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A Mensch Nemzetközi Alapítvány a szokásos éves közgyűlését, amely  egyben a 
2006. év lezárását és elszámolását is tárgyalja a Rivalda étterem elkülönített 
részében tartotta.
A kibérelt helyszín a rendkívüli alkalomnak szólt, mert a kuratórium döntése alapján 
az alapítvány által létrehozott és minden évben átadásra kerülő Mensch díjat ezen 
alkalom keretében nyújtottuk át.
A Mensch alapítvány 2006. évi díjazottjai:

Göncz Árpád 
és

Göncz Árpádné

Az ünnepi ülésre meghívtuk és jelenlétével azt megtisztelte 
Gyurcsány Ferenc és felesége

A protokolláris bemutatkozások és a kölcsönös köszöntések után a titkár egyenként 
bemutatta a vendégeknek az alapítvány jelenlévő tagjait.
Megemlítettük a távolmaradókat és jeleztük annak fontos egyéb okait.
A személyes beszélgetések között a titkár felkérte  Szita Szabolcs professzort, a 
kuratórium tagját, hogy rövid összefoglalóban ismertese az elmúlt év eseményeit és 
adjon áttekintő bemutatást a vendégeknek az alapítvány munkájáról.
A meghívottak nagy érdeklődéssel figyelték az előadást, majd a Miniszterelnök kért 
szót és válaszában melegen köszöntötte a kuratóriumot. Kifejtette nagyon hálás 
azért a munkáért amit az alapítvány végez és a harmadik köztársaság 
miniszterelnökeként kíván további sok sikert a munkánkhoz!



A díjazottak  okleveleinek átadását követően a volt köztársasági elnök , amikor 
megköszönte a személyét és feleségét ért kitüntető figyelmet szintén az alapítvány 
munkáját méltatva kérte a kuratórium tagjait, hogy áldozatvállalásukkal továbbra is 
segítsék a magyarországi toleráns társadalom kialakulását.
Ezután kötetlen és jó hangulatú beszélgetés következet, míg két óra elteltével a 
meghívottak elköszöntek és az alapítvány tagjai elfogadták a tavalyi év beszámolóját 
és tájékoztatást kaptak az idei évben már megvalósult munkákról.
A már elkészített és a pályázatokhoz benyújtott közhasznúsági jelentést és a 2006. 
évi mérleget szintén lehetőségük volt megtekinteni.
Ezután személyi kérdések következtek, melynek során a titkár tájékoztatta a 
kuratóriumot két tag ( Dr. Vértes István és Dr. Engel Tamás ) egyéb elfoglaltságaikra 
való hivatkozással kérte felmentését. Külső támogatóként az alapítvány munkáját 
kívánja támogatni Bertran Cezár, akit a tagság egyhangúlag elfogadott, míg a 
lemondott tagok döntését elfogadta.

A kuratórium az előző év munkáját és a tisztségviselők munkáját elfogadta, a 
pénzügyi jelentést és annak hiányát megértette és kijelentette, hogy mindent 
megtesz a pénzügyi stabilitás mielőbbi megoldásáért.
Az idei év terveit szintén egyhangúlag elfogadta.
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