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JEGYZ!KÖNYV 
Az Angyali Szolgálat Alapítvány 2009 évi kuratóriumi ülésér"l 

  
  
Id!pont: 2009. november 11. 11.00. óra 
Helyszín: 1194 Budapest, Katona József utca 24. 
Jelen vannak: Bársony Ferenc kuratóriumi elnök, Elsik Gábor kurátor, Sándor Ferenc Alex 
kurátor, a kuratórium képvisel!je továbbá Révi Sándorné alapító 
  
Napirendi pontok 
 
1. A képvisel! beszámolója az alapítvány 2008-ban meghatározott teend!inek 
megvalósulásáról illetve a 2009 évi eredményeir!l, 
2. Az alapítvány 1%-os támogatási lehet!sége 
3. A 2010. évi program megbeszélése és a szükséges akciótervek elfogadása 
4. Egyéni hozzászólások és javaslatok egyeztetése 
 
Az ülés megnyitása 
  
Az ülést megnyitó Bársony Ferenc kuratóriumi elnök az el!zetesen kiküldött napirendi pontok 
elfogadását és kiegészítését indítványozza, továbbá javasolja, hogy a kuratórium ülését 
valamint az err!l készült jegyz!könyvet Sándor Ferenc Alex képvisel! vezesse.  
 
A kuratórium a napirendi pontokat és az ülés vezetésére és a jegyz!könyvezésre vonatkozó 
javaslatot elfogadta, a napirendi pontok kiegészítésére nem hangzott el indítvány.  
  
 Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. A képvisel" beszámolója az alapítvány 2008-ban meghatározott teend"inek 
megvalósulásáról illetve a 2009 évi eredményeir"l 
  
A kuratórium a 2008-as évben az alábbiakban határozta meg az alapítvány céljait 2009-re: 
- Források felkutatása, támogatók gy"jtése és az alapítvány létének hirdetése, ismertségi 
indexének növelése. 
- Bársony Ferenc javaslatára saját magunk gondolkozunk el az alapítvány esetleges logójának 
és szlogenjének kidolgozásáról és err!l a következ! ülésen döntési javaslattal fogunk élni. Az 
identitásunkat és céljainkat jól szemléltet!, ismeretségünket fokozó arculat kialakítása. 
- Webes fejlesztések indítása. Internetben rejl! egyéb lehet!ségek, adatbázisokba és keres!, 
információs oldalakra való felkerülés. Az ÉGI üzenetek könyvsorozatnak egy külön weboldal 
létrehozása, ahol a megjelen! könyvek megismerése mellett a könyvek online megrendelésére 
is lehet!séget adnánk. 
- Könyvel! alkalmazása. 
- A teljes átláthatóság jegyében az alapítvány a dokumentumainak saját internetes honlapján 
történ! közzétételével, minél szélesebb kör számára hozzáférhet!vé tenni az adatokat. 
- A m"ködésünket és adminisztrációját a jogkövet! és etikus magatartást alapjaira helyezni. 
Jó példával el!l járni. 
- Az alapítványi infrastruktúra kialakításában és kés!bbi fejlesztésében nagyban számítunk az 
önkéntesek és támogatók anyagi és tárgyi és él!munka segítségére. Lényegesnek tartjuk, hogy 
növeljük azok számát, akik ismerik az alapítványt, megértik m"ködésünket és üzeneteinket, 
valamint azonosulnak az alapítvány által hordozott értékekkel. Elkötelezett önkéntesek 
toborzása folyamatos munkára. 



 

2. oldal 

- A prioritások felállítása után az ÉGI üzenetek sorozat könyveinek megjelentetését t"ztük ki 
els!dleges teend!nknek, hogy a SZERETET üzenete minél több emberhez eljusson és egyre 
többünknek hozzon nyitást és felszabadulást. 
 
A fentebb meghatározott célok az alábbiak szerint valósultak meg: 
- Lassan kezd kialakulni egy kisebb elkötelezett csapat, akik az alapítvány munkája köré 
szervez!dve segítik a célok megvalósulását. Az alapozó, el!készít! munkákban nekik sokat 
köszönhetünk. Az önkéntes munkákból és a csekély év közbeni támogatásokból valósult meg 
minden eddigi fejlesztés. Így az a célunk, hogy elkötelezett tagjaink önkéntes munkájukkal 
segítsék az alapítványt, megvalósult. 
- A kuratórium elnökének javaslatára mi magunk gondoltuk ki az alapítvány munkáját és 
legf!bb célját szimbolizáló logóját, amit önkéntes grafikai munka felajánlás útján el is 
készítünk. Ez két kis angyalt ábrázol, amint egy könyvet fognak a kezükben a háttérben arany 
fénysugarakkal. A kis angyalok a tisztaságot és az égi szeretetet testesítik meg, még a 
kezükben tartott könyv az ÉGI üzenetek sorozat könyveit és a bennük foglalt szellemi 
tanításokat szimbolizálja. Az arany fény az égi áldást és energiát jeleníti meg. 
- A webes fejlesztések a Sinustiv Kft. webfejleszt! és tanácsadó cég támogatásával készülnek, 
önkéntes felajánlásokkal. Várhatóan az év végéig illetve az új év elejére elkészül az 
alapítványi website alapja. Az ÉGI üzenetek sorozat weboldal is koncepcionális fejlesztés 
alatt áll. 
- Az alapítvány könyvelését az Abacus Szolgáltató Bt. 1 éves id!tartamra ingyenesen vállalta, 
amelyr!l szerz!dés köttetett. 
- Az alapítványt 2009-ben is a teljes átláthatóság elve alapján m"ködtettük az önkéntes 
felajánlásokra és önkéntes munkára alapozva. Az ezzel kapcsolatos információkat elérhet!vé 
tesszük. 
- Elindult az ÉGI üzenetek könyvsorozat eddig magán kiadásban megjelent 3 könyvének az 
átdolgozása, hogy b!vített és javított módon az alapítvány égisze alatt jelenhessenek meg. A 
könyvek el!zetes korrektúrájával az Aranydomb Kft.-t bíztuk meg. Lassan a nyomdai 
el!készít! munkák is elindulhatnak, amint megfelel! forrás áll a rendelkezésünkre, hogy 
megbízást adjunk a nyomda számára a nyomdai el!készít! munkák és a sorozat könyveinek 
nyomására. A legkézenfekv!bb módon a Rovás Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.-t kívánjuk megbízni a sorozat els! könyveinek megjelentetésével, mert rendkívüli 
elkötelezettségük mellett nagyon kedvez! árakat kínálnak és önkéntes munkával is segítik az 
alapítvány céljainak megvalósulását. 
- Tovább folyt a tagok, támogatók és önkéntesek munkájának szervezése. Támogatóink és 
önkéntes segít!ink között továbbra is mindazokat szívesen látjuk, akik az alapítvány pozitív, 
szeretetteljes és segít! céljaival azonosulni tudnak és maguk is elkötelezettjei a lelki 
fejl!désük útján való haladásnak. 
- A tagok önmagukban is elkötelezettek a lelki fejl!dés mellet, hitük és világnézetük szerint 
segítik az embertársaikat a maguk módján, hogy mindenki megtalálhassa a számára 
legmegfelel!bb utat, ami elvezet a bels! békéjükhöz, boldogságukhoz. Így jelenleg van az 
alapítványi tagok között praktizáló kineziológus, gyógy massz!r, pulzáló mágneses teret 
generáló kvantum készülékkel diagnosztizáló és kezel! szakember, Bioenergetikus-
Extraszenz mester. 
- Az alapítvány és tagjai az alapítványi célokkal párhuzamosan, bels! késztetésüknek 
megfelel!en segítették 2009-ben is az állatokat és önkéntes felajánlásaikkal az állatok 
védelmére szervez!dött alapítványokat és egyesületeket. Az elmúlt két évben több kóbor 
kutyának is segítettek átmeneti illetve végleges helyet adni és a felel!s állattartás szerint jó 
példát mutatni. 
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A 2009 évi tevékenységr!l adott beszámolót a kuratórium jóváhagyólag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, elfogadta. 
 
2. Az alapítvány 1%-os támogatási lehet"sége 
 
Az alapítvány jelenlegi vagyona a támogatásokból befolyt szerény összeg. Mivel els!dleges 
célunk, hogy minél több emberhez juthassanak el a szellemi tanítások és szeretnénk, ha minél 
többen találnák meg lelki egyensúlyukat és boldogságukat, ezért a könyvkiadást emeltük ki 
2009-ben és 2010-re is legfontosabb teend!ként. Ehhez források gy"jtésére van szükség. 
Ennek egyik lehet!sége az SZJA 1% felajánlások fogadása. 2009 évt!l alapítványunk jogosult 
az 1%-os adományokra. Ezért meg szeretnénk minden lehet!séget adni, hogy aki önkéntes 
módon fel kívánja ajánlani adója 1%-át, az minél könnyebben megtehesse. Ennek érdekében 
weboldalunkon külön oldalt nyitunk az 1%-os felajánlásoknak és szükség szerint nyomtatott 
de els!sorban is elektronikus úton elérhet!vé tesszük az információkat az érdekl!dök 
számára. 
 
A kuratórium átbeszélte az 1%-os támogatások megszerzésének lehet!ségeit, melyet igénybe 
kíván venni a törvényes kereteknek megfelel!en. 
 
1. sz. határozat: Mindent megteszünk, hogy 2009 évt!l kezd!d!en egyre több emberhez 
juttassuk el az információt az 1% adó felajánlás lehet!ségér!l. Az alapítvány m"ködését, 
továbbra is önkéntes felajánlásokból, támogatásokból és önkéntes munkából kívánjuk 
fenntartani. 
 
A kuratórium az 1%-os támogatással kapcsolatos teend!ket jóváhagyólag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, elfogadta.  
  
3. A harmadik napirendi pont: A 2010. évi program megbeszélése és a szükséges 
akciótervek elfogadása 
 
Els!dleges szempont, hogy jó példával járjunk el!l és a magunk módján segítsünk egy 
fenntartható, élhet! világ megteremtésében a környezetünk védelmével, a tudatos spirituális 
élet terjesztésével. A korábban meghatározott célok szellemében minden lehet!ségünkkel a 
könyvek kiadására és terjesztésére kívánjuk fordítani a figyelmünket és a forrásainkat. 
 
A könyvek megjelentetésére 2010-t!l látunk lehet!séget, és ahogy anyagi lehet!ségeink 
engedik az anyagokat átadjuk a nyomdának el!készítésre és nyomásra. A lehet!ségekhez 
mérten fogjuk meghatározni a megjelen! könyvek példányszámát szem el!tt tartva, hogy 
inkább kisebb példányszámban, de több könyvet tudjunk megjelentetni, hiszen el!készületben 
vannak újabb könyvek, amikre megbízást ad az alapítvány az író számára, külön szerz!dés 
keretében. 
 
Indulásnak kézen fekv!, hogy a már korábban is megjelent könyvanyagok javított, b!vített 
változatát adjuk ki az író médium engedélyével és beleegyezésével. 
 
Az alapítvány m"ködéséhez továbbra is elengedhetetlenül szükség lesz 2010-ben is a 
támogatásokra és az önkéntes munkafelajánlásokra. 
 
Az alapítvány weboldalának fejlesztése mellett az ÉGI üzenetek sorozat bemutatkozó 
weboldalát is szeretnénk fejleszteni és online vásárlásra és beleolvasásra is lehet!séget 
biztosítani.  




