Ülésezett
a Protestáns Újságírók Szövetségének elnöksége
2019. október 7-én 16:00-kor, a MEÖT székház tanácstermében.
Jelen voltak: Nagy Katalin elnök, T. Pintér Károly alelnök, dr. Bóna Zoltán titkár, Faggyas
Sándor, dr. Kádár Zsolt tagok, valamint dr. Zsugyel János meghívott és Faggyas Sándorné
munkatárs.
A „tagtoborzással” kapcsolatban az elnökség megállapítja, hogy vannak pozitív
visszajelzések, de ez a tevékenységünk egy folyamatos feladat méghozzá a személyes
megszólítás kategóriájában. Ugyanakkor az is fontos, hogy a Szövetségünk vonzó, érdekes
programjai önmagukban is toborozzanak. Tehát erre is törekednünk kell. Felelős: az elnökség
A PRÚSZ kommunikációját illetően az elnökség meghallgatja dr. Zsugyel Jánost, aki
aktualizálta a honlapot és folyamatosan posztol a FB-n.
Az elnökség köszönetet mond Jánosnak a nem kis munkáért, amely immáron a Szövetség
vividitását reflektálja.
Bóna Zoltán és Kádár Zsolt vállalják, hogy a Theologiai Szemle írásairól és eseményeiről hírt
adnak, Nagy Katalin és Faggyas Sándor ugyanezt vállalja a Reformátusok Lapját illetően,
Zsugyel János ezt megteszi az evangélikus sajtóval kapcsolatban, a kisebb egyházaktól pedig
ugyanezt kérjük, reméljük. Felelős:az elnökség
Zsugyel János kérésére az Elnök vállalja, hogy a honlapot és FB-t gazdagításra buzdító
levéllel fordul a tagsághoz. Felelős NK.
Az elnökség megerősíti, hogy az ez évi Médiaműhelyét október 26-27-én, Révkomáromban
tartja az alábbiak szerint:
Selye János Egyetem/Pro Selye Universitas/Danubius Kollégium, Révkomárom, Duna rakpart 12.
(Dunajské nábrežie 12, 94501 Komárno)
2019. október 26-27.
Kiért szól a harang?
Magyar-magyar, határokon átívelő protestáns médiumok
Október 26. Szombat
10.00 – 11.00
Érkezés
11.00 – 11.40
Nyitóáhítat – dr. Bóna Zoltán,
Elnöki megnyitó – Nagy Katalin,
Házigazda köszöntője: dr. Lévai Attila dékán
Szakmai programok!
A szakmai programok moderátora
Jónás István főtanácsadó, a Duna Médiaszolgáltató NZRT.
11.45 – 12.30 FELVIDÉK: Pátria Rádió – Iski Ibolya szerkesztő
Kálvinista Szemle – Fritz Beke Éva szerk.
13.00
Ebéd
14.00 – 15.00
Milyen médiumokat hallgatnak, néznek a Kárpát-medencében? A Médiatudományi
Intézet 2010 óta zajló kutatási eredményeinek bemutatása.– Apró István kutató
Szünet
15.20 – 16.00
ERDÉLY: Agnus Rádió
16.20 – 17.00
VAJDASÁG: Pannon Rádió és Televízió
Szünet
17.10 – 17.50
KÁRPÁTALJA: TV21 Ungvár – Nyíriné Iváncsik
Katalin tv-rádió szerk.
Iváncsik Attila szerkesztő-műsorvezető,
Pulzus Rádió Beregszász – Birta Zoltán
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szerkesztő
18.00
Vacsora
19.30 Faggyas Sándor bemutatja a Protestáns hősök c. köteteit és részleteket olvas fel Lázár Csaba.
20.30 Interaktív ismerkedés: Novotny Zoltán
21.30 Filmvetítés Pintér Károly
Október 27 vasárnap.
08.30 – 8.55
Reggeli
09.00 – 09.45
Fórum – a 2020. évi program körvonalazása
Záró gondolatok
10.00 – 11.00
Istentisztelet
11.30 – 12.15
Elnökségi ülés
12.30 – 13.30
Ebéd
Részvételi hozzájárulás PRÚSZ tagoknak: 9000.nem PRÚSZ tagoknak:18.000.Ez a műhely a jövő évi „nagy konferencia” előkészítője, amelynek helyszínét szintén határon túlra
tervezzük.
Az elnökség a költségeket a részvételi díjakból és saját tartalékából fedezi. Pályázati forráshoz a jövő
évi konferencia érdekében fordul.
Az elnökség Nagy Imre fölajánlását forgatás tekintetében a titkárral egyeztetett feltételek szerint
örömmel fogadja. Felelős NK, BZ.
Az elnökség kéri, hogy az ORH-Gálán az elnök asszony kapjon néhány percet, amelynek keretében
elmondja, hogy a Rát Mátyás díjat a múlthoz hasonlóan a jövőben is e jeles program keretében
kívánjuk átadni, aminek idén az az akadálya, hogy a díjazott egyéb elkötelezettsége okán nem tud
jelen lenni. Felelős BZ, NK.
Az elnökség megerősíti, hogy az adventi vacsorát a dec. 10-i héten a MEÖT-ben kívánja tartani.
Ennek első feltétele: megegyezés a ref. vagy ev. egyetemi lelkésszel. A meleg vacsorát megrendeljük.
Meghívjuk az összes Rát Mátyás díjast. Lázár Csaba Ady műsorának egy 30 perces változatát kérjük.
Továbbá fölkérjük egy 15-15 perces előadásra Fabiny Tamást és Kádár Zsoltot Milyen a protestáns
újságírás címmel. Nem utolsó sorban kérjük a tb. elnökünket a 15 évről való visszaemlékezésre.
Felelős: NK, PK, BZ, FI.
Az elnökség hálával nyugtázza, hogy a pénzügyi folyamatok azt mutatják, hogy 2019-ben – eleget
téve a kötelezettségeinknek és megvalósítva a programjainkat – elégséges fedezettel bírunk, továbbá a
várható pénztármaradvány elégséges a likviditás biztosítására 2020 első várható bevételéig.
Az elnökség meghatározza azokat a támogatási összegeket, amelyekkel a támogató egyházakhoz még
október folyamán odafordulunk. A 2020 pénzügyi tervezéséről a következő elnökségi ülésen döntünk.
Felelős FI, BZ, NK.
Az elnök beszámol arról, hogy fölvette a kapcsolatot a katolikus partnerszervezetünkkel a
Mikszáth díjhoz való csatlakozásunk ügyében. Jó kilátásaink vannak a terv megvalósulását illetően.
Felelős: Nk, FS.
Dr. Bóna Zoltán
titkár
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