Sajnos tagságunk meglehetősen nagy mértékben a közép és idősebb korosztályból
tevődik össze, a fiatalok munkahely hiányában máshol próbálnak boldogulni, vagy
más városokban tanulnak. Tagságunknak azonban erőssége, hogy a kora okán is
tapasztalt, szakmailag jól felkészült, magasan képzett sok oldalú egyéniségekből áll,
akik már kivették részüket és bizonyítottak a város fejlesztésben. Egyfajta
tanácsadó testületként is funkcionáló szakmai műhelyeink véleményét nem , hogy
elismerik, de bizonyos feladatok megoldására véleményezésére fel is kérnek
bennünket egy egy egész várost érintő dokumentum kidolgozásához, szakmai
véleményezéséhez, amelyek végrehajtásával segítettük az önkormányzat
döntéshozatalát. Jelenleg 1 fő tagja a képviselő testületnek rajta keresztül is módunk
van az egyesületi vélemények közvetítésére.
Alapszabályzatunknak eleget téve a civil kontroll funkciót is betöltöttük amikor
fórumainkon, rendezvényeinken adtunk lehetőséget tagjainknak és az
érdeklődőknek a város fejlesztésével és életével kapcsolatos véleményeik
kinyilvánítására amely alkalmakor a régió képviselője és a város vezetése rendszeres
vendég, így közvetlenül érzékelheti a véleményeket és a közhangulatot.
Az egyesület meglehetősen heterogén összetételű. A különböző felekezetű, különböző
ideológiai elkötelezettséggel biró tagságot a Sárospatakért való tenni akarás köti
össze és formálta a 8 év során közösséggé.
Tagjaink a munkából érdeklődési köreikhez illeszkedő módon veszik ki részüket.
Van a ki az elméleti munkában vállal közreműködést és a város által készített
koncepciók, stratégiák, programok kidolgozásában segít, az elmúlt időszakban a
Városi Kulturális Stratégia kidolgozásában vettünk részt. Írásos formában tettük
meg javaslatainkat és tervezett rendezvényeinket is ajánlottuk a dokumentumba
bedolgozni. Eredményeként a Magyar Kultura Napján Együttműködési
megállapodást írhattunk alá A Városi Önkormányzattal, a Magyar Nemzeti
Múzeum Rákóczi Múzeumával, a KLIK. Sárospataki Tankerületével, a
Józseffalváért Egyesülettel, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos
Gyűjteményeivel a Kulturális Stratégia közös megvalósítása érdekében 2014 – 2020
közötti években.
Tagjaink közül van aki a manuális tevékenységben vesz részt és van aki mint donor
vérével járul hozzá életek megmentéséhez. Minden fajta tevékenységhez kapcsoló
dik 40 – 50 fő a tagságunkból, sőt környezetvédő munkánkhoz külső önkéntesek is
bekapcsolódnak.
12 szakmai műhelyünk közreműködésével minden a város közösségét érintő
kérdésben tudunk segítséget nyújtani.
2013 májusában ismét megrendeztük a Vendégvárók Fórumát, már másod ízben a
Sárospatak és Vidéke Turizmusáért Egyesülettel, ahová a város vezetését, az
idegenforgalomban érdekelt szervezeteket, vállalkozókat és a lakosságot és
hívtuk meg. E fórum célja az volt, hogy a közreműködőkkel segítsük a város
fogadókészségének javítását. A fórumon résztvevők elmondták ki hogyan készül az

idegenforgalmi szezonra. A jelenlévő több mint hatvan fő felhívást fogadott el és a
médiumokon keresztül juttatott el a város társadalmához, a környezetünk
rendbetétele érdekében.
Szokásainknak megfelelő módon előzetesen az illetékesek / Kommunális szervezet,
Polgárőrség /bevonásával Városszemlét tartottunk, az idegenforgalmilag exponált
helyeken, a tapasztaltakat emlékeztetőbe rögzítettük és írásban szólítottuk fel az
illetékeseket a nemkívánatos jelenségek felszámolására.
Tagságunk egy részével és az Árpád Vezér gimnázium végzős tanulóival – akiknek
kötelező néhány óra közösségi munkában való részvétel – mintegy 50 fő
kitakarítottuk a frekventált helyeket.
2011 óta minden központilag szervezett “ TEszedd! Önkéntes Tiszta
Magyarországért” akcióba bekapcsolódtunk. 2013 szeptember 19. -én a Polgárőr
Egyesület koordinálásával a Bodrog part és a Rákóczi Vár Vízi kapujánál
gyűjtöttünk 31 fő több mint 50 zsák hulladékot. Az idén saját találkozási pontot
regisztráltunk és 53 fővel a Református Temető és környékén gyűjtöttünk 120 zsák
hulladékot máju 10. én. Tagjainkon kívül a Vay Református Szakmunkásképző
tanulóit is beszerveztük 12 főt.
A beszámolási időszakban negyedik alkalommal szerveztük meg az Önkéntes
Véradást, ez alkalommal a Rákóczi Általános iskolában az 53 jelentkező közül 49 fő
adott vért segítve ezzel embertársait. Emléklappal köszöntük meg a donoroknak az
emberbaráti segítséget.
Jótékonysági vacsoránkon 2013 január 19. - én, ahol 67 fő vett részt 70.500 Ft
bevételt sikerült realizálnunk. Az összeget a beszámolási időszak legnagyobb
rendezvénye: a Sárospataki Kötődésűek Világtalálkozója előkészítéséhez és
lebonyolításához használtuk fel.
A Sárospataki Kötődésűek Világtalálkozóját Sárospatak Város újra várossá
nyilvánításának 45. évfordulójára rendeztük Sárospatak Város önkormányzatával
Augusztus 22 – 24 . - e között a három napos rendezvényen közel 1000 fő vett részt.
A megnyitó után 4 óriásképet adtunk át a város közösségének amelyek a korábbi
évek egy egy középületét ábrázolják évtizedekkel előtti formájukban. / MÁV
állomás, Zsinagóga, Hild tér, Bodrog folyó II. Világháború alatt lebombázott
vashídja. / A táblákat vállalkozó tagtársaink készíttették és finanszírozták. “Kis
állomás “ épületén Felavattuk és megkoszorúztuk a 100 éves Bodrogközi Gazdasági
Vasút, ez alkalomra az önkormányzat és általunk készíttetett emléktábláját, melyet
az OTP finanszírozott. Este Tábortűz mellett táncházon szórakozhatott a nagy
számú érdeklődő közönség. Másnap városnézés, fakultatív programok, / ingyenes
strandolás, múzeumlátogatás stb. / kínáltak szórakozási lehetőséget. Este az Árpád
Vezér Gimnázium Aulájában közös Műsoros Vacsorán vehetett részt 140 fő.
Augusztus 24. - én délelőtt a helyi kézművesek Kirakodó Vásárára került sor a Hild
téren, Majd délután és este a Hercegkúti Pincesor Egyesület meghívására a két
busznyi vendég megtekintette a Nemrégiben elkészült
Kálváriát. Ezt követően a ízek élvezeteknek is hódolva megkóstolhatták a helyiek

specialitását a “ Tunkit “ és cigányzene mellett néhány pohár bor elfogyasztása után
köszönték meg a három nap élményeit és elköszöntek egymástól.
A rendezvény nagy erénye volt, hogy az utóbbi időben nem tapasztalt társadalmi
támogatással sikerült megrendezni. Több mint nyolcvan szervezet, vállalkozó,
magánszemély támogatta az esemény megvalósítását közel 100 fő közreműködő
segítségével. Hozadéka volt az is, hogy az elhanyagolt MÁV állomást és környezetét
ez alkalomra sikerült “ szalonképessé “tenni. A tulajdonosokkal közösen
eltüntettük a rongálásokat, az épület hiányzó burkolatait kijavítottuk és a
parkokba virágokat ültettünk.
Az egyesület szeptember 28. - án a szervezők felkérésére bekapcsolódott és részt
vett az “Itthon vagy – Magyarország Szeretlek “ címmel az Árpád vezér
Gimnáziumban rendezett helytörténeti szórakoztató vetélkedőben, amely a két helyi
gimnázium több száz főnyi csapatai között zajlott. Tagjaink közül több mint
harminc főt kértek fel a csapatok, hogy tapasztalataikkal és ismereteikkel erősítsék
soraikat. Egyesületi vezetőnk a zsűri munkájában vett részt. A csapatok a város
által felajánlott jelentős mértékű pénzjutalomban részesültek.
Október 8. - án a sárospataki Református iskolák / II. Rákóczi Ferenc Gimnázium,
Vay Miklós Református Szakmunkásképző, és a Református Általános iskola
“ Faölelési Guiness rekord kísérletet “ végzett az Iskolakertben. A kísérlet
hitelesítésére egyesületünket kérték fel. Tagjaink közül 6 fő lehetett tanuja az
eseménynek, és aláírásával igazolta hogy a a város vezetésével és a Református
Egyház vezetőivel kibővült diákok több mint 1000 fát öleltek át, hitet téve ezzel a
természet szeretete mellett. Az elbírálás még folyik.
November 18. - án a hagyományainknak megfelelve Közös Színházlátogatást
szerveztünk ezúttal a Művelődés Házában. “ A hölgy fecseg és nyomoz “ címmel
rendezett vígjátékot egyesületünkből 44 fő tekintette meg. Ez az esemény is
erősítette közösségünket, bizonyította, hogy szabadidőnk egy részét is szívesen
töltjük együtt.
Ugyanezen a napon segítettük a Megyei Közgyűlés tervező munkáját azzal, hogy a
pályázni tervezett projektgyűjtő megyei felmérésen 3 megvalósítani kívánt
feladathoz nyújtottuk be szándéknyilatkozatunkat. / Helytörténeti múzeum a helyi
kézműves hagyományok bemutatására, Sárospataki Kötődésűek Találkozójának
kétévenkénti megrendezésére, a Sárospataki Diáknapok hagyományainak
újraélesztése /. Reméljük, hogy elképzelésünk támogatásra talál.
November 28. án tagjaink közül 50 fő vett részt a Sárospataki Járási Hivatal “ Nyílt
Napján “ ahol a múlt esztendőben alakult hivatal gyakorlati munkájába
nyerhettünk bepillantást. A civil kontrollt is erősítve elmondhattuk véleményünket
az addig tapasztaltakról. Egyesületi elnökünk a hivatal felkérésére előadást tartott a
70 – es évekig működő egykori járások tevékenységéről. Kialakulásuktól a
megszűnésükig. Koránál fogva tapasztalatokkal bírt az egykori járások

működéséről.
December 22. én Advent utolsó vasárnapján gyertyagyújtáson vettünk részt az
újonnan kialakított Makovecz téren,A Művelődés Háza előtt. A város vezetése
egyesületünket kérte fel, hogy koordinálja az eseményt és kérje fel a civil
szervezeteket az eseményen való részvételre és közreműködésre. 20 civilszervezet
fogadta el meghívásunkat a megbeszélésre és vállalt feladatokat az esemény
lebonyolításában. Ennek is köszönhető, hogy a rendezvényre több -száz érdeklődő
jött el a hűvös decemberi estén. A köszöntő és az alkalomhoz illő műsor után
meggyújtottuk az utolsó gyertyát és elhelyeztük saját mécseseinket a “ Fény
Asztalánál “ . Az Alkalmi Kórus kántálása után vendégül láttuk a résztvevőket.
A többi civil szervezet tagjai otthon készült pogácsával , borral és teával kínálták
vendégeinket. A mi tagjaink kis kosárkákból kínálták a tagtársaink által készített,
vagy felajánlott szaloncukrot, pogácsát és Szent Erzsébet kenyeret, a Faházaknál a
Polgárőr Egyesület jóvoltából meleg gulyást fogyaszthattak a résztvevők, majd
forralt bort vagy meleg teát fogyaszthattak ugyan ott és az általunk “ üzemeltetett “
pavilonnál is. Jó hangulatban zajlott az ünnepvárás.
Az említetteken túl az egyesület tagsága és vezetése részt vett a város valamennyi
hagyományos ünnepségén, jelentős rendezvényén, társadalmi eseményeken.
Tagjaink közül többen töltenek be tisztségeket a város különböző szerveiben
szervezeteiben hozzájárulva ezzel Sárospatak Város intézményeinek működéséhez,
közösségünk népszerűsítéséhez.
A Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete munkájával, hadrafoghatóságával,
megbízhatóságával tekintélyt vívott ki a városban. Tudják, hogy lehet ránk
számítani. A munkánkat mindenkor szolgálatnak tekintettük a vállaltakat alázattal
hajtottuk végre.
Természetesen nem izoláltan a társadalmi környezettől függetlenül végeztük
tevékenységünket, hanem együttműködtünk minden olyan szervezettel és
magánszeméllyel amely és aki Sárospatak város fejlődésében érdekelt.
Néhány szervezettel és alapítvánnyal való tevőleges együttműködésünket írásos
megállapodásba is rögzítettük, így Sárospatak Város Önkormányzatával a város
minden irányú közös fejlesztésért, a korábban már említett szervezetekkel a
Kulturális Stratégia közös megvalósításáért, a Fogyatékos Gyermekek
alapítvánnyal a rászorultak felzárkóztatásáért és lakókörnyezetük jobb
megismeréséért.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a város iskoláival a környezetrendezés és
környezetvédelem területén.
Évekre visszamenően jó kapcsolatokat ápolunk és különböző formában és területen
működünk együtt a város jelentősebb civil szervezeteivel, így A szenet Erzsébet
Történelmi Társasággal, A Polgárőr Egyesülettel, a Zempléni Fogyatékkal Élők

Egyesületével, a Zempléni Gombász Egyesülettel, a Zempléni Lovas Egyesülettel, a
Kisebbségi Önkormányzatokkal / Kisebbségi műhelyünk vezetője a Sváb
Önkormányzat elnöke /.
Megalakulásunk óta jó a kapcsolatunk a regionális és a helyi médiumokkal.
/ Észak Magyarország napilap, Zempléni Közszolgálati Televízió, Sárospatak
Városi Honlap, Sárospatak közszolgálati hírlap /. Ennek is köszönhető hogy
tevékenységünket a nyilvánosság előtt folytatjuk, a fenti hírközlő szervek
folyamatosan tudósítanak minden jelentősebb megmozdulásunkról, eseményünkről
így azt a megye, a város lakossága figyelemmel kísérheti.
Sárospataki Lokálpatrióták Egyesületét 2013 – ban is 13 tagú elnökség irányította,
feladatait valamennyi tisztségviselő társadalmi munkában végezte.
2014 évi munkánkat a szervezetünk 2014 május 22. - én elfogadásra kerülő a 2011.
évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései alapján átdolgozott Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete
Alapszabálya és a 2014 – évre elfogadásra kerülő Feladat Terv határozza meg.

Sárospatak, 2014.május 22.
S a l á t a László
az egyesület elnöke

