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Napirendi pontok:
Az Alapítvány kuratóriumi ülésének napirendje a következő:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
Kuratórium elnökének köszöntője
Kuratórium új tagjának bemutatása, megválasztása
Az Alapítvány képviselőjének beszámolója a 2011. első félév pénzügyi jelentéséről
Az Alapítvány képviselőjének beszámolója a 2011. első félév szakmai és civil feladatainak
eredményeiről
Felmerülő kérdések az elhangzottakkal kapcsolatban, egyéb javaslatok, észrevételek

Karagich István ismerteti a kuratóriumi ülés napirendi pontjait, megállapítja, hogy a Messzehangzó
Tehetségek Alapítvány Kuratóriumának tagjai a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

1. napirendi pont
A jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása.
1./2011.(XI.29.) számú kuratóriumi határozat
A Kuratórium tagjai egyhangúlag megválasztják dr. Illés Orsolyát jegyzőkönyvvezetőnek.
2. napirendi pont
A Kuratórium elnökének köszöntője.
Karagich István köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés összehívása
szabályszerűen történt meg. A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Kuratóriumának tagjai
személyesen teljes létszámban jelen vannak, így a Kuratórium az Alapítvány Alapító okiratának VI.
pontjában foglalt rendelkezésre („A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén minden tag jelen van.”)
tekintettel határozatképes. Az Alapító okirat VI. pontjában foglalt rendelkezés alapján a Kuratórium
határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbségi döntéssel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a
határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
3. napirendi pont
A Kuratórium új tagjának bemutatása, megválasztása
Karagich István bejelenti, hogy Giró-Szász András kuratóriumi tag megbízatásáról egyéb elfoglaltsága
okán a 2011. október 4-én kelt lemondó nyilatkozattal egyidejűleg lemondott és ismerteti az
Alapítvány azon szándékát, hogy 2011. november 29. napjától az Alapítvány kuratóriumi tagjának Dr.
Rybaltovszki Pétert jelölik.
Karagich István javasolja, hogy 2011. november 29. napjától az Alapítvány kuratóriumi tagjának Dr.
Rybaltovszki Pétert nevezzék ki.
2./2011.(XI.29.) számú kuratóriumi határozat
Az Alapítvány kuratóriumának tagjai egyhangú határozatukkal elfogadják az Alapítvány új kuratóriumi
tagjának Dr. Rybaltovszki Péter kinevezését, 2011. november 29. napjától.
4. napirendi pont
Az Alapítvány képviselőjének beszámolója a 2011. első félév pénzügyi jelentéséről
Vígh Mónika beszámol a kuratóriumi ülés résztvevőinek arról, hogy a Messzehangzó Tehetségek
Alapítvány a 2008 évben történt megalapítása óta küldetésének tartja a hosszú távú esélyteremtést
rászorult tehetségígéretek számára, s a közhasznú, non-profit szervezet 2011-ben is igyekezett
térítésmentes, iskolán kívüli, komplex tehetséggondozó programokat szervezni a látókörébe került,
szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű, általános iskolás, sport vagy művészeti tehetségígéretek
számára.
Vígh Mónika ismerteti az Alapítvány kiemelt szakmai partnereit: Nemzeti Tehetségsegítő Tanács,
Magyar Géniusz Program, Tehetségpont Hálózat, Károli Egyetem Pszichológiai Intézet, GYIK Műhely,
kapcsolat 25 budapesti általános iskolával.
Vígh Mónika ismerteti a kuratóriumi ülés résztvevőivel a 2011 első félév pénzügyi jelentésének
legfontosabb adatait, részletesen bemutatva az Alapítvány bevételeit, kiadásait. Az Alapítvány

Felügyelő bizottságának tagja említést tesz azon pénzügyi forrásokról, amelyek támogatásként, illetve
az Alapítvány által kötött együttműködési megállapodások alapján folytak be az Alapítvány javára.
5. napirendi pont
Az Alapítvány képviselőjének beszámolója a 2011. első félév szakmai és civil feladatainak
eredményeiről
Krassói Karola említést tesz a 2011 nyarán megszervezésre került Messzehangzó Tehetségek
Tematikus Táborokról. Az Alapítvány munkatársa ismerteti, hogy a 2008-as évtől elindított
tehetségfejlesztő táborok sikerei alapján 2011 nyarára ismételten egy sport-, és egy művészeti tábort
szervezett az Alapítvány a kecskeméti Vackor Vár Erdei Iskola helyszínén. Krassói Karola beszámol
arról, hogy a Messzehangzó Tehetséggondozó táborok programjának témaköre továbbra is a kutatók a
honfoglalás nyomában volt. Az Alapítvány a tematika kidolgozásánál fontos szempontként vette
figyelembe, hogy erről a történelmi korszakról átfogó ismeretanyagot juttasson el a gyermekekhez.
Krassói Karola beszámol a kuratóriumi ülés résztvevőinek a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány
2011. november 18-án megszervezett év végi rendezvényéről, a Messzehangzó Tehetségnapról,
melyet a Kőrösi Csoma Kőbányai Művelődési Központban tartott az Alapítvány. A Rendezvényen
gálaműsor keretében idézték fel a résztvevők a nyári táborok legszebb pillanatait és a találkozás
alkalmával együtt élvezhették tagjainak sport és művészeti produkcióit. Krassói Karola kiemelte, hogy
a Rendezvény egyik fő eseménye a gálaműsort követően az Ösztöndíjátadás volt. A díjazottak, 19
tehetséges, rászorult gyermek az Alapítvány díszvendégétől, Varnus Xavértól, a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztjével kitüntetett orgonaművész, zeneszerzőtől vehették át az Okleveleket.
5. napirendi pont
Felmerülő kérdések az elhangzottakkal kapcsolatban, egyéb javaslatok, észrevételek
További hozzászólás, kiegészítés nem lévén, a Kuratórium elnöke megköszöni a résztvevők munkáját
és berekeszti a kuratóriumi ülést.
Budapest, 2011. november 29.
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