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Maradandó emlékmû jelzi 1956 tiszteletét Gyöngyöspatán
Gajdics Ottó újságíró, fõszerkesztõ mondott köszöntõt a hatvanadik évfordulón.
„Hófehér lepel borítja 1956 új gyöngyöspatai emlékmûvét, de nem az emlékét. Az
emlék fájó, de gyõzedelmes. Jel a legyõzhetetleneknek, hogy magyar összefogással
bárki és bármi legyõzhetõ. Ma, a forradalom
és szabadságharc hatvanadik évfordulóján
maradandó emléket állítunk ennek a történelmi sorsfordulónak. A lepel szerepe mindjárt abbamarad, pillanatokon belül lehull, az
alatta rejlõ emlékmû, csakúgy, mint október
23-a emléke, azonban mostantól mindvégig
itt figyelmeztet bennünket kõbe vésve,
megkoptathatatlanul: kétségtelen, hogy mai
szabadságunk a hatvan évvel ezelõtti hõsök
vérén virágzik. Legyen emlékük örökké
áldott. Õk elbuktak, mi, kései utódok, csatát
nyertünk: szabadon beszélhetünk, vitázhatunk, élhetünk családjainkkal itt, Gyöngyöspatán. És nem felejtjük õket, sem a személyeket, sem az eseményeket, sem a hõstetteket. Az avatás elõtti utolsó szó tehát nem
lehet más, csak a köszönet.
Ezekkel a szavakkal leplezte le a Gyöngyöspata Önkormányzata által önerõbõl
állíttatott 56-os emlékmûvet a Városháza
elõkertjében Hevér Lászlóné polgármester
október 23-án, a forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóján.
(Folytatás a 2. oldalon)

Beköszöntõ
Nyárból a télbe: néhány hónappal késõbb jelentkezünk a szokásos rendnél
most új Patai Hírekkel, igyekszünk
hiánytalanul összefoglalni minden fontos eseményt, fejleményt Önöknek.
Olvashatnak a Muzsikál az erdõ-nappal feldúsított Palóc Napokról, a Vulkanikus Borok elsõ alkalommal valóságba foglalt Fesztiváljáról, beadott
pályázatainkról. Év végi, 1956 után
hatvan évvel megjelent számunk nem
lehet teljes helyi érdekeltségû 56-os
visszaemlékezések nélkül. És itt egy
kis ajándék, egy naptár a jövõ esztendõre. Kellemes olvasást kíván
a szerkesztõ
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Maradandó emlékmû jelzi 1956 tiszteletét Gyöngyöspatán
(Folytatás az elsõ oldalról)
A szentmise és az avatás után mindenkit a
Mûvelõdési Házban vártak. Izgultak a
fellépõk, sokféle képzettséggel, sokféle
eltérõ stílusban dolgozó amatõr és
professzionális mûvészeket igyekezett
egybekovácsolni a mûsort rendezõ Borik
Ildikó. Színpadra állt itt Béres-Deák Márton - õ ráadásképp egy önálló minikoncerttel is kedveskedett a pataiaknak. De ott
volt Maka Károly Molnár Dávid, Molnár
Károly, Molnár Márton, Nagy Benjámin,
Ofcsák István, Rácz Márk, a Kormorán
koreográfiát elõadók: Buko-vinszky Virág,
Csemer Rebeka, Hegyközi Bettina, Koós
Kitti, Maka Anna Lilla, Molnár Fanni,
Sõregi Nikoletta, Tábi Sára. A versek és a
visszaemlékezések elõadói: Balogh Sándor
Kecskés Anikó, Krommer János, Ludányiné, Molnár Borbála, Maka Csabáné, Maka
Gergõ. A zenészek és énekesek: Agócs
Sándor, Borik Ildikó, Szántó Kinga, Pitlik
Emese, Varga Gerda, valamint Varga Hanna.
Gajdics Ottó, a Karc FM Rádió fõszerkesztõje kapott felkérést az évfordulós
ünnepi beszéd elmondására.
„Gondoljanak csak a jól irányzott pofonra,
ami az egykori patai tanácselnök, Gulyka Pál
arcán csattant! Az ÁVO rémtettei és az
orosz tankok árnyékában lehetett-e nagyobb
hõstettet elkövetni annál a pofonnál? Még
akkor is, ha Gulyka a taslit jogosnak ítélte,
és feljelentést késõbb nem tett. Vagy
idézzük fel annak a 16 éves fiatalnak a tettét,
aki 300 tojást vitt nagymamájától a községházára, hogy juttassák azt el a pesti forradalmároknak. Csodálkozik-e jó érzésû ember
azon, hogy Kecskés Károlynak, a Forradalmi Tanács elnökének könny szökött a szemébe, amikor átvette az adományt? Hiszen
tisztességgel, méltósággal viselt, mindennapi kõkemény munkával túlélt, de alapvetõen mélységes nyomorúság volt akkoriban
a legtöbb magyar osztályrésze. Ezek között
a körülmények között a 300 tojás mintha
300 tojásgránát lett volna a szovjet betolakodók hadoszlopai közé dobva.” - idézte fel
a szónok. Hozzátéve: „..nem akarjuk, hogy
nemzetközivé legyen holnapra a világ. Nem
szeretnénk, ha eltûnne csodálatos nyelvünk,
ha elfelejttetnék velünk hagyományainkat,
kultúránkat, ha unokáinkat valamiféle rezervátumban mutogatnák a turistáknak, hogy
így éltek a magyarok. 1956 hõsei nem ezért
harcoltak, nem ezért áldozták vérüket. Pofon
nem ezért csattant a tanácselnök képén, a
háromszáz tojás nem ezért indult útjára.”
Az elõadás zárásaképp Gajdics Ottó és a
képviselõ-testület tagjai állógyertyát és
mécseseket is gyújtottak a hõsök emlékére.
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Kinyomtatott nyilvánosság
A Gyöngyöspata képviselõ-testülete által alkotott rendeletek
megtekinthetõk a könyvtárban.
Nyitva tartás: Kedd-szerda-csütörtök 16.30-19.30.
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Itt számíthatunk sikerre
Beadott pályázataink - összefoglaló

Gyöngyöspata képviselõ-testülete igyekszik
élni a kínálkozó pályázati lehetõségekkel. A
legtöbb esetben még nem jött el a döntés
ideje, addig is összefoglaltuk a beadott
pályázatokat röviden olvasóinknak.
A TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bõvítése fejlesztése” címen pályázatot nyújtottunk be a
Dózsa György út 1-5. szám alatt lévõ,
funkcióját vesztett épületben Idõsek Nappali Ellátását szolgáló Idõsek Klubja
kialakítására, létesítésére 33.033.028,- Ft
összegben, a pályázathoz siker esetén
485.670,- Ft önerõt biztosítunk.
Út-járda felújítására pályázat címén Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában 17.647.058,- Ft
beruházásra nyújtottunk be pályázatot 2016.
június elején, melybõl az igényelt támogatás
15.000.000,- Ft. A benyújtott több mint
kétezer pályázatból 311 db pályázat
részesült kedvezõ elbírálásban. Gyöngyöspata sem nyert támogatást.
A TOP-3.2.1.15 számú, konstrukció
keretében „A Gyöngyöspatai Nekcsei

Demeter Általános Iskola épületének energetikai korszerûsítése” címen 192.602.567,Ft összegû pályázatot nyújtottunk be. A
projekt 100 %-ban állami támogatással valósulna meg.
Támogatási igényt nyújtottunk be a Nemzeti Szabadidõs - Egészség Sportpark
Program keretében 2 db D típusú 150 négyzetméteres, 15 sporteszközös sportpark
létesítésére.
A tervezett beruházás helyszínei:
1. Sporttelep
2. Bem út
A támogatás formája: vissza nem térítendõ állami támogatás. Siker esetén az
önkormányzat biztosítja a sportpark
ingyenes, bárki általi, korlátozás nélküli
használatát.
Gyöngyöspata Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a TOP-1-4.1.15 számú
„A foglalkoztatás és az életminõség javítása
családbarát, munkába állást segítõ intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
címû pályázati felhívásra a Bokréta Egységes
Óvoda-bölcsõde intézményi átalakítása új

bölcsõdei szolgáltatási egység létrehozására
pályázatot nyújtott be 2016.09.15-én. A projekt összköltségvetése bruttó: 46.194.169.Ft, a támogatás intenzitása 100 % állami támogatás.
A TOP-5.1.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttmûködések” címû pályázati
felhívásra benyújtandó pályázatban konzorciumi tagként veszünk részt, a pályázathoz
önrészt nem biztosítunk. A pályázatot
Tarnalelesz Önkormányzata nyújtja be,
melyhez konzorciumi tagként 4 település
csatlakozott. A konzorciumi együttmûködési megállapodás és kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírása megtörtént 2016. augusztus 31-én.
Gyöngyöspata Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Szociális célú tüzelõanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatot
nyújtott be - 308 köbméter kemény lombos
fafajtára vonatkozóan - tûzifa vásárláshoz.
Az önkormányzat vállalta a köbméterenkénti ezer forint, továbbá a 27 %-os ÁFA,
valamint a szállítással és házhoz szállítással
kapcsolatos költségek (önerõ) biztosítását.

Fontosabb döntések, fejlesztések, tárgyalások
- Egyszeri tanévkezdési támogatás illeti
meg a gyöngyöspatai lakhellyel rendelkezõ
diákokat, függetlenül attól, általános vagy
középiskolába járnak. 3000 forint értékû a
segítség, a helyi iskola tanulói tanszercsomagként, a más településen tanulók
készpénzben kapták meg a támogatást.
- Egyelõre saját forrásból újultak meg
járdák a városban, például a Fõ úton, a
sportpályától a panzióig tartó szakasz.
- Hevér Lászlóné polgármester Szabó
Róberttel, a Heves Megyei Közgyûlés elnökével egyeztetett a patai mûemlék templom
felújításának lehetõségeirõl, TOP-os források igénybevételével. Tárgyalt a nagyparlagi
erdészház fejlesztési kérdéseirõl is az
Egererdõ Zrt-t irányító Jung Lászlóval.
Szeptemberben két napos tanulmányúton
járt Nagybárkányban és Varsányban, ahol
hátrányos helyzetû emberek felzárkóztatásának már mûködõ gyakorlatairól szerezhetett ötleteket. Balassagyarmaton magyarszlovák közös turisztikai együttmûködés
alapjait fektették le a részt vevõ polgármesterek és turisztikai kulcsszereplõk, akár
300 millió forintot is elnyerhetnek a projekt
résztvevõi.
- A közmunkaprogramban beszerzett
kõvel javítjuk útjaink állagát, elkészültek a

munkások a hagyma, uborka, burgonya,
paradicsom, málna idei betakarításával, hat
hízó került hús formájában az óvodakonyhára.
- Gergely Tibor és Galyó Istvánné képviselte Gyöngyöspatát az augusztus 20-i
gyöngyösi városi ünnepségen a kenyérszentelésen.
- A Magyarok Kenyere program megyei
fõ eseményén, Kápolnán fellépett a Pávakör
is, meghívott vendégként.
- Az Önkormányzat a KÖFOP-1.2.1-

Kápolna épült civil
összefogással
Újjáépítettek és már fel is szenteltek
egy régi-új kápolnát a sportpálya mellett
a nyáron: egykor egy házaspár építette a
Szent Antal-kegyhely elõdjét, majd
elõbb a második világháború rongálta
meg súlyosan, késõbb széthordták a
szocializmus idején a maradványokat.
Az újjászületésben helyi vállalkozók és
önkéntesek segítettek, a szentelést
Utassy Vilmos atya végezte el. A
fülkekápolna két és fél méter magas,
patakkõbõl készült, valamint téglából és
terméskõbõl.

VEKOP-16 „Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” felhívásra benyújtott kérelmét támogatásra alkalmasnak minõsítette
a Miniszterelnökség. A projekt végrehajtására 6 millió forint vissza nem térítendõ
támogatást határoztak meg. Önrész nem
szükséges, többek között informatikai eszközökre, mûködésfejlesztésre,az önkormányzati szakrendszerek adatminõségének
javítására használható fel a forrás.

Palóc
Parasztolimpia
Gyöngyöshalászon
Ludányi Márton, Ludányi Anna, Horti
Kristóf, Galyó Ignác és Drubina Ferenc
képviselte az idei, hetedik palóc
parasztolimpián településünket Gyöngyöshalászon. A hazaiak gyõztek a
kilenc csapat között, mi az ötödik
helyen végeztünk.
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Fejlesztéslista
Megújult a Fõ út járdája. A város elejétõl a
Patavár Panzióig felújítottuk a Fõ úti járda
közel egy kilométer hosszú szakaszát. A
meglévõ
járdafelület
tisztítása,
kiegyenlítése után a szakasz egy új, 4 centi
vastag aszfaltréteget kapott. A Hunyadi út
135 méternyi szakaszán a megsüllyedt
útalap profilozása, pótlása után zúzottkõ
ágyazattal feljavítottuk az út szerkezetét.
A Dobó út közel száz méteres szakaszán
25 centiméter mély útalap készült, majd
zúzottkõ feltöltést kapott.

Új kápolnát avattunk

Idõsnap

Nagy érdeklõdés kísérte az Idõsek Napi ünnepséget, amelyen köszöntötte az
önkormányzat a jubiláló házaspárokat is, a zenei szórakoztatást pedig Leblanc Gyõzõ és
társa, Tóth Éva vállalta fel örökzöld dallamokkal a vacsora elõtt.
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ISKOLAI HÍREK

Nekcsei újratöltve
A Gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola 2016/17-es tanévét is az „Imádkozzál és dolgozzál” jelmondattal kezdtük,
kérve Isten áldását a tanévünkre, munkánkra. Minden nehézségünk ellenére hiszünk az elvégzett munka értékében, s ezzel
a hittel verekedtük át magunkat a nyár során
a változások tömkelegén.
A nyár folyamán az iskola folyamatosan
romló állapotán történt egy jelentõsebb
ráncfelvarrás. Teljes felülvizsgálatra került az
elektromos és villámvédelmi rendszerünk, s
javításra kerültek a legapróbb hiányosságok
is. Új festést kapott az összes mosdónk,
kijavultak a csapok, WC-k. Új festést kapott
a földszinti fõlépcsõház és az elsõsök
tetõtéri tanterme. A nyári festési költség
meghaladja az 1 millió forintot. Folyamatban van még egy tanterem festése, amelyet
valamikor október folyamán vehetnek majd
birtokba, szépen megújulva a negyedikesek.
Továbbá zajlik még egy jelentõs vízgépészeti
karbantartás a tanuszodában. Ezek végeztével indul majd az úszásoktatás. A karbantartási munkák utáni hatalmas takarítói
munkát egy személyben vitte a hátán
Hegedûs Marika, akinek nem tudunk ezért
elég hálásak lenni.
Személyi változásokból is jutott bõven a
nyárra. Voltak tervezettek, meglepetéssze-

rûek, sikertelenek és sikeresek. Az intézménybõl távozott Palik Erzsébet kolléganõnk, aki 40 év szolgálat után nyugdíjba
vonult. Ezúton is köszönjük kitartó és
lelkiismeretes munkáját, s kívánunk nyugdíjas éveire sok megérdemelt pihenést és
egészséget hozzá. Ivádyné Gyenge Ilona és
Tóthné Pór Andrea saját elhatározása nyomán került áthelyezésre egy-egy gyöngyösi
iskolába. Nekik is kívánjuk, hogy találják
meg a munkában az örömüket és legyenek
sikeresek választott új környezetükben.
Köszönjük az õ sokéves munkájukat is. És
közös megegyezéssel megváltunk Felföldi
Lászlóné takarítónktól is.
A nyári szünet a korábbi pedagógushiány
és a távozások miatt az álláspályázatokról is
szólt. A matematika-fizika szakos álláspályázatra nem érkezett jelentkezõ. Ez nem
gyöngyöspatai jelenség. Tankerületünkben
kb. 10 matematika szakos tanárra lett volna
szükség, és nem akadt jelentkezõ a jónevû,
nagy, városi iskolákba sem. Azonban ennek
ellenére gyarapodtunk három új kollégával
is. Érkezési sorrendben. Mucsi László tanár
úr ének-zenét, technikát, matematikát és
fizikát tanít. Ezen túl a Fabula Mûvészetoktatási Intézmény keretén belül végzi a
furulyaoktatást. Illetve ennek az intézménynek a keretén belül folyik a néptánc

oktatás is. Rózsa Gabriella tanárnõ testnevelés órákra lép be Szalainé tanárnõ mellé,
s õ tanítja 6-tól 8-ig a testnevelést és úszást.
Ezen kívül atlétika és torna szakköröket
tart. Vernyik László tanár úr történelmet,
hon- és népismeretet, valamint matematikát
tanít.
Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a
meghirdetett takarítói álláspályázatra nem
volt tülekedés. Azért futott be pályázat, s
Kiss Tiborné Rózsika személyében kiváló
taggal bõvült a csapatunk. S a közel 130
gyerek és a 20 felnõtt jóérzéssel veheti
napról napra birtokba a tiszta épületet. Az õ
munkájához csatlakozott szeptember folyamán Berecz Lászlóné, Bella.
Ebben a változásokkal szegélyezett környezetben kell, hogy egy újabb tanévnyi
idõre alkalmassá váljunk a munkára.
Alkalmasak pedig akkor vagyunk, ha együtt
végezzük a munkát, diák, tanár és szülõ.
Eredményt csak így várhatunk. Nem egyéni
vagy kiscsoportos megoldásokban, hanem
együtt lélegezve. Megkérdezve, meghallgatva egymást. Találkozva, beszélgetve,
õszinte kíváncsisággal és kellõ bizalommal.
Diákok, tanárok és szülõk.
Molnár Károly
igazgató

Fotó: Suha Péter

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Gratulálunk!

Patáról kölcsönzött
címlaplányt Gyöngyös
Gyöngyöspatai lány, Maka Anna Lilla került októberben címlapra a
Gyöngyösi Újságnál. Anna a Fájdalmas Szûzanyabúcsún róla készült máriás képpel nyerte el a
szerkesztõség tetszését,
majd sok ezer gyöngyösi
postaládájába került be
egyszerre a városi lappal.
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Programok az óvodában
A gyerekeket a szünet után az udvaron
újabb játékok fogadták, melynek nagyon
örültek. A jótékonysági bálunk bevételébõl
egy Lovas kocsival, Mókuskerékkel, Sárkány mászókával lettünk gazdagabbak. Az
önkormányzat jóvoltából felújítottuk a
babaházunkat és ütéscsillapító gumiburkolattal láttuk el a Fészekhinta alját.
Ezúton is szeretnénk megköszönni ezeket a segítségeket, ma már elmondhatjuk,
hogy az udvarunk balesetvédelmi és az uniós elõírásoknak megfelel. Játékaink a gyermekek testi és értelmi fejlõdését szolgálja.
Személyi változások történtek az óvodánkban 3 óvodapedagógus, Bereczné
Tárnoki Ilona, Fejes Irén, Varga Lászlóné
nyugdíjba vonultak. 40 éven keresztül
nevelték a település óvodáskorú gyermekeit. Munkájukat köszönjük és kívánunk
nekik jó pihenést.
Bereczné Tárnoki Ilona rövid pihenés
után ebben a tanévben újra visszajött
közénk.
A gyermekeink nagy örömére már a
szeptember hónapban sok program és
élmény tette színesebbé mindennapjaikat.
A Szüreti terveink között szerepelt a
szüretelés, pincelátogatás valamint a mustkészítés. Az utóbbihoz vásároltunk
„sotu”-t, amellyel saját készítésû mustot
ittunk. Átélve a borkészítés folyamatát,
elvégezni a vele járó munkát, megannyi
nevelési lehetõ-séget rejt magában.
Szüret után lakodalom következett, amiben a Vári Pincék egyesülete és Idõsek klubja volt segítségünkre, köszönjük szépen.
A „Tulipános házban” adtuk férjhez az
óvoda legszebb lányát, a lagzis kalács sem
maradt el, amivel lagzi ablakon lévõ szüleinket kínáltuk meg. A gyermekek lakodalmasa után patai lagzis dalok következtek az Idõsek elõadásában, majd
táncházzal zártuk az eseményt.
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A Harlekin Bábszínházat is meglátogattuk Egerben, ami egy nagyon színvonalas
elõadással varázsolta el gyermekeinket.
Olyan nagy élményt jelentett, hogy
elhatároztuk, tavasszal ismét ellátogatunk.
Mi magunk is mesét dramatizáltunk,
amire az Idõsek klubját meghívtuk egy
közös mesélésre.
Múzeumpedagógia órán voltunk és a
zeneiskolába hangszerbemutatóra és koncertre látogattunk el. A helyi Galéria csodaszép kiállítását is megnéztük.
A Fõvárosi Állatkert igazgatójának
megkeresése eredményeként ingyenesen
látogathatunk el hozzájuk és sok ismerettel és élménnyel lettünk gazdagabbak.
Programjaink költségeivel nem terheljük
a szülõket, pályázati úton oldjuk meg.
Végül, de nem utolsó sorban szeretettel
várjuk a település minden lakóját, barátokat, ismerõseket a Szilveszteri bálunkra a
Mûvelõdési házban, amelynek a szervezési
lehetõségét ebben az évben az óvoda
alapítványa kapta meg.
Fodor Márta
intézményvezetõ

Nyugdíjba vonultak
a Bokréta Oviból
Fejes Irén 1974 óta dolgozott ebben az
óvodában, elsõ munkahelyén. Szakvizsgázott fejlesztõ pedagógus, gyermekvédelmi felelõsként dolgozott
mindvégig. Bereczné Tárnoki Ilona
1976 óta az intézmény alkalmazottja,
ugyancsak elsõ munkahelyként, mentálhigiéniából szakvizsgázott. Varga
Lászlóné 1977 óta részese az óvoda
mindennapjainak, mérésértékelésbõl
szakvizsgázott, helyettesként 26 évig
dolgozott. Mindhárman elérték a 40
éves közalkalmazotti munkaviszonyt
és a jubileumi jutalmat. Hevér Józsefné
pedig 1989 óta dolgozott szakácsként
az óvodában. Köszönjük áldozatos
munkájukat és boldog, békés pihenõéveket kívánunk!
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EMLÉKÉV

Olvasatok a forradalom napjairól
Ünnepi sorozatunkban a hatvanadik évfordulón annak jártunk utána Borik Ildikó
segítségével, mi történt a helyi visszaemlékezõk szerint Gyöngyöspatán 1956-ban.
Maka Mihály
visszaemlékezése
16 éves fiatal voltam a forradalom idején.
Kérték a falu lakosságát, hogy minél több
tojást és élelmiszert vigyenek a községházára a budapesti harcolók, sebesültek,
kórházak számára.
Vittek, amennyit tudtak, a beszolgáltatás
miatt nehéz volt élelmiszert felhalmozni. Az
anyai nagymamám 300 darab tojást küldött
tõlem a községházára. Kecskés Károly, a
Forradalmi Tanács Elnöke õszinte meglepõdéssel vette át tõlem a szívbõl jövõ adományt. Kezet fogott, mélyen a szemembe
nézett és kicsordult a könny a szemébõl,
megveregette a vállam. Ez a jelenet a mai
napig elõttem van...
1956. októberében a falu kifejezte együttérzését a forradalom iránt. Nagy József
tanár, Mácsár Gáspár, Bognár János levették
az iskoláról a zászlót. Odamentek a kocsma
elé és elkezdték énekelni: „Zászlónk elé
annyi magyar álljon” kezdetû éneket. Kijöttek a kocsmából, kb. ötvenen, mindenki
együtt énekelt. A Patócsról a Szücsi út felé
mentek, be a Marci közön, fel az Iskola
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sorra, majd a Kossuth-szoborhoz. Ott már
hatalmas tömeggé rendezõdtek.
2007-ben pünkösd másnapján a plébánia
tetõfelújítása zajlott. Felszedtük a padlásról
a burkolatot. Oda volt elrejtve papírba csomagolva a templomi '56-os zászló. Ledobták
a lomok közé. Kiszedtem a szemétbõl. Egérmolyrágta volt. Kimostuk, a rúdját lefestettem. Elhelyeztük a templomi Hõsök
Kápolnájában. Berecz László faragott alá
mûvészi zászlótartót Mellette áll a Wittner
Mária által hozott külföldi magyarok
zászlója. Neki a médiából jól ismert
Szaniszló Ferenc ajánlotta, hogy a sokak
által látogatott patai templomban helyezzék
el a zászlót.

Mácsár László
visszaemlékezése
Katona voltam ’56-ban. Okt. 23. elõtt pár
nappal jöttem haza szabadságra. Török
Annus és Zsila Maris lagziját ülték, marasztaltak, hogy legyek itthon az ünnepükön, de nem tehettem meg.
Visszamentem Táborfalvára a laktanyába,
ahol azzal a hírrel fogadtak, hogy forra-

dalom van. Átutazóban Budapesten nem
vettem észre semmilyen erre utaló jelet.
Aztán meghallottuk a harckocsik zúgását és
kiadták a tûzparancsot. Felfegyverkezve
álltunk: két ágyú leásva, két géppuska
mellette, a katonák géppisztollyal felszerelve. A rádió azt kürtölte, hogy az oroszok
félnek, ezért kivonulnak. Egy T 34-es
harckocsi megállt a laktanya elõtt, odasózott
az épületnek: két áldozat halt meg, apa és fia.
Majd több is. A patai Sípos Lajos õrségben
volt, lesöpörte a légnyomás. A bunkerban
folyamatosan potyogott szemünkbe a
homok.
A parancsnokom azt az utasítást adta ki,
hogy egy teherautó fát kell elszállítanom a
feleségének Örkénybe. Orosz teherautót
vezettem, folyamatosan lõttek ránk, míg ki
nem tettük a magyar zászlót. Megérkeztünk
Örkénybe, ahol nagy örömünkre tojásrántottával és borral fogadtak bennünket.
Hazafelé megálltunk egy tanyánál, mert az
egyik katonatársam bement a civil ruhájáért,
hiszen vártuk a leszerelést. Én kint maradtam a teherautóban. Megállt mellettem
egy orosz páncélautó. Az orosz katona rám
kiáltott, kire várok, majd elment, nem
bántott. Visszaértünk a laktanyába.
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Meglepõdtünk, hogy orosz irányítás alá
került a laktanya. Sorba állítottak bennünket, elvették a fegyvereinket.
Úgy döntöttünk, hogy megszökünk. Az
oroszok utánunk lõttek, de mi már akkor
Cegléd határában voltunk. Az elsõ éjszaka
Albertirsán aludtunk, a második éjszaka
Boldogon. Az ecsédi határban vizes árokban
lapos kúszásban haladtunk. Egy jószívû
ember segíteni akart, elbújtatott volna a
kocsijában, visszautasítottuk, nem akartunk
bajt hozni rá.
Hazaértünk. Illés Ödön és családja
szüretre indult. Tõlük tudtuk meg, hogy
Patán minden rendben van. Kecskés Károly
és Racskó Antal a vezetõk, nem kell félni, jó
kezekben van a falu.

PATAI HÍREK
élére Kecskés Károlyt választották. A szovjet csapatok nov. 4-én vonultak át Patán
harckocsikkal Budapest irányában. Ezeket
én is láttam a Patócson.
A forradalom így ért véget és megkezdõdött a Kádár-rezsim megtorlása…

Kecskés Anikó
visszaemlékezése
Nem lehet nem emlékezni
Hatvan éve is szüreteltek õsszel Gyöngyöspatán, de 1956-ban mással voltak elfoglalva az emberek.
Forradalom volt az országban, orosz
tankok vonultak az utakon. November volt
már mikor a patai határban három katona

december
mit kell tenni. Így lett a Forradalmi Tanács
elnöke Gyöngyöspatán.
Lefegyverezték a rendõrséget, fel akarták
akasztani a gyûlölt párttitkárt, Sztonák
Antalt, kérdés volt az is, kik kapjanak
fegyvert, stb.
Csak aludni járt haza, a Községházán és a
faluban meg kellett tartani a rendet, ne
legyen vérontás, bosszúállás, ne pusztuljanak el a falu fontos iratai. Gulyka Pali
bácsit, a volt elnököt a helyén hagyta,
megvédte, mert a falu a forradalom elõtt is és
után is tisztelte.
Azt mondta, majd a törvény elvégzi, amit
kell, ha eljön az ideje.
Mi gyerekek csak ezt hallottuk.
Nem sokáig kellett erre várni, mert a
forradalom leverése után apámat bevitték

Molnár László festõmûvész
visszaemlékezése
1956-ban 15 éves voltam, elsõ gimnazista, a
gyöngyösi Vak Bottyán Gimnáziumban. A
forradalmi események érintették Gyöngyöst
és Gyöngyöspatát is.
Ezekben a napokban a tanítás nem szünetelt, de az autóbuszjárat - mellyel utazni
kellett volna - többször kimaradt, így voltak
napok, amelyeken nem tudtunk Gyöngyösre eljutni. A forradalmi eseményekre
nagyon figyeltem, de többnyire a rádióból
értesültem az eseményekrõl. Gyöngyöspatán is volt tüntetés, mivel az emberek
kifosztása, termelt javaik kötelezõ beszolgáltatása olyan mértékben kisemmizte õket
és családjaikat, hogy a kegyetlen Rákosirendszer ellen így fejezték ki elégedetlenségüket.
A patai tüntetésben én is szerettem volna
részt venni, de a szüleim megtiltották, hogy
ott legyek. Így csak elmesélt dolgokról,
másodkézbõl tudok beszámolni.
A tüntetõk elõször a párttitkárt (Berta
Pál) keresték fel, aki vadászfegyvert használt
és egy embert megsebesített. Majd Sztonák
Antal házához vonultak, aki nagy kommunista és besúgó hírében állt. Személyesen
õt keresték mivel sehol nem találták, így a
házát nagyon erõsen megrongálták. Szinte
lakhatatlanná tették.
Ezután a tömeg hazafias dalokat énekelve
a Tanácsházához vonult és a tanácselnököt
keresték, akit Gulyka Pálnak hívtak. Gulyka
egy jól irányzott pofonnal megúszta a
dolgot. Késõbb Gulyka Pál jogosnak ítélte a
pofont, nem tett feljelentést. A tüntetõk
élén Nagy József tanár vonult, akit késõbb
börtönbüntetésre ítéltek. Segítõje volt még
Racskó Béla opera- és nótaénekes. Itt volt
még Budapestrõl egy teherautó-sofõr, akit
Berta Pál mellbe lõtt, a forradalom után ezt
az ismeretlen nevû embert felakasztották.
Az események estéje után Patán is
megalakult a forradalmi tanács, melynek

baktatott a földeken, utakat elkerülve, hazafelé.
Szívükben bizakodás és félelem ült, nem
tudták mi vár rájuk Gyöngyöspatán, hiszen
forradalom van, õket is szélnek eresztették
és szöktek is. A Kopár-hegy felõl érkeztek
és a szüretelni induló Illés Ödönéktõl
tudták meg, hogy nem kell félniük.
Ne féljetek - mondta Ödön, mert Kecskés
Karcsi bácsi van a Községházán, akinek az
egyik katona, Mácsár Laci a szomszédja volt,
aki az apám.
Annyit mindenki tudott apámról, hogy
csendõrörs-parancsnok volt, fogságban is
volt három évet, mert megtagadta az zsidók
elhurcolását.
Tekintély és tisztelet övezte a faluban.
A forradalom Patán is legalább 600
embert vitt az utcára a Községházához.
Onnan jöttek apámért, hogy mondja meg

Gyöngyösre és bezárták. Néhány nap múlva
Patáról érte mentek, hazahozták Gulyka Pali
bácsiék és kérték, hogy maradjon a
Községházán, dolgozzon velük.
Apám ezt nem fogadta el, továbbra is
elveihez hû maradt és járt a bányába dolgozni, erdõre, napszámba.
Pedig nagyon szegények voltunk, elõtte
is, utána is!
A forradalom sok mindenre példát adott,
a leggazdagabb ember elbújt biztos helyre,
nem kockáztatta a vagyonát és a kapcsolatait, a legszegényebb csak az elveihez
ragaszkodott és emberségbõl adott példát.
Ezután már két X-et viseltünk a hátunkon
- a rendszerellenes csendõr és a forradalmár
apa gyermekeiként, reménytelenül a jövõ
zárt kapui elõtt.
Erre nem lehet nem emlékezni!
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TURIZMUS

Vidéki ízek, vendégváró praktikák
Gyöngyöspatán volt egy álló napig a megyei falusi turisztika közepe.

A Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület és Gyöngyöspata Város önkormányzata a civil és az önkormányzati világ
együttmûködésére igyekezett jó példát
kínálni 12 település összefogásával Gyöngyöspatán, szeptember 24-én. A helyi
borászokon, vendéglátókon túl még tíz
településrõl érkeztek vendégfogadók, akik
házias ízekkel készültek a Vidéki ízek és
borok Gyöngyöspatán elnevezésû program vendégei számára a város Mûvelõdési
Házának udvarán. Kilenckor orgonakoncerttel dúsított hangulatú templomlátogatással készültek a szervezõk, egy órával
késõbb megtekinthetõ volt a névadó
festõmûvész kalauzolásával a Molnár
László Galéria, illetve a tájház. Fél 11-tõl
jöttek a helyi óvodások egy hagyománybemutató mûsorral, majd kezdõdtek a
szakmai elõadások. Fél egy magasságában
a nagy múltú és értékes patai néphagyományokat élõ módon õrzõ „Pávakör”, a
Gyöngyöspatai Hagyományõrzõ Népdalkör mûsora jött A vidéki ízeket lecsó, csík,
ganca, macok, patai béles és málnaszörp
jelentette, s volt kézmûves-bemutató is.
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Katasztrófavédelem:
fûteni csak felelõsséggel,odafigyeléssel
Az elmúlt években megnõtt azon háztartások száma, ahol szilárd tüzelõanyaggal
fûtenek. A szilárd anyagok, vagy olaj
égetésekor keletkezõ korom lerakódik a
kémény falára. Az egyre vastagabb koromréteg leszûkíti a kémény belsõ kerületét,
sõt, magas hõ hatására akár meg is gyulladhat - hívták fel a figyelmet a Katasztrófavédelem munkatársai a fûtési szezon
beköszöntével.
Gyakori, hogy az emberek nem olyan
anyaggal fûtenek, mint amilyen tüzelõanyag
elégetésére az adott fûtõeszközt megtervezték, esetleg nem tartják karban, nem

tisztítják fûtõberendezésüket. A nem rendeltetésszerû használat jelentõs anyagi
kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó
tûzesetekhez is vezethet. Több korom
rakódik le az olyan égéstermék-elvezetõ
rendszerben, amelyben hulladékot vagy
más, nem megfelelõ tüzelõanyagot lakkozott, festett, vagy nedves fát - égetnek.
A lerakódott koromréteg fûtés során izzani
kezd, meggyullad és akár kéménytûzhöz is
vezethet, a kéményrõl a tûz pedig másodpercek alatt átterjedhet a ház tetõszerkezetére és egyéb részeire.

Téli veszélyek - Karácsonyfatûz
A karácsonyfatûz rendkívüli gyorsasággal
terjed, akár egy perc alatt leéghet az egész
fa. Egy átlagos méretû helyiség két-három
perc alatt füsttel telítõdhet és öt-tíz perc
alatt teljesen kiéghet.
- Tûzvédelmi szempontból jelentõs
elõnyt jelent, ha a lakásban van füstriasztó
eszköz, tûzjelzõ berendezés, illetve tûzoltó
készülék, ezek elõsegítik a kezdeti tûz
eloltását. Amennyiben lehetséges, akadályozzuk meg, hogy a tûz oxigénhez jusson,
így a lángok nem terjednek tovább. Erre a
célra alkalmas lehet a nem mûszálas
anyagból készült takaró, pokróc.
- Azonnal tárcsázzuk a 105-öt, hívjuk a
tûzoltókat!
- A legfontosabb, hogy nem szabad
kockáztatni saját testi épségünket! Baj
esetén az ember hajlamos a kapkodásra,
pánikra. Gondoljuk át a fentebb leírtakat, s
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ezek tükrében tegyük meg a szükséges
lépéseket családunk biztonsága érdekében!
- Csillagszórókat tilos épületbõl kidobálni, mert sérüléseket és károkat okozhatnak.
- Az erkélyeken lehetõleg csak nem
éghetõ anyagokat tároljanak, ezzel megelõzhetik a felelõtlen emberek által kidobált
csillagszórók, pirotechnikai termékek által
okozott tûzesetek mind az erkélyen, mind
azon keresztül a lakás területén.
- Mielõtt elhagyjuk a lakást, oltsuk el a
nyílt lánggal égõ karácsonyi díszítést, adventi koszorút, mécseseket, más gyertyákat.
- Áramtalanítsuk az elektromos világító
eszközöket, díszítõ elemeket, fényfüzéreket és karácsonyi égõsorokat.
- Az adventi koszorú gyertyáit éghetõ
anyagtól mentes területen, fémtálcán vagy
egyéb tûzálló aljzaton lehet meggyújtani.

ITT TÖRTÉNIK GYÖNGYÖSPATÁN

Szentkúton járt a patai idõsklub tagsága
Imádkoztak és jól érezték magukat.

Az ismert nógrádi búcsújáróhelyre, Szentkútra látogatott el nemrég a gyöngyöspatai
idõsklub tagsága. A tagok imádkoztak, misét hallgattak, és nagyon jól érezték magukat,
számolt be portálunknak Maka Piroska, a klub mûködtetését segítõ Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ vezetõje.

Kihívás
Napja
Lehettünk volna többen is
Aki viszont eljött, az nem unatkozott.
Hiába volt kiváló idõ, kevesebb résztvevõt mozgatott meg az idei gyöngyöspatai Kihívás Napja, mint a tavalyi, de
az aktív módon megjelentek legalább
olyan lelkesek voltak, mint egy éve.
Több, mint egy tucatnyian futottak le a
polgárõrök óvó tekintetével kísérve a
Polgármesteri Hivataltól a sportpályáig,
mintegy ötvenen Nippon Zengo-ztak,
féltucatnyian zumbáztak és jógáztak a
délután folyamán, gyerekek és felnõttek,
fõként hölgyek, de bátor férfiak is.
Ezen a napon volt lehetõség pingpongozásra és kerékpározásra, rendelkezésre
állt tollasütõ és hullahoppkarika, a
futballpályán pedig nem csak labdarúgókat
lehetett látni, hanem extrém sportos
kerékpárosokat és bátor gördeszkást is. Az
iskolában is sok program várta a diákokat.
A lényeg az volt, hogy minél többen
mozogjanak, ez az elvárása a program
szervezõinek teljesült is.

Az élen a
gyöngyöspatai
csapat
Teljesítették a vállalásukat,
hozták az ígért elsõséget.
Véget ért a 2015/2016. évi Heves Megyei
Asztalitenisz Csapatbajnokság, melyet 20
meccsbõl 20 gyõzelemmel zárt a patai
csapat, megszerezve az elsõ helyet közölte a jó hírt Gressai Ákos, a csapat
irányítója. Teljesítették vállalásukat,
Gyöngyöspatán bajnokcsapatot avathattunk asztalitenisz sportágban. Azóta
végetért az õszi bajnokság is: a megyei I.
osztályban a tabellát veretlenül, õszi
bajnokként asztalitenisz csapatunk vezeti,
8 gyõzelemmel és 1 döntetlennel. A csapat
célja a feljutás az NB III.-ba. A megyei II.
osztályban a tabella alsó részén helyezkedik el csapatunk újoncként. Az edzések
kedden és csütörtökön 18 órától 22 óráig
tartanak, várják az érdeklõdõket.
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PÉTER-PÁLI PALÓC NAPOK

Kettõs ünnep, kettõs szivárvánnyal zárva
Gyöngyöspata hivatalos Youtube-csatornáján, amely elérhetõ a város weboldalának
fejlécérõl is, már látható a Credo Media pergõ, fiatalos, eddig soha nem látott nézõpontok felhasználásával összeállított hangulatvideója az idei Péter-Páli Palóc Napokról. Hirdeti a világban, hogy Gyöngyöspata vendégszeretõ, kiváló kulturális
adottságokkal és közösséggel rendelkezõ
város Magyarországon. Érdemes megosztani minél több ismerõssel!
Az alkotóknak nem volt könnyû dolguk az
események rögzítésével, hiszen két napig
szüntelenül követték egymást az események:
a július másodikai szombat a hagyományos
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„lagzi” napja, a harmadika, vasárnap egy
vendégrendezvényé volt, a Muzsikál az erdõ
elnevezésû országos zenei fesztivál talált
kiváló adottságú helyszínre Gyöngyöspatán.
Erdei séta, babaringató, helyi étkek és
termékek kóstolója várta a nagy számú
érdeklõdõt. Az esõ miatt az erdõ helyett a
templomban játszott - pontosabban komédiázott és zenélt - a Talamba ütõszenekar, s
eljött a Virtuózok tévés verseny csellistája,
Dolfin Balázs, aki Balog Péter gitármûvészszel közösen koncertezett.
Lánykérés, menyasszony-öltöztetés, lakodalmi menet: a forgatókönyv a hagyományokat követte a Palóc lakodalomnál, az
idén azonban vendégarákat is hívtak a szer-

vezõk. Jött hozzánk matyó menyasszony
Tardról, kartali galgamenti menyasszony,
boldogi és leányvári is. A Virtus Kamara
Táncegyüttes táncelõadása után Freddie
lépett fel, majd Feldöldi Mátéék és a Shadows Club 60 zenekar.
A felsorolhatatlan mennyiségû és témájú
egyéni gyûjtemény-tárlatok mellé idén is
volt nagy durranás: az elmaradhatatlan
díszlövés a Csóka-ágyúval. A rendezvényre
ellátogatott a térség országgyûlési képviselõje,
Horváth László, aki részt vett egy templomi
koncert mellett az új kápolna avatásán is.
Voltak az innen elszármazottak mellett
német látogatók is: Windberg településrõl
érkezett küldöttség Gyöngyöspata nagy
ünnepét megtekinteni.
És a két napot egy egyedülálló, kettõs
szivárvány látványa zárta, amelyet a vendégek a pincesorról csodálhattak a Cimbaliband fellépése után: talán nem túlzás kijelenteni, hogy a tünemény afféle égi jel volt
az elvégzett munka dicséretére.
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CIVIL ÉLET

Szívesen fogadja a támogatásokat a 45 éves Pávakör
A Gyöngyöspatai Hagyományõrzõ Népdalkör 1971-ben alakult 20-25 fõvel.
Idén lettünk 45 évesek, jövõre szeretnénk megünnepelni az évfordulót.
„Pávakör” néven alakult meg a csoport Az idén tizennégy alkalommal léptünk fel,
Szeghalmi Ági vezetésével. Jelenlegi lét- vettünk részt különbözõ rendezvényeken:
01.30. Gyöngyöspata, Keresztény Bál
számunk 17 fõ, 11 nõ, 1 iskoláskorú, 5 férfi,
02.20. Gyöngyöspata, Vadászbál
közülük egy iskolás. Szakmai vezetõnk
02.22. Gyöngyöspata, az Idõsek Klubja
Némethné Süveges Zsuzsa, aki idestova
átadása
negyven éve tanítja a csoportot. Verse04.20. Gyöngyöspata, helyi étkek
nyekre a csoport Egerbe jár rendszeresen,
készítése
itt évente három nagy fesztiválon veszünk
04.29. Gyöngyöspata, Nyugdíjasklubok
részt: tavasszal a Ködellik a Mátra, nyáron
gyûlése
az Aranypávás Csoportok Találkozója,
05.09. Gyöngyös, XIX. századi Piac
õsszel az évzáró Palóc Gála a soros.
06.11. Eger, Ködellik a Mátra fesztiválon
Csoportunk két évente minõsítõ bemutat06.25. Gyöngyöspata, Múzeumok
kozáson is részt vesz, ahol szakmai zsûri
Éjszakája
minõsíti a színvonalunkat. Eddig minõ07.02. Gyöngyöspata, Palóc Napok
sítésünk „Arany” fokozatú volt. Többször
07.03. Gyöngyöspata, Windberg
is részesültünk az Arany Páva-díjban, a
település fogadása
csoport legnagyobb elismerése pedig az
08.20. Gyöngyös, Szent BertalanArany Páva Nagydíj, 2014. augusztusában
templom, kenyérszentelés
értük el.
08.21. Kál, avatóünnepség Fazekas
Mivel nonprofit szervezetként mûköSándor földmûvelésügyi
dünk, szinte csak támogatásokból gazdálminiszterrel
kodunk. A legnagyobb támogatónk Gyön08.28. Eger, az Arany Pávás csoportok
gyöspata Város Önkormányzata, itt szerettalálkozója - különdíj
nénk nekik köszönetet mondani. További
09.24. Gyöngyöspata, Vidéki Ízek
fontos támogatónk még a Havas Gazda
Fesztiválja
Szövetkezet, Molnár Károly és Deák Ilona.

Felhívás
A Gyöngyöspatai Népdalkör
szeretné hagyományait továbbadni a fiatal korosztálynak. Kéthetente
énekfoglalkozásokat
szervezünk nagycsoportos és alsó
tagozatos gyermekek számára. A
foglalkozások vezetõje: Maka
Csabáné Ágnes és Borik Ildikó.
Minden érdeklõdõ gyermeket
szeretettel várunk.
A foglalkozások a könyvtárban
lesznek. Jelentkezni ott lehet
személyesen Maka Attilánénál,
vagy a többi könyvtárban dolgozó
munkatársnál.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõ
gyermekek jelentkezését!
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TURIZMUS

Újítás Gyöngyöspatán:
a Vulkanikus Borok Fesztiválja
Egy fecske nem csinál nyarat - egy borászat
sem. Örvendetes és bizakodásra okot adó
fejlemény, hogy az utóbbi években sorra
bukkannak fel városunkban új borászatok,
és szinte kizárólag komoly tervekkel, a jövõt
jelentõ minõségi termelés mellett elkötelezõdve.
Külföldön már sok borvidéken lezajlott
folyamat, hogy egy-egy borvidék vagy település esetén a két szélsõség felé mozdulhat
el a modell: a tömegtermelés útját járó, újítás
elõl elzárkózó területeken egyre nõ a tõke
és birtokkoncentráció, vagyis egy-két nagybirtok szervezi a termelést, szinte mindent
gépesítve, esetleg kiszolgáltatott, dömpingáron szõlõt eladó termelõkkel. A csúcsminõség elõállítására voksoló településeken,
borvidékeken viszont az a jellemzõ, hogy
sok-sok kis és közepes birtok dolgozik vállvetve, és a hírnév, rang csak együtt érhetõ el:
a lokális brandek versengésénél nagyobb
léptékû, hogy maga a település egészének
vonzereje növekedjen, így tud csak igazán
vonzóvá válni, igazán fölkerülni a „bortérképre”, tényezõvé válni komolyabb piacokon is.
Néhány hete összeszámoltam és örömmel
nyugtáztam, hogy ha jól mennek a dolgok, a
legértékesebb dûlõnkben, a Geregen pár
éven belül akár 14 birtoknak lehet kimagasló
minõségû, így igényes turistákat is vonzó
bora, ami nagyon komoly alapokat jelent
arra nézve, hogy legyen igazi, értékes
„brand”-ünk.
Az elmúlt évtizedben számos borvidék
fejlõdési ívét figyelve egyértelmû lett, hogy
egy korábban kevésbé ismert település vagy
borvidék hirtelen nagyot lendíthet az
ismertségén, ha képes összehozni egy
igényes rendezvényt. Viszont ami még 1020 éve elég volt, az mára kevésnek bizonyul:
rengeteg a rendezvény, így tartós sikerre
csak ott számíthatnak, ahol sikerül igazi
tartalmat, stílust, egyediséget rendelni az
adottságokhoz.
Kétségtelenül nagy értékünk a Vári Pincesor, évek óta gondolkodtunk rajta, milyen
rendezvény is tudna itt érvényesülni. A bor
központi szerepéhez nem fért kétség, de
kellett valami plusz tematizáló, irányt szabó
gondolat. Ez lett a vulkanikus borok seregszemléje, egyelõre a Kárpát-medence értékei
felvillantva. Sok borissza és szakértõ számára is külön kiemelt figyelmet generál, ha
egy borvidék talajadottságait a vulkanizmus
formálta.
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Tokaj-Hegyaljáról, Szent György-hegyrõl, Somlóról, Garammentérõl, Kárpátaljáról mind olyan borászatok jöttek el, akik a
saját vidékükön a legszûkebb élvonalba
sorolhatók a minõséget, presztízst illetõen.
Nem volt és nem is lesz célunk egy „megarendezvény” felfuttatása, így a körülbelül
száz érdeklõdõvel mi is meg voltunk elégedve, de ami ennél fontosabb, a vendégek
nagyon jól érezték magukat, sokuk elmondása szerint a nyugalom, a tapintható (és
kóstolható) vendégszeretet és a valódi erõs
élmények, tiszta ízek jellemezték a délutánt és
estét. A temérdek energiát mozgósító, segítõ
kezet nyújtó vendéglátó pincék (és a vendégborászoknak szállást adó magánszemélyek)
rengeteget ettek azért, hogy a messzirõl
érkezõ vendégborászok és az idelátogatók is
remekül érezzék magukat, amiért ezúton is
köszönetünket szeretnénk kifejezni.
Természetesen
nagyszerû
alapját
jelentette a boros rendezvénynek a délelõtti
fõzõverseny, ahol minden eddiginél több,
összesen 16 csapat mérte össze tudását, és
külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy
a zsûriben a környék vezetõ éttermének
séfje, Bokros Barnabás is helyet foglalt. A
Vulkanikus Borok Fesztiválján az érdeklõdõk mesterkurzuson is részt vehettek,
ahol a lista összeállításakor a fõ szempont az
volt, hogy a helyi résztvevõ borászok
mindegyike bemutatkozhasson. A rendezvény egészérõl, és errõl a mesterkurzusról is
alapos riportok születtek, országosan ismert
lapokban, rádiómûsorban, sõt, Sue Tolsonnak hála egy angol nyelvû nemzetközi
bormagazinban is. Bízunk benne, hogy
jövõre sok részletet csiszolva, de az alapirányt tartva újra sokakat el tudunk csábítani
Patára, vulkanikus borokat kóstolni!
Losonci Bálint
Vári Pincék Egyesülete

december

A bemutatkozók:
Vendégpincék:
Bencze Családi Birtok - Badacsony
Kaláka Pince - Tokaj-Hegyalja
Káli Kövek - Balaton-Felvidék
Orosz Ruszlán Pincészete Kárpátalja
Somlói Vándor Pince - Somló
Varga Családi Szõlészet-Borászat Kárpátalja
Helyi Borászatok:
3 Fuochi Pince (Paolo Cadenazzi)
Dominium Pincészet
Laczkó Borház
Kékhegy Pince
Losonci Pince
Szignárovits Márk
Renée's Wine Heaven
Vendéglátó pincék:
Bernáth Gusztáv
Deák László
Ludányi Ferenc
Maka Zoltán
Nagy Tamás
Tulipános Ház
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EGYHÁZI HÍREK

Adventi szent idõ
A karácsonyi ünnepkör bevezetõ része az
ádvent. A neve a latin adventus, azaz eljövetel szóból származik, és ez a név jelzi,
hogy ez az idõ az Úr eljövetelére emlékeztet. Ezt az idõszakot három vonás
jellemzi: 1. Ádvent az imádság ideje; 2.
Krisztus eljövetelére való várakozás és a
Messiás utáni vágy; 3. A Szûzanya tisztelete.
Ádvent, mint bûnbánati idõ
Advent, mint elõkészítõ idõ hasonlít a nagyböjtre. Ezért elsõ jellemvonása a bûnbánat,
mert erre és imádságra serkent. Az evangéliumok közül az elsõ az utolsó ítéletrõl, a
többi Keresztelõ Szent Jánosról szól, és mind
arra intenek, hogy tartsunk bûnbánatot és így
készítsük elõ az Úr útját. Egyes szerzetekben
még ma is böjt van ádvent szerdáin, és
ilyenkor ünnepélyes menyegzõt sem szabad
tartani. Mind-azonáltal az ádvent nem olyan
szigorú idõ, mint a negyvennapos nagyböjt,
mert teli van bizalommal és reménnyel.
Ádvent az Úr eljövetelére való
várakozás ideje
Az Úrnak hármas eljövetelérõl szól a liturgia: történelmi eljövetelérõl a múltban;
kegyelmi eljövetelérõl ma is minden ember
lelkében, a jelenben; és utolsó eljövetelérõl a
jövõben, a világ végén. Mint gyermek, ki
Betlehemben született; mint Üdvözítõ, ki
ma is lelkünk megváltója; és mint Bíró, aki
felhõtrónján ítél eleveneket és holtakat.

Karácsony
Jézus születésével, e világba érkezésével az
üdvtörténet új korszaka kezdõdik el.
Korábban az emberek az Istentõl származó
prófétai ígéretek alapján várták, hogy
eljöjjön a Megváltó, azaz beteljesedjenek
ezek az ígéretek. Keresztelõ Szent János az a
próféta, aki már megéli az egykor tett ígéret
megvalósulását és láthatja a földre érkezõ
Megváltót, Jézust. A Jézus által elhozott új
korszak lényege, hogy elkezdõdik Isten
Országának vagy más kifejezéssel a menynyek országának megvalósulása a földön.
Ennek az Országnak a tagjai azok lehetnek,
akik a passzív várakozásból átlépnek a
tevékenységbe, s maguk is akarják az Ország
megvalósulását és terjedését.
Templomunk karácsonyi és újévi
miserendje:
- December 24. szombat 24.00 Éjféli
szentmise
- December 25. vasárnap 8.00 JÉZUS
KRISZTUS SZÜLETÉSE Ünnepi
szentmise
- December 26. hétfõ 8.00 SZENT
ISTVÁN VÉRTANÚ Ünnepi
szentmise
- December 31. szombat 18.00 ÉV VÉGI
HÁLAADÁS
- Január 1. vasárnap 8.00 SZÛZ MÁRIA,
ISTEN ANYJA Ünnepi szentmise
Egyházi hozzájárulás

Végül ádvent a leggyengédebb
Mária-tisztelet ideje.
Hogy is ünnepelhetné az Egyház ádvent
idején az eljövendõ és várva-várt Üdvözítõt
anélkül, hogy ne gondolna a Szûzanyára, ki
szíve alatt hordozta, akit az egész világ várt.
Ezért teljes joggal nevezhetjük ádventet
liturgikus Mária-hónapnak. Erre szolgálnak
a Mária-köszöntéseken kívül elsõsorban a
roráte misék. Szép, igazán finom szimbólum
van abban, hogy a hajnal pirkadásakor
mondják ezeket a miséket, mert Mária a
hajnal, aki jelezte, hogy jön Krisztus, a világ
világossága, az igazi Nap. Még jobban a
kereszténység hajnalcsillagának mutatja be a
szent Szûzet a Szeplõtelen Fogantatás ünnepe, mely ádvent elejére esik. Ekkor ünnepeljük Máriát, mint azt a „signum magnum”ot, nagy jelet, amelyet Szent János evangélista ír le. Õ az az asszony, kinek „ruhája a
nap, a hold a lábai alatt és fején tizenkét
csillagból álló korona ragyog”. Õ az, kit úgy
köszöntött az angyal: Ave Maria, gratia plena!
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1. Az „egyházi hozzájárulás” (régen „egyházi adónak” nevezték), amelynek mértéke
a püspöki kar által ajánlott módon az éves
nettó jövedelem (fizetés, nyugdíj, stb.) 1%a lenne. Ez nem azonos az SZJA-ból felajánlható 1-1%-kal, amely a központi intézmények fenntartására (iskolák, szociális
otthonok, stb.) és felújítására megy.
2. a perselypénz, valamint
3. az adomány.
Egyházközségünk képviselõ testületének
döntése alapján az egyházi hozzájárulás minimális összege, amellyel támogathatják az
egyházközséget, 3000 Ft/fõ, 6000Ft/pár
éves szinten. Ez az összeg érvényes a 2016os évre is. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az
összeg évrõl évre csökken, a hozzájárulást
egyre kevesebben fizetik be. Jó lenne, ha
minden Gyöngyöspatán élõ hívõ lelkiismereti kötelességének érezné, hogy hozzájárulásával támogassa egyházközségét!
Ismerve a hívek jelenlegi anyagi helyzetét
az egyházközség plébánosa és képviselõ

testülete bízik a hívek nagylelkû találékonyságában. Kérjük azon híveink támogatását is,
akik a közelmúltban költöztek egyházközségünk területére.
Szent Pál szava: „Mindenki úgy adjon,
amint szívében elhatározta. Az Úr elég
hatalmas ahhoz, hogy gazdagon viszonozza
nagylelkûségeteket” (vö. 2 Kor 9, 7-8).
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik
egyházi hozzájárulásukkal, adományaikkal
rendszeresen támogatják egyházközségünk
életét!
A hozzájárulás lehetõségei, mely befizetésére akár évente több részletben is lehetõség van:
- Készpénzes befizetés személyesen,
nyugta ellenében a plébánián.
- Az egyházközség bankszámlájára való
átutalással (a számlaszámot kérésre megadjuk)
- Csekkes befizetés a Takarékszövetkezetben a kommunális adóval hasonló
módon. A csekk a plébánián vagy a sekrestyében kérhetõ.
Temetõink
Településünk lakóinak figyelmébe ajánljuk a
temetõ bejáratánál elhelyezett „Temetõ
szabályzat”-ot.
A Szabályzatban lefektetett rendelkezéseket igyekezzünk betartani!
Keresztény Bál
A 2017-es évben is megrendezzük a hagyományos jótékonysági bálunkat, 2017. január
28-án, szombaton. A talpalávalót most is az
Andante zenekar szolgáltatja. Felnõtt belépõjegy ára: 4000 Ft, Gyerek belépõ ára 714 éves korig 2000,-. 6 éves kor alatt nem
kell belépõt vásárolni.
További információ: 06-37-364-176
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, szórakozni vágyót rendezvényünkre!
A plébános fogadóórái: hétfõn, kedden,
szerdán és pénteken reggel 8-9-ig. Csütörtökön nincs fogadóóra!
Kívánunk mindenkinek békés, áldott
szent karácsonyt, és egy boldogabb,
békésebb újesztendõt!
BÍZZUK ÚJRA ÉLETÜNK
KRISZTUSRA!
Utassy Vilmos
plébános
Barnáné Pittner Krisztina
egyházi testületi jegyzõ
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MÛVÉSZET

Új tárlat Molnár László vásznain

Új festmények a falakon: Molnár László festõmûvész új, „Kristálygeometria” címû
kiállítása egy éven keresztül látogatható a róla elnevezett galériában, akár a mûvész
személyes kalauzolásával is.
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Találkozó diáktársakkal, évtizedek után
50 éves osztálytalálkozó

Gyöngyöspatán 1966-ban több mint 60 diák
fejezte be tanulmányait az általános iskolában. Eltelt fél évszázad, azaz ötven év.
Döntés született: osztálytalálkozó kell.
Elkezdõdött az osztálytársak, tanárok
felkutatása. Osztálytablóról adatgyûjtés,
lakcímek felkutatása, telefonszámok beszerzése. Ki hova került, mit csinál, hogy van?
Mindenkit várakozással töltött el, sikerül-

e megszervezni ezt a várva várt nagy kerek
évfordulót. A tervet tett követte és Józsa
Lászlóné Julika kézbe vette a dolgot és két
segítõvel hozzáláttak a szervezésnek. Várakozáson felül jöttek a jelentkezõk és október 22-re nagy örömünkre már 40 fõ jelentkezett. A találkozóra a NandiMagdi Vendégházban került sor, amely rövid idõn belül
zsibongóvá vált. Õszülõ hölgyek, urak je-

30 éves osztálytalálkozó

lentek meg. Sokan elcsodálkoztak, összesúgtak: Megismered? Valóban Õ az? Nagy
ölelések, puszik, örömkönnyek következtek.
Az „A” és „B” osztályból 25 fõ jött el
ünnepelni a párjával. Sajnos az „A” osztályból 12 fõ, a „B” osztályból 11 fõ már
nincs közöttünk. Az elhunyt osztályfõnökünk Komor János helyett a tiszteletbeli
osztályfõnöki posztot Szalai Miklósné
(Emike néni) töltötte be. Köszöntötte a
megjelenteket. Névsor olvasás alapján
mindenki rövid visszatekintõ számadás
adott élete alakulásáról. Ezután egyperces
néma felállással emlékeztünk az elhunytak
emlékére. Megtisztelte rendezvényünket
Szeghalmi Ágnes a „B” osztály volt osztályfõnöke is, aki mindkét osztálynak tanára
volt ezért is volt örömteli a találkozás.
A vacsora elfogyasztása után kötetlen
beszélgetés formájában önfeledten szórakoztunk és emlékeztünk vissza az együtt
átélt diákévekre, csíntevésekre. Búcsúzóul
megfogalmazódott bennünk: „5 év múlva
ismét találkozunk!”
Köszönet mindenkinek, akik segítettek,
hogy ez a találkozó létrejöhessen.
Pohárdi Béláné

1986-ban 19-en ballagtunk el a Gyöngyöspatai Általános Iskolából. Sokfelé
sodort bennünket az élet, de páran a
településen maradtak. Közeledett ballagásunk 30 éves évfordulója és néhány emberben megfogalmazódott, hogy kellene
egy osztálytalálkozót szervezni, ugyanis
még nem volt. Igyekeztünk mindenkit
elérni és 2016. október 8-án megtartottuk
a 30 éves osztálytalálkozónkat. 10-en
jöttünk össze, volt, aki hozta a párját is.
Meghívtuk az elsõs és a ballagtató osztályfõnökünket is. Kakas Józsefné sajnos
betegsége miatt nem tudott részt venni,
így Hevér Tiborné Sas Marika tanár néni
vezényelte le az osztályfõnöki órát.
Nagyon jó volt hallani mindenkit, hogy mi
történt velük a 30 év alatt, akik nem tudtak
eljönni azokról megpróbáltuk összeszedni
a híreket. Sokat beszélgettünk,nevettünk,
jó volt feleleveníteni az együtt töltött 8
évet. A finom vacsora után éjfélig
táncoltunk. Mindenki nagyon jól érezte
magát, már terveztük a legközelebbi
találkozót.
Bukovinszkyné Ludányi Piroska
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Búcsúzunk egy mindannyiunk szívéhez közel álló embertõl

Hegedûs Béla
(1937.07.14. - 2016.05.10.)

Gyöngyöspata tiszteletét övezõ iskolaigazgatótól (pedagógustól).
Gyöngyösön, pedagógus szülõk gyermekeként születetett. Gyöngyöstarjánban nevelkedett, itt végezte el általános
iskolát. A gyöngyösi Berze nagy János
gimnázium elvégzése után az Eszterházy
Károly Fõiskolán matematika-fizika
szakon kiváló eredménnyel szerzett
diplomát. 1959-ben megnõsült, felesége
szintén pedagógus. Szücsiben kezdtek
dolgozni, majd onnan Gyöngyöspatára
kerültek. 1972-ben igazgatói kinevezést
kapott, 1991.07.20-ig nyugdíjazásáig
ebben a státuszban tevékenykedett.
Többször kitüntették:
- Munka Érdemrend Arany fokozata
- Kiváló Pedagógiai elismerés
- 50 éves munkásságának elismerése
az Eszterházy Károly Fõiskolától
Számára igazi hivatás volt a pedagóguspálya. Feladatait elhivatottsággal
végezte, egész lényét és szívét adta a

munkába. Mindig, mindenkire jutott
ideje. Türelmesen, szakmai érveléssel
alakította az iskola munkáját. Igyekezett
mindenkivel megtalálni a megfelelõ
hangot, és kialakítani a munkamegosztáson alapuló egységes vezetést.
Kollégái, barátai, ismerõsei bátran
fordulhattak hozzá, mindig önzetlenül
segített. Legjobb tudását adta önmagából, mert tudta, hogy ezzel iskolája és
a település közösségét erõsíti, követendõ példát mutatva mindenki számára.
Nyugdíjasként csak rövid ideig élvezte
a megérdemelt pihenéssel kialakított új
életét! Imádta a futballt, horgászatot,
gombászást, a kertészkedést. Barátai
számára nagy örömmel fõzési tehetségét
is szívesen megcsillantotta. Szervezetét annyiunkért. Nagyszerû pályája mellett
legyengítette betegsége, amely uralko- nem lehet fõhajtás nélkül elmenni.
dott felette, és amit hõsiesen viselt. Nem
élt hiába, mert mindig valakiért élt: csaIgazgató úr, Béla bácsi, nyugodj
ládjáért, unokáiért, hivatásáért, mind- békében!

Ünnepi tanácsok a
rendõrségtõl
Tisztelt gyöngyöspatai lakosok !

Rácz Lajosné a Petõfi útról 90 éves volt
2016. szeptember elsején. Nagy tisztelettel
köszöntöttük fel az ünnepeltet az önkormányzat és Magyarország miniszterelnöke nevében.

90 éves gyöngyöspatai még:
Tóth Vilmosné Benkocs Anna szül.
1926. 10. 15
Hevér József szül. 1926. 07. 31.

95 éves:
Oravecz Mihályné Bernáth Ilona szül.
1921. 08. 15.

A karácsonyi és újévi ünnepekhez kapcsolódó bevásárló forgalom aktivizálhatja a
bûnözõket. Ezért nyomatékosan kérem,
hogy a bevásárlás során fokozottan ügyeljenek értékeikre, ne hagyják õrizetlenül
táskájukat, pénztárcájukat mindig zárják el
ruházatukban, csomagjaikban. A zsebtolvajlások esetén a nyomozást nehezíti, ha
a sértettek az elkövetõkrõl szinte semmilyen információval nem tudnak szolgálni.
Továbbá szeretnék beszámolni arról is,
hogy hatóságunk, bevonva a helyi polgárõrséget és a mezõõri szolgálatot jelentõs
erõfeszítéseket tett a lopások, fõként a
betöréses lopások visszaszorítása érdekében: az ilyen jellegû bûncselekmények

száma gyakorlatilag a minimálisra csökkent
az összefogás és a hatékony munka eredményeként.
Szeretném megköszönni Gyöngyöspata
Város Önkormányzatának, a Gyöngyöspatai Polgárõr Egyesületnek és a mezõõri
szolgálatnak az idén végzett közös munkát, és minden jó szándékú állampolgárnak
a segítségét, mellyel hozzájárultak saját
településük biztonságosabbá tételéhez.
Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új
Esztendõt kívánok a Rendõrség nevében a
város polgárainak!
Tisztelettel:
Gressai Ákos c. r. õrnagy
a Gyöngyöspatai Rendõrõrs
parancsnoka
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KÉPGALÉRIA

Nincs patai nyár Mátrai festõtábor nélkül

Immár az ötödik évben is az ország
legkülönbözõbb tájairól érkeztek a
festõk Gyöngyöspatára, hogy részt
vegyenek a Mátrai Festõnapokon,
Paksy Marica szervezésében. A tábor
záró kiállításán csaknem 70 kép szerepelt, mutatva az eredményesen
töltött alkotóidõt és a motiváló környezetet.
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