
Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság közgyűlése 

Sárospatak, 2011. február 24. csütörtök 

Szent Erzsébet Ház (Sárospatak, Szent Erzsébet u. 13.) 

 

Szabó Irén elnök 

16.45-kor megállapította, hogy nem határozatképes a társaság. 

 

Szabó Irén elnök köszöntése 17 órakor 

 

A közgyűlés elfogadta Bodnár Boglárkát a jegyzőkönyv vezetésére, hitelesítésre Lavotháné 

Dr. Jáger Katalint és Kőszeginé Rácz Katalint.  

 

Új tagok köszöntése:  

Kelemen Judit – Gaudio Musici kórus vezetője. Februártól a Házban próbálnak. A civil élet 

támogatása a társaság feladata, ez a város érdeke is. Fontos, hogy a civil társaságok 

megmaradjanak. Élet legyen házban. 

Makrai Katalin 

 

Szilágyi Nőegylet felhívása 

A Társaság belépett az Asszonyszövetségbe. Vezetője: Ékes Ilona. Ez fogja össze a Kárpát-

medence nőszervezeteit. A SZEN is tag. Ők a megfogalmazói a felhívása. Ők a kiadói 

Fussenegger Szent Erzsébetről szóló gyermekkönyvének. Kérik, hogy csatlakozzunk. Célja, 

támogatni az alkotmányozási folyamatot, szimpátia-nyilvánítás. Szavazásra bocsátva, a 

társaság egy nem szavazat mellett egyhangúlag elfogadta a csatlakozást a SZEN felhívására. 

 

Egyre több civil szervezet keres meg bennünket, hogy csatlakozzunk a munkájukhoz. Ez egy 

pozitív folyamat, hogy alulról induló kezdeményezések vannak. 

Ilyen például a Dankó László vezette szervezet. Kérésük, hogy fiatalokat fogadjunk gyakorlati 

időre. Az elnök pozitív választ adott, hogy tapasztalatszerzési lehetőséget kínáljon a társaság. 

 

Generációk egymásért program. Vezetője: Kőrössy Anikó. Civil kezdeményezés, német 

mintára indult 2009-ben. Szétszakadtak a generációk. Fiatalok elköltöztek. A szülők egyedül 

maradtak. Soest kezdeményezője, lengyelek, hollandok, észtek és M.o. kapcsolódott be. Civil, 

egyházi, világi vonalon mozogva összekapcsolódni. A program koordinátora: V.né K A., az 

önkormányzat részéről Koleszárné Bodnár Mónika.   

Első lépés: szervezetek, főleg az idősek szervezeteinek megszólítása, kontaktszemélyek 

megnevezése, elérhetőségek. A társaság is szerepel a listán. 

Decemberben volt egy találkozó, hogy a szervezetek megismerkedjenek. Ez egy nyitási 

lehetőség volt.  

Tevékenység: 

„Szomszédolás” – bemutatkozási lehetőség. Nyílt napot tartanak a szervezetek, a mindennapi 

munka bemutatására. 

Sok az olyan idős, aki nem tudja elhagyni házát. Megszervezni, hogy látogassuk az idős 

embereket. Hetente, kéthetente térítésmentesen. Beszélgetni, felolvasni, stb. Nem feltétlenül 

idegeneket, hanem ismerősöket. A ref. Teológusok, főiskolán az andragógusoknak feladtuk is 

ez. Össze kell gyűjteni a környezetünkben egyedül élő idős embereket. 

 

Szabó Irén  

A civil szervezetek programjait megkapjuk. Ha szeretnétek, akkor továbbküldjük a 

meghívókat a szomszédolás programokra. 

 

Lavotháné Kati 

A kezdeményezés hasznos, idősek is egyre többen használnak internetet, így könnyű 

bekapcsolódni a programokba.  

 

 Patay Tibor 

Anonim alkoholisták klubja. Tavaly indult. Egyenlőre szünetel, de szeretnék folytatni.  

 Szabó Irén 

Segítséget kértek, egy család. A volt református iskolában fog újra működni. Patay Tibort kell 



keresni, ha szükség van segítségre. Ez is égető probléma ma. Sok az elmagányosodó ember, 

akik a pohárhoz nyúlnak. Ha valakinek a környezetében van ilyen problémával küzdő, 

kéthetente Máriapócson van foglalkozás. Alkoholizmusból gyógyult görög atya és felesége 

szervezi. 

 

Megújuló pedagógia címmel a megyei pedagógiai intézet kezdeményezte és más civil 

szervezetek. Múlt héten volt műhelymunkájuk Sárospatakon. Résztvevők – beszámolnak. 

 

 

 Lavotháné Kati 

Előadássorozat része. Főleg pedagógusok vesznek részt rajta. Kovács Zsolt (Megyei 

Pedagógia Intézet) tartott előadást Helyi érték-közkincs. TÁMOP pályázta keretében valósult 

meg. EU pályázati lehetőségeket ismertette. Kárpátalja kimarad, mert nem EU tag. MPI segít 

pályázatírásban. 5 fős csapat végzi ezt. Iskolákat, önkormányzatokat érint elsősorban. A 

társaság pl. ha könyvet szeretne kiadni, iskolások számára – segítenek pályázni pénzt. 

 

 Kelecseny Mónika 

A civil szervezetek és iskolák közötti kapcsolatokat vizsgálták. Legaktívabb BAZ, legkevésbé 

aktív Nógrád. Onga példáról film. Felszerelték a sulit médiaszobával. Oktatási, helytörténeti 

könyv kiadása az iskola számára. Digitalizálva van az anyag. Mindezt pályázatok keretében.  

Nem derült ki ponbtosan, hogy milyen lehetőségek vannak.  

 

 Csetneki Zsuzsa 

Spatakon is kevés ismeretet kapnak a diákok a településről. Az ongaiaknak kéthetente vannak 

óráik. A tananyag évfolyamonként van összeállítva. A civil szervezetek tagjai feloszthatnák a 

helytörténet fejezeteit, megírhatnák. 

 

Pénzügyi beszámoló.  

A felügyelő bizottság tagja, Plósz Bertalanné áttekintette a beszámolót. Pénztárkészlet 

rendben van. Egyenleg egyezik. Februárban volt egy megbeszélés a formai követelmények 

tisztázására. 

Kántorné Ancika – a vagyongazdálkodás hiányzik. Ruhák és kiadványok (érték, darabszám) 

felmérése. Ennek a mérlegbe be kell kerülnie.  

 

Szabó Irén 

A társaság alapítói Szathmáry-Király Hanna és J. Horváth Tamás reneszánsz ruhákat 

ajánlottak fel, egy ismerősükön keresztül, hogy azokat kölcsönözzük, s így bevételhez 

jussunk. Tegnap volt bent Rádainé Kati. Készül tavasszal rendezni a ruhatárat. Akkor 

megtörténhet az értékelés. Emellett 4-5 új férfi ruhát készíttet.  

Sárospatak album kiadója a társaság, ami 2007-ben készült. Ez egy tőke, a bevétel ide folyik 

be. És interaktív CD is. 

 

Kántorné 

A város 1 milliót adott 2010-ben, idén 500 ezret ad. Most 1 millió a tőkéje a pünkösdi 

ünnepnek. Ezzel kell okosan gazdálkodnunk. Még technikai eszközökre kell költenünk 

(pályázat).     

 

Szabó Irén 

Stumpf Gábor rendszeresen NCA-nál pályázik minden évben a működésre (most mosógépre, 

vasaló). Emellett KÜM-höz pályázott, német lovagok meghívására Pünkösdkor. NKA-hoz is 

adott be. És a Mecénáshoz. 

Támogatás – Felsőzsolca, Köröm, Edelény, Köröm, Sajóhídvég, Sárospatak. Tüzép számlát, 

gáztűzhely, mosógép, stb. 750 ezer forintot osztottunk szét, 50 ezres nagyságokban. 

 

A társaság egyöntetűen elfogadta a pénzügyi beszámolót. 

 

Hajléktalan etetés.  

A társaság tagjai, néhányan összefogva közösen főztek. A többi szervezet megrendeli az ételt, 

és kiviteti. Mi magunk főzzük. Három alkalommal: Szabó Irén és a Lastóczki házaspár, Szabó 



Éva, Vajóczki Andi és Szabó Zsuzsa, valamint Lavotháné Kati, Poncsák Csilla és Feri, 

Kubákné Ilike és férje, Laci.  

 

Lavotháné Kati 

10 hajléktalan van, de sokan jöttek ételhordóval. 

 

Szabó Irén 

A Családsegítő évről-évre megszervezi a hajléktalan kerekasztalt. Mi kezdetektől 

bekapcsolódunk ebbe. 

 

Pünkösdhétfőn nyílik a Szent Erzsébet Utat. Zarándoklat indul Sárospataktól Kassára. Lehet 

csatlakozni. A Szent Erzsébet nővérek is jönnek velünk. Egy német férfi is zarándokol, Rolf 

Damm. Ő 2007-ben már végiggyalogolt Wartburgtól Sárospatakig. Most ugyanezt teszi 

visszafelé. Körössy Ani is itt lesz, aki két nappal előtte érkezik vissza az El Caminóról.  

 

Ahogy az idő engedi, hétvégente szervezünk túrákat, amihez lehet csatlakozni. 

 

Május 20-21-én az EU-s politikusnők zarándoklata és konferenciája Spatakon. Szombaton 

délelőtt egy fesztiválprogram keretében bemutatkozhatnak szervezetek, közösségek. A 

társaság a szervezésbe kapcsolódik be. Ekkor borverseny is lesz.  Érdemes hazahívni a 

rokonokat, családot. 

 

Kőrössy Anikó 

Májusban Spanyolországba utazik. Az összetartozás jegyében a zarándokok zászlót 

készíttettek kagylóval. A társaság is készíttethetne hasonlót a zarándokoknak és a 

nyitózarándoklatra. 

 

Szabó Irén 

A pünkösdhétfői szentmise után indulunk. Itt lesz a kassai és az egri érsek, akik védnökei a 

zarándokútnak. B.olasziban állunk meg ebédre, s első este Komlóskán szállunk meg. 

 

Lehetőség van tagdíjfizetésre. Dolgozóknak: 1000,-; nyugdíjasoknak, diákoknak: 500,-. 

 

Március 12-én lesz Kopp Mária előadása a Bazilikában. Folytatódik Papp Miklós 

előadássorozata.  

 

Sárospatak, 2011. február 24. 
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Kőszeginé Rácz Katalin         Lavotháné Dr. Jáger Katalin  

 

 

 

              

  

 

 

 


