
Kdzhasznusagi jelentes es Penziigyi beszamolo 
Az Arpad-hazi Szent Erzsebet Tortenelmi Tarsasag 

2011.evi tevekenysegerol 
/. Szdmviteli Beszamolo 
2011. evi nyitoegyenleg: 
ebbol: 

• lekotott 1.300.000 Ft 
• k6szpenz 32.273 Ft 
• OTP. egyenleg 646.635 Ft 

Bevetelek 
Tagdij 34.000 Ft. 
Palyazati tamogatasok: 

• Nemzeti Kulturalis Alap 800.000 Ft 
• Mecenas Alap 250.000 Ft 
• Miikodesi tamogatas NCA 116.850 Ft 

Helyi Onkormanyzati tamogatas 500.000 Ft 
Punkosdi rendezveny bevet 1.251.000 Ft 
Szemelyi jov.ado 1%-a 117.543 Ft 
Egyeb bevetel 

• berleti dij- Punkosd 70.000 Ft 
• Ruha kolcsonzes 15.000 Ft 
• Jotekonysagi bazar 33.525 Ft 
• Konyvek, albumok 53.400 Ft 
• Lekotott penz kamata 39.133 Ft 
• Konferencia reszvet. 1.350.215 Ft 
• Egyeb rendezveny bevet 362.500 Ft 

Kamatbevetel 543 Ft 

Osszesen: 

Kiadasok 

1.978.910 Ft 

4.993.709 Ft 

Anyagbeszerzes 233.661 Ft. 
Bank koltseg -szamlavezetes 43.504 Ft. 
Irodai szolgaltatas 144.000 Ft. 
Berleti dij 978.850 Ft 
Rendezvennyel kapcsolatos koltseg 3.344.320 Ft 
Egyeb rendezveny koltseg 409.841 Ft 
Reprezentacios koltseg-rendezvennyel kapcsolatos 120.030 Ft 
Szamitogep vasarlas targyi eszkoz 233.400 Ft 
Osszesen: 5.507.606 Ft 

2011. evi zaro egyenleg: 1.465.013 Ft 
kerekites 2 Ft 

Osszesen: 1.465.015 Ft 

Ebbol: 
lekotott 1.000.000 Ft 
OTP egyenleg 435.778 Ft 
Kp. egyenleg 29.235 Ft 



II . Koltsegvetesi tamogatasok felhasznalasanak bemutatasa 

Az Arpad-hazi Szent Erzsebet Tortenelmi Tarsasag kozvetleniil allami fmanszirozasban nem 
reszesiilt. A helyi Onkormanyzati hivatal tamogatta a 2011-as ev rendezvenyeit, es a 
mukodesi kohsegekhez adott tamogatast 500.000 Ft ertekben, mellyel az Onkormanyzat fele 
elszamoltunk. 

III . Vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatas 

Az Arpad- hazi Szent Erzsebet Tarsasag vagyona a meglevo szamitogep, es a keszleten levo 
jelmeztar. 2011 evben 1 db szamitogep vasarlasa tortent az NCA mukodesi palyazatabol. 

IV. Cel szerinti juttatasok kimutatasa 
Cel szerinti juttatasra nem keriilt sor, tamogatast sem kaptunk. 

V. Kozponti szervtol kapott tamogatas 

2011 evben kaptunk az evi Piinkosdi rendezvenyre A Nemzeti Kulturalis Alaptol 800.000 Ft-
ot mely felhasznalasra keriilt, es elszamoltunk a sajat es a tamogatott osszeggel. 
Mecenas Alap biztositott meg 250.000,-Ft-ot az Erzsebet Napi unnepekre. 
A kozponti koltsegvetesbol kaptuk a szemelyi jovedelemado 1%-at 117.543 Ft. 

VI. Vezetoknek nyujtott juttatasok merteke 

A Tarsasag vezetosege tevekenyseget tarsadalmi munkaban vegezte, igy a tarsasag 
miikodteteseert a tisztsegviselok sem penzbeli, sem pedig termeszetbeni juttatast nem kaptak. 

VII. Beszamolo a szakmai tevekenysegrol 

Az e^esiiletrol 
Az Arpad-hazi Szent Erzsebet Tortenelmi Tarsasag 1996-ban alakult azzal a cellal, hogy a 
Sarospatak sziilottjekent tisztelt Arpad-hazi Szent Erzsebet eletehez kapcsolodo lelki, szellemi 
es kulturalis orokseget megismerjiik, es azt masokkal is minel szelesebb korben 
megismertessiik. 

Tarsasagunk 15 eve miikodik. Jelenleg tobb mint otven tag] a es ugyanennyi partolo tagja van 
Sarospatakrol, az orszag kulonbozo reszeibol es ktilfoldrol egyarant. A helyi, regionalis es 
orszagos irott es elektronikus sajton keresztiil bemutattuk es folyamatosan igyeksziink 
bemutatni Tarsasagunk tevekenyseget. 2007 ota kozhasznii egyesiiletkent miikodiink. Uj 
szekhelyre koltoztiink, a sarospataki Szent Erzsebet Hazba, ahol iroda mellett raktarhelyiseget 
is berliink a kozel 150 kozepkori kosztiim es kellek szamara. 

Kdzmuvelodesi tevekenyseg. 
Arpad-hazi Szent Erzsebet eletehez kapcsolodo lelki, szellemi es kulturalis orokseget 
megismertetese jegyeben szervezte meg Tarsasagunk ebben az evben is Piinkosdkor, a szentte 
avatas evfordulojan a varost es az egesz regiot bekapcsolo ket napos iinnepsegsorozatot, a 
XIX. Piinkosdi Szent Erzsebet Unnepet. 

Piinkosdvasamap Szent Erzsebet eletet es korat megjelenito kozepkori vasar zajlik interaktiv 
mesterseg bemutatokkal, historias jatszohazzal es kiallitassal, valamint a kort idezo zenei, 
szinpadi es gasztronomiai programokkal. A nap kiemelkedo esemenye a kozel ketszaz fos 



kosztumos felvonulas. Sarospatak lakoi a Tarsasagunk altal keszitett korhii jelmezekbe 
oltozve vegigvonulnak a varoson, es a kozepkori miszteriumjatekok liagyomanyat idezve 
negy iielyszinen Szent Erzsebet eletenek egy-egy epizodjat adjak elo. 

Piinkosdhetfon delelott iinnepi szentmise van a Vartemplomban, aminek vegen kormenetet 
tartanak Szent Erzsebet ereklyejevel. Ez az alkalom minden evben nagy szamii zarandokot 
vonz Sarospatakra. Delutan zajlik a Piinkosdi Nyarkoszonto Gyermek es Ifjiisagi Muveszeti 
Fesztival hazai es kulfoldi resztvevokkel, felvonulassal, bemutatkozo miisorokkal, 
vetelkedovel es piinkosdikiraly-valasztassal. 

E programok szervezeset Tarsasagunk koordinalja egyuttmiikodve tobb sarospataki kulturalis 
es muvelodesi intezmennyel, valamint mas civil szervezetekkel. 
Az elmult evekben elhasznalodtak a kosztiimjeink, ezert sziiksegesse valt, hogy ez evben tiz 
uj kozepkori noi oltozeket keszittessiink el. 

Novemberben negyedik alkalommal keriilt sor, kozos szervezesben a Romai Katolikus 
Plebaniaval es a Romai Katolikus Egyhazi Gyiijtemennyel, az Oszi Szent Erzsebet Napok 
cimii programsorozatra, mely lelki es kulturalis (kiallitas, koncert, eloadasok) programokkal 
emlekezik az ide erkezo zarandokok, turistak, valamint az itt elok szamara. 

Kulturalis es tudomanyos munka: 

Tarsasagunk minden evben szervez tudomanyos vagy ismeretterjeszto eloadast, rendez 
konyvbemutatot, kiallitast. 2011-ben harom eloadast szerveztiink (Kopp Maria, Rolf Damm, 
Gerald Jaksche, Papp Miklos). Majusban a Magyar Asszonyok Erdekszovetsegevel kozosen 
nemzetkozi konferenciat szerveztiink az EU politikusnoi szamara, melynek kozeppontjaban 
Szent Erzsebet lelkisege allt. A Generaciok Egymasert cimii programban nemzetkozi 
kerekasztal megbeszeles hazigazdai voltunk. Ebben az evben Arpad-hazi Szent Erzsebetrol 
egy nemet nyelvii, ma mar a tudomanyos eletben kikeriilhetetlen adatokat kozlo, nemet 
nyelvu eletrajzi kotetet forditottunk le, s jelentettiink meg a Kairosz kiadoval kozosen. 
Folyamatosan nyitva van a „H6dolat Szent Erzsebet elott" c. kortars kepzo es iparmiiveszeti 
kiallitas. 

Projektpartnerkent reszt vesziink a varos onkormanyzata altal tamogatott Generaciok 
egymasert, a Zemplen Regioert Egyesiilettel a Vissza a szuldfoldre Zemplenbe valamint a 
Felnottkepzesi Civil Halozat (FCH) Felnottkepzesi Civil Hdlozat (FCH) - hatekony civil 
partnerseg es szakmai erdekkepviselet c. TAMOP 2.5.1. palyazati programjaban. 

Karitativ tevekenyseg: 

Szent Erzsebet szellemeben folyamatosan vegzunk karitativ munkat. Piinkosdkor 
jotekonysagi bazart rendeziink, amelynek bevetelet raszorulo gyerekek, csaladok 
tamogatasara forditjuk. Iden egy hatranyos helyzetii, tehetseges gyermek zenei taborban valo 
reszvetelet biztositotta a tarsasag. Rendszeresen gyiijtunk es kozvetitunk adomanyokat, ruhat, 
butort, kiilonbozo hasznalati targyakat elsosorban a sarospataki roma kisebbseg tagjainak. 
Tobb eve bekapcsolodunk a hajlektalanok teli ellatasaba. 
Az elmult evben Sarospataki es komyekbeli valamint szlovakiai magyar oktatasi 
intezmenyek, civil szervezetek munkajat segitettiik a kozepkori kosztiimtarunk darabjainak 
ingyenes kolcsonzesevel. 



Nemzetkozi kapcsolatepites: 

Az elmult evekben felvettiik a kapcsolatot tobb olyan orszag varosaval, ahol Szent Erzsebet 
elt vagy elo tisztelete van. A Piinkosdi Szent Erzsebet Urmepnek az iden Szlovakiabol a hatar 
menti telepiileseken kiviil kassai resztvevoi is voltak. Tavaly, piinkosdhetfon nyilt meg a 
Sarospatakot Kassaval osszekoto zarandokiit, melyen magyar, szlovak, nemet zarandokok is 
vegigjartak. E kapcsolatepito munka celja, hogy Sarospatak egy a remenyeink szerint 
letrejovo Szent Erzsebet Europai Kulturalis Utvonal indulo allomasa legyen. 

Sarospatak, 2012-02-15. 

A kozhasznusagi jelentest az Arpad-hazi Szent Erzsebet Tortenelmi Tarsasag kozgyiilese az 
1/2011. szamu hatarozataval 2012. februar 28. napjan elfogadta. 

Sarospatak, 2012. februar 28. 

Szabo Iren 
egyesuleti elnok 


