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

Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl

Idı- és helykoordináták: 2007. január 23. (K) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Bence Orsolya és Visnyei Emıke (elnökségi tagok),
Udvardi Andrea és Osváth Szabolcs (elnökségi póttagok),
Továbbá: Kiss Csaba, Tekus András és Tari Zsuzsa (aki késıbb érkezik).
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést (17:15) és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Andreát egy rövid ima elmondására (ı a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Andreát és Emıkét annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV.7.a. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Koltai Péter titkár, Muntag Márton elnökségi tag és Szőcs Attila elnökségi
póttag elıre jelezték távolmaradásukat,
- megállapítja, hogy (az Asz XV.7.b. szerint) Osváth Szabolcs elsı és Udvardi Andrea harmadik
póttag az ülésen szavazati joggal rendelkezik,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz XV.7.a. értelmében) határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Pályázatok (Orsi és Dani)
Az NCA-hoz most nem érdemes pályáznunk, mert legutóbb nyertünk és ez kizáró ok. A következı
pályázat (azon már pályázhatunk) márciusra várható.
2. Mihályfa
A fent említett reménybeli pályázathoz – egyebek mellett – szükséges, hogy Mihályfa telephelyként
bekerüljön az Alapszabályba (intézi: Szabolcs1).
Szabolcs: Péter üzeni, hogy kért árajánlatot az ágyak átalakításához, a többi ügyet (pl. függöny) is
kézben tartja és az ÁNTSz-es átvizsgálás megtörtént (nagy hiányosságot nem tapasztaltak,
eredmény még nincs).
Tekus győjti az anyagot a mőködés hivatalos szabályaihoz. (Dani: Péter érdeklıdjék a témáról
Marton Tamásnál a KIE Sóvára kapcsán.)
A gyülekezet--Mevisz kapcsolat szabályait Dani tisztázza majd a borversenyen.
Tekus idıre elkészítette Mihályfa honlapját (http://mihalyfa.mevisz.hu/)2. Dani töménytelen
linkelést és reklámozási lehetıséget javasol.
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Az Alapszabály módosítási javaslata az alábbi szöveggel bıvül: „I. 4. A Mevisz telephelye: 9511 Kemenesmihályfa,
Bercsényi utca 20/A.”
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Tekus: Márton morog a helyesírási hibák miatt. Szerintetek is ennyire számít? Kórus: Igen.
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Orsi: a február 9-11.-ei segítıhétvégére alig jelentkeznek a népek.
Az avatás március 17.-én lesz, erre meghívót a tagságnak (gyakorlatilag a közgyőlési meghívóval
egy borítékban) és a repivendégeknek3 (jobbfajta levélpapíron – megveszi: Tekus) sürgısen
küldeni kell (intézi: Viki). Utána állófogadás, aminek a megszervezésére Ildit (a szállás
gondnokát) kérjük meg (konkrétan: Orsi kéri meg). A sajtót (EvÉlet) is hívjuk, hogy utólag hírt
adhassanak róla (intézi: Orsi).
3. Ladik-ügyek (Emıke)
A 876 visszaküldött kérdıívbıl álló reprezentatív kutatást egy szociológus megszakérti, az ebbıl
készülı tanulmányt elküldik mindhárom püspöknek. Emıke kapcsolatot teremt az
iskolalelkészekkel, mert van igény a „szociális munka” végzésére.
[Zsuzsi jı.]
Balatonbogláron gyermeknapot szerveznek, amire meghívják a Duna tévét is.
Mihályfa avatásával egy idıben lesz a 72 óra kompromisszumok nélkül4, ami fiatalok önkéntes
munkáját jelenti. Némi töprengés után az elnökség abban maradunk, hogy jelentkezünk (azokra
az emberekre alapozva, akik nem jönnek/mennek Mihályfára avatni) (intézi: Orsi).
4. Bárka-ügyek (Orsi)
2007. január 18.-án (Cs) 18 órakor az irodán volt egy tábvezmegbesz. Megbeszélték a tavaszi-nyári
programokat (táborok és tábortalálkozók). Azóta fény derült az ünnepek miatti munkaszombatok
okozta kavarodásra, de ezt az érintettek (úgy tőnik) megoldják. Autóból kevesebb van, mint
eddig (lásd Rusznák-busz), várhatóan bérelni kell majd kisbuszt.
Nagy Pankáék (a nevelıotthonos táborok) szeretnének közelebb kerülni a Mevisz fısodrához, ezért
javasolják, hogy (1) linkeljük be egymás honlapját, (2) a mozgássérülttáborokban fogadjunk
néhány nevelıotthonos személyt5 és (3) az Esztus-ház legyen utógondozó otthon is. Emıke (3)-at
szakmai okokból (nagyon más a két profil) ellenzi, az elnökség a véleménnyel (és az eredeti (1)(2) felvetésekkel) egyetérteni látszik.
Február 4.-én 18 órakor Tamás-mise Budavárban (Bécsi kapu tér). A Marcibányi térrıl simán
megközelíthetı, rámpa van.
5. A passió (Orsi)
A jelenlegi szereposztás: Andrea: lelkizés, végrehajtás, András: logisztika, pénzügyek, Orsi: szállás,
kaja, elıadások letárgyalása, Zsuzsi és Márton: végrehajtás, Molnár Gábor: is vett ki
szabadságot, Viki: pénzkérés.
6. Levelek (Orsi)
A rendes tagoknak és a bárkásoknak ugyanazt a közgyőlési meghívót (benne az avatásra szóló
meghívóval, az 1 %-ot kérı papírral és a csekkel) küldjük (határidı: jövı hét eleje, intézi: Viki).
A kıbányaiaknak szóló levelet Orsi a héten elküldi.
Orsi: az adományköszönı leveleket és az adóigazolásokat (határidı: január 30.) Viki részben
kiküldte, részben nem.
7. A közgyőlés elıkészítése (Dani)
A helyszínt Viki lefoglalta, rendben van.
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Dani szerint kb. 100 fı
(Közbeszólás: 80 nap alatt a Föld körül. - Derültség.)
5
Erre már volt példa.
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Az idıpont egybeesik a Mihályfai Borversenyével (lásd 2. NP 4. bekezdése) – az ebbıl adódó
problémát az elnökség egyenlıre nem tárgyalja.
Kurucz Vali vállalja a felügyelı testületi tagságot. A szükséges elfogadó nyilatkozatokat Szabolcs
el(ı)készíti. Az elnökség megállapodik, hogy a négy jelölt közül nem pécéz ki elıre elnök- vagy
póttagjelöltet.
8. A szórólap (Orsi)
A CD elkészült, Orsi odaadja Daninak, aki majd odaadja Györe Balázsnak, aki majd odaadja a
nyomdának, ahonnan február 5.-éig szeretnénk megkapni.
9. Pénzügyek (Szász Gizi (továbbiakban: Zella) pénztáros képviseletében Tekus András)
Sipos Gyöngyi kéri, hogy a Váci utca rezsijének fele helyett csak az egyharmadát kelljen fizetnie.
A 2006. évi zárás kész.
Ujj Márta (a könyvelı) nyilatkozat hiányában nem von SzJA-elıleget Ildikó (a mihályfai
szállásgondnok) fizetésébıl, jól van-e ez így? Dani telefonon felhívja Ildikót, aki küldi majd a
nyilatkozatot.
A pécsiek javíttatnák a buszukat (az EME-t) 20.000 (húszezer) forintért. Dani elnöki rábólintással
engedélyezi a javíttatást 50.000-ig (ötvenezerig).
Az elnökség megkéri Vikit, hogy a bankban kérjen másolatot az elveszett OTP-s papírokról és
kérdezzen rá a Ladik alszámlájára.
10. A Mevisz jövıje: toborzás (Dani)
Már most el kell kezdeni (milyen jó, hogy megvannak a táboridıpontok és lesz szórólap).
Pillanatnyilag a következı célterületek vannak képben: Sylvester János Protestáns Gimnázium
(Márton), Luther Otthon (Gerencsér Orsi), Budavári (pénteki ifjúsági csoport) és Pilisi
Gyülekezet (Bence Orsi), 72 óra kompromisszumok nélkül (?), evangélikus iskolák és
iskolalelkészek (Ladik).
11. A Mevisz jövıje: anyagiak (Dani)
Elég színvonalas munkát végzünk, tehát kunyorálhatunk pénzt, de hogyan reklámozzuk magunkat?
Erre aztán egy csomó jó ötlet elhangzik: Orsi: pénzkérı levelek (Viki) - Csaba: multimédiás
névjegykártya - Dani: Fókusz - Zsuzsi: Napló - Zsuzsi: önkéntes.hu - Orsi: a honlapon több
fénykép és a @mevisz-es emailcímek.
Elhangzik, hogy az eddigi médiaszereplések (Réthelyi Orsi és Kézdy Péter (a továbbiakban: KéPé) a
Hír TV-ben, Lengyel Anna és KéPé a Kossuth Rádióban, Evangélikus Félóra, Zella a Református
Félórában az Esztus-könyvrıl) tök jók és meglepıen sikeresek voltak (mert az Esztus-könyvek
fele elfogyott).
Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2007. február 6.-án (kedd) 17 órára a Mevisz irodájába
összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti (19:10).
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Ez a jegyzıkönyv négy (4) számozott oldalból áll.
Budapest, 2007. január 30.
(aláírások)
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