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Jegyzőkönyv
amely készült 2013.07.01. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott kura-
tóriumi 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

A kuratórium ülés napirendi pontjai
1. Sidó Éva alkalmazása

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. Sidó Éva alkalmazása
– Arm Katalin, felkéri Gyuris Gellértet, hogy tájékoztassa a Kuratóriumot a az Iskola jelenlegi helyzetéről 

és az Ifjúsági projekt tervezettől.
– Gyuris Gellért megköszöni a lehetőséget. Tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt évek tapasztalata 

alapján kimondható, hogy az Iskolából hiányzik a következő generáció. Egyre több önkéntese van az 
Alapítványnak, amely jó hír, de a fiatalok utánpótlására eddig nem fordítottak kellő figyelmet. 
Ennek orvoslásául, a már több éve folyó egyeztetések és tervezések beérni látszanak. Most van itt a 
lehetőség az alapok lerakásához, és az új generáció felnevelésére. Erre a munkára Sidó Évát javasol-
ja, aki az elmúlt években Erdélyben már felépített egy, az ifjúsági képzéseket magába foglaló önálló 
iskolát. Továbbá az alapítvány működéséhez szükségesnek tartja egy adminisztrátori munkakör be-
töltését, 

– Lukács Ferenc hozzá teszi, hogy valóban szükség van a fiatalokra az Egyház és az Iskola életében is.
– Csiszér László örül a kezdeményezésnek, személyesen ismeri Sidó Éva munkáját és elszántságát. A je-

lenleg Magyarországon tanuló erdélyi fiatalok nagy része Sidó Éva kurzusain és táboraiban „nevel-
kedett” ez jó ajánló levélnek számít. Támogatja Sidó Éva felvételét az alapítványhoz.

4/2013 (07.01) kuratóriumi határozat:

 A kuratórium egyhangúlag elfogadja Sidó Éva alkalmazását az alapítványnál. A kuratórium Arm Katalint bízza 
meg.

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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