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1.  Pénzügyek
Vanó Lilla elmondja, hogy a kasszában 62.000 Ft lesz, ha mindent kifizetünk, és
a BME-től még érkezik majd 4.000 Ft.

18:44 Biricz András megérkezik.

2. Programok
Vanó Lilla ismerteti a gravitációs hullám bulin történteket, és az eredeti tervtől
való eltéréseket, pl.: hogy az előadás maga 1 óra helyett 2 óra hosszú volt. Az
esemény kiadása nem volt túl sok.

Rácz Gergely ismerteti az első Tea és Kex eseményen felmerült problémákat.
Az előadások túl hosszúak voltak, és volt egy 20 perces késés is, ezeken kívül
nem volt gond. A második Tea és Kex esemény április 14-én lesz megtartva
Ispánovity Péter Dusánnal, az eseményt Bélteki János vagy Kenéz Zoltán fogja
vezetni. Foglal még termet, előadók még nincsenek kiválasztva.

A fizikus túrát hirdetni kell, mert kevés a jelentkező. Sveiczer András feladata a
bográcsozáshoz szükséges eszközök szállítása, de szüksége van segítőre. Rácz
Gergely mindent kiír az eseménnyel kapcsolatban, amint lezárul a jelentkezés.

Rácz  Gergely  elmondja,  hogy  a  színházjegyek  megvannak,  betette  őket  a
széfbe. Kért róluk számlát.
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Rácz Gergely elmondja, hogy április 30-án lesz a Fiziqs Foci. A pályázatra még
nem reagáltak  a  BEAC-nál.  Az  esemény  8  órakor  kezdődne  a  KCS  pályán,
megkülönböztetőket,  labdát  és  érmeket  pedig  kapunk.  Saját  költség  csak  a
büfé lenne, a résztvevőknek pedig a fizetés becsületkassza, illetve önköltséges
alapon megy. Rácz Gergely továbbá hozzáteszi, hogy az oklevelek nyomtatása
ezeken felül pluszköltség, 10.000 Ft elvileg elég rá. Hegedüs Dávid felveti egy
olcsóbb oklevél nyomtatás ötletét a BME-nél, mivel oda vihetünk lapot, amire
nyomtatják. 

Rácz Gergely elmondja, hogy beszélt Berekméri Evelinnel a bográcsozásról a
matekosokkal, a kapcsolatot a két fél között majd ő fenntartja. Május 13-án lesz
az esemény megtartva, de a kezdőidőpont még kérdéses.

Vanó  Lilla  és  Rácz  Gergely  felvetik  egy  újabb  buli  ötletét.  Rácz  Gergely
elmondja, hogy a földtudományosoknak lesz egy felezőjük április 7-8-án vagy
21-én,  de  inkább  utóbbi.  Ezen  kívül  támogatnának  egy  valamelyik  szakkal
közös barátságbulit. Vanó Lilla Föfikém helyett támogatja a barátságbuli ötletét,
de ezt már tavaszi szünetben le kéne tisztázni, mert április 7. már közel van. 

Vanó Lilla elmondja, hogy a Budapesti Hétvégén laborlátogatásra 24 emberből
csak 12-en mentek el, ebből 8-an elnökségi tagok. A körülmények miatt nem
mentek fürdőbe. 

3. FÓKA
Biricz András ismerteti a heti FÓKA órák terveit. Eddig 8 óra volt, és áprilisra
még többet terveznek. 

FÓKA plakát még mindig nincsen kész, az elkészítésében Sveiczer András segít.
Vanó Lilla a következő elnökségi ülésig szeretné, ha ezek elkészülnének. 

4. Pólók, ajándéktárgyak
Vanó  Lilla  elmondja,  hogy  beszélt  Maróti  János  Endrével,  mivel  érkezett
árajánlat, de csak egyben az egészre. Viszont mi nem tudjuk így kiszámolni,
hogy  hány  pólótól  éri  meg  a  rendelés.  Sveiczer  András  elmondja,  hogy
szerződésnél  nem  tudjuk,  mi  az  olcsóbb,  de  a  szerződés  még  nincs  meg.
Hegedüs Dávid  javaslata,  hogy hagyjuk egyelőre  a  szerződést,  Maróti  János
Endre ma ír majd nekik mindennel kapcsolatban, s csak ezután indítanánk majd
meg. 

Sveiczer  András  elmondja,  hogy  tervez  majd  bögrét,  a  mintájuk  még
kérdésesek. Ötlete az, hogy lehetnének akár bizonyos pólók mintái is rajtuk. 
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6. Honlap
Rehó  Richárd  elmondja,  hogy  szünet  végére  megindulhat  a  pólórendelés
my.mafihe.hu-n.   Támogatja  a  webshop-hoz  hasonló  rendszert,  annyi
különbséggel,  hogy ezen rendelni,  és nem vásárolni  lehetne. Egyszerre több
pólót is lehet majd rendelni. 

7. Egyéb
Vanó  Lilla  elmondja,  hogy  beszélt  az  EJC  igazgatójával,  és  a  fizika-matek
műhely  titkárával  a  Budapesti  Hétvégével  kapcsolatban.  A  beszélgetésből
kiderült,  hogy  ha  lenne  az  EJC  Fizika-Matek  Műhelye  és  a  Mafihe  között
együttműködés, kapnánk pl.: pályahasználati engedélyt. Ehhez nemhivatalos-
hivatalos nyilatkozatra lenne szükség, hogy igen, az együttműködés fennáll.
Ennek  eredményeképp  az  EHB  honlapon  megjelenne  az  EJC  fizika-matek
műhely, és az ő honlapjukon pedig a Mafihe, akár külön fülként. 

Vanó Lilla továbbá elmondja, hogy a konferencia lehetne csak fizikusok, magyar
fizikusok  között  az  EJC-ben.  Tervezett  hossz:  3  nap.  Egy  nagy  terem  állna
rendelkezésre, ott lehetnének megtartva az előadások, amik fél óra hosszúak
lennének. A helyszínen szállást csak akkor tudnak adni, ha UV hét van, vagy
nyár. Vanó Lilla ehhez hozzáteszi, hogy az esemény lehetne szeptember elején,
de ekkor fennál annak a lehetősége, hogy nem szobákat kapnak a résztvevők,
hanem egy közös teremben kell aludni hálózsákban.

Vanó Lilla lezárja az ülést 19:54-kor.

Budapest, 2016. március 21.

Vanó Lilla Juhász Nikolett
Elnök Titkár


