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PONUKA NA UZAVRETIE PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCE
S MESTOM SÁROSPATAK V MAĎARSKU

_____________________________________________________________________
Na základe osobného rokovania medzi primátormi miest Bardejov a Sárospatak ohľadom uzavretia partnerskej spolupráce
s mestom Bardejov predkladáme tento materiál.
SÁROSPATAK - MAĎARSKO

Sárospatak ( Blatný Potok alebo aj Šarišský Potok) je mesto v Maďarsku v Boršodsko - abovsko - zemplínskej župe
v obvode Sárospatak. Má rozlohu 13 918 ha a k 1. januáru 2011 tu žilo 13357 obyvateľov. Vzdialenosť Bardejov Sárospatak je 143 km.
DEJINY:

V 10. storočí tu vznikla osada a uhorský kráľ Ondrej I. tu mal poľovnícky revír. Niekedy v 11. storočí tu bola postavená
mohutná hradná veža. Podľa najnovších údajov sa tu v roku 1207 narodila a bola pokrstená dcéra Ondreja II. a Gertrúdy
- svätá Alžbeta. Miesto je prvýkrát spomínané pod názvom Potoc v roku 1221. Až po roku 1450 sa objavil dnešný
názov. Po vymretí Arpádovcov sa hrad dostal do majetku rodiny Rákóci, ktorá tu vybudovala reprezentatívny
zámok (Hrad Rákóczi) a rad vzdelávacích inštitúcií. V Sárospataku roku 1648 zomrel Juraj I. Rákóci a jeho nástupca
Juraj II. Rákóci pozval v roku 1650 pozval J.A. Komenského, aby vybudoval „pansofickú školu“. Komenský tu napísal
Orbis pictus i knihu „škola hrou“ (Schola ludus). V 17. storočí patrili Rákociovci k najbohatšej uhorskej šľachte a viedli
rad povstaní proti Habsburgovcom. Posledné povstanie viedol František II. Rákóci v rokoch 1703 - 1711.
Sárospatak je klenotom medzi historickými mestami v Maďarsku a je často navštevované ako kultúrne a turistické
centrum. Sárospatak bol vo vlastníctve kráľov od 11. storočia. Hrad bol dokončený v 16. storočí v neskoro renesančnom
štýle podľa plánov Allessandra Vedaniho. Najstaršia časť hradu je časť nazývaná Červená veža (Vöröstorony) je 6
poschodová budova s nárožnými vežičkami. Izby ktoré sa oplatí vidieť sú bývalá kaplnka v druhom poschodí a tzv.
"Veľký palác" ( "Great Palace") o poschodie vyššie s jemnou renesančnou výzdobou. Východné krídlo a Červená veža
sú spolu prepojené s tzv. Lórántffy loggia z roku 1645. Elegantné arkády loggie, ktoré pokračujú do úzkeho schodišťa
spolu s bohato zdobenými otvormi v Perényiho krídle sú krásnym príkladom renesančnej architektúry v Maďarsku.
Zreštaurované izby hradného domu sú Rákócziho Múseum, je tu exhibícia národného boja o nezávislosť na prelome 17.
a 18. storočia a história Rákócziho dynastie, iné exponáty zahrňujú prekrásny nábytok zo 16. až 19. storočia a práce
z miestnych sklární, aj exponáty zo slávnej hrnčiarskej dielne Habán zo Sárospataku. Najväčším podujatím regiónu je
vinobranie v Tokaji, ktoré sa koná každoročne v októbri.
PARTNERSKÉ MESTÁ SÁROSPATAKU: Collegno – Taliansko,

Eisenach a Soest – Nemecko,
Krosno – Poľsko,
Nokia – Fínsko,
Tekirdag – Turecko.
UMIESTNENIE MESTA:

ERB MESTA:

MATERIÁL BOL PREROKOVANÝ :

V Komisii PA, RR a CR dňa 09.9.2015 - UZNESENIE č. 8 / 2015 - bod - B) odporúča pokračovať v procese
nadviazania a uzatvorenia partnerských vzťahov s mestom Sárospatak v Maďarsku.
Tento materiál obsahuje jednu stranu bez príloh.

