
Jegyzőkönyv 
 

Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2013. 
szeptember 25-én tartott ülésén.  
 
Jelen vannak: 
 
a Humán Bizottság részéről: 
 
 Szvitankó Tamás elnök 
 Saláta László Mihály   
 Lendák Lajos Zoltán 

Zérczi László a bizottság tagjai  
 
a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

dr. Vitányi Eszter jegyző  
Bánkuti Gyuláné a Gazdálkodási Iroda Költségvetési Csoportjának vezetője  

 Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens  
 
  
Meghívott: 
  
 Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője  
 
Megjegyzés:  
 

Tarnavölgyi László betegség miatt jelezte távolmaradását. Lendák Lajos Zoltán 
bizottsági tag a 2. napirendi pont tárgyalása közben érkezett.  
 
A meghívottak részéről az ülésen nem jelent meg: Aros János polgármester, Sikora 
Attila alpolgármester, Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője, dr. Szebényi 
Tibor a Jegyzői Iroda Szervezési Csoportjának vezetője, Stumpf Bálint a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak elnöke, Budai Gyula Károly a Sárospataki 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kozsnyánszky János a Sárospataki Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 
 Az ülésről vágóképeket készít a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.  
 
 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.  
 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
 
Napirend előtt: 
 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. A jelenléti 
ív alapján megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes, Tarnavölgyi László 
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bizottsági tag betegség miatt jelezte távolmaradását, Lendák Lajos Zoltán bizottsági tag 
később érkezik, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv aláírójának Saláta László Mihály 
bizottsági tagot javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslattal 
egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő. 
 
A Humán Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslattal egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Javasolja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi 
pontok tárgyalásán túl napirendre venni a „Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsőde maximális 
csoportlétszám túllépésének engedélyezésére” vonatkozó előterjesztést. Kérdezi a bizottság 
tagjait, aki a javaslattal egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
A Humán Bizottság a „Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám 
túllépésének engedélyezésére” című napirendi pont megtárgyalásával 3 igen szavazattal 
– egyhangúlag – egyetértett.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a napirendek tárgyalására vonatkozóan 
van-e észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, úgy kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzottak 
alapján a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő. 
 
A Humán Bizottság – fenti szavazásra is figyelemmel – 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását elfogadta: 
 
 
Napirend: 
 
 

1. Javaslat a 2013. évi költségvetési előirányzatok módosítására 
2. Beszámoló a Carolina Óvoda és Bölcsőde 2012/2013. évi munkájáról  
3. Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezésére  
4. Komlóska Község Önkormányzata Polgármesterének kérelme 
5. Egyéb ügyek  

• Az Adventi ünnepségsorozat és az október 6-ai ünnepség előkészítése 
(szóbeli) 

 
Napirend tárgyalása: 

 
1. NAPIRENDI PONT 

Tárgy: Javaslat a 2013. évi költségvetési előirányzatok módosítására  
Az előterjesztés a 2013. szeptember 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
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Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetőjének 
távollétében köszönti Bánkuti Gyulánét a Gazdálkodási Iroda Költségvetési Csoportjának 
vezetőjét. Kéri, hogy a javaslattal kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Bánkuti Gyuláné a Gazdálkodási Iroda Költségvetési Csoportjának vezetője: Lényeges 
változást a költségvetési rendeletben az állami támogatások okoznak, ezek a hiányt 
csökkentik. Minden intézménynek csak olyan előirányzat-módosítási kérelme lehetett, ami a 
hiányt nem növeli, ez a kitétele a Képviselő-testületnek, ennek minden intézmény eleget is 
tesz. Összességében egy komolyabb hiánycsökkentést fogad el majd a Képviselő-testület.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: A köznevelésről szóló törvény szeptemberi hatályba lépésével a 
bérnövekedés az óvodák tekintetében az óvodapedagógusokra is vonatkozott. E tekintetben 
egyeztettek, és küldtek egy táblázatot, amely 3 havi bérkifizetés kapcsán növekedést jelent 
majd, azonban a Gazdálkodási Iroda vezetője még egyeztetést folytatott erről, a növekedést a 
következő költségvetési előirányzat módosításánál vezetnék át a táblákon.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő.  
 
A Humán Bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  

 
Humán Bizottság  
61/2013. (IX. 25.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
a 2013. évi költségvetési előirányzatok módosítására 

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a rendelet-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
 
 
 

2. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Beszámoló a Carolina Óvoda és Bölcsőde 2012/2013. évi munkájáról  
Az előterjesztés a 2013. szeptember 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Köszönti Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető 
asszonyt, egyben kéri, hogy a javaslattal kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője: Kiegészítésként 
elmondja, hogy a jelenlegi anyag konkrétan az elmúlt egy nevelési évet tartalmazza. 
Tartalmas, színvonalas munka zajlik az intézményben, amelyhez minden feltétel adott, a 
tárgyi feltételek kimagaslóak, a személyi feltételek is nagyon jók. Ilyen nevelőtestülettel, 
illetve alkalmazotti körrel nagyon jó és könnyű színvonalas munkát végezni, mindenki 
lelkiismeretesen végzi feladatát.  



 4 

Rengeteg olyan plusz tevékenység egészíti ki még az óvodai nevelést, amit a beszámoló 
részletesen tartalmaz. Vannak azok a feladatok, amelyek a nevelést kiegészítik, ezt a 
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai biztosítják az óvodások számára, ami nagyon nagy 
dolog, hogy ilyen létszámban tudnak ellátni gyermekeket az ő közreműködésükkel a 
logopédia, a fejlesztő pedagógia és a mozgásfejlesztés területén. Ezek zömében felzárkóztató 
foglalkozások.  
Ezen túl tehetséggondozás is zajlik az intézményben, a beszámolóban ez táblázat formájában 
is megtalálható (gyermektorna, balett, stb.), nyilván ezek fakultatív foglalkozások. Mivel nagy 
létszámú az intézmény és vannak tehetséges gyermekek, szeretnének indulni tehetségpontként 
– intézményi státusz –, amely országos regisztrációt igényel. Az az intézmény, amely 
tehetségpontként is működik, sokkal nagyobb előnyökkel indul a pályázatokon, ezt szeretnék 
kezdeményezni, amit a kiemelt feladatok között rögzített is.  
Az anyag az intézmény gazdálkodását tartalmazza, úgy gondolja, hogy takarékosan, 
ésszerűen, spórolósan igyekeznek bánni anyagi eszközeikkel. Az írásos beszámoló a 
kitüntetett dolgozókat is bemutatja. Év végén 6 fő dolgozó vonult nyugdíjba, ezzel 
elkezdődött a generációváltás az intézményben, a jövőben várhatóan így fognak nevelőtestület 
szintjén fiatalodni.   
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Tudomása szerint Dr. Hauser Zoltán rektori megbízott 
járt az intézményben, kérdése, hogy sikerült-e egyezségre jutni és gyakorló óvoda felkérést 
kaptak.  
Mivel az intézményben 4 fő óvodapedagógus van, aki most ezt végezheti hivatalosan, 2 főt 
pedig beiskoláztak?  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője: Az elmúlt héten volt 
egy beszélgetés, nagyon várták már az előző évek viszontagságai után, hogy a gyakorlati 
képzésben milyen szerepet kap az intézmény. Dr. Hauser Zoltán tanár úr megkereséssel 
fordult az intézményhez, akivel nagyon őszinte beszélgetést folytattak. Azokat a kolléganőket 
hívta meg erre a beszélgetésre, akik felkészültségük, illetve képesítésük alapján a képzés 
vitelére alkalmasak, ez 10-12 kolléganőt érintett. Megbízott úr tájékoztatta az intézmény 
jelenlegi állásáról, illetve arról, hogy igény van a Carolina Óvoda és Bölcsőde munkájára, 
viszont ezért fizetni nem tud, de úgy gondolja, hogy az egész felállásban nem is az anyagi 
természetű dolgok, hanem az őszinteség és a világos beszéd a lényeg, mert akkor mindenki 
érti a helyzetet és úgy áll hozzá, hogy segítsen egymáson, illetve más intézményen is. 
A beszélgetés lényege az volt, hogy számítanak, illetve kérik is az intézmény segítségét, a 
kolléganők ezt megértették és részt vesznek a képzésben. Úgy tervezték, hogy 4 csoporttal, 
ami azt jelentené, hogy két évfolyamot hoztak volna az intézményhez ebben az évben, de 
mivel 2 kolléganőt ingyen beiskolázhatnak az ő kurzusaikra, melyért az óvoda nem fizet, és a 
főiskola pedig hozhat még két csoportot az intézményhez, tehát ez azt jelenti, hogy mind a 
három évfolyam hallgatói az intézményben fogják a gyakorlatot teljesíteni.  
A jövőre nézve az volt a beszélgetés tárgya, hogy mi lesz, ha ez a helyzet stabilizálódik, 
illetve javul – ugyanis kevés a hallgató, meg kell erősödni, a létszámnak növekednie kell –. 
Mivel az óvodapedagógus képzésre most is többen jelentkeztek, mint a tanítóra, az óvónői 
vonal viszonylag erős és jó, így el lehet esetleg gondolkodni azon, hogy gyakorló 
intézménnyé váljanak. Egy új felállást említett a rektor úr, melynek egy újszerű lényege is 
lenne, amire még nincs példa az országban, de teljesen egyet tudnának ezzel érteni. Ezzel 
kapcsolatosan el kell kezdeni az egyeztetéseket, ez szakmailag nagyon is támogatható lenne. 
Ennek az lenne a lényege, hogy nem három éves óvodapedagógus képzést folytatna az 
intézmény, hanem négy éves, kisgyermekgondozó és óvodapedagógus lenne a képzési forma. 
Ugyanis vannak olyan falusi intézmények, ahol a 2-7 éves korig vannak a gyermekek, és ide a 
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2 éves gyermek miatt már szükséges kisgyermekgondozói végzettség. Tulajdonképpen egy 
kombinált képzés keretében, ami 4 évig tartana, és kisgyermek-nevelő és óvodapedagógus 
képesítést kapnának a hallgatók.  
Ez teljesen új gondolat, amit a kor igénye és a helyzet hoz, de teljesen egyet lehet vele érteni, 
mivel nagyon életszerű, ennek a megvalósításán lehet közösen gondolkodni, melyben 
partnerek.  
 
Lendák Lajos Zoltán bizottság tag a napirend tárgyalása közben érkezett.   
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a beszámolót elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
62/2013. (IX. 25.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Carolina és Bölcsőde 2012/2013. évi munkájáról  

 
A Humán Bizottság tárgybani beszámolót megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol a 
Képviselő-testületnek.  

 
 
 
 

3. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Javaslat a Carolina Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám 
túllépésének engedélyezésére 
Az előterjesztés a 2013. szeptember 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és 
sportreferenst, a javaslattal kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: A nemzeti köznevelési törvény 
módosításával tulajdonképpen a helyzet nem sokat változott, mert a korábbi években is a 
fenntartó döntése, illetve engedélye volt szükséges ahhoz, hogy a maximális 
csoportlétszámokat az intézmények, illetve az intézményben működő csoportok átléphessék. 
A határozati javaslat a maximálisan engedélyezhető létszámra vonatkozóan készült, tehát a 25 
fő maximált csoportlétszám 20 %-kal való túllépését engedélyezné ezzel a határozati 
javaslattal a Képviselő-testület, amennyiben elfogadja, így esetlegesen menet közben nem 
jelenthet problémát az, ha a 27 fős óvodai csoportlétszámon túl mégis szeretnének ebbe az 
óvodába jönni. 
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dr. Vitányi Eszter jegyző: Ezt törvényességi szempontból leegyeztették. Valóban nagy 
pozitívum, ami a beszámolóban is szerepel, hogy sokan beköltöznek Sárospatakra, itt 
vállalnak munkát.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Az intézményvezető asszony által 
adott, a kérelemben szereplő adatok mutatják a várható gyermeklétszámot, amiről tudnak, már 
majdnem eléri a 40 főt, tehát ennyien már biztosan beiratkoznak a nevelési év folyamán az 
óvodába. 
 
Lendainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője: Ilyenkor év elején az 
októberi számadatokból lehet kiindulni, mivel addig nem szerepelnek benne azok a 3 éves 
gyermekek, akik év közben töltik be a 3. életévüket, így az októberi statisztika mindig kisebb 
létszámot mutat, mint az év végi záró létszám.  
Ez azt jelenti, hogy év közben jönnek, de az év eleji csoportlétszámot, a 11 csoportot, az 
októberi statisztikához kell kialakítani, ilyenkor a csoportok átlaga 24 gyermek, viszont év 
végére már közelíti a 27 főt. A törvény azt mondja ki, hogy szeptemberben kell a fenntartóhoz 
fordulni azért, hogy év közben mindig felvehessék az éppen 3. életévüket betöltött vagy éppen 
ide költözött gyermekeket, tehát ezért nyújtotta be most ezt a kérelmet.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
 
A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
63/2013. (IX. 25.) 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Carolina Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 

 
A Humán Bizottság tárgybani javaslatot megtárgyalta, a határozat-tervezetben 
foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 
 
 
 

4. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Komlóska Község Önkormányzata Polgármesterének kérelme 
Az előterjesztés a 2013. szeptember 27-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi.  
 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A kérelem lényege, hogy elkezdődött korábban egy 
kápolna építés, amit a bíboros úr bebörtönzése, elhurcolása és emigrálása után lebontottak, 
amit az évekkel ezelőtt Komlóska és Pálháza által elkezdett zarándoklat is igazol. Ez a 
zarándokút országos eseménnyé nőtte ki magát, melyen felbuzdulva ezt a kápolnát is meg 
szeretnék építeni az előterjesztők, amivel egyet is lehet érteni. 



 7 

Vannak viszont olyan mondatok benne, amivel most jelen pillanatban nem tud egyetérteni 
(„felszólítjuk a Kormányt egy kerékpárút megépítésére, stb.”).  
Időközben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is javaslatot tett a kérelemre vonatkozóan, így 
ennek ismeretében új határozat-tervezet került megfogalmazásra öt pontban.  
Javasolja, hogy hívják meg Komlóska Község Önkormányzata Polgármesterét, kérdezzék 
meg, hogy hogyan értelmezi ezeket.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Külön meghívást nem kapott Komlóska Község 
Önkormányzatának Polgármestere.  Amennyiben komoly a szándéka, remélhetőleg részt vesz 
a pénteki képviselő-testületi ülésen.  
Valóban az elnök úr által elmondottakkal szinte teljesen megegyezik a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság véleménye is, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mint az önkormányzat 
anyagi lehetőségeinek, kiadásainak legnagyobb őre, azokat a pontokat az eredeti 
előterjesztésben, amelyek bizonyos összeg adományozására vonatkoznak, valamint 
amelyekkel olyan kötelezettséget vállalnának, amely nem feltétlenül jelent pozitív döntést az 
önkormányzat számára, ezt ők javasolják elhagyni a határozati javaslatokból. Az említett 
bizottság módosításai nyomán született meg az a határozati javaslat, ami öt pontban került 
megfogalmazásra, és amit a bizottság tagjai is kézhez kaptak.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Tulajdonképpen a kérelemben említett marék föld 
adományozásának és eljuttatásának mi a jelentősége ebben?  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Jelképesen összegyűjtik földet, a kérelemben szereplő kő 
egyébként már átadásra is került, a marék földből szeretnének egy kis dombot.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A kő viszont úgy működik, hogy a kövek feliratosak, 
meghatározták a méretét, amelyek beépítésre kerülnek a kápolna falába. A tagdíjjal egyébként 
nincs gond. 
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Javaslata, hogy lépjenek be, biztosítsák részükre a 
követ. 
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A kő már ott van.  
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Akkor a módosított határozat-tervezet már szűkítette a kérelmező 
által leírtakat.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Úgy gondolja, hogy egy gesztust kellene feléjük 
gyakorolni azzal, hogy belépnek, egyetértenek, építsék meg a kápolnát. 
 
dr. Vitányi Eszter jegyző: Akkor esetlegesen lehet az a javaslat, hogy az 5. pont 
elhagyásával egyetért a módosított határozat-tervezetben foglaltakkal.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Igen, a 4. ponttal bezárólag.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a javaslattal 
igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő. 
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A Humán Bizottság 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:  
 

Humán Bizottság  
64/2013. (IX. 25.)  

 
h a t á r o z a t a 

 
Komlóska Község Önkormányzata Polgármesterének kérelméről  

 
A Humán Bizottság tárgybani kérelmet megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-
testületnek a módosított határozat-tervezet elfogadását azzal, hogy az 5. pont kerüljön 
elhagyásra.  
 
 
 
 

5. NAPIRENDI PONT 
Tárgy: Egyéb ügyek  

• Az Adventi ünnepségsorozat és az október 6-ai ünnepség előkészítése 
(szóbeli)  

 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a jövő hét 
folyamán a történelmi egyházak vezetőit meghívnák egy egyeztetésre, hogy ők hogyan 
képzelik el az adventet a már átadott új főtéren.  
Kecskés Attila plébános úrnak olyan elképzelése van a négy gyertyagyújtással kapcsolatosan, 
hogy hasonlóan az elmúlt évekhez, az egyik vasárnap az óvodák – beleértve az egyházi 
óvodát is – a másikon az általános iskolák, a harmadikon a középiskolák, a negyediken a 
főiskola és teológia adna programot. Itt most kimaradnának a civil szervezetek, ami még nem 
végleges, ez csak az ő javaslata, ezt még nem kell úgymond készpénznek venni. 
Tulajdonképpen arról kell beszélni, hogy ez az elképzelés összehozható-e az új főtér 
elképzelésébe, illetve ez a gondolatmenet, amit felvázolt, hogy az egyik műsort az óvodák 
adnák kb. félóra időkeretben, ez megoldható-e?  
A plébános úr elgondolásában az is szerepel, ha az óvoda ad műsort, illetve minden 
gyertyagyújtásra lesz egyházi jelenlét.  
Kérdése az óvoda vezetőjéhez, hogy ez megoldható-e?  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője: Igen, erre már 
készülnek, volt egy intézményvezetői összejövetel, ahol a Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona vezetője ajánlotta az ottani általános 
iskolások műsorát, mert ők a templomban már készülnek rá, és a városi ünnepségre is ezt 
ajánlotta. A másik óvodavezető kolléganővel beszélt erről, esetlegesen az első gyertyagyújtás 
műsorát bevállalhatnák az óvodásokkal, amit szívesen megtesznek.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Az új főtérre szilveszteri mulatságot terveznek, amit A 
Művelődés Háza és Könyvtára igazgatónőjével fognak egyeztetni. 
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Elindult egy bizonyos tárgyalás 
pontosan a főtér kapcsán, hogy szeretnék most ezeket a vasárnapokat egy kicsit kibővíteni, 
ezért arra készülnek, bár ez még csak a tervek között szerepel, hogy azon túl, hogy gyertyát 
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gyújtanak és műsor van az adventi koszorú körül, szeretnének a családoknak kínálni bizonyos 
fajta kultúrált szórakozási lehetőséget (kézműveskedés, stb.).  
Arra gondoltak, hogy a délutáni órákban lenne egy játszóház A Művelődés Háza és 
Könyvtárában a gyerekeknek, illetve lenne a helyi termékek vására a felnőttek részére. Hogy 
ezt helyileg hogyan tudják megoldani, ez egyértelműen az időjárás függvénye. Azt gondolja, 
akár egy szülői szervezet számára nyitottá lehet tenni az összes ilyen alkalmat, 
tulajdonképpen a műsor vonatkozik a Kecskés Attila plébános úr által tett javaslatra.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Olyanban nem szeretne partner lenni, mint például a 
cipős doboz akció, mert csak a gond volt vele. Addig rendben is volt, hogy meghirdették, 
összegyűjtötték az ajándékot, de nem lett befejezve, a kiosztásnál is problémák merültek fel, 
nem beszélve arról, hogy valahová be kellett hordani, nevezetesen A Művelődés Háza és 
Könyvtára épületébe, gondoskodni kellett a tárolásról, stb.  
Úgy gondolja, ha valaki ilyen akciót szeretne meghirdetni, azt megteheti, viszont akkor 
vállalja fel az elejétől a végéig.  
 
Saláta László Mihály a bizottság tagja: Annak idején egy elvárásnak tettek eleget, a maguk 
részéről összegyűjtötték az ajándékokat, a továbbiakban nem foglalkoztak vele.  
Ezzel a részével egyetért, hogy mindig más-más intézmény adja a műsort, akkor biztos, hogy 
más lesz a produkció is, mert volt ennek ellenpéldája is, amikor mindig ugyanazt a műsort 
adták.  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője: Sárospataki lakosként 
támogatja, hogy ott kellene tartani a lakosságot, ha valaki eljön egy estére, akkor ne csak 
félórát tartózkodjon ott.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Igen, például a programok kezdődhetnének 1500 

órakor.  
 
Lendvainé Szendrei Ágnes a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetője: Németországban vett 
részt egy adventi délutánon, ahol a helyi zeneiskola zenekara játszott karácsonyi dalokat, az 
érdeklődők kellemes beszélgetéssel töltötték el a délutánt, illetve az estét.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Akkor az óvoda részt vesz az adventi műsorban.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Az „Itthon vagy! Magyarország, 
Szeretlek” hétvégi programsorozatra szeretné invitálni az óvodásokat. A szombat délutánra 
két olyan mozgással kapcsolatos programot is beépítettek, ami kifejezetten a gyermekeknek 
szól, az anyukák gerinctornán vehetnek részt, stb., tehát hívják és várják az érdeklődőket, 
gyermekeket, szülőket, óvónőket. Ha óvodavezető asszony szükségesnek tartja, akkor 
plakátot tud biztosítani.  
 
Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: Az október 6-ai ünnepségről kellene szót váltani. A II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola nem ilyen jellegű műsort készít.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Az Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium diákjai nagyon sok rendezvényen képviseltették magukat (március 15., augusztus 
20.) nem gondolná, hogy ők az október 6-ai ünnepségen szerepelnének. 
 



 10 

Szvitankó Tamás a bizottság elnöke: A szónok személye is kérdéses. Kéri a bizottság 
tagjait, ha van ötletük a műsorral, illetve a szónok személyével kapcsolatban, osszák meg. 
Véleménye szerint még a főiskolával kellene tárgyalni ez ügyben. Tavaly előtt a teológusok 
vállaltak szerepet ebben.  
Tulajdonképpen a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája, illetve a Szent 
Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákjai közül kellene választani.  
 
Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens: Akkor a két intézménnyel kell 
tárgyalni.  
 
Zérczi László a bizottság tagja: Javaslata, hogy elnök úr ezt a témát vesse fel a Képviselő-
testület ülésén.  
 
 
 
 
Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 1630 órakor bezárta. 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

Saláta László Mihály s.k.                          Szvitankó Tamás s.k. 
       a bizottság tagja          a bizottság elnöke 


