni. Alkalmas időpont: Debreceni Hétvége. Jogi folyamatokat elő kell készíteni, két hét múlva el kell kezdeni az
egyeztetéseket.
EFOTT-ra a Mafihe kivonulása akadályoztatott, mert nálunk akkor még záróvizsgák, vizsgák vannak.
Lájer M.: Közgyűlés lehetne a Debreceni Hétvégén. Ehhez viszont szállást kell találni.
2. EHB:
Horváth L. Bence nem tudott megjelenni, helyette Jófejű Anikó számolt be a küldött beszámoló alapján. Beszámoló a
jegyzőkönyv végén csatolásra került.
Tomán J. Nem sok program ez egyszerre?
Jófejű A. Reméljük meg fogják tudni valósítani.
3. MFHB:
MFHB nehéz helyzetben van: Wigner társasjátékosok nem kommunikálnak, műegyetemi hallgatókat nehéz aktivizálni.
Hirdetnek a kari lapjukban is, és mégsem jönnek el a rendezvényekre. Érdemes lenne az öntevékeny embereket
összefogni, úgy hogy magukért tegyenek.
Szakkollégium sincs jó helyzetben, nem tudják bevonzani az embereket. Ők előadásokat, programokat szerveznek, és a
BME ezt anyagilag is támogatja. MFHB egyetlen forrása a tagdíjak.

4. SZHB:
Nagyhétvége lezajlott, csocsó verseny jól sikerült. Teaházak sikeresek, de a póker nem volt szerencsés, nem találtak rá

helyet, de a HÖK segített. Szakestet a JATE Klubban tartottak, csapatvetélkedő után. A kosárcsapat a bajnokságban
játszik, és már tanár-diák foci is van, szeptemberről szeretnének röplabdázást is csinálni. HÖK-ös sportnapon lesz
SzHB-s bográcsozás is, saját sátorban fognak főzni.
Pólókat rendeltek nagyobb mennyiségben, és ezeket próbálják ők is eladni.
Érdemes lenne pólómintákat cserélni.
2.

Országos programok:

1. MOEV:
Jól lement, zsűri megdicsért minket.
2. Ortvay-verseny:
Lezajlott, köszönet a EHB-nak. Külföldi diákok elég jól szerepeltek. Elfekvő pénzből Amazon utalványokkal lett
meghirdetve. De ha több külföldi lenne, akkor gond lett volna, mert az Amazon nem tud számlát adni, és nem tudjuk
elkönyvelni őket.
3. TISK:
Résztvevők visszajelzései alapján néha nehéz volt a téma. De nagyon jó és színvonalas iskolát sikerült szervezni.
Sikeres programnak könyvelhető el.
4. Cern kirándulás:
Névsort ma tárgyaljuk. Campus Hungary-s pályázatot ősszel pályáztuk meg. 15 főt pályáztunk meg, akik után még
nem érkezett meg a szerződés. BME támogat minket, de nem tud sokat tud adni idén.
5. Nyifff
Április 26-28-án, Szigligeten lesz. A részvételi díj 5000 Ft, idén 3 napos rendezvény lesz. Tavaly nagyon sok támogatást
kaptunk, ennek köszönhetően, akkor nagyon olcsó volt. Idén kevesebb a támogató segít minket.
6. Nyári Iskola
Nyári iskola július 3. hete körül lenne, Balatonalmádiban. Három szekciót szeretnénk, kvantumkémiakvantumbiológia, áramlástan, és űrfizika-csillagászat témakörökben.
Nehéz lesz a gyógyszergyáraktól támogatást szerezni.
7. MEMO 25
Egyhangúlag megszavaztuk, hogy áttesszük Egyebek napirendi pontba.
Szünet. 16:00

3.

Pénzügyek, pályázatok:
Garaguly Gergő ismertette az egyesület anyagi helyzetét.
Campus Hungary pályázatnak köszönhetően nem lesz veszteséges a program a CERN kirándulás, a BME kevesebb
összeggel tud minket idén támogatni.
Pázmány-Eötvös Alapítvány is támogat minket az idén.
Pályázatok: hétfőn beadunk egy NEA pályázatot a MEMO 25 -re, és egy másik pályázatot a Norvég Alaphoz.
Nemezetközi csereút lesz a németekkel. Sajnos a graziakkal megszakadt a kapcsolat. Őszi Iskolát szerveznénk a
számukra, szegedi/ debreceni kirándulással egybekötve
Nyári iskola finanszírozásában probléma merült fel.
NyIsk idén nem lesz nemzetközi, nem sok külföldi jött el, visszatartó erő az angol.
Semilab: Erősen szűkösek a forrásaik. Ne számítsunk túl sok támogatásra. Pázmány-Eötvös Alapítványnál próbáljuk
meg bepályázni a Nyifffet. Nyári Iskola szekcióit is így kell meghirdetni, hogy legyen hozzá támogatást. Áramlástannal
elég sok embert meg lehetne keresni. Cserébe nekünk is nyújtani kell valamit.
4.

CERN
Megbeszéltünk, hogy kit támogatunk, hogy részt vegyen a CERN Kiránduláson. 15 fő aki biztosan megy.
Megszavaztuk a nem fizikusok tagosodását, akik szeretnének CERN-be jönni, vagy a TISK-en itt voltak, és tagosodni
szerettek volna.
17:50-kor Garaguly Gergő távozott.
Tagosodást Garaguly Gergő távollétében egyhangúlag megszavaztuk.

CERN Kirándulás résztvevőinek listáját és várólistát is Gergő távollétében egyhangúlag támogattuk.
5.

Egyebek:

1. Memo25:
A honlap vázlata elkészült, megnéztük. Tervezett események: születésnapi megemlékezés, beszéd után kötetlenebb
találkozó, fogadás egy olcsó, de jó kocsmában.
Ötletként felmerült: tarthatnánk előadásokat, emléktúrát a Budai-hegyekben bográcsozással. Kutatók éjszakájához
hasonló fizika órát tarthatnánk.
Memo25-ös kiadvány készül, tervezetten 40 oldal körül lenne. A Mafigyelős cikkek nem elegek, cikkötletekre van
szükség. Exelnökséges listára ment ki már levél. Akik válaszoltak, azokkal már felvettük a kapcsolatot. Személyes
megkeresés, ami működhet. SzHB és DHB is Szeged segít a megkeresésekben. Lehetne kiállítás is szervezni.
Részt lehetne venni egy flashmobon, esetleg megkeresni a Csodák Palotáját.
Ezt pályázzuk be a NEA pályázaton. fele összeg a kiadványra, másik fele a rendezvényre.
Lehetne benne színes rész, de ki kell gondolni, hogyan szeretnénk. Oldalszám/margó. Memo25 csoportot jobban bele
kell vonni a munkálatokba. 1-1 fő munkája a helyi bizottságoknál sokat segíthet.
2. Német csere:
IAPS támogatás áll rendelkezésre. November 21-24. lenne számukra a megfelelő időpont. Ebben az intervallumban kell
kijelölni egy napot, amikor kirándulunk. Szegeden megbeszélik a dolgot, hogy ellátogathatunk-e hozzájuk. 20-20 fő
venne részt a programban.
3. Bejelenteni való:
ICPS jelentkezés későn indult, de már le is zárták a jelentkezést. Aki szeretne még, késői jelentkezésben még
regisztrálhat, ekkor harminc napon belül be kell fizetni a részvételi díjat.
4. Téli Iskolás jegyzetek:
Akik a jegyzetek megírására vállalkoztak, épp zárthelyiket írnak.
5.

Egyhangúlag megszavaztuk, hogy támogatjuk a vidéki NB tagok utazási költségeit.

18:45-kor Lájer Márton lezárta az ülést.

Budapest, 2013. április 7.
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