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Jegyzőkönyv
Mafihe Nemzeti Bizottsági Ülésről
Ideje: 2013. július 28.
Helyszín: Debrecen, Blaháné u. 13-15.
Melléklet: Jelenléti ív
Napirendi pontok:
• HB beszámolók, programok
• Pénzügyi helyzet, pályázatok
• Országos programok, MEMO25
• DÖFI/Mafihe DHB kérdés
• Egyebek
Nemzeti Bizottsági Ülésről kimentését kérte: Enyingi Vera Atala, Garaguly Gergő János, Tóth Ágnes, Gajdos Tamás
Napirendi pontokat egyhangúlag elfogadtuk
1.

Helyi Bizottságok beszámolói:
1.1. MFHB
A tavaszi közgyűlés óta nem könyvelhetnek el aktív időszakot. Szeptemberben pólórendelést szeretnének.
T.Zs: EHB-val érdemes tárgyalni a pólórendelés miatt.
Székely Á.:MFHB-ban Almády Balázs lediplomázott, többiek még nem.
T. Zs.: MFHB különszámhoz frissítést küldjétek el Áginak.
1.2. DHB:
Aktívak voltak: EFOTT, Campus fesztivál, rengeteg felkérés jött az elmúlt időszakban, hetente egy előadást
tartottak. Vizespalack-rakéta verseny lezajlott, 2 versenyző jelentkezett, de sok néző jött el. Augusztus 10-én
kísérlet-bemutató a Virágkarneválon, szeptemberben Családi Napon vesznek részt kísérletekkel. Országos
tanévnyitóra is meghívták őket. Szeptember elején részt vesznek még a gólyatáborban és a gólyaavatón.
Kutatók éjszakáján idén is kísérleteznek, szakmai előadásokat tartanak. Sok-sok tervük van a következő
időszakra. Honlapjuk alakul.
1.3. EHB SzHB beszámolója delegált hiányában elmarad.
Tóth Zs.: Böfi fizikus gólyatábor idén is lesz, az éves fizikus-matematikus bográcsozást is
megszervezték. EHB elnökség most kevésbé aktív.
Reméljük az SzHB-ban is jól mennek a dolgok.

2.

Országos programok:
2.1. Memo25:
A legfontosabbról a Memo 25-ről külön napirendi pont van.

2.2. jDPG német csereprogram:
Visszautasították a pályázatot a Campus Hungary-nél. Nem formai gond volt, nem is kértünk sok pénzt.
Novemberben, ha jönnek, akkor szívesen látunk titeket. Egyik magyar résztvevő visszamondta. A németek
már az IAPS-nak és az EPS-nek is beadták a pályázatot.
2.3. Ortvay-verseny:
A kifizetéssel gondok voltak. Érdemes lenne a szervezést az IAPS segítségéven intézni, és a versenyt
megreformálni. Ezt a felvetésünket Cserti József is támogatta. Évfolyamonkénti versenyt soknak találjuk,
érdemes lenne összesített versenyt tartani, évfolyamonként kitüntetéssel. Abszolút helyezések kapnának
díjakat. A versenyt az ELFT, a Mafihe és az IAPS szervezné, így könnyebben meg lehetne oldani a pénzügyi
szervezést. Az előző évek tapasztalatai miatt érdemes lenne Junior díjat alapítani. Megfontolandó kategóriák:
gimnáziumi, egyetemi, PHd.
2.4. CERN Kirándulás:
Érdemes elkezdeni a szervezést. A kertészmérnök hallgató támogatásától nem zárkózunk el.
3.

Pénzügyek, pályázatok:
Nem állunk túl jól. NEA pályázatunkat elfogadták, de várólistára helyezték. Az Új Nemzedékes programban 70.
helyen vagyunk, és 243-ek a teljes rangsorban.
Campus Hungary elutasította a pályázatot, emiatt fel kell hívni a kapcsolattartót vagy személyes felkeresni az
irodájukat.
Pénzügyek: adó 1%-tól függ a jövőnk.

4.

Memo 25:
Tóth Zsolt beszámol: a program jól halad. Két alternatív programötlet létezik: Csillebércen, a nagy teremben, szép
környezet, de büfé nélkül. Csillebércen belül van étterem, ami vállal kivonulást, ott lehetne tartani az ünnepséget.
Következő napi túra onnan indulhatna. Másik lehetőség: BTK-n Könyvtár Klubban termet bérelnénk, ott van
kiszolgálás is. Belváros olcsóbb lenne, de kevésbé lenne hangulatos. Hamar dönteni kell, mert a résztvevőket meg
kell hívni.
Program:
Pénteken Kutatók éjszakája: Lágymányoson tartanánk, közösen a BME-sekkel. Harmónia termet szeretnénk
kibérelni.
Szombat: bankett, a program délután kezdődne, 4-5 óra körül, három előadás lenne régi Mafihésektől. Szabad kezet
kapnának az előadók. Szeptemberben a Fizikai Szemlében megjelenik a hirdetés.
Vasárnap: délelőtti kis túra, délután 4-ig vége lesz a kötetlen beszélgetéshez. Utána bográcsozás, végtelenül
kötetlen program.
Kiadvány: 250 példányban szeretnénk. Mivel lesz feltöltve, arra van terv, ki vannak osztva a feladatok, Zsolti nem
szeretne egyedül dolgozni.
Godó.B.: DHB-ról mit írjanak?
Tóth Zs.: Mafihe-Döfi kapcsolatát, átalakulást. Szegeden elmúlt két évről írnak. Tartani magunkat a
tervhez. Ha rendesen dolgozunk és minden működik, akkor lesz mindkettő. Régi nyifffeseket,
ortvaysokat érdemes megkeresni, sőt elég sok tanárunk is lehet, akik ismerhetnek régi mafihéseket.

5.

Döfi-DHB kérdés:
Ha nem akarunk alapszabályt módosítani, akkor 3 fős DHB kell, és egy Döfitől független ellenőrzőbizottsági tag.
HB-k maguk állapítanák meg a tagdíjat. Nem kényszeríthetnek senkit sem a DHB-be. Aki mind a két egyesületben
benne van, annak kiállítanák a nyugtát a jelképes összegről. Egyetemista Döfi tagokra vonatkoznak a Mafihe
kedvezmények. A két szervezet jogilag teljesen szeparált maradna. Együttműködési szerződés kell kötni. 3 fő kell,
hogy a DHB fennmaradjon, hogy a rendezvényeken részt vehessenek a debreceni hallgatók. Csak az elnökségek
ismerik egymást, ami nem jó. de az utazás drága mulatság. Debrecenben nem tudnak a Mafihéről.
T.J.: Mafihe toporog: nincs hova fejlődnie.
Sajnos a rendszer nem működik így hosszú távon. Most források sincsenek. És nagy gond, hogy nincsenek lelkes
emberek. Közgyűlésre kellene elhívni őket. Fel lehetne használni a születésnapot. a közgyűlést több napra tagolni,
hogy ne legyen ennyire zsúfolt, érdemes legyen eljönni.
Konklúzió: Megmaradó tisztségek: elnök, gazdasági felelős, ellenőrző tag. 5 Ft-os jelképes tagdíj a DHB tulajdona.
Együttműködési szerződés a Mafihével.

6. Egyéb:
Lesz új raktár. Fénymásoló gondok. Útiköltség támogatást egyhangúlag támogattuk.
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