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Ma az a forradalmár, aki értékeket szeretne õrizni
Gyöngyöspatán is megemlékeztek a szabadságharc évfordulójáról.
Március tizenötödikén a havasesõ dacára is
sokan gyûltek össze emlékezni a gyöngyöspatai Kossuth-mellszobornál a város
fõterén. Az egybegyûlteket a szentmisét
követõen ünnepi mûsorral várták, amelyet a
Nekcsei Demeter Általános Iskola tanulói
adtak elõ 1848-49 történéseit röviden
összefoglalva, majd az intézmények, civil
szervezetek és pártok képviselõi járultak a
szobor elé koszorúikkal.
Köszöntõjében Hevér Lászlóné polgármester arról beszélt: szokatlan idõk járnak a
forradalmárokra.
- Ezekben az idõkben ugyanis minden
fordítva van: ma nem azért kell forradalmat
kezdeni, hogy végre megreformáljuk az
életünket, hogy új lendületet hozzunk, hogy
a sarkából kifordítsuk a világot. Manapság
épp azért kell forradalmakat vívni, hogy az
eddig megszokott állandóság vegye körbe
családjainkat. Hogy az eddig évszázadok
küzdelmei által kialakított európai keresztény értékeink megmaradjanak, életünk
kialakított kereteit megõrizhessük, hogy
erkölcsi-vallási-kulturális körülményeink ne
változzanak meg jelentõsen, s hogy mindennapi biztonságunk megmaradjon a felbolyduló Európa közepén. Hogy a józan észt
követve megálljt parancsoljunk az áradatnak, miközben a korszellem minden csatornán azt sugallja: ne állj ellent, engedj, bízz,
add fel - fogalmazott Hevér Lászlóné.
Majd hozzátette: nem kell sokáig keresgélni a tévéhíradók híreiben, hogy lássuk:
most egyetlen út áll elõttünk: ellenállni kell,
értéket õrizni, ragaszkodni ahhoz, ami a
miénk, amit megteremtettünk.
- Saját kis közösségünket, a gyöngyöspatait is az teszi Gyöngyöspatává, ami évszázadok óta létrejött helyben, az állandóság, az
építkezés, a kemény munka árán. És mi,
gyöngyöspataiak, akiket soha nem tudtak
elpusztítani a keleti hadak, vigyük tovább az
állandóság forradalmát, mert látjuk: ma az a
lázadó, a forradalmár, aki értékeket szeretne
õrizni az utókornak - zárta szavait a polgármester.

Beköszöntõ
Új tavasz, új lapszám: az idei elsõ
Patai Híreket is igyekeztünk tartalmas, hasznos, képes információkkal
megtölteni. Olvashatnak az évtizedek
után újranyílt idõsklubról, és arról is,
mi hangzott el az új képviselõ-testület
elsõ közmeghallgatásán. Az idei költségvetési és fejlesztési tervek mellett
szinte mindent megtudhatnak az egyre aktívabb Vári Pincék-közösségrõl,
illetve más civil szervezetek legutóbbi
rendezvényeirõl is.
Kellemes böngészést kíván
a szerkesztõ
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Fejlesztések önerõbõl és aktív
közösségi élet
Ez történt a ciklus elsõ lakossági fórumán és közmeghallgatásán Gyöngyöspatán.
Másfél évvel hivatalba lépése után
elõször tartott lakossági fórumot
Gyöngyöspata új képviselõ-testülete. A
mintegy hatvan-hetven érdeklõdõt
Hevér Lászlóné polgármester tájékoztatta az elmúlt idõszak eredményeirõl és a jövõbeli fejlesztési tervekrõl.
Az intézmények között a Bokréta Egységes
Óvoda-Bölcsõde jól élt a számára kínálkozó
pályázati lehetõségekkel, és több elismerést
is magáénak tudhat: a Zöld Óvoda cím
mellett a megyében egyetlenként a Kincses
Kultúróvoda címet is elnyerték. Sikerrel
pályáztak a Svájci Alapnál erdei óvoda
szervezésére, valamint szakmai felkészülésre
és eszközfejlesztésre az IPR-forrásokból.
Az Emberi Erõforrások Minisztériumától
Családi egészségprojektre kaptak támogatást, az elmúlt másfél évben elnyert pályázatok összértéke megközelíti a négymillió
forintot.

Segítenek az
iskolának
Önerõbõl és nyertes pályázatból több, mint
12 millió forintnyi beruházást valósított
meg a város a ciklus eleje óta. A Nekcsei
Demeter Általános Iskolával kapcsolatban
felvállalta az önkormányzat, hogy ahol tud,
segít az állami fenntartásba került intézmény jelenlegi helyzetén. A képviselõtestület tavaly döntött arról, hogy 5,2 millió
forint saját erõ befektetése árán új iskolai
étkezõt alakíttat ki egy használaton kívüli
tornaterembõl a hozzá szükséges melegítõkonyhával és kiszolgáló helyiségekkel

együtt. Februártól már itt étkeznek a tanulók, és a képviselõ-testület keresi az útját
az intézmény egyházi kézbe adásának is jegyezte meg Hevér Lászlóné.
Tavaly az iskolából felköltözött korábbi
helyére, a Mûvelõdési Házba a könyvtár, így
mindenki számára könnyebben elérhetõ.
Egy nyertes pályázatból közel kétmillió
forint értékben fejlesztették a bibliotékát,
laptop, bútorok, polcok beszerzése oldódott
meg, és megújult a padlóburkolat és a fûtés
is. Egy másik kulturális elnyert pályázatból
új vizesblokk készült a Mûvelõdési Házban, szeretnék berendezni a klubot, a Dózsa
akadálymentes mosdóval, s visszaköltözött György úton. A máris több, mint negyven
a házba a falugazdász és a hegyközség is.
fõt befogadó közösségi hely kialakítása 3,1
millió forint önkormányzati forrást igényelt, s a mindennapos finanszírozást a
gyöngyösi kistérségi társuláson keresztül
immár az állam is segíti, miután Gyöngyöspata több év kihagyás után visszatért a
Húsz év után újra van nap- társulásba. A visszalépés visszahozta a város
pali idõsklub Gyöngyös- ellátottjai számára a korábban elérhetetlen
patán - folytatta a polgár- szociális szolgáltatásokat, például a jelzõmester. Egyelõre ideiglenes rendszeres házi segítségnyújtást, a gyermehelyen mûködik a Város- kek-családok átmeneti ellátását, a fogyatéháza épületében, mert pá- kosok napi ellátását.
Mint elhangzott, tavaly közel 400 millió
lyázatból nagyobb helyen

Újranyílt az
idõsklub
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forintból gazdálkodhatott a település, az
adók mértékét az utóbbi két évben nem
emelték Gyöngyöspatán, a város közel 27
milliós adóbevételt rögzíthetett.

A helyi közfoglalkoztatás terén új elemekkel gazdagodott a település: elkészült
például a Tájház új kapuja, lambéria borítja
az egyik buszmegállót, a beton virágládákat
fával borítva változtatták elõnyösebbé, folyik a közfûtést biztosító apríték termelése,
virágosabb a település, a tanyaprogram is
mûködik, abból az óvodai konyhára kerülnek a megtermelt élelmiszerek.

Tervek és
pályázatok
Az önkormányzat tavaly pályázott az
Alkotmány út felújítására, a József Attila és
a Fõ út keresztezõdésének aszfaltozására,
járdafelújításra a Szûcsi úton és a Fõ út
elejétõl a panzióig terjedõ útszakasz rendbetételére 15 millió forint értékben, de a
sokszoros túljelentkezés miatt ezúttal nem
kapott támogatást. Önerõbõl - 2 és fél
millió forintból - új járda, korlát és árok

épült a Szûcsi út legkritikusabb szakaszán,
további hatmillió forintért kátyúztatott a
helyhatóság öt utcában. A következõ tervek
között területfejlesztési uniós forrásokból

elsõdleges cél az ipari park kialakítása, a
Mûvelõdési Ház, az iskola, a Városháza
energetikai korszerûsítése, az Idõsek Klubja
végleges helyének kialakítása, új csoportszoba berendezése az óvodában, ahol külön
helyet kapnának így a bölcsõdés gyermekek.
Lehetõség szerint út-, és járdafelújításra is
pályázik az önkormányzat, fontos a szilárd
burkolattal még nem rendelkezõ utak
burkolása, a templom körüli macskaköves
szakaszt akár saját erõbõl is rendbetetetnék
- derült ki a lakossági fórumon.

Zsúfolt év a kulturális események
tekintetében
Élénk a sportélet, folyamatosak a zumba-, és
pingpongedzések, a serdülõ focisták a
Bozsik-programban jól haladnak elõre, és
nyertek egy kupát is. Kulturális tekintetben

eredmény, hogy tavaly filmen és fotókon is
feldolgozták a gyöngyöspatai népviseletet
avatott szakemberek, a Néprajzi Múzeum
támogatásával. A városban sikeres volt az
eddigi két advent, a gyermeknap, a majális, a
Kihívás Napja, a Péter-Páli Palóc Napok, a
tárogatófesztivál, kevésbé sikeres a TeSzedd
akció, a város volt Gyöngyös díszvendége a
XIX. századi piacon, s volt festõtábor profi
mûvészeknek és gyermekeknek is a nyáron.
Gyöngyöspatán szüretelt a svéd nagykövet,
s a város nagy érdeklõdés mellett bemutatkozhatott az OMÉK-kiállításon. A Pincepörkölt-fesztivállal, borlovagrendek felvonulásával fûszerezett szüreti rendezvényen
Szõke András volt a „celebvendég”, az október 23-al összekötött Idõsek Napján a
város a legidõsebb polgárait látta vendégül és
köszöntötte a sok évtizede házasságban
élõket.

Új CSOK-os telkek:
még átgondolás alatt
A mintegy féltucat felszólaló patai polgár
sorát Bognár István nyitotta, õ a Gárdonyi
úti szennyvízátemelõ kérdését boncolgatta, illetve felvetette, hogy fel kellene
újítani a járdát a Fõ úton a Szûcsi és a Gárdonyi út közötti szakaszon. Hevér
Lászlóné válaszában elmondta, az említett
járdaszakasz az elsõ számú a tervbe vett
járdafelújítások sorában, amennyiben lesz
rá pályázati esély, s a vízmûvet érintõ víz-,
és szennyvízproblémákat is sûrûn jelzik a
mûködtetõ vízmûnek.
Sejben Károly egyes külterületi földutak járhatatlanná válását jelezte, volt, aki
fiatalok számára a CSOK-programban
elérhetõ helybéli telkek lehetõségére
kérdezett rá. A polgármester elmondta,
egyelõre árajánlatokat kértek a Mátyás
király úttal párhuzamosan, a benzinkút
magasságában tervezett új telkek közmûvesítésére, a telekkialakítási szándékot
néhány héten belül, a kellõ önkormányzati forrásigény és a lakossági érdeklõdés
ismeretében szentesítheti a testület.
A Bajcsy út egyik lakója azt panaszolta,
hogy a vadak bejárnak a portájára, más a
buszmegállók kátyúsodását sérelmezte, s
volt, aki úgy vélte, nem kap elegendõ
pályázati segítséget a város, pedig kormánypárti vezetése van. Hevér Lászlóné
úgy reagált: az új uniós pályázati idõszak
némi késéssel indult, s az is tény, hogy
olyan pályázatokat érthetõ okokból nem
tudott sikerrel keresztülvinni az elõzõ
ciklus zárásánál a mai önkormányzat,
amelyeket a megelõzõ önkormányzatok
nem adtak be.
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Egyházi kézbe adnák a patai iskolát
Elfogadta idei költségvetését is a gyöngyöspatai képviselõ-testület.
Újra kezdeményezi a katolikus egyháznál a
Nekcsei Demeter Általános Iskola egyházi
fenntartásba vételét Gyöngyöspata képviselõ-testülete. A képviselõk errõl egyelõre
szóban, egyhangúlag döntöttek januári
soros ülésükön, s arról is, hogy elindítják a
témában a szükséges egyeztetéseket. A
2012-ben egyszer már sikertelenül megkezdett átadási folyamattól azt várják, hogy
megáll a diákok elvándorlása, s hogy az
épület elkerülhetetlennek látszó felújítására
is jó esélyek nyílnak egyházi kezelésben.
Egyelõre azonban az egyház jelezte, hogy a
folyamatban lévõ szegregációs per bizonyosan akadályozza a tárgyalások megkezdését.
Egy másik ötlet kidolgozásába is belekezd
az önkormányzat: kedvezõ árú telkeket
alakíttatnának ki a CSOK-programban Gyöngyöspatán letelepedni kívánó fiatal családok
számára.
Az idei költségvetést is elfogadták a
grémium tagjai. A saját erõs fejlesztések
között 1,3 millió forintot szánnak játszótérépítésre, 800 ezer forintot eséscsillapító
szõnyegek beszerzésére az óvodai hinták
alá. Kétmillió forintot különítenek el buszmegállók építésére, önkormányzati ingatlanok a fejlesztési pályázatokhoz kellõ
felújítási terveinek elkészítését 2,4 millió
forinttal tervezték be. Idén is kell fizetni a

közvilágítási részvényt, amelyre 1,079 millió
forint a keret, s a 217 ezres könyvtári burkolatfelújítás mellett bútorokat vesznek a
könyvtárba, 935 ezer forintért. A Szûcsi úti
és a Dózsa György úti szolgálati lakások
korszerûsítésére kétmillió forintot írtak be.
A civil szervezetek támogatásai között
fél-félmillió forint szerepel a Pávakör, a
Polgárõrség, az egyéb szervezetek és egy
helyben megvalósuló Muzsikál az erdõrendezvény részére. A Sportkör forrásait
kiegészítik hárommillió forinttal, a Bursa
Hungarica ösztöndíj-programba félmillióval
száll be Gyöngyöspata, a kistérségi társulás
mûködtetését 2 és fél millióval erõsítik.
Egy ellenõrzés nyomán írásba kellett
foglalni a gyöngyöspatai önkormányzat és a
katolikus egyház viszonyát és munkamegosztását a helyi temetõk üzemeltetése tekintetében. Mint elhangzott, tulajdonképp az
eddig bevált szokásjogot öntötték hivatalos
formába az egyezséggel, s a hosszútávú cél is
mindkét fél számára nyilvánvaló: a temetõk
fenntartását és a tulajdonjogát is az önkormányzat szeretné átvenni. Ehhez el is indult
egy fontos folyamat, a jelenleg állami tulajdonú részek térítésmentes önkormányzati
kézbe vétele. A napirendi pontnál arról is
szó volt, hogy naprakészen kell tartani a
temetõi nyilvántartásokat.

Az idei városi rendezvények sorában a
tavalyi esztendõhöz hasonlóan most is
szerepel a Péter-Páli Palóc Napok és az õszi
Szüreti Napok is, derült ki a rendezvényekrõl szóló elõterjesztésbõl.
Simon-Incze Renáta jelentkezett a megüresedett gyöngyöspatai védõnõi pozícióra,
az ülésen bemutatkozott szakember vállalkozói szerzõdéssel dolgozik máris a településen.
Gressai Ákos rendõrõrnagy az elõzõ ülés
óta eltelt idõszak bûneseteirõl számolt be.
Mint mondta, decemberben három bûncselekményt regisztráltak Gyöngyöspatán: egy
kábítószeres ügyet, egy Hegyalja úti lopást,
ahol meglettek a tettesek, illetve a szenteste
történt Dózsa György úti tûzesetet, amelynek nyomozása még folyamatban van.
Januárban egy Gárdonyi úti lopás elkövetõje
került meg, illetve egy hamis rendszámot
használó autó tulajdonosát gyanúsították
meg, mondta el Gressai Ákos.
A testület támogatta a Polgárõr Bál megrendezését, elfogadták a Polgármesteri
Hivatal tavalyi munkáját összegzõ vaskos
tájékoztatót, és pontosították a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmûködési megállapodást is.

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Év végéig lehet átminõsíttetni a zártkerteket
A zártkerti ingatlan mûvelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes.
2016. december 31-ig van lehetõség a
zártkerti ingatlanok mûvelési ágának mûvelés
alól kivett területként történõ átvezetésére
az illetékes járási földhivatalnál.
Az ingatlan-nyilvántartásban a telkek két
féle besorolásúak lehetnek: vagy belterületiek, vagy külterületiek. Ez utóbbiakhoz
tartozik a zártkerti ingatlanként nyilvántartott földterületek. A zártkerti kategóriába
sorolhatók az egyes településekhez tartozó
szántók, szõlõk, pincék, gyümölcsösök,
gazdasági és pihenõ célú épületek. Ezen
ingatlanok elõnye, hogy gyakran a lakott
területek közvetlen közelében találhatóak,
viszont áruk lényegesen alacsonyabb. A
zártkertek beépíthetõsége korlátozott, sõt, a
ráépített ház sem fog lakóingatlannak
számítani.
A külterületen általában csak néhány
százalék (legtöbbször 3%) a terület beépíthetõsége, míg a belterületen akár a 80-90
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mõföld vásárlás szabályait kell alkalmazni,
amely nem egyszerû, több hónapot igénylõ
folyamat, ezért sem mindegy, hogy ingatlanunk zártkertnek minõsül-e vagy sem. A
zártkerti ingatlan mûvelés alóli kivonására
irányuló eljárás díjmentes.
A kérelmet - egy külön erre az eljárásra
rendszeresített
formanyomtatványon,
amely letölthetõ a gyongyospata.hu-ról - a
tulajdonosnak (vagy a meghatalmazottnak)
az ingatlan fekvése szerint illetékes járási
hivatalnál kell benyújtania. A kérelem mellé
az ingatlan adatainak megváltoztatásához
egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve:
meghatalmazás esetét.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez
csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát. Ezen iratok ügyvédi
ellenjegyzést vagy közjegyzõi okiratba
százalékos beépíthetõségre is van lehetõség. foglalást nem igényelnek, azonban javasolt
A zártkertnek minõsített ingatlanra a ter- két tanúval igazolni az aláírás hitelességét.
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Azt állítják, hátrány érte õket
Több, mint 200 millió forintra perelik iskolájukat a patai diákok.
Elkezdõdött az Egri Törvényszéken a per,
amit 63 gyöngyöspatai diák indított az
állami iskolafenntartó, az iskola és a helyi
önkormányzat ellen azért, hogy megtérítsék
a szegregált oktatásból származó hátrányukat. A Kúria tavaly márciusban az Esély
a Hátrányos Helyzetû Gyerekeknek nevû
szervezet által indított közérdekû perben
kimondta, hogy korábban egyes gyöngyöspatai diákokat jogellenesen különítették el
társaiktól, a szegregáció miatt alacsonyabb
minõségû oktatás kaptak. A Kúria szerint a
kárért az iskolát államosítása óta az állami
intézményfenntartó, azaz a Klik a felelõs.
A 63 diák és önkéntes ügyvédeik erre az
ítéletre alapoznak a most megindult perben:
minden, szegregált osztályban eltöltött
tanév után félmillió forintot kérnek, ami a 63
diáknál összesen 209 millió forintra rúghat.
Beadványuk indoklása szerint a szegregáció miatt hosszú távú, egész életükre
szóló hátrány érte õket, elvették tõlük a
továbbtanulás, és a munkaerõ-piacon való

helytállás esélyét. A per elõkészítésében hallgatók nem kérnek pénzt a munkájukért.
Az állami iskolafenntartó ügyvédje
önkéntes ügyvédek mellett az Eötvös
Loránd Tudományegyetem joghallgatói is szerint, ha jár is kártérítés, akkor is csak az
részt vettek, de sem az ügyvédek, sem a igényelt összeg tíz százaléka lehet reális.

Kerék-pár-beszéd:

felszerelt és megszerelt kétkerekûek
Gördülékenyebbé teszik a többség és a kisebbség közös-rögös útját.
Kikupálták a nyolcasokat, újra
cserélték a csorba küllõket, és
a fékeket is rendbetették: az
ország 15 településén - közöttük megyénkben Gyöngyöspatán - javít önkéntes
munkában bicikliket egy roma alapítvány a Norvég Alap
pénzébõl. Több megyében,
így Borsodban, Szabolcsban is
szorgoskodnak az aktivisták,
akik ötven kerékpárt igyekeztek felszerelni és egyben
megszerelni a hevesi településen is.
Az akció kitalálója, Daróczi János, a
Roma Produkciós Iroda Alapítvány részérõl
azt mondja, Kerék-pár-beszéd elnevezésû
kezdeményezésük a többségi és a kisebbségi
lakosság között próbálja csitítani az ellentéteket.
- A tízhónapos programban kerékpárokat
hozunk olyan állapotba, hogy közlekedésbiztonsági szempontból megfeleljenek, és
állampolgári ismereteket is tanítunk - fejtette ki Daróczi János. - Országszerte nagyon sokan jelezték, hogy a rendõrök a

rossz kerékpárok miatt megbírságolják az
embereket, a büntetés több tízezer forintig
is terjedhet. És ha az emberek nem tudják
kifizetni a bírságot, elõfordul, hogy a
börtönben végzik. Amit mi felszerelünk a
kerékpárokra, ehhez képest csak egy párezres tétel, amiért nem érdemes börtönbe
kerülni.
Aki elfogadta a segítséget, többek között
láthatósági mellényt, csengõt, fényvisszaverõket, lámpákat kapott teljesen ingyen az
alapítványtól. A kisebbségi és a többségi

társadalom tagjai közül is jöttek
idõsebbek és fiatalok is, valóban
rosszabbnál rosszabb állapotú
kétkerekûekkel. A program
ugyanis nem csak a romáknak
szól, annak ellenére sem, hogy az
alapítvány tagjainak túlnyomó
része roma - tette hozzá Daróczi
János. S hogy miért választották
ki épp Gyöngyöspatát, mint az
egyik helyszínt, azt is megvilágította.
- Ezt a települést 2011-ben
konfliktusos településként ismerte meg az ország. A szomszédom, az innen származó Mezei János úgy
emlékszik vissza a gyerekkorára, hogy
korábban buszok vitték az embereket innen
dolgozni, helyben is együtt dolgoztak
romák és nem romák. Ha elkezdünk gondolkodni és ezt a dolgot a helyére rakjuk,
nem hagyhatjuk, hogy elmérgesedjen a
helyzet. Ha Magyarországot bántja valaki,
az nekünk is fáj. Ha együttmûködés van,
akkor az a település hangulatában is sokat
jelent - fogalmazott az aktivista.
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ITT TÖRTÉNIK GYÖNGYÖSPATÁN

Építettek az idõseknek és a fiataloknak is
Ebédlõt és idõsklubot alakítottak ki Gyöngyöspatán.
Birtokba vehették új nappali klubjukat
Gyöngyöspatán a helybéli idõsek a város
központjában. Húsz éve nem mûködött
csoportos mindennapi elfoglaltságot nyújtó
közösségi tér a településen, emlékeztetett
Hevér Lászlóné polgármester.
- Idõskoruk tapasztalatával képesek mérlegelni: tudják, mi a jó, amit tovább adhatnak, s mi a rossz, amit el kell kerülnie a
következõ generációnak. Szeretnénk, ha azt
éreznék, nem hagyjuk magukra Önöket,
hogy fontos részei a közösségnek - méltatta
az ünnepélyes átadáskor az idõsklubot használó korcsoport jelentõségét a városvezetõ.
A szépkorúakat többek között folyóiratokkal, tévével, étkezéssel várják, de színházlátogatásokat, strandolásokat, zarándokutakat is szerveznek majd nekik a közeljövõben.
A fejlesztés az önkormányzat önerejébõl
történt, kihasználva a támogatások szempontjából a kistérségi együttmûködésben
kínálkozó érvényes lehetõségeket. Hiesz
György, a társulás elnöke beszédében üdvözölte, hogy Gyöngyöspata 2016-tól ismét a
kistérségi szövetség tagja, így - mint felidézte - több közösségi funkció biztosítása
lényegesen gazdaságosabb a település számára.
- A kistérség elõnnyel jár az idõsgon-

dozásban, a támogató szolgálat, a jelzõrendszeres segítségnyújtás fenntartásában.
Érthetetlen volt, hogy korábban miért lépett
ki a társulásból Gyöngyöspata, hiszen azzal
csak rosszabbul járt a lakosság, a település húzta alá Hiesz György. - Gyöngyöspata
sem kivétel, idõsödik. Egy közösség, önkormányzat pedig akkor végzi tisztességesen és jól a dolgát, ha odafigyel azokra,
akik a települést felépítették - tette hozzá a
kistérségi vezetõ.
Ugyanakkor nem csak a szépkorúakra,

hanem a fiatalokra is gondolt egy hasonló
nagyságrendû fejlesztéssel az önkormányzat. A gyöngyöspatai iskolában már február
eleje óta abban az új ebédlõben étkeznek a
diákok, amelyet szintén többmilliós saját
erõ felhasználásával alakítottak ki. Az
önkormányzat ezzel a befektetéssel azt
szeretné üzenni, hogy odafigyel a város
iskolájára, az ott tanuló gyermekekre. A két
beruházás összértéke mintegy hétmillió
forintot tesz ki - mutatott rá Hevér
Lászlóné polgármester.

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Tisztelt Lakosok, Ingatlanhasználók!

Figyeljünk a házszámtáblákra!
Gyöngyöspata Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének a közterületek elnevezésérõl
és a házszámozásról szóló 9/2015. (III. 31.)
önkormányzati rendelete 8. §-a értelmében:
Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelõ házszámtáblával ellátni. A
házszámtábla beszerzésérõl, kihelyezésérõl,
szükség szerinti cseréjérõl, pótlásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
A házszámtáblát az házzal szemben állva
közterületrõl, illetve a magánútról jól látható helyen, a házfalra vagy az utcai
kerítésre kell elhelyezni.
A házszámtábla kihelyezéssel segítik a mentõk, tûzoltók, a rendõrség, a közszolgáltatók,
a Posta és a Polgármesteri Hivatal munkáját.
A beazonosíthatóság a lakosság érdekeit,
valamint a közbiztonság megteremtését
szolgálja.
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Kérem, fokozott figyelmet fordítsanak a gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és
fentiek betartására!
gyommentesítésérõl,
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek mûtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítésérõl,
d) az ingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésérõl,
e) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé
nyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesésérõl.
A közösségi együttélés alapvetõ szabáGyöngyöspata Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének a köztisztaságról szóló lyairól és ezek elmulasztásának jogkövet3/2015. (II. 3.) önkormányzati rendelete 6. kezményeirõl szóló 18/2015. (X. 2.) ön§ (1) bekezdése értelmében az ingatlan- kormányzati rendelet alapján ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedõ közigazhasználó köteles gondoskodni
a) az ingatlan elõtti járda (járda hiányában gatási bírsággal sújtható az, aki a fenti
egy méter széles területsáv, illetõleg ha a rendelkezéseknek nem tesz eleget.
Kérem, ügyeljenek lakókörnyezetük renjárda mellett zöld sáv is van, az úttestig
terjedõ teljes terület) továbbá a járda és az út dezettségére!
dr. Sándor Balázs jegyzõ
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület

Szabályok a
lakókörnyezet
rendbentartásáról
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GALÉRIA

Nõnapi életképek az
új idõsklubból
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KULTURÁLIS KALEIDOSZKÓP

K2-csúcs: majdnem megmászták
a magyarok is
Élménybeszámoló Gyöngyöspatán Varga Csabáék csúcshódító kísérletérõl.
Majdnem megmászta tavaly a világ második
legmagasabb hegycsúcsát, a Himalája-béli
K2-t a nagyváradi Varga Csaba, de fel kellett
adnia a küzdelmet társával együtt a zord
idõjárás miatt. Kudarcélmény azonban
nincs, amint lehet, újra megpróbálják derült ki Gyöngyöspatán tartott élménybeszámolójából, amelyet videóval és fotókkal
is színesített.
Magyarországról mindeddig senki nem
hódította meg ezt a pakisztáni csúcsot,
amely bár csak a második legnagyobb, talán
az egyik legnehezebb terep a hegymászók
számára. Éppen ezért jelent kiemelt
presztízsélményt a meghódítása. 8611
magas a csúcs, s a küzdelmet nehezítette,
hogy Csaba és társa, Suhajda Szilárd
oxigénpalackot nem használt a mászásnál.
Varga Csaba sokat mesélt a bemelegítõ
küldetésekrõl, a hegymászók étkezésérõl fõként semmi, mert ilyen magasságban az
ember inkább nem is éhes - s az érdeklõdõket már maga a hegycsúcshoz vezetõ út
lenyûgözte a gleccserjáratokkal, a vihartól
elmosott hidakkal, az ázsiai pillanatképekkel. Az is elhangzott, hogy a K2
sziluettje „igazi hegyet” formál, amely alak

önmagában is különösen vonzza a hegyfüggõket - és akkor még nem beszéltünk a
mászás kihívásáról.
A hegymászót egy másik, munkájával a
magasságokba törõ ismert ember, Csizmadia Elek fizikus köszöntötte az est végén
egy Ma-Sat borral, amely a fizikus által Föld
körüli pályára állított elsõ magyar mûholdnak állít emléket a NandiMagdi Pince
termékeként.

A legjobb borok mellett
önmagukat is megismerhetik Borbarát zarándokokat lát
vendégül Gyöngyöspata
tavasszal.
„Borban az igazság!” címmel szervez
országos bor-, és önismereti túrasorozat
idén a Zarándok Kaland Egyesület a Magyar Zarándokút szakaszait érintve.
Elsõként Gyöngyöspatára látogatnak el a
résztvevõk március végén, méghozzá Bernáth Magdolna 400 éves pincéjét
felkeresve.
- A résztvevõk jókat túráznak, meditálnak, és barátságot köthetnek a helyi
borokkal is. A személyiségfejlesztés, az
önismereti tréning, a gyönyörû mátrai táj
megismerése és a kikapcsolódás is fontos
alkotóeleme lesz a programnak - mondta
el a gyöngyöspatai borász.
Gyöngyöspata mellett Szigligeten, Sióagárdon, Bakonygyiróton, Hajóson, s végül Tokajban járnak majd a borzarándokok - tudtuk meg Bernáth Magdolnától.

A következõ hónapok
közösségi programjai
2016. április 30. TESZEDD - Közösen
tisztábbá varázsoljuk környezetünket.
2016. május 1. Városi Majális- a felsõ
focipályán: Fõzõverseny, sakkverseny,
focikupa, májusfaállítás, kézmûves sátor
a gyermekeknek.
2016. május 25. Kihívás Napja - programok négy helyszínen
2016. július 2-3,: Péter Páli Palóc Napok Muzsikál az erdõ
Ebben az évben a Palóc Napot összekapcsoltuk a Prima-díjas és Nógrádikum-díjas rendezvénnyel, a „Muzsikál
az erdõ”-vel, július másodikán, szombaton kerül megrendezésre a Péter Páli
Palóc nap hagyományokhoz híven.
Szeretnénk azonban a patai mellett más
tájak menyasszonyait és võlegényeit is
megismertetni, így meghívást kapnak
matyó, sváb és galgamenti települések
képviselõi is. A nap folyamán kiállítások, gyermek és felnõtt programok
várják az érdeklõdõket.
Július 3-án a „Muzsikál az erdõ” programjára kerül sor, elõre láthatólag
délelõtt a településen, majd az erdõben
folytatódik a rendezvény.
2016. szeptember 17. Patai Szüret.
Borik Erzsébet,
elnök, kulturális bizottság
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Közlemény a 2016/2017-es nevelési évre történõ óvodai
beíratás rendjérõl
A Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsõdébe a
gyermekeket a 2016/2017-es nevelési évre a
következõ idõpontokban lehet beíratni:
2016. május 2. (hétfõ) - 2016. május 6.
(péntek) 8 - 16 óráig
Az óvodába azokat a gyermekeket írathatják be a szülõk, akik a harmadik
életévüket 2016. augusztus 31. napjáig betöltik, valamint akik a harmadik életévüket a
2016/2017. nevelési év során töltik be.
Az óvoda a gyermek három éves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is,
aki a harmadik életévét a felvételtõl
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
a településen minden három éves és annál
idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthetõ. A szülõ a gyermeke óvodai

felvételét, átvételét bármikor kérheti, a
gyermekek felvétele folyamatos.
A gyermeket elsõsorban abba az óvodába
kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik, vagy ahol szülõje dolgozik. A felvételrõl, átvételrõl az óvoda vezetõje dönt.
A gyermek abban az évben, amelyben
harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdõ napjától (szeptember 1.) napi négy
órát köteles óvodai nevelésben (foglalkozáson) részt venni.
Az az óvodaköteles gyermek, aki halmozottan hátrányos helyzetû, napi hat órában
óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A
szülõ az óvodai nevelésben történõ részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába.
A szabálysértésekrõl szóló törvény

alapján az a szülõ vagy törvényes képviselõ,
aki a szülõ felügyelete vagy gyámsága alatt
álló gyermeket a kellõ idõben az óvodába
nem íratja be, szabálysértést követ el.
Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
- Gyermek anyakönyvi kivonatát,
- A gyermek lakcímét igazoló hatósági
igazolványt,
- A szülõ személyi azonosító hatósági igazolványát,
- A szülõ lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
- A gyermek TAJ kártyáját.
Az óvoda vezetõje az óvodai felvételi,
átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést
megalapozó indoklással 2016. május 20-ig
értesíti a szülõt.
dr. Sándor Balázs, jegyzõ

ÓVODAI HÍREK

Kincses kultúróvoda három évre
Gyöngyöspata óvodája több címet is elnyert.
Heves megyébõl egyetlen óvoda érdemelte
ki a Kincses Kultúróvoda címet, mégpedig a
gyöngyöspatai Bokréta Egységes BölcsõdeÓvoda. Idén elsõ alkalommal hirdette meg
az említett pályázatot az Emberi Erõforrások Minisztériuma. A cél az óvodai és a
kulturális intézményrendszer együttmûködésének erõsítése, s hogy a kulturális
tartalmak minél sokrétûbben épüljenek be
az óvodák pedagógiai programjába. A címet
most 12 intézmény nyerte el az országban.
Mint Tóthné Kis Ildikótól megtudtuk, a
környékbeli kulturális intézményekkel is
együtt kell mûködniük a pályázat sikeréhez, a cím három esztendõre szól. A
díjazott intézmény az óvodával együttmûködõ kulturális intézmények, illetve
A Zöld Óvoda pályázaton is sikerrel
civil szervezetek szolgáltatásait elhozó
komplex kulturális programcsomagot nyer indult - idén elõször - az intézmény, ezt a
címet is elnyerték.
a 2016-2017-es tanévre.
Az adottságok elõnyösek
- Azért vágtunk bele ezekbe a pályázatokba, mert óvodánk fontos szerepet szán a külsõ
világ tevékeny megismerésének, a környezetvédelemnek, a környezetkultúra megalapozásának. Óvodánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy udvarunk alkalmas a
gyerekek mozgásigényének kielégítésére és tornaszobával is rendelkezünk. A „Zöld
Óvoda” cím elnyerésének feltételei régóta adottak voltak, szinte minden zöld jeles
napot megünnepelünk. Pályázatunkban vállaltuk az egészséges élelmiszerfogyasztás
szokásainak megismertetését - a szülõk szemléletformálását, a tornaszoba és eszközeinek, az udvarunk hatékonyabb kihasználását, az óvodai konyhakert rendszeres
gondozását, az óvodai és otthoni szelektív hulladékgyûjtés szorgalmazását. A programra 420 ezer forint támogatást nyertünk, melybõl az önerõt az önkormányzat
biztosítja, melyet ezúton szeretnénk megköszönni - mondta el Szilágyi Tamásné Zöld
Óvoda-programkoordinátor.

Irány az erdõ!
35 gyöngyöspatai óvodás háromnapos
erdei táborozása oldódik meg a SvájciMagyar Együttmûködési Alap 378 ezer
forintos támogatásával, amelyet most
nyert el a város óvodája, tudtuk meg
Fodor Márta óvodavezetõtõl. Az Égigérõ Tanterem elnevezésû programot a
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület és a Környezet-, és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége közösen valósítja meg, s a
Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsõde az
egyik megyei kedvezményezett.
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Öt éves a Vári Pincék Egyesülete
Fél évtizedes korba lépett a gyöngyöspatai
Vári Pincék Egyesülete. Bízunk benne, hogy
ez a kezdeti idõszakunk is segített színesíteni,
élményekkel megtölteni a dolgos hétköznapokat követõ hétvégéket, ünnepnapokat.
Hiszünk benne, hogy hétszintes pincefalunk páratlan turisztikai potenciált is rejt
magában. Egyfelõl messzirõl is látható,
szemet gyönyörködtetõ látvány, a templommal együtt településünk fõ arculatformáló, térbeli identitást képzõ eleme.
Másrészt maga az élõ történelem: igaz, a
zászlón és a megnevezésen kívül egy frissen
ideérkezõ látogató számára a vár jelenleg
nem kézzelfogható valóság, így a sokszor
évszázadok óta a hegy szívébe nyitott
pincék feladata, hogy meggyõzzék az ide
látogatókat: nem egy akármilyen településre
érkeztek: itt dolgos emberi kezek a természet bõkezûségével megáldva évszázadok
óta maradandót alkottak, ami máig látható,
tapintható, és erõs gyökereket jelent a ma itt
lakóknak is.
Egymás fölött hét sornyi pince sehol
máshol nincs az országban, mint ahogy
történelmi vár alatti pincesorokról sincs
tudomásunk (egy gyönyörû, és immár
részben újratelepített szõlõskert húzódik a
sümegi vár alatti oldalban, pincék azonban
ott nincsenek). Budapest közelségével

Egyesületünk vezetõsége továbbra is úgy
gondolja, hogy a valós emberi kapcsolatokra
épülõ, tartalmas közösségi élmény megélésének igénye az egyik leghangsúlyosabban
megfogalmazott társadalmi szükséglet
napjainkban, éppen ezért a Baráti Kör
érdekelt minden olyan civil összefogásban,
amely közösségépítõ és formáló hatással
lehet szûkebb környezetünkre.
Az elmúlt év sikerein felbuzdulva a helyi
Szt. Hedvig Karitász csoporttal, a Patai
Gyermekekért Alapítvánnyal valamint az
Önkormányzattal összefogva idén is megrendeztük „Adventi agapé” elnevezésû
programunkat. A szentmisék után, négy
vasárnapon keresztül próbáltunk olyan
közösségi élményt varázsolni a templomkertbe, amelyekbõl reményeink szerint
mindenki töltekezhetett és épülhetett lelkiekben a karácsonyi várakozás idõszakában. Felajánlásoknak és önkénteseinknek
köszönhetõen a tartalmas irodalmi és zenés
mûsorok mellett egy kis teával, forralt
borral, pogácsával, kaláccsal is tudtunk
kedveskedni az érdeklõdõknek.
Immáron tizenöt éves hagyományra
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megtoldva hallatlan turisztikai vonzerõt
jelenthetne Gyöngyöspatának a pincefalu.
Ennek kiaknázásához három dologra van
szükség. Infrastrukturális fejlesztések
nyilvánvaló alapját jelentenék bármilyen
nagyobb szabású fejlesztésnek. Emellett
azonban legalább annyira fontos, hogy
minél többször örömmel, zenével, tánccal,
jó ételekkel és persze kitûnõ borokkal
teljenek meg a pincesorok. Pont ezt a célt
tûzte zászlajára a Vári Pincék Egyesülete.
Örömteli fejlemény, hogy az idén januári
tisztújításon (ahol egyébként ellenszavazat
nélkül újraválasztottuk Dudás Józsefet
elnökként, amin nincs semmi csodálnivaló,
hiszen õ a megálmodója és motorja az
egyesületnek) valódi megújulás is történt.
Nagyszabású tervekkel, álmokkal és
munkakedvvel bíró új emberek bukkantak
föl Gyöngyöspata borászata és szerencsére
az egyesületünk horizontján, az õ energiáik
és ötleteik új szintre emelhetik Gyöngyöspata vonzerejét. Bata Mikós, Piroska
Tiborék (Kékhegy Pince) és Szignárovits
Márk borászatai, valamint Rab Gábor PataTanyája, ha kiteljesednek, nagy gazdagodását jelentik majd Gyöngyöspata
attrakcióinak, és bízunk benne, hogy az õ
sikereiken felbuzdulva még több helyi fiatal
is kedvet kap a borászkodáshoz városunkban. Külön örömünkre szolgál, hogy nem

csupán az elõbb említett személyek jelentek
meg egyesületünk tagjai közt, hanem még a
szomszédos Gyöngyöstarjánból is részt
vesz a munkánkban két ígéretes fiatal
borász: Juhász Renée és a svájci származású
Paolo Cadenazzi.
Ez pedig nagy fegyvertény, hiszen jelenleg
Gyöngyöstarján még erõsebb a borturizmus
terén.
Ezekkel az új erõkkel felvértezve egy, az
eddigieknél nagyobb szabású rendezvény
elõkészítésébe fogtunk bele idén: augusztus
26-27-én rendezzük meg elõ ízben, de a
hagyományteremtés szándékával, a Vulkanikus Borok Találkozóját, ahol a legjobb
helyi borok mellett Tokaj, Somló vagy éppen
Badacsony néhány kiemelkedõ borászának
nedûit is megkóstolhatják a vendégek.
Külön örömünkre szolgál, hogy Kárpátalja
nagy történelmû, vulkanikus szõlõhegyeinek termését is megmutathatjuk vendégeinknek, három tehetséges, fiatal magyar
családi borászat interpretálásában. Természetesen igényes, az esemény stílusához illõ
örömzene és különleges étkek is kísérik
majd a rendezvényt, hiszen a nagy sikerû
pincepörkölt-fõzõversenyt is integráljuk a
programok közé.

Baráti
Körben

szervezésére, valamint bajor testvéregyesületünk színvonalas vendéglátására kívánunk fordítani.
Fejlesztési terveink között szerepel
konyhai, elõszoba-, és teraszbútorok valamint korszerû prezentációs és vagyonvédelmi eszközök beszerzése, kemence
építése, a pincehelység felújítása, az udvar és
a környezet parkosítása.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
minden olyan személynek, egyesületnek,
Önkormányzatnak, vállalkozásnak, akik
részvételükkel megtisztelték vagy bármilyen
módon támogatták rendezvényeinket, fejlesztési elképzeléseinket. Nagy szeretettel
hívunk és várunk minden kedves érdeklõdõt
egyesületünkbe, rendezvényeinkre - továbbra is, baráti körben.

Losonci Bálint

tekint vissza az „Árvák karácsonya” rendezvényünk, ahol a településen élõ, kiskorú
elárvult gyerekekrõl emlékezünk meg. A
napközis gyermekek és felkészítõjük szívbõl
jövõ mûsora, a rengeteg önzetlen felajánlás
valamint a gazdagon terített ünnepi asztal
mellett úgy gondoljuk, az idén is a szeretet
ereje járta át megújult Közösségi Házunk
falait.
Nagyon aktív és nagyon jó kapcsolatot
ápolunk a Patai Gyermekekért Alapít,,A barátok olyanok, mint az angyalok,
vánnyal, így nagy örömmel támogattuk a
Mindenki Karácsonya-programjukat, illetve akik segítenek repülni, mikor már a szárnagy sikerrel rendeztünk közös szilveszteri nyaink elfelejtették a repülést.” (Hamvas
bált amelyek bevételét az idõközben elnyert Béla: Barátság)
újabb pályázati forrással kiegészítve a
Közösségi Ház és Molnár László Galéria fejEgyütt Gyöngyöspatáért Baráti Kör
lesztésére, tartalmas szabadidõs programok

patai_hirek_1.qxd

2016.04.02.

19:34

Page 11

PATAI HÍREK

2016.

április

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

A rendõrség tájékoztatója
Tisztelt gyöngyöspatai lakosok!
Több alkalommal adtunk már hírt a fõként
idõskorú emberek sérelmére elkövetett
csalásokról, trükkös lopásokról. 2015
szeptemberében több elkövetõt is sikerült
elfognia a rendõrségnek, akik ilyen bûncselekményeket valósítottak meg Heves
megyében, azonban úgy tûnik, máris itt az
utánpótlás.

Ezúton is szeretnénk olvasóinkat figyelmeztetni a fenyegetõ veszélyre, legyenek bár
fiatalok, vagy szépkorúak. Az egyik legnépszerûbb és valószínûleg a „legsikeresebb”
legenda, amivel az elkövetõk pénzt tudtak
kicsalni áldozataiktól, az úgynevezett unokázós trükk. Valaki - fõként a késõ éjszakai
órákban - telefonon felhívja az idõs embert
azzal, hogy az unokája nagy bajba került
(szerencsejátékon veszített, fogva tartják,

Hogyan közlekedjünk szabályosan
motoros kerekesszékkel?
A rendõrséghez és az önkormányzathoz
beérkezett megkeresések alapján számos
lakosban felvetõdött a motoros kerekes
székkel történõ közúti közlekedés
problémája.
Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet (KRESZ) 21 §. (3) bekezdés b./
pontjának értelmében a gépi meghajtású
kerekes székkel - ha sík úton önerejébõl
10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni
nem képes - közlekedõkre is a gyalogosokra vonatkozó rendelkezések érvényesek, melyek az alábbiak:
Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek:
- az úttest szélén, egy sorban
- lakott területen lehetõleg a menetirány
szerint a bal oldalon, lakott területen kívül
mindig a bal oldalon, a jármûforgalommal
szemben
- a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel
közlekedõ mozgáskorlátozott gyalogosok
mindig a menetirány szerint a jobb
oldalon haladhatnak.
Amennyiben a kerekes székkel közlekedõk megszegik a KRESZ-ben foglal-

takat, közlekedésük fokozott veszéllyel
járhat a forgalomban résztvevõk számára,
és a rendõrség büntetést szabhat ki a
szabálytalanul haladókkal szemben.
Tisztelettel:
Gressai Ákos c. r. õrnagy
A Gyöngyöspatai Rendõrõrs
parancsnoka

megzsarolták stb). Ahhoz, hogy megmentsék vagy segítsenek rajta, sürgõsen nagyobb
összegû pénzre van szükség, amiért az
unoka ugyan nem tud odamenni, de megy
helyette valaki, akinek át kell adni. Ha pénz
nincs, akkor ékszer is jó.
A csalók természetesen éppen az idõs
emberek legérzékenyebb pontjára tapintanak rá, amikor az unokára hivatkoznak.
Pontosan tudják, hogy a szépkorúak értük
mindenre képesek. Ezt, és az általuk keltett
riadalmat, pánikot kihasználva igyekeznek
minél több pénzt kicsalni az áldozatokból.
Szerencsére egyre többször nem járnak
sikerrel, és a kiszemelt áldozatok értesítik a
rendõrséget.
Ha Önöknél, vagy hozzátartozóiknál,
vagy ismerõsi körükben hasonló esetrõl
tudnak, azonnal értesítsék a rendõrséget az
ingyenesen hívható - 112 - segélyhívó számon. Ezen túlmenõen javasoljuk: ha hasonló hívást kapnak, azonnal ellenõrizzék
vissza az ismeretlen telefonáló által elmondottakat. Hívják fel az unokát, vagy a szüleit
és nem utolsósorban a rendõrséget. Ne
feledjék, ha az unoka bajban lenne, akkor is
a rendõrség tud segíteni! Az alkalmazott
legendák rendkívül színesek és változatosak,
de a cél mindig ugyanaz: megszerezni a
kiszemelt áldozat pénzét.

SPORTOS ÜGYEK

Hírek a gyöngyöspatai asztalitenisz-életbõl
Májusban befejezõdik a bajnokság a Heves
Megyei Asztalitenisz Megyei II. osztályában.
A tabellát óriási fölénnyel, meggyõzõ
játékkal, veretlenül vezeti a Gyöngyöspatai
KSK asztalitenisz-csapata, 15 mérkõzésen
15 gyõzelemmel és a megszerezhetõ maximális 30 ponttal.
Az edzések kedden és csütörtökönként

18 órától 21 óráig tartanak. Ugyanezen
napokon a gyerekeknek 18 órától 19 óráig
tartunk edzéseket. Továbbra is fontos
feladatként fogalmaztuk meg magunk
között az utánpótlásképzés fontosságát.
Célunk, hogy a 2016/2017. évi bajnokságba
már be tudjuk vonni a fiatalokat és tapasztalatszerzés végett játszatni is lehesse
õket. Március hatodikán utánpótlás verse-

nyen vett részt egyik ifjú tehetségünk,
Fáczán Áron, aki elsõ megmérettetésén
eredményesen szerepelt. Gratulálunk neki!
Várunk minél több érdeklõdõt a mindenki számára nyitott edzéseinken, a
Mûvelõdési Ház nagytermében.
Tisztelettel:
Gressai Ákos
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„Muzsikál az erdõ” 2016-os programjai
A „Muzsikál az erdõ” rendezvénysorozat
2016-ban a 13. évadára készül. Az év
legnagyobb eseménye a „Muzsikál az erdõ”
- Mátrai Mûvészeti Napok 9 napos programfolyama július 2-a és július 10-e között
következik. Hûek maradunk hagyományos
szervezési elveinkhez: a család valamennyi
tagja talál számára vonzó és tartalmas
feltöltõdési lehetõséget. Várjuk a régi
ismerõseinket és az újonnan bekapcsolódó
érdeklõdõket ingyenes programjainkra. A
Prima Díjas és Nógrádikum Díjas rendezvény valamennyi napján lélekben felkészülünk a szakvezetéses erdei séta során a
klasszikus zenei és a népzenei erdei koncertekre, ahol országos, sõt világhírû elõadómûvészek és a helybéli mûvészeti élet kiválóságai nyújtanak egyszeri, megismételhetetlen erdei koncertélményt. Nem marad el
SPORTOS ÜGYEK

az erdei sport, a színvonalas zenei és kézmûves gyermekprogram, a helyi termelõk
bemutatkozása. Megismerkedhetünk a
fenntartható gazdálkodás példáival, valamint
tudományos ismeretterjesztõ elõadásokon
bõvíthetjük tudásunkat az erdõ és a természetvédelem témakörében. A természethez
kötõdõ képzõmûvészeti kiállítások, a
„Muzsikál az erdõ”-s pályázatok is - fotó,
képzõmûvészet, irodalom és gyermekrajz - a
rendezvény oszlopos tagjaivá váltak. Minden nap zárásaként alkalma nyílik a résztvevõknek kötetlen beszélgetésre, a vendéglátó település megismerésére, hiszen a
„Muzsikál az erdõ” minden nap más-más
településen jelentkezik, ezzel is népszerûsíteni kívánja a vidék, az erdõ értékeit.
Tervezett helyszíneink: Szurdokpüspöki,
Szentkút, Gyöngyöstarján, Gyöngyössolymos, Gyöngyöspata, Kékestetõ, Galyatetõ.
2013-ban elkezdõdött az országos ren-

dezvénysorozattá válás folyamata, amely
2016-ban is folytatódik: „Muzsikál az erdõ”
a Királyi Erdõben 2016.05.21-én Székesfehérvár térségében, a „Muzsikál az erdõ” a
Körösök völgyében 2016.09.30-10.02. között Gyula térségében jelentkezik. Az idei
év újdonsága, hogy a „Muzsikál az erdõ”
határokon átnyúló rendezvénnyé válik,
terveink szerint a Felvidékre és a Partiumba
látogat.
Várunk minden erdõjáró, mûvészetkedvelõ látogatót a 2016-os év „Muzsikál az
erdõ” rendezvényeire. Részletes információt, programjainkat megtalálják honlapunkon, a www.muzsikalazerdo.hu-n. Hiszen
ha „Muzsikál az erdõ”, akkor „jókedv, erdei
értékek, mûvészetek, barátság, testi-lelki
feltöltõdés”!
A „Muzsikál az erdõ” rendezvénysorozat
szervezõi
www.muzsikalazerdo.hu

Focisiker:
az élen zártak a gyöngyöspatai U14-esek

Mi gyõztünk a
Farsang-kupán
A Nagyrédén rendezett Farsang-kupa
U14-es torna végeredménye: 1. Gyöngyöspata (edzõ: Nagy Tamás), 2. Nagyréde, 3. Petõfibánya, 4. Lõrinci. Gólkirály:
Rácz Renátó (Gyöngyöspata) 16 találattal;
a legjobb mezõnyjátékos: Baranyi Krisztián (Gyöngyöspata). A csapatonkénti
legjobbak: Panyi Attila (Petõfibánya), Rezeták Roland (Nagyréde), György Dániel
(Lõrinci), Pikács Dávid (Gyöngyöspata).

Erõsödik az egyesület,
jönnek az eredmények
A Sportkör újraindulása óta a legtöbb
önkormányzati forrást mezek beszerzésére és a pálya, benne az öltözõzuhanyzó használatra és játékra alkalmassá tételére fordította az egyesület,
írta beszámolójában a képviselõ-testületnek Hevér Dávid elnök. Hetven
újonnan igazolt fiatal focizik Gyöngyöspatán, az U16-osok a megyei
másodosztály serdülõ tabelláját vezetik
épp, majdnem mindig nyernek a
Bozsik-tornákon az U11 és U13
csapataink, és az U7-U9 is fejlõdik.
Négy játékost hívtak meg a megyei
labdarúgó válogatott keretei közé a
településrõl.
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