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JEGYZŐKÖNYV 

 

az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság  

2012. május 3-án tartott közgyűlése 

 

 

Helye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 13. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Dr. Szabó Irén levezető elnök üdvözölte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Közgyűlés  

határozatképes, mivel azon a tagság több, mint 50 százaléka jelen van. 

Az elnök javaslatot terjesztett elő a két hitelesítő tag személyére:  

Kelecseny Mónika és Török Szilvia  

valamint a jegyzőkönyvvezető személyére:  

Bodnár Boglárka 

A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

Az elnök ismertette a meghívóban szereplő közgyűlési napirendi pontokat, melyek 

megvitatása és elfogadása jelen Közgyűlés célja és feladata.  

 

Napirendi pontok 

1. Közhasznúsági jelentés kiegészítése a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 

2012.április 28-tól hatályos módosítása következtében 

2. A XX. Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep feladatainak megbeszélése 

 

 

1. napirendi pont  

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság civil szervezetként 2012. február 28. 

elkészítette az akkor hatályos jogszabályok szerint a 2011. évre vonatkozó beszámolóját és 

közhasznúsági mellékletét, melyet benyújtott az elfogadásra jogosult szervezetnek.  
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A közgyűlés 2012 februárjában 1/2012. számú határozatával a 2011. évre vonatkozó 

beszámolót elfogadta és ezután elküldésre került az Országos Bírósági Hivatalba (1363 

Budapest, Pf.: 24.). 

A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) a közhasznú jogállás megszerzésének és 

megtartásának feltételeit két lényeges ponton módosította, mely módosítás 2012. április 28-tól 

hatályos. A Civil tv. 32. § (1)- (6) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásának 

igazolásához ezért, a már elfogadott közhasznúsági melléklet kiegészítésre szorul. 

A közgyűlés 2/2012. számú határozatával egyhangúlag döntött arról, hogy a jogszabályok 

megfelelő áttanulmányozása után az elnök tegye meg a megfelelő kiegészítést az illetékes 

hatóságok felé.  

 

2. napirendi pont 

A Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep szervezése 

Stumpf Gábor ismerteti az eddig elvégzett, előzetes munkákat. A szerződések megkötése, már 

befejeződött. A társaságnak jelenleg 1.350.000 forintja van, várható még az önkormányzat 

részéről 500.000 forint támogatás.  

Az NKA Kulturális Kollégiuma 5-20 milliós pályázatokat írt ki. Kuratóriumi ülésük a hónap 

végén lesz csak. A társaság olyan összegre pályázott, hogy indulhasson.  

A NEA-hoz működési pályázatot adunk be a jövő héten. Várható u.itt programpályázatok 

kiírása is. Ez jó kiegészítése lehet a pünkösdi költségvetésnek. 

A kapupénzből tavaly, több mint 1 millió forint bevételünk volt. Pedig 10 év alatt ingyenes a 

belépés. 

Elkészültek a szórólapok és plakátok.  

Újabb program az eddigiekhez képest nem lesz. Tavaly indult a középkori kikötő, ez marad 

idén is.  

 

Szabó Irén 

A Műv. Házával az együttműködés nagyon fontos. A logisztika, jegyeladás az ő segítségükkel 

valósul meg. Igyekszünk kifizetni az ő munkájukat. Az eszközhasználatot és a fuvarozás 

költségeit fedezni.  

Pályázatok. 1-2 millió forint körüli összegeket tudunk pályázni. Így, mást csinálni ebből az 

összegből nem lehet.  

Van 10 millió feletti pályázat is. Kérdés, hogy vonatkozik-e ránk? Ebből az összegből egy  új 

díszletrendszert lehet kiépíteni, megterveztetni. A bódékat és sátrakat megterveztetni, akár kis 

faházak formájában, vagy színes sátrakat készíttetni. Térfogat, mennyiség, érték tekintetében 

nagy előrelépést jelentene. Ez magával hozhatja azt is, hogy külön foglalkoznak majd a 

pünkösd megszervezésével, s nem a társaság vállán maradna. Kinőtte már a társaságot ez a 
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program. Szervezeti és anyagi tekintetben egyaránt. Egy új szervezet is létrejöhet a 

szervezésére. Számítok az ötleteitekre, hogy mit és hogyan kellene csinálni.  

Stumpf Gábor 

A pünkösdi ünnep megszervezése, már túl van a mi kereteinken. Egy komoly csapat kell 

hozzá. 

Szabó Irén 

Túl vagyunk az önkéntességen. De kell, hogy mi is ott legyünk az ünnep összefogásában.  

Társasági és jótékonysági sátor vezetésére kell egy felelős személy. Balogh Mária jövő 

héten ad választ, hogy vállalja-e vagy sem. Kétóránként lehet vállalni segítséget. Tavaly 

Szabó Zsuzsa fogta össze. 

Jegyszedés, kapuőrzés. Kántorné Ancika fogja össze a jegyszedőket. Melléjük kell segítség. 

Gáll József segít a sátor felállításban szombat délután, és vasárnap hajnalban 6-9-ig. Patay 

Tibor szintén. Kelecseny Mónika a vásárosok letelepedését irányítja. 

Vízikapunál de. 10-14-ig Poncsák Ferenc, du. 14-18-ig esetleg Patay Tibor figyel. 

Stumpf Gábor 

Megkérdezi Darmos Istvánt, hogy tudnak-e segíteni a kapuknál.  

Szabó Irén 

Plakátok kihordása. Boldogkőváralja, Taktaharkány, Pácin, Alsóberecki, Rozvágy (Kornél). 

Kenézlő, Viss (Spisák Bea), Ricse (Kőszegi Judit). Május 14-e utáni héten kell kivinni. 

Poncsák Feri is visz, mert az önkormányzatoktól jönnek Patakra. Füzér, Pálháza, Mikóháza, 

Zalkod (Harangozó Imre, Kovács Ágnes). Dámóc, Zemplénagárd (Szabó Miklós). Cigánd, 

Gönc (Szabó Éva).  Miskolci Megyei Könyvtár (Poncsák Ferencné).  

Bodrog Műhely jön. A kézműves kör éléről nyugdíjba ment Kovácsné Julika. Tavaly 

elfogytak gyorsan az alapanyagok. Idén kérünk egy alapösszeget a kézműves 

foglalkoztatóban.  

Orient Enikőt is hívjuk rózsát hajtogatni.  

Ruhaosztás 

Rádai Kati vezeti. Előtte héten osztjuk. Május 16-18. között, szerda-péntek, 15-18 óráig.  

Kérünk segítőket az osztáshoz. 

Munkaruha 

A Szent Erzsébet házból lehet felvenni.  

Térkép 

Kornél rajzolta. Ha szükséges változtatni, akkor Kornél javítja.  

Reklám, szórólap, hirdetés 
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Május 19-20. között két diák kiviszi. Tavaly az iskolákba, óvodába adtuk be. Hazavitték a 

gyerekek. Gombász Egyesület visz még 100 darabot.   

A Kulcs Magazinba téve megkapják a megyében. A Magyar Nemzetben hirdetünk, 30.000 

háztartásba jut el. Elküldtük a Heti Válasz programajánlójába. Egyházi portálokra. Eljutatható 

még a Magyarok Szövetsége honlapjára, programturizmus.hu.  

Stumpf Gábor 

Hír Tv-n kulturális műsort látott. Ajánló műsor volt. Gábor érdeklődik utána, hátha 

összejönne egy 20 perces műsor.  

Javaslat még a hirdetésre a Magyar Nemzet Iránytű rovata.  

Zemplén Tv, Echo Tv (Stumpf Gábor) 

Szabó Irén 

Szent Erzsébet kenyérkéje lesz az idén is. A jótékonysági sátorban árusítjuk, másnap a 

zarándokoknak.  

Jótékonysági cél. Csehely Tamás kért segítséget a Máltai Szeretetszolgálat részéről. Tavaly a 

partiumi bethlenszentmiklósi általános iskolát támogatta a szervezet. Egy kisbusz szedi össze 

a szórványban élő gyerekeket. 600.000 forintból fedezték a busz egy éves benzinköltségeit. 

Ehhez közel van egy Tűr nevű falu, s ott szeretnék elindítani a magyar nyelvű oktatást. Erről 

leírást emailben küldünk. A társaság nevében tavaly 20.000 forinttal támogattuk a Máltát. 

Kaptunk csekket, amin 300 forinttól 1000 forintig minden támogatást szívesen vesznek.  

A jelenlévők egyhangúlag megszavazták, hogy az idei Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnepen a  

tűri Magyar Ház felújítására gyűjtsünk a jótékonysági bazárban.  

Fotót, plakátot készíteni, s egy dobozt tenni alá. Ez így figyelemfelkeltő, 

megállítóra/festőállványra kitesszük. (Sólyom Enikő).  

Pünkösdvasárnap. Kipakolásnál segít Feri és Tibor. Bepakolásra este, a sátor 

összeszedésében, szintén Tibor, Feri segítenek. 

 

Pünkösdhétfő 

A szentmisén évek óta köpenyben vettünk részt. A tavalyi zarándoklat miatt kevesebben 

vették fel. Idén is lesz zarándoklat. A zarándokok túraruhában lesznek a misén. A 

zarándoklatra most 32 jelentkező van. Akik nem zarándokolnak, és köpenyben szeretnének 

jelen lenni a szentmisén, azok a ruhaosztáskor felvehetik a köpenyt.   

Szathmáry-Király Hanna 70. születésnapja lesz. Pünkösdhétfőn este Komlóskán 

köszöntjük meg. Esti koccintásra gyűlnénk össze. Aki szívesen jön erre az alkalomra, jelezze 

az előtte való héten. Május 21-22-ig. Ajándékot nem szeretne, de virággal és hegyaljai borral 

megköszönthetnénk.  

Van-e kérdés? 

Kubák Ilona 
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A társasági sátor elhelyezésén változtassunk. Szembe legyen inkább a kapuval.  

Révész Kornél 

A játszótér felől az Olaszbástyánál legyen nyitva a kapu.  

Szabó Irén 

Klima Jánossal beszélni, hogy segítsenek a Polgárőrök a kapuknál. Három kapuhoz, öt 

ember folyamatosan. Szent Erzsébet utca lezárása. Mikor lenne szerencsés? Reggel? (Stumpf 

Gábor)  

Galambászokkal egyeztetés. (Szabó Irén)  

Pünkösdig nem találkozunk így együtt. A felelősökkel külön-külön egyeztetés. 

A zempléni Lovas Egyesület is jön. A Szabolcsi Lovagok jönnek. 

Szent Erzsébet  

A felnőtt Erzsébetet Tamás Janka, míg a gyermeket Révész Janka, vagy Koleszár Dórika 

játssza.   

A Gaudium Musici a negyedik jelenetben szerepel.  

Várható program, hogy szeptembertől Papp Miklós két kollégájával tart három előadást.  

 

Kelt: Sárospatak, 2012. május 3.   

   

   
   

............................................ 

jegyzőkönyvvezető 

 ............................................ 

levezető elnök 
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jegyzőkönyv-hitelesítő 

 ............................................ 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


