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Közgyőlési meghívó

Ünnepi köszöntı

Az elnökség a Mevisz éves közgyőlését
2009. május 26-a (kedd) 17:00-ra az
Üllıi út 24.-be az alábbi napirenddel hívta
össze:
- elnöki jelentés,
- titkári jelentés,
- felügyelı testületi jelentés,
- Bárka-témafelelıs beszámolója,
- Ladik-témafelelıs beszámolója,
- pénztárosi jelentés,
- 2008. évi zárszámadás,
- 2009. évi költségvetés,
- 2008. évi közhasznúsági jelentés,
- tisztújítás,
- egyéb.

2008. XII. 13-én Lágymányoson ünnepeltük a
Mevisz 20. születésnapját. Ebbıl az alkalomból az ünnepi közgyőlés 10 személyt (Cserháti
Pétert, Csorba Gábort, Farkas Mártát,
Kertész Esztert, Kézdy Pált, Kovács Imrét,
Kovácsné Tóth Mártát, Muth Esztert, Péterfia
Csabát és Szász Gizellát) tiszteletbeli taggá
választott. İket Ittzés Ádám köszöntötte:
"Nem ti választottatok ki engem, hanem én
választottalak ki, és rendeltelek titeket arra,
hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és
gyümölcsötök megmaradjon..." (Jn 15, 16)
Az alkalomra készülve sokat töprengtünk az
emléklap szövegén, és különösen azon, milyen ige kerüljön rá. Semmiképpen nem szerettünk volna az alkalomhoz illı, de éppen
emiatt „elkoptatott” bibliai verset választani.
Érdekes, hogy több igét kerestünk, de ez volt
az elsı, amelyre ráakadtunk. Szinte véletlenszerően. Így talán magára az igére is igaz,
hogy nem mi választottuk. Úgy érezzük, hogy
Rátok, és arra a kapcsolatra, ami a Meviszhez
főz Titeket, mindenképpen igaz ez. Hisszük,
hogy nem a Ti választásotokon múlott, hogy a
Mevisz ügye – ahogyan erre az emléklap is
utal – szívügyetekké vált. Jézus Krisztus hívott és tartott meg Benneteket a Meviszben. İ
ajándékozott meg Titeket ezzel a közösséggel,
és minket Veletek; ı munkálta mindig és
munkálja ma is azokat a jó gyümölcsöket,
amelyeket tapasztalunk az életben. Így köszönjük meg Istennek és köszönjük meg
Nektek is, hogy sok éven át itt voltatok, itt
vagytok a Meviszben, a táborokban, köztünk.

A közgyőlés akkor határozatképes, ha
azon a Mevisz rendes tagjainak (kb. 300
fınek) a többsége megjelenik. A közgyőlés határozatképtelensége esetén (ami
nagyon valószínő) 17:15-tıl pótközgyőlésre kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Címünk: 1085 Budapest, Üllıi út 24.
Telefon: 06-1-317-1671
Mobil: 06-20-824-2047
E-mail: mevisz@mevisz.hu
Adószám: 19011352-1-42
Bankszámlaszám: 11705008-20409597
Honlap: www.mevisz.hu – sok érdekességgel!

..........................................................................

Az újsággal kapcsolatos észrevételeket és írásokat Kiss Csabának, a csaba@mevisz.hu
címre, vagy a Mevisz postacímére küldjétek!
Köszönjük! ☺

Kertész Eszter: Lábjegyzet
Én vásznat vágynék mondani
vagy kenyeret,
hogy betakarózhass vele,
vagy megehesd.
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BÁRKA HÍRMONDÓ
Juhász László: Út a Kálváriára

PÉNZES ÜGYEK

Hosszú rögös az út a Kálváriára
Durva a fakereszt, Krisztus vállát nyomja,
Zokszó nélkül tőri, tudja, ez az ára,
Mert az emberiség minden bőnét hordja.

Amint azt talán tudjátok, a Mevisz csak
pályázatokból, illetve önkéntes adományokból tudja fedezni mőködésének és
programjainak (a táboroknak, a tábortalálkozóknak, a passiókörútnak, a Bárkakarácsonynak) a költségeit. Ezért arra kérünk Benneteket, hogy ha céljainkkal
egyetértetek, akkor – lehetıségeitekhez
képest – támogassátok a Meviszt. Ezt
banki átutalással vagy a mellékelt sárga
csekk segítségével tehetitek meg. Az
adományokról adóigazolást állítunk ki. A
sárga csekken fizethetitek be a tagdíjat is,
ami szintén a Mevisz céljait támogatja.
Összege 2000 Ft (Tanulóknak 1000 Ft).

Krisztus értünk halt meg a keresztfán
Mindannyiunk bőnéért szenvedett
Ott ülvén most Atyjának a jobbján
Onnan oszt áldást és szeretetet.

Támogathatjátok a Meviszt, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyházat adótok
1%-ával is. Ennek az az elınye, hogy nem
kerül plusz pénzbe! Ehhez az kell, hogy a
mellékelt 0853-D jelő nyomtatványra írjátok
rá
a
Mevisz
adószámát
(19011352-1-42), illetve az Evangélikus
Egyház kódszámát (0035).
Támogatásotokat nagyon szépen köszönjük!
***********************************************

FELHÍVÁS!

Jelenet a 2009. év Mozgássérült Passióból

A tordasi szociális otthon igazgatónıje segítıket keres két, sérült emberek részére szervezett táborba (június 18-25. és szeptember 1724.). Az önkéntes munkáért szállást és kosztot
adnak cserébe.

Úgy gondoljuk, hogy a Hírmondó a
meviszesek újságja, tehát a tiétek. Éppen ezért
kérjük, segítsetek az újságunk arculatát kialakítani, azzal, hogy küldjetek be verset, elbeszélést, rajzot, vagy bármit, ami gazdagíthatja
az újság tartalmát! Elıre is köszönjük a munkáitokat!

Ezeket a táborokat nem a Mevisz szervezi, de az
ötletet támogatjuk, ezért tesszük közzé ezt a felhívást. Részleteket a www.jovotnekikis.hu honlapon
találsz, jelentkezni az alapitvany@jovotnekikis.hu
emailcímen lehet.
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