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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2007. május 29. (K) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Bence Orsolya és Osváth Szabolcs (elnökségi tagok),
Koltai Péter és Kiss Csaba (elnökségi póttagok);
Továbbá: Tekus András.
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést (17:30) és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Orsit egy rövid ima elmondására (ı a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Orsit és Csabát 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 Muntag Márton titkár, Visnyei Emıke elnökségi rendes tag és Udvardi Andrea
elnökségi elsı póttag elıre jelezte távolmaradását,
- megállapítja, hogy (a régi Asz .XV.7.b., illetve az új Asz. XV.9. szerint) Koltai Péter második
és Kiss Csaba harmadik póttag az ülésen szavazati joggal rendelkezik,
- 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).
Napirend elıtt Tekus (az elnökség jóváhagyásával) kiválaszt egy cserepes növényt, ugyanis a
webhosting cég ilyesmiért fél évet ingyen ad.
1. Az iroda és az irodavezetık (Orsi)
Orsi kézben tartja az iroda ügyeit, idınként Aladics Anna is bejön segíteni (önállóan nem
intézkedik).
Többen máshogy emlékeznek, mi is hangzott el1 Somogyi Lilla alkalmazásával kapcsolatosan a
március 27.-ei elnökségin. Mindenesetre Lilla alkalmazása egyelıre nem aktuális, talán soha nem
is lesz az.
Ismét felmerül egy új álláshirdetés feladásának gondolata (Ev. Élet, Fraternet, KÖD, Family;
lelkészi ajánlást és erkölcsi bizonyítványt kérünk).
2. Titkos információk (jelszavak, sorszámok, listák, adatbázisok) másolatának biztonságos tárolása
az irodán (Orsi, Márton, Szabolcs)
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Az igazság odaát van.
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A Mevisz 2007. május 29.-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
Mivel a Meviszben igen nagy az emberek fluktuációja, Orsi, Márton és Szabolcs elkezdtek
összegyőjteni egy csomó hasznos információt, ami – szerintük – jó lenne, ha nem menne
feledésbe. Mivel az információk egy része titkos, ezt a győjteményt az irodán fogjuk tárolni és
nem (nagyon) hozzuk nyilvánosságra. Az elnökség jelenlévı tagjai összeadják tudásuk legjavát,
Szabolcs a levlistán is kérdezısködni fog.
Orsi szeretne egy komolyabb széfet az irodába. Az elnökség rábólint egy új zár és egy új
bádogedény (a kettı együtt a továbbiakban: széf) beszerzésére.
3. Az iroda szeméttelenítése (Orsi, Szabolcs)
Szabolcs átnézett pár fiókot, hátha ki lehet hajítani ezt-azt az irodából. Evvel kapcsolatosan az az
álláspont fogalmazódik meg, hogy csak olyasmit dobunk ki, ami nagyon egyértelmően szemét;
minden mást (dokumentumokat, hajdani terveket, jegyzeteket, másolatokat, stb.) megırzünk.
(Rendbe rakni nem tilos!)
[18:25 - Tari Zsuzsi érkezik]
4. Pályázatok (Orsi)
Elszámolnivalók:
- kicsi: passió - meglesz (Orsi)
- közepes: mihályfás Mobilitás - a fele pénz megjött, elszámolás után érkezik a másik fele (Dani és
Gizi)
- nagy meló: 2006-os NCA - júni 30.-ig (Péter elmagyarázza és elkezdi, Orsi csinálja, Anna
fénymásolja)
Megírnivalók:
- 100 fıs rendezvényre 200 ezer forint, Mobilitás (Zsuzsi és Dani)
- közösségei terek fenntartása: Jakus Ildi bére
- a táborosokat várhatóan a héten írják ki
5. Pénzügyek (Dani)
Dani ma beszélt Gizivel, kevés pénzünk van. Egy finn koncert reménye tőnt föl a láthatáron.
6. A Mevisz és a Magyarországi Evangélikus Egyház kapcsolata (Márton, Dani)
Jelenleg nincs megkeresés.
Dani ott fog szakérteni a révfülöpi evangélikus borfesztiválon.
Június 4.-én 14 órakor az Ifjúsági Osztály holt lelkének megbeszélése lesz a LÖK-ben
(Lágymányosi Ökumenikus Központ), oda részünkrıl Emıke, Orsi és Szabolcs mennek.
7. Mihályfa (Péter)
Egy vihar letépte a telefonkábelt. Telefon ugyan nincs, de azért intézkedni kell a Hungarotelnél. Ez
Ildi dolga lenne, Tekus is elintézné (egy nagyjából negyedórányi munkajogi vita (kinek a dolga?)
után), de Dani fogja. A helyrajzi szám 105.
Ildinek még nincs lutyimobilja, talán a héten lesz.
A szekrények és ajtajaik - egy csavar híján - rendben vannak.
Júni 8-9-10. a romeltakarítós hétvége - minden ember a fedélzetre!
Központi kérdés a fő nyírása, ugyanis a fő nıtt, a fő nı, a fő nıni fog.
Az elnökség igen alaposan, minden oldalról megtárgyalja a témát.
Tekus ismerteti a szóba jövı 3 főnyírógéptípus paramétereit:
(1) használt gép 100 ezerért,
(2) új, de gagyibb gép 130 ezerért,
(3) rétnyíró 400 ezertıl.
Az igazság odaát van.
(2/4. oldal)
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Az elnökség egyhangúan (a határozathozatalnál Dani, Orsi, Szabolcs, Péter és Csaba szavaz)
megbízza Koltai Pétert és Tekus Andrást a nagyjából 100 ezer forintos használt főnyírógépek
megnézésével és - döntésük szerint - egynek a megvásárlásával.
A hátsó kertet hamarosan le kell kaszálni (Péter utánajár), ısszel pedig fel kell szántani.
A radiátorok szeméttelepre szállításának gondolatával András foglalkozik.
Reklámozási célokból Márton már megfogalmazott valamit, Orsi ezt meg fogja keresni, Tekus
rendbe rakja és elkészítteti a prospektust (határidı: június 16., cserébe az idei nyári táborok
plakátját elfelejtheti), amit augusztus végén fogunk kiküldeni. (Hova? Ötletek: MEOSz, Mexikói
úti mozgásjavító iskola, egyházi iskolák - evangélikusok is.)
Bárki (pl. ifjúsági szálláshelyet keresve) olyan honlapra bukkan, ahol ifjúsági szálláshelyeket
hirdetnek, oda megpróbálunk bekerülni.
Felszerelés beszerzése: Zsuzsi 1-2 hétig még kunyerál, új matracokat és lélegzı gumilepedıket
vásárolunk, a függönyöket Ildi megvarrja.
8. Tekus munkaszerzıdése (zárt anyag)
9. A honlap (Tekus)
„Számos szíváson túl”, de alakulgat. Tekus felajánlja, hogy nézzük meg és nyilatkozzunk róla, de
ezt az ülés utánra halasztjuk.
10. Bárka-ügyek (Orsi)
VI.4. (H) 9 h (biztos ez?): áhítat a Fasorban - Orsi Mártonra szeretné rálıcsölni (másnap telefonon
ez sikerül is)
VI. 17. (V): missziós (kb. nyugdíjas) bibliakör vár elıadót tılünk. Szabolcs elvállalja avval a
feltétellel, hogy Orsi még idıben tájékoztatja a részletekrıl.
11. Bárka-megbeszélések létrehozása szeptembertıl (Márton)
Szeretné.
12. Bóbita és Vaktábor támogatása kisbuszügyileg (Orsi)
A napirendre vétel óta a kérdés tisztázódott: minden tábor maga fizeti az általa használt (meviszes,
saját, bérelt) gépjármővek használatának a költségét (magyarul a benzinpénzt), továbbá
elvárható, hogy teli tankkal adja át a meviszes autót.
13. Táborok költségvetése (Orsi)
Ezt a témát (mely egyébként évek óta nézeteltérések forrása) Bence Orsi (Gerencsér Orsival és
Szilvási Bercivel, majd késıbb Szabolccsal való beszélgetés után) egy köremailben vetette fel,
amire Gizi és Péter válaszolt (lényegében ugyanazt). Orsi ennek alapján fogalmazta meg az
alábbiakat:
1. A Mevisztıl kapott pénz egy pénzmag alap, tkp. elıleg a tábor megkezdéséhez.
2. A központilag meghatározott táborpénzt szedjék be, illetve, lehet egyéni esetekben kevesebbet (és
többet is) fizetni, ha valakinek úgy jön ki.
3. Tulajdonképpen az összes pénz táborra fordítható, visszahozni nem kell, túlfutni nem ajánlott
(természetesen kifizetjük, de tudni kell, hogy esetleg más programok, pl. Bárka-karácsony
rövidülnek meg ezzel).
4. 50 e. Ft-ig a táborosok (még a legrászorulóbbak) iránti lelkiismeret-furdalás nélkül
visszahozható a kasszába a pénz. Hiszen - és ezt a táborvezetıknek fontosnak tartom hangsúlyozni a KÖZÖS kisbuszunk, Mihályfánk, irodánk, stb. fenntartására fog fordítódni és nem elbulizza az
elnökség. (Ezt a tudatot, hogy közös használatú közös dolgaink vannak, erısíteni kell a
táborvezetıkben és a táborosokban is.)
Az igazság odaát van.
(3/4. oldal)
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5. Ha 50 e. forintot jócskán meghaladó, 90-120 e. Ft körüli összeg marad meg, akkor a táborvezetı
mérlegelheti, hogy visszaad-e valamennyit a táborozóknak annak hangsúlyozásával, hogy
adományként bent is lehet hagyni a közösben (ami nem egyenlı egy feneketlen zsákkal).
6. Értelmes dolgokról hozzanak számlát. Fütyülıs barackpálinka, sörözés, 1000 Coca-cola, stb.
azért mégsem teljesen indokolt!
Az elnökség evvel egyetért, hozzátéve, amit Péter mond:
Én itt nyomatékosan jelezném, fıleg a mihályfai táboroknak, hogy a saját táborainknak
800Ft/fı/nap-ban állapítottuk meg a táborhely önköltségét, ami azt jelenti, hogy a tíz napos (30 fıs
– a jkvez.) tábornak 240.000Ft-ot KÉNE! befizetnie a táborozásért a MEVISZ Mihályfa címő
zsebébe. Ez azt jelenti, hogy a 120eFt felett még 120eFt-t kéne visszahozni, hogy a tábor ne költsön
túl. Én - bár ez a szubjektív véleményem - kizártnak tartom, hogy ezt egy tábor is ki tudná termelni.
:( Szóval ennek tudatában gondolkodjék mindenki.
14. Kerékvilág fotókiállítás (Orsi, Solymos Tamás)
Solymos Tamás a 302/2007. bejövı számon iktatott ötlettel fordult hozzánk. Az ötlet az elnökség
egyhangú egyetértésével találkozik. Vállaljuk, hogy beszállunk a reklámozásába (EvÉlet, honlap,
iwiw, Rádiómisszió, stb.) és a felmerülı költségekbe 50-100 ezer forint erejéig.
Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- az elnökség következı ülését 2007. június 19.-én (kedd) 17 órára a Mevisz irodájába
összehívja,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti [20:10].
Az ülés berekesztése után Dani távozik, Zsuzsi egy orvos ismerısétıl kér telefonos segítséget
(információt) a fehér egészségügyi kiskönyv dolgában, Orsi, Péter és Csabi az ülésteremben
maradnak beszélgetni, Tekus pedig a szomszédos irodahelyiség számítógépén ismerteti (az
elkészült részek tekintetében: bemutatja) a honlap új koncepcióját, amellyel kapcsolatban
Szabolcs feltesz néhány kérdést, majd örömének ad hangot a dolgot ilyentét fordulatját
tapasztalván.
Ez a jegyzıkönyv négy (4) számozott oldalból áll.
Budapest, 2007. június 8.

(aláírások)

Az igazság odaát van.
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