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                 Egyesületünk 2015 évben tervezett és eddig elvégzett tevékenysége 
 
2015  évben is tovább kívánjuk folytatni tevékenységünket a 2014 május 22. én 
elfogadott október 9.én módosított új alapító okiratunknak megfelelően, a 2011 évi 
CLXXV. - civil - törvény  és Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény 
előírásai alapján.  
 
Tevékenységünkkel mint megerősített jogállású közhasznú egyesület továbbra is 
hozzá szeretnénk járulni városunk sokoldalú fejlődéséhez, örökölt és épített 
környezetünk megóvásához és gyarapításához. Mindezt a további jó közösség  
formálása, fejlesztése, erősítése és fenntartása mellett  szeretnénk  tenni. 
 
 Az új alapszabályzatunknak megfelelően, elképzeléseink megvalósításában együtt  
akarunk működni a jelenlegi városvezetéssel , amelyben a 2014 május 22.-én 
elfogadott Együttműködési Szerződés irányadó. Együtt kívánunk dolgozni minden 
olyan városi civil szervezettel, egyházzal, társadalmi szervezettel,  kisebbségi 
önkormányzattal, akik a város fejlesztésében, értékeink védelmében, 
gazdagításában  érdekeltek, és  részt kívánnak venni. 
 
Nagyobb hatékonysággal szeretnénk működtetni a   szakmai műhelyeinket, akik 
tevékenységét  a döntéshozatal megalapozásának,  kell alárendelni. 
 Meggyőzőbben szeretnénk  folytatni a szakmai - minden fontos várost érintő 
kérdésben -  “ tanácsadó “ szerepünket.   
 
Továbbra is véleményt kívánunk  nyilvánítani, és  javaslatainkat eljuttatjuk a 
döntéshozóknak, minden olyan fontos kérdésben,  amelyek a város boldogulása 
szempontjából meghatározóak. A Város Képviselő  Testületének  állásfoglalásait 
megelőzően  szakmai álláspontokat alakítunk ki  az egyes műhelyeinkben és 
megfontolásra ajánljuk azokat. Javaslatainkat képviselő tagtársunkon keresztül,  
írott formában, az interneten/ facebook/, és a Városi honlap által juttatjuk el az 
illetékesekhez. 
 
2015 január 17. - napján közel 70 fő részvételével 9. alkalommal rendeztük meg 
jótékonysági vacsoránkat ahol ezúttal a Nyolckor Színháztagjai adtak nagy sikerű 
műsort. Az est tiszta bevétele 140.000 Ft amely a költségvetésünk részét képezi és 
felhasználása a város értékeinek megőrzését,gyarapítását  szolgálja majd. /A  II. 
Sárospataki Kötődésűek Találkozóján szeretnénk újabb óriásképeket elhelyezni 
egykori középületekre/. 
 
Április 24.-én Sátoraljaújhelyben megalakítottuk a Zempléni Kisvasútak Baráti 
Társaságot. Egyesületünket 3fővel képviseltük / Megay Oktáv, Nádasi János és 
Saláta László/ Cél: a volt térségi kisvasutak emlékeinek, értékeinek megőrzése, 
népszerűsítése, gyarapítása. Tárgyi , írásos dokumentumok feltérképezése, gyűjtése. 
Meglévő emlékhelyek ápolása, újak kialakítása. A tárgyi emlékeket bemutató    
állandó kiállítások létesítése,ehhez támogató partnerek bevonása. Még meglévő 
használaton kívüli kisvasúti járművek térségünkben történő elhelyezése,stb... 
 



Áprilisban hagyományainkat folytatva a takarékosság jegyében gyarapítottuk 
közösségépítő együttléteinket,tagjaink közül több mint 40 fővel  megtekintettük a 
Római Vakáció című örök emlékű  színdarabot. 
 
Május 16.án ötödik alkalommal csatlakoztunk az országos TEszedd! 
Környezetrendezési, hulladékgyűjtési akcióhoz.  42 felnőtt és két fiatal részvételével 
közel 100 zsák hulladékot gyűjtöttünk össze a “Vízi Kapu “ alatti Bodrog- parti 
Szakaszon az építés alatt lévő  Sójázó és hajó kikötő végéig. Az eredményes munka 
végeztével, megérdemelt közös ebédet fogyasztottunk el a Huszár Panzióban. 
 
A Városfejlesztési és közgazdasági műhelyünk Kiss  József alelnökünk vezetésével 
egyesületi állásfoglalásként javaslatokat tett a városi 2015-2020 év időszakra terjedő 
Gazdasági programhoz melyet az önkormányzat testületéhez írásban juttatunk el. 
 
Továbbra is szorgalmazzuk a belvárosi épülethomlokzati rehabilitációt. Javasoljuk  
a következő évi költségvetésbe e célra elkülönített alap létrehozását. E mellett 
szerepet vállalunk egy- egy épület rekonstrukciója során védnökség megszervezését 
a város vállalkozói köreiből. 
 
Májusban kerül sor az egyesület 2015 évi közgyűlésére. Május 31-ig kell megküldeni  
 a beszámolót, a pénzügyi elszámolást, a mérleget és a közhasznúsági mellékletet az 
Országos Bírói Hivatalhoz ellenőrzés és közzé tétel céljából. 
 
Július 24-26 között a város önkormányzatával közösen kívánjuk megrendezni 
Sárospataki Kötődésűek Találkozóját a Sárospataki Borfesztivállal egyidejűleg. 
A gazdagabb programkínálat érdekében előzetesen koordinációs megbeszélést 
szervezünk Június hónapban, a rendezvény végleges programjának kialakítása és a 
mindenre kiterjedő forgatókönyv elkészítése érdekében. 
 
Augusztus 22-24 közös kirándulást szervezünk Erdélybe Korondra és környékére. 
 
Szeptember 26.-án  A Művelődés Háza és Könyvtárával újra megrendezzük az “ 
itthon vagy! Magyarország szeretlek “ című vetélkedőt. 
 
Októberben az Új Egészségház vezetésével Egészségvédelmi Fórumot tervezünk 
szervezni a lakosság  tájékoztatása érdekében, az egészségügyi szolgáltatásokról. 
 
Novemberben a Városi Rendőrkapitánysággal közösen megkívánjuk rendezni a 
Közbiztonsági  Fórumot. 
 
Mindezeken túl részt veszünk a város által szervezett 
rendezvényeken,megemlékezéseken: Alkotmány Ünnep,Aradi Vértanúk Napja stb... 
 
2015 decemberében is megszervezzük a civil szervezetek és vállalkozók Advent 
napját: vendégül látjuk az ünnepvárás résztvevőit. 
 



Mindezeken túl a jelen Feladattervünk nyitott, e mellett szívesen veszünk minden 
olyan javaslatot, amely megvalósítható és érdeklődésre tart számot. Azokat 
beépítjük éves programunkba és igyekszünk megvalósítani. 
 
Sárospatak, 2015. Május 21.                        
                                                           Saláta László Mihály 
 
                                                           az egyesület elnöke 


