
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

2011. 

1. A közhasznú szervezet azonosító adatai: 

 Alapítvány neve:           A Sárospataki Bazilika Orgonájáért Közhasznú Alapítvány                 

 Székhelye:  3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 15. 

 „A Sárospataki Bazilika Orgonájáért Közhasznú Alapítványt”, 2010. április 22-én, 64.181 

sorszám alatt, nyilvántartásba vette, jogerőre emelkedés dátuma: 2010.május 20-a, 

határozatának száma: 15.Pk.60.051/2010/6. 

Adószáma:  18030954-1-05 

Képviselője:  Plósz Bertalanné elnök 

Számlavezető pénzintézet:  ERSTE Bank Sárospataki Fiókja, 

Bankszámlaszáma:  11600006-00000000-42091916 

Az alapítvány célja:  

 A 18. század végén épült 2 manuálos, 18 regiszteres barokk orgona felújításának 
elősegítése, megteremtve ezzel a lehetőséget, hogy a több mint 200 éves orgona újra 
a hívek és az orgonamuzsikát kedvelők szolgálatába álljon. 

 Kulturális és tudományos rendezvények szervezésének, lebonyolításának 
támogatása. 

 Tudományos-, művészeti- és sajtótevékenység támogatása. 

 A felújítandó orgona majdani hasznosítása a helyi Római Katolikus Egyházközség, 
valamint zarándok- és kulturális turizmus céljaira. 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység 

bemutatása: 

Az alapítvány céljainak megvalósításához anyagi támogatások gyűjtése, ennek érdekében 

jótékonysági hangversenyek szervezése. 

2011. március 4-én az Óbudai Társaskörben Budapesten a Liszt Ferenc Kamarazenekar 

jótékonysági hangversenyt adott alapítványunk támogatására. A hangversenyen több mint 

százan vettek részt, 250.000 Ft adomány érkezett. Természetbeni támogatást kaptunk a 

következő sárospataki szervezetektől: az EVINOR Bt-től, a Vörös-torony Étteremtől, az 

Árpád-házi Történelmi Társaságtól és a Római Katolikus Plébánia Hivatalától.  

Beszámolójelent meg Sárospatak Város Honlapján 2011. március 14-én.  



2011. október 26-án, Sárospatakon a Bazilikában, öt sárospataki kórus részvételével 

jótékonysági kórushangversenyt szerveztünk, amelyre több mint kétszázan jöttek el, és róla 

a Zemplén Televízió felvételt készített. Támogatásként 142.480 Ft adomány érkezett. 

Az Alapítvány meghirdetett egy orgonasíp örökbefogadási akciót, (felhívás három nyelven) 

mely lehetőséget nyújt arra, hogy akik úgy szeretnének adományozni, hogy jelképesen 

örökbe fogadnak egy orgonasípot, - ezzel hozzájárulva annak restaurálásához, felújításához – 

ezt megtehessék. Az akcióhoz 17 fő ill. család vagy szervezet csatlakozott, 589.500 Ft 

adomány formájában. 

Nyomdai és grafikai munkával támogatta alapítványunkat Á Tóth és Barátai Produkciós és 

Reklámügynökség Miskolc. 

 

Vezető tisztségviselőknek támogatást nem nyújtottunk. 

 

Éves bevételünk: 1.004.800 Ft 

 

Éves kiadásunk: 144.905 Ft 

 

Záró pénzkészletünk: 975.845 Ft 

 

 

Sárospatak, 2012. február 29. 

 

 

Plósz Bertalanné                         Stumpf Gábor 

       elnök                                                                                                            alapító-titkár 

 

 


