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Jegyzıkönyv
a Mevisz elnökségi ülésérıl
Idı- és helykoordináták: 2007. június 19. (K) 17:00, Mevisz-iroda (1085 Budapest, Üllıi út 24.)
Résztvevık:
Szavazati joggal: Györe Dániel (elnök), Muntag Márton (titkár), Bence Orsolya, Visnyei
Emıke és Osváth Szabolcs (elnökségi tagok),
Tanácskozási joggal: Udvardi Andrea, Koltai Péter és Kiss Csaba (elnökségi póttagok),
továbbá Tekus András.
Györe Dániel levezetı elnök
- megnyitja az ülést [17:35] és köszönti a résztvevıket,
- felkéri Andreát egy rövid ima elmondására (ı a kérésnek eleget tesz),
- felkéri Szabolcsot a jegyzıkönyv vezetésére, Andreát és Orsit annak hitelesítésére,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés szabályosan (az Asz. XV. 12. szerint) lett összehívva,
- megállapítja, hogy az elnökségi ülés (az Asz. XV. 10. értelmében) határozatképes.
Az elnökség – visszafogott borozgatás közben – az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg
(zárójelben az elıterjesztı neve).
1. A road show / vándorcirkusz ((c) SG) avagy az evangélikus egyház ifjúsági munkája (Emıke,
Orsi, Szabolcs)
Emıke (beszélt Körmendy Petrával külön is): Probléma, hogy nincs rá pénz és nincs ember, aki
megszervezné. A Ladik ebbıl egy moldvai táncházat vállal.
Orsi: Lesz egy közös webfelület1, ahova az egymásbakaszálás elkerülése érdekében fölkerülnek a
tervezett programok. Pillanatnyilag2 az a haditerv, hogy a következı tanév során néhány egyházi
iskola csendesnapjára „road show”-t szervezünk, ahol bemutatjuk az evangélikus egyház vonzó
oldalát (koncert, színielıadás, kávéház, táncház, stb.). Ezt mi hajtani nem tudjuk, de ha van valami,
oda valami bárkás rendezvénnyel be tudunk szállni (bólogatás az elnökség soraiban).
Péter: Az evvel kapcsolatos saját kiadásainkat (pl. oda- és visszautazás) tudjuk vállalni. Ne kívülrıl
kritizáljuk az egyházat, a vállalásainkat írjuk meg az Ifjúsági Osztálynak (és emailen a többieknek).
Az elnökség abban marad, hogy a levelet3 Szabolcs fogalmazza meg, Emıke, Orsi és Dani írják alá
(miután átolvasták és egyetértenek vele).
2. A honlap (Tekus ügye, de Szabolcs kérte a napirendre vételét)
Eddig mintegy tucatnyian regisztráltak. Egy ideje Márton is teljes hozzáféréssel („admin jelszóval”)
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www.csipetnyiso.hu
a 2007. VI. 4. (H) 14 órától a LÖK-ben (gy. k.: Lágymányosi Ökumenikus Központ) tartott megbeszélésen
elhangzottak szerint
3
45/2007. kimenı iktató
2

Az igazság odaát van.
(1/5. oldal)

A Mevisz 2007. június 19.-i elnökségi ülésének jegyzıkönyve
bír a honlaphoz. Tekus egy külön honlapos megbeszélésen szeretne foglalkozni a témával, de ez
legkorábban ısszel történhet, mivel nyáron senki nem ér rá. Egyéni kívánságokkal addig is fel lehet
keresni Tekust, pl.: Orsi: szeptemberben már lehessen képeket feltölteni; Szabolcs: szeptemberben
már lehessen hivatalos iratokat feltölteni.
3. Az irodavezetı (Orsi)
Orsi júniustól csak annyi irodai ügyeletet vállal, mint az elnökség bármely más tagja. Ez sürgetıen
veti fel az irodavezetıi álláshirdetés ügyét.
[18:05 - Tari Zsuzsi jön.]
Az elnökség alaposan megtárgyalja a témát. Bizonyos kérdésekben (álláshirdetést adunk fel több
csatornán, ahhoz önéletrajzot, motivációs levelet és lelkészi ajánlást kérünk, „hátsó kaput” még
haveroknak sem nyitunk) egyetértünk, másokban (egy nyolcórás vagy két négyórás személyt
szeretnénk, mikorra ütemezzük a munkakezdést és abból következıen a döntést, az interjúkat, a
jelentkezési határidıt és a hirdetés feladását) nem. Mivel nyilvánvalóvá válik, hogy a témát nem
tudjuk döntésig vinni, tehát valakit fel kell hatalmazni az intézkedésre, felmerül a kérdés: a nyár
folyamán ki hajlandó foglalkozni az üggyel? (Az elnökön és a titkáron kívül, az ı részvételük
ugyanis mindenki számára - ıket is beleértve - egyértelmő.) Orsi és Tekus vállalják. Péter javasolja,
hogy a legénybúcsúján (jövı kedden) tartassék egy stratégiai vita az irodavezetısdirıl és annak az
eredménye a továbbiakban vetesség figyelembe. Mindezek után határozathozatal következik,
melyen Márton az Asz. XIII. 5.-re tekintettel nem kíván részt venni. Márton eme döntésével többen
(pl. Dani és Szabolcs) nem értenek egyet, de azt tudomásul veszik, így Dani, Emıke, Orsi, Szabolcs
és Andrea szavaznak (valamennyien igennel). Az elfogadott határozat szövege a következı:
Felhatalmazást kap az elnök és a titkár, hogy - az elnökségi ülésen kialakult konszenzus határain
belül, a még vitás kérdésekben a jövı heti megbeszélés eredményeit figyelembe véve, saját belátásuk
szerint - minden szükséges intézkedést tegyenek meg az irodavezetıi állás betöltése érdekében.
4. Bárka-ügyek (Orsi)
Múlt kedden megvolt a tábvezmegbesz, ahol szó esett a pénzügyekrıl és a mihályfai
jellegzetességekrıl is. Ígéret van autóbeosztásra és pilótabeosztásra is, talán egy kisbusz bérlésére is
szükség lesz.
5. Pénzügyek és pályázatok (Dani, illetve Orsi, ebben a sorrendben)
Márton felveti a „családos tábor” támogatásának kérdését. Az elnökség a téma megvitatása után a
költségvetésben szereplı összegnél (100.000 azaz százezer forint, mert a többi 50.000, azaz
ötvenezer a tábortalálkozót illeti) többet nem ad, helyette szponzorok keresését illetve pályázatok
írását ajánlja. (Ha a pályázat olyasmirıl szól, ami a családos táborról nem mondható el, de a Mevisz
egy másik részhalmazáról igen, akkor a családos tábor a pályázaton elnyerttel azonos mennyiségő
pénzt kap a Mevisztıl.) Szabolcs faggatódzására Orsi, Márton, Péter és Tekus elmondják, kik is
azok a családok.
Gizi üzeni, hogy Svájcból érkezett 700.000 (azaz hétszázezer) forintnyi adomány Az elnökség
megállapodik arról, hogy Aladics Annával és Molnár Gáborral köszönılevelet irat a svájci
Joóbéknak.
A passiós pályázat elszámolását Orsi megcsinálta, a mihályfai mobilitásosét Gizi vállalja; viszont az
NCA-nak a határideje június 30. - most ez a legfontosabb.
A rendezvényekre szóló Mobilitásos pályázatot Zsuzsi és Dani írják, a közösségi terek fenntartására
szólót Gizi és Tekus tegnap beadták (kerti gépekre, rétnyíróra, vegyeskályhára és gáztőzhelyre
kértek 1,07 millió 70 %-át - mert 30 % önrész kellett), táborokkal kapcsolatosan eddig csak
regionális pályázatokat írtak ki. Itt részletesen megvitattatik az a kérdéskör, hogy regionálisan
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létezünk-e, illetve jogi személyek vagyunk-e.
A fentieket Márton felírja a pályázatos papírra.
Orsi konklúziója: pályázatírásban jobbak vagyunk, mint elszámolásban.
Most pénteken (22.-én) jönnek monitorozni Kárpi (= Kárpáti Gábor) és Csicsi (= ?) egy régi
pályázata kapcsán, szeretnének találkozni 2 azaz kettı érintett fıvel. Ötletek: Kiss Csaba, Tekus
András, Hugi (= Tónay Mariann).
6. Adminisztratív ügyek (Szabolcs)
A bíróságtól jött egy levél4, mely szerint az Alapszabály módosítását nem kell bejelenteni, hiszen a
nyilvántartott adatokban nem történt változás.
A Bárka-pulcsik dolgában 3 visszajelzés érkezett: Brunner Noémitıl (M), Friedrich Esztertıl (L) és
Gerencsér Orsitól (M). Az ülésen Kiss Csaba (L) és Koltai Péter (XXL) is jelzik az igényüket. Az
elnökség javasolja, hogy érdemei elismeréseként Szász Gizi (M) (pénztáros) kapjon egyet
ajándékba. Orsi figyelmeztetésére Osváth Szabolcs (L) is észbe kap, hogy neki sincs. Az
önjutalmazás-szabadrablás dilemmában gyakorlatilag vita nélkül az önjutalmazás koncepciója gyız.
A gyakorlati megvalósítás egyik problémája az alacsony rendelendı mennyiség (legyen mondjuk 10
azaz tíz darab) miatti magas egységköltség (ezt 40 azaz negyven darab nıi Bárka-póló - de nem
narancssárga vagy zöld! - rendelésével hidaljuk át). A másik nehézség, hogy senki nem vállalja az
utánajárást, így a dologból csak akkor lesz valami, ha Aladics Anna vagy Kováts Kamilla5 elintézi.
A felügyelı testületnek kimentek a felkérı levelek6, Csorba Gábor kivételével vissza is küldték az
aláírt elfogadó nyilatkozatokat. Dani vállalja, hogy Csorba Gáborral is aláíratja.7 Szabolcs
felvetésére az elnökség javasolja, hogy a szeptemberi elnökségi ülésre hívjuk meg a felügyelı
testület tagjait.
A 35 éves rendes tagoknak is kimentek a levelek8, 1 azaz egy fı be is lépett pártoló tagnak.
A titkos adatbázis megvan, bár olyan titkos adat, amelyrıl az elnökség nem tudott, csak Csepregi
Annától érkezett.
A tagnyilvántartás-címlista folyamatosan frissül és várja az igényeket. Orsi: Friedrich Eszter és
Gerencsér Orsi kérik a vezetésük alatt álló táborok tavalyi résztvevıinek adatait. Szabolcs:
meglesz.9
Néhány iskolának és gyülekezetnek (fıleg azoknak, ahol voltunk kampányolni) küldtünk
jelentkezési lapokat a táborokba10 - egyelıre eredmény nélkül.
Múlt vasárnap (17.-én) Szabolcs elıadást tartott a Meviszrıl a Limanova téri református gyülekezet
kirándulós missziói csoportjának.
7. Mihályfa (Péter et al.)
Eldugult a fenti lefolyó, csıgörényezik, és ahol lehet, kicserélik.
A leszakadt vezetéket visszaakasztották.
A „nagy hétvége” megvolt: Péter motoros kaszájával füvet nyírtak, füvesítettek, a sittet konténerbe
rakták.
A radiátorokat el lehet vinni.
A használt főnyíró vásárlása11 dolgában Tekusék intézkedtek, de az eladó éppen kifogyott a
készletbıl.
Jakus Ildinek (gondnok) van telefonja.
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Kamilla nem vállalja.
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Azóta Csorba Gáboré is megérkezett.
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Az ülés után negyed órával meg is van.
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A tőzédelmet Dani intézi, de az „Eredics-vonalon” alig van eredmény.
Hány tolókocsi állomásozzék Mihályfán a nyáron? (Összesen 4 azaz négy mőködıképes.)
8. A levlistán lezajlott múlt heti vita tanulságai (Ittzés Ádám kérte Danitól, hogy beszéljünk errıl)
Tartalmilag K______ Jóska interpellálta a Mihályfa-megbízottat, a felvetésekre Péter kielégítıen
válaszolt. Jóska javaslatának (Mihályfát munkásszállóként üzemeltetni) megvalósítására nincs
engedélyünk, a helyi viszonyok között pofátlanság lenne - meg nem is szeretnénk.
József elment, mi elvesztettünk egy jobb sorsra érdemes embert, akinek azonban nem volt effektív
köze hozzánk, mert nem látta át, hogy a munka dandárja nem az elnökségi üléseken zajlik - mi
pedig nem tudjuk, mit is akart. Nem beszéltünk egy nyelvet, csoda lett volna, ha sikerül. Mivel
bizonyos dolgokat csak a táboros tapasztalattal lehet megérteni, Orsi és Péter javasolják, hogy az
elnökségi munkába csak a táborok felıl jıve lehessen bekapcsolódni - Szabolcs ez ellen élénken
tiltakozik.
Márton teszi fel a kérdést, hogy hibáztunk-e? Dani: „Sajnáljuk, hogy így alakult.”
Formailag volt egy levlistás veszekedés, aminek több magánleveles kiágazása (sértés,
figyelmeztetés, bocsánatkérés) volt.
A problémát általánosítva a levlista stílusára Dani és Márton közlik (amire Ádám, a levlista
moderátora is célzott), hogy veszekedésekre nem kíváncsiak, a levlistán a meviszes ügyek
menjenek, nem a személyeskedés. Tekus szerint írásban muszáj túlozni - Szabolcs evvel nem ért
egyet, de megígéri, hogy Tekus leveleibıl ezentúl gyököt fog vonni.
Zárszóként Dani megismétli azt a kérését, hogy akit vélt vagy valós sérelem ér, az elıször neki
szóljon.
9. Rendkívüli állapot kihirdetése (Szabolcs)
Javaslat: a nyáron rendkívüli, sürgıs esetben az elnökség 3 tagja (akik közül az egyik az elnök vagy
a titkár) jogosult legyen döntést hozni. Az elnökség ezt nem támogatja, hiszen (szerintük) ilyen
erıvel egy határozatképes elnökségi ülést is össze lehet hívni. Szabolcs csak arra hívja fel a
figyelmet, hogy az ülést szabályosan kell összehívni (pl. az elnökség mind a 8 tagját idıben
értesíteni kell róla).
10. Andrea hatodéve (Andrea)
Andrea Sárvárra kerül hatodévesnek, ezért a jövı tanévi programokban nem nagyon fog tudni részt
venni, viszont vállal némi irodai munkát (pl. pályázatírást) és már most kéri, hogy az elnökségi
üléseket - a lehetıségekhez képest - a szabadnapján tartsuk.
11. Köszöntések
Köszöntjük:
- Bence Orsolyát, sikeres záróvizsgája (5),
- Kiss Csabát, születésnapja (30.), és
- Koltai Pétert, közelgı esküvıje
alkalmából.
Az elnök
- megállapítja, hogy az elnökség a kitőzött napirendi pontokat megtárgyalta,
- bejelenti, hogy az elnökség következı ülését várhatóan 2007 szeptemberére fogja összehívni,
- megköszöni a részvételt, majd az ülést berekeszti [20:15].
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Ez a jegyzıkönyv öt (5) számozott oldalból áll.
Budapest, 2007. június 29.

(aláírások)
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