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Jegyzőkönyv
amely készült 2014. július 21. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott kuratóriumi ülésről.
Jelen vannak:
– Arm Katalin
– Lukács Ferenc
– Csiszér László
– Gyuris Gellért

a Kuratórium elnöke;
a Kuratórium tagja;
a Kuratórium tagja;
meghívott, a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatója

A kuratórium ülés napirendi pontjai
1. Munkatársak kiküldése Folignoba
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 személyében, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A jegyzőkönyv hitelesítésével Lukács Ferencet és
Arm Katalint, a kuratórium másik két tagját bízták meg.

1. Munkatársak kiküldése Folignoba, az Álomlátó József kurzusra
– Arm Katalin, mint levezető elnök megkéri Gyuris Gellértet, a Szent András Evangelizációs Iskola igaz-

gatóját, hogy tájékoztassa a kuratóriumot a Folignoi kurzus részleteiről.
– Gyuris Gellért elmondja, hogy Jose Prado Flores Európában, Folignoban tart egy új kurzust, melynek

témája a belső gyógyulás. Pepe Prado utoljára 2009-ben járt Magyarországon, akkor vettünk át tőle
utoljára új kurzust, ez a Damaszkusz kurzus volt, ezért szükséges egy új kurzus bevezetése az iskolába.
Az Álomlátó József kurzus időpontja augusztus 4-7.

– Csiszér László szerint ez egy nagyon jó lehetőség lenne az Iskola számára, hogy új kurzusokat honosít-

son meg, hiszen amikor ő 1994-ben Rómában részt vett 3 kurzuson, ezen kurzusokra alapozódott mind
a személyes hitének formálódása, mind pedig meghatározók voltak a magyarországi kurzusok szellemi-lelki légkörének kiformálódásában.
–

Arm Katalin kifejti, hogy tekintetbe véve Jose Prado munkásságát, az Iskolában hiányzik egy lelki és
belső gyógyító kurzus. Ez egy jó lehetőség lenne arra, hogy a magyarországi munkatársaknak tovább
adják az Álomlátó József kurzust, hiszen a kurzus tartalma beleilleszkedik az Iskola képzési rendjébe.
Arm Katalin javasolja, hogy erre a kurzusra Gyuris Gellértet, mint az Iskola igazgatóját és a Nemzetközi Szent András Tanács tagját küldjék ki, mert a kurzuson lehetőség nyílik arra, hogy erősödjön a magyarországi iskola kapcsolata a többi nemzetközi iskolával is. De mivel Gyuris Gellért nem beszél spanyolul és olaszul, ezért szükséges mellé egy tolmács is. Arm Katalin javasolja, hogy Gyuris Gellértet kísérje el Joanovits Róbert, aki az Iskola új titkára, aki már több kurzus anyagát fordította spanyol
nyelvből, valamint a nemzetközi levelezést is ő bonyolítja, így alkalmas erre a feladatra.

– Lukács Ferenc javasolja, hogy a kurzus költségeit az Alapítvány vállalja magára.
– A kuratórium tagjai egyetértetek a felvetésekkel.

9/2014. (07.21) kuratóriumi határozat:
A kuratórium egyhangúlag elfogadja Gyuris Gellért és Joanovits Róbert kiküldését az Álomlátó József kurzusra
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Folignoba. Az alapítvány a kurzus utazási és egyéb költségeit magára vállalja. A kuratórium Arm Katalint bízza
meg, hogy az ügyben eljárjon.
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
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Arm Katalin, a Kuratórium elnöke
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Lukács Ferenc kuratóriumi tag

