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Orvost, mentõt hív, betörõt riaszt a jelzõrendszer

Képünk illusztráció.
Visszatér a kistérséghez Gyöngyöspata: cél az szállító autójának használatától - értékelt a
idõsklub újraindítása és a jelzõrendszeres Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
segítség.
vezetõje, Maka Piroska a képviselõ-testület
egyik tavaszi ülésén.
A város döntéshozói jövõre a nappali
Ismét intézményfenntartó társulást vált
Gyöngyöspata önkormányzata. A város idõsklub újraindítását tervezik a Dózsa
elõzõ vezetése 2013-ban kilépett a György út 1-3 szám alatt. A klub fenntartása
Gyöngyös Körzete Kistérségi Intézmény- a törvény értelmében szövetkezésre készteti
fenntartó Társulásból, ám a tapasztalatok Gyöngyöspatát - indokolta a fordulatot
szerint ez a lépés az ellátások szempontjából Hevér Lászlóné polgármester. A feladatok
korántsem kedvezett a Patán élõknek. ellátásához a kistérségi ellátó központ
Többek között elestek az idõsek a jelzõ- szakmai segítséget ad. A társulásváltás 2015
rendszeres házi segítségnyújtás lehetõ- és 2016 fordulóján oldható meg, a változás
ségétõl vagy például a támogató szolgálat a érinti Gyöngyöspata szociális és gyermekfogyatékkal élõket, mozgáskorlátozottakat jóléti ellátórendszerét is.

Õszi ajándék
Reméljük, hogy sokan ékesítik
hûtõjüket mostantól azzal az
ajándék Gyöngyöspata-hûtõmágnessel, amely õszi lapszámunk mellé érkezik az Önök
postaládájába. Amennyiben
nem lelik, kérjük, vizsgálják
meg fém postaládájuk alját: így
biztosan elõkerül.

Így mûködik a
segélyhívó
Ha a szolgáltatást igénybe vevõ a
csuklóján elhelyezett segélyhívó készüléken megnyomja a piros gombot,
a készülék jelez a diszpécserközpont
felé. Az ügyeletes gondozó maximum
félórán belül a segélykérõhöz érkezik.
Ha szükséges, ügyeletes orvost,
mentõt hív, értesíti a hozzátartozót. A
készülék másik gombjának megnyomása esetén éles riasztó hang hallatszik, akárcsak egy lakásriasztóé, ez
bûncselekmény esetén elriaszthatja a
bûnözõket. A rendszer újbóli elérhetõvé tétele a kistérséghez való visszatalálással tehát közbiztonsági szempontból is nagyon fontos lépés.

Maka Piroska arra is felhívta a figyelmet,
hogy a szakmai és gazdasági ésszerûség
alapján érdemes lenne mielõbb önálló
telephelyként egy gondozási központba
egyesíteni a Patán elérhetõ különbözõ
szociális szolgáltatásokat.
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Pávahírek:

Megyei díjra
jelölték a
Pávakört
A képviselõ-testület a Pávakört terjesztette
fel a Heves Megyéért-díjra. Végsõ döntést
arról, hogy ki nyeri el az elismerést a megye
számtalan civil szervezete közül, a megyei
közgyûlés hozhat majd.
A csoport díszoklevéllel gazdagodott
nemrég, amely a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége
Kóta és a Tradíció Alapítvány különdíjához kapcsolódik. Egerben az Aranypáva
Nagydíjas Gálán nyújtott kiváló közremûködésért érdemelték ki az elismerést. A
Némethné Süveges Zsuzsanna szakmai
vezényletével tevékenykedõ csoport
folyamatosan várja a csatlakozni kívánó új
tagokat is.

Gyöngyöspataiak a bajorok földjén
Csaknem egy évtizede ápolnak aktív nem- városában megkoszorúzták Boldog Gizella
zetközi baráti kapcsolatot gyöngyöspatai és - Szent István királyunk felesége - magyar
bajorországi civilek.
nemzetiszínû szalagokkal zsúfolt sírját,
majd a windbergi premontrei templom
Az elmúlt évek alatt rendszeres látogatások vasárnapi miséjén elérzékenyülve hallgatták
erõsítették az együttmûködést: 2015-ben a Hermann Josef Kugler apát elemzését a
Patai Palóc Napok megnyitóján Gyön- magyarok és a bajorok történelmi kapcsogyöspatán jártak Windberg falu küldöttei, latáról, majd az orgonista által meglepetésmajd Nagyboldogasszony ünnepére egy képpen elõadott magyar himnusz is
busznyi patai polgár látogatta meg a német elhangzott.
Maka Attila és Paziczki László, az út
partnereket uniós pályázat támogatásból,
önkormányzati pénz nélkül, az utazók által hazai szervezõi felhívták a figyelmet:
nagyon fontos, hogy Gyöngyöspatáról
befizetett önerõvel kiegészítve.
- Egy ilyen látogatás biztosan rejt ma- pozitív képet lehessen kialakítani külföldön
gában olyan tapasztalatokat, tanácsokat, is. Úgy vélték, a szimpátia és bizalom, amit
amelyeket hasznosan tudunk kamatoztatni hosszú évek alatt kialakítottak, kölcsönös
majd saját közösségünkben. Ez a találkozás szándék esetén tovább erõsödhet akár
is erõsíti a német és a magyar nép erõs önkormányzati, akár gazdasági téren is.
barátságát - emelte ki Hevér Lászlóné gyön- Fõleg, ha sikerül a fiatalokat is bekapcsolni
gyöspatai polgármester a német vendég- az együttmûködésbe - vélik a magyarországi együttmûködõ partner Együtt Gyönlátók elõtt.
A pataiakat fogadta a középkori épí- gyöspatáért Baráti Kör tagjai.
Jövõre lesz tízesztendõs a kapcsolat a két
tészeti emlékekben bõvelkedõ Windberg
vezetõje, Klaus Gstettenbauer, valamint a civil szervezet között, s a jubileum megstraubingi járási hivatalt irányító Josef szervezését a tervek szerint ezúttal a magyar
Laumer is. A magyar csoport tagjai Passau város közössége vállalja fel.

Segítsen Ön is
a helyi értékek
felfedezésében!
Gyöngyöspatán megalakították a hétfõs
helyi Értéktár Bizottságot, amelynek tagjai
közé elismert pataiakat invitáltak meg:
olyanokat, akik jól ismerik a közösség
értékeit és hagyományait.
Elnöknek Molnár László festõmûvészt,
alelnöknek Bernáth Magdolna borászt
javasolták. A tagok: Dudás József, Maka
Attila, Maka Ferencné és Molnár Károly.

Jöhetnek az
ötletek
A bizottság tagjai arra kérik a
gyöngyöspataiakat, hogy amennyiben
olyan helyi értékrõl, hagyományról
van tudomásuk, amelynek a helyi
értéktárban helye van, közöljék.
Ehhez mindössze egy rövid, egyszerû
formanyomtatványt kell beszerezni a
Városházáról és kitölteni.
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Hõsi halott patai emléke elõtt
tisztelegtek Körösmezõn
Gyöngyöspata kegyeleti koszorúját is elhelyezte egy kis küldöttség a kárpátaljai Körösmezõ
hõsi temetõjének újraszentelése kapcsán Maka János patai származású magyar katona sírján.
Több száz, az I. és a II. világháborúban
elesett osztrák-magyar és magyar honvéd
van eltemetve a Tatár-hágó lábánál, a kõrösmezõi temetõben. A sírjaikat jelzõ
betonkeresztek többsége az idõ martalékává vált, és egyre többen temetkeztek rá
a helyi temetõben lévõ egykori katonasírokra. Magyarország Honvédelmi Minisztériumának anyagi támogatásával a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület majd kitisztították a terepet, és új kereszönkéntesei feltárták az egykori sírokat, tekre cserélték a régieket.

patai_hirek_3.qxd

2015.09.21.

9:09

Page 3

PATAI HÍREK

2015.

szeptember

ITT TÖRTÉNIK GYÖNGYÖSPATÁN

XIX. századi piac: nagy siker, nagy köszönet
Sokak közös munkájából fakadt a látványos
gyöngyösi siker: Gyöngyöspata volt a Gyöngyösön megrendezett „XIX. századi piac”
rendezvény meghívott díszvendége május
17-én, Gyöngyös Város Napján.
A pataiak csaknem százötvenen vettek részt
az ünnepi felvonuláson, illetve a látogatók
vendégül látásában. A gyöngyöspataiak a
meghívást Maris néni cukortortájával köszönték meg, a városbaráti kör elnökének
pedig egy kosárban Gyöngyöspata jellegzetes termékeit adták át.
A különbözõ gyöngyöspatai csoportok
egész nap igyekeztek színesíteni a nagy
létszámú vásári forgatagot. Egy berendezett

Biztató visszhangok
A XIX. századi piac pillanatait késõbb közösen idézték fel a résztvevõk a Mûvelõdési
Ház nagytermében a város képviselõ-testületével együtt.
- Polgármesterként büszke érzés volt
hallgatni a gyöngyösi vezetõk elismerõ
szavait, jó volt szóba elegyedni a forgatagban szinte bárkivel, mert az a visszajelzés érkezett folyamatosan, hogy Gyöngyöspata nagyon kitett magáért a program
díszvendégeként - értékelte a történteket
Hevér Lászlóné polgármester. Kiemelte,
hogy egész nap tudtak programokat, jó
ételeket és borokat biztosítani az arra
járóknak, „amíg csak a készlet tartott”.
- Az emberek rácsodálkoztak a népviseleteinkre, a makettjeinkre, a fotókiállításunkra. Jó beszélgetésekbe lehetett
belehallgatni, baráti kézfogásokat lehetett
látni a patai sátrak körül. Nagy tömeg

Szakmai fórum
házigazdái voltunk
A választókörzet mintegy kéttucat polgármesterét látta vendégül nemrég Gyöngyöspata egy önkormányzati fórumra.
Horváth László, a térség országgyûlési
képviselõje kezdeményezésére a gyöngyösi választókerület havonta ülésezõ
polgármesteri találkozójának volt helyszíne júniusban Gyöngyöspata. A képviselõ köszöntõjét követõen Homolya Róbert, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának összegzése következett az
elérhetõ uniós forrásokról. A vendégek
kíváncsiak voltak a városra is: megtekintették a Kisboldogasszony-templomot.

forgott egész nap a Fõ téren: szép idõnk
volt, az embereket érdekelte a piac és
érdekelte Gyöngyöspata is. Ez a bemutatkozás Gyöngyösön nagyjából éppen
úgy sikerült, ahogy az Patához méltó.
Tényleg azt tudtuk elérni, amit célul
tûztünk ki, közösségként dolgoztunk
együtt. Mindenki tudta a dolgát, hozta az
értékeit, végre újra egymás mellé álltunk.
A mindennapokban is jó lenne ez a
szemlélet, ha egyszer sikerült, szerintem
többször is sikerülhet - zárta mondandóját
a polgármester, majd közösen megtekintették a XIX. századi piacon készült
fotókat, s ajándékot osztottak a megjelenteknek.

sátorban régi használati tárgyakat mutattak
be, Három patai asszony pedig egy eredeti
XIX. századi rokkán fonta a fonalat.
- Örömmel telt szívvel állunk most mindannyian Gyöngyös színe elõtt, hogy Heves
megye egyik legrégebbi, s egyszerre mégis
legfiatalabb városát képviselve bemutathassuk legbecsesebb értékeinket. Várunk
bizony már nincsen, de tornyunk messze
látszik. Teendõnk még temérdek, de
rangunk már a régi. S lesz még egész
városunk oly világhíres, mint gyönyörûszép
oltárunk. Azt kívánom mindenkinek, hogy
érezze jól magát egy napra közöttünk
Gyöngyöspatán: vendégszeretõ, borkedvelõ, tánctudó, hagyománytisztelõ, hittel élõ,
dolgos, büszke magyar emberek között köszöntötte a gyöngyösieket Gyöngyöspata
nevében Hevér Lászlóné polgármester.

Értéket termel az önkormányzati tanya
Az önkormányzati tanyáról az elmúlt
hónapokban sokféle élelmiszert szállítottak
be az fõként az óvodakonyhára.
Ebbõl vöröshagyma: 235 kg, paprika: 343
kg, tök: 337 kg, paradicsom: 292 kg,
cukkini: 175 kg, málna: 11 q, karalábé: 42
kg, saláta: 144 fej, tojás: 307 darab, sertés:
egy darab.
A két anyadisznó közül az egyiknél
tizenkét egyedes a szaporulat, a másiknál
hategyedes. Idén baromfikeltetõt is vásároltak, amellyel kétszáz csirkét keltettek és
neveltek a konyha számára. A Fe-Ko Csibe
Kft.-tõl további 210 húshibrid naposcsibét
kaptak nevelésre, ebbõl már a konyhán
végezte 62 darab.
A várost díszítõ több száz virágot a

közmunkások Rácz Lászlóné Rózsika
vezetésével nevelték fel, s gondos munkájukkal formában tartják õket, még jóval a
nyár vége után is.
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Az értékteremtés, a közösségerõsítés a gyógyulás útja
Gyöngyöspatán lezajlott a Péter-Páli Palóc
Napok.
- Hadd legyünk mi, gyöngyöspataiak az a
nagy család, amely a legszebb, legbüszkébb
arcát szeretné mutatni az otthonából, amely
újra kitárt ajtókkal, õszinte örömmel fogadja a vendégeit. Amely tartalmas szórakozással várja látogatóit, jóllakatja, jól tartja,
megtáncoltatja õket, és nem hagyja szomjazni - ezekkel a szavakkal nyitotta meg az
idei Péter-Páli Palóc Napokat Hevér Lászlóné polgármester.
Az Együtt Gyöngyöspatáért Baráti Kör
pályázati segítséggel kialakított közösségi
házát is a megnyitó alkalmával avatták fel.
Az évek során több pályázati ütemben több
tízmillió forintot áldozott, illetve nyert el
különbözõ fontos közösségi célokra e civil
szervezet, de vettek defibrillátort is a
városnak, térfigyelõ rendszert indítottak a
településen, és idén is elsült az a Csókaágyú, amely a város egyik ékessége, szintén a
Baráti Kör tevékenysége nyomán.
Varga Lászlóné egyesületi elnök úgy
fogalmazott: ennek a városnak fejlõdnie
kell, vissza kell szereznie régi rangját.
- Ezt nem szabad másoktól várni: nekünk
kell tenni érte. Ha kell, akkor áldozatot
hozni, tervezni, cselekedni, építeni, és a
közösségnek adni valamit, ami a miénk - mi
sem tettünk mást az elmúlt tizenöt évben, és
tessék, mûködik: volt értelme, van
foganatja. Mert ma itt állunk, és ünnepeljük
a sikert - mondta a szónok.
Horváth László, a térség országgyûlési
képviselõje pedig a szalagátvágás elõtt egy
újabb, 2,8 millió forint értékben nyertes
pályázatról tájékoztatta a civil szervezet
illetékeseit. Beszédében felhívta a figyelmet:
tudományos kutatások bizonyítják, hogy
összefogás nélkül minden közösség léte
sokkal bizonytalanabb.

- Úgy tûnik a mindennapokban, hogy a
közösségek ideje leáldozott, csak az egyén
és az egyéni siker számít, mintha a másik
ember kifejezetten az utunkban lenne. Ez
egy nagyon fájdalmas tévedés, amivel újra és
újra fájdalmat okozunk magunknak és
másoknak is. Az összefogás szükségességének felismerése tud bennünket kihúzni
abból a gödörbõl, amibe a mai világ belevitt.
Értéket kell teremteni, közösségeket egyben
tartani, ez a gyógyulás útja. A patai templom
falai is azért állnak, mert volt közösség,

amely megépíttette, megvédte a hitét és az
értékeit - hangoztatta Horváth László.
Az Alma együttes és Vastag Csaba
fellépéseire alaposan megtelt a színpad elõtti
tér, a hétsoros vári pincefaluban kiváló
borokra számíthattak a borkedvelõk a
számtalan érdekes program mellett. Ganca,
kukoricás töltött káposzta, patai rétes
szerepelt az ételkínálatban, s nem maradt el
a hagyományos patai palóc lakodalom sem.
A négynapos programsorozatot hétfõ este a
Póc-tetõi szentmise zárta.

Gyöngyöspata Város Önkormányzata köszönetet mond az idei Péter-Páli Palóc Napok
támogatóinak és résztvevõinek:
Római Katolikus Egyházközség, Utassy
Vilmos c. kanonok.
Civil szervezetek: Csipet Csapat, Együtt Gyöngyöspatáért Baráti Kör, Gyöngyöspatai Hagyományõrzõ Népdalkör, Gyöngyöspatai Katolikus
Karitász, Gyöngyöspatai Polgárõrség, Napsugár
'67 Alapítvány, Õszikék Nyugdíjas Klub, Vári
Pincék Egyesülete
Vállalkozók, cégek: Deák László, Gárdonyi
Terasz, Havas 92 Növénytermesztõ Gazdaszövetkezet, Hegyközség Gyöngyöspata, Dr. Kecskés Mária háziorvos és asszisztensei, Nádasdi
Dániel, Nandi Magdi Borászat és Vendégház,
Rázós és Édes Bt., Soós János, Soós pincészet,

Tóth László „Tóth tanya”
Zenészek: Barnáné Pittner Krisztina és
családja, Béres Deák Márton, Borik Ildikó és
zenészbarátai
Magánszemélyek: Balogh Sándor võfély,
Bereczné Lucsányi Mária, Családsegítõ és Gyermekjóléti munkatársak, Deák János, Felföldi Máté
és barátai, Galyó Gábor és családja, Helyi kiállítók
és a kiállítások õrzõi, Hevér Gyuláné és családja,
Illés Hajnalka, Az információs sátorban segítõk,
Kecskés Anikó, Keskeny Róbert, Koczka Istvánné, Lipták Beatrix Helga és Antalics Levente,
Ludányiné Molnár Borbála, Maka Csabáné, Maka
Mihály, Molnár Károly, Molnár László festõmûvész, Nagy Miklós, Nekcsei Demeter Általános Iskola tanulói és dolgozói, Síposné Szõke
Mariann, Sõregi Máté, Szántó Miklósné, Tekse

Árpádné, Vágner József, Varga Sándor és a
Vaspaták, Bokréta Egységes Bölcsõde és Óvoda,
Óvodakonyha dolgozói, A Nemzeti Mûvelõdési
Intézet munkatársai, Gyöngyöspata Város Polgármesteri Hivatalának dolgozói, Gyöngyöspata
Város Önkormányzatának dolgozói, A Gyöngyöspata Város Közmunka-programjában résztvevõ
dolgozók, Gyöngyöspata Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, Gyöngyöspata Város
Önkormányzatának Kulturális Bizottsága, A megjelent meghívott vendégek, Windberg delegációja
Továbbá mindazon önkéntes segítõk, akik
hozzájárultak a Gyöngyöspatai Péter Páli Palóc
Napok színvonalas és gördülékeny megrendezéséhez.
A menyasszony idén Lipták Helga Beatrix,
võlegénye Antalics Levente volt.
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A torinói lepel üzenete vászonra álmodva
Húsvét vasárnapján mutatta be új kiállítását
Molnár László gyöngyöspatai festõmûvész A
lepel címmel.
A torinói lepel közismert egyházi ereklye, a
hagyomány szerint Jézus testének képmása
rajzolható ki egy lenvásznon. A fõ kérdés,
ami nem hagyja nyugodni a tudományt és a
vallásos közösséget sem: hogy valóban
Jézust csavarták-e bele ebbe a lenvászonba
temetése elõtt? Mintegy 160 ezer órányi
kutatás után is fele-fele arányban állnak a
hívõ és a cáfoló vélemények.
Molnár László a torinói lepel hatására
született szenvedéstörténeti képsorozatát
Zsigmond Attila, a Budapesti Galériák
címzetes fõigazgatója ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. A szakember meglátása
szerint a sorozat megszületéséhez mindenképpen a mûvész mélyen élõ hitére volt
szükség.
- Kortalan, egyéni festészet: nézzék és
lássák - tanácsolta a kritikus.
Molnár László már a hetvenes években
belekezdett a sorozatba, de akkor még nem
érezte elég felkészültnek magát az elkészítéshez. Végül egy római út segített neki
eléggé átszellemülni.
- Nyilvánvaló, hogy egy hozzám hasonló
érzékeny,
nyitott
mûvészember
a
festészeten keresztül próbál választ adni a
lepel valóságának kérdésére. Sokszor az az
érzésem, hogy én tulajdonképpen mindig a
leplet festem, legyen a mû, amit épp
készítek, tájkép, vagy portré -vallott az
alkotó a mûvekrõl.

Aktív mûvész patai kötõdéssel
Az 1941-ben született Molnár László a település szülötte, hosszabb fõvárosi tartózkodás és
mûvészeti tapasztalatgyûjtés után választotta a
2000-es években ismét lakóhelyéül Patát.
Pályája kezdetben a francia lírai absztrakció
jegyében indult. Festészete a 70-es évektõl a
figuratív és nonfiguratív felfogás összeegyeztethetõsége felé fordult. Alkotásaival azóta is
folyamatosan keresi a felismerhetõ alakzatok
és formák elhagyásának útját, egyben az
egyetemes festészeti közérthetõség nyelvét.

Így zártuk a Palóc Parasztolimpiát
A civil szervezetek által létrehozott megmérettetést immár hatodik éve bonyolítják
le minden évben más-más településen.
Maroknyi csapattal indultunk augusztus 15én a soron következõ faluban, Atkáron rendezett Palóc Parasztolimpiára. Gyöngyöspatát a Vári Pincék Egyesülete színeiben
Dudás József, önkormányzatunkat Hortiné
Matalik Szilvia és Pálosi Györgyné képviselte.
Településünkrõl három fiatal - Felföldi
Máté, Horti Kristóf és Ludányi Márton vállalta, hogy ezen a szombaton képviseli
Gyöngyöspata színeit. Ahhoz, hogy el
tudjuk kezdeni a versenyt, Dudás Józsinak
is be kellett állni, s a nagyrédei Kovács
Dalmának is pataivá kellett válnia a verseny
idejére, amelyet ezúton köszönünk nekik.
Embert próbáló nap volt. A 38 fokos
melegben futni, vinni, tolni, ugrani, dobni,
célozni nem volt kis feladat. Csapatunk

A sorrend
A versenyt Nagyréde nyerte, majd
következett Atkár, Szûcsi, Gyöngyöstarján, Gyöngyöshalász, Vécs és utánunk zárt Gyöngyösoroszi.
minden tagja lelkiismeretesen, minden
erejét, ügyességét latba vetve versenyzett. A
nyolc csapatos versenyben becsületes,
lelkiismeretes versenyzéssel a hetedik
helyet értük el. A következõ olimpia 2016ban Gyöngyöshalászon következik. Bízunk
benne, hogy jövõre sok szurkoló
kíséretében, lelkes fiatal versenyzõkkel
tudunk részt venni a versenyen.
Hajrá Pata!

Kihagyhatatlan élmény:
a festõ kalauzol
A kiállítás az Együtt Gyöngyöspatáért Baráti
Kör épp Molnár Lászlóról elnevezett galériájában látogatható a civil szervezet Közösségi
Házában Gyöngyöspatán, a Fõ úton. Elõzetes
bejelentkezés után - amely a város honlapján
keresztül könnyedén megoldható - Molnár
László maga mutatja be a mûvet az érdeklõdõknek.

Újabb szépkorú
jubileumi
köszöntése
Nemrég családja és az önkormányzat is
felköszöntötte kilencvenedik születésnapja
alkalmából Molnár Károlynét (született
Mácsár Máriát) a Széchenyi utcában akinek
közeleg a hatvanadik házassági évfordulója
is a párjával.

Pálosi Györgyné
versenyzõ
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Nem csak a harangszó
hallatszik a toronyból

Tárogatómûvészek is megszólaltatták ott a
hangszerüket.

Öröm, hogy továbbra is ott lehetünk e
ritka, de annál értékesebb zenei stílus
szakmai
térképén,
igyekszünk
jó
A hagyományokat követve patai torony- házigazdák lenni a következõ években is zenével fogadták az V. Tárogatós Világ- köszöntötte a muzsikusokat és a mûfaj
találkozó résztvevõibõl álló Nemzetközi kedvelõit Hevér Lászlóné polgármester.
Tárogatós Együttes mûvészei az idei
gyöngyöspatai tárogató-est vendégeit.
Jótékony céljuk is volt a
Egy óra messzire hallható, változatos
toronymuzsika után héttõl a hangverseny
fellépõknek
következett a Kisboldogasszony-templomban, mûsoron háromféle mûfajjal: történelHoni, felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és
mi zenével, népzenével, kortárs zenével, s a
amerikai muzsikusok is játszottak
külföldi mûvészek is sorra mutattak be
Gyöngyöspatán ezen az estén. A
magyar zenei mûveket.
rendezvény ingyenes volt, de
- Nagy öröm, hogy a tárogatósok
adományokkal lehetett segíteni az est
továbbra is megbecsülik Gyöngyöspatát,
kiemelt célját, II. Rákóczi Ferenc
értékelik templomunk egyedülálló akuszszülõháza, a Borsi kastély felújítását.
tikáját, méltányolják vendégszeretetünket.

Gyöngyöspata
mûvészszemmel
Mûvésztábor zárult a településen.
Külföldrõl, az országból és Gyöngyös
környékérõl is vonzotta a mûvészeket a
Mátrai Festõtábor, immár a negyedik
évben.
- Az egyhetes gyöngyöspatai alkotótábor lényege, hogy a résztvevõ festõk
többnyire helyi pillanatokat, arcokat,
épületeket próbálnak megörökíteni jelezte Bernáth Magdolna, a mûvészek
alkotásaiból készült tárlat házigazdája.
Az alkotók idén is több, mint kéttucat
grafikával, festménnyel, faszoborral gazdagították a Gyöngyöspatáról fellelhetõ
mûtárgyak sorát a szíves vendéglátásért
cserébe, bejárva a környék természeti
szépségeit is. A tábort gyöngyösi képzõmûvészek álmodták meg Paksy Marica
irányításával, a mûvészeti vezetõ Molnár
László festõmûvész volt.
És a gyerekek is festeni tanultak
Augusztus végén mûvészetszeretõ gyerekek
számára vette kezdetét a festõtábor a
könyvtárban. Molnár László festõmûvész aki gyakran partner rendhagyó iskolai
rajzórákban is - tartott a kicsiknek foglalkozásokat, ahol elsajátíthatták a rajzolás,
festészet mûvészetének alapjait. Vetélkedõk,
foglalkozások, és játékok is színesítették a
táborozó gyerekek napjait, s a tábort egy kis
kiállítás zárta.

Világhírû orgonamûvész Gyöngyöspatán
A cseh Michal Novenko orgonamûvész és zeneszerzõ hangversenyére várták az
érdeklõdõket a Kisboldogasszony templomba egy tavaszi estén. Mûsoron volt Bedrich
Smetana, Liszt Ferenc, illetve Johann Sebastian Bach mûvei mellett a szerzõ egy saját
alkotása is.

TeSzedd - mi is szedtük tisztességgel

Mindene a hangszere
Az 1962-ben született Michal Novenko a prágai
konzervatóriumban és a Prágai Zeneakadémián tanult.
Orgona-mûvész, zeneszerzés, zeneelmélet és karmester
szakokból diplomázott. Munkásságát, felkészültségét sok
zenei díj hirdeti. Mesterkurzusokat tart Csehországban,
Lengyelországban, az Egyesült Államokban, tanított a
fiatal orgonista tanulóiról híres brit Oundle városában
is. Szerzeményeit vezetõ európai elõadók játsszák.
A professzor Európa-szerte játszott már a
legnevesebb fesztiválokon is: a svájci Sion-ban a világ
legöregebb, még játszható orgonáján, az olasz Arezzoban, a német Freiberg-ben, a lengyel Wroclaw-ban és
Spanyolországban is. Mivel a történelmi orgonák aktív
szerelmese és szakértõje, nagyon kedveli a gyöngyöspatai orgonát is.
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Negyven aktivista - köztük önkéntesek,
önkormányzati dolgozók, képviselõk, romák, pedagógusok - vettek részt Gyöngyöspata megtisztításában a TeSzedd
akcióban.
A belterületeken kevesebb dolga volt az
önkénteseknek, a külterületeken jóval
több. Farkas Jánosék vezetésével a roma
kisebbség tagjai is felvállaltak több
területet az akcióban, amelyeket rendbetettek a nap folyamán. Végül mintegy
száz zsáknyi hulladék jelentette a
mérleget. Köszönjük mindenkinek, aki
komolyan vette a közösségi munka
fontosságát!
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A gyermekektõl mindig lehet tanulni
Hummer-terepjárót is húztak a
gyermeknapon.
Lányok és fiúk is bebizonyíthatták, hogy
képesek magukkal vonszolni egy Hummer
terepjárót: az igencsak robusztus jármû
vontatása volt a gyöngyöspatai Gyermeknap
egyik legviccesebb jelenete. Az sem keltett
kisebb feltûnést ennél, amikor egy bohóc
vezetésével indultak várostúrára a helyi
„Vaspaták” motorosai, maguk mögött a
gyermekekkel.
Sokakat vonzottak a sportos sorversenyek is, nem beszélve a rendõrkutyák tudását bemutató programpontról, ahol
többek között bûnözõk elfogását játszották
el. Az ilyenkor elmaradhatatlan arcfestés,
ugrálóvár és kézmûveskedés mellett a
színpadon tánccsoportok váltották egymást.
Egy interaktív mesejáték elõtt bemutatkoztak a helyi óvónõk is egy mesebeli

- A gyermekek értik a
nyíltság, a közösség érzésének nagyszerûségét. Õk még
természetes ösztönnel megosztják egymással, amijük
van: az uzsonnát, a homokozólapátot, a babát, a dömpert. Tanulhatunk tõlük,
ezért figyeljük õket minél
tovább, amíg csak tehetjük,
amíg gyerekek - így üdvözölte a megjelenteket Hevér
Lászlóné,
Gyöngyöspata
polgármestere.
A Patai Gyermekekért
Alapítvány, szülõk, vállalkozók és a helyi önkormányzat
összefogásában valósult meg
erdõben játszódó jelenettel, az óvodások és a rendezvény, amely az Irigy Hónaljmirigy
az iskolások pedig táncos számokkal ké- együttes fellépése után utcabállal és
tûzijátékkal zárult.
szültek erre a napra.

Több mûfajban is megmutatták a
környék idõsei, ki mit tud

Köszönetet
mondtunk az
áldozatos
munkáért
Semmelweis-napot tartottak
Gyöngyöspatán.

Gyöngyösorosziból, Gyöngyöstarjánból és
A rendezvény - amelyen Hevér Lászlóné
Rózsaszentmártonból is érkeztek fellépõk a polgármester mondott köszöntõt az
XVI. Gyöngyöspatai Nyugdíjas Ki Mit Tud-ra. idõseknek fontos hagyományok õrzésérõl a színpadi bemutatkozások után batyusA patai Mûvelõdési Ház színpadán bállal folytatódott. A vendégek és vendégmegtekinthetõ produkciók között egészen látók elénekelték a Nyugdíjasok Indulóját
rövid versek és komplett dalcsokrok is, amelynek egészen tömör lényege, hogy
ugyanúgy szerepeltek, mint vidám jelenetek ebben a korban minden szép, s a legfonés szívhez szóló harmonikás duettek, de tosabb a család és az egészség.
A program két házigazdája az Õszikék
voltak táncos mûsorszámok is. A több,
mint egy tucat elõadás hûen mutatta, hogy a Nyugdíjas Klub, illetve az est folyamán
gyöngyöspatai idõsek ebben a korban is több nótát is eléneklõ, a közelmúltban
igénylik a szellemi kihívásokat, és több kapott gyönyörû, korhû népviseletekben
esetben is elõfordult, hogy több generáció tündöklõ Hagyományõrzõ Népdalkör volt.
lépett fel egyszerre. Díjakat ezúttal nem
osztottak, zsûri sem volt, de mindenki
emléklappal távozott.

Ünnepélyesen köszöntötte az önkormányzat a Gyöngyöspatán tevékenykedõ
egészségügyi dolgozókat - háziorvost,
gyermekorvost, fogorvost, védõnõt,
szemészdoktornõt, asszisztenseket. Az
egészségügyi szféra dolgozóinak áldozatos
munkáját Hevér Lászlóné polgármester
méltatta, majd emléklapot, egy kis vacsorát
és virágot kaptak a meghívottak.
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Mozgalmas idõszak az óvodában
vány gyermeknapján és az
Márciusban nemzeti ünnepünket
óvodai gyermeknapon a
a Kossuth-szobornál ünnepeltük.
dadus nénik mesedramatiA közös verselés, éneklés mellett
zálással szórakoztatták a
minden csoport kreatív kokárdát
résztvevõket. Egy kultukészített magának. A következõ
rális mûsorokat szervezõ
héten a Víz világnapjáról vizes
egyesülettel közös pályázat
játékokkal, pataklátogatással emeredményeként egy ingyelékeztünk meg, kihasználva azones inter-aktív elõadás sok
kat a nevelési, ismeretnyújtási
élményt jelentett gyermelehetõségeket, amelyeket a téma
keink számára.
magában rejt.
Fontosnak módszernek
A szokásos Busa-házi húsvé- A Palóc Napokra gofrival várták vissza az intézménybe az innen az
tartjuk az élményszerû
tolást a tornaszobában ünnepel- életbe indult ovisokat.
Hagyományos ünnepeink közé tartozik a megismerést, a tevékenységbe ágyazott
tük a rossz idõ miatt. Ennek ellenére nagyon
tartalmas és vidám ünnepet tudhattunk ma- májusfaállítás és ebben az évben A kihívás helyszíni foglalkozást, ezért minden évben
gunk mögött, amelynek hangulati lezárása napját is újra megrendeztük óvodánkban, s a ellátogatunk a Mátra Múzeumban tartott
múzeumpedagógiai foglalkozásra. A Méhek
táncházzal történt. A szomszéd település, szülõket is sikerült megmozgatni.
A Madarak és Fák napján túrára indult Világnapján egy méhes kerti interaktív
Szûcsi gólyáját a helyszínen figyelték meg
minden csoport. A szülõk ebbõl is kivették foglalkozás keretében szerezhettek ismeregyermekeink, ide busszal utaztak.
A Föld világnapja az elmúlt évekhez részüket: a pecsételõ helyeken környezet- teket e témakörben.
Az egri óvodavezetõk látogattak el
hasonlóan szülõi együttmûködéssel zajlott. védelemmel kapcsolatos feladatokkal várták
Ezen a napon különös hangsúlyt kap a a csapatokat. A „TE SZEDD” mozgalom- hozzánk év végi munkaközösségi foglakokörnyezeti nevelés. A gyermekeknek külön ban való részvételünk is ezt a nevelési célt zásuk keretében. Büszkén mutattuk meg az
élmény, hogy szüleikkel együtt ültetik a szolgálta, a településhez való kötõdés óvodán kívül a település nevezettességeit is,
növényeket és szépítik óvodánkat. A nö- mellett. Szelektív szemétszedés, papírgyûj- hasznos tapasztalatcserénket meseíró felolvénygondozás és szerszámhasználat az Ovi- tés és elektromos hulladékgyûjtés is történt vasása tett élményszerûvé.
A nagycsoportosok búcsúzását egy szükert pályázat jóvoltából évrõl-évre haté- óvodánkban.
Évek óta meghívást kapunk a salgótarjáni lõk által szervezett zsúr elõzte meg.
konyabban mûködik, sok kerti eszközzel
Ezúton szeretnénk megköszönni a renOrszágos Falmászó Napra, eredményes
gyarapodtunk.
A nagycsoportos gyermekeink az óvo- részvételünket tortával, játékokkal jutalmaz- dezvényeinken résztvevõ és támogató szüdaév végén többször találkoztak a leendõ ták. A települési rendezvényeken a (XIX. lõk munkáját a szülõi munkaközösség egytanító nénijükkel. A mesemondó verseny, az századi piacon, valamint a Péter Páli Palóc üttmûködését, további eredményes munkát
óvodalátogatás, az iskolalátogatás, a szülõi Napokon) az intézmény gyermekei és kívánunk.
Fodor Márta
értekezlet már mind-mind az óvoda-iskola dolgozói is aktívan tevékenykedtek.
óvodavezetõ
A Gyöngyöspatai Gyermekekért Alapítátmenet megkönnyítését célozta meg.
ÉLET ÍRTA TÖRTÉNETEK
Az önkormányzathoz érkezett az alábbi
köszönetnyilvánítás, amelyet most az eredeti
levélhez képest szerkesztett, rövidített
formában közlünk.
Tisztelt Gyöngyöspatai Rendõrség!
2015. június 4-én a kisfiunk osztályával és
tanáraival osztálykiránduláson volt a Hidegkúti Turistaházban. Egy sportbaleset következményeként gyermekünk bokája kificamodott. Elmentünk érte Gyöngyöspatára,
hogy hazahozzuk és orvoshoz vigyük. Judit
nénitõl, az osztályfõnöktõl és Gábor bácsitól, az osztályfõnök-helyettestõl el is
hoztuk a gyereket, illetve a Turistaház
kulcsát, ahol a személyes holmik voltak.
Gépjármûvünkben a GPS-be a megadott
koordinátákat beírva szerettünk volna feljutni Hidegkútra, sikertelenül. Elindultunk
Mátraszentimre irányában az erdõbe, ahol 8
kilométer után gyalog indultunk tovább.
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Miközben a tábort kerestük, elkapott
minket a vihar. Visszafordultunk, hogy ki
tudjunk menni az erdõbõl, ami nem sikerült.
Három órán keresztül toltuk az autót, de nem
jutottunk ki. A fiunk osztálytársai idõközben
gyalog visszaértek a házhoz, de nem tudtak
bemenni, mert a kulcs nálunk volt.
A sokadik próbálkozás után a rendõrségtõl kértünk segítséget azért, hogy a
megázott 22 osztálytárs és két tanár
bejusson a házba, nehogy megfázzanak.
Folyamatos telefonos kapcsolatban voltunk Erdõs László körzeti megbízottal
Gyöngyösorosziból, aki minden erejével
azon volt, hogy kijuttasson minket. 7 órára
ért oda hozzánk Erdõs úr és Oláh Tamás
tanuló, úgy, hogy a férjem (cipõ nélkül, ami
annyira saras lett, hogy cipõben nem tudott
menni) két kilométert gyalogolt. Mikor
megérkeztek, szerettük volna együtt kitolni
a sárban megrekedt autót, de nem jártunk
sikerrel. Ekkor a körzeti megbízott idõt és

energiát nem kímélve segítséget kért. Tájékoztatott arról, hogy egy rendõr kolléga már
elment a táborba a kisfiam osztályfõnökéhez, majd elvitte tõlünk a turistaház
kulcsát, mondván, saját maga fogja elvinni és
minket is kijuttatnak a sárból. 8 óra után
megérkezett a segítség egy traktor formájában. Köszönet a fiatalembernek is, aki volt
olyan kedves, hogy sérülés nélkül kihúzott
minket egészen Gyöngyöspatáig.
22 óra tájban értünk a rendõrkapitányságra, ahol átvehettük a gyerekünk holmiját
és megköszönhettük Erdõs úrnak a segítséget és kedvességet, ahogy velünk bánt. Ez a
kolléga olyan emberi jóságot és segítõkészséget mutatott felénk, ami nagyon ritka
manapság! Szeretnénk megköszönni Oláh
Tamás tanulónak és a traktoros gyöngyöspatai fiatalembernek is a segítséget. Mindezek után el tudtunk vinni a fiunkat a
baleseti sebészetre.
A Jagoschitz család Budapestrõl
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Lehetõség nyílik a magáncsõdre
Szeptember elsején lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezésérõl
szóló jogszabály.
A közigazgatás felkészítése mellett fontos
az is, hogy az állampolgárok megfelelõ
tájékoztatást kapjanak a családi csõdvédelem
lehetõségérõl, a belépés feltételeirõl.
A magancsodvedelem.hu címen elérhetõ
weboldalt azzal a céllal hozták létre, hogy a
témában fellelhetõ információk feldolgozá-

Magáncsõdvédelem.hu - fõoldal: http://magancsodvedelem.hu/
Magáncsõd tájékoztató menüpont tudásbázissal:
http://magancsodvedelem.hu/magancsod/
sával teljes körû tájékoztatást nyújtson a
családi csõdvédelem intézményével kapcsolatban. A közérthetõ stílusban megfogalmazott szövegek választ adnak a magáncsõddel kapcsolatban felmerülõ kérdésekre.
A családi csõdvédelem olyan jogintéz-

mény, amelynek nem volt elõzménye Magyarországon, de több tízezer embert is
érinthet, nagy segítséget jelent a rászorulóknak, így nagy felelõsséget jelent, hogy
az alkalmazásánál ne legyenek problémák.

KÖZBIZTONSÁG

Rendõrség: Gyöngyöspatán is lehetne nyitott SZEM-mel járni
Átverik a gyanútlan idõseket az idegen
csalók
Az utóbbi években elszaporodtak az
idõskorúak sérelmére elkövetett vagyon
elleni jogsértések, a trükkös módon elkövetett bûncselekmények. A csalók az
önkormányzatra, közüzemi szolgáltatóra,
pénzintézetre hivatkozva, vagy az õ
alkalmazottaiknak kiadva magukat csalnak ki
különbözõ trükkökkel pénzt a sértettektõl, a
lakásukba bejutva lopták meg õket.
Az elkövetõk általában nem helybéliek, a
bûncselekmények elkövetése után gyorsan
elhagyják a helyszínt. Fõként készpénzt
visznek el, amit késõbb szinte lehetetlen
azonosítani. A nyomozást nehezíti, hogy a
sértettek az elkövetõkrõl szinte semmilyen
információval nem tudnak szolgálni, a
helyszínek nyomszegények, az elkövetõk
gondosan ügyelnek arra, hogy az ellopott
tárgyakon, pénzen kívül semmihez ne
érjenek.
Kérjük, egészséges bizalmatlansággal és
óvatossággal fogadják a váratlanul érkezõ
idegeneket, és törekedni kell a saját,
személyes biztonsági háló kiépítésére, helyi
jelzõrendszer kialakítására.
Gyöngyöspatán a vagyon elleni bûncselekmények (a betöréses lopások) egy részét
napközben követik el, amikor az ingatlan
tulajdonosok nem tartózkodnak otthon. A
településen található lakatlan házakba is bebetörnek, ezt a tulajdonosok csak hetekkel,
hónapokkal késõbb fedezik fel, ami nehezíti
a felderítést.
Mindezekre tekintettel a Rendõrség és a
Polgárõrség Gyöngyöspata Önkormányzatát bevonva javasolja a kilencvenes években indult és számos országban sikeres
Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM)
felélesztését.

Mi a SZEM?
A mozgalom lényege, hogy az egymás
szomszédságában lakók az átlagosnál
sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre, felelõsséget éreznek saját és mások
élet-és vagyonbiztonsága iránt. A SZEM
olyan társadalmi bûnmegelõzési program,
amelynek célja a lakóközösségben elõforduló bûncselekmények megelõzése, korlátozása, a biztonságosabb életkörülmények kialakítása.
Fontos szerepet játszik életünkben a
lakókörnyezet és a közösség, amelynek mi
is tagjai vagyunk. Lehet ez lakótelep vagy
faluközösség, az emberek együttmûködésére mindig szükség van. Kis odafigyeléssel, egymás segítségével megelõzhetjük,
megszakíthatjuk a bûncselekményeket,
azaz mindnyájuknak szerepet kell
vállalnunk aktív bûnmegelõzésben.
Sem a rendõrség, sem a polgárõrség nem
fordíthatja teljes figyelmét a kisebb lakóközösségekre a biztonság megteremtésében, fenntartásában, ezért indokolt a
SZEM megalakítása.

A mozgalom biztonságot nyújt az
egyénnek, a családnak akkor is ha nincs
otthon. A részvevõknek nem feladatuk,
hogy bûnelkövetõt fogjanak el, vagy
szakszerû orvosi ellátást nyújtsanak,
hanem hogy az azonnali segítségnyújtást
biztosítsák a rászorulóknak.
Azzal, hogy figyelnek egymásra,
nyilvánvalóbbá válhatnak gyanús dolgok,
ha megbizonyosodtak arról, hogy az
általuk észlelt esetek törvénysértést valósítanak meg, értesítik a rendõrhatóságot.
Gondoljanak bele, mennyivel kényelmesebb, megnyugtatóbb tudni, hogy
szomszédjaik folyamatosan vigyáznak
lakásukra, házukra és probléma esetén
értesítik a rendõrséget.
Várjuk mindazon állampolgárokat, akik
tenni akarnak városunk közbiztonságáért,
jelentkezni a Városházán lehet. Kérjük,
figyeljenek oda jobban Önmaguk és értékeik biztonságára!
Tisztelettel:
Gressai Ákos c. r. õrnagy a
Gyöngyöspatai Rendõrõrs Parancsnoka

Védõnõi méhnyakszûrés Gyöngyöspatán
A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkezõ 25-65 év
közötti nõk vehetik igénybe.
A szûrésre a védõnõvel egyeztetett idõpontban kerül sor, így megspórolhatják a
szakrendelõbe utazást és a várakozást. Erre
kínál lehetõséget egy európai uniós projekt,
amit az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
koordinál.
Amennyiben a védõnõ a szûrés során,
vagy a labor eredmények ismeretében elválto-

zást észlel, a pácienst nõgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja. A méhnyakszûrést a védõnõi tanácsadóban végezzük.
Jelentkezni lehet a védõnõknél személyesen
a tanácsadóban, vagy a 06-30/7002155 telefonszámon. Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott
meghívólevelet, várjuk jelentkezését!
A szûrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szûrésen,
önmagáért, családjáért.
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Fontos információk a jókarbantartási kötelezettségrõl
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az építmény tulajdonosa jókarbantartási
kötelezettsége teljesítésének keretében
köteles az építmény
a) jó mûszaki állapotához szükséges
munkálatokat elvégeztetni, és
b) rendeltetésszerû és biztonságos
használhatóságát folyamatosan biztosítani
[191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 34. § (5)
bek.].
A jókarbantartó tevékenység jogszabályi
fogalma: a meglévõ építmény, építményrész
kármegelõzésére, kárelhárítására, karbantartására, helyreállítására, felújítására, javítására, rendeltetésszerû és biztonságos használatra alkalmassá tételére, illetve ennek és
üzembiztonságának megtartására irányuló
építési-szerelési munka [191/2009. (IX. 15.)
Korm. rend. 2. § d) pont].
A jókarbantartási kötelezettség teljesítése
érdekében az építmény tulajdonosa köteles
az építmény állapotát szükség szerint - arra
külön jogszabály szerint jogosultsággal
rendelkezõ szakértõvel - felülvizsgáltatni

a) a tûzbiztonság,
b) a higiénia, egészség- és környezetvédelem,
c) a használati biztonság,
d) a zaj és rezgés elleni védelem,
e) az energiatakarékosság és hõvédelem,
f) az életvédelem és katasztrófavédelem
követelményeire vonatkozóan a külön
jogszabályban foglaltak szerint [191/2009.
(IX. 15.) Korm. rend. 34. § (6) bek.].
Tekintettel arra, hogy az elmúlt idõszakban elszaporodtak a fertõzõ betegséget
terjesztõ rágcsálók (patkányok), felhívjuk
valamennyi ingatlantulajdonos figyelmét a
rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásával, ártalmuk megelõzésével, távoltartásukkal és rendszeres
irtásukkal kapcsolatos teendõikre!
Az ingatlanok területén a rágcsálók búvóés fészkelõhelyeit fel kell számolni (a
használaton kívüli hulladékok, lim-lomok
elszállítása, a farakások rendberakása, az
állattartás higiénés körülményeinek rendbetétele, stb.), ezzel egyidejûleg a rágcsálóirtást el kell kezdeni és rágcsálóirtást kell
végezni.

A kutyatartás
szabályairól
Kérünk minden kutyatartót, hogy saját
ingatlanán belül tartsa az állatot, hogy
mások testi épségében és a vagyonában ne
tehessen kárt.
Amennyiben a kutya valakit megharap, vagy
mások vagyonát megrongálja, eljárás indul a
tulajdonossal szemben és az õ kötelessége az
okozott kár megtérítése. Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy háziállataikat ne engedjék ki az
utcára, mivel a gyepmester a közterületen
tartózkodó kutyákat befogja és elszállítja.

Ezt mondja a
törvény
2012. évi II. törvény a szabálysértésekrõl, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerrõl
193. § (1) bek. Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen,
vagy vadászterületen - a vadászkutya és a
triflakeresõ kutya kivételével - póráz nélkül
elengedi vagy kóborolni hagyja
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c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú
közlekedési eszközön - vakvezetõ, illetve
mozgáskorlátozottakat segítõ kutya kivételével - szállítja
d) élelmiszer- elárusító üzletbe, közfürdõ
területére vagy játszótérre - vakvezetõ, illetve
a mozgáskorlátozottakat segítõ kutya kivételével - beenged, illetõleg bevisz, szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás)
bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelõ
figyelmeztetõ táblát, szabálysértést követ el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterületfelügyelõ, természeti és védett természeti
területen a természetvédelmi õr, helyi
jelentõségû védett természeti területen az
önkormányzati természetvédelmi õr, továbbá
a mezõõr is szabhat ki helyszíni bírságot.
A helyszíni bírság mértéke: 99. § (2) bek.
alapján 5.000.-Ft. - 50.000.-Ft.-ig, hat
hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése
esetén 70.000.-Ft.-ig terjedhet.

Az egészségügyi kártevõk elleni védekezésrõl, az ehhez szükséges anyagok és
eszközök beszerzésérõl, a költségek fedezésérõl, valamint a szükséges rendszabályok és
eljárások végrehajtásáról az érintett terület
vagy épület tulajdonosa (bérlõje, használója,
kezelõje) ill. a gazdálkodó szerv vezetõje
vagy üzemeltetõje köteles gondoskodni.
Kérem, hogy a jogszabály elõírásainak
megfelelõen intézkedni szíveskedjenek.
Dr. Sárvári Eszter
jegyzõ

Mire számíthatnak
a hulladékot
engedély nélkül
elhelyezõk?
Aki települési hulladékot a közterületen
engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a
kijelölt lerakóhelyen rak le szabálysértést
követ el.
A helyszíni bírság összege 5.000.forinttól 50.000.- forintig, hat hónapon
belül újabb szabálysértés elkövetése esetén
70.000.- forintig terjedhet. A rendõr,
amennyiben jogsértést észlel, köteles
intézkedni. Az intézkedés figyelmeztetés,
helyszíni bírság kiszabása és szabálysértési
feljelentés lehet.

Támogatás a
diplomaszerzéshez
Idén is szeretnénk önkormányzati szinten
támogatni azokat a felsõoktatásban tanulókat, akik nem tudnak Bursa Hungarica
ösztöndíjat igényelni.
„Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
10§ 5b.:
b) felsõoktatási oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul és 25. életévét még
nem töltötte be,
feltéve, hogy önálló keresõtevékenységet nem folytat:
- minden aktív tanulmányi félévben egyszeri alkalommal
5.000,- Ft támogatásban
- részesíthetõ hallgatói jogviszonya igazolása mellett.”
A nyomtatvány letölthetõ a honlapról a
Dokumentumok menüpont alól, vagy
igényelhetõ a Városházán a szociális
ügyintézõnél is.
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Egy kicsi mozgás,

ami sok mindenkinek kellett

Ütõt, labdát ragadtak a pataiak.
Nem volt szégyen a futás Gyöngyöspatán, sõt, a Kihívás Napján kifejezetten hasznos
volt. A település több pontján, például a Mûvelõdési Házban, a Városháza udvarán, a
sportpályán, az iskolában, az óvodában és az Együtt Gyöngyöspatáért Baráti Kör udvarán
is sokan dacoltak a folyton megeredõ esõvel, és közösen mozogtak.
A jógázás, a foci, a pingpong, az ugrókötelezés, a tollaslabdázás mellett példul gördeszkázás vagy közös esti fáklyás futás szerepelt a bõséges kínálatban. Egyszerre a legtöbb ember
azonban az eseményt záró közös Nippon Zengo zenés sportolásra volt kapható.

Újra labdába rúghatnak a patai
Sportkörnél

A megyei II. osztályú önálló serdülõ
bajnokságon indult Gyöngyöspata U16-os
csapattal. Az elsõ bajnoki mérkõzés
eredménye: Gyöngyöspata - Poroszló 9:1.
A Bozsik-program keretén belül négy
korosztály indult: U7, U9, U11, illetve
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U13. Ezzel megnyílt a lehetõség a következõ szezon mûködése, illetve az infrastruktúra fejlesztése tárgyában TAO-s
pályázat benyújtására.
Hevér Dávid, a Sportkör elnöke

Ütõképes csapatot
építenek
Gyöngyöspatán
Elérendõ célként az utánpótlás-képzés beindítását és tehetséges gyermekek felkarolását tûzték zászlajukra az egyesületnél.
- Tavasszal megkezdõdtek az edzések,
beindult az utánpótlásképzés. Már a
nyáron több edzõmeccset játszottunk,
itthon is és Karácsondon is közös ebéd és
kiváló hangulat kísérte a játékot - tudtuk
meg a gyöngyöspatai asztaliteniszélet
felélesztésében kulcsszerepet vállaló
Gressai Ákostól. - Mindkét meccset megnyertük Karácsond ellen. Majd õsszel
elindult a bajnokság ott is megvertük meg
a Karácsond SE II. számú csapatát 18:0 ra. Jelenleg vezetjük a bajnokságot ezzel a
fölényes gyõzelemmel - húzta alá a
sportember.
Szeptember 15-étõl újraindult a
pingpong a Mûvelõdési Házban
Edzések továbbra is minden héten
kedden és csütörtökön 18-19 óráig,
várják a sportolni vágyó fiatalokat.

PATAI HÍREK - Gyöngyöspata Város Önkormányzatának idõszaki kiadványa. • Felelõs kiadó: Gyöngyöspata Önkormányzata • Szerkesztõség:
patasajto@gmail.com, • Felelõs szerkesztõ: Faragó Zoltán • Fotók: Faragó Zoltán • Tördelés és nyomdai elõkészítés: Garamond Grafikai Mûhely Bt. •
Terjeszti az Önkormányzat • Készült 1000 példányban

