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Jelen (lásd melléklet) 
 
 A közgyűlést megnyitja Dr. Szabó Irén elnök. Megállípítja, hogy a közgyűlés 
határozatképes. A közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére felkéri Bodnár Boglárkát, 
melyet a közgyűlés elfogadott.  A jegyzőkönyv hitelesítőinek felkéri Szalkai Bélát és 
Patai Tibort. A közgyűlés mindkettőt elfogadta.  
 Az elnök köszönti és bemutatja az új tagokat:  Bojtos Ibolyát, Matisz Jánosné 
Verát, Lavotháné Katalint, Szabó Miklóst és Mártát. 
 A mai közgyűlés más, mert a társaság tavaly óta közhasznú, ezért közhasznúsági 
jelentés elfogadása szükséges. A társaság 2008. évi beszámolóját felolvassa Dr. Szabó 
Irén. (lásd melléklet) 
 A beszámoló kiegészítsére Kántor Jánosné tett javaslatot. A tavalyi esztendőben 
a hajlkétalanok számára télidőben háromszor készített meleg ételt a társaság.  
 (Kovács Ágnes kiegészítése - Matisz Melinda elment. Társasági tag maradt, de 
Budapesten él.) 
 A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a kiegészített beszámolót. 
 
 Az elnök felkéri a társaság könyvelőjét, Kántor Jánosnét a pénzügyi 
beszámolóra. 
A pénzügyi beszámolót felolvassa (lásd melléklet), melyben ismerteti a 2008-as év 
sarokszámait. Továbbá megkéri kosztümtár felelősét, Rádainé Bodnár Katalint, a 
kosztümök értékének újbóli  felbecsülésére. A tagdíjakból eredő bevétel csökkent, 
viszont  az adó 1%-ból származó felajánlás összege növekdett. Bevétel volt még 2008-
ban a Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep belépőjegye. 
 Kiegészítésként Stumpf Gábor hozzáfűzte, hogy 2007-ben 25 millió forint a 
társaságnak az összkiadása volt, és ez az adat nem csak a pünkösdre vonatkozik. 
Ebből készült el a különböző kiadványaink: album, szórólapok, stb. A Pünkösdi  Ünnep 
költségvetése 7 millió forint volt.    
 Az elnök felkérte a  3 tagú ellenőrző bizottságot, hogy nézze át a pénzügyi 
beszámolót. Ezt követően került sor a pénzügyi beszámoló egyhangú elfogadására. 
 Az elnök felkéri Stumpf Gábort a pünkösdi program ismertetésére.  
 Stumpf Gábormegnyugtatónak találja a társaság jelenlegi anyagi helyzetét. A 
2007-es évben pályázott és megnyert pályázatunk összegét, az 1 milliót forintot idén 
kaptuk meg. A 2008-as évre vonatkozó Támogatói szerződés most került aláírására. 
Ezen kívűl pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz is 2 millió forintra. És az 
önkormányzattól is kapunk a Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep szervezésre. Legalább 1 
millió forint kapupénzzel lehet számolni, ha jó az idő. Ebből a forrásból remélhetőleg 
marad is jövőre. A Mecénás alaphoz egy kisebb összegre 300 ezer forintra pályázunk a 
megyénél. Sajnos nincs több pályázati lehetőség. Az idén sok pályázatot nem hirdettek 
meg. 
 A 2009-es Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep programváza elkészült. Szóbeli 
megállapodás van a művészekkel. A szerződések még nem készültek el. Illetve még 



nem teljes a program. Két lehetséges kiegészítés van. Az Újbástyában merült fel, hogy 
jó lengyel kapcsolaink vannak és lengyel nyelvű programot és plakátot kellene 
készítenünk. Ezért is sürgős, hogy elkészüljön a program. Hiszen forddítani és 
nyomtatni is kell azután. 
 
1. Van a testvérvárosunkban, Krosnoban egy középkori társulat. Őket lehetne megnézni 
és meghívni. Krosno 200kmre van. Ki is lehet menni egy napba belefér az út. Jó lenne, 
ha máj. 31-én felléphetnének. 
 
2. A program megújítása szükséges lenne. Ennek jegyében, meg lehetne hívni a Taurin 
nevű cirkuszi társulatot, akik emelésekkel, embergúlával szórakoztatnak. Jövő-menő, a 
forgatagban mozgó csoportról van szó. 10-15 perces blokkjaik vannak. 
 
 Az Őskultura Alapítvány vezetője itt volt múlt héten terepbejáráson. Változik a 
helyszín. Már az új szabadtéri színpadot is lehet használni. Másik színpad nem lenne, 
hanem csak a nagy sátor. 
  
 Elnök: Kell-e használni a nagy színpadot? 
 
 Stumpf Gábor Nem lehet kihagyni, mert vannak olyan produkciók, melyek csak 
oda férnek el. Ez viszont az jelenti, hogy be kell építeni az egész Vízikaput.  
 
 Elnök: Most ne vesszünk el a részletekben. Lesz az ünnpete előkészítő ülés is. 
Fontos változtatás még a programban a vége. Lezárjuk-e a programot hatkor? 
Valamivel folytatni kellene? 
 
 Révész Kornél: Meg kellene adni a lehetőségat annak, aki még maradna. 
 
 Stumpf Gábor: A táncházra szívesen maradnak az emberek. Sötét után 
tűzzsonglőrök szórakoztatnának. Egy sátorban középkori vacsora lenne, különdíj 
fejében. Kilencig minimum eltart így a program. 
 
 Elnök: A kézműves programokra is van még igény hat után. De ehhez erőinket jól 
kell tudnunk beosztani. Erről döntenünk kell. Bővítjük-e a programot este? Van-e 
ellenvetés? 
 
Patay Tibor: Emberileg kell beosztani az erőt. Ő vállalja a több munkát. 
 
Kántor Jánosné: Ötig megvásárolják a jegyeket, addig van nagy forgalom az jegyárusító 
standoknál.  
 
Stumpf Gábor: A programok helyszíne pedig idén leszűkül a nagysátor környékére.  
 
Elnök: Ez a terület beosztását is meghatározza. 
 
Stumpf Gábor: Attiláék is ezért kerülnének szélre, hogy délután el tudjanak menni úgy, 
hogy másokat ne zavarjanak. 



 
Jósvainé Dankó Katalin: Nagy tüzet kell rakni este. 
 
Elnök: Nincs akadálya a tűzrakásnak? 
 
Jósvainé Dankó Katalin: A gyeptéglázni kell utána. 
 
Szabó Miklós: Előre kell a gyeptéglát kiemelni, ahol tüzet gyújtunk és utána 
visszahelyezni. 
 
Elnök: Sólyom Enikő még ruhákat varr. 5-10 új ruha készül el pünkösdig. Probléma a 
helyszínek lokalizálása, hogy a helyszínekről kapjanak a turisták térképet. 
 
Révész Kornél: Vállalja ennek elkészítését. 
 
Nagy Sándorné: A hátsó bejáratnál volt tavaly. A vár kiskapuját ki lehet-e nyitni? Mert 
sokan ott szerettek volna a várba bejutni. 
 
Patai Tibor: Tavaly ő is ott volt, nem kell oda plusz pénztár. 
 
Jósvainé Dankó Katalin: Lehetséges a vár alatti kapu kinyitása. 
 
Rádainé Bodnár Katali: Segítséget kér a raktár rendbetételére. Plusz a ruhák javítására. 
Szívesen ad ki anyagot ruhavarrásra is. Szathmáry Király Hanna is küld ruhaanyagot, 
amit ki lehetne adni varrásra. Volt rossz példa is. A gyönyörű anyagokból, tákolmány 
ruhák készültek el. Szívesen ad mintát azoknak, akik varrnának. 
 
Elnök: Van Patakon kettő varrónő, akiknek van érzékük ilyen ruhák készítésére. Össze 
kell dolgozni, hogy kivel varratják. Esetleg az alapruhát megvarrja a varrónő, és a 
díszítést maguk végzik. Fontos felvetés. Erre visszatérünk még.  
 Van-e gyakorlati kifogása a tagoknak a programbővítés ellen?  
Nincs ellenvetés, egyhangúlag elfogadta a programbővítést. 
 
Stumpf Gábor: Vásárosokra lenne még szükség. Már ki kell küldeni a felkérést 
számukra, ha ismeretségi körben van barát szólítsuk meg őket. Mivel anyagilag 
biztonságban vagyunk, és több alkalommal probléma volt a helypénzzel, az idén 
sárospatakiaktól nem kérnénk helypénzt. Ez a sárospatakiakra vonatkozik csak. 
 
Kovács Ágnes: 5 km-es körzetben kellene ingyenessé tenni. Hercegkút, Apróhomok is 
beletartozzon. 
 
Stumpf Gábor.: Apróhomok ide tartozik. Hercegkút nem. Sok kellemetlenségem akadt a 
vásárosokkal. Ha jövőre jobban állunk, lehet bővíteni a kört. Sok vásárosra, többre lenne 
szükség. Mindenki szóljon ismerősének. Már sürget az idő.  
 
Patay Tibror: Ismerőse kigyúrt tésztát, népi tésztaféléket készít.  
 



Elnök: Nem középkori étel. Van-e stratégiai szempontú kérdés és felvetés? Nincsen. 
 
Elnök: Tervek 2009-re. Felvetődött, hogy ne csak dolgozzunk, hanem kellemesen-
hasznosan töltsünk el időt együtt. Felmerült egy kassai kirándulás ötlete. Kassa, dóm, 
helynök atya segít, Rákóczi emlékekszerepelenek a programban és a Leleszi konvent. 
Nagykaposról jött egy hölgy, aki szakdolgozatát Leleszről írta. Gertrúd szívét itt őrizték. 
Gertrúd meggyilkolása is itt történt. Ez él a helyi hagyományban. Emiatt ellátogatnánk 
ide is. És a pályázat függvényében gyalogos zarándoklatokat is szervezünk majd. 
Ehhez is lehet csatlakozni. Melyik időpont felel meg? Június 13 vagy 20?  Április vége? 
Április 25? Május 9? A június 20-i időpont felel meg többeknek.  
 
 Kapcsolatépítés. Volt tanítvány megkereste Csíkszentdomokosról 
Sátoraljaújhelybe települt család. A lány visszatelepült Moldvába. Gajdáron magyart 
tanít. Délutánonként több mint 100 gyereket tanít a Magyar Házban. Szeretnének iskolát 
indítani szeptembertől. Ehhez kér segítséget. Levelét felolvassa az elnök. Szükség 
lenne: papír, ceruza, színes, szőnyeg, ruha, cipő, udvari játékok, számítógépek, bármi 
ami tanteremben és konyhában használható. Vannak itt pedagógusok is, és nyár végén 
van lehetőség kiszállítani. Kuklay atya falujából jár ki egy férfi kisfurgonnal. 3 osztály 
számára kell gyűjteni. Hogyan legyen a gyakorlati kivitelzése? Mostani bazárban 
gyűjtsünk erre a célra? Használtat adnánk és vásárolnánk is. Inkább az iskolai 
felszerelésre koncentrálnánk. A pedagógusok is megkérhetnék a gyerekeket, hogy a 
feleslegeset odaadják. Nálunk lehetne lepakolni.  
 
Lavotháné: A Képzőben is gyűjtöttek. Ő szívesen ajánl fel ruhát, számítógépet. 
Stumpf Gábor.: Pénzt is kell gyűjteni. 
Poncsák Ferenc: Érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a Bákói központtal.  
 
Elnök: A következő megbeszélésünk időpontja. Május 4 hétfő 16 óra? Inkább fél öt. 
Ha nincs további hozzászólás, május 4-én találkozunk. Külön örül az újonnan 
érkezőknek.     
 
Sárospatak, 2009. március 30. 
 
 
 
  Patay Tibor      Szalkay Béla 
    rendes tag        rendes tag 
     
 

Dr. Szabó Irén 
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