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ELÉG VOLT! MEGINT KÁTYÚS A 37-ES

LEGALÁBB 2 MILLIÁRD FORINTRA LENNE SZÜKSÉG A TELJES FELÚJÍTÁSHOZ

Jelentős anyagi károk, élet- és balesetveszélyes szakaszok, elvesztett üzleti megbízások. Ez mind az ismét több száz, mély kátyúkkal szabdalt, 37-es számú főút által
okozott károk gyors mérlege. A Szerencs-környéki állapotok azonban már nemcsak az ott élők számára jelentenek gondot, hanem az amúgy is hátrányos
helyzetű zempléni térségben élőknek és az itt működő vállalkozásoknak is
komoly fejfájást jelent.
Elveszett megrendelések
Bánhegyi Miklós vállalkozó elmondta, hogy
az elmúlt hetekben szinte nem volt olyan
nap, hogy a kátyúk okozta károk miatt ne
jöttek volna hozzá gépjármű-tulajdonosok
gumit cserélni vagy felnit javíttatni. A legtöbb esetben azonban már egyikkel sem
lehet mit tenni.
Derczó István, a Weinberg ‘93 Kft ügyvezető igazgatója ehhez hozzátette, hogy az
elmúlt két hónap leforgása alatt közel egy
millió forintnyi káruk keletkezett a kátyúk
miatt. A 30 gépjárműből álló flottájukból
13 autónak két vagy mind a négy gumiját
cserélni kellett. Ami azonban ettől is roszszabb következmény, hogy az üzemük 7080%-ban külföldi megrendeléseket teljesít,
viszont újabban a főút állapota miatt a minőségi átvevők nem hajlandók a céghez
jönni, és ezért már több üzletet is elvesztett
a vállalkozás. Szerinte azonban nincsenek
ezzel egyedül, hiszen a régióban található

vállalkozások többségét is Miskolc felől
közelítik meg üzleti partnereik, akikre ez az
útállapot szintén nem tesz jó benyomást.
vezetője Filai József Attila elmondta, hogy
tavaly ősztől folyamatosan igyekeznek elhárítani azokat a kátyúkat, amelyek újonnan keletkeznek, a helyreállítást azonban
az időjárás is akadályozza. Elmondása
szerint a 37-es főút rossz állapotát többek
között az okozza, hogy a negyven éves
útfelület sok szakaszon nehezen viseli a
megnövekedett gépjárműforgalmat. Ettől
függetlenül nem tartja elfogadhatónak azt,
hogy a nemrégiben felújított szakaszok
máris kátyúkkal vannak tele, ugyanis a vállalkozó terveztette és kivitelezte az egész
felújítást, így valahol ők követhették el azt a
hibát, ami miatt nem megfelelő minőségben készült el az új útfelület. A következő
hetekben ezt fogják számonkérni.
40 éves burkolat és garanciális hiba
Az
érintett szakaszokon a kivitelező, a CoA Magyar Közút Nonprofit Zrt BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának las Eger Zrt. volt. A cég nevében Beke Péter
Levelek, megkeresések
Aros János polgármesterként és a kistérségi társulás elnökeként elmondta, hogy ez
ügyben levelet írtak a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium szakállamtitkárának, a Regionális Fejlesztési Tanács elnökének, és természetesen a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-nek is. Valamennyiüktől gyors és
hathatós segítséget várnak - jelentette ki.
Véleménye szerint a helyi önkormányzatok
hiába tesznek meg mindent, sokszor erőn felül, annak érdekében, hogy befektetők jöjjenek
ide, így csak elrettennek ettől a térségtől, és talán soha nem jönnek vissza.

UTAK ÁLLAPOTA ÉS JAVÍTÁSA SÁROSPATAKON
Nem csak a főutakat, de a belváros utcáit is járva - különösen így tél végén,
tavasz elején - számos kátyút tapasztalunk, amelyek pontosan annyira veszélyesek tudnak lenni, mint a 37-es folytonossági hiányai.
A város útjainak karbantartása általában a
Kommunális Szervezet feladata, de vannak olyan útszakaszok (pl. Eötvös, Táncsics, Kazinczy), amelyekért a Magyar
Közút Kht a felelős - tudtuk meg Oláh
József Csabától, a Kommunális Szervezet
műszakvezetőjétől. Önkormányzati intézményként éves költségvetési keretből gaz-

dálkodunk, aminek egy része fordítható
útfelújításra. A tavalyi esztendőben például
valamivel több, mint 10 millió forintot
fordítottunk kátyúzásra. Ezt a feladatunkat sok minden tényező nehezíti. Elsősorban arra gondolok, hogy tavaly sorra
zártak be az aszfaltkeverő üzemek, így a meleg aszfalt beszerzése egyre nehézkesebbé vált.
Sok helyen (pl. a fürdő felé vezető Herczeg
Ferenc utcában) költséges, és sokszor
hiábavaló a kátyúzás, hiszen az útnak nincs
alapja. Ezért, amit ma kijavítunk, 2-3 hét
múlva újra tönkremegy... Ennek ellenére természetesen - idén is szigorú ütemterv

alapján végezzük feladatunkat. Ez a
gyakorlatban a következőket jelenti: a turisztikai szezon megkezdése előtt a Fürdő
környéki utakat hozzuk rendbe. Ezt követően a tömegközlekedési útvonalak, majd
Sárospatak további, a közlekedés szempontjából jelentős útjai, utcái (pl. Baross,
Hunyadi, Kinizsi, Martinovics) következnek. Idén - hasonlóan a tavalyi évhez - 8-10
millió forint közötti összeg áll rendelkezésünkre ezen feladatok elvégzéséhez.
Az aszfaltot továbbra is Szabolcsból (Timár, Nyíregyháza) tudjuk legközelebbi
helyről beszerezni.

TOURINFORM IRODA

A DÍSZVENDÉG: SÁROSPATAK ÉS ERDÉLY

Az önkormányzat döntése alapján továbbra is az Újbástya épülete ad helyet a Tourinform Irodának. Komáromi Katalin, A
Művelődés Háza igazgatója arról téjékoztatta lapunkat, hogy az idegenforgalmi szezon kezdetéig egy fő idegenforgalmi szakember látja el a feladatot. Május 1-től hoszszabbított nyitva tartással állnak majd az
érdeklődők rendelkezésére, akkor már három fős létszámmal.

2011. március 17-19 között idén tizennyolcadik alkalommal rendezik meg
Miskolcon Észak-magyarország legnagyobb idegenforgalmi kiállítását, a
„MENJÜNK VILÁGGÁ…!” utazási kiállítást. A külföldi díszvendég Erdély, a belföldi pedig Sárospatak lesz. Ezt azt jelenti,
hogy kiemelt helyen álló standon helyi
specialitásokkal és programokkal várjuk a
látogatókat: a Zsindely Népi Együttes Szebé-

nyi Lúciával, a Bodrog Néptánc Együttes, a
Farkas Ferenc Művészeti Iskola növendékei,
a Vay Miklós Szakképző Iskola diákjai és tanárai, a Szent Erzsébet Történelmi Társaság
és pataki kézművesek mutatják be városunk
hagyományait és sokszínűségét. A 10 órakor kezdődő megnyitóra Fekete Csaba kisbíró hívogatja a jelenlévőket, az eseményt
pedig Ringer István tárogató muzsikája teszi emlékezetessé.

termelési főmérnök sajtóközleményben
válaszolt kérdéseinkre. Ebből kiderül, hogy
a kivitelezési terveket szaktervező készítette, a műszaki ellenőrzési feladatokat
pedig a megbízó, azaz a Közút képviselői
látták el. A garanciális javítást mindentől
függetlenül el fogják végezni.
A javítás az időjáráson múlik
Filai József Attila arra a kérdésünkre, hogy
ismerve és elfogadva az okokat, mikorra
várható a felújítás kezdete, azt válaszolta,
hogy a főút jelenlegi hibáit folyamatosan
igyekeznek megszüntetni, ez azonban az
időjárástól is függ. A költségekkel kapcsolatban elmondta, hogy a 37-es főút teljes
felújításához legalább 2 milliárd forintra
lenne szükség.
Nem vagyunk egyedül
Már a facebookon is külön csoportban
osztják meg egymással térségünk állampolgárai a 37-es számú főúttal kapcsolatos
gondjaikat és észrevételeiket. „Akiket felháborít a 37-es út állapota” címmel életre hívott közösség képekkel, videókkal és személyes élménybeszámolókkal tarkítva
próbálják meg felhívni a figyelmet az áldatlan állapotokra. Eddig több mint félezer
ember olvasta el az itt szereplő bejegyzéseket, és fűzött hozzá véleményt. Például ezt:
„A 70-es években Munkács felé buszozva el
voltam szörnyűlködve, hogy lehetnek ilyen utak. Most 2011-re mi is eljutottunk ide!! Szégyen-gyalázat.”
Nagy Mariann
Érdemes tudni
Amennyiben az út állapota miatt keletkezik kár a gépjárműben, érdemes a
helyszínen fényképet készíteni, és azzal
igazolni a kárigény jogosságát. A kárbejelentést a www.kozut.hu oldalról letölthető űrlapon vagy a megyei igazgatóságon személyesen is meg lehet tenni.
Az sem árt, ha van egy tanú is, aki igazolja hogy milyen kárunk keletkezett.
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Közszolgáltatás

Újra a szemétszállításról
A patakiakat érdekli a szemétdíj mértéke, és ennek az érdeklődésnek hangot is adnak.
Különösen az egyedülállók panaszolják, hogy ők nem termelnek annyi szemetet, hogy hetente
megteljen a kukájuk, így igazságtalannak érzik, hogy ennek ellenére ugyanannyit kell fizetniük,
mintha tele lenne a szemetes edényük. Mindenki számára az lenne elfogadható, ha az
elvégzett szolgáltatással arányosan kellene fizetni a díjat. A pénzügyi és gazdasági bizottság
februári ülése után Hajdu Imre elnök és Törökné Hornyák Rita, az Önkormányzat környezetvédelmi referense tájékoztatott a lehetőségekről.
60 literes kuka félévtől
A nagy vita elmaradt, mert úgy tűnik, hogy
a ZHK nyitott az önkormányzat módosítási javaslataira. Hercsik István igazgató úr
az ülés végén már 2011 félév végétől elfogadhatónak tartotta a 60 literes kukák bevezetésének lehetőségét, illetve azt, hogy a
számlákat ne negyedévente egy összegben,
hanem havonta elosztva fizesse a lakosság.
Mindehhez azt is hozzátette, hogy ő ugyan
támogatja az elképzelést, de a szemétszállítási cégben 80 önkormányzat vesz részt, így
ez a 80 önkormányzat hoz döntést a mindenkori díjtételekről és a hozzárendelt
szolgáltatásokról. – mondta a bizottság elnöke, majd azzal folytatta, hogy átnézve a
lehetőségeket, az önkormányzat mozgástere sajnos elég szűkre szabott. A 60 l-es kukák

rendszerbe állítása nem jelenti a díjak 50
%-ra csökkenését, mert az eddigi tapasztalatok szerint az a 120 l-es edényzet díjtételének kb. 75-80%-ára fog mérséklődni.
Alkotmányellenes
Törökné Hornyák Rita alaposan utánajárt a
szemétdíj jogi szabályozásának, és azt a következtetést vonta le, hogy a teljesítmény
arányos díjfizetés bevezetése érdekében az
önkormányzatok számos eltérő módszerrel végezték a díj megállapítását, de az Alkotmánybíróság ezeket a rendeleteket határozataiban elutasította. A hulladékgazdálkodásról szóló, 2000-ben megalkotott
törvény ugyan kimondja, hogy a szemétszállítási díjat az elvégzett szolgáltatással
arányosan kell megállapítani, de a bírák a

arányosan kell megállapítani, de a bírák a
következő megoldásokat mind elutasították: szobánkénti fix havi összeg, egy háztartásban élők vagy helyiségek száma alapján
megállapított díj. Az egyedi mérést pedig a
szolgáltatók nem tudják bevezetni, mert
aránytalanul magas költségeket jelentene
számukra (mérleg, egyedi kódok, stb.).
Sokan jelezték, hogy mivel ők egyedül
élnek, nem termelnek szemetet. Az alkotmánybíráknak erre is van válaszuk: „Nem
életszerű, hogy a tulajdonos az ingatlan használata során rendszeresen, egyáltalán nem
bocsát ki hulladékot”, ezért a legkisebb méretű kuka használata minden háztartásnál
indokolt. „Az esetenként előforduló, a szerződött mennyiségnél kevesebb szemét kibocsátása miatt, vagy „üres” gyűjtőedény alapján
kifizetett szolgáltatási díj a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás aránytalanságát nem vonja
maga után, mivel a szolgáltató ilyen esetekben is megjelenik, és költségei merülnek fel.”
Mit lehet tenni?
A fentiekből úgy tűnik, mintha az Alkotmánybíróság nem nagyon fogadná el az
emberek jogos igényeit, de azért nem enynyire egyértelmű a helyzet, hiszen arra le-

hetőséget ad - és az önkormányzatok 90%a is ezt alkalmazza -, hogy többféle méretű
kukákat lehessen használni. Utánanéztünk, és kiderült, hogy szinte csak a ZHK
szolgáltatási területén nem rendszeresített
a 60 literes gyűjtőedények elszállítása, illetve rendszerbe állítása. Ennek többféle magyarázata lehet, de a leginkább kézenfekvő talán az, hogy a 2003-ban megkötött
közszolgáltatási szerződésben erre kevés figyelmet fordítottak azért, mert akkor még
nem alakult ki a díjmegállapítás gyakorlata.
A lenti táblázatból jól látszik, hogy a fizetendő díjak tekintetében Sárospatak a középmezőnyben áll. Reméljük, hogy sikerül
ezen javítani, és közelíteni pl. a cigándi
árhoz, mert a szerződés 2013-ban lejár, így
éppen esedékes annak újragondolása akár a
ZHK-val, akár más szolgáltatóval…

ENNYIT KELL FIZETNI...
Település
Miskolc
Szerencs
Onga
Kazincbarcika
Sárospatak
Ózd
Cigánd
Mezőkövesd

Fizetendő
550
485
469
463
463
450
409
394

Szolgáltató
AVE Miskolc
SZHK
Cirkont Zrt
ÉHG
ZHK
Ózdi HK
AVE Miskolc
Remondis Kft

TEGYEN FEL KÉRDÉST! UTÁNAJÁRUNK Késsel fenyegetőzött: 4 év börtön

Igaz-e, hogy az önkormányzat nem tudja kifizetni a béreket?
Dr. Komáromi Éva jegyző válaszol
Ez, a Sárospatakon sajnálatos módon elterjedt hír nem igaz, mert kétségtelen, hogy
a város nehéz gazdasági helyzetben van, de
a bérek és más, kötelezően fizetendő, juttatások fedezete biztosított, mert a lakosságszám utáni, és feladat-típusú állami normatívák összege meghaladja a bérjellegű
kifizetések mértékét.
Ezt egyébként az intézményeinkben dolgozó munkatársaink is meg tudják erősíteni, hiszen idén is jóval a törvényben meghatározott időpont (minden hónap 10-e)
előtt megkapták havi juttatásukat.
Sárospatak 2011. évi költségvetése viszszafogott és takarékos, abból az intézmények működése és a bérek kifizetése egyaránt finanszírozható.

Lehet-e gyalogátkelő a Hegyi-féle ABC környékén?
György Zoltán főtanácsos válaszol
A gyalogátkelők létesítésére vonatkozó
előírásokról a 20/1984. (XII. 21.) Kormányrendelet VI. fejezet 23. pontja rendelkezik.
Ez alapján sajnos megállapítható, hogy az
Eötvös út (Vörössipkások útjától a vasúti
kereszteződésig) kérdéses szakaszán elvileg lehet ugyan, de a gyakorlatban - kifejezett költségigénye miatt - gyalogátkelő létesítése megvalósíthatatlannak tűnik: vagy
járdakapcsolat nincs, vagy a közvilágítás hiányzik, a vasúti pálya közelsége, útkereszteződések, illetve kapubehajtók megléte...
Ha mindezek rendelkezésre is állnának,
akkor sem lenne könnyű, mert az Eötvös
út a Magyar Állam tulajdonában van (kezelője a Magyar Közút Kht.).

Néhány óra leforgása alatt négy év
szabadságvesztést kapott az a sárospataki férfi, aki február 25-én a polgármesteri hivatalban késsel fenyegette meg az ott dolgozókat.
Sajtótájékoztató keretében Dr. Komáromi Éva jegyző elmondta, hogy munkatársait nagyon megviselte az eset, hiszen a férfit már régóta ismerték, több
éve ügyfelük volt és nem számítottak
ilyen viselkedésre. A férfi aznap egyébként ügyintézés miatt kétszer is felkereste a gyámhivatalt, ahol másodjára
dühbe gurult: előbb berúgta az ajtót,
majd egy kést vett elő és azzal fenyegette meg az ott dolgozókat.
Bacsó Tibor rendőr őrnagy, a Sárospataki Rendőrkapitányság szóvivője a sajtó-

Megkérdeztük, hogy mit szól...

tájékoztatón hozzátette, hogy a dolgozók ekkor kértek segítséget a rendőröktől és a portaszolgálattól. A közös fellépésre a férfi nem fenyegetőzött tovább,
akit ezután előállítottak. A huszonéves
fiatalembert gyorsított eljárás keretében, felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás és hivatalos személy elleni
erőszak miatt a Sátoraljaújhelyi Bíróság
már aznap délután letöltendő szabadságvesztésre ítélte. Aros János polgármester elmondta, hogy ilyen eset még
nem fordult elő a hivatalban. Az ítélet
pedig azt mutatja, hogy a törvény valóban biztonságot tud nyújtani azoknak,
akiket hivatalos személyként ilyen attrocitás ér.
Nagy Mariann

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉS

A LAKÓTELEPEN
...a járóbeteg szakellátó központ építéséhez? Belgyógyászati
szűrés: vércukorszint, ko-

Baranyi Zoltánné
Már szükség volt egy modern egészségügyi központra. Sárospataknak nagy a vonzáskörzete, sokan járnak ide.
Sok az idős is, nekik egy lift is jó lenne, mert néha alig bírunk felmenni a rendelőkbe. Az fontos lenne, hogy
majd minden vizsgálatot helyben intézzünk el, mert fárasztó és költséges Újhelybe, meg Miskolcra járni. Hallottam hogy nehéz anyagi helyzetben van a város, de jól teszik, hogy költenek az egészségünkre.
Szebényi Gábor
Néhány éve már a fővárosban élek, de havonta meglátogatom szüleimet. Örömmel tapasztaltam, hogy épül az
új egészségház, mert erre már szüksége volt a városnak. A színvonalas egészségügy szerintem inkább vidéken
tapasztalható. Az orvosok, nővérek is közvetlenebbek. Az utóbbi években Mexikóban és Írországban jártam
tanulmányi úton. Állíthatom, hogy felkészültségben a magyarok a jobbak. Az viszont tény, hogy szebb épületekben, és néha modernebb eszközökkel dolgoznak. Most ez valósul meg Patakon is.
Fedor Mátyásné
Remélem, hogy sok olyan szakrendelés lesz majd helyben, amelyek miatt nem kell Újhelybe menni. Én
ugyanis biciklivel járok, így nagy gondot okoz, ha egy vizsgálat miatt át kell mennem Sátoraljaújhelybe. Jó volna, ha jó szakorvosok is jönnének, akik megfelelően ellátnának minket. A mi korunkban már sajnos havonta
kell orvoshoz járni, és nem mindegy az sem, hogy milyen kedves az orvos velünk. Az már most látszik, hogy
nagy lesz az épület, csak bírja fizetni a rezsit az önkormányzat.

leszterin, vérnyomás, testsúly, valamint
légzésfunkció vizsgálatok orvosi szaktanácsadással egybekötve. Keresztúri Ferencné, az Egészségház vezetője, tájékoztatása
szerint ez volt a programja a Carolina Óvodában február 12-én megtartott ingyenes
egészségügyi szűrésnek, amelyen több
mint százan vettek részt. A Rendelőintézet
munkatársai, Dr. Markovics János vezetésével az ilyen alkalmakon díjazás nélkül is
szívesen vesznek részt, mert tudják, hogy a
megelőzés felér egy fél gyógyulással...
A terület képviselői, a program szervezői,
Sikora Attila és Szvitankó Tamás elmondták, hogy az őszi végardói szűrés sikerét látva gondolták azt, hogy a Lakótelepen, ahol
sok idős él, különösen indokolt lehet egy
hasonló program megszervezése.
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Sportosztályok elsőtől és ötödiktől, tehetséggondozás, nyári táborok

Minden szülő felelősségteljes döntést hoz, amikor arról határoz, hogy iskolás korú gyermekét
melyik iskolába írassa be. A „Rákóczi” 2010-ben vált a kompertencia alapú oktatás kistérségi
referencia intézményévé. Szegedi Istvánné igazgatóval az iskola pedagóiai alapelveiről, terveiről és hagyományossá vált programjairól beszélgettünk.
A „rákóczis szemlélet”
Iskolánk alapvető célja természetesen az,
hogy diákjaink biztos tudást szerezve, gondolkodó és tevékeny emberként lépjenek
a következő iskolafokozatba.
Fontos célunk ezen kívül az is, hogy gyermekeink szeressenek iskolába járni, és a tanulás
meghatározó értékké váljon számukra!
Pedagógiai munkánkban az önálló művelődésre való felkészülésre, az egyéni tanulási
stratégiák elsajátíttatására, a középiskolában való helytálláshoz szükséges alapok
letételét vállaljuk.

létikai edzések mellett. Harmadiktól további egy-egy sportágat (labdarúgás, kézilabda) vezetünk be. Ötödiktől atlétika,
úszás, majd foci, kézilabda és kosárlabda
sportágakban nyújtunk emelt óraszámban
edzéseket. Beiskolázási programunk iskolánk honlapján olvasható.

Az elmúlt években kidolgozott prog- kalmakból. Nagyon lelkes, sokat dolgoramjainkat tovább folytatjuk. Ezek is- zó testülettel találkozom itt. Sok érdekolánk minden tanulójának egyszerre kes, vonzó ötletük van, amelyekkel a taadtak feladatot, és remélhetőleg külön- nítási órák utáni ünnepnapokat igényes
leges élményt is. A nagy projektek ki- megrendezésben töltik ki. Ilyen volt pl.
dolgozásán és megvalósításán sok fel- a Mikszáth Kálmán emlékére rendezett
nőtt és gyerek dolgozik együtt (Boszor- 24 órás felolvasás, amelynek szenzációs
kányszombat, Budapest, de csodás!, volt a megvalósítása. Példát mutatnak
Optimális osztálylétszám, kreativitás
másoknak is munkaszeretetből, lelkeMikszáth
felolvasó nap).
Teljes szakellátottsággal, ideális létszámú
sedésből. A humor szintén fontos eleosztályokban dolgozunk. A gyerekek
csoportbontásban tanulhatják az informa- Külső szemmel: jó hangulat, humor me az életüknek, a gyermekek számára
tikát, az idegen nyelveket (angol, német), Lavotháné Dr. Jáger Katalin ny. főisko- szervezett rendezvényeiknek. Jó hanguvalamint felső tagozatban a matematika és lai tanár rendhagyó irodalmi órákat latú, gyermekszerető társaság munkáltechnika tantárgyakat. Iskolánkban a ha- tartva gyakran megfordul az iskolában. kodik ebben az iskolában, a napjainkban
Beíratkozás sport osztályokba
nem túl kedvező körülmények között is.
A 2011/12-es tanévben két első osztály in- gyományos tanórák mellett egyre jelentő- Ő így látja a Rákóczit:
dítását tervezzük. A tanítók 4. osztály végé- sebb szerephez jutnak a nagyobb gyerme- Mindig szívesen megyek a II. Rákóczi Hajrá Rákóczi! Gratulálok, így tovább!
ig tanítják a gyerekeket, így biztosítva szá- ki aktivitást biztosító és kreativitást igénylő Ferenc Általános Iskolába akár rendha- „Sic itur ad astra.”
- hajdu mukra az állandóságot és a biztonságot. Az munkaformák is: projekt órák, csoport- gyó irodalomórát tartani, akár más alelsős tanító nénik szeptembertől Horváth munka, tanulói témafeldolgozások.
Istvánné és Gombár Sándorné, illetve A helyi tanterv kidolgozása lehetővé tette Carolina Ovi
számunkra, hogy Sárospatak földrajzi, törKerekes Éva és Fodorné Sütő Judit lesznek.
A következő tanévtől felmenő rendszerű ténelmi és irodalmi értékeit kiemelt szinten Úszás, néptánc, zeneovi, játékos angol - Nyugodt környezet
testnevelés tagozatos osztály indítását tudjuk dolgozzuk fel. Nálunk évek óta izgalmas,
felajánlani első és ötödik osztályos tanuló- rendhagyó órák sorozata zajlik: ásványok, Tavaly szeptemberben adták át az ovisoknak a felújított és kibővített Carolina
inknak. Elsőben és másodikban az úszás- gombák, irodalom, történelem, zene, a Tisza Óvodát a Zrínyi utcában, ahol tágas, világos és barátságos csoportszobák, tornaoktatás kap kiemelt szerepet a képességfej- világa, fizika, természetvédelem. A sort hosz- zene-, és könyvtárszobákat, galériát és sütőkonyhát alakítottak ki, hogy a gyerekek minél családiasabb környezetben tölthessék a hétköznapokat. Lendvainé
lesztő játékok- és gyakorlatok, valamint at- szan folytathatnám...
Szendrei Ágnest, a Carolina Óvoda és Bölcsőde vezetőjét a beíratkozás előtt kérdeztük az óvoda nevelési céljairól és eszközeiről.
Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás

Sárospatak óvodája várja a gyerekeket

pályázatot hirdet
belső ellenőr
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, a foglalkoztatás jellege:
határozott idejű távollévő helyettesítése GYES idejéig tartó közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 3950 Sárospatak, Kossuth utca 20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) Korm.
rendeletben foglalt belső ellenőrzési feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, közgazdasági, jogi, államigazgatási, illetve a 193/2003.(XI.26.) Korm.
rendelet 11. §. (1) bekezdése szerint
- Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Költségvetési területen szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
- Belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában való szereplés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
- Postai úton: Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás - 3950 Sárospatak,
Kossuth u. 20. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 44/2011, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.
Beadási határidő: 2011. március 16. Az elbírálás határideje: 2011. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Nádasi Bálint nyújt, a
47/511451-es telefonszámon. A pályázati felhívás teljes tartalma elérhető a
KSZK honlapján: https://kozigallas.gov.hu

Városunk óvodáiban mintaértékű személyi, és kiemelkedő tárgyi feltételek mellett
magas színvonalú óvodai nevelés folyik.
Célunk a gyermeki személyiség fejlesztése a
játékon, és a különböző tevékenység formákon keresztül. Elérni azt, hogy nyugodt, családias környezetben a gyermekek 6-7 éves
korukra alkalmassá váljanak az iskolai életmód elsajátítására.
Intézményeinkben a mindennapi játékon,
és az ismeretnyújtó tevékenységeken kívül
az angol nyelvi előkészítő, az úszás oktatás, a
zenés torna, a zeneóvoda és a gyermek néptánc is hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek ismeretei, készségei és képességei
minél harmonikusabban fejlődjenek. Óvodánk mindehhez igazán jó lehetőséget
nyújt, hiszen rendkívüli feltételek biztosítják a varázslatos óvodás éveket, és a gyermekek megfelelő fizikai, értelmi és érzelmi
fejlődését a sikeres és eredményes iskolakezdéshez.

Szeretettel hívjuk városunk minden
óvodását és bölcsődését - a jelenlegieket
és a leendőket is - szüleikkel együtt
a Carolina Óvoda és Bölcsőde Zrínyi
úti székhely intézményébe, ahol
2011. márciusának
valamennyi szombatján
(5-én, 12-én, 19-én és 26-án)
du. 15-17 óra között

JÁTÉK DÉLUTÁNt
tartunk !
Várható programok:
- ismerkedés az intézménnyel (bejárás, megtekintés)
- játék a zsibongóban
- képeskönyv nézegetés a könyvtárban
- programok a rendezvényteremben

- barkácsolás a galériában
-mozgásos játékok a tornateremben
- tánc a zeneszobában
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Február a megemlékezések hónapja
A doni katasztrófában hősi halált halt katonákra és a kommunizmus áldozataira emlékeztünk
2011. február 9-én a II. magyar hadsereg pusztulásának emlékére régen látott
megemlékezés színhelye volt a Béla király téren álló 2. világháborús emlékmű. Az
önkormányzat mellett civil szervezetek és pártok képviselői is megkoszorúzták
az emlékművet. Február 25-én, a Kommunizmus áldozatainak emléknapján,
Rácz Sándor, az 1956-os forradalom egyik vezéralakja, a Központi Munkástanács
elnöke tartott előadást az Árpád Vezér Giumnáziumban, és mondott emlékbeszédet Becker András Városháza falán elhelyezett emléktáblájánál.
Don-kanyar
Emlékbeszédében a szónok, Gáll József
nyugalmazott középiskolai tanár, a Wass
Albert Kör elnöke felelevenítette az 1943.
januári eseményeket. Amikor -30 fokos
hidegben jóformán felszerelés nélkül kellett volna feltartóztatni az előre nyomuló
szovjet csapatokat. Ez nem sikerülhetetett.
Fiúk, apák, honvédek és tisztek haltak hősi
halált idegen földön.
Az emlékezés kötelességünk
Az önkormányzat három rendezvényt
szervezett. Aros János polgármester
elmondta: „Ennek a katasztrófának az
okait kutatjuk és keressük. Egy tény azonban
tagadhatatlan, hogy ezek a magyar katonák
bátran harcoltak, és hősként haltak meg. A
túlélők közül közül pedig sokan nyomorékon, örökre megalázva tengették tovább
életüket. A végső következtetés az, hogy meg
kell állnunk legalább egy percre és méltó

tiszteletet adni azoknak a hősöknek, akik
életüket áldozták a hazájukért!
A koszorúzást követően a moziban telt
házas előadáson vetítették le Bubenkó Gábor, Szögligettől a Don-kanyarig című filmjét, majd az Újbástyában nyitották meg a

Zempléniek a Donnál című kiállítást, amelyért köszönettel tartozunk a Zempléni
Hadtörténeti Társaságnak, és a kiállítás rendezőjének, Gyárfás Pál nyugalmazott határőr alezredesnek, aki a kiállítás kapcsán
elmondta, hogy „a Magyar Honvédség Németország oldalán bonyolódott bele a II.
világháborúba, aminek következtében a németek harcaiban is részt kellett vennie. A magyar katonák felszereléseit, fegyverzetét, egyenruháját, kitüntetéseit, dokumentumait hoztuk
magyar történelem lapjaira, csakúgy, mint
el a kiállításra, ami zempléni hősökhöz és kaaz 1956-os forradalmat követő megtorlátonákhoz kötődik.“
sok. A megemlékezésen a szokatlanul hideg időjárés ellenére szép számban jelenA kommunizmus áldozatai
tek meg városunk polgárai.
Rácz Sándor, a Központi Munkástanács
1956-os elnöke Sárospatak város Önkor- EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT
mányzata és a Wass Albert Kör vendége1848. MÁRCIUS 15.
ként február 25-én délelőtt az Árpád Vezér
HŐSEIRE
Gimnázium végzős diákjainak beszélt a
AZ ISKOLAKERTI
kommunizmus bűneiről. Ezt követően a
KOSSUTH-SZOBORNÁL
képviselőtestület ülésén szólalt fel, köszöntve Sárospatak polgárait, majd a képvi2011. MÁRCIUS 15-ÉN
selőkkel együtt vonultak a Városháza falán
10 ÓRAKOR!
elhelyezett emléktáblához.
Beszédében kifejtette, hogy Sztálin magyar
kiszolgálói mesterükön is túl akartak tenni
kegyetlenségben, ezért az 1948-1956
közötti időszak fekete betűkkel íródik a

ÜNNEPEL A REFORMÁTUS EGYHÁZ
ELKÉSZÜLT A ZSUZSANNA-HARANG

Mozi

A PANNON TENGER KALÓZAI

A mozik helyzete egyre aggasztóbb, hallatŐrbottyánban készült Gombos Miklós harangöntő mester keze nyomán a 325 kg súlyú harang, mely a sárospataki reformá- szik az országos médiából. Igaz. A probléma
tus templom tornyában kap majd helyet. A Sárospataki Református Egyházközség összefogásának köszönhető, hogy ezen- halmazból ragadjunk ki egyet, (és meg).
túl Lorántffy Zsuzsanna emlékét egy harang is tovább őrzi.
Legyen ez a következő állítás: „Kevesen járVirágh Sándor református lelkész elmond- feldúlták, ami azóta sem lett helyreállítva. raöntésének 60. és a templom felszentelé- nak moziba.”. Miért? Egy átlagos néző (20ta, hogy a közel 2 millió forintba került ha- Mindeddig nem volt olyan hely, ahol mél- sének 230. évfordulóját. Ilyen előzmények 50 éves) naponta 4 órát tévézik, havonta
rang ára adományokból gyűlt össze. Érde- tóképpen megemlékezhettek volna a feje- után talán természetes, hogy az idei refor- 4-5 letöltött filmet néz meg, azokat tokesség, hogy bár a templomban három ha- delem asszonyról, így a harang nem csak mátus bál bevételét is a harangra fordítják: vábbadja, nem megy moziba (nincs idő rá,
a mozgató szerkezet elkészítését fizetik tömeg van/nincs senki, idegen emberek,
rangnak van helye, eddig csak kettő szol- hiányt pótol, hanem emléket is állít.
gálta a híveket. Az új, „h”-hangon megszó- A várhatóan 2011. júniusában felszente- belőle. A nagyszabású nyár eleji ünnepi drága a jegy), letölti, elkéri. Ismerős? Lehet
lalóval együtt válik teljessé a másik két ha- lendő Zsuzsanna-harang így lesz a tiszte- rendezvényről természetesen részletesen piaci, kormányzati stratégia, támogatás, szuper filmek, bármi, ha mi egyszerű polgárok
rang hangzása. Talán nem köztudomású, letadás jelképe. Ekkor ünnepli az egyház- beszámolunk majd.
Nagy Mariann azt tesszük, amit. Teljesen természetesen
hogy Lorántffy Zsuzsanna sírját 1671-ben község a legöregebb - Rákóczi - harang újtöltjük le adjuk tovább a filmeket engedély,
ellenérték nélkül. Ez kalózkodás. Ezen a téPÁLYÁZATI FELHÍVÁS
FELHÍVÁS
ren
Magyarország sajnos igen előkelő heORGONASÍP ÖRÖKBEFOGADÁSÁRA!
A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. (3980 Sátoraljaújhely, lyen áll. Mi a megoldás? Közhely, de igaz: a
Színház
köz 4.) taggyűlése
világ, a környezetünk olyan, amilyenné
A Sárospataki Bazilika Orgonájáért Közhasznú Alapítvány nevében
várjuk mindazon személyek, cégek, vállalkozások és szervezetek jelenttesszük. Meg lehet próbálni elmenni a moPályázatot ír ki
kezését, akik velünk együtt fontosnak érzik - és lehetőségük van a segíziba, jegyet venni, kalóz filmet nem nézni,
a társaság ügyvezetői állásának betöltésére
tésre -, hogy Sárospatakon, Árpád-házi Szent Erzsébet szülőhelyén a
és nem továbbadni! A többit meglátjuk.
Pályázati feltételek:
Bazilika XVIII. század végén készült barokk orgonája újra a hívek, a
100 évig ez működött...
- Államilag elismert felsőfokú iskolai végzettség
nagyszámban városunkba érkező zarándokok és az orgonamuzsikát
- Büntetlen előélet
Sajószegi Gábor
kedvelők szolgálatába álljon.
1-1 síp örökbefogadásának feltételei:
- magánszemélyek:
minimum 20 000 Ft
- cégek, vállalkozások:
minimum 50 000 Ft
Alapítványunk vállalja:
1. Az orgona átadását követően az örökbefogadók nevének megörökítését és elhelyezését méltó módon a Bazilikában.
2. Az átadást és felszentelést követő nyitó hangversenyre meghívó küldését, és ingyenes helybiztosítást részükre. A nyitó hangversenyre
igyekszünk az alka-lomhoz méltó neves előadókat megnyerni.
Alapítványunk számlaszáma:
ERSTE BANK 11600006-00000000-42091916
Plósz Bertalanné
az alapítvány elnöke

Stumpf Gábor
alapító, titkár

- Médiánál (rádió, tv, írott sajtó) szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
A nyertes pályázót a taggyűlés az ügyvezetői tisztség betöltésére 4 éves
időtartamra választja meg. A munkakör 2011. április 01-től tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft., 3980 Sátoraljaújhely,
Színház köz 4., Tel.: 47/322-744) Illés István főszerkesztőtől és Koleszár
Miklósné gazdasági igazgatótól.
A részletes pályázati kiírás letölthető a www.sarospatak.hu oldalról
A pályázatot legkésőbb 2011. március hó 18. napjáig beérkezőleg küldhetik
meg, postai úton, zárt borítékban, az alábbi címre:
Dr. Barati Béla ügyvéd, 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 16.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredményte-lenné
nyilvánítására.

Sárospatak város Önkormányzatának havonta
megjelenő ingyenes közéleti lapja
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Szerkesztő: Hajdu Imre
Munkatársak: Nagy Mariann, László Irén, Szentirmai
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Baranyi Balázs István
Postacím: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Telefon: 47/513-350, E-mail: ujsag@sarospatak.hu
Együttműködő partner: www.sarospatak.hu
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Életút

Tarr Ödön
Tarr Ödön, mesterfodrász. Született
1924. május 24-én, Karcsán. Édesanyját fiatalon elveszítette, két testvérével együtt csizmadia mester
édesapjuk nevelte fel. 1940. március
27-én tette be a lábát a vajdácskai
fodrászatba. Az első ember, akit
megnyírt, Mózes Lajos volt. Az olló
csattogása onnantól kezdve megállíthatatlan volt.
10 évig dolgozott Vajdácskán, ahol elsajátította a mesterséget. Erőt vett magán és Sárospatakra jött, hogy megnyíratkozzon, pontosabban azért, hogy beszélhessen a mesterrel. Kaczián Gyula,
akkori ipartestületi elnök, látott benne
fantáziát, és maga mellé vette. Nem
sokkal ezután megalakult a Szövetkezet... Két évvel később, 1954-ben a törvény megengedte, hogy egyéni kisipa-
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ahogy megtudták: Tarr Ödön volt a
mestere. Ezen elismerésen kívül nyolc
díjjal, oklevéllel büszkélkedhet.
Ismertsége a tengerentúlon is megvan.
Egy amerikai napilap, a sárospataki fodrászról cikkezett, a kint élő magyarok
elmondása alapján. 77 évesen adta viszsza az ipart. Azóta csak barátokat, rokonokat nyír vagy borotvál. A keze, mai
napig sem remeg. Csak a hangja - egy
picit -, amikor a régi élményekről mesél.
Mint mondja: nem álmodott sikeres
üzletről, csak dolgozott. Manapság viszont arról álmodik: már nyitás előtt
rosok alakuljanak. Ödön bácsi ekkor a
sorban állnak üzlete előtt. Úgy, ahogy
rendszer rosszallása ellenére önálló
régen volt.
üzletet indított. A szalon 28 évig volt a
Prokop Viktor
Patika-közben, majd a főutcán. IdőközTudta, hogy...
ben megnősült, és Olaszliszkán is nyi...régen nem volt zselé: a férfiak szappa-nos
tottak egy műhelyt, ahol a szintén fod- vízzel igazították frizurájukat.
rász felesége dolgozott. A hosszú évek ...Hegyi Tibor 2 hétig volt Tarr Ödön fodrász
során pontosan 30 tanulót neveltek ki a tanulója. Annak idején a törvény egyszerre két
szakmára. Egy miskolci vizsga alkalmá- tanulót engedett, Tibor lett volna a harmadik.
val diákjának azonnal állást kínáltak, Így a fodrász pálya meghiúsult.

Vállalkozások: Patak építői

Gombos Levente - Levi Fotó
Nehéz lenne olyan embert találni Sárospatakon, akiről még nem készített fotót.
Olyat még nehezebb lenne, akinek már készített valamilyen finom koktélt. Mindkét esetben a több mint 30 éve fotózó Gombos Leventéről van szó. Pontosítok,
hogy képbe kerüljenek: Leviről.

Harmadéves gimnazista korában Dr. Katona Ferenc fotó fakultációján került kapcsolatba a masinával, ami akkor még -1984ben - Praktika volt. Az iskolai rendezvények fotózása során kezdett kiteljesedni
a szerelem, és vezetett az útja egyenesen a
miskolci Szemere Bertalan Szakképző Iskolába, ahol Levi fényképész szakmunkásnak tanult.
Az iskola elvégzése után Újhelyben dolgozott, majd jött a katonaság, ahol ún. infra
műszerészként jegyezték, ám valójában a
század fotósa volt. A bakaság után nyitotta
meg első üzletét Sárospatakon. A Rákóczi

utcai családi házat alakította át műteremmé. Akkor még sötét laborokra is szükség
volt a fényképek előhívásához. Mára, a digitális fényképezőgépek korszakában mást
jelent fotósnak lenni. Megváltozott a szakma presztízse - mondta Levi - amit nem
bán, mert érdeklik az újítások.
A számos iskolai, esküvői, ballagási (…)
fotó mellett mást is letehet az asztalra.
Gyűjti például a régi fényképezőgépeket,
imádja a motorokat (mostanság oldalkocsis Pannóniával szeli az utat). Gyerekkorában zeneiskolába járt. Egy koncert fotózásának szünetében belebotlott a fuvolába.
Újra kipróbálta, ám végül a szaxofon mellett döntött. Ha csak teheti, zenél a barátaival. A jó hangulatról is tud gondoskodni.
2010-ben bármixeri végzettséget szerzett.
Mint mondja; a jó koktél is egy „komponálás” eredménye. Akárcsak a jó zene, és a
jó fotó. A Levi fotó.
Prokop Viktor

Földmérő
Mérnöki
Iroda
Sebők Tamás
06-30/269-3680
Tel/fax: 06-47/655-097
Sárospatak
Kazinczy út 1.
(erdészet épülete)

HIRDESSEN
a
-ban!

Pályázatok vállalkozásoknak
Közel száz, a térségben és helyben működő vállalkozás vezetője és képviselője vett részt azon a
fórumon, amelyet a polgármesteri hivatal dísztermében szervezett meg a város önkormányzata. Aros János polgármester meghívására a fórumon részt vett Kormány Krisztián a NORDA
operatív igazgatója, aki a várható pályázati kiírásokról beszélt és megemlítette azokat a
témaköröket, amelyek ismeretében a pályázó által beadott dokumentáció eredményes lehet.
Ezt követően Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő a Széchenyi Terv által nyújtott új
lehetőségekre hívta fel a figyelmet, és kiemelte, hogy elsősorban azoknak a vállalkozásoknak
érdemes majd pályázni, akik hosszú távon gondolkodnak cégük jövőjét illetően.

Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő meghívására 2011. február 9-én kínai üzletember delegáció tárgyalt a városházán. Elsősorban a Ruhaipari Zrt iránt érdeklődtek, de
Aros János polgármester más befektetési lehetőségekre is felhívta a - reményeink szerint jövőbeni befektetők figyelmét.
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KÖNYV(L)ES Repülő, Golyóstoll, Tank, Gomb, Kéz, Vicc A PATAKI DIÁK
I. Refi-ÁVG Kupa hattusa verseny az ÁVG-ben

Tóth Eszter Zsófia: Kádár leányai
(Nők a szocialista időszakban)
(Nyitott Könyvműhely, 2010. 200 oldal - 3392 Ft)

5éves terv szivarkát pöfékelő traktoros lányok, országgyűlési képviselőkké átvedlett
munkásnők, gyeses anyukák, pesti udvarlót
hajkurászó vidéki fruskák, Kossuth-díjas, kerékpárgyári rohammunkásnő - Kádár lányainak sokszínű arcai, avagy szocialista nőtörténet - nem csak nőknek.
A szerző három forrásból merít - életinterjúkból, a Nők Lapjából és a korabeli filmekből (Vészcsengő, Falfúró). A sorok között is olvas az akkori cenzúra-viszonyok
között működő „szívsajtó” cikkeiben.
Többször meghallgatta interjúalanyait,
újra és újra elmondatta velük élettörténeteiket, majd gondosan összevetette, kiérlelte a hallottakat.
Mikor jártak fodrászhoz az országgyűlési
képviselőnők? Milyen fényképeket nézegettek a lakótelepi bisztróban a Falfúró című filmben? „Unalom összkomfortban”,
avagy mi a gyes-neurózis? Miért nem sikerült pesti udvarlót fognia egy munkásszállón lakó lánynak, aki csipkebugyiban ment
randevúzni? Milyenek lehettek, és voltak, a
nők önmagukról és másokról való elképzelései a szocialista időkben? Érdekes kérdéseket jár körül az író.
A férfias foglalkozásokat űző (pl. buszvezető) nők helyzetét boncolgatva aztán megtudhatjuk, hogy végül is két tényező motiválta őket: egyrészt az anyagi gyarapodás
vágya, másfelől a társadalmi mobilitás lehetősége. Pőrén áll előttünk a dolgozó nő
többféle szimbolikus funkciója, a női egyenjogúság, a társadalmi egyenlőség.
Tóth Eszter Zsófia, a Kádár leányai. Nők a
szocialista időszakban című könyv szerzőjének célja a korszak érdekes, tanulságos - feldolgozása, a nők valódi helyzetének feltárása.
- eszel -

Árpád Vezér Gimnázium

Önkéntelenül Reagan és Gorbacsov 1985 utáni közeledése jut az ember eszébe, Táncórák után „Első Bál”
amikor arról kap hírt, hogy a Refi és az ÁVG diákjai, illetve a gimnáziumok diákSzajkó József tanár úr ötlete és elképzelése
önkormányzatai közös programot szerveznek. Márpedig ez történt. Az időpont:
és szervezése nyomán még tavaly október2011. február 8. Helyszín: az Árpád vezér Gimnázium.
ben társastánc tanfolyam indult az Árpád
Vezér Gimnázium és Kollégium falai között. Febrár 18-a pedig jelentős dátum marad, hiszen a kurzuson résztvevő 30 diák
ekkor „tette le a vizsgát”, azaz vett részt az
első bálján. A növendékeknek tánctanáruk, Stoffán Ferenc adta át az oklevelet,
majd Tóth Tamás igazgató köszöntötte az
egybegyűlteket és többek között arról
„Refisek, ÁVG-sek, pataki diák, ugyanaz...” tése után az árpádosok örülhettek, hiszen szólt, hogy „Jóleső érzés látni tanítványainJegyezzük meg Palencsár Ákos mondatát! ők nyerték meg a - reményeink szerint - ha- kat, hogy tanórán kívül értelmes szórakozási
lehetőségeket keresnek, találnak, amelyek a
A Református Kollégium Diák Önkor- gyományteremtő vetélkedést.
magánéletben a másikra való odafigyelést semányzatának tagjának ebben egy rövid 1. tusa - Tank Trouble (Online játék)
mondatban sikerült összegeznie azt, ami- Egyéni győztes: Ráski Péter. Csapat: ÁVG gíti, ugyanakkor harmóniára és igényességre
nevel.” A hajnalig tartó „Első Bált”a szülők
ért a két iskola diákjai között létrejött a 2. tusa - Kő-papír-olló
nagy, tudásalapú vetélkedés.
Egyéni győztes: Kiss Ádám. Csapat: ÁVG és tanárok kötetlen beszélgetése és tánca
zár-ta. Köszönet Szajkó tanár úrnak és a diAz összefogásról beszélt Lipécz Ádám is, 3. tusa - Tollszerelés
ákoknak! Reméljük, jövőre folytatása köaki az ÁVG DÖK tagja: „Mindenképpen Egyéni győztes: Götz Máté. Csapat: Refi
vetkezik legalább újabb 30 résztvevővel.
4. tusa - Gombnyomás
közeledett egymáshoz a két iskola.“
A szervezők túllépve az iskolai vetélkedők Egyéni: Pál Veronika. Csapat: Refi
Nem szégyen tanulni egymástól
hagyományos keretein, most nem töriből 5. tusa - Viccmesélés
A BAZ Megyei Pedagógiai, Szakmai, Szakvagy matekból, sőt nem is tréfás sorver- Egyéni: Szalánczi Richárd. Csapat: ÁVG
szolgálati és Közművelődési Intézet arra
senyből, hanem azokat továbbgondolva 6. tusa - Papírrrepülő hajtogatás
kérte fel az ÁVG-t, hogy a térség pedagóhatározták meg a párbaj nemét. A hat Egyéni: Kiss Ádám. Csapat: ÁVG.
gusaival ossza meg a természettudomáforduló hatféle izgalmas tusát eredmé(a patakinfo.hu nyomán)
nyos projekt szintű oktatásban szerzett tanyezett. Az összesített eredmény kihirdepasztalatait. A február 7-én megrendezett
eseményen „Az anyagok szerkezete, tulajdonságai és ezek vizsgálata” témakörben
Februári számunkban megígértük, hogy a lapzártánk után végetért 5-6. és 7-8. folytatott munkát Tóth Eszter tanárnő veosztályosoknak rendezett Városismereti Vetélkedőről is beszámolunk olvasóink- zette, melynek során a résztvevők a pronak. Azóta azonban nem csak a verseny zajlott le, de az eredményhirdetés is meg- jektoktatás alapvető elemeit láthatták: a ditörtént a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
ákok választáson alapuló tevékenységei során megvalósuló ismeretszerzést-, és felhasználást, valamint változatos munkaformák gyakorlását.

A „KICSIK” IS ISMERIK A VÁROST

Sikeres az iskolarendőr program

A legkisebbek vetélkedése legalább olyan
kiélezett küzdelmet hozott, mint a középiskolásoké. Az összes csapat rendkívül felkészülten érkezett az Újbástyába, amit már
az első forduló villámkérdéseinél is bizonyítottak, mert szinte alig volt hibás válasz.
Ezt követően régi sárospataki város-képeket kellett felismerni, ami bizony az idősebb generációknak is gondot okozhatott
volna, de a gyerekek ezt az akadályt is sikerrel vették.
Végül, a közel kétórás verseny végén a Kisrefi (Karászi Kitti, Didics Patrik, Tanászi
Ábel) csapata győzött megelőzve a másik
kisrefis csapatot (Gál András, Matisz
Ádám, Sánta Soma), harmadik helyre pedig az Árvaysok érkeztek (Dékány Lea, Fedor Zsófia, Rózsahegyi Luca).
A 7-8. osztályosok döntője délután négykor kezdődött két rákóczis, két árvays és
egy kisrefis csapat részvételével.

Bujdosó Norbert „iskolarendőr” megállapítása szerint az ebben a tanévben is folytatódó program legfontosabb tapasztalata,
hogy „amióta iskolarendőri órák vannak, a
tanítónők és gyerekek is jelzik, hogy mennyivel másképp közlekednek: odafigyelnek egymásra, nem szaladnak át az úton, és türelmeErre a kérdésre például jó válasz hangzott sebbek is egymással.”
el (Ön tudná a választ?): Hogyan nevezték
1922-ben a mai Táncsics utcát?
Végig izgalmas és szoros küzdelem folyt, és
csak pár pont döntött a helyezésekről. Az „A főnök kilenc óra magasságában lesz
eredmény: 1. Refi (Antal Dominika, Frik- itt.” - jelenti ki magabiztosan az előszoker Gabriella, Györki Dóra), 2. Rákóczi ba-hivatalnok, aki egy olyan ostoba szó(Matisz Patrik, Melles Károly, Tóth László), fordulatot használ, ami nap mind nap
3. Árvay (Braun Renáta, He-gedűs Zita, boldog-boldogtalan ajkáról elszáll. Az a
szomorú, hogy a megszólalók között
Illés Erika).
A középiskolások teljes végeredménye: 1. televíziós arcok, rádió-interjú alanyok,
Refi (Áts Dóra, Szabon Veronika, Tarnavöl- szóvivők, politikusok és celebek egyagyi László), 2. Refi (Enghy Simeon, Gonda ránt akadnak. Aztán őket utánozza a népesség felületes fele.
Zsuzsa, Tóth Ágnes), 3. Vay (Budinszki IstMikor tanulják meg ezek az emberek,
ván, Lipcsei Alex, Szacskó Zsolt).
Külön köszönet a felkészítő tanároknak: hogy az időnek nincs térbeli kiterjeJózsa Gáborné (Kisrefi), Császár Erika, Ka- dése, tehát magassága sem lehet! Talán
nyóné Preszoly Ibolya (Rákóczi), Farkasné az asztali, előjegyzési naptárban... Ilyen
az egyszerű parasztembernek sose volt,
Gyüre Zsuzsa, Muha Adrienn (Árvay), Bak
de tudott is magyarul.
Adrienn, Vinnainé Lakatos Éva, Szabó Mik- eszel lós (Refi), Dancs László (Vay).

...beSZÓLÁS
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A sikernek ára van - nem titka

Napjainkban a test, a test alakja a társadalmi érdeklődés fókuszába került, és misztikum lett a jól karbantartott, kidolgozott
test. Az érvényesülés a sikeres élet, sőt egyesek szerint még a boldogság is, csak az arányos testalkatú, jó megjelenésű emberek kiváltsága lehet. A média és az internetes oldalak ráadásul még azt is sugallják, hogy ezt mindenki könnyedén elérheti.
Aki 10-20 kg-os vagy még ennél is nagyobb súlyfelesleggel rendelkezik, bizonyos élethelyzetekben hátrányba kerülhet
az ideális testsúlyú emberekkel szemben.
Manapság a kövérség, a túlsúly stigmatizál.
Az elhízás összetett tünetegyüttes, a túlsúly
csak egy a tünetek közül. Emellett olyan nem kívánt - változások indulnak el a szervezetben, amelyek hatása csak évek múlva
jelentkezik: ötszörösére nő a magas vérnyomás, a szív-érrendszeri betegségek,
magas vérzsír értékek, elsavasodás, stb…
rizikója.
Ehhez társulnak még a mindennapokat
megkeserítő negatív pszichés hatások: a
beszólások, együttérző, sajnálkozó pillantások... Mindezek következtében alacsonyabb önértékelés, kommunikációs nehézségek, elszigetelődés, az önelfogadás
hiánya, súlyfóbiák és egyéb pszichés problémák alakulhatnak ki. Ne várjuk meg
ennek a tünetegyüttesnek az elhatalmasodását, hanem időben változtassunk
életvitelünkön! Ezt tette Gábor is, aki így
emlékezik vissza az első lépésekre:

Négy évvel ezelőtt 170 kg voltam. 34 évesen
erősödő izületi, köszvényes tüneteim, magas
vérnyomásom és alvászavaraim voltak. Elmentem egy állapotfelmérésre, ahol minden
műszert kiakasztottam, de végül szembesültem akkori paramétereimmel. Miután tisztáztuk elhízásom okát, mindent számszerűsítettünk, mindent egyértelművé, mérhetővé
tettünk. Nem volt szó semmiféle extrém diétáról sem csodaszerről, csak egy betartható, észszerű étrendről, és egy személyre szabott
mozgásprogramról.
Mindent dokumentálnom kellett, nem
úsztam meg a táplálkozási napló vezetését sem.
2008-2009 között úgy fogytam 60 kg-ot,
hogy kitartottam emellett a program mellett,

TAKÁCS NICOLAS SÁROSPATAKON
Február 19-én (illetve 20-án
éjszaka egy óra körül) az Xfaktor döntőse, Takács Nicolas
adott fél órás koncertet a zsúfolásig megtelt Highlander
Music Hallban. Előtte Wayko
és Raka Jr. váltották egymást a
deckeknél.
(Forrás: www.patakinfo.hu)

Főzőverseny

Falunapi fehérboros pácolt kakaspörkölt
Februári számunkban Somossy László díjnyertes csülök recepjét adtuk közre,
most pedig Végardóra látogatunk, és Madák Béla, számos helyi főzőverseny
győztese avat be kakaspörköltje titkaiba.
Előkészítés
A baromfi udvarból megfogom a legszebb
4 vagy 5 kilós kakast, amit levágok, és kopjasztás után szilánk mentesen feldarabolok. Ahány kilót nyom, annyi órán át szoktam pácolni főzés előtt.
A pácléhez a következőket használom:
fehér bor, fokhagyma, 4 db babérlevél.
A Végardói Falunap hagyományos helyszíne a Faluház, illetve annak udvara.
Egész évben számos rendezvényt szerveznek az itt élők: disznóölés, gyermeknap, játszóházak, idősek napi programok, baráti összejövetelek.
A falunapi főzőversenyt minden év júniusának utolsó szombatján rendezik, a
résztvevő csapatok száma 15-20 között
változik. Bízunk abban, hogy a tavalyi
mostoha időjárás után az idén végre újra
a megszokott mederben zajlanak majd a
falunapi események...

Elkészítés
5 fej nagyobb vöröshagymát zsírban megabárolok, 4 db paprika és 4 db paradicsom
adja pörköltünk alapágyát. Ha ez kész ráteszem a hús darabokat, és annyi vízzel öntöm fel, hogy ellepje.
Az első összerottyanás után felfűszerezem:
só, bors, kis zeller levél, vegeta, őrölt paprika,
fokhagyma, kb. 2 dl bor.
Lassú tűzön két vagy három órán keresztül főzőm (attól függ mennyit kapirgált az
udvaron. Köretnek petrezselymes burgonyát ajánlok, de ha nincs, friss kenyérrel is
tökéletes étel.

és közben rengeteg mindent megtanultam a
táplálkozásról, megszerettem a mozgást,
megtanultam tisztelni az eredményeimet…
Lépésről-lépésre haladva mindennap elvégeztem az apró feladatokat, amelyek felhalmozódva megváltoztatták az életem minőségét.
Ilyen egyszerű az egész! Gábor példája is
mutatja, hogy a sikernek ára van, nem titka.
Ne keresd a kiskapukat, a titkokat, mert
nincsenek. Az életben mindenen rajta lóg az
árcédula. Ha hajlandó vagy változtatni, tenni - megfizetni a siker árát - akkor az eredmény sem marad el.
A gyorsan, nagy munkával, „énidegen” változtatásokkal járó kísérletek törvényszerűen elbuknak.
Haladj lassan, lépésről-lépésre a célod felé! Minden nap végezd el az apró feladatokat, vezess be új szokásokat, tiszteld önmagadat és az elért eredményeidet! Dokumentáld és ünnepeld meg a sikereidet!
Ne feledd: a motiváció kulcsa a fenntarthatóság! Sikerre fel!
László Irén

Sárospataki Utánpótlásnevelő
Sportiskola
Adószám: 19333607-1-05
Sárospataki Irodalmi Olvasókör
Adószám: 18003871-1-05
Zemplén Közcélú Televíziózásért
Egyesület
Adószám: 18430907-1-05
Pinocchio Alapítvány

Adószám: 18404708-1-05
Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület
Adószám: 19918943-1-05

Lapunk a sárospataki civil szervezetek számára továbbra is lehetőséget biztosít, hogy
az adó 1%-al kapcsolatos hirdetményeiket
ebben a formátumban megjelentessék.
Küldjön e-mailt:
ujsag@sarospatak.hu

Gondolkozz, ember...!

A villanyrendőrnél várakozó autóban boldog család: apa, anya, két alig első osztályos gyermek. Valószínűleg az iskolába tartanak. A kocsin nem látni keresztül, mert
az utastérben gomolyog a cigifüst...
********
Leesett a hó, a közmunkás sepri a járdát.
(következik: súlyfóbia, érzelmi evés, bulímia) Nem az utca felé, hanem a házfal tövére...
********
Szürkületben, csepergő esőben kivilágítatKüldjön hírt
lan biciklin utazik haza a csöppség, a csoa
magtartón ülve...
-ba!
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STC - Ökölvívás

Ruszó András serdülő magyar bajnok
Tényszerűen: Ruszó András, az STC 62 kg-os versenyzője a 2010-es országos bajnokságon
megnyerte súlycsoportját. Országos siker, de kevesen tudják, mert sem a helyi, sem a megyei
sajtó nem nagyon kap híreket a pataki öklözők eredményei felől. Szerencse, hogy a megyei
önkormányzat, illetve a megyei szakági sportszövetség számon tartja a kiemelkedő eredményt elért sportolókat, így örömmel számolhatunk be arról, hogy András nem csak magyar
bajnok, de egyben Borsod-Abaúj-Zemplén megye legjobb ökölvívója volt a tavalyi évben.
Nagyon drukkolok azért, hogy ez a fiatal
kenézlői srác elérje azokat az eredményeket, amelyeket edzője, Kraj Csaba lehetségesnek tart. A tavalyi év igazi sikertörténet
volt, hiszen márciusban 2. helyen végzett a
diákolimpia országos döntőjében. Júniusban megnyerte a hat nemzet versenyét
Egerben, majd a júliusi Matyó Kupán sem
talált legyőzőre. A Magyar Bajnokságra
már esélyesként érkezett, és nem is okozott csalódást: hatalmas fölénnyel végzett a
67 kg-os mezőny élén.

SUSI

SZPONZOR A MOGYI KFT
A SUSI évek óta kiváló kapcsolatot ápol a
csávolyi Mogyi Kereskedelmi Kft-vel,
amely a SUSI megalakulásától támogatja
az egyesületet. A jó együttműködésnek köszönhetően idén a tavaszi sportiskolás rendezvénysorozatot fogja támogatni a Kft. A
szerződés aláírásával egybekötött sajtótájékoztatóra, 2011. február 24-én került sor, a
Rákóczi Panzió éttermében.
Futsal

NB II-es csapata lesz Sárospataknak?
Az MLSZ női kispályás labdarúgásban két
osztályt indít. Ha a körülmények úgy alakulnak, szeptembertől Sárospatak csapata a
másodosztályban, az NB II keleti csoportjában szerepelhet. Gönczy Zoltánt a lábtenisz eredményekre való hivatkozással kérdeztük a nevezés és indulás esélyeiről, a városi
összefogásról, és a költségekről.
Tudták hogy az Árvayban 2001-óta, azaz
pontosan tíz éve, fociznak a lányok? És azt
tudták, hogy diákolimpiai országos hatodik (2009.) és 10. helyezés (2010.) díszíti
a sikerlistájukat úgy, hogy a megyében
szinte verhetetlenek?
Ilyen előzmények után talán nem csoda,
ha a csapatok edzője, Gönczy Zoltán, tovább gondolkodott, és álmai között az szerepel, hogy a nyolcadikat befejező lányok
együtt maradva tovább versenyezzenek.
Sok összetevős dologról van szó, hiszen
nem elég, ha az induláshoz szükséges kb.
1,5 millió forintot sikerül összeszedni.
„Először természetesen a nevezéshez, az utazáshoz, a terembérlethez, és még ki tudja mi
mindenhez szükséges forrásokat kell előteremtenünk, de erős összefogás, elhatározás és
kitartás kell az edzőktől, a szülőktől és természetesen a gyerekektől.” - állítja az edző.
Sokan gondolhatják, hogy ez az Árvay belügye, de gondoljunk csak a Rákóczi sok tehetséges játékosára és nyilvánvalóvá válik,
hogy összefogás nélkül itt sem megyünk
semmire. Ha sikerül, szeptembertől részesei lehetünk egy álom megvalósulásának.
- hajdu -

Vízilabda

Két vereség az országos vidékbajnokságban
A Zempléni Vízilabda Klub 1997-es csapata február 26-án Békéscsabán vett részt a
vidékbajnokság zöld csoportjának másoKraj Csaba elmondta, hogy András céltudik fordulójában, ahol a Békéscsaba és a
datos, kemény és határozott sportoló. BeKolozsvár csapataival mérte össze erejét.
csületesen elvégzi az edzésmunkát, ami
Eredmények: ZVK-Csabai Csirkefogók 6például a magyar bajnokságra történő fel18 (1-4, 0-5, 3-4, 2-5). Gólszerzők: Vígh
készülés idején nem kevés, hiszen ekkor a
Ákos 3, Gulyás Kristóf, Rák Gergő, Gulybán
délutáni másfél órát kiegészíti egy kiadós Andrást kérdezve megtudtuk, hogy szep- Ádám. ZVK-Vitorul Cluj 4-17 (0-2, 0-6,
reggeli munka is. Nehéz időszak követke- tembertől a Vay Miklós Szakképző Iskolá- 2-4, 2-5). Gólszerzők: Gulyás Kristóf 2,
zik számára, mert olyan életkorban van, ban folytatja tanulmányait, és nem csak a Szabó András, Gulybán Ádám.
amikor sok minden más a sportolás elé ringben, hanem az iskolapadban is szeretléphet és megtörhet, befejeződhet sporto- ne jól szerepelni: „Továbbra is keményen Sakk - megyei bajnokság
lói pályafutása. „Szeretném, ha nem így len- kell készülnöm, mert tudom, hogy csak a Vereség nélküli győzelem Kazincbarcika ellen
Február 27-én vasárnap játszotta idei utolne. Mindent megteszek ezért.”
munka hozza meg az eredményt.”
só hazai mérkőzését a SESE csapata, akik
meggyőző játékkal kerekedtek felül a
Kazincbarcika sakkozóin: SESE-KazincFebruár 20-án Miskolcon, a Megyeháza dísztermében adták át a Borsod-Abaúj-Zemplén
barcika: 7,5-4,5. Győztek: Kovács, Simai
megye legeredményesebb sportolója díjakat. A kilenc éve minden év februárjában megrendeM, Simon, Lukács, Simai G, Csatlós. Dönzett eseményen az adott sportágakban kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat díjazzák.
tetlen: Braun, Balogh, Tóth. Az utolsó forNagy örömünkre 2010-ben két sárospataki sportoló lett sportága legjobbja: Ruszó András
duló előtt a SESE 40 pontot szerezve
ökölvívó (lásd a fenti cikket) és Soltész István darts versenyző. A díj átadásán jelen volt Aros
vezeti csoportját.
János polgármester is: „Nagy büszkeség számunkra, hogy ismét két kitűnő sárospataki versenyző gyűjteménye gyarapodott egy-egy értékes díjjal. A két érintett sportág edzői szinte haza- Úszás
járnak ide a díjátadásokra, hiszen Krai Csaba, Szabó Teri és Hornyák István is többször ve- A Rákóczi DSE a diákolimpián
hette már át ezt a díjat. Örülök, hogy tanítványaik közül most már egyre többen érik el azt a Február 18-án Ózdon rendezték meg a 6szintet, hogy ebben a kitüntetésben részesülhessenek. Büszkék vagyunk rájuk!
10 éves korosztály megyei döntőjét. A Rákóczi DSE lánycsapata (Hauser Petra, KreDiákolimpia - lábtenisz
nyitzky Sarolta, Papp Zsófia, Szabó Eszter)
4x50 méteres gyorsúszás váltóversenyben
2011. február 12-13-án Kazincbarcikán rendezték meg a lábtenisz diákolimpia a 7. helyet érte el. Hauser Petra 50 gyorson
III-IV. korcsoportjának (5-6, 7-8. osztályosok) országos döntőjét. Mint ahogyan 11. lett.
februári számunkban írtuk, a ME Árvay József Gyakorló Iskolája lányai - egyedü- Február 22-én a 10-14 évesek megyei
liként az országban - négy kategóriában képviselték városukat.
döntőjében Szerencsen az 7-8-os korosztály „A” kategóriájában a fiúk 6x50 méteres gyorsváltója (Csordás Sándor, Hanuder
Gábor, Gulyás Kristóf, Sáfrányos Attila, Szabó András, Vígh Ákos) ezüstérmet szerzett.
Az 5-6. osztályosok 5x50 méteres váltója
(Csizmadia István, Korda Péter, Molnár
Márk, Géczi Zsombor) a pontszerző, 5.
helyen zárt.

A megye legjobb sportolói 2010-ben

SIKERES VOLT A KAZINCBARCIKAI ORSZÁGOS DÖNTŐ

STC - Labdarúgás

Jó felkészülés volt a Dr. Borosi Kupa

A 12 csapatos országos tornán először a
párosok versenyét rendezték meg, ahol az
„A” csapatunk a későbbi ezüstérmes Dorog és a Petneháza csapata mögött csoportjában a 3. helyen végzett. A „B” csapat
először budapesti, majd püspökladányi ellenfelét is legyőzve jutott a legjobb nyolc
közé. Az egyenes kieséses szakaszban az
Albertirsa sem tudta legyőzni a lányokat,
akik így a legjobb négy közé jutottak. Már
csak egy hajszál hiányzott a bravúrhoz,
azaz a döntőhöz, de csapatunkat elkerülte
a szerencse, mert a rosszabbik ágra
kerültek, és a Balassagyarmat csapata két
játszmá-ban mérte első vereségét az
árvaysokra. Végül, a bronzmérkőzésen - a

csoportban legyőzött - budapestiek
visszavágtak, így Gönczy Zoltán csapata az
országos döntő negyedik helyén végzett!
A háromfős csapatok csoportmérkőzései
után mindkét pataki csapat a nyolc közé
jutott, ahol mindeketten vereséget szenvedtek, és az 5-6. helyért egymás ellen játszottak. Hatalmas csatában az „A”-sok
győztek, megszerezve az 5. helyezést.
A csapatok tagjai: Molnár Dóra, Szuromi
Gréta, Osztroha Petra, Illés Erika, Preszoly
Fruzsina, Maczkó Gréta, Aranyosi Anett.
Betegség miatt nem utazott: Kardosi Blanka. A csapatok edzője: Gönczy Zoltán.
Gratulálunk a nagyszerű eredményekhez!
- hajdu -

Sikeresen szerepelt a felkészülési időszak
hagyományos eseményén, a Dr. Borosi Kupán az STC labdarúgó csapata. Az első fordulóban Sátoraljaújhely irigylésre méltó
sportcsarnokában tornagyőzelmünkkel
harcoltuk ki a miskolci döntőbe jutást,
ahol különböző okok (pl. influenza) miatt
csak egy töredék, de nagyon lelkes csapattal tudtunk részt venni. Azzal, hogy NB-s
csapatokkal szoros mérkőzéseket játszottunk, nem csak az oroszlán bajszát rángattuk meg, de a semleges nézőknek is izgalmas perceket szereztünk. Zsófi József:
„Hasznos volt, hogy itt tudtunk lenni. A
kötelező győzelmeket hozta a csapat, így nem
okozott csalódást, sőt öregbítette a város hírnevét a sportéletben.” Eredmények: PutnokSárospatak 6-1, Sárospatak-Abaújszántó 42, Sárospatak-Szikszó 5-3, MezőkövesdSárospatak 3-0, Cigánd-Sárospatak 4-2.

