
JEGYZŐKÖNYV 

 

az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 

2018. február 27-én tartott közgyűléséről 

 

 

Helye: Szent Erzsébet ház, 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 13. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Levezető elnök: Lastóczkiné Kájel Gabriella, elnök 

jegygyzőkönyv-vezető: Spisákné Barati Beatrix 

jegyzőkönyv-hitelesítő: Jósvainé dr. Dankó Katalin 

jegyzőkönyv-hitelesítő: Kőszeginé Tóth Judit 

 

 

Napirendek 

 

1. Köszöntő 

2. Napirendi pontok ismertetése 

3. 2017. évi pénzügyi beszámoló áttekintése, szavazás. 

4. 2017. évi szakmai beszámoló (közhasznúsági jelentés) ismertetése, szavazás. 

5. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések: 2017. évi történések ismertetése; A 

2018-as tervek ismertetése, egyéb felmerülő témák. 

 

1. Lastóczkiné Kájel Gabriella levezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, 

hogy a Közgyűlés nem határozatképes. 17 órakor megállapította, hogy a szabályok értelmé-

ben a közgyűlés határozatképessé vált. Ezután felkérte Kelecseny Mónika ügyvezető elnököt, 

a közgyűlési szavazást igénylő témák ismertetésére, a szavazás lefolytatására, valamint a 

2017. évi történések ismertetésére. 

2. A napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúan elfogadták. (1/2018 (II.27.). számú köz-

gyűlési határozat) 

3. Kelecseny Mónika jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Spisákné Barati Beát, jegyzőkönyv-

hitelesítőknek Jósvainé dr. Dankó Katalint, ill. Kőszeginé Tóth Juditot.  A javasolt személye-

ket a jelenlévők egyhangúan elfogadták. (2/2018 (II.27.). számú közgyűlési határozat) 

4. Ezután került sor a 2017. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés 

ismertetésére. A szavazás előtt az ellenőrző bizottság tagja, Poncsák Ferenc ismertette az el-

lenőrző bizottság jelentését, és javasolta a jelentés elfogadását. A pénzügyi és közhasznúsági 

jelentést a jelenlévők egyhangúan elfogadták. (3/2018 (II.27.). számú közgyűlési határozat) 

5. A szavazást érintő napirendi pontok megszavazása után Kelecseny Mónika ismertette a 

2017. évi történéseket (tisztújítást követő adminisztráció lefolytatása, tagrevízió, Pünkösdi 

jótékonysági vásár eredménye, ruhagyűjtés egész évben, két beadott pályázat ismertetése) 

6. A 2018-as terveket Lastóczkiné Kájel Gabriella ismertette 

1. főzés március 28-án és 29-én a rászorulóknak: Sárospatakon a rászorulók étkeztetését 

a Máltai Szeretetszolgálat sátoraljaújhelyi tagozata látja el. Az ő kérésük, hogy ameny-

nyiben segíteni szeretnénk, azt a két jelzett napon tegyük, mert akkor ők nem tudnak 

főzni. Be kell osztani, hogy ki vállalja a bevásárlást, ki a főzést és ki a kiosztást. Körbe 

adtunk egy táblázatot, kértük, hogy arra írja fel mindenki mit tud vállalni. (első nap 

valamilyen leves, második nap valamilyen sűrű étel). A feladatokat vállalták: Poncsák 

Ferenc és felesége, Kelemen Judit, Kőszeginé Tóth Judit, Feczkó Ágnes és Las-

tóczkiné Kájel Gabriella.   



2. Május 20. Pünkösd- kell valaki, aki megszervezi a ruhaosztást ill. a jótékonysági sát-

rat. Szabóné Tóth Zsuzsa jelentkezett a jótékonysági sátor megszervezésére, kéri, 

hogy már a tavaszi nagytakarítás idején mindenki gondoljon arra, hogy a feleslegessé 

vált tárgyakat behozza a jótékonysági sátorba. A ruhaosztás megszervezését Kőszegi-

né Rácz Katica vállalta. 

3. Június 2. – kirándulás. Edelény, Szalonna, Szinpetri, Diósgyőr;Itt is várjuk azok je-

lentkezését, akik megszerveznék a zarándoklatot. 

4. Augusztus 24. – bográcsozás: tavaly nagy sikert aratott, idén is megszervezzük. Sza-

bóné Tóth Zsuzsa felajánlotta a vadhúst, a főzést Szabó Miklós elvállalja. Itt is várunk 

jelentkezőket, akik a vásárlásban segítenek. 

5. Október 18. – Gyöngyösi Csilla előadása az iszlámról 

6. Van két függőben lévő programunk: Mustó Péter atya ill. Antal testvér lelkigyakorla-

ta. Amint meglesznek a fix időpontok, mindenkit értesítünk. 

7. Egyéb felvetett témák: 

1. Hajléktalan Jézus szobra – jó felvetés, hogy az Őszi Szent Erzsébet Napokra el lehetne 

hozatni. Az egyházakat kell megkeresni, legyen ökumenikus jellege. Görög Katolikus 

részről Páll Miklós atyát kell megkeresni, ő az egyházmegyei karitasz vezetője. 

2. Köztünk élő Szentek – pályázat bábjáték elkészítésére (Szent Erzsébet és Szent Piros-

ka). Szponzorokat kell keresni. Az önkormányzat adott 150 000 Frointot, mi is adtunk 

be pályázatot, Megkeressük a Kiwanis klubbot, de még mindig kevés a keret, ezért 

lenne szükség szponzorokra. Lehetne a Társasági sátor bevételét is erre fordítani. A 

város is különít el pénzt a pünkösdi játékokra, ezt az éven a sárospataki Amatőr Művé-

szekért Egyesület kapja, fel kellene venni velük is a kapcsolatot. Jósvainé Dankó Kata-

lin javasolta, hogy lehetne a katolikus iskola tanulói részvételével egy jótékonysági es-

tet szervezni, ahol a bevételt erre a célra ajánlanák fel. A tagság jóváhagyta, hogy a 

Társaság is támogassa 100 000 Ft-al a bábjáték elkészítését. 

3. Szent Erzsébet Út Zarándoklat: idén is lesz egy 30 fős csoport, ill. egy másik, akik Fü-

zértől visszafelé teszik meg az utat. Egyéb ötlet: Szabóné Tóth Zsuzsa felvetette, hogy 

Irén már többször beszélt arról, amikor a németországi Szent Erzsébet Út egy szaka-

szát járták végig. Ezt meg lehetne újra szervezni. 10 napos út repülővel.  

 

Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök az ülést berekesztette. A jelen jegyzőkönyv 

határozatait Kelecseny Mónika ügyvezető elnök bevezette a Társaság határozatának könyvé-

be. 

Kmf. 
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