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Tarolt a családi pincészet
a borversenyen  - 5. oldal

A tartalomból: 

Helyzetbe hozzák a magyar
művészeket- 5. oldal

Szakmérnökkel a szúnyogok 
ellen - 2. oldal

Feltételekkel látogatható a 
pataki vár  - 3. oldal

A mi kis pünkösdi Szentünk...
- 7. oldal

Költségcsökkentés és
hatékonyságnövelés - 7. oldal

Mixiék a dobogón
- 8. oldal

Tisztelt Sárospatakiak!

Kérem, hogy a tulajdonukban álló vagy az Önök által használt 
ingatlan és az ingatlan előtti közterület folyamatos rendben- és tisz-
tántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, gyomtala-
nításáról gondoskodni szíveskedjenek.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezmé-
nyeiről szóló 8/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelete a következőket 
tartalmazza:

7. §
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ 

el az ingatlan használója, aki
a) nem gondoskodik a járda, vagy az ingatlanhatár melletti zöldsáv 

úttestig vagy járdáig terjedő teljes, legfeljebb az ingatlan telekhatár tíz 
méteres körzetén belüli területének a rendszeres fűnyírásáról,

b) tömbtelken és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek 
gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló 1 méteres területsáv 
tisztántartásáról nem gondoskodik,

c) két szomszédos ingatlan közötti közterületi járda vagy átjáró ese-
tében nem teljesíti a tisztántartási kötelezettségét az ingatlana határától 
a közterületi járda vagy átjáró középvonaláig.

e) Az ingatlan használója/tulajdonosa köteles gondoskodni az ingat-
lan tisztán tartásáról és gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő 
mentesítéséről; valamint a telekingatlanáról a közterületre kinyúló 
ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. A Rendelet alapján, aki a közös-
ségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, köz-
igazgatási hatósági eljárás keretében 5.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható.Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt 
Lakosságot a jogszabályban foglaltak betartására, hiszen a rendezett 
településkép kialakítása és fenntartása mindannyiunk közös érdeke.

dr. Vitányi Eszter s.k.

Magyarország Kormányának kö-
szönhetően folytatódik hazánk 
egyházi épített örökségének meg-
újulása a Magyar Templom-felújí-
tási Program keretében – jelentette 
be dr. Hörcsik Richárd.

A megyét érintő felújításokról 
az egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtitkárral , 
Soltész Miklósal és a megyei kép-
viselőkkel közös sajtótájékoztatót 
tartottak Sajóvámoson. Ahogy az 
államtitkár az országos program-
ról elmondta összesen 1800 temp-
lom újul meg, melyek közül 1400 
magyarországi, 400 pedig határon 
túli magyar lakta településeken 
van. Soltész Miklós szerint a támo-
gatások egyértelmű alátámasztást 
nyertek, hiszen a magyar emberek 

80 százaléka a kereszténységet, a 
hitet és az elődeink által ránk ha-
gyott keresztény kultúrát értéknek 
tekinti.

Megyénkben és ezen belül Aba-
újban és Zemplénben kiemelkedő-
en sok templom felújítása veheti 
kezdetét ez éven, így nálunk 61 
templom újul meg mintegy 865,5 
millió forint értékben – tette hozzá 
Dr. Hörcsik Richárd, megjegyezve, 
hogy országos viszonylatban ebbe 
a választókerületbe érkezett a leg-
több támogatás. Ezzel a szűkebb 
pátriánk felbecsülhetetlen értékű 
egyházi épített örökségein, a temp-
lomainkon el tudjuk végezni a 
legfontosabb állagmegóvási mun-
kákat – mondta Abaúj-Zemplén 
országgyűlési képviselője. 

Már fotónk is van arról, amit 
egy hónapja csak illusztráltunk, 
elkezdődtek az útfelújítások Sá-
rospatakon. Mint arról korábban 
beszámoltunk idén, kormányzati 
támogatással 350.000.000 Ft ér-
tékben újulhatnak meg közutak 
és járdák a városban. 

Hat részterületre bontva írt ki 
a város közbeszerzést, az ered-
ményei folyamatosan lesznek lát-
hatók, hiszen a papírmunkákat 
követően a kivitelezések is sorra 
kezdődhetnek el. Május harma-
dik hetén már felvonult a kivite-
lező és elkezdte a munkálatokat 
a Dózsa György utcán. Kispata-
kon évtizedek óta okozott gondot 
a csapadékvíz, mert eddig nem 
voltak árkok, nem volt megfelelő 
elvezetés. Most már lesz lehetőség 

a hosszútávú megoldás kialakítá-
sára – szögezte le Aros János. A 
polgármester emlékeztetett, hogy 
miután eredményesen zárult a Vak 
Bottyán utca útburkolat felújítá-
sa kiemelt szegélykővel valamint 
a Comenius utca útburkolat és 
parkolóállások felújítására kiírt 
közbeszerzés, ezért ott is megin-
dul a munka. Aros János türelmet 
és megértést kért mind az érintett 
területek lakosaitól, mind pedig az 
arra közlekedőktől. A városvezető 
megjegyezte, a több mint egy tucat 
útfelújítás és a járdák megújulá-
sa is várhatóan idén nyáron teljes 
egészében megvalósulhat. Ahogy 
a Dózsa György utca esetében úgy 
más területeknél is előzetes lakos-
sági tájékoztatókra kerül sor – tet-
te hozzá a polgármester. 

Kezdődnek az útfelújítások

Tájékoztatás az ingatlan előtti közterületen
történő fűnyírási kötelezettségről

Egyházi örökség megújulása
A Művelődés Háza és Könyvtára 
a pandémiás időszakban kialakult 
egy éves szünetet követően a Nem-
zeti Művelődési Intézet Országos 
Kapunyitogató programjához 
csatlakozva rendezte meg első 
koncertjét, az Újbástya Rendez-
vénycentrumban.

A hangulatról a „Pataki Frusci-
ante” és a „Padavanok” gondos-
kodtak, színes zenei repertoárjuk 
pedig minden korosztály számá-

ra élvezhető élményt nyújtott. A 
jelenlévők hallhattak megzenésí-
tett verseket, örökzöld magyar és 
külföldi slágereket, de felcsendült 
a város lakossága által ismert Sá-
rospatak dal is. A hosszú szünet 
után megrendezett közel másfél 
órás műsor pozitív élményekkel 
gazdagította a közönség tagjait. 
Intézményünk ezzel a koncerttel 
nyitotta meg nyári programsoro-
zatát.

Kapunyitogató a kulturális életben
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 ❚ Sajnos elérkezett a szúnyo-
gok ideje, de – ahogy eddig is- 
úgy idén is felveszi ellenük a 
harcot Sárospatak Város Önkor-
mányzata. A sikeres vérszívók 
elleni védekezés érdekében az 
önkormányzat Andrássi Lőrinc 
növényvédelmi szakmérnök se-
gítségét kérte, hogy az éves szú-
nyogirtás mindenképp sikeres 
legyen. A szakember a Hegyalja 
Televíziónak nyilatkozva el-
mondta, számos tévhit van a 
köztudatban a szúnyoggyérítés-
sel kapcsolatban. 

SZÚNYOGFAJOK BŐVÜLÉSE

Magyarországon összesen mint-
egy ötvenféle „őshonos” csípő szú-
nyogfaj tenyészik, vagy fordul elő, 
de a klímaváltozással a számuk 
egyre nő. Van 2-3 új jövevényfaj, 
amelyek nagyon veszélyes beteg-
séget is terjesztenek, például az 
ázsiai tigris szúnyog, mintegy 22 
féle komoly betegséget terjesztő 
szúnyog faj. A folyómenti tele-
püléseknél gyakori a gyötrő szú-
nyog. A szúnyogoknak két nagy 
csoportját különböztethetjük 
meg. Vannak az árva szúnyogok 
és vannak a csípő fajok. A csípő 
szúnyogok rendelkeznek olyan 
szúró szájszervvel, amellyel ki-
tapogatják az ember bőrén a haj-
szálereket és biztos célpontként 
találnak a vérébe. A vérszívással 
tudják elérni azt, hogy petét tud-
nak rakni, ezért csak a nőstény 
szúnyogok vérszívóak.

A szúnyogok már lárva ko-
rukban is nagyon tudnak alkal-
mazkodni a körülményekhez, a 
természet úgy alkotta meg őket 
ezzel az óriási egyedszámmal, 
hogy egy négyzetméteren kéte-
zer (!) szúnyog is ki tud fejlődni 
és túlélik sajnos az igen kemény 
teleket is – mondta a szakember. A 
legnagyobb gond pedig a szúnyog 
evolúciós fejlődésével van, hiszen 
annyira alkalmazkodó a környe-
zetéhez, hogy a lárvák gyakorla-
tilag kivárják a számukra ideális 
körülményeket és csak akkor kel-

nek ki, ha biztosnak látják fenn-
maradásukat. Ez persze nekünk 
embereknek nem jó hír, de változ-
tatni nem tudunk rajta – mondta 
Andrássi Lőrinc. A szúnyogok 
egyébként nem a jó szemük miatt 
találnak meg minket a sötétben 
is, hanem a széndioxidot érzéke-
lik. Ezért tapasztaljuk azt, hogy 
éjjel az ágyban is a fejünk körül 
„legyeskednek”, hiszen a szájon és 
orron távozik a légzést követően a 
széndioxid, így nem lehet elbújni 
előlük.  

GYÉRÍTENI, SZAKSZERŰEN

Sajnos vannak fajok, melyekre 
a biológiai szerek nem hatnak, 
de többségükre hatásos a szer 
– mondta Andrássi Lőrinc.  A 
mocsári szúnyogokra a biológiai 
készítmény nem hat, ugyanis ők 
a növény gyökerén élnek, onnan 
veszik fel az oxigént is, ezért nem a 
vízből táplálkoznak.  E miatt nem 
jó ellenük ez a készítmény. Óriá-
si jelentősége van viszont abban, 
hogy lehet teljesen környezetre ár-
talmatlan módon használni, mivel 
más élőlényre nem hat, lebomlik, 
sőt az a baj, hogy elég hamar le-
bomlik ez a vízbe juttatott bakté-
riumkészítmény – hangsúlyozta 
a növényvédelmi szakmérnök, 
hozzátéve, hogy ezért nem teljes 
megoldás a biolóigiai gyérítés, de 
mégis sokat jelent. Tudni kell azt 
is, hogy jelentősen drágább, mint a 
kémiai védekezés költsége, e miatt 

is szükséges a használatának gon-
dos megtervezése. 

A szúnyoggyérítés során a 
szakembereknek gondos előké-
születekre van szükségük annak 
érdekében, hogy sikeres legyen a 
megelőzés. Lehet, hogy hihetetlen, 
de már január-február környékén 
a növényvédelmi szakemberek 
elkezdik az első vizsgálatokat, 
aztán később az áradásokat köve-
tően folytatják azokat, vizsgálva a 
pangó vizeket, figyelve a hőmér-

sékletet és a populáció alakulását.
Rendkívül érzékeny a környeze-

ti tényezőkre a védekezés módja, 
ideje, száma – emelte ki Andrássi 
Lőrinc. Nagyon fontos tényező az 
időjárás részeként a szél erőssé-
ge. Tudni kell, hogy a szúnyogok 
a szellővel akár 20 kilométert is 
vándorolnak, jellemzően az esti 

melegebb szélben, így például, ha 
egy településen elkészül a kora esti 
időszakban a kémiai irtás, az ott 
lévő szúnyogok leesnek, de akár 
aznap este vagy másnap a lágy 
szellővel érkeznek is az újabbak – 
jegyezte meg a szakmérnök. Ezért 
lehet az, hogy a gyérítést követő 
reggelre például egy fehér kinti 
asztalon vagy autó tetején rengeteg 
leesett szúnyog látható, este meg 
újra csípnek, mert addigra a szellő-
vel megérkeznek a „szomszédból”.

Az erős szélben egyébként a gép 
sem tud hatékonyan dolgozni, hi-
szen a kémiai irtás során kijutta-
tott szert egyszerűen elfújja a szél 
még mielőtt az kifejtené hatását a 
szúnyogokra. 

Fontos a sebesség is, mármint 
az, hogy a területen milyen sebes-
séggel halad el a ködképző jármű, 
amely a szúnyoggyérítést végzi. ha 
gyorsan halad, nincs ideje terülni 
a ködnek, pedig annak legalább 
10-15 percig a föld közelében kel-
lene lebegnie, akkor az igazán ha-
tékony – mondta Andrássi Lőrinc.

Régen azért volt hatékonyabb  a 

kémiai kezelés, mert a légi együtt 
ment a földivel. Ilyenkor a lé-
gi után is csak épp az a szúnyog 
pusztul el, amelyik akkor repül, 
tehát amelyik akkor érintkezik 
vele. Amelyik a bokorban a levelek 
fonákán van, vagy a nagy magas 
fűben az nem pusztult el. Ezért, ha 
utána jött még a ködképző, akkor 
volt igazán hatékony a védekezés 
– mondta a szakmérnök.

Fontos tényező a helyi szinten 
kezelt parkok és füves területek ál-
lapota. A rendszeres nyírott fű nem 
csak a szemnek szép, azért is fontos 
a vágása, mert egyébként a derékig 
érő elhanyagolt füves részek, a saját 
mikroklímájukkal szinte szúnyog-
tároló területekké válnak – hangsú-
lyozta Andrássi Lőrinc.

EGYSÉGBEN LENNE AZ ERŐ

Hazánkban két vonalon zajlik 
a gyérítés: biológiai és a kémiai 
vonalon is. Utóbbi jellemzően az 
önkormányzatok által, a másik 
pedig az Országos Katasztrófavé-
delem által. A katasztrófavédelmi 
kezelések azok nagyobb terüle-
tegységben zajlanak, megfelelő 
ütemezéssel végzik és nyilván 
nem igazodnak önkormányza-
ti rendezvényekhez. Célszerű a 
nagy egységeket kezelni, mert 
tudható, hogy óriási a vándorlási 
lehetősége a szúnyognak, azzal, 
hogy 20 kilométerre is el tud 
menni. 

Ezért, ha egy kis falu véde-
kezik, a másik falut lehet, hogy 
nem és ugyanúgy beborítja a 
költséges feladatot elvégző tele-
pülést a szúnyog. Ezért célszerű 
összehangolni a füstölős autó 
munkáját is.

MENNYI A SOK SZÚNYOG?

Hivatalosan egy órának a csípés 
számával lehet igazolni a szúnyo-
gok biztos jelenlétének mérté-
két. Országosan az az elfogadott 
szám, hogy ha kiülünk egy rövid 
ujjú ingbe, óránként hány szúnyog 
csíp meg bennünket – emelte ki a 
szakember. Ha 1-5-ig csíp meg, az 
csak egy kis kellemetlenkedés, ha 
már 50-100 csíp meg, akkor már 
indokolt a gyérítés, ha 100-300 
között csíp meg, az már szúnyog 
ártalom. Ha pedig előfordul a 
600-as vagy nagyobb csípésszám 
is óránként, akkor az már inváziós 
szúnyog ártalom, amikor tényle-
gesen nagyon gyéríteni kell a szú-
nyogmennyiséget – jegyezte meg 
Andrássi Lőrinc növényvédelmi 
szakmérnök.

TÉVHITEK KONTRA TÉNYEK

Nem oldja a járművek festését a 
gyérítésre használt szer. Vannak, 
akik szerint a használatos szer, 
megrongálja a gépjárművek festé-
sét, fényezését. Ez nem igaz. Kárt 
a fényezésben például akkor lehet 
okozni, hogy olyan fa alatt állt az 
illető, ahol mézharmat csepegett. 

A másik tipikus tévhit, hogy 
ha biológiai lárvairtás van, ami 
egyébként a vízben történik – az 
káros a méhekre is! Ez sem igaz. A 
szúnyoggyérítés csak akkor lehet-
ne káros a méhekre, hogyha az ké-
miai szerrel történik és csak akkor, 
ha a méhek aktív repülési idejében 
történik – mondta a szakember, 
hozzátéve, hogy ezért is  kezdőd-
nek a kora esti időszakban a szú-
nyoggyérítések. Ezért értesítik ki 
a méhészeket előre, hogy tudjanak 
készülni a szúnyoggyérítésre.

Súlyos tévhit, hogy a fecskék 
elpusztulásában a szúnyoggyérí-
tésnek van szerepe. Végeztek vizs-
gálatokat, melyből kiderült, hogy 
több ezer rovarból a fecske fiókák-
nak behordott rovartápláléka csak 
1-2 szúnyogot tartalmazott. Na-
gyobb és súlyosabb gond a fecskék 
fészkelő helyének hiánya, a klíma-
változás, a sok százezer hektáron 
a rovarölő vegyszeres kezelések, 
például egy virágzó repcetáblánál. 
Ha rovarölő szert használnak sok 
százezer hektáron, az már kihat 
a fecskékre is. Szintén probléma, 
ha lehűl a levegő és két héten ke-
resztül nem tudnak táplálkozni a 
fecskék. 

A halak táplálékát sem veszé-
lyeztetik, ha a vízből a szúnyoglár-
vákat gyérítik. A halak oxigénben 
gazdag vízben élnek, az oxigénes 
vízből fogyasztanak el vízben élő 
rovarlárvákat, de a szúnyoglárvák, 
a csípőfaj szúnyoglárvák általában 
már pangó oxigénhiányos vízben 
élnek. A szitakötő lárvákra sem 
hat a biológiai gyérítő anyag, akár-
hogy a békákra sem. A legnagyobb 
szúnyogfogyasztók egyébként a 
denevérek. De fontos tudni, hogy a 
gyérítés okán a szúnyog elpusztul, 
leesik, a denevér meg ugye a repülő 
szúnyogokat eszi meg! 

Tévhit, hogy veszélyes a szer. 
Emberre egyáltalán nem ártalmas, 
persze ez nem jelenti azt, hogy 
benne kell „lubickolni”, hiszen 
kellemetlennek mondható szagha-
tása az van. A biológiai védekezés-
nél egyáltalán nem indokolt akár 
az ablakok bezárása sem, a kémi-
ainál is csak azért, mert egyrészt 
hanggal jár, másrészt kellemetlen, 
de nem ártalmas a szaga – emelte 
ki a szakember. 

Növényvédelmi szakmérnökkel a szúnyogok ellen
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1961: Gyógyfürdő építését határozták el Patakon 

 ❚ A Black Swan 2021 nem-
zetközi különleges műveleti 
gyakorlat utolsó napja valóban 
különlegesre sikerült, amikor 
egy kilenc éves kisfiú álmát va-
lósították meg a különleges mű-
veletiek.

A különleges műveleti gya-
korlatok sok esetben nemcsak a 
katonai gyakorlótereken zajla-
nak. Hagyomány immár, hogy a 
gyakorlat utolsó napján, illetve az 
azt követő napokban a katonák 
megköszönik az együttműködést 
azon települések vezetőinek, hi-
vatalos szerveinek, akik segítet-
ték a gyakorlat zökkenőmentes 
lefolyását.

Aros János, Sárospatak polgár-
mestere ezúttal egy nem minden-
napi kéréssel fordult Sándor Ta-
más vezérőrnagyhoz, a Magyar 
Honvédség Parancsnoksága kü-
lönleges műveleti szemlélőjéhez. 
Egy kilenc éves, súlyosan beteg 
kisfiú álmát tolmácsolta a kato-
nai vezetőnek. Az orvosok előze-
tes diagnózisa szerint sajnos 4-5 
éven belül tolókocsiba kerülhet a 
kisfiú, a jelenleg még gyógyítha-
tatlan betegségéből eredően. Roli 
minden álma az volt, hogy „meg-
simogathasson” egy helikoptert. A 
szükséges egyeztetéseket követően 
a Magyar Honvédség parancsnoka 
engedélyezte a „simogatást”, sőt, 
Roland nem csak megnézhette kö-
zelről a Magyar Honvédség egyik 
újonnan beszerzett, H145M típusú 
helikopterét, de arra is engedélyt 
kapott, hogy a fedélzetén utazhat, 
ha elég bátor hozzá.

Amikor közelről meglátta a gé-
pet és annak méreteit, Roli először 
kicsit megszeppent, de végül kis 
hősünk legyőzte a félelmét, hogy 
álma valóra válhasson. Az útra el-
kísérte édesanyja is, akinek arca 
mindent elárult: ragyogott a bol-
dogságtól, amikor a hétköznapi 
küzdelmek mellett végre láthatta 
az örömöt a gyermek szemében. 
Miközben Roli beült a még álló 
gépbe, hogy kicsit szokja a helyze-
tet, anyukája masszírozta a lábát, 
tompítva ezzel is a kis utas éppen 
fellépő fájdalmát. Majd eljött a pil-
lanat, amikor a pilóta indította a 
„vasmadarat”. Hatalmas boldog-
ság és apró könnycseppek – min-
denki tudta jól, hogy ott, abban a 
pillanatban teljesült egy álom.

A gyakorlat során a különleges 
műveletiek 33 műveletet hajtottak 
végre 3 ország területén, 17 külön-
böző helyszínen. Talán az egész 
Black Swan 2021 gyakorlat legsi-
keresebb művelete, a 34., igazán 
különleges volt. Magyarországon, 
Sárospatakon …gyógyulj meg Ro-
li, így teljesüljön minden álmod!

A „műveletet” tervezte, szervez-
te és engedélyezte: Sárospatak pol-
gármestere, a Magyar Honvédség 
Parancsnoksága vezető állománya, 
valamint a Magyar Honvédség Pa-
rancsnoksága légierő haderőnemi 
szemlélője. Végrehajtották: az 
MH 86 Szolnok Helikopter Bázis 
pilótái és a különleges műveleti 
katonák.

Operation Dreamer teljesítve!

Forrás: MHP Haderőnemi 
Szemlélőség (különleges műveleti) 

A TERMÁLVÍZ MEGTALÁLÁSA 

A Magyar Állami Földtani Inté-
zet az 1950-es években kezdett ka-
olinkutatásba Végardón. (A kaolin 
nevű anyagot porcelánföldnek is 
nevezik, ebből adódóan porcelán-
készítéshez, de papír és festékgyár-
táshoz, valamint a kozmetikai 
iparban is használják.) A kutatás 
során, 1959-ben a kaolin mellett 
termálvizet is találtak.

HÍR-ES FÜRDŐ

Méltó körülményeket teremte-
nek a fürdőzéshez Sárospatakon. 
Az Észak-Magyarország 1961. 
május 10-i száma írt erről, emlé-
keztetve: néhány hónapja 50 fokos 
gyógyhatású víz tört a felszínre a 
geológiai fúrások nyomán a te-
lepülésen. A víz eddig kihaszná-
latlanul folyt el a Bodrogba. Ezen 
a tavaszon egészen kezdetleges 
fürdési lehetőségeket teremtettek. 
Akik nem riadtak vissza a kényel-
metlenségtől, élvezhették a meleg 

víz örömeit. A Hazafias Népfront 
helyi bizottsága kezdeményezte, 
hogy rendes fürdő épüljön. A he-
lyi közösség anyagi támogatást és 
sok társadalmi munkát ajánlott fel 
ehhez. A szakemberek belekezd-
tek a nagyszabású fürdőtelepet 
előirányzó tervek készítésébe. Az 
előzetes számítások szerint az első 
nagy medencét nyár elején igénybe 
vehetik a fürdőzők – tudatta egy-
koron a lap.

Nem csak a megyei lap közölt 
akkoriban cikket a pataki termál-
vízről. A Szabad Föld 1961 tava-
szán ezt írta: „Sárospatak és Végar-
dó között 50 Celsius-fokos meleg 
víz tört a felszínre. A gyógyhatású 
víz jelenleg még a Bodrogba folyik, 
de a sárospataki és végardói tanács 
elhatározta, hogy a községfejlesz-
tési alapból strandfürdő építését 
kezdik meg. A fürdőt gyógyhatású 
vízzel táplálják.”

A fürdő gyorsan népszerű lett, a 
településrész élete újra felpezsdült. 
A fürdő megnyitása után tíz évvel 
a Képes Újságban lelkesen írtak a 
termálfürdőről. „Kora tavasztól 
késő őszig nagy a forgalom a köz-
ségben. Nemcsak Hegyköz népe 
jár ide, hanem jönnek a határon 
túlról is. A lengyel-cseh Tátra kör-
nyékéről, a Szovjetunió, Románia 
hozzánk közel eső hegyvidékéről 
csoportosan jönnek a gyógyulni 
vágyó emberek. Végardónak külön 
határátkelő állomása lett és pénz-
beváltó is van a faluban” 

MIÉRT VÉGARDÓ FÜRDŐ
VÉGARDÓ FÜRDŐ?

Talán nem mindenki tudja, 
hogy miért van a „Végardó” elne-
vezés a fürdő nevében. Végardó 
egykoron egy több mint ezer la-
kosú önálló település volt, egészen 
addig, amíg 1968-ban – Sárospa-
tak újra várossá nyilvánításakor – 
Sárospatakhoz csatolták. Miután 
a termálvizet viszont Végardón 
találtak, így őrizték meg a mai te-
lepülésrész nevét.

Forrás: termalonline.hu,
Képes Újság, Észak-Magyarország

Eddig kevesebb diákcsoport 
érkezett a Rákóczi Múzeumba

Május nyolcadika óta ismét 
látogatható a Rákóczi Múzeum 
Sárospatakon. A Magyar Nem-
zeti Múzeum kötelékébe tartozó 
intézmény tavaly november első 
felében zárt be a koronavírus-jár-
vány miatt. A belépéshez a látoga-
tóknak ugyanazokkal a feltételek-
kel kell rendelkezniük, mint ami 
országosan is érvényes, kiegészítve 
az anyaintézmény igazgatójának 
rendelkezéseivel – közölte dr. Ta-
más Edit a múzeum igazgatója. Ez 
a feltétel a védettségi igazolvány, 
amit személyazonosító okmány 
kíséretében kell felmutatniuk az 
érkezőknek, 18 év alattiakat pedig 
ugyancsak az említett igazolással 
rendelkező, felnőttkorú kísérővel 
engedhetnek be a múzeumba. A 
zárt kiállítóterekben továbbra is 
kötelező a maszkhasználat. Hoz-
zátette: eddigi tapasztalataik sze-

rint nem az ilyenkor szokványos 
látogatói kör érkezik az intéz-
ménybe. Hiányoznak a tavasszal 
szokásos diákcsoportok, de futot-
tak be már iskolás kirándulók, sőt 
múzeumpedagógiai foglalkozást is 
tartottak számukra. A bejelentke-
zések alapján azonban várhatóan 
rövidesen fellendül a turizmus 
ezen ága – közölte az igazgató.

Védettségi igazolvánnyal
Kiemelte: szeretnék megtartani 

tavalyi eredményüket, amikor a 
sok látogató ellenére nem fertő-
ződtek meg munkatársaik és nem 
tudnak arról sem, hogy valaki ná-
luk kapta volna el a koronavírust. 
Az elmúlt napok tapasztalatairól 
szólva az igazgató elmondta: a lá-
togatók szinte kivétel nélkül érte-
sültek a belépési feltételekről, bár 
néhányan kifogásolták azt, hogy 
igazolványt is kérnek az intéz-
mény dolgozói. Dr. Tamás Edit 

beszélt arról is, hogy Sárospatak 
abból a szempontból is szerencsés 
helyszín, hogy azok is körbejár-
hatják a várat és a hathektáros, 
gyönyörű parkot, akik még nem 
rendelkeznek védettségi igazol-
vánnyal. Hozzátette: a járvány 
előtti időszakban évente 130-150 
ezer látogatójuk volt. Tavaly a pan-
démia miatt csupán pár hónapig 
voltak nyitva, de ez idő alatt is 86 
ezer vendéget regisztráltak, ami 
országos szinten is kiemelkedő – 
közölte. Abban bíznak, hogy idén 
is előnyben részesítik majd a turis-
ták a biztonságosabb hazai hely-
színeket és emiatt sokan látogat-
nak el Sárospatakra is. Az igazgató 
kiemelte: valószínűleg pünkösd 
után indul be a hazai turizmus, a 
térség szállásadóitól kapott előre-
jelzés, vagyis a foglalások alapján 
erre lehet következtetni. 

BSZA

Az utolsó különleges művelet – valóra 
vált egy álom Operation Dreamer

Feltételekkel látogatható a pataki-vár
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Telekom mobilosnak  
lenni jó!

JÚNIUS 1. 
ÉS JÚLIUS 31. 

KÖZÖTT

A részleteket keresd a 

weboldalon vagy érdeklődj  
a Borsod megyei 
Telekom üzletekben.

borsodmobil.telekom.hu

Vegyél részt nyereményjátékunkban  
és tiéd lehet a családi készülékpark 
1 millió Ft értékben   a Telekom kínálatából, 
vagy megnyerheted a heti ajándékok egyikét!
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„Szeretnénk, ha mindannyian, a 
művészek, a közönség és mi szer-
vezők is mielőbb elfelejthetnénk 
az elmúlt hónapokat, ezért kife-
jezetten kellemes, nyár esti kon-
certműsorokat kérünk az idei 
fellépőinktől.”

Ezt mondja az idei várható prog-
ramról a Zempléni Fesztivál fesz-
tivál igazgatója. Turjányi Miklóst 
kérdeztem.

A honlapjuk jelzi: 2021. augusz-
tus 13-a és 22-e között lesz Zemp-
léni Fesztivál. A harmincadik. 
Programot egyelőre nem közöl-

nek, így az ünnepvárás izgalmát 
fokozza: mi lesz a meglepetés. Mi-
korra áll össze a műsor?

Az idei fesztivál műsora még 
szerkesztés alatt áll, hiszen pár 
napja tudjuk csak, illetve nagy va-
lószínűséggel számítunk rá, hogy 
megrendezhetjük a harmincadik, 
jubileumi Zempléni Fesztivált. 
Azért előzetesen már sok együt-
tessel, szólistával egyeztettünk, a 
programok gerince már kialakult. 
Több egészen friss produkciót is 
bemutatunk majd, de minden 
korábban megkedvelt „zempléni 
fesztiválos” program is megtalál-
ható lesz az augusztusi rendezvé-
nyek között. Úgy tervezzük, hogy 
végleges műsort június végén, jú-
lius elején tudunk hirdetni.

Melyek a szervezést leginkább 
befolyásoló körülmények? Az 
anyagi lehetőségeken túl arra is 
gondolok, hogy tavaly az utazási 
korlátozások miatt nem hívhattak 
akárhonnan külföldi szereplőket, 
és ez befolyásolta a kiállítási prog-
ramot. Óvatosabbnak tűnt 2020-
ban a szóba jöhető érdeklődő kö-
zönség is.

Természetesen a jelenlegi hely-
zet mindenkire különleges terhe-
ket ró, mi sem tudtuk a megszo-
kott módon előkészíteni az idei 
fesztivált. Az is okoz némi bo-
nyodalmat, hogy több olyan ren-

dezvény, amely eredetileg a nyár 
elejére volt időzítve, most átkerült 
augusztusra, így a művészek, akik 
az eredeti terv szerint nyugodtan 
elvállalhatták mindkét helyszí-
nen a fellépést, most választás elé 
kerültek. Emellett sajnos még a 
költségvetés forrásai sem állnak 
maradéktalanul rendelkezésre. 
Olyan pályázat, aminek korábban 
az előző év végén, vagy legkésőbb 
az év elején volt a határideje, csak 
most, május elején került beadás-
ra, és ezért döntés csak később, 
valamikor a nyár közepén várha-
tó. Külföldi előadókat idén sem 
igen terveztünk, most elsősorban 
a magyar művészeket szeretnénk a 
megújuló lehetőségekkel helyzetbe 
hozni. A közönség tavaly ugyano-
lyan érdeklődő volt, mint koráb-

ban, a fesztivál „telt házzal” ment, 
és biztos vagyok benne, hogy a fel-
fokozott várakozás miatt ez idén 
sem lesz másként.

Mi a ma, a Zempléni Fesztivál 
hagyományaihoz igazodóan elér-
hető magasan jegyzett minőség? 
A komolyzenében, az igényes szó-
rakoztatásban egy év kiesett. Ez 
megnehezíti-e a válogatást azál-
tal, hogy nem igazán áttekinthető, 
hogy a művészeti csoportok, al-
kotó közösségek hol tartanak ma, 
milyen színvonalat képviselnek, 
hogyan reagálnak erre az elmúlt 
időszakra, már ha a Zempléni 
Fesztivál keretein belül megjelenő 
művészeti műfajoknak ez a fajta 
reagálás a dolguk?

A Zempléni Fesztivál, mint 
köztudott, hagyományosan ér-
telmezett zenei ünnep, melyben a 
komolyzene, a dzsessz és néhány 
társművészet: irodalom, tánc, 
képzőművészet legkiemelkedőbb 
reprezentánsai lépnek fel. Ez már 
magában garantálja a minőséget. 
Az ezen a színvonalon dolgozó 
együttesek, művészek a kényszerű 
szünetet feltöltődésre, gyakorlás-
ra használták fel, így minőségbeli 
visszaesésről az ő esetükben sem-
miképpen nem beszélhetünk. Sőt 
a részükről is van egy felfokozott 
várakozás az újbóli élő közönség-
kontaktusra. Nem olyan vidám 
dolog a tapsgép hangjára megha-
jolni az üres koncertterem előtt… 
Mi nem kérjük, hogy programjuk-
ban reagáljanak az eltelt időszakra, 
sőt szeretnénk, ha mindannyian, 
a művészek, a közönség és mi 
szervezők is mielőbb elfelejthet-
nénk az elmúlt hónapokat, ezért 
kifejezetten kellemes, nyár esti 
koncertműsorokat kérünk az idei 
fellépőinktől.

A harminc év összegzése öntől 
remélhető feladat. Volt rálátása 
a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
korszakára, tudatos döntése volt, 
hogy mit tart meg, biztos kézzel 
min változtat. Saját értékeikhez 
képest hová jutott, és hol tart most 
a Zempléni Fesztivál?

A Zempléni Fesztivál – koráb-
ban Zempléni Művészeti Napok 
– a maga nemében az egyik leg-
kiemelkedőbb művészeti feszti-
vál Magyarországon. A jelenleg 
rendelkezésre álló keretek között 
elérte a lehetőségeinek határát. Ér-
tem ez alatt, hogy a térség nagyobb 
létszámú közönséget a mostani 
szálláskapacitás mellett nem tud 
befogadni, és a rendelkezésünkre 

álló anyagi források több program, 
illetve hosszabb fesztivál megren-
dezését nem teszik lehetővé. Ter-
mészetesen, ha a Tokaj-Hegyaljára 
irányuló fejlesztések kapcsán ezek 
a körülmények szignifikánsan 
változni fognak, és a Zempléni 
Fesztivál költségvetése – arányo-
sítva – megközelíti mondjuk a 
budapesti vagy Balaton környéki 
rendezvények büdzséjét, akkor 
lesz lehetőség a továbblépésre. Tö-
megrendezvénnyé ebben az eset-
ben sem szeretnénk változtatni a 
Zempléni Fesztivált, mert hitünk 
szerint Tokaj-Hegyalja – és a tokaji 
bor – filozófiája nem ezt sugallja.

Mi az összenövése a tájjal: 
Zemplén a hangulatos tér jellegé-
vel adja meg a fesztivál karakterét, 

vagy ennél is lényegibb a kapcso-
lat: „belőle nőtt”? És ha így van, 
mik ennek a szimbiózisnak az ön 
számára fontos elemei?

Óriási előnye fesztiválunknak, 
hogy a kulisszát Tokaj-Hegyalja 
és Zemplén biztosítja. Ez az egye-
dülálló adottság sehol máshol 
nem áll rendelkezésre. Ez adja a 
programok semmivel nem ösz-
szehasonlítható különlegességét. 
Magas színvonalú komolyzenei 
koncertet sokfelé lehet hallani, de 
mindezt a sárospataki Rákóczi-vár 
udvarán, amikor a holdfény és az 
impozáns módon megvilágított 
Vörös-torony együttes látványa 

a hangverseny háttere, olyan él-
ményt nyújt, amit soha nem felejt, 
aki egyszer részese volt, legyen bár 
művész vagy közönség. Számom-
ra a sikeres fesztiválok élményénél 
még fontosabb a helyiek barátsága, 
az, hogy már tiszteletbeli zempléni 
vagyok.

Jól érvényesül-e a helyi érdek: 
ha vannak, mik a tartalékok ab-
ban, hogy a művészet jobban pozi-
cionálja Zemplént, vagy fordítva: 
Zemplén jobban helyzetbe hozza 
magát a művészet által?

Egykoron az alapítók egy ma-
gyar Salzburg álmával kezdtek 
bele a rendezvénysorozat szerve-
zésébe. A potenciál még mindig 
benne van Tokaj-Hegyaljában, de 
ehhez a jelenlegi körülmények kö-

zött nem elegendő a helyiek aka-
rata, jó szándéka, országos szinten 
kell biztosítani a szükséges forrá-
sokat. A tokaji bor kis lépésekben, 
de kezdi visszahódítani egykori 
pozícióját a világ borpiacán, en-
nek méltó társa kell legyen mind a 
turisztikai szolgáltatók által bizto-
sított színvonal, mind a kulturális 
programkínálat színvonala, mert 
igényes, fizetőképes vendégkört 
csak e három ágazat együttes pro-
duktumával lehet Tokaj-Hegyaljá-
ra csábítani.

A boon.hu
engedélyével

Helyzetbe hozzák a magyar művészeket
Interjú Turjányi Miklóssal, a Zempléni Fesztivál fesztiváligazgatójával

Hegyalja Televízió műsorrendje
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A mi kis pünkösdi Szentünk

I. Rimay Nemzetközi Költészeti
Fesztivál – Sárospatak központtal
A Rimay János Alapítvány idén első alkalommal, de hagyomány-

teremtő szándékkal rendezi meg a Rimay Nemzetközi Költészeti 
Fesztivált június 9-e és 13-a között. A rendezvény központja Sáros-
patak – jelentették be a szervezők és a város polgármestere közös 
sajtótájékoztatójukon.

A költészet mellett kulturális és zenei programok is szerepelnek 
a fesztivál kínálatában. A meghívott nemzetközi és hazai költők 
a műfaj legnevesebb képviselői, a díszvendég pedig egy irodal-
mi Nobel-díjas lesz. Balázs F. Attila költő, a fesztivál igazgatója a 
Hegyalja Televíziónak nyilatkozva azt közölte, hogy szerinte sokan 
szeretnének már kitörni a bezártságból, ehhez ők, a régióban élők 
és az ide látogatók számára minőségi kulturális programokat biz-
tosítanak majd, nem csak a szépirodalom, hanem zenei programok 
bevonásával is. Ahogy fogalmazott, reméli, hogy nagyon sokan 
megismerik majd a rendezvény által a világban élő nagy magyar 
költők költészetét – mert a legnagyobbakat és a Kossuth-díjasokat 
hívtuk meg – tette hozzá.

A fesztivál központja Sárospatak lesz, emellett Tokajban, Sáto-
raljaújhelyen, Miskolcon, Szerencsen, Kisvárdán, Királyhelmecen, 
Beregszászon és Szatmárnémetiben is lesznek fesztiválprogramok. 
A térségben egyedülálló fesztiválra a világ több pontjáról érkeznek 
ismert és elismert költők – Olaszországtól Törökországon át az 
Egyesült Államokig –, emellett pedig képviselteti magát a Kár-
pát-medence művészvilága is. A rendezvény díszvendége a bánsági 
születésű irodalmi Nobel-díjas Herta Müller lesz.

Mi lehet méltóbb helyszíne a rendezvény központjának, mint Sá-
rospatak – tette fel a költői kérdést Aros János. A pataki polgármes-
ter kiemelte, hogy a Kultúra Magyar Városa címmel is büszkélkedő 
város az évtizedek alatt már számos – mára már európai szinten 
is  – elismert rendezvénynek lett a központi szereplője, reméli ez 
esetben is egy hosszabb távon jól működő kapcsolat indul útjára a 
szervezők és a város között.

 A Sátoraljaújhelyi Járási Ügyész-
ség vádat emelt egy 38 éves férfi-
val szemben, aki megtámadott egy 
pizzafutárt, majd megfenyegette 
a szomszédait és nem mellesleg 
vadkendert nevelt a lakásának 
erkélyén.

A vádirat szerint, a sárospataki 
vádlott 2020. április 10-én délután 
a lakása előtti közterületen, egy 
korábbi nézeteltérésük miatt, kia-
bálni kezdett az egyik szomszédjá-
nak pizzát kiszállító ételfutárral. A 
szóváltás során a vádlott meglökte 
a férfit, majd megragadta a felkar-
ját és a kezét egy utólag be nem 
azonosítható éles tárggyal meg-
vágta. A vádlott a cselekményével 
csak akkor hagyott fel, amikor őt 
a sértett paprikaspray-vel lefújta.

A vádlott cselekménye követ-
keztében elszenvedett felületes 
vágott sérülésével a sértett nem 
fordult orvoshoz és könnyű testi 
sértés miatt magánindítványt nem 

terjesztett elő. A vádlott 2020. má-
jus 19-én délután, szintén a laká-
sa előtti közterületen találkozott 
az éppen hazatérő szomszédaival  
akiket megfenyegetett, hogy késsel 
megöli őket, mert neki nem tetsző 
helyen parkoltak le az autójukkal. 
A szóváltás során a vádlott vere-
kedni hívta a két férfit, majd mi-
után azok beléptek a lépcsőházba, 
utánuk kiabált, hogy ezzel még 
nincs vége, az esetnek következ-
ményei lesznek.

Néhány nap elteltével, 2020. má-
jus 23-án a vádlott bódult állapot-
ban, a saját lakásából átkiabálva, 
ismét megöléssel fenyegette meg 
a sértetteket.

A két férfi zaklatás vétsége miatt 
magánindítványt terjesztett elő a 
vádlottal szemben.

A nyomozás során az is megál-
lapítást nyert továbbá, hogy a vád-
lott 2020. május 23-át megelőzően, 
– közelebbről be nem határolható 

időpontban – vadkender magokat 
szerzett be, melyeket elültetett. A 
kikelt magokból a vádlott a lakásá-
nak erkélyén elhelyezett ételszállí-
tó habdobozokban – saját fogyasz-
tásra szánt marihuána előállítása 
céljából – három vadkender palán-
tát nevelt, melyeket tőle rendőri in-
tézkedés során lefoglaltak.

A vádlottól lefoglalt növények sem 
a kábítószer tiszta hatóanyag-tarta-
lom, sem pedig a tőszám tekinte-
tében nem haladják meg a csekély 
mennyiség felső határát.

A járási ügyészség a büntetett 
előéletű férfival szemben tárgya-
lás mellőzésével, büntetővégzés 
meghozatalára irányuló eljárás-
ban, pénzbüntetés kiszabására és a 
tőle lefoglalt vadkender növények 
elkobzására tett indítványt a Sáto-
raljaújhelyi Járásbíróságnak.

B-A-Z Megyei Főügyészség
sajtóközleménye

Garázdaság, zaklatás, kábítószer
birtoklás a sárospataki férfi bűnlajstromán

Évekkel ezelőtt, ha valaki Pünkösd 
vasárnap Sárospatakon járt, hatal-
mas forgatagot, embertömeget, 
komédiásokat, középkori lovago-
kat látott… Mintha, rövid időre a 
XIII. század megelevenedett volna. 
Igaz a modern kor minden vívmá-
nya is beszüremkedett az ünnep 
köré, ami azért visszarángatta az 
embert a valóságba, de ettől még a 
Szent Erzsébethez kötődő miszté-
riumjáték, megmozgatott kicsit és 
nagyot, és visszacsempészte a kor 
emberének szellemiségét, közössé-
gélményét, napjaink egyre inkább 
individualizmussal teli világába.

Szent Erzsébetről még a lexikális 
adataink sem biztosak, már ami 
a születését és annak körülmé-
nyeit illeti. A szülőhelye és annak 
időpontja is kérdéses. Bár mi, sá-
rospatakiak, magunkhoz kötjük 
a Szent életének ezt az epizódját, 
sajnos erre pontos bizonyítékaink 
nincsenek, hacsak Laskai Osváth 
ferences szerzetes évszázadokkal 
későbbi leírását nem vesszük an-
nak.

A kislánynak a gyermekkora 
sem lehetett egyszerű. Mondom 
ezt a középkor szokásaiból ki-

indulva, amely szerint 
már 4 évesen eljegyez-
ték, s idegen országba, 
Türingiába vitték, ahol 
a családjától elszakítva 
nőtt fel. Amikor a Bánk 
bán közismert történetét 
olvassuk, eszébe jut va-
lakinek, hogy az „álnok 
Gertrudis” valójában a 
mi Szent Erzsébetünk 
édesanyja volt? Kétlem… 
Pedig ő volt! De a kis her-
cegnő azzal, hogy szülő-
jét már évekkel koráb-
ban elvesztette, csak az 
1222-ben bekövetkezett 
nászútjuk idején szem-
besülhetett. Talán ezért 
is, ez az anyja számára 
végzetes epizód, nem 
szerepel meghatározó 
módon a Szent életében, 
de más halálok viszont 
jelentősen befolyásolták 
az ő mindennapjait. Elég 
itt első vőlegényének, 
Hermannak, majd ké-
sőbb férjének Lajosnak 
az elvesztésére gondol-
nunk.

A türingiai gróffal a 
házasságkötésük éppen 
800 éve, 1221-ben történt, 
ebből az adatból, követ-
keztethetünk Erzsébet 
születésének 1207. évi 
dátumára, azonban azt 
napra pontosan nem 
lehet megadni. Az ár-
pád-házi királylány tör-
ténete innentől egy tragi-
kus tündérmese, amely a 
középkor társadalmi és 
gazdasági viszonyait tö-
kéletesen leképezve vetí-
ti le számunkra az akkor 
élők gondolatait, cseleke-
deteinek mozgatórugóit.

Élete és az abban vég-
hezvitt cselekedetei szo-
katlanul gyorsan emel-
ték a szentek közé, mivel 
1231-ben bekövetkezett 
halála után, már 1235-
ben, éppen Pünkösd al-
kalmával iktatták az egy-
ház szentjei közé – innen 
a pünkösdi ünnepi emlé-
kezés. Kultusza, Nyugat- 
és Kelet-Európában egy-
aránt meghatározó lett. 

Az életében emberségből, jóságból, 
szeretetből végrehajtott adomá-
nyai, csodái, emlékét évezredekre 
maradandóvá tették. Például szol-
gálhatna élete minden korszaknak! 
Hiszen annak ellenére, hogy azóta, 
számos alkalommal „világmegvál-
tó eszmék” és „papjaik” hirdettek 
már egyenlőséget, testvériséget; 
szegények, elesettek, segítő kézre 
szomjazók, mindig is voltak, és ne 
áltassuk magunkat, lesznek is.

A kérdés az, hogy lesznek-e vagy 
vannak-e, akik e szegények számára 
ugyanolyan segítő kezet nyújtanak, 
mint Szent Erzsébet? Vannak-e, 
akik kötényükben kenyeret hor-
danak és nem csak üres szavakkal 
heccelik azokat, akik rászorulnának 
a tehetősebbek áldozatvállalására? 
Vannak ilyenek! Szerencsére Szent 
Erzsébet városában is nap, mint nap 
szemtanúi lehettünk, lehetünk en-
nek, az ételosztások, vagy a kis „in-
kubátorban” elhelyezett adományok 
alkalmával.

Ilyenkor úgy érzem, a mi kis 
pünkösdi Szentünk, valóban mo-
solyogva tekint le ránk.

Remeczki Imre
történelemtanár, ÁVG

újság

Következő számunk 

2021. június 30-án
jelenik meg!



2021. május 7

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosításával kapcsolatban

 ❚ A Kommunális Szervezet 
jelenlegi igazgatója újra pályá-
zik, mert véleménye szerint a 
megkezdett munkát folytatni 
kell.

Régi sárospataki fotók díszítik 
néhány hete a helyi vasútállomás 
várótermeinek falait. A kezdemé-
nyezés nagy sikert aratott az uta-
zóközönség, valamint a város la-
kóinak körében is. Dr. Farkas Sza-
bolcs a Sárospataki Kommunális 
Szervezet igazgatója azt mondja, 
hogy ilyen apró, kedves ötletek is 
sokat tudnak lendíteni azon, hogy 
az emberek jobban érezzék magu-
kat egy-egy közegben. A vasútál-
lomás épületének kezelését tavaly 
vette át a sárospataki önkormány-
zat városüzemeltetési költségvetési 
szerve, azóta mindenki számára 
érzékelhetően javultak az utazók 
várakozás körülményei.

Mostani akciójuk egyedisége 
és látványossága miatt különö-
sen komoly visszhangot kapott a 
közösségi médiában is – közölte 
az igazgató. Mint hozzátette, a 
vasútállomás több helyiségét is 
kifestették, a burkolóelemeket le-
tisztították, lecsiszolták, a méretes, 
üres falfelületekre helyezték ki fő-
leg a régi állomásépületet, a helyi 
vasúttörténeti életképeket felidé-
ző, nagyított fotókat. Dr. Farkas 
Szabolcs elmondta: 2018-ban egy 
több mint negyedszázados köz-
igazgatásban eltöltött időszak után 
került a szervezet élére, már akkor 
körvonalazódtak az együttműkö-
dési lehetőségek az önkormányzat 
és a vasúttársaság között. Akkor 
azonban még nem állt készen a vá-
rosüzemeltetési egység arra, hogy 
egy ilyen feladatot átvállaljon. Ta-
valy végre sikerült tető alá hozni a 

megállapodást, azóta több javítási 
munkát elvégeztek már az állomá-
son és igyekeznek tisztán tartani 
az épületet és annak környezetét 
is. Dolgozóik ezekben a napok-
ban újítják fel a külső padokat is, 
kicserélik a faülőkéket, kijavítják 
és fehérre festik a betonelemeket. 
Terveik között szerepel az épület 
további fejlesztése, például a vi-
zesblokkok felújítása, a nyílászá-
rók cseréje, de akár ha a szerencse 
is a város mellé áll, akkor egy na-
gyobb program keretében a teljes 
épület is megújulhat – tette hozzá 
az igazgató.

SZERTEÁGAZÓ FELADATOK

Dr. Farkas Szabolcs vállalt há-
roméves vezetői ciklusa hamaro-
san lezárul, az önkormányzat pe-
dig már kiírta az újabb – immár 
öt évre szóló – pályázatot. A jelen-
legi igazgató újra pályázik. Mint 
elmondta, a megkezdett munkát 
hiba lenne nem folytatni. A Kom-
munális Szervezet sokrétű feladat-
körrel rendelkezik Sárospatakon. 
Elsősorban a város rendezettségét, 
a közterületek hulladékmentesíté-
sét biztosítják, az önkormányzati 
tulajdonú épületek, utak, járdák, 
hidak karbantartását végzik el és 
egyre inkább a vállalkozói szem-
léletű működés irányába tartanak. 
Mindez nemcsak a városlakók 
komfortérzetének javítását cé-
lozza, hanem kiszolgálta a város 
turisztikai céljait is – fogalmazott.

Számos fejlesztésnek – például 
a telephelyen elvégzett beruházá-
soknak – köszönhetően sikerült a 
költségeiket csökkenteni, a külső 
megrendeléseknek hála pedig a 
bevételeik is érzékelhetően növe-

kedtek. Hozzátette: 300 ezer négy-
zetméternyi zöldterületet ápolnak 
munkatársaik, 2020 márciusa óta 
pedig közfoglalkoztatókká is vál-
tak. Úgy fogalmazott: a feladatok 
ellátása nem egyszerű feladat, hi-
szen amíg évekkel ezelőtt – a köz-
munkásokkal együtt - akár 300 
dolgozóra is számíthattak a szer-
vezet akkori vezetői, ma a mun-
katársi közösség száz körül mo-

zog. Ez akár soknak is tűnhet, de 
a szerteágazó feladatok, valamint 
azok sokasága miatt komoly fela-
dat a szervezés, hogy mindenho-
vá jusson elég munkás kéz – fűzte 
hozzá az igazgató. Ez meglátása 
szerint annak köszönhető, hogy 
az eredeti célnak megfelelően a 
közmunkából egyre többen tud-
nak elhelyezkedni a versenyszférá-
ban, a megfelelő utánpótlás pedig 
nehézkes. Kiemelte: mindig is arra 
törekedtek és ez a céljuk a jövő-
ben is, hogy másokkal – például a 
fenntartó önkormányzattal, vagy a 
lakossággal - együttműködve érjék 
el azokat a közös célokat, amelyek 
mindenkinek az érdeke. Ilyen 
például a közterületek tisztasága, 

hulladékmentessége, rendezettsé-
ge. Egy önkormányzati rendeletet 
érvényesítve most ez utóbbinak a 
realizálása zajlik. Az utóbbi he-
tekben vált mindenki számára 
érzékelhetővé, hogy az ingatlanok 
tulajdonosainak a házak előtti fü-
ves terület kaszálásáról maguknak 
kell gondoskodniuk. Dr. Farkas 
Szabolcs elmondta: volt időszak, 
amikor a Kommunális Szervezet 

megtehette, hogy karban tartotta a 
zöldfelületeket, de ma már – első-
sorban az említett létszámgondok 
miatt - ez szinte lehetetlen. Ezért 
kérik a lakosságot, hogy közvetlen 
környezetükben tartsák rendben 
a füves területeket. Ugyancsak a 
Kommunális Szervezethez tar-
tozik a virágosítási program is, 
amely évtizedek óta jelentős el-
ismeréseket hoz a városnak. Kü-
lönösen mutatósra sikeredett a 
tulipánok idei kiültetése, amely 
számtalan pozitív visszajelzést ka-
pott, az ismert blogger, budapesti 
kertész Megyeri Szabolcs egyene-
sen a tulipánok fővárosának ne-
vezte Sárospatakot – mondta az 
igazgató.

ÚJ PIACTÉR

Az elmúlt évek költségcsökkentő 
és hatékonyságnövelő fejlesztése-
iről szólva az igazgató elmondta: 
a telephelyükön kicserélték a ko-
rábbi 40-50 éves nyílászárókat, be-
üzemeltek egy korábban vásárolt, 
de eddig technikai okok miatt nem 
működtetett faaprítékos kazánt, 
valamint beszereztek tehergépjár-
művet és személyszállító járművet 
is. A felsorolást folytatva kiemel-
te: vásároltak levélösszegyűjtő 
gépet, valamint olyan eszközöket 
is, amelyekkel a kisebb és gyorsan 
elvégezhető kátyúzást tudják meg-
oldani. Hozzátette: tavaly hajtották 
végre a város elmúlt 30 esztende-
jének legnagyobb léptékű fásítási 
programját, amely eredményeként 
mintegy 1200 lombos fát és örök-
zöldet ültettek el városszerte. Meg-
említette azt is, hogy a következő 
időszakban már nagyobb szerepet 
kaphat a helyi kereskedelemben az 
új piacépület, amit tavaly adtak át, 
de néhány bolhapiactól eltekintve a 
pandémia miatt eddig nem tudták 
használni. A 21. századi körülmé-
nyeket biztosító létesítmény terü-
letét elmondása szerint korábban 
is piacként használták, de az idők 
során ez a funkciója megszűnt. Ké-
sőbb az üres telken építési törme-
lék gyűlt össze, ez a lerakat szűnt 
meg a beruházással és jött létre egy 
mutatós és sok célra használható, 
fedett tér. Az igazgató hozzátette: 
az új épület segít a piac profiltisz-
tításában, vagyis megnyitásával el-
különülhet egymástól a mintegy 
150 méternyi távolságra található 
zöldséges piac, az új helyszínen 
pedig az egyéb árucikkeket kínáló 
árusoknak biztosítanak helyet. 

BSZA

Költségcsökkentés és hatékonyságnövelés
a pataki önkormányzati szervezetnél

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság fi-
gyelmét, hogy a BMH Nonprofit 
Kft., mint hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató az alábbiakról nyújt 
tájékoztatást:

Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben végbemenő integrációs folya-
matok következtében szükséges-
sé vált egy egyszerű azonosítási 
rendszer bevezetése. Ennek oka, 
hogy a három korábbi közszolgál-
tató különböző módokon – mat-
rica, chip – azonosította be mind 
az ingatlanhasználókat, mind az 
ingatlanhasználók által használt 
hulladékgyűjtő edényzeteket. A 
teljes integrációt és a BMH Non-
profit Kft. megalakulását követő-
en 2018-ban bevezetésre került a 
matricás hulladékgyűjtő edényzet 
azonosító rendszer.

A matrica a hulladékgyűjtő 
edényzet, ezáltal az ingatlanhasz-
náló és az általa használt edény-
zet űrmértékének beazonosítására 
szolgál. Előnye, hogy a gyűjtőjárat 
személyzete az ürítés alkalmával 
szemrevételezés alapján el tudja 
dönteni, hogy az adott edényzet 
üríthető-e, illetve a matricán sze-
replő űrméret azonos-e az edény-
zet méretével.

A matrica érvényessége nem 
jár le, és nem kerül minden évben 
kiküldésre. A matricák 2018-ban 
kerültek legyártásra, valamint a 

BMH Nonprofit Kft. 2018. január 
1-től látja el a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatáshoz kapcsoló-
dó feladatokat – ez okból szerepel 
a 2018-as évszám a matricákon.

A BMH Nonprofit Kft. az ingat-
lanhasználóknak településenként 
szakaszosan, postai levélben, a 
nyilvántartási adatoknak megfe-
lelő, sorszámozott matricát kül-
dött és jelenleg is küld ki, melyet a 
vegyes hulladékgyűjtő edényzetre 
kell felragasztani. Azon települé-
sek esetében, melyek a KEHOP 
projekt kapcsán részt vettek a ve-
gyes hulladékgyűjtő edényzetek 
osztásában, az ingatlanhasználók 
az edényzet átvételével egy idő-
ben kapták kézhez matricájukat. 
A matrica igazolja, hogy az adott 
ingatlanhasználó a Közszolgáltató 
fogyasztói adatbázisában szerepel.

A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatást díjfizetés nélkü1 
igénybe vevők kiszűrése érdeké-
ben az edényzet ürítése alkalmával 
a szállító jármű személyzete min-
den esetben köteles ellenőrizni a 
matrica meglétét.

Tekintettel arra, hogy Sárospa-
tak településen a matricával való 
ellátottság megközelíti a 90%-
ot, 2021. június 1-től kizárólag 
a matricával ellátott edényzetek 
kerülnek ürítésre.

Az azonosító matrica hiányával 
kapcsolatban, a továbbiakban a 
szállítást végző gyűjtőjárat sze-
mélyzete jegyzőkönyv kiállításá-
val tájékoztatja az érintett ingat-
lanhasználót.

Kérjük a fentiek szíves tudomá-
sulvételét!

Szajkó József fotója is bekerült a 
a Budapestet bemutató, 2022-es 
asztali naptárba. Az év végétől 
boltba kerülő naptárat a Me-
dia-Press adja ki. 

Szajkó József nyugdíjas tanár és 
fotográfus fotója is megtalálható 
majd a 2022-ben megjelenő, bu-
dapesti képekkel illusztrált asztali 
naptáron. A Halászbástyán, Szent 
István szobrát bemutató felvételt 
több ezer beküldött fotó közül vá-
lasztotta ki az országos Naptárfotó 
pályázat szakmai zsűrije.

A pályázatra nem lesz először 
nyújtott be fotókat a tanár úr, 
volt, hogy a pataki várat ábrázoló 
téli képe díszelgett asztali naptá-
rakban. Sőt, a 2020-as évben az ő 
fotói díszítették a Sárospatak Vá-
ros Önkormányzata által megje-
lentetett városi naptárat is. Szajkó 
József korábban elmondta, mindig 
is érdekelte a fotózás, olyannyira, 
hogy nemcsak hobbija lett, hanem 
fotográfus végzettséggel is ren-

delkezik. Helyben már nagyon jól 
ismerik fotóit, számos kiállításon 
láthatták egyéni képeit a lakosok, 
volt hogy egykori tanári munká-
jának helyszínén, az Árpád Vezér 
Gimnáziumban tartottak kiállí-
tást, de arra is volt példa, hogy a 
helyi üzletek kirakataiban láthat-
tuk a fotóit. Ennek különlegessége 
az volt, hogy az adott épület mai 
és korabeli fotóját „montírozta” 
össze.

A Naptárfotó pályázatra egyéb-
ként 2019-ben jelentkezett először, 
akkor Sárospatakról küldött képe-
ket. Az idei évben is több fényké-
pet küldött be. Fotózta a füzérrad-
ványi, valamint a nemrégiben fel-
újított hutai kastélyt, küldött képet 
Sárospatakról és Budapestről is 
többet. Végül a zsűri a Halászbás-
tyán található Szent István szobrát 
bemutató felvételét válogatta be a 
2022-es Budapest naptárba.

Újra naptárba kerül
egy Szajkó fotó



2021. május8

 ❚ A Bodrog folyó partján el-
terülő településen 2018 óta tart 
a Rákóczi-kastély felújítása.

Az építkezési munkák a magyar 
és kisebb részben a szlovák kor-
mány támogatásából lényegében 
elkészültek, már a kastély környé-
kének, illetve a kastély turisztikai 
attrakcióinak a kivitelezése, fej-
lesztése is célegyenesben van. Ha 
a járványhelyzet nem romlik, a 
kastélyt júniusban átadják – írja 
az Újszó című lap.

A közel 3 milliárd forintnak 
megfelelő magyarországi támo-
gatásból megvalósuló felújításról 
és a tárlat kivitelezéséről Diószegi 
László, a munkálatokat felügyelő 
Teleki László Alapítvány igaz-
gatója elmondta, úgy gondolja, 
hogy a felújítás nagyon jól sike-
rült (a munkálatok nagy részét a 
sárospataki ÉPSZER ZRt. végezte 
el – szerk.).

Az elkövetkező időszakban az 
lesz a feladatuk, hogy ezt a felújí-

tott komplexumot úgy működtes-
sék, hogy minél többen megnézzék 
és megismerjék. Azt reméli, hogy 
a Rákóczi-kastély június közepére 
tervezett átadását már semmi sem 
fogja megnehezíteni.

Mint kiderült, az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap támoga-
tásának köszönhetően egy Inter-
reg-pályázat keretében a komple-
xum tágabb környezetének, egész 
pontosan a vár és a Bodrog folyó 
partja közötti szakaszának a hely-
reállítása is megvalósulhat. „Ezen 
munkálatoknak a túlnyomó része 
idén nyáron valósul meg, a Nyara-
lóhajó programban pedig egy ki-
kötő is felépül a folyó partján, hogy 
egészen idáig feljöhessenek a folyó 
vizén a nyaralóhajók. A költségve-
tés egy kisebb nyaralóhajó meg-
vásárlását is tartalmazza, melynek 
segítségével Borsi és Sárospatak 
között kisebb hajótúrákat tudunk 
majd üzemeltetni – tette hozzá.

Fotók: Németi Róbert  

A tavalyi évben robbant be a 
hazai ralisport élmezőnyébe Cso-
mós Miklós és Nagy Attila. A 
korábbi Rallye2-es bajnok, majd 
Peugeot Kupa győztes egység már 
nyolc éve alkotnak kiváló párost. 
Amatőr futamoktól indulva küz-
dötték fel magukat az élmezőny-
be. Csomós Miklós egy korábbi 
interjúban azt mondta, idén sze-
retnék megszerezni első abszolút 
futamgyőzelmüket, ezért fognak 
küzdeni minden méteren minden 
másodperccel. Egyelőre ezt a célt 
még nem érték el, de azt láthatja 
a teljes mezőny, hogy Mixiékkel 
számolniuk kell. Az Országos Baj-
nokság második futamán az előke-
lő harmadik helyen, élete eddigi 
legjobb eredményével értek célba 
Mixiék a Skoda Fabia R5-tel! 

Csomós Miklós a célban vic-
cesen azt mondta, „nagyon örül, 
mert voltak, akik jóval gyorsabbak 
voltak náluk”. Ez az igazi motivá-
ció a következő futamra! 

Patakról hajóval is elérhető lesz
a borsi Rákóczi-kastély

Rali ob ÓZD–EGER RALI: Mixiék a dobogón

ÓZD–EGER RALI,
AZ OB 2. FUTAMA

ABSZOLÚT VÉGEREDMÉNY:
1. Jan Kopecky, Jan Hlousek (cseh, 
Škoda Fabia Rally2 Evo) 1:14:53.6,

2. Hadik, Kertész (DVTK SE, Fod Fiesta 
R5) 2.0 másodperc hátrány,

3. Csomós, Nagy A. (Borsod Talent Mo-
torsport, Škoda Fabia R5) 44.2 mp h. 

Pünkösd alkalmából a Hotel előtti parkban a Carolina óvoda peda-
gógusai és a Kommunális Szervezet dolgozói pünkösdi kapu felállí-
tásával köszöntötték a sárospatakiakat.

Végre jó idő, napsütés és végre 
közösségi tenni akarás, egyként 
és egységként gondolkodás. 

A Tengerszem rendkívül nép-
szerű hely a környéken mindenki 
számára, legyen szó sétáról, túrá-
zásról, falmászásról, a természet 
állat- és növényvilágának felfede-
zéséről, sportolásról. De kevesen 
indulnak útra azért, hogy megtisz-
títsák a környezetet a hulladéktól. 

Ez a kezdeményezés, esemény-
sorozat nemcsak a szemétszedés-
ről szól, hanem a közösségformá-
lásról, arról, hogy a sárospataki 
lakosok, vagy az eseményekre lá-
togatók együtt, közösen tehesse-

nek valami jót, hogy megmutassák 
egymásnak és vendégeiknek, hogy 
tényleg jó itt, hogy közösen tovább 
jutunk és többre vagyunk képesek, 
ha összefogunk!

Az egység nemcsak az egyenpó-
lókban mutatkozott meg, hanem 
abban is, hogy a résztvevők ugyan-
azon okból jöttek el: Mert jó itt! A 
gyerekek élvezték a nap minden pil-
lanatát! Nemcsak a szemétszedést, 
és az esős napok okozta dagonyá-
zást, hanem a tábortüzet, a zenét, a 
lovaglást, a terepautózást. A szülők 
lazíthattak barátaikkal egy kelle-
mes és frissítő fröccs, vagy szörp 
társaságában egy tál finom étel 
mellett, élvezték, ahogyan a gye-
rekek önfeledten játszanak, hogy a 

természetközeliség összehozza az 
embereket, ám a legbátrabbak még 
az éjszakai túrán is részt vettek. És 
ami fontos, hogy tenni akartak és 

tenni akarnak a város lakói. De 
nem csak a városunk lakói tettek, 
hiszen érkeztek vendégek Debre-
cenből, Bodroghalomból és Brazí-
liából is! Ők felismerték a kezdemé-

nyezés jelentőségét, az összefogás 
erejét és a közösség szellemét, hi-
szen mindannyian ugyanabban a 
csónakban eveztünk a cél felé!

Őszintén bízunk benne, hogy 
ennek az eseménysorozatnak 
nemcsak esztétikai látszatja lesz, 
hanem igazi egységgé kovácsolja 
kis városunk lakosait. Szeretnénk, 
ha olyan összetartó csapatként él-
nének az itt lakók, akik együtt a 
városért hegyeket képesek meg-
mozgatni, törődni egymással és 
a környezetünkkel egyaránt. Sze-
retnénk, ha mindenki érezné azt, 
fontos amit tesz, és mindenkiben 
egyértelművé válna a csapatszel-
lem jelentősége, példát mutatva 
ezzel a fiatalabb generációnak is. 

Hamarosan újra találkozunk!

Írta: Juhász Nóra
Fotó: Tarhos Ferenc

Mindenki egyért


