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Jegyzőkönyv
amely készült 2019.09.06. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén megtartott kuratóriumi ülésről.
Jelen vannak:
– Gállné Busai Barbara
– Lukács Ferenc
– Csiszér László
– Joanovits Róbert

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

A kuratóriumi ülés napirendi pontjai
1. Munkatársak kiküldése a Stryszawaban megrendezésre kerülő Jézus 18 csodája Márk evangéliumában
című lelkigyakorlatra
2. Adomány átadása a Nemzetközi Iskola részére
Gállné Busai Barbara 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
Gállné Busai Barbarát, a kuratórium másik két tagját bízták meg.

1. Munkatársak kiküldése a Stryszawaban megrendezésre kerülő Jézus 18 csodája Márk evangéliumában című lelkigyakorlatra

– Gállné Busai Barbara, mint levezető elnök, megkéri Joanovits Róbertet, a Szent András Evangelizációs
–

–

–
–
–

Iskola igazgatóját, hogy tájékoztassa a kuratóriumot a nemzetközi lelkigyakorlat részleteiről.
Joanovits Róbert kifejti, hogy a lengyelországi iskola 2019. november 21–24 között egy új lelkigyakorlatot fog rendezni „Jézus 18 csodája Márk evangéliumában” címmel. A kurzust a nemzetközi iskola alapítója, José H. Prado Flores fogja vezetni. A kurzusra néhány európai iskola is meghívást kapott, köztük a
magyar iskola is. A helyszín Stryszawa lesz.
A lelkigyakorlaton való részvétel azért is fontos, mert most van lehetőség a kárpátaljai iskola ügyéről
személyesen egyeztetni az ukrán iskola újonnan kinevezett igazgatójával, illetve José H. Prado Floresszel való személyes megbeszélésekre is lenne lehetőség.
Csiszér László javasolja, hogy a meghívásnak tegyünk eleget és Gállné Busai Barbarát és Joanovits Róbert igazgatót küldje ki az alapítvány a tanácsülésre.
Lukács Ferenc javasolja, hogy az alapítvány állja az utazási költségeket, továbbá a lelkigyakorlat részvételi díját.
A kuratóriumi tagok egyetértenek a felvetésekkel.

7/2019 (09.06) kuratóriumi határozat:
A kuratórium egyhangúlag elfogadja Gállné Busai Barbara és Joanovits Róbert kiküldését Stryszawaba a nemzetközi lelkigyakorlatra. Az alapítvány az utazási költségeket és a lelkigyakorlaton való részvétel díját vállalja magára. A kuratórium Gállné Busai Barbarát bízza meg, hogy az ügyben intézkedjék.

2. Adomány átadása a Nemzetközi Iskola részére
– Gállné Busai Barbara, mint levezető elnök, megkéri Joanovits Róbertet, a Szent András Evangelizációs

Iskola igazgatóját, hogy ismertesse a kuratóriummal a napirendi pontot.

– Joanovits Róbert elmondja, hogy 2017 nyara óta nem került sor a Nemzetközi Iskola részére elkülöní-

tett adomány átadására. A 2018-as, 2019-es adomány összege összesen 840 000 Ft.
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– Lukács Ferenc javasolja, hogy az alapítvány euróban fizesse ki az adományt José H. Prado Floresnek, a

Nemzetközi Iskola vezetőjének.

– A kuratóriumi tagok egyetértenek a felvetéssel.

8/2019 (09.06) kuratóriumi határozat:
A kuratórium egyhangúlag elfogadja az átadásra kerülő adomány összegét és pénznemét. A kuratórium Gállné
Busai Barbarát bízza meg, hogy az ügyben intézkedjék.
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
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Gállné Busai Barbara
kuratóriumi elnök
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Lukács Ferenc
kuratóriumi tag

