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Jegyzőkönyv
amely készült 2009. év január 5. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott 
kuratóriumi ülésről.

Jelen vannak:
● Arm Katalin a Kuratórium elnöke;
● Lukács Ferenc a Kuratórium tagja;
● Csiszér László a Kuratórium tagja;
● Gyuris Gellért meghívott projektvezető.

A kuratórium ülés napirendi pontjai:

1. önkéntesek továbbképzése 2009-ben

Arm Katalin a kuratórium elnöke megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 
kuratórium tagjai 100%-ban jelen vannak. 

A levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjére Csiszér László kuratóriumi tag sze
mélyében, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A jegyzőkönyv hitelesítésével Lukács Ferencet és 
Arm Katalint a kuratórium másik két tagját, bízták meg. 

Önkéntesek továbbképzése 2009-ben napirendi pont
● Gyuris Gellért a Szent András Evangelizációs Iskola projekt vezetője tájékoztatja a jelenlévőket arról, 

hogy lehetőség nyílik ebben az évben arra, hogy a Szent András Evangelizációs Iskola alapítóját, José 
H. Prado Florest (Mexikó) és munkatársát, Angela M. Chineze-t (Brazília) meghívja, hogy képezze ön
kénteseinket. Gyuris Gellért elmondja, hogy ennek a látogatásnak különlegesen fontos szerepe van az 
önkéntesek számára, mert ritkán adódik lehetőség arra, hogy az Iskola alapítójával személyesen is ta
lálkozzanak, tanítási módszereit megtanulják, melyet majd saját munkájukban kamatoztathatnak.
Helyszínként a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumot javasolja, befogadóképessége, valamint szállás-el
helyezés szempontjából.
Gyuris Gellért bemutatja a képzéssel kapcsolatos előkészületi munkákat. Többek között a látogatással 
kapcsolatosan felmerülő költségek tervezetét. Elmondja, hogy az utazással kapcsolatban árajánlatokat 
kért be, ennek legkedvezőbb formáját találta meg 650 ezer Ft körül.

● A kuratórium tagjai megvitatják a Gyuris Gellért által bemutatott projektet.
● Csiszér László támogatja a meghívást, úgy látja ezzel sok új lehetőség nyílna a hazai és határon túli ma

gyar közösségeink önkéntesei számára. A kuratórium tagjai szintén támogatják a felvetést. Megegye
zésre jutnak a meghívás időpontjában, amelyet 2009. július 30-augusztus 9. közötti időpontra tesznek. 
A kuratórium tagjai kielégítőnek találják az utazással kapcsolatos költséget, és megállapodnak arról, 
hogy az Alapítvány a meghívottak költségeit magára vállalja.

● A kuratóriumi tagok ezután a szükséges ügyintézésre való tekintettel az alábbi határozatot hozták:

1/2009. (01.05.) kuratóriumi határozat:

A Szent András Alapítvány meghívja José H. Prado Florest és Angela M. Chineze-t, a 2009-ben a Szent András  
Evangelizációs Iskola önkéntesei részére tartandó képzésre. Az Alapítvány magára vállalja a Jose H. Prado Flores  
és Angela M. Chineze képzési projektjével kapcsolatos költségeket.

Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.

k.m.f.

A jegyzőkönyv hiteléül:
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Csiszér László jegyzőkönyv-vezető Arm Katalin, a Kuratórium elnöke Lukács Ferenc kuratóriumi tag
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