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Jegyzőkönyv
amely készült 2014.01.15. 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 vendég, a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója

A kuratórium ülés napirendi pontjai
1. Pannonhalmi BandÁsz napok szervezési, rendezési költségei

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. Pannonhalmi BandÁsz napok szervezési, rendezési költségei
– Arm Katalin tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a novemberre tervezett BandÁsz napokat az Iskola 

kénytelen volt lemondani a kevés jelentkező miatt. Megkéri Gyuris Gellértet, tájékoztassa a kurató-
riumot a márciusra tervezett rendezvény részleteiről.

– Gyuris Gellért sajnálatosnak tartja az elmaradt novemberi találkozót, hiszen épp a munkatársak talál-
kozási, kapcsolódási pontjaként szervezzük évről évre a BandÁsz napokat. Az előző években felme-
rült, hogy az időpontválasztás nem bizonyult a legmegfelelőbbnek az ünnepek miatt.
Ebben az évben ezért az Iskola tanácsa kedvezőbb időpont megválasztására törekedett: a március 
15-i hétvégét tűzte ki. Az alkalom helyszíne ismét a pannonhalmi bencés Gimnázium lenne.
A programban helyet kapnak műhelyek, amelyek során a munkatársak képződhetnek: zenei mű-
hely, rajz műhely, koordinátori műhely, Bandifi. A délután és az este családbarát lesz, hiszen nincs 
kötelező program. Este a kikapcsolódás és a beszélgetés, ünneplés lesz a középpontban.
Gyuris Gellért kéri az Alapítvány anyagi támogatását a találkozó megszervezéséhez és lebonyolítá-
sához, valamint a rászoruló testvérek részére anyagi segítséget.

– Lukács Ferenc javasolja a kuratóriumnak, hogy támogassa a rendezvényt, mert szükséges a  kapcsola-
tok fenntartásához és a megfelelő stratégiai működéshez a munkatársak találkozása egymással és az 
Iskola vezetőivel. Ugyanakkor a képzés is jelentős előrelépést jelenthet a iskolaközösségek számára.

1/2014 (01.15) kuratóriumi határozat:

A kuratórium három igen szavazattal elfogadja a 2014. évi pannonhalmi BandÁsz napok szervezési és rendezési 
költségének magára vállalását. A rendezvény szervezésével és pénzügyi műveleteivel 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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