Kdzhasznusagi jelentes es Penzugyi beszamolo
Az Arpad-hazi Szent Erzsebet Tortenelmi Tarsasag
2009. evi tevekenysegerol
I. Szamviteli Beszamolo
761.129 Ft
1.750.000 Ft

2009. evi nyitoegyenleg:
lekotott penzosszeg
Beveteiek
Tagdij
Palyazati tamogatasok:
• Nemzeti Kulturalis Alap
• TU-EMA
• Mecenas Alap
Helyi Onkormanyzati tamogatas
Szemelyi jov.ado 1%-a
Egyeb bevetel
• /berletidij/
• Jotekonysagi bazar
• Konyvek, albumok
• Lekotott penz kamata
Kamatbevetel
Osszesen:

28.000 Ft.
1.000.000 Ft.
1.000.000 Ft
150.000 Ft
1.000.000 Ft.
139.522 Ft
190.000 Ft.
28.105 Ft
143.200 Ft
60.211 Ft
1.045 Ft.
3.740.083 Ft

Kiadasok
Anyagbeszerzes
369.147 Ft.
Bank koltseg-szamlavezetes
'
41.363 Ft.
Irodai szolgaltatas
: :'
240.000 Ft.
Berletidij
1.053.190 Ft
Rendezvennyel kapcsolatos koltseg
2.723.193 Ft
Reprezentacios koltseg-rendezvennvel kapcsolatos 116.690 Ft
Osszesen:

2009. evi zaro egyenleg:
ebbol lek6tottl.500.000Ft
Sarospatak, 2010. januar 27.

4.543.583 Ft

1.707.629 Ft

-
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II.
Koltsegvetesi tamogatasok felhasznalasanak bemutatasa
Az Arpad-hazi Szent Erzsebet Tortenelmi Tarsasag kozvetlenul allami fmanszirozasban nem
reszesiilt. A helyi Onkormanyzati hivatal tamogatta a 2009-as ev rendezvenyeit, es a
mukodesi koltsegekhez adott tamogatast 1.000.000 Ft ertekben, mellyel az Onkormanyzat fele
elszamoltunk.
III.
Vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatas
Az Arpad- hazi Szent Erzsebet Tortenelmi Tarsasag vagyona a meglevo szamitogep, es a
keszleten levo jelmeztar. A vagyongazdalkodas jelentese nemleges, mivel amortizacio
leirasra nem keriilt.

IV.
Cel szerinti juttatasok kimutatasa
Cel szerinti juttatasra nem kerult sor, tamogatast sem kaptunk.
V. Kozponti szervtol kapott tamogatas
Az Arpad-hazi Szent Erzsebet Tortenelmi Tarsasag 2009 evben kapta meg a 2008. evi TUEMA palyazati tamogatast, melybol a Piinkosdi rendezveny lett tamogatva, ennek koltseg
kihatasai 2008. evben keletkeztek.
2009. evben kaptunk az evi Piinkosdi rendezvenyre A Nemzeti Kulturalis Alaptol 1.000.000
Ft-ot mely felhasznalasra keriilt, es elszamoltunk a sajat resszel es a tamogatott osszeggel.
Mecenas Alap biztositott meg 150.000,-Ft-ot a Piinkosdi Szent Erzsebet Unnepekre.
Kozponti koltsegvetesbol kaptuk a szemelyi jovedelemado 1%-at 139.522 Ft.

VI. Vezetoknek nyiijtott 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 egyesuletrol
Az Arpad-hazi Szent Erzsebet Tortenelmi Tarsasag 1996-ban alakult azzal a cellal,
hogy a Sarospatak szulottjekent tisztelt Arpad-hazi Szent Erzsebet eletehez kapcsolodo lelki,
szellemi es kulturalis orokseget megismerjiik, es azt masokkal is minel szelesebb korben
megismertessiik.
Tarsasagunk 15 eve mukodik. Jelenleg tobb mint otven tagja es ugyanennyi
partolotagja van Sarospatakrol, az orszag kulonbozo reszeibol es kulfoldrol egyarant. A helyi,
regionalis es orszagos irott es elektronikus sajton keresztiil bemutattuk es folyamatosan
igyeksziink bemutatni Tarsasagunk tevekenyseget. 2007 ota kozhasznu egyesiiletkent
miikodiink. Uj szekhelyre koltoztiink, a sarospataki Szent Erzsebet Hazba, ahol iroda mellett
raktarhelyiseget is berlunk a kozel 150 kozepkori kosztiim es kellek szamara.
Kozmuvelodesi 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 unnepsegsorozatot, a
X V I I . Piinkosdi Szent Erzsebet Unnepet.
Punkosdvasamap Szent Erzsebet eletet es korat megjelenito kozepkori vasar zajlik
interaktiv mesterseg bemutatokkal, historias jatszohazzal es kiallitassal, valamint a kort idezo
zenei, szi'npadi es gasztronomiai programokkal. A nap kiemelkedo esemenye a kozel ketszaz
fos kosztiimos felvonulas. Sarospatak lakoi a Tarsasagunk altal keszitett korhii jelmezekbe
oltozve vegigvonulnak a varoson, es a kozepkori miszteriumjatekok hagyomanyat idezve
negy helyszinen 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 szamu
zarandokot vonz Sarospatakra. Delutan zajlik a Piinkosdi Nyarkoszonto Gyermek es I^usagi
Miiveszeti Fesztival hazai es kiilfoldi resztvevokkel, felvonulassal, bemutatkozo musorokkal,
vetelkedovel es piinkosdikiraly-valasztassal.
E programok szervezeset Tarsasagunk koordinalja egyiittmukodve tobb sarospataki
kulturalis es miivelodesi intezmennyel, valamint mas civil szervezetekkel.
Az elmiilt evekben elhasznalodtak a kosztumjeink, ezert szuksegesse valt, hogy ez
evben tiz uj kozepkori noi oltozeket keszittessunk el.
Kulturalis es tudomanyos tnunka:
Tarsasagunk minden evben szervez tudomanyos vagy ismeretterjeszto eloadast, rendez
konyvbemutatot, kiallitast. 2009-ben ket tudomanyos eloadast szerveztiink, es folyamatosan
nyitva van a „H6dolat Szent Erzsebet elott" c. kortars kepzo es iparmuveszeti kiallitas.
Karitativ tevekenyseg:
Szent Erzsebet szellemeben folyamatosan vegziink karitativ munkat. Punkosdkor
jotekonysagi bazart rendeziink, amelynek bevetelet raszorulo gyerekek, csaladok
tamogatasara forditjuk. Rendszeresen gyiijtiink es kozvetitunk adomanyokat, ruhat, biitort,
kulonbozo hasznalati targyakat elsosorban a sarospataki roma kisebbseg tagjainak.
2009-ben a moldvai csango magyar falu gajdar iskolajat tamogattuk tanszerekkel.
Az elmiilt evben Sarospataki es komyekbeli valamint szlovakiai magyar oktatasi
intezmenyek, civil szervezetek munkajat segitettiik a kozepkori kosztiimtarunk darabjainak
ingyenes kolcsonzesevel.

Nemzetkozi kapcsolatepites:
Az elmiilt evekben felvettiik a kapcsolatot tobb olyan orszag varosaval, ahol Szent
Erzsebet elt vagy elo tisztelete van. A Piinkosdi Szent Erzsebet Unnepen az iden tobb mint
otven eisenachi latogato volt. Szlovakiabol a hatarmenti telepiileseken kivul kassai resztvevoi
is voltak a programoknak. A kapcsolatepites uj eleme a Krosno testvervarosi latogatok
megjelenese nem csak a turistak, hanem a program fellepoinek soraban is. E kapcsolatepito

A kozhaszniisagi jelentest az Arpad-hazi Szent Erzsebet Tortenelmi Tarsasag kozgyulese az
1/2010. szamii hatarozataval 2010. februar 24. napjan elfogadta.

