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Jegyzőkönyv
amely készült 2012. év június 8. 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, a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója
● Hardi Titusz Alajos alapító, meghívott, Felügyelőbizottság tagja

A kuratórium ülés napirendi pontjai:

1. Pál kurzus Szécsény

2. I. Európai Szent András szeminárium-Róma

3. Új Élet kurzus

4. BandÁsz napok 2012. 

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.

1. Pál kurzus Szécsény
● Arm Katalin elmondja, az előző évi szegedi Pál kurzus tapasztalatait.  Ebben az évben Szécsényből ér

kezett felkérés, hogy ott rendezzék meg a Pál kurzust.  
● Csiszér László elmondja, hogy a helyszín alkalmas, ezért javasolja, hogy az alapítvány vállalja magára a 

kurzus megrendezésének költségét. 
● A kuratóriumi tagok megvitatják az előterjesztett javaslatot és meghozzák a következő határozatot:

3/2012 (06.08) kuratóriumi határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2012. évi Szécsényben megrendezendő Pál kurzust megszervezi és lebonyo
lítja, és a felmerülő költségeket magára vállalja. A szervezéssel a kuratórium Arm Katalint bízza meg. 

2. I. Európai Szeminárium-Róma
● A levezető elnök ismerteti a napirendi pontot, és megkéri Gyuris Gellértet, hogy számoljon be a kura

tóriumnak az iskolának érkezett meghívásról.
● Gyuris Gellért elmondja, hogy a tavalyi új evangelizációs találkozón Rómában október 15-16-án meg

hirdették a 2012. évi európai szemináriumot, melynek keretében Jose H. Prado Florest, a Szent András  
Evangelizációs Iskola nemzetközi igazgatóját hívják meg.  Az eseményre 2012. augusztus 6-10. között 
kerül sor. 

● Hardi Titusz javaslatot tesz arra, hogy Gyuris Gellértet küldjék ki erre a szemináriumra, még egy test
vérrel, szerinte Joanovits Róbert lenne erre alkalmas, mert Szent Andrásos látásmódja és nyelvi isme
rete megfelelő. 

● A kuratóriumi tagok megvitatják az előterjesztett javaslatot és meghozzák a következő határozatot:
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4/2012 (06.08) kuratóriumi határozat:

A kuratórium  úgy határoz, hogy a 2012. augusztus 6-10. között megrendezésre kerülő  európai szemináriumra  
Rómába, az Alapítvány küldje ki Gyuris Gellértet és Joanovits Róbertet.  Az utazási és részvételi költségeket az  
Alapítvány magára vállalja.

3. Új élet kurzus
● Gyuris Gellért elmondja, hogy a tavalyi római találkozó alkalmával megegyeztek az olasz iskola igazga

tójával, hogy a magyar iskola fejlődéséhez hozzájárulna, ha az Új Élet kurzust megtartanák Magyaror
szágon. Ez a döntést az iskola tanácsa is támogatja. 
A kurzus időpontja 2012. október 8-10. 
A kurzus megtartásának költsége, amely az előadók utazási költségéből, szállás költségéből és vendég
látásából áll, az alapítványt terhelné. 

● Csiszér László megállapítja, hogy valóban szükség van a fejlődésre, és ez a kurzus tovább erősítené a 
két ország iskolái közötti kapcsolatot is. Támogatja a kurzus megszervezését, javasolja a kuratórium
nak, hogy ezt a projektet valósítsák meg. 

● A kuratóriumi tagok megvitatják az előterjesztett javaslatot és meghozzák a következő határozatot:

5/2012 (06.08) kuratóriumi határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2012.  október 8-10 között megszervezi az Új Élet kurzust, melynek vendég  
előadói az olasz iskola vezetője és munkatársa.  Az alapítvány a felmerülő költségeket magára vállalja. A szer
vezéssel a kuratórium Arm Katalint bízza meg. 

4. III. BandÁsz napok Pannonhalma
● A levezető elnök ismerteti a napirendi pontot:  a novemberi BandÁsz napok megrendezése.  Felkéri  

Gyuris Gellértet, ismertesse az elmúlt év tapasztalatát és annak eredményeit, továbbá az idei évre ter
vezett programokat.

● Gyuris Gellért elmondja, hogy a tavalyi évben rendezett munkatársi találkozó meghatározó volt az is
kola életében, ugyanis a több szekcióra bontott képzés sokat adott a résztvevő önkénteseknek. Nagyon 
jó visszhangja volt továbbá annak is, hogy nem csak a munkatársak jöhettek, hanem volt megfelelő  
program a családosoknak is, külön foglalkozás a gyerekeknek.

● Az idei évben november 2-4. között rendezik meg a BandÁsz napokat. A tervek szerint a Rómából ho
zott tapasztalatokat, valamint az Iskola alapítójával történő egyeztetések és a nemzetközi tanács által 
elfogadott új irányelvek megosztását és a magyarországi Iskola jövőképének előterjesztését és tovább
adását látja fontosnak. Továbbá a legfontosabb a kapcsolatok építése, személyes találkozások az ön
kéntesek között. Ezért kéri a rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához az Alapítvány anyagi se
gítségét.

● Csiszér László alátámasztja az elhangzottakat és indítványozza az kuratóriumnak, hogy az alapítvány  
vállalja magára a szervezési és lebonyolítási költségeket.

● A kuratóriumi tagok megvitatják az előterjesztett javaslatot és meghozzák a következő határozatokat: 

6/2012  (06.08.) kuratóriumi határozat:

A kuratórium úgy határoz, hogy a 2012. november 2-4. között megrendezésre kerülő pannonhalmi BandÁsz  
napok munkatársi találkozó szervezési és lebonyolítási költségeit az Alapítvány vállalja magára.

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

k.m.f.

A jegyzőkönyv hiteléül:

........................................................... ........................................................... ...........................................................
Csiszér László jegyzőkönyv-vezető Arm Katalin, a Kuratórium elnöke Lukács Ferenc kuratóriumi tag
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