
JEGYZŐKÖNYV 

az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 

2012. november 29-én tartott tisztújító közgyűlése 

 

Helye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 13. 

 

Dr. Szabó Irén 17:00-kor üdvözölte a megjelenteket, és megállapította, hogy a társaság nem 

határozatképes. 17:15-kor a társaság határozatképes volt.  

A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta jegyzőkönyv-vezetőnek Kóbori Máriát.  

Dr. Szabó Irén ismertette a napirendi pontokat. 

Napirend: 

1. Köszöntés, napirend ismertetése, szavazás a napirendről 

2. A Jelölőbizottság tagjai ismertetik a jelölés eredményét 

3. Választási Bizottság megválasztása 

4. Szavazólapok kiosztása, szavazás. 

5. Az új elnökség bemutatkozása 

6. A soron következő karitász munka feladatainak áttekintése (hajléktalan ellátás, 

adománygyűjtés és osztás) 

a. Hajléktalan ellátás: időpontok: dec. 29. 
           Jan. 26. 

           Febr. 23. 

          Márc. 2. 3. 

b. adománygyűjtés: dec.10-15 

c. mobil zongora a Gaudium Musicinek 

d. Siket Andorék felajánlása 

 

 

Az elnök javaslatot terjesztett elő a jelölőbizottság személyére: 

Kelecseny Mónika és Plósz Bertalanné Anikó 

valamint a jegyzőkönyvvezető személyére:  

Kóbori Mária 

A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.  

 



1. napirendi pont: 

 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

2. napirendi pont: 

Plósz Bertalanné Anikó és Kelecseny Mónika ismertette a jelölés eredményét: 

-Elnök személyére 2 főt jelöltek, az egyik fő nem vállalta. 

-Az alelnök személyére 4 fő jelölés érkezett, 1 fő, Stumpf Gábor elvállalta. 

-Ügyvezető munkakörre 4 fő jelölés, 3 fő nem vállalta, 1 fő, Kelecseny Mónika 

vállalta. 

-Elnökségi tagok személyére 22 jelölés érkezett, 2 fő nem tudta elvállalni, akik 

elvállalták: Rádainé Bodnár Katalin, Jósvainé Dankó Katalin, Csetneki Zsuzsa, 

Kőszeginé Tóth Judit, Szabó Rita. 

-Ellenörző bizottság elnöke: 5 főre érkezett jelölés, 4 fő nem fogadta el, 1 fő, Plósz 

Bertalanné Anikó elvállalta. 

-Ellenörző bizottság tagjai: 12 főre érkezett jelölés, 1 főt nem tudtak elérni telefonon 

(Batta Csabáné), akik elvállalták: Poncsák Ferenc, Pásztor József, Urbanovics Jánosné 

Katalin, Vargáné Móré Erika 

 

3. napirendi pont: 

Választási bizottság személyére a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Plósz Bertalanné 

Anikót és Kelecseny Mónikát. 

 

4. napirendi pont: 

A választási bizottság kiosztotta a szavazólapokat, a szavazás megtörtént. 

Míg a választási bizottság összeszámolta a szavazatokat Dr. Szabó Irén bemutatta a 

társaság két új tagját: Varga Sándorné Cili Bodroghalomból. Cili biológia-földrajz 

szakos tanár, nyáron lépett be a társaságba. Szabó Rita, Sárospatak volt 

alpolgármestere, aki novembertől Tokajban dolgozik, de szeretné megtartani kötődését 

a Szent Erzsébet Házhoz. 

Hajléktalan ellátás: 

December 29: Dr. Szabó Irén, Szabó Éva, Csetneki Zsuzsa 

Január 26: Rádainé Bodnár Kati, Rácz Katalin 

Február 23: Lastóczkiné Kájel Gabriella, Kőszeginé Tóth Judit 

Március 2: Poncsák Csilla, Kubák Ilona 

Adománygyűjtés december 10 és 15 között a CBA (Hegyi diszkont) szupermarket 

előtt: tartósélelmiszert vásárolhatunk az arra rászorulóknak, az adakozók kapnak egy 

cédulát, amire felírhatják nevüket, elérhetőségüket és sorsoláson vehetnek részt, ami 

december 16-án a sárospataki görögkatolikus templomban a tízórai szentmise után 

lesz megtartva. Nyeremény három darab képes Biblia. 

A Gaudium Musici kórus részére szintetizátor felajánlást várunk. A kórus a Szent 

Erzsébet Ház konferenciatermében tartja a próbáit a teremben lévő zongora miatt. A 

téli időszakban költséges a fűtés miatt a próbákat itt megtartani. Ha valaki felajánlana 

egy szintetizátort, a kórus az olvasóteremben tartaná a próbáit, amit egyébként is 

fűtűnk. 

Egy kedves ismerős házaspár, Siket Andor és felesége több földterületet bérel 

burgonyatermesztéshez. A földet a saját gépeikkel művelik meg, a bérbeadónak nincs 

költsége. Az egyháztól is szívesen bérelnének földet. A bérleti díj a termés 10%-a,  

ami szétosztható a rászorulóknak.    

 

 



5. napirendi pont: 

A szavazás eredménye, az új elnökség bemutatkozása: 

26 érvényes szavazat érkezett: 

Elnök Dr. Szabó Irén, 25  szavazat 

Alelnök Stumpf Gábor, 25  szavazat 

Ügyvezető: Kelecseny Mónika, 25 szavazat 

Elnökségi tagok: Rádainé Bodnár Katalin (25 szavazat), Jósvainé Dankó Katalin (23 

szavazat), Csetneki Zsuzsa (21 szavazat), Makláry Teréz (18 szavazat) 

Ellenörző Bizottság elnöke: Plósz Bertalanné Anikó (25 szavazat) 

Ellenörző bizottsági tagok: Poncsák Ferenc (20 szavazat), Urbanovics Jánosné Katalin 

(15 szavazat). 

 

Két leköszönő tagunk Bodnár Boglárka és Bálint Béla. Dr. Szabó Irén felolvasta 

Boglárka tisztújító közgyűlésre írt levelét, melyben megköszönte a társaság bizalmát és a 

jövőben tagként szeretne részt venni a társaság munkájában.   

Bálint Béla szintén megköszönte a társaság bizalmát és tartott egy rövid beszámolót a 

8-kor színház Erzsébet napi kolozsvári fellépéséről. Kolozsváron épült egy Szent Kamill 

Idősek Otthona és Szent Erzsébet Leányanya bölcsőde-óvoda. Erzsébet napján ott is 

háromnapos ünnepséggel emlékeznek meg a névadó szentről.  

 

Dr. Szabó Irén gratulált az új tagoknak. Az elnökségnek a közeljövőben találkoznia 

kell és újra kell fogalmaznia a társaság küldetését.  

További hozzászólás nem volt, az elnök a közgyűlést bezárta. 

Kelt: Sárospatak, 2012.11.30.   
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     jegyzőkönyvvezető 
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       levezető elnök 
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    jegyzőkönyv-hitelesítő 
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     jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

 

 


