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Napirendi pontok: 

1. Elnöki köszöntő 

2. Jegyzőkönyv-vezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása. 

3. Napirendi pontok ismertetése, javaslat esetén új napirendi pontok felvétele 

4. A 2014. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés megvitatása és 

elfogadása 

5. Az idei Pünkösdi Szent Erzsébet ünnep 

6. Egyéb 

 

 

1. Elnöki köszöntő 

Az elnöki köszöntés után a Társaság elnöke megállapította, hogy a Társaság közgyűlése nem 

határozatképes. A közgyűlési szavazást elhalasztását javasolja 15 perccel. Javaslatát a 

közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta, így a közgyűlés 17 óra 15 perckor folytatódott. 

 

2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 

Az elnök javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető személyére (Kelecseny Mónika), melyet a 

közgyűlés egyhangú szavazással elfogadott. 

Az elnök javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére (Lastóczkiné Kájel Gabriella, 

Feczkó Ágnes). A javaslatot közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta. 

 

 

3. A napirendi pontok elfogadása 

A napirendi pontok ismertetése után az elnök a napirend elfogadását javasolta. A napirendet a 

Társaság közgyűlése egyhangú szavazással elfogadta, egyéb javaslat a napirend kiegészítésére 

nem érkezett. 

 

4. A 2014. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása 

Az ellenőrző bizottság megvizsgálta a Társaság 2014. évi pénzügyi anyagát, erről 

jegyzőkönyvet készítettek. A bizottság tagjai nem tudtak részt venni a közgyűlésen, ezért az 

elnök felkérte Kelecseny Mónikát, hogy ismertesse a jegyzőkönyvet. Az ismertetés után a 

közgyűlés a jegyzőkönyv tartalmát egyhangú szavazással elfogadta. 

 

Az elnök ismertette a Társaság 2014. évi egyszerűsített beszámolóját/pénzügyi jelentését majd 

a közhasznúsági jelentést. Hozzászólás nem volt, ezért az elnök szavazásra bocsátotta az 

egyszerűsített pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést. A közgyűlés mindkettőt 

egyhangú elfogadta. 



5. Pünkösdi ünnep_2015 

A Társaság elnöke egy héttel a közgyűlés előtt összehívott egy elnökségi ülést. 

Ennek oka az, hogy ebben az évben nem tudja vállalni a Pünkösdi ünnep szervezését. Meg 

kell újítani a Társaságot, a Pünkösdi ünnepet. Az elnökség nem tudott egyértelmű döntést 

hozni a kérdésben: Hogyan tovább? Források nem nagyon vannak (pályázatok: jelenleg 1 

millió forint áll rendelkezésre két forrásból (pályázat és önkormányzat). 

Ezt követően az elnök beszámolt a fehérgyarmati polgármester látogatásáról. A 

gyarmati vigasságok költségvetésében általában 13-15 millió forint van (ott az önkormányzat, 

a polgármester és a helyi országgyűlési képviselő a rendezvény mögött áll). Ez a látogatás 

nagyon elgondolkodtató volt. 

Arra vonatkozóan még nincs válasz, hogy milyen elképzelések vannak a jövőre 

nézve? Kell egy év a pihenésre és az újragondolásra. Át kell gondolni: Van értelme 5-10-15 

évente megrendezni ebben a formában? Újra kell gondolni. 

Jósvainé dr. Dankó Katalin szerint a városban a kultúra ellehetetlenedett, minden 

fontosabb ennél. A város nem meri felvállalni, hogy Sárospatak egy történelmi város. Le kell 

ülni és meg kell beszélni. Szembe kell nézni azzal is, hogy az elerőtlenedés miért történt? 

Színvonaltalan ünnepséget azonban nem szabad rendezni. 

Az elnök megállapította, hogy a megújulás előfeltétele: nézzük meg, mit csináltunk 

rosszul, utána le kell vonni a következtetéseket. Csak utána lehet új ötletekkel előállni. 

Mindez (a pünkösdi ünnep) viszont túlmutat már egy civil szervezet lehetőségein. Kinőtte 

magát. 

Felvetődött kérdésként, hogy ki lenne az a személyiség, ki lehetne az, aki mindezt 

össze tudná fogni? Jósvainé dr. Dankó Katalin szerint itt nem egy személyről van szó. 

Mindenkinek a sajátjának kell éreznie az ünnepséget. A városnak fel kell vállalnia, hogy ez a 

város ünnepe is, és mögé kell állnia. Nem csak a Társaság tagjainak. 

Stumpf Gábor a Társaság alelnöke összegezte az elnökségi ülésen elhangzottakat. 

Elmondta, hogy ez egy idegenforgalmi rendezvény. Hacsak két évente rendezik meg, akkor az 

turisztikailag nem fog működni. Kosztümös menet a helyszíneken: ha ezt a felvonulást a 

szervezők nem vállalják, akkor hagyni kell pihenni. Jó ötlet összehívni a város vezetőit, és 

együtt megbeszélni, hogy a város vállal e ebben valamilyen vezető szerepet. 

Az elnök elmondta, hogy az elmúlt valamivel több, mint 20 évben, nagy utat járt be a 

Társaság. Óriási az a munka, amelyet ez a civil szervezet hozzárakott a város életéhez. El kell 

dönteni, hogy mi legyen a jövő: továbbra is elsősorban kulturális tevékenység, karitatív 

munka, vagy a saját belső civil élet legyen a hangsúlyos. Többen egyetértenek a javaslattal, 

hogy egy évet pihenni kell, a megújulásra, a tapasztalatszerzésre kell fordítani az időt. A 

gyökereket meg kell tartani, folytatni kell, csak a módot kell megtalálni: hogyan?  

El kell dönteni, hogy legyen-e ebben az évben felvonulás? Több személynél is 

felvetődött, hogy egyáltalán van –e ebben az évben olyan ember, aki ezt összefogja, csak 

akkor van ennek a szavazásnak értelme.  

A szavazás eredménye: 3 igen és 12 nem. 

Az elkövetkező évben a ruhatárat is meg kell újítani, át kell vizsgálni. Az elnök 

díszlettervezőkhöz fordulna segítségért, akkor csoportos, tematikus ruhákat lehetne bemutatni. 

A megújulás és annak forrása a kérdés. A szponzorok visszautasítása törvényszerű, 

nem fér bele Szent Erzsébet szellemébe. Néhány tag véleményes szerint a megújulás nem 



biztos, hogy pénz kérdése. Fontosabb az, hogy mi képviseli a szellemiséget? Ennek az évnek 

a megújulás évének kell lennie. Ha meg tud újulni a Társaság, megszületik a folytatás is. 

Mindenki részéről a gondolkodás, a megújulásra való törekvés évének kell lennie az 

elkövetkező egy évnek. Csak hitelesen van értelme folytatni. 

A hozzászólások utána a Társaság egyhangúan megszavazta, hoyg ebben az évben 

elmarad a Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep. 

További hozzászólások, észrevételek nem érkeztek, az elnök 19 óra előtt 10 perccel 

lezárta a közgyűlést. 

 

 

0Sárospatak, 2015. 02. 23. 

      …………………………………………. 

            Kelecseny Mónika 

                      jegyzőkönyvvezető 

 

 

A jegyzőkönyv hiteles: 

 

 

…………………………………..     ……………………………………. 

              Feczkó Ágnes            Lastóczkiné Kájel Gabriella 


