MEVISZ
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Budapest Üllıi út 24.
Tel./Fax: 317-1671, 20/824-2047
E-mail: mevisz@vipmail.hu

Jegyzıkönyv
a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
elnökségi ülésérıl
Idıpont: 2006. október 3. (K) 17:00
Helyszín: a Mevisz irodája (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Koltai Péter (titkár), Bence Orsolya, Visnyei Emıke
és Muntag Márton (elnökségi tagok),
Továbbá: Udvardi Andrea és Osváth Szabolcs (elnökségi póttagok), Aladics Anna, Tari
Zsuzsa, Molnár Gábor, Tekus András.
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést (17:30),
- köszönti a résztvevıket,
- felkéri Udvardi Andreát egy rövid ima elmondására (Andrea a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Osváth Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére,
- felkéri Visnyei Emıkét és Udvardi Andreát a jegyzıkönyv hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének
„a.” szakasza szerint) lett összehívva,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Alapszabály XV. pontja 7. bekezdésének „a.” szakasza
értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Mihályfa (Péter)
Péter köremailben (mellékelve) tájékoztatta az elnökséget az aktuális helyzetrıl, most ugyanezt
szóban is megteszi. Az átalakításról készült korábbi képek a honlapon fenn vannak, remélhetıleg
hamarosan az újabbak is fenn lesznek. A második hatmillió is el lett utalva.
Az elnökség az alábbi határozatokat hozza:
- A jobb oldali kerítés árából1 a szobák kapjanak álmennyezetet! (5 igen szavazat, 0 ellenében)
- Az egyik szoba fala világoszöld legyen! (5 igen szavazat, 0 ellenében)
- A másik szoba fala barackszínő legyen! (5 igen szavazat, 0 ellenében)
Az elnökség levelezılistás megvitatásra bocsátja „A gondnok” (mit várunk el tıle és ezért mit
adunk neki) és „Az értékesítés rendje” (mekkora szállásdíjat kérjünk, kikötünk-e elıre ciklusokat,
mennyiben esnek eltérı elbírálás alá a Mevisz táborai) c. témákat.
A táborhelyet az Evangélikus Naptárban Orsi meghirdette, a Keresztény Ifjúsági Szálláshelyeken
Márton meg fogja hirdetni, de célszerő lenne másutt is reklámozni.
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A kerítést – reményeink szerint – mi magunk is meg tudjuk majd csinálni.
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Az üzembeállításhoz szükséges információkat a következıképpen igyekszünk beszerezni: tőzriadó
terv – Péter illetve Szabolcs, házirend és konyharend – Emıke, ÁNTSZ, üzemeltetési feltételek –
Orsi, turisztikai adó és KSH – Dani.
Az elnökség a mihályfaügyi alapítvány témáját elnapolja.
[Zalánné Olbrich Anikó és Zalán Petra jınek]
2. A passiós pályázat (Zalánné Olbrich Anikó)
Készíti. Helyszínügyileg beszélt Szegeddel, Orosházával, Hódmezıvásárhellyel, Szarvassal,
Békéscsabával és a budapesti Deák térrel. Szállásra, csoportos étkezésre, közönségkapcsolati (gy.
k.: píár, PR) költségekre, terembérre, ruhacsináltatásra kér pénzt. Szóba kerül a szállás, a
próbahétvége (valószínőleg Csákvár, 2 héttel elıtte) és az önkormányzatok anyagi segítségének
kérése.
[Zalánné Olbrich Anikó és Zalán Petra el]
3. Esztus-emlékkönyv (Orsi)
Giziék (avagy a szerkesztıbizottság) begyorsítottak (valószínőleg valamilyen évforduló miatt), a
könyv kiadásához 1.000.000 forint kellene. Ebbıl 600.000 megvan, meghitelezzük-e a többit?
(Ha nem, akkor Gizi meghitelezi.)
Tekus szerint itt valami félreértés van; ı ugyanis úgy tudja, hogy az egymillió az, aminek a
hitelezését kérik.
Péter: Most Mihályfa az elsı, ott nagyon el vagyunk kötelezni és azokat a költségeket
mindenképpen fizetnünk kell.
Márton: Szórólapinformációk szerint lesz a Deák téren erre a célra perselyezés (ez kb. 100.000
forintot jelent).
Ezután az elnökség egyhangúlag felhatalmazza az elnököt és a titkárt, hogy beszéljék meg a dolgot
Gizivel és döntsenek belátásuk szerint.
Orsi: Vállaljuk-e a könyv terjesztését (magyarul raktározását)? – Bólogatás, ez a könyv legalább
annyira a mienk, mint az egyháztörténetiek.
4. Vajda Péter utca (Orsi)
Csepregi Gyula kıbányai felügyelı üzeni, hogy jogerısen megnyerték a pert, most már
végrehajtható. Gálné igazgató ötlete szerint költözzék a Luther Kollégium az épületbe, ahol
helyet kaphatna a kıbányaiak kápolnája, a Bárka-(Esztus)-ház és a Mevisz irodája is.
5. Az irodavezetı (Orsi, némileg csüggedten)
Mire Dani értesítette K. Zs.-t, hogy mi ıt szeretnénk alkalmazni, addigra ı jobb ajánlatot kapott és
pár nap gondolkodás után nem minket választott. Orsi belefáradt a fejvadászatba (önéletrajzok
olvasásába, interjúztatásba), szerinte értelmetlen tovább pályáztatni vagy keresgélni.
A kialakult helyzetet megtárgyalva, miután tisztázzuk, hogy sem rövid távú megoldást, sem új
pályázatot nem akarunk, az elnökség közfelkiáltással felkéri Orsit, hogy a szóba jöhetı
(„második helyezett”) pályázók közül hívja fel Ö. V.-t és kérdezze meg tıle, érdekli-e még az
állás, mert ha igen, akkor hétfıtıl alkalmaznánk.
A telefon után Orsi jelenti, hogy Ö. V. hétfın reggel tízkor munkába áll. Ádám belépıkártyáját és 4
kulcsát Szabolcs átadja Orsinak; aki majd fogadja Ö. V.-t, és munkára bocsátja.
A fizetés kérdésében hosszú vita alakul ki. Zsuzsi és Péter ismertetik Magyarország gazdasági
életének és munkaerıpiaci visszáságainak fejlıdéstörténeti vonatkozásait, majd megállapodunk,
hogy a próbaidıre marad a havi 100.000 forint bruttó. A munkaszerzıdés megírását Dani
vállalja.
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6. Kampányolásra vonatkozó szabályok (Szabolcs)
Ilyenek nincsenek (mindenki oda megy és úgy próbál új segítıket toborozni, ahol és ahogy jólesik),
kivéve, hogy elızetesen küldeni kell egy elektronikus levelet a levelezılistára.
7. Pályázatok (Márton)
A két NCA pályázathoz péntekig el kell menniük a hiánypótlásoknak és a kísérıleveleknek.
8. Banki jogosultságok (Orsi)
Emıke és Dani holnap elmennek a bankba, Dani a fıszámla, Emıke a Ladik-alszámla felett
rendelkezhet majd.
[Tekus András el]
9. Bárka-programok (Orsi)
A tegnapelıtti Tamás misén egy kisbuszravaló Mevisz-bárkás ott volt, tök jó volt. A következı
Tamás mise 2006. XII. 3.-án lesz Kelenföldön. Az a templom ugyan nem akadálymentes, de azért
(pont azért) oda is elmegyünk.
Orsi-Péteréknek lesz tábortalálkozójuk, Attiláéknak nem.
A Bárkarácsony XII. 9.-én lesz az Egyetemi Gyülekezetben (Körmendy Petrával le van vajazva, este
akár Ég-ígérı koncert is lehet), a szervezést Andrea elvállalja.
10. A honlap (Márton)
A blog-nemblog dilemmában Tekus kutakodott, most úgy néz ki, hogy nemblogos lesz.
Az elnökségi tagok legyenek szívesek, írjanak magukról bemutatkozó sorokat, a táborvezetık meg
küldjenek néhány jó tábori képet!
11. Tagnyilvántartás (Szabolcs)
A Mevisz- illetve Bárka-tagok paramétereit tartalmazó adatbázis használhatóbb formára hozását
Márton egyszer már elvállalta, akkor a feladatot a szükséges informatikai ismeretek hiányában nem
végezte el. Most megint elvállalja, ezúttal Gábor (aki szerint volt egy exceles és van egy accesses
adatbázis) segít neki: konzultálnak, és ezek alapján Gábor megpróbál kreálni egy adatbázist. Dani és
Péter megfogalmazzák a témával kapcsolatos álmaikat.
12. Az IAR elhelyezése (Orsi)
Miután alulról eredménytelennek bizonyultunk, most felülrıl próbálkozunk, hogy az IAR-t a
budahegyvidéki templom udvarán parkoltathassuk és írtunk egy levelet a presbitériumnak.
13. Ladik-ügyek (Emıke)
A Ladik-koncertre (2006. XI.12.) kész a plakát.
Az Ifjúsági Óra 3. évfolyam 2. számának (2006. szeptember) 43-45. oldalain olvasható Emıke
cikke a Ladik vízrebocsátásáról.
14. A következı elnökségi 3 hét múlva, X. 24.-én (kedden) 17 órakor lesz, de egy hét múlva
(kedden 17 órakor) is összejövünk, hogy bemutatkozzunk az új irodavezetınek.
Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- megköszöni a részvételt,
- majd az ülést berekeszti.
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Ez a jegyzıkönyv négy (4) számozott oldalból áll.
Budapest, 2006. október 10.

(aláírások)
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