
Viator Egyesület Elnökségi ülés 

 

Időpont: 2020.03.26. 20:30-23:00 CET 

Helyszín: on-line (Zoom) 

 

Napirend és kapcsolódó határozatok: 

 

Téma Döntés Ki, meddig 

1. Emlékeztető megírása 

(ki hogyan) 

 

Zsófi, András  

2.LélekTúrák és hasonló 
programok, benne P70 
 

Május eleji túra elmarad, ápr.végi előadás is, 
továbbiak okt./dec.-re tervezettek 

 

3.  Pályázatok, benne 
jelzésfestés 

Esztergom környéki festéseket idén elengedjük, 
Pfszentkeresztre összpontosítunk  
(Peti pályázna -  Péliföldön tematikus utakat 
kifestené + gerincutat (DINPI nem támogatja, 
MTSZ csak meglévő utak festését támogatja), 
h. a Látogatókp. infrastrukt. jó legyen 
3 hétvégére van beadva pályázat MTSZ-hez 
(Lélektúra) - a májusi várhatóan elmarad - 
meglátjuk, milyen lehetőség lesz a pénz 
elköltésére 
Balázs vizi zarándoklattal nem akar pályázni - 
de úgyis csak gyalogosoknak van a pályázat 

Peti - 
jelzésfestés, 
ápr.6-ig 
pályázható 
 
Ildiék - 
programokra 
beadva, várjuk 

4.Képzések benne 
zar.tábor vez., jelzésf. 

Jelzésfestő képzés el lesz halasztva (egy 
hétvége már megvolt) - ősszel folytatódik 
Túravezető tanfolyamot felfüggesztették 
Zarándoktábor-vezető képzésre Peti és Andris 
készek digitális anyagot összeállítani - 
gyakorlati képzés szükséges (jó, ha a gyak. 
közel van az elm-hez) 

Zsófi, május? 

5. Quo Vadis 

zar.közösség, 

 

Quo vadis - zarándokiroda Bécsben  
Online zarándokimát felajánlani 
 

Ildiék és 
zarándoktársak 

6.   Online imák, 

webinarok és tartalmak 

 

Kéthetente Quo vadis zarándokima a járvány 
alatt, kedd 19h, Gyöngy Ima Zsófiékkal minden 
keddre tervezett 20h 
Webinar: András Costa Ricáról, időpont később 

András, Ildiék 
(Zsófi: Gyöngy 
ima) 

7. Posta, adminisztráció 

 

Balázs megnézi jövő héten a PH postaládát 
Egyebekről Ildiékkel egyeztetünk 

Balázs 



8. Közgyűlés, tagság-

taglista 

Közgyűlés: Balázs javasol időpontokat 
Napirend tervezet vázlat: 
  Előző évi beszámoló elfogadása 
  Idei évi terv és költségvetés elfogadása 
  Tagfelvétel és tagkizárás 
  Alapszabály módosítás kérdése  
    (fő tevék., NEA pályázatok kapcsán) 
  Egyebek 
Tagi kommunikációhoz a Google groups-t 
aktualizáljuk, a Mailchimp-ben a hírlevél marad 

Balázs + Ildiék 
segítenek 

9. Pénzügyi helyzet, 

online platform finansz. 

 

Stabilnak mondható. 
A Zoom online platform különböző alapok 
terhére finanszírozható, a résztvevőket 1% 
felajánlásra kérjük. 
1% kampány - időszerű, Balázs készít tervet 

Peti,  
 
Balázs 

10. Kommunikáció - ki 

mit kinek, hírlevél/fb 

 

 
…(összhangban a fentiekkel) 

András+Balázs+
Ildiék külön 
megbeszélés 

11. Egyebek Peti: tematikus utak projekt felfüggesztve, 
később folytatódni fog 

- 

 

 

Kelt: 2020. Március 26. 

Molnár András J. elnök s.k. 

 

   

     

      

 

 

 


