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Jegyzőkönyv
amely készült 2015. május 27. 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

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
1. Munkatársak kiküldése Rómába, a Szent András Evangelizációs Iskola Nemzetközi tanácsülésére

2. Munkatársak kiküldése a II. Európai szemináriumra Lengyelországba

3. 2015-évi János kurzus támogatása

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. Munkatársak kiküldése Rómába, a Szent András Evangelizációs Iskola 
Nemzetközi tanácsülésére
– Arm Katalin, mint levezető elnök, megkéri Gyuris Gellértet, a Szent András Evangelizációs Iskola igaz-

gatóját, hogy tájékoztassa a kuratóriumot a Nemzetközi tanácsülés részleteiről.
– Gyuris Gellért elmondja, hogy José Prado Flores Európában, Rómába hívta össze a nemzeti iskolák igaz-

gatóit. A meghívás apropója az Iskola státusza, valamint a római kúria engedélyének beszerzéséhez 
szükséges nemzetközi szabályzat végleges formába öntése.

– Csiszér László szerint ez egy nagyon jó lehetőség lenne az Iskola számára, hogy egyházi szinten is to-
vább lépjen az approbáció útján.

– Arm Katalin kifejti, hogy valóban nagy előrelépést jelent ez az Iskola nemzetközi elismerésében.
Évek óta ezen dolgozik a magyarországi iskola Országos Tanácsa, hogy segítse a nemzetközi Iskolát eb-
ben a törekvésben. Mivel Gyuris Gellértnek rengeteg munkája fekszik ebben, Arm Katalin javasolja, 
hogy erre a tanácsülésre Gyuris Gellértet, mint az Iskola igazgatóját és a Nemzetközi Szent András Ta-
nács tagját küldjék ki, mert lehetőség nyílik arra, hogy erősödjön a magyarországi iskola kapcsolata a 
többi nemzetközi iskolával is, és talán még akár Ferenc pápával is találkozhatnak. De mivel Gyuris Gel-
lért nem beszél spanyolul és olaszul, ezért szükséges mellé egy tolmács is. Arm Katalin javasolja, hogy 
Gyuris Gellértet kísérje el Joanovits Róbert, az Iskola 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.

3/2015. (05.27) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja Gyuris Gellért és Joanovits Róbert kiküldését Rómába a nemzetközi tanács-
ülésre. Az alapítvány az utazási költségeket magára vállalja. A kuratórium Arm Katalint bízza meg, hogy az ügy-
ben eljárjon.
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2. Munkatársak kiküldése a II. Európai szemináriumra Lengyelországba
– Arm Katalin, mint levezető elnök, megkéri Gyuris Gellértet, a Szent András Evangelizációs Iskola igaz-

gatóját, hogy tájékoztassa a kuratóriumot a európai szeminárium részleteiről.
– Gyuris Gellért elmondja, hogy 2012 után ismét összeurópai szemináriumot rendez a Szent András 

Evangelizációs Iskola nemzetközi irodája. Ezúttal a lengyel iskola lesz az esemény házigazdája és a 
Stryszawa-i központban kerül megrendezésre. Mivel a következőnek majd a magyar iskola lesz a házi-
gazdája, fontos lenne, hogy egy nagyobb küldöttség vehessen részt a kurzuson. Így mód nyílik arra, 
hogy felmérjük, milyen szervezési feladatokkal kell majd felkészülnünk. 
Csiszér László érdeklődésére kifejti, hogy 7 fő mehet maximum a kurzusra és az előzetes felmérések 
alapján 6 fő szeretne részt venni: Sidó Éva, Joanovits Róbert és Gyuris Gellért, az iroda munkatársai, 
valamint Zmijan Adalbert, Beke Tünde Lidia és Bérczi Zsoltné Marcsi.

– Csiszér László javasolja, hogy egy mikrobusszal utazzanak ki Lengyelországba.
– Lukács Ferenc javasolja, hogy az utazás költségeit az Alapítvány vállalja magára. 
– A kuratórium tagjai egyetértetek a felvetésekkel.

4/2015. (05.27) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja 6 munkatárs kiküldését Lengyelországba a II. Európai Szeminriumra. Az 
alapítvány az utazási költségeket magára vállalja. A kuratórium Arm Katalint bízza meg, hogy az ügyben eljár-
jon.

3. 2015-évi János kurzus támogatása
– Arm Katalin, a nyári János kurzus (HU-15-13) igazgatója elmondja, hogy János kurzust fog rendezni az 

iskola Válon 2015.07.31. és 2015.08.05. között. Kéri, hogy az Alapítvány fontolja meg a részvétel támo-
gatását a résztvevők számára.

– Gyuri Gellért szerint körülbelül 35 résztvevő várható a kurzusra és többen lesznek még keresettel nem 
rendelkező hallgatók is köztük.

– Csiszér László javasolja, hogy 100 000 Ft költségátvállalással támogassa az Alapítvány a kurzust.
– A kuratórium tagjai egyetértetek a felvetésekkel.

5/2015. (05.27) kuratóriumi határozat:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a János kurzus (HU-15-13) résztvevőinek támogatását költségátvállalással,
100 000 Ft értékben. 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:

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