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Éves beszámoló 2007

Megvalósult programok
– Január 24–28. között a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársai Apolló kurzust tartottak. A program or-

szágos hatókörrel volt meghirdetve. Összesen 38 résztvevő volt jelen, akik közül 18-an az alapítvány régiójába 
tartozó munkatársak voltak. A kurzus célja előadók képzése (téma kidolgozása és felépítése, előadásmód) Hely -
szín a felsővárosi Minorita Rendház volt.

– Április 28. volt a minden évben megrendezésre kerülő regionális tavaszi találkozó az Alsóvárosi Ferences temp-
lomban. 

– Augusztus 4–8. között lett megtartva Margherita nővér lelkigyakorlata 120 résztvevővel a felsővárosi Minorita  
Rendházban. A program fő szervezője Székelyné Farkas Margó volt.

– Szeptember 29-én tartottuk a hagyományos regionális őszi találkozót az Alsóvárosi Ferences templomban.
– Szeptember 28–30. között megrendezett Fülöp kurzust Arm Katalin vezette. A programon 14 résztvevő volt je -

len a felsővárosi Minorita Rendházban.
– November 9–11. között Szegeden Emmausz kurzus volt. A hétvégés programot Majoros Ildikó vezette az Alsóvá-

rosi Ferences Rendházban. 
– November 23–25 Fülöp kurzus Zákányszéken. A programon 28 résztvevő volt jelen.
– Minden hónap első péntekén mindig más közösség szervezésében szentmisék voltak.
– Folytatódott a közösségek két havonta való találkozójának hagyománya. A programnak a felsővárosi Minorita 

Rendház adott otthont. Minden alkalommal volt képzés, és közösségépítés. A különböző közösségek lehetőséget  
kaptak a bemutatkozásra.

– Minden hónapban egy alkalommal a közösségek vezetői megbeszélést tartottak az épp aktuális szervezési kér-
désekről.

Projektek
– Kuratórium változás: 2007. március 30-án elkezdődött a kuratóriumi tagság átszerveződése. A régi tagok közül 

többen lemondtak. Az új kuratóriumban tagságot vállalt Lele Róbert, Laczi Marianna, Gyuris Gellért, Bata Erika 
és Korom Mária. A jogi ügyintézést Valastyán Réka jogi tanácsadó végezte.

– Könyvelőváltás:  Anyagi megfontolásból  a kuratórium döntése alapján könyvelőt  váltott  az alapítvány.  Az új 
könyvelő, Géczy Andrásné 2007 januárjától visszamenőleg vette át a könyvelési feladatokat.

– Pályázati projektek: A 2007-es évben 3 pályázati projektet indítottunk el. 
1. NCA-DA-07-0020 NCA működési pályázatán 300000 Ft támogatást kaptunk, melyet a 2008-as évben projektor  

beszerzésére fogunk fordítani.
2. NCA-CIV-07-G-P-0292 pályázaton 200000Ft támogatást kapunk, melyből a 2008-as év első felében megvalósul 

az alapítványunk honlapja.
3. NCA-NK-07-G-P-0105 pályázat tárgya a vajdasági Adonaj Egyesülettel együttműködve közös programjaink tá-

mogatása. A pályázat státusza jelenleg hiánypótlás alatt.
– Plakát: Programhirdetésre egy állandóan kifüggeszthető, aktuális programoknak megfelelően frissíthető hirde-

tési  felületet hoztunk létre.  A programok frissítésére  és a  plakátfelület karbantartására munkatársi  hálózat 
épült ki.

– Kapcsolatépítés és együttműködés indult az adai Adonaj Egyesülettel. Ennek keretében íródott közös pályázati 
projektünk lsd. : NCA-NK-07-G-P-0105.

Szeged, 2008.01.14. Bata Erika, kuratóriumi elnök
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