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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2021. augusztus 9-én 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 
tárgyaló termében. 

 
A képviselő-testület a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint 
a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről 
szóló szóbeli tájékoztatót elfogadta. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a „Veszprém-Balaton 2023 
Európa kulturális fővárosa” program regionális 
együttműködéshez történő csatlakozás tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és ahhoz nem kívánt 
csatlakozni. 

 
A képviselő-testület Gáthy Gergely (Balaton-

máriafürdői Vízisport Egyesület) „Vitorláskikötő 
létesítésének koncepciója az 1602/3 hrsz-ú 
ingatlanon” tárgyú szóbeli tájékoztatót megismerte 
és a kikötő létesítését elviekben támogatja. A 
képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az 
egyesület által készítendő tervdokumentációt annak 
átadását követő testületi ülésen mutassa be. 

 
Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete 

méltányolta a Szent Kereszt Felmagasztalása 
Kamarakórus kérését, és a Budapesten tartandó 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson a kórus 
fellépésével járó autóbuszköltség 50 %-át, de 
legfeljebb 100.000 Ft-ot támogatásként biztosít 
2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2021. szeptember 1-jén 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyaló termében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta Sándor Bálint 
egyéni vállalkozó kérelmét és fizikai közérzetet 
javító szolgáltatás végzés céljára bérbe adja az 
önkormányzat tulajdonában álló 8648 
Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2. szám (Háziorvosi 
rendelő) emeletén található helyiséget 2021. 

szeptember 1-től 100.000 Ft/hó összegben, 
minden év január 1. napjától inflációt követő 
mértékkel, határozatlan időre. A közüzemi díjak a 
bérlőt terhelik. A szerződés határozatlan 
időtartama alatt 30 napos felmondással 
felmondható. A szerződés felmondása esetén a 
bérlő elhelyezési igénnyel nem élhet. A kiépviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert, hogy 
értesítse a kérelmezőt a testület döntéséről és a 
bérleti szerződést kösse meg a fenti feltételekkel. 

 
Balatonmáriafürdő Község Képviselőt-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában foglalt 
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 
A képviselő-testület hozzájárul a balaton-

máriafürdői 213 hrsz-ú, 76 m2 területű, valamint 
„kivett közút” megnevezésű ingatlan „beépítetlen 
terület” megnevezésre történő átminősítéséhez. A 
képviselő-testület megerősíti azon döntését, hogy a 
balatonmáriafürdői 213 hrsz-ú ingatlan az 
önkormányzat üzleti vagyonába sorolandó. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy kezdeményezze a szükséges intézkedéseket az 
ingatlan átminősítése kapcsán. Az átminősítést 
követően a képviselő-testület felkéri a polgármestert 
a versenyeztetés pályázati kiírásának előkészítésére, 
melyben a megajánlott vételár nagysága, azonnali 
fizetés a mérvadó. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2021. szeptember 13-án 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 
tárgyaló termében. 

 
A képviselő-testület a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint 
a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről 
szóló szóbeli tájékoztatót elfogadta. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 
szóló előterjesztést megismerte, megtárgyalta és az 
alábbi határozatokat hozta: 

B 

Hírek a Hivatalból 
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1) A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását 2022. január 1-i 
hatálybalépéssel – a megállapodás II. Társulás 
által ellátott feladat és hatáskörök 1. i.: 
bejelentéshez és működési engedélyhez kötött 
eljárások lefolytatása, 1.j.: telepengedélyezési 
eljárás lefolytatása, 1.l.: üzleti célú szálláshely 
üzemeltetési engedélyek kiadása, kivéve az 
egyéb szálláshely és falusi szálláshely típusú 
szálláshelyek esetét pontja, és a megállapodás 
SzMSZ-ét a 2. számú melléklete tekintetében – 
kivételével fogadja el. 

2) A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy az a) pont szerinti hatósági igazgatási 
feladatellátás jövőbeni megoldása, társulási 
szintű ellátása érdekében a Társulás Elnökével és 
az érintett települések polgármestereivel 
egyeztessen. 

3) A képviselő-testület a Marcali Kistérségi 
Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 1. és 
3. számú függelékének módosítását 2021. 
augusztus 13.-i hatálybalépéssel az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadta. 

4) A képviselő-testület a Marcali Kistérségi 
Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 3. 
számú függelékének módosítását tartalmazó – és 
annak helyébe lépő - 3/a függeléket 2022. január 
1.-i hatálybalépéssel az előterjesztéshez 
mellékelt formában elfogadta. 

5) e.) A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy a döntésről a társulás elnökét értesítse, és 
az a-b) pontra tekintettel. 
 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a „Háziorvos feladat-
ellátási szerződésének módosítása” tárgyú 
előterjesztést és méltányolta a háziorvos kérelmét. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata és 
Dr. Kónya Gábor háziorvos között létrejött feladat-
ellátási szerződés módosítását 2021. november 1. 
napján hatálybalépéssel az átalakulásra tekintettel 
MáriaMed Korlátolt Felelősségű Társaság (8647 
Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. 98. alatti székhellyel), 
illetve kiegészítését a közműköltségek pontos 
elszámolása tekintetében 2021. szeptember 1. 
napjával történő hatálybalépéssel - aláírja. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Balatoni Szövetség 
által alapított Balaton Díj adományozásáról szóló 
felhívást, azonban javaslattételi jogával nem kívánt 
élni. 

 
A képviselő–testület soron következő ülése 2021. 

október 11-én (hétfőn) 13:00 órakor lesz, (Helyszín: 
Községháza, Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre 
tér 9.). 

A képviselő-testületi ülések – a zárt ülések 
kivételével – nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 

A testületi ülésről készített jegyzőkönyvek 
megtekinthetők a hivatalban, illetőleg a: 
www.balatonmariafurdo.hu honlapon. 

 
Galácz György 

polgármester 

***** 
Tájékoztató szociális célú tűzifa 

igényléséről 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a 2021. 
évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódóan 43 erdei köbméter keménylombos 
tűzifa vásárlásához kapott támogatást. 

A kérelmek benyújtási határideje várhatóan 
2021. november 10. napja lesz. 
 

***** 
Tájékoztató a felsőfokú tanulmányokat 

folytató fiatalok támogatásáról 
Az önkormányzat kérelemre egyszeri pénzbeli 

támogatásban részesíti azokat a 25. életévüket be 
nem töltött, balatonmáriafürdői állandó lakóhellyel 
rendelkező fiatalokat, akik az ország bármelyik 
felsőoktatási intézményének nappali tagozatán – 
alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés vagy 
felsőoktatási szakképzés keretében – folytatnak 
tanulmányokat és a kérelemben nyilatkoznak arról, 
hogy családjukban az egy főre számított havi nettó 
jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét 
(285.000 Ft-ot). 

A támogatás iránti kérelem október 31. napjáig 
nyújtható be. A határnap elmulasztása jogvesztő. 
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A támogatás megállapításának feltételei: 
- a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
bemutatása,  
- a nappali tagozatos hallgatói jogviszony 
fennállásáról kiállított igazolás becsatolása és  
- a kérelemben tett nyilatkozat arról, hogy a 
családban az egy főre számított havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének tízszeresét, mely jelenleg 
285.000 Ft (a kérelemhez jövedelemigazolást 
mellékelni nem kell). 
 

A támogatás összege legalább 20.000 Ft, 
legfeljebb 50.000 Ft/fő. 

A támogatás konkrét mértékét – mely azonos 
összegű minden hallgató esetében – a benyújtott 
kérelmek száma és az éves keretösszeg alapján a 
polgármester állapítja meg. 

A kérelem nyomtatvány beszerezhető a 
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 1. 
számú irodájában, vagy letölthető az önkormányzat 
honlapjáról 
(http://www.balatonmariafurdo.hu/wp-
content/uploads/2021/06/kerelem-felsofoku-
tanulmanyok-tamogatasahoz-2021.pdf) 

 
Galácz György 

polgármester 

 
ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉS-SZÁLLÍTÁS 

BALATONMÁRIAFÜRDŐN 
 
2021. november 20-án (szombat) 8-11 óra között a 

Közös Önkormányzati Hivatal parkolójában – 
Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 52.) 

 
A begyűjtés napján a balatonmáriafürdői 

lakosok elhozhatják működésképtelen, használaton 
kívüli, árammal működő eszközeit, egész berende-
zéseit, lemerült akkumulátorait. Szétszedett, 
hiányos berendezést nem vesznek át! Az 
eszközöket közvetlenül a begyűjtő gépjárműre kell 
felhelyezni, a parkoló területén a lerakás TILOS! 
 
Lakossági gyűjtés alkalmával átadhatók:  

1. Háztartási nagygépek 
Nagyméretű hűtőberendezések, hűtőberendezések 

2. Háztartási kisgépek 
3. Szórakoztató elektronikai cikkek 
Rádió készülékek, televízió készülékek, 
videokamerák, videomagnók 
4. Elektromos és elektronikus kisgépek 
Fúrok, fűrészek, varrógépek 
5. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 
Villanyvonatok vagy autóverseny-készletek, kézi 
videojáték konzolok, videojátékok 
6. Ellenőrző és vezérlő eszközök 
7. Világítótestek 
Fénycsöves világítótestek a háztartási világító-
testek kivételével, nagy intenzitású kisülő lámpák 
 

Mestyán Valéria sk. 
címzetes főjegyző 

***** 
Balatonmáriafürdői Vízisport Egyesület 

O’pen Skiff Országos Bajnokság 
 

Idén Balatonmáriafürdő adott otthont 
augusztus 21. és 24. között az O’pen Skiff Országos 
Bajnokságnak. A vízi rendezést idén is az Igali Csilla 
vezette csapatra bízta a rendező. A versenyen nagy 
szerepet kapott a vízi bíráskodás is, elkerülve a 
hosszú óvástárgyalásokat, amire az osztályban 
nincs lehetőség. A Molnár Csaba vezette Jury csapat 
mindenki megelégedésére végezte ezt a feladatot. 

 

 
 

Az első napon szél hiányában nem volt futam, 
de a rendező csapat bízott a másnap estére ígért 
hidegfront előhatásaiban. Ez be is igazolódott, így 
vasárnap 3 futamot tudtak rendezni. A helyi BMF 
VSE versenyzők és a fonyódi Vagabundok nagy 
csatákat vívtak a helyezésekért. A mezőny hátsó 
részében pedig több versenyző is élete első 
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versenyét teljesítette, számukra nagy büszkeség 
volt minden teljesített futam. 

 
A harmadik nap a hidegfront erős szele miatt 

halasztással indult. Kora délutánra a szél mérsék-
lődött, így az osztály elindult a vízre és a leálló 
szélben, három futamot sikerült rendezni. 

 
A negyedik napra már körvonalazódott, hogy 

kiknek van esélye megszerezni az osztály bajnoki 
címét így nagy csatára volt kilátás. Az első 
futamban még a már megszokott gyengébb szél 
dominált, majd a nagy szélforduló miatt lefújt 
futamot követően megérkezett a várva várt erősebb 
szél. Végre 12 csomó feletti szélerőt tudott mérni a 
rendezőség, így a cirkáló szakasz kivételével 
pumpálhatott a mezőny. A helyi versenyzők 
megmutathatták az idei szardíniai világbajnok-
ságon szerzett nagy szeles rutinjukat. 

 
A BMF VSE versenyzői összetettben 

megszerezték az U17 teljes dobogóját, Skoumal 
Huba stabil teljesítményével lett második, míg 
Palángi Péter nagy hajrával került fel a dobogóra. A 
11 éves Szalay Zsolt az U17-ben szerzett győzelme 
mellett U13-ban is ünnepelhetett. Az U13 
korosztály második helye Bakai Csongor révén 
Fonyódra került. Látszik, hogy a következő években 
nagy csatákra van kilátás. 

 
Gáthy Gergely 

 
Helyi bajnokunk: Kónya Roland (10 éves!) 

 

Roli 3 éve ismerkedett meg a vitorlázással a 
Balatonmáriafürdői Vitorlás Iskolában, majd a helyi 
gyerekeknek tartott őszi egyesületi edzéseken 
szeretett bele a sportba. 

 
2020 óta versenyzője az egyesületnek az O’pen 

Skiff U 13 hajóosztályban. A nyáron megrendezett 
korosztályos OB-n a nagyon dicséretre méltó 3. 
helyezést érte el, nála idősebb versenyzők között. 
Testvére, a 7 éves Botond is követi a 
vitorlásversenyzésben, aki szintén becsülettel 
teljesítette a pályát, és immár a legifjabbak kupája 
is a családban marad! 

 
Ezzel a fiúk édesapjuk (Dr Kónya Gábor) 

példáját is követik a vízi sportokban, hiszen a 
doktor úr kiemelkedő (EB cím) evezős versenyző 
volt. 

 
– Roli, mit szeretsz a vitorlázásban? 

 
Azt hogy hogy a hajóval egyedül vagyok a vízen 

és egyedül kell teljesítenem. Ott nincs mellettem 
felnőtt. 

 
Meg azt is, hogy jó a csapat és új barátokat 

szereztem. Gergő bácsi edzővel meg sokat lehet 
nevetni is. Nemrég elmentünk közösen a szülőkkel 
együtt még bicikli túrára is. Persze versenyezni, jó 
helyezést elérni is izgalmas. 

 
– Mi volt a legizgalmasabb élményed a vizen? 
 
Egyszer viszonylag nagyobb hullámok kaptak el 

bennünket egy edzésen, és kicsit féltem is, de 
megtanultuk, hogy ilyenkor mit kell csinálni és jó 
érzés volt, hogy működött és tudtam mit kell 
tennem. 

 
– Mi lesz a következő lépcsőfok? 

 
Szeretnék vitorlázni a nagyobb hajóosztályban 

(RS Feva, Laser Pico). Kicsit nagyobb a hajó, ketten 
kell hajózni, több vitorla, ez a következő. 
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- Versenyző szeretnél lenni?  
 
Még nem tudom, 

nem biztos, mert 
nagyon szeretek 
focizni is, de a 
hajózást azért nem 
szeretném abba-
hagyni. Aztán még ott 
a zenekar, a szaxofon, 
azt is nagyon 
szeretem, a zenekar is 
fontos nekem. 

 
Persze a kitűnő 

tanulmányi eredmény 
megtartása is sok 
munkával. jár. 

 
- További szép sikereket kívánok!!! 
 
Azt gondolom, hogy milyen szerencsések az 

itteni gyerekek, hogy ilyen szintű és minőségi 
szabadidős tevékenységekre van itt módjuk! 

Hiszen a zenélés és a sportolás is ezer színnel 
gazdagítja a személyiségüket. 

A Vízisport Egyesület várja a biztos úszás 
tudással bíró gyerekeket. 

Jó lenne, ha helyből minél többen jönnének. 
 

(BI) 
 

130 éve alakult meg a Tűzoltó Egyesület 

 

2021 szeptember 10 -én ünnepelte megalakulá-
sának 130-ik évfordulóját a Balatonkeresztúr-

Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete, a 
Bál Mátyás Látogatóközpontban. Az ünnepi 
közgyűlésen részt vett Dr Szajcz Adrián, a Somogy 
Megyei Közgyűlés alelnöke, Móring József Attila 
országgyűlési képviselő, Tompos Gábor tűzoltó 
alezredes, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője és Heizler 
György ny. ezredes, a Somogy Megyei 
Tűzoltószövetség elnöke. 

 
A himnusz hangjai után Juhász László, az 

egyesület elnöke nyújtott történelmi vissza-
tekintést az elmúlt 130 évről. Kiemelte azt a 
tűzvészt, amelyet követően a településen 
megalakult a tűzoltó egyesület. 

 
A jubileumi ünnepséget Simon Mária szavalata 

és a Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola helyi 
növendékeiből álló zenei produkciója színesítette 
Sasfalvi Gábor vezetésével. 

 

 
 

Ezt követően került sor a Tűzoltó Egyesület 
megalakulásának 130. évfordulójára készíttetett 
csapatzászló átadására, melyet Heizler György ny. 
ezredes, a Somogy Megyei Tűzoltószövetség elnöke 
valamint Kovács József, Balatonkeresztúr község 
polgármestere és Galácz György, Balatonmária-
fürdő község polgármestere adott át az egyesület 
elnökének. Az átvételt követően a csapatzászlót 
megáldotta Kiss Zsolt atya, melyet követően 
zászlószalagot kötöttek a fenntartó települések 
polgármesterei, a Somogy Megyei Tűzoltószövetség 
elnöke, Komári József, a Szőkedencsi Tűzoltó és 
Polgárőr Egyesület Parancsnoka, valamint Lőczi 
Bálint az egyesület parancsnoka. 
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Az ünnep alkalmából a Magyar Tűzoltó 
Szövetség határozata alapján, a tűzoltó 
szolgálatban végzett eredményes munkássága 
elismeréséül: 40 éves szolgálati érem kitüntetést 
adományozta Kőröshegyi István úrnak, 30 éves: 
szolgálati érem kitüntetést adományozta: Barabás 
Tibor és Molnár Gábor uraknak, 25 éves szolgálati 
érem kitüntetést adományozta Juhász László úrnak. 

 
Az ünnepi műsor zárásaként emléklapok 

kerültek átadásra. 
 
A vezetőség nevében köszönöm aktív tagjaink 

eredményes munkáját, a további munkához 
kitartást, sok erőt, egészséget kívánok. 

 
Fő támogatóink voltak: 
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata, 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 
Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség, Subosits Tamás. 

 
Juhász László 

Tűzoltó Egyesület elnöke 
 

Szakmai napon a Tűzoltó Egyesület. 
 
2021 szeptember 18-án 5. alkalommal került 

megrendezésre Balatonföldváron, a NARO 
kempingben, a MTSZ szervezésében zajló szakmai 
nap. Egyesületünk 3 fővel volt jelen a 
rendezvényen. 

 
 

A szakmai bemutatókon új eszközökkel, 
műszaki mentési és tűzoltási módszerekkel 
ismerkedhetett meg a közönség. Többek között 
láthattunk életmentési gyakorlatot automata 

defibrillátorral, új eszközökkel történő műszaki 
mentést közúti balesetnél „mobil konténer”-rel, 
amellyel azt mutatták be, hogyan oldható meg egy 
elektromos gépjármű oltás utáni hűtése viszonylag 
egyszerűen. A Hesztia Kft. bemutatójában 
demonstrálták, hogyan lehet eloltani egy lángoló 
gépjárművet oltóanyag nélkül. Új tűzoltó 
védőruházatokat mutatták be a B-Safety Kft. 
közreműködésével. Nagy érdeklődés vette körül a 
Heros-Iveco Daily gépjárműfecskendő szakmai 
bemutatóját. A szakmai nap a kiállítók által 
felajánlott tombolával zárult. 
 

Juhász László 
Tűzoltó Egyesület elnöke 

 

 

 

 
Július ??-én, az „Életet az éveknek” keretében 

kulturális találkozónak adott helyet klubunk. 
Beszédet mondott Szecsődi Józsefné, a kulturális 
bizottság elnöke. Örömét fejezte ki, hogy nemcsak 
Somogy megyéből, hanem a szomszédos Zala 
megyéből is érkeztek kulturális csoportok. 

 
A fellépő 11 csoport, összesen 122 fővel, népi 

dalokkal, tánccal örvendeztette meg a közönséget. 
A helyi önkormányzatok nagyban hozzájárultak a 
rendezvény sikeréhez, tőlük kaptuk a színpadot, a 
sátrat, a sörpadokat- és ezek felállítását is 
elvégezték, valamint anyagi támogatást is kaptunk 
tőlük. Köszönet érte! 
 

A lebonyolítást klubunk vezetője és tagjai 
végezték. Köszönet illeti Nemes Jánost és Kállay 
Sándort a sikeres hangosításért, Horváth Tibornét 
és Bodor Valériát a műsorvezetésért. Köszönet 
klubtagjainknak, akik a finom süteményeket 
sütötték, részt vettek a szendvicsek készítésében, a 
kiszolgálásban, a helyreállításban! 
 
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem 
lehetetlen.” (Széchenyi István) 
 

Az Életet az éveknek Országos Szövetségétől 
dicsérő, köszönő levél érkezett klubunkhoz a 

Őszidő Klub 
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kitűnő szervezésért, a jó kivitelezésért, a 
színvonalas műsorért. 

 
***** 

 
Augusztus utolsó napján elindultunk Tokajba, a 

történelmi borvidékre. A városnézés során 
megtekintettük a történelmi épületeket, szobrokat, 
végül finom borokat kóstoltunk egy pincében. 

 
Évszázadok óta termelnek itt szőlőt, készítenek 

bort. 
Mivel Tokajban szálltunk meg ezért minden nap 

ez volt a kiinduló pontunk. 
A második napon Nyíregyházára érkeztünk, 

amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. 
 
Elsőként a Sóstói Múzeumfalut látogattuk meg, 

ahol megismertük a XIX. századi emberek életét. 
 
A Jósa András Múzeumban őskori, bronzkori, 

népvándorlás kori régészeti leleteket, közöttük 
éremgyűjteményt láthattunk, valamint a katonai 
kiállítást is megtekintettük. 

 
A református templomot látogattuk meg, amely 

lenyűgözően szép. A harmadik napon 
Sátoraljaújhely volt a célpontunk, történelmi 
borvidék kultúrtáj része, világörökségi helyszín. 
Széphalmon található - a Kazinczy Kúria helyén - a 
Magyar Nyelv Múzeuma, amely Kazinczy Ferenc 
nyelvújítónak állít emléket. 

 
A várost történelmi családok birtokolták az 

évszázadok során, mint: a Dobó család, Lórántffy 
Zsuzsanna révén I. Rákóczi Ferenc, II. Rákóczi 
Ferenc. 

Városnéző sétánk során megnéztük a Kossuth 
család lakóházát és a mellette fekvő iskolát, ahova 
Kossuth Lajos is járt. Meg kell még említenünk a 
levéltárat is, amelyben országosan is fontos 
iratokat őriznek, és amely a városháza épületében 
található. 

A negyedik és egyben utolsó napunkon 
Sárospatakra indultunk. Itt született Árpád-házi 
Szent Erzsébet 1207-ben. Ma is láthatóak a 
körtemplom alap falai, ahol őt megkeresztelték. 

 
Jártunk a református kollégiumban, ahol 

megtekintettük a Pollack Mihály által tervezett 
Nagykönyvtárat. Itt többnyire latin, görög, héber 
nyelven íródott könyvek találhatók. 

 
Sárospatakról Tarcalra utaztunk, ahol a 

dombon látható az Áldó Jézus szobra, amely Európa 
legnagyobb Jézus szobra. 8,5 m magas, 50 tonna 
súlyú és 5 gránittömbből áll. 

 
Innen hazafelé vettük az irányt. Fáradtan, de 

elégedetten, élményekkel tele értünk haza, hiszen 
történelmi helyeken, történelmi nagyjaink 
nyomában jártunk. 

 

 
 

Gaál Piroska 
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