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Időpont: 2011. 09. 22. 

Résztvevők: Horváth Gábor, Horváth Imréné, Pozsgai Ferenc, Pozsgai Tibor, Ifj. 

Pásztor József, Pásztor Attila, Zöldi Józsefné, Pásztor Józsefné, Horváth 

Hajnalka, Horváth Gáborné, Kruska Zoltánné, Kruska Zoltán 

Témák:  

- A gyülekezet missziója – erőforrás keresés – tehervállalásra nyitottság 

- Alapítvány létrehozása - döntés  

- Alapítvány – alapcélok, tevékenységek meghatározása 

- Alapítvány – Alapító és kuratórium állítása 

- Alapítvány - anyagi háttér megteremtésének lehetőségeiről egyeztetés 

- Bábmisszió folytatásának keretei 

- Októberi programok, zenekari, énekkari próbák egyeztetése 

- 1-2 beruházásról döntés 

 

Határozatok: 

- Jelenlevők fontosnak tartják és egyetértenek abban, hogy a gyülekezet 

missziós tevékenységét lehetőségeinkhez mérten fokozatosan bővíteni 

kell, és ebben 90%-uk kész vállalni plusz feladatokat és tevékenységeket 

adottságaikhoz mérten, egyeztetés mellett. 

- Egyetértés volt abban, hogy e célok eléréséhez a gyülekezet anyagi 

erőforrásai nem elegendőek, ezért támogatják egy alapítvány 

létrehozását, melynek céljai egyeznének a gyülekezet missziós 

elképzelésével, és további anyagi eszközök megteremtésére szolgáltatna 

lehetőséget ezek elérésére. 

- Horváth Gábor lelkipásztor elmondta, hogy ezzel a vállalással, az 

alapítvány létrehozásának döntésében Isten előtt feltett 3.-ik jele is 



teljesült, miszerint a kezdeményezés Isten akaratából van, ezért hisszük, 

hogy az Ő áldása fogja kísérni. 

A jelek a következők voltak:  

1. Az elnökség engedélyezze az alapítvány létrehozását 

2. A gyülekezet vezetősége egyhangúlag támogassa az alapítvány 

létrehozását 

3. A gyülekezetben szolgálók közössége (igehirdetők, Ifjúság és 

gyerekóra vezetők, zenekar és énekkar vezetők és helyetteseik) 

készek legyenek munkát vállalni egy alapítvány működtetésében, 

céljainak megvalósításában. 

-  Jelenlevők a következő alapítványi célokat határozták meg: Az örömhír 

terjesztése, az élő Krisztus Jézus akaratának teljesítése azzal, hogy elsősorban 

gyermekek, fiatalok, és idősek, továbbá elesett emberek az örömhír üzenetével 

történő karitatív jellegű szolgáltatás biztosítása, valamint szociális tevékenység tört 

családok, szegények, hajléktalanok, árvák, munkanélküliek, cigány és nagy családok 

irányában. Az alapítvány céljainak megvalósításában segítő önkéntes és fizetett 

munkatársak képzésének és továbbképzésének támogatása olyan ismeretek, 

készségek megszerzése és továbbfejlesztése érdekében, amelyek az alapítványi célok 

megvalósítását lehetővé teszi, illetve segítik. 

- Mindezeket az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítanánk meg: A tiszta 

evangéliumot hirdető gyülekezetek, evangélisták, alapítványok segítése, nyomtatott 

és elektronikus keresztyén és kulturális kiadványok elkészítése, kiadása, terjesztése, 

oktatása határon innen és túl, szóban és különböző tájékoztatási eszközök útján. 

Különösen a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és idősek segítése, részükre 

zenei, kulturális, rendezvények szervezése és támogatása, táborok, rendezvények 

szervezése, játszóház létrehozása, játszótereken gyermekfoglalkozások tartása, 

bábmissziós tevékenység folytatása, olyan rendezvények támogatása és szervezése, 

amelyek célja a keresztyén élet kialakítása, különösen a családi élettel, és az 

egészséges életmóddal kapcsolatos kérdésekben. 

- Az alapítványt képviselő illetve működtető személyi kérdésekben a 

következő döntés született: 

Alapító: Pozsgai Ferenc 

Kuratórium elnöke: Horváth Gábor 

Kuratórium tagjai: Ifj. Pásztor József, Kruska Zoltánné 

Szavazáskor ellenszavazat és tartózkodás nem volt. A szavazók, és a 

tisztséget vállalók a legfontosabb információkat megkapták az 

alapítvánnyal kapcsolatban. 



- Egységes döntés született továbbá arról, hogy az alapítvány közhasznú 

legyen, az induláshoz szükséges 100 000 Ft rendelkezésre bocsátása a 

gyülekezetben történő külön gyűjtés által történjen, valamint az 

alapítvány alapító okiratának véglegesítésére, és az alapítvány nevének 

meghatározására ez a fórum még egyszer összehívásra kerüljön. 

Eddigi név javaslatok:  

1. A tartalmas életért alapítvány 

2. A kiegyensúlyozott életért alapítvány 

3. Nem vagy egyedül alapítvány 

- Bábmissziónk folytatásával kapcsolatban megegyezés született arról, 

hogy havi 20 000 Ft vagy 13 000 Ft bérleti díj fizetését nem vállaljuk a 

Palánta bábmisszió felé és ilyen szerződést nem írunk alá. Ha viszont 

számunkra gazdaságilag elfogadható ajánlatot tesznek, akkor nyitottak 

vagyunk a további együttműködésre. Ellenkező esetben jó megoldásnak 

látjuk e tevékenységben részt vevő alapítványokkal vagy bábcsoportokkal 

együttműködve régiós szinten folytatni a bábozást. 

- Végül megszavazásra került 2db vezeték nélküli mikrofon megvásárlása, 

és egy pénzgyűjtésre alkalmas zárható doboz tartóval együtt való 

elkészítése. 

 

Az elhangzottakat papíron rögzítette: Horváth Hajnalka 

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Gábor 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérünk két résztvevőt: 

 

 

 

…………………………………………………..            …………………………………………………. 

                 Pozsgai Ferenc                                            Pásztor Józsefné       
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