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JEGYZŐKÖNYV 

Igó-Kemenes Péter elnök nyitja meg a közgyűlést: 

-köszöntés

-közösségünk is “lélegeztető gépen van” , folytatjuk az online szentmiséket

-köszönet mindenkinek aki kitart, Árpád atyának aki kezében tartja közösségünk “életét”

-valószínűleg idén szeptemberben tudunk újraindulni, személyes jelenlétű szentmisékkel a 
kápolnában

-pályázatunk a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciánál 2 éve indult, várjuk  a püspöki 
konferencia visszajelzését a 2019-es és 2020-as év elszámolására vonatkozóan


Árpád atya:  

-pandémia miatt volt olyan egyházmegye, ahol fájdalmas módon, Húsvétkor nem voltak 
szertartások

-a genfi közösség sorvad, látszik a misén való részvételen, a hittanórán, de ha kicsi is a közösség 
és  létezik, akkor újra tud épülni a Jóisten segítségével és az akaratunkkal, ne hagyjuk megszűnni


„Erdélyben jártam évekkel ezelőtt, Prázsmáron, egy öreg bácsika nyitotta ki a templomot és 
mondta, hogy ő a párnája alatt tartja a templom kulcsát, minden este vecsernye idején kinyitja a 
templomot és ott marad a vecsernye idejére, hátha valaki egyszer be szeretne térni ….” így kell 
cselekedni


-Pál atya már nem valószínű, hogy tud Genfbe látogatni egészségi állapota miatt


-“Őrözzük meg ezt a közösséget, én rendelkezésetekre állok.”


Varga Szilvia :  

-pénzügyi beszámoló

-Perczel István és Teleki Natasha könyvvizsgálók mindent rendben találtak

-a 2020-az év elszámolása ezzel véglegessé vált


TISZTÚJÍTÁS 

Nádas Tamás vezeti le a tisztújítást  

-a Közgyűlés határozatképes

-1956-58-ban a Szt Bonifác templom megtelt a magyar résztvevőkkel, több mint százan voltak

Lukács atya, több mint 33 évig szolgált Genfben, stabil volt a résztvevők száma a miséken

-mikor már nem volt állandó pap, csökkenni kezdett a résztvevők száma
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-köszönet Igó-Kemenes Péternek, hogy évek óta dolgozik a közösség élén és köszönet ha még 2 
évre elvállalja az elnöki szerepkört

Igó-Kemenes Péter reagál  Nádas Tamás szavaira: „Szeretném határozottan jelezni, hogy 2 évre 
vállalom az elnöki szerepkört. Most 16 éve hogy átvettem ezt a feladatot; két év múlva 80 éves 
leszek, jó lenne, és a közösségnek is ez az érdeke, ha egy fiatalabb és dinamikusabb személy 
venné kézbe a vezetést. - Ez a két év bizonyára elegendő lesz, hogy a közösség kiválasszon 
valakit az elnöki tisztségre; addig folytatom (ha a Jóisten is úgy akarja …).


Nádas Tamás folytatja a tisztújítás levezetését:  
-(pld. a svájci építészek szövetségében: aki lemond annak gondoskodni kell utódról)

-az alapszabály kimondja: legalább 2 alelnök szükséges, több lehetséges 


-a jelenlegi Missziós Tanácsot feloszlatom és megalapítjuk a GMKM új elnökségét, illetve Missziós 
Tanácsát az alábbiak szerint: 


- Árpád atya, aki az alapszabály szerint formálisan nem tagja a MT-nak, de minden 
tekintetben akként tekintünk rá


- Igó-Kemenes Péter, elnök


- Ágoston Mertz Katalin, alelnök, szerepkör: főként a francia ajkú hívekkel, illetve a helyi 
egyházzal tartja a kapcsolatot


- Szilágyi Andrea, alelnök, titkári feladatok, honlap


- Varga Szilvia, alelnök, pénztár, könyvelés, ének , dícséret és köszönet Szilviának a pontos 
könyvelésért és a mindig szép énekért


Missziós Tanács tagok, továbbá:


- Teleki Natasha, könyvvizsgáló, cserkészet, protestáns kapcsolat (Gáborral)


- Keresztes Nagy Judit, eseményszervezés


- Nagy Ervin, Életünk 


- Lüthy Andrea, állandó orgonista, köszönet Andreának ezúttal is


- Nádas Tamás, alapító tag, állandó tanácsadás  

- Boór Klára meghívást kapott a MT-ba, amit készséggel és köszönettel elfogadott. 
Feladatköre főképp kapcsolattartás a Genfi Magyar Egyesülettel (melynek titkára). Klára 
nagyon fontosnak tartja a katolikus közösség létezését, és mindent megtesz ami a részéről 
lehetséges.


- Sándor Gabriella, alelnökként nem folytatja, tag marad továbbra is, köszönet alelnöki 
tevékenységégért!


- ifj. Sasváry László, Lausanne-i katolikusok képviselete 
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- Kerekes János és felesége (alkalmi ebédek, …)


- Tüzes Péter, alelnökként nem folytatja, de tag marad. Számítunk továbbra is segítségére!


- Schneeberger Piroska, szívesen segít, ha egészségi állapota engedi


- Vadon Puskás Judit 

- Váradi Irén (tiszteletbeli tag)


-sajnos néhány feladatkör betöltése még vár: pl. a miséző pap elszállásolásának szervezése 
(eddig Sándor Gabriella végezte)


- Körmendy Anna jelentkezett, otthonról tud feladatot ellátni, átveszi ezt a munkakört;

de segítségre van szüksége a szervezésben, pl. tágabb listát kellene készíteni azokról, 

akik olykor képesek és hajlandók szállást biztosítani a vendégpapnak egy-egy hétvégére. 
Köszönet Körmendy Annának!


-további betöltetlen munkakörök, amik az „újrakezdés” pillanatában fontossá válnak:

	 -sekrestyés feladat (nyitott)

	 -kávézás szervezése, Sándor Gabi helyett (nyitott)

	 -szekrény karbantartása (nyitott)


Az így meghatározott új Missziós Tanács a jelenlévők által elfogadásra került. 


Igó-Kemenes Péter :  

-köszönet Tüzes Péternek, alelnöki munkájáért és a remek cikkért a genfbe járó szerzetesek 10-
éves jubileumának alkalmából; megjelenik az Életünkben, a Genfi Magyar Értesítőben, és a 
GMKM honlapján is olvasható (www.katolikus.ch)


-köszönet Nádas Tamásnak, aki alapító tag, 1957 óta lelkes támogatója és aktív résztvevője a 
GMKM-ban


Egyebek:


- Nemzetközi Eucharisztikus Konferencia 2021-ben, jelentkezni, lehet, résztvevők nevében 
némi támogatásra pályázhatunk


- Pilinszky János emléknap, születésének 100.-ik évfordulólára, novemberre van kijelölve; a 
Kulturális Központtal együtt szeretnénk szervezni, illetve a Genfi Magyae Egyesülettel is, 
ha sikerül


Köszönet mindenkinek a részvételért, együttműködésért!


A közgyűlés lezárult.  
(a jegyzőkönyvet Szilágyi Andrea vezette)
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http://www.katolikus.ch

