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1. HB beszámolók, programok
• Debreceni Helyi Bizottság (DHB)

Nem képviseltette magát a Helyi Bizottság.

• ELTE Helyi Bizottság (EHB)
Nem képviseltette magát a Helyi Bizottság.

• Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság (MFHB)
Nem képviseltette magát a Helyi Bizottság.

• Pécsi Helyi Bizottság (PHB)
Nagy-Csiha Zsuzsanna beszámolt a Pécsi Helyi Bizottság munkájáról: Lézer Hétvége lett
volna, de ez nem valósult meg a kevés jelentkező miatt, a probléma az lehetett, hogy
nem hétvégén volt. A Pécsi Hétvégét szerveztük, jövőhéten lesz Szakest. Utódkeresés
szempontjából van még egy jelöltünk az eddigiek mellett.

• Szegedi Helyi Bizottság (SzHB)
Soltész Attila beszámolt a Szegedi Helyi Bizottság munkájáról: a héten volt Szakest, ami
egészen jól sikerült, 40-50 fő vett részt rajta. A titkárunk itt hagyott minket, és az utód-
keresés jelenleg is zajlik minden pozícióra.

Nagy-Csiha Zsuzsanna: A szegedi fordulója mikor lehetne a Lézer Hétvégének?
Soltész Attila: Ősszel.
Nagy-Csiha Zsuzsanna: Van rá esély, hogy tavasszal bepótoljuk a pécsi fordulót?
Soltész Attila: Nem, sajnos nincs rá idő.

2. Pénzügyi helyzet, pályázatok
A BSS-re még mindig keresünk támogatókat.

Az őszi Közgyűlésen felmerült, hogy a Helyi Bizottságok kérhetnek pénzt a programjaikra
az SZJA1% keretből. Az Ülés megbeszélte, hogy ki lesz alakítva egy lehetőség a Helyi Bizottsá-
gok számára, hogy a programjaik költségeik egy részét fedezhessék a keretből. Erre bővebben
majd a legközelebbi Közgyűlésen visszatérünk.

Határozat 2017/3.

Az Elnökség 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta, hogy
a Helyi Bizottságok szeptembertől erre kialakított űrlapon kérhessék, hogy a prog-
ramjaik költségeinek egy részét fedezhessék az SZJA1% keretből.
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3. Országos programok
• Nyifff

Az esemény kész van, már csak hirdetni kell. Az ELTE-n elég jól reklámozva van, de
örülnénk, ha nem csak Budapestről jönnének csapatok. Az előfeladatok is megtalálhatóak
már az esemény honlapján.

• Balaton Summer School
Július 17. és 23. között kerül megrendezésre Siófokon. Eddig kevés a jelentkező és ők
is inkább külföldiek, ezért a magyarok között jobban kellene reklámozni. Április 9-e a
jelentkezési határidő, de ez meg lesz hosszabbítva. Felmerült az ötlet, hogy napi jegy
is legyen szállás nélkül, de erről később még beszélni kell és pontosítani, hogy mit is
tartalmazzon.

• Német Csereprogram
Őszre tervezzük, de a következő években megpróbáljuk úgy szervezni, hogy ne a BSS-el
egy évben legyen. Nem tudjuk kivitelezni, hogy ingyenes legyen maga a részvétel, mert
nem találtunk támogatókat. Még megpróbáljuk az Atommagkutató Intézetet megkeresni
támogatás szempontjából. A programnak már csak a pénteki és szombati része hiányos.
Csütörtökön érkeznének a résztvevők, péntek délelőtt labor látogatások, szombat délelőtt
előadások lennének és vasárnap indulnának haza.

• 2017/18-as Helyi Bizottságok hétvégéi
Megbeszéltük a hétvégék közelítő időpontjait. A következő évben az őszi Közgyűlést nem
tartjuk egybe a budapesti hétvégével.
A megbeszélt időpontok:

– Közgyűlés: október 7.

– Pécsi Hétvége: november közepe

– Szegedi Hétvége: április vége

– A Debreceni Hétvége: ősszel

– Budapesti Hétvége: tavasszal

Az utóbbi kettőt még pontosítani szükséges.

4. Egyebek
• Mafihe Facebook oldal

Kevés a bejegyzés a Facebook oldalon és az üzenetekre sem figyelnek azok, akik látják,
ezért ki kéne osztani a Facebook oldal karbantartását és figyelését a Médiakoordinátorra.

• Mafigyelő
A Mafigyelő főszerkesztő egy Elnökségin vett csak részt még ősszel, azóta nem nagyon
hallunk felőle. Nyomtatott formában csak ősszel a gólya Mafigyelő jelenik meg, minden
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más online, de jelenleg a tervezett tavaszi kezdés a gólya Mafigyelő szerkesztésére sem
indult még el. A Pécsi Helyi Bizottság szólt, hogy ha lesz, akkor nekik augusztus végére
már kellene a gólya Mafigyelő.

Hegedüs Dávid 11:10-kor lezárta az ülést.

Budapest, 2017. április 1.

Hegedüs Dávid Bódai Viktória
Elnök Titkár
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