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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2007. május 8. (K) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Muntag Márton (titkár), Visnyei Emıke és Osváth
Szabolcs (elnökségi tagok),
Továbbá: Kováts Kamilla
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést (17:15) és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Mártont egy rövid ima elmondására (ı felolvassa az Útmutató aznapi igéit, majd a
jelenlévık elmondják a Miatyánkot),
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Emıkét és Orsit1 annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (a régi Asz. XV.7.a., illetve az új Asz. XV.
12. szerint) lett összehívva,
- bejelenti, hogy Udvardi Andrea elıre jelezte távolmaradását, többen pedig késésüket,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (a régi Asz. XV.7.a., illetve az új Asz. XV.10. értelmében)
határozatképes.
Az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg (zárójelben az elıterjesztı neve).
1. Ladik-ügyek (Emıke)
Biztosan lesz egy táncház és egy koncert a szervezésükben. Ötletük van még sok, de kevés a pénz;
úgyhogy kunyerálnak, pályáznak.
Várható egy megbeszélés az egyház országos vezetıivel.
Emıke mostantól a Máltai Szeretetszolgálattal (is) végzi Ladikos munkáját.
Emıke kéri (az elnökség pedig bólogat), hogy a Ladik kapjon a ladikosok (akik lépegetnek be)
tagdíjával megegyezı összegő pénzt a Mevisztıl.
[17:22 – Gyors egymásutánban érkeznek Koltai Péter és Kiss Csaba elnökségi póttagok, Hantosi
Éva, Bence Orsolya elnökségi rendes tag (plusz az ı szavazati joga) és Tekus András.]
2. Pályázatok (Márton, Orsi)
Az NCA-hoz egy 7 milliós pályázat lett beadva mőködésre (munkabérekre, tárgyi eszközökre). A
kormányzat internetes pályázatbeadási rendszeréhez Gizi és Márton tudják a Mevisz jelszavát. A
Fıvárosi Önkormányzathoz Orsi ad be egyet. A Mobilitástól megjött a szerzıdés (Mihályfára). A
tavalyi NCA elszámolási határideje június 30., addigra szerezni kell egy új fénymásolót.2 Orsi
beszámol Frenyó Annáék (Magyarországi Evangélikus Egyház Ijfúsági Osztálya) ötletérıl, mely egy
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Majd ha megérkezik
Mert a régi nem mőködik.
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közös pályázat beadására irányul. Mivel a felvetésben sok a kérdıjel és a jelenlevık nem tartják
célszerőnek a telefonos ülésezést, Orsi felhívja Annát, aki megígéri, hogy 19:30-ra eljön az ülésre.
Evvel a témát elnapoljuk.
[17:45 – Tari Zsuzsi érkezik.]
3. Újság3 indítása (Csaba (és Vince, de ı nincs itt))
Az újsággal kapcsolatos elképzeléseiket Csaba és Vince egyaránt köremailben fogalmazták meg, így
az elnökség viszonylag konkrét kérdéseket tárgyal meg.
Péter és Emıke véleménye szerint személyesen kell felkérni az embereket a cikkírásra; Szabolcs
reméli, hogy az is írhat cikket, aki erre nem kap felkérést. Az újság terjedelme várhatóan néhány
A4-es lap lesz.
Miután vállalja a fıszerkesztıi teendıket, az elnökség Kiss Csabát egyhangúlag kinevezi a pillanatnyilag címmentes - újság fıszerkesztıjének. (A határozathozatalnál Dani, Márton, Orsi,
Emıke és Szabolcs szavaznak.)
Az „elsı lapzártát” az elnökség 2007. szeptember 20.-ára tőzi ki, a címrıl (mert az a fıszerkesztı
szerint elnökségi hatáskör) késıbb dönt.
4. Kampányolás (Szabolcs)
A témában két írásmő látott napvilágot: Szabolcsé mellékelve, Mártoné (ami Orsival egyeztetve
vagyon) tavaly ısz óta a honlapon olvasható. Hozzászólás egyikhez sem érkezett.
Péter: A kampányolást csinálni kell, nem szabályozni.
Szabolcs: Bizonyos mértékig mindent szabályozni kell, a késıbbi félreértések elkerülése érdekében.
Márton: Vállalom a pályázatosdit, ha Szabolcs vállalja a kampányolósdit.
Szabolcs (kuncogva): És én mit nyerek evvel?
5. Pénzügyek
Gizi havonta küldi a kimutatást az éves költségvetés teljesítésérıl. A gondot az jelenti, hogy a
pénzek tavasszal és nyáron mennek ki, de csak ısszel jönnek be. A hozzáértık részletesen
megtárgyalják a kérdést, ideértve az autógumikat is.
6. Az iroda mőködése (Orsi)
Orsi kérdésére Szabolcs kifejti, hogy szerinte a Meviszen belüli információáramlás szempontjából
rendkívül fontos, hogy aki (akár önkéntesen, akár alkalmazottként) valamilyen ügyet intéz az
irodán, az (a Márton-Szabolcs-féle irodai munkarendben leírtak szerint, tehát az irodai füzetben
vagy köremailben) tájékoztassa az elnökséget.
7. Az irodavezetı (Orsi)
Aladics Annát még nem sikerült utolérni, Somogyi Lilla (Péter szerint) a táboruk után ér majd rá.
Az eddigi irodavezetıkkel kapcsolatos tapasztalataink eléggé elszomorítóak. (Péter: A próbaidı
végén tudni kell kirúgni valakit. - Dani: Hozzá kell szoknunk, hogy az irodánk egy átjáróház. Zsuzsi: Ez nagyon nem jó. - Márton: De ez van. - Közös töprengés.)
Orsi augusztusig ráér önkénteskedni, de utána már csak betanítást és felügyeletet vállal. Egyébként
tapasztalatai szerint félállásnál (napi 4 óra) kevesebbnek nincs értelme. Péter szerint a kevesebb is
valami, rugalmas munkarendet javasol - különben is nehéz itt megtalálni a munkát. Evvel többen
nem értenek egyet [közös töprengés], Márton szóvá is teszi, hogy Péter titkárként még pontosan
ellenkezı véleményen volt.
Orsi felveti, hogy a tavalyinál szigorúbb pályázatot írjunk ki (kérjük például erkölcsi bizonyítványt,
lelkészi ajánlást).
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Munkacím: Hírmondó.
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Dani megkéri Orsit, hogy beszéljen Annával és Lillával.
Amikor elhangzik, hogy két félállású ember jobb, mint egy egészállású; Dani nem tudja
visszafojtani a kuncogását: „Emlékszem, mi volt itt, amikor mi voltunk ketten Csorbával...”
8. Házas ügyek (Dani)
A Bárka-ház (alias Esztus-ház): Csepregi Gyula (a kıbányai felügyelı) a Mevisz érdekeinek ad
elsıbbséget a gyülekezet igényeivel szemben, de egy segédlelkészi (helyesen: beosztott lelkészi - a
jkvez.) lakást azért szeretnének. Jogi konstrukcióként a tartós bérletet képzelik el.
Az egyházi székház avagy irodaház: Prıhle Gergely (országos felügyelı) elolvasta, gondolkodik
felıle és meg fogja beszélni a püspökökkel.
9. Mihályfa (Dani és Péter)
Az ágyak átalakítása megtörtént (a szekrényeket még szerelik), az ágyak frankók lettek, Dani
hivatalosan köszönetet mond Péternek.
A BO-HP tábor idejére lesz két katonai sátor kölcsönbe a KIÉ-tıl, de állandóra is kéne egy.
A tőzvédelmis papír megvan.
Főnyírónak jó nagy kell.
Tekus szertene egy hétköznapi munkanapot odalenn, akár a jövı héten: lányok takarítani, fiúk sittet
hordani. Jelentkezı nincs.
[19:10 – Évi, Kamilla és Csaba távoznak.]
10. Adminisztratív ügyek (Szabolcs)
Tekussal tisztáztuk, hogy sem Gere Laci, sem Szabolcs nem pilótajelöltek; a JK20070417EÜ7NPben említett, evvel ellentétes bejelentés félreértésen alapul.
Szabolcs elmondja, hogy nagyon nehéz 3 nap alatt elkészítenie a jegyzıkönyveket, ezentúl csak 7
napos határidıt vállal. Az elnökség rábólint.
Szabolcs bejelenti, hogy - a katyvaszellenes munkaterv szellemében - szeretne a tagnyilvántartás és
a címlista felelıse lenni. Az elnökség rábólint.
Szabolcs felolvassa a felügyelı testület megválasztott (pót)tagjainak küldendı levele tervezetét
(mellékelve) [Közbeszólások: Péter: Elfogadó nyilatkozatot is kell mellékelni. Szabolcs: Az már a
közgyőlésre készen volt. Emıke: Szabolcs, nem lennél irodavezetı?], és felhatalmazást kér az
elküldésére. Az elnökség rábólint.
Szabolcs felolvassa a 35 éves rendes tagoknak küldendı, a JK20061107EÜ3NP 3. alpontja alapján
fogalmazott levelét (mellékelve a végül elfogadott szöveg). Az elnökség - némi módosítás után rábólint.
Szabolcs felveti, hogy némely táborokból senkinek nincs kulcsa és belépıkártyája az irodához.
Némi egyeztetés4 után kiderül, hogy ez pillanatnyilag nem jelent problémát.
11. Tekus munkaszerzıdése
(zárt anyag)
12. A Bárka-(Esztus)-ház mőködése
Gizi ígérete szerint körlevélben elküldte a nála lévı házirend-tervezetet. Az elnökség tagjai úgy
vélik, hogy a téma ezen túlmenıen egyelıre nem aktuális.
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Márton a táborukig úgysem ér rá irodázni, úgyhogy felajánlja a kulcscsomóját Gerencsér Orsinak és Szilvási
Bertalannak, akik a külsı irodában Bence Orsival tárgyalnak és tisztáznak néhány korábbi sajnálatos félreértést.
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13. A honlap (Tekus)
Elméletben már megvan5 a JK20070327EÜ1NP-ban említett dinamikus felület, a gyakorlatban
Tekus azt kéri, hogy a május 15.-ei határidıt május 31.-én éjfélig hosszabbítsuk meg. Az elnökség
rábólint.
14. Bárka-ügyek
A passiókörút nagy sikerrel lezajlott.
A következı Tamás-mise június 3.-án lesz Zuglóban.
[19:37 – Emıke távozik. Az ülésteremben Dani, Szabolcs és Tekus maradnak.]
15. Pénzkunyerálás (Dani)
Tari Zsuzsi nyomul, Haraszti Dóriék segítenek. Néhány étkészlet már lett.
16. Bárka-pulcsik (Szabolcs)
Szabolcs Orsival egyetértve javasolja, hogy a JK20060919EÜ8NP bejegyzését felülbírálva
készíttessünk újabb Bárka-pulcsikat.
17. Az evangélikus egyház és az evangélikus ifjúsági szervezetek (Márton)
Még márciusban kaptunk egy meghívást Körmendy Petra (volt Mevisz-titkár :) ) egyetemi
(beosztott) lelkésztıl, amiben egy megbeszélésre hívta az evangélikus ifjúsági munkaágak,
szervezetek vezetıit, leginkább Budapestre koncentrálva. A meghívásnak eleget tettünk, Emıke és
én voltunk ott a Mevisz részérıl, rajtunk kívül még Gáncs püspök úr és Radosné Lengyel Anna
felügyelı asszony, Barthel-Rúzsa Zsolt és Körmendy Petra egyetemi lelkészek, Marton Tamás (KIE,
Szélrózsa), Huszák Zsolt és Frenyó Anna (MEE IO), Rozs Nagy Szilvia (Deák tér, iskolalelkész),
Szántó Enikı (KözösPont), Galambos Ádám (Asztali beszélgetések), Smidéliusz Gábor (Pest Ehmegyei ifj. referens) és néhány érdeklıdı is (remélem senki fontosat nem felejtettem ki). A
megbeszélésen elég sok dologról szó esett, kicsit inkább brainstorming jellege volt. Két
konkrétumban maradtunk. Az egyik, hogy ezentúl egy közös naptárral megpróbáljuk
összeegyeztetni a programjainkat. A másik, hogy újra találkozunk, akár rendszeresen is, következı
találka jún. 4-én lesz, és addigra Maci, Anna és Petra összeállítanak egy stratégiát a közös
munkához. Ehhez kérték, hogy ötleteket és konkrétumokat küldjünk nekik, amit én a Mevisz-Bárka
részérıl Orsi segítségével meg is tettem. (A Ladikról Emıke ír.) Remélhetıleg ez a megbeszélés
továbbra is hatékony lesz. Én úgy látom, hogy talán a témafelelısök látókörébe illik leginkább ez a
megbeszélés, én azt javaslom, hogy a Meviszt ık képviseljék.
[19:45 – Frenyó Anna megérkezik. Az ı felvetésének tárgyalása elıtt, idı elırehaladtára tekintettel
az elnök öt perc szünetet rendel el. A szünet közben többen lelécelnek. Az ülés 19:53-kor
folytatódik, jelen vannak: Anna, Orsi, Dani, Márton és Szabolcs.]
18. Pályázat (Frenyó Anna)
Az elıterjesztés meghallgatása, némi nyomozgatás, hosszú lamentálás és tárgyalás után az elnökség
nem vállalja a részvételt a közös pályázatban.
Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2007. május 29.-én (kedd) 17 órára a Mevisz irodájába
összehívja,
5

Pontos jelentése Márton szerint: Tekus az anyagnak utánaolvasott, van elképzelése a dologról, az önképzést lassanként
befejezi és hozzálát az érdemi munkához.
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- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti.

Ez a jegyzıkönyv öt (5) számozott oldalból és három (3) mellékletbıl áll.
Budapest, 2007. május 18.

(aláírások)
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