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Résztvevők:

- Ifi. Pásztor József
- Zsifkovics Anita
- Oravecz János

Témák:

- l{órfaglalL;t;zt,stassa1 i<apcs*l*Lb*n- nóhárr,v l*szletről eg_vezli:lós
* Forráslerelntós
* Plogr*nrcl,. terveztrse

- llirsr,éti bábdarab i;*jl ál;einek rnegv;isárlása. bábozás szerr erds
- íi i:1, ts 1: gy *tá s " p x1,,., á.z:zzt ; k " átt e k i rrt é s *. nr e l l-- e s z é l d s *

1. t*ma
Közf*gí*lk*ztatás l<ap*sarl:rtlrarr" rrélrárr.l,részletről *g*,*:ztetés

I",iizlirp:lal}iüzr.|Lii-< k*retében. lreti 4ű lirás tnrinj<ar*l:rllren" l1lés Péter Járrost és l'iiszt*l"
Attitát a}kalmazz,a alapítr,ánvunk" &,{egi:e."zólésünk sorálr rlőnióst h*zssslk arrtil, hog__v a

*tegz,áltts,zrstt finatlsz{rozási |ieretek rniafl t*r,ább Jrlglalli*ztaui tsa.k ryy t"őt" tudulrii. íg5,

trliés l}éte r .?iini;snali Ll lTlr}z1}4,21,izzűr,y&:.ütr 9" iebrrrá::28, nap_jirr.*.l rn*gsziinitri^

2. téma
Forrásteremtés

Az előző pontban foglaltak szerinti létszámcsökkenés miatt tevékenységeinket újra
átgondoltuk, megbeszéltük. Új források teremtéséhez különböző megoldások születtek, pl.:

- Évente két alkalommal céIzott gyűjtést szerveziink aMagyar Apostoli Egyház pécsi
gyülekezetében.

- Adomránygyűjtő-doboz kihelyezésének lehetőségéről tárgyalunk iizletekben,
éttermekben stb.

^ Az adő I%o adományozásrára felhívásokat, elérhetőségeket készítünk
- A rendszeres adomámyozást is meghirdetjtik, az eseti adományok mellett
- 100 db az alapíNány logójával ellátott zsebkés és 100 db toll megvásrárlásáról

döntötttink, amelyet értékesíteni fogunk, reklám és adomány gyrijtés céljából



3. {*zxz*

P r * ga" ".z zx al 7a t *rz *z, * * *

Á }t)lt}-es éy, í.*3ez,*ít prog:arc.jait it;t*ki*t*tluk" aé irliipcr:trrkat és esel:réttve_li*a

rrri:gbeszéllilk. h,bbt* az évben iit alliaii;:n*sal sz,erctné*k r,t*z*börzét tarta*i- zs:*v*ek
időp*ntja:

- n"riirc jrts 12. 1 3. 1 4.

- tn:i_jlts 7. E" q.

- JlJ*.L}:rzrz:s 1'3, 14, 13.

- szei]te1l;bcl,ij. 1<i. 11.
* nor,*tttll,:r 6, 7. $,

4. t*rva"a

Tlűlrétá hizXlúzzz"ab 1Eell*3a*ázz*7,a zzsegvx*áa"lás*, ?sá?.>aszás sz*l,1,*zés

§ ]{ilij-*s l:il-sviti 1:ábáarnbtr*:,r, 21.7:{} t,t i:rt*.kbe* l,ásiu*l*tnli kelléls*k*t. a
bábk**í*rer,"ciá,:tz riLikilitséget hizt*siloli*rl.; kit iö r:ész*re. Az iel*í lrusréti l:ábozási
lrel3,szin*i< egvezt*tés* niegíörtérrt" a gvakilrlá,qol{ sze:]1,*zése iclvat-nati,ratr lar:, }:blren az

dr,bett iri ijr"ik*rrlessel is blivü}t, 13ábnlisszií;nk" e*lrrl tis,zrt;"k ki a pei:si l,*r*=zlánr,*kke}

ttirtt*t: .3}riit{:-ll iili iidést *.z,*.z-,:i t*aii}eteir is.

5- ténz*
K ii l ts é g,l, et é s, p ály áz,aao k, átteki rc€*s a, aaa *g*l rszíl ** *

Alapitl,iinviirrj< kdt pírir,ílz;rtrit arictt ie a f]*thl*n ű,aj*t:r élepliezclii részj:*. ,*lt1,;tk

szttl*n:,*.i rls rtriiköilcrsi liiiltseg*ltct tarta]nra7_ű:,.jz;. A 1>ill,1-"szaz<:k l;-*dia: N|.,,\-Nt}- z,tS-i;j-V -

0ltr_{ ;s _t ,\l ,r_,\t )- ilJ-i}_\'-tr7t}il.

A jegyzőkönyv tartalmát a kuratórium tagiai nyílt szavazással egyhangúan elfogadták,
ketten aláírásukkal hitelesítik.
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