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Csukás István:

Karácsonyi dal
Faggyúszagával felém leng
újra a karácsonyi gally,
sztaniol cincog s a lélek,
lepedõnyi szárnyaival
fölrepül a mennyezetig,
villanykörte a glória ahonnan leereszkedik
darócban az Isten Fia...
Égbe röpítõ, együgyû
varázs, szalma-bételt jászol;
téli Nap, a nehéz begyû,
havas nádtetõkön gázol,
s apám vígan az udvaron
karácsonyfatalpat farag,
öcsémmel ámulva lessük.
Kölyökkutyánk havat harap,
vérszagot keres borzolva,
kormosszélû tisztásig fut,
hol hajnalban hullt a hóra
hízó tortárlót szökõkút.
Fedõ alatt leves ázik,
jön az angyalhajas alkony,
s a Karácsony lehintázik
faggyúszagú fenyõgallyon.

Minden
gyöngyöspatainak áldott
karácsonyt és boldog új
esztendôt kíván
Gyöngyöspata Város
Önkormányzata!

AJÁNLÓ
- Ajándék falinaptár - 6-7. old
- Választás után - 2-3. old
- Egyházi hírek - 11. old
- Alapítványok, egyesületek
évértékelõje - 4-5. old
- Viseletek dokumentálva - 12. old
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Hevér Lászlóné:
Mindenkire számítunk, akinek a szíve a városáért dobog
Tisztelt Gyöngyöspataiak!
Az elsõ szó a köszöneté; mindazoknak,
akik fontosnak tartották, hogy véleményt
alkossanak Gyöngyöspata jövõjének alakításáról, azoknak pedig különösen, akik
bizalmukat adták egy új, békés kezdethez,
egy valódi, fontos irányváltáshoz. Azt gondolom, hogy a választási versengés a választási eredmény közzététele után befejezõdött, s eljön a tettek ideje. Mi - értékrendektõl függetlenül - minden gyöngyöspatait
szeretnénk képviselni, és mindenkire
számítunk, akinek a szíve a városáért dobog.
Választást úgy lehet nyerni, ha jövõképet
kínálunk az itt élõknek, a választás az
elképzelések versenye. Üres ígéretekre
viszont nem épülhet öt esztendõ. Éppen
ezért a választásra leírt szavak mögé képviselõtársaimmal és a helyi intézményrendszer
minden egyes munkatársával szövetségben
mielõbb igyekszünk érdemi cselekvést,
eredményeket is állítani.
A sikerhez ez a cselekvés azonban szövetségeseket igényel Önök közül, a gyöngyöspatai lakosok soraiból is. Összefogást a
mindennapokban, odafigyelést a saját
tulajdonunk mellett a közösség és mások
értékeire is. Tudjuk, hogy Gyöngyöspata
tele van vérbeli közösségszervezõkkel,
megvalósítatlan, de életképes álmokkal.
Ezeket az elképzeléseket mi mostantól a
létezõ összes formában - írásban, szóban,
személyesen - várjuk Önöktõl, mert azt
valljuk: íróasztalok mögül, az emberek
véleményének figyelembevétele nélkül nem
lehet erõs települést építeni. Azt is valljuk:
aki a közösség szolgálatára vállalkozik,
alázattal kell, hogy tevékenykedjen mindaddig, míg a mandátuma tart.
A következõ években õrizzük együtt,
amiért hagyományainkat tisztelve megküzdöttünk, miközben építenünk kell egy
vonzó, polgárbarát települést. Nagy feladatok elõtt állunk tehát, a munka pedig máris
megkezdõdött.
A munka állásáról minden adandó alkalommal beszámolunk Önöknek a megújuló
Patai Hírek hasábjain, a város átalakítás alatt
lévõ weboldalán, illetve az új közösségi
oldalunkon, ahol bármikor, bármirõl
feltehetik kérdéseiket, illetve rögzíthetik
építõ jellegû kritikáikat.
Minden gyöngyöspatainak békés adventi
feltöltekezést, áldott karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag, boldog új esztendõt kívánok!
Hevér Lászlóné
Gyöngyöspata Város polgármestere
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Horváth László: A hagyományairól
legyen híres Gyöngyöspata
Horváth László, a térség országgyûlési képviselõje októberben sajtótájékoztatót
tartott a településen a gyöngyöspatai választási eredmény kapcsán. Hangsúlyozta:
bízik abban, hogy a település új vezetése a helyiekkel összefogva képes lesz visszaállítani Gyöngyöspata jó hírnevét; a város pedig a templomáról, hagyományairól, kulturális életérõl és fejlõdésérõl lesz híres a jövõben.

A képviselõtestület tervei
A civil szervezetek, helyi közösségek felkarolására az új önkormányzat tervezi a
Mûvelõdési Ház rendbetételét és szolgáltató jellegû teleház kialakítását - pályázati
lehetõség esetén - jelezte Hevér Lászlóné. Addig is a közmunkások segítségével
beindítják az épület fûtését és kifestik a volt könyvtárat, a falugazdász-, és a
hegyközségi irodát. A könyvtár visszaköltözhet korábbi helyére az iskolából.
Ugyancsak pályázati formában nyílhat esély az iskola energetikai korszerûsítésére.
A testület tagjai felmérik, hol kell járdákat építeni vagy javítani, kátyúzni a településen.
Tavasszal megújulhatnak a buszmegállók is, a tervek szerint elõnyösebb kinézetû fából.
Bõvül a virágosítási program, a temetõ saját gondnokot kap. Elkészül az eddig hiányzó
városfejlesztési stratégia is, amely nélkül a jövõben nem lehet majd jó eséllyel indulni
uniós pályázatokon. A közmunkaprogramban folytatódik a tanyaprogram.

Nem terveznek új adókat
Gyöngyöspatán
Jövõre sem emelkednek a Gyöngyöspatán
fizetendõ helyi adók - így döntött a város
képviselõtestülete legutóbbi ülésén.
Több energiát kell fordítani a következõ
idõszakban az eddig be nem fizetett adók
behajtására, határozta el a grémium az
adóügyi beszámoló áttekintése után. A
képviselõtestület döntése alapján 2015-ben
nem emelkednek a helyi adómértékek, és új
adót sem vezetnek be - számolt be a
napirendek eredményérõl Hevér Lászlóné
polgármester.
Az új közkifolyó-rendelet alapján a
közkifolyók háztartási célú használata
ingyenes ott, ahol nincs a portán
vízszolgáltatás, ám az egyéb használatot autómosás, öntözés, építkezés - ezentúl egy
formanyomtatvány segítségével a polgármester jogosult engedélyeztetni.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
most megkötött együttmûködési megállapodás mellé a kisebbségi önkormányzat
által szervezett fejlesztõprogramokat tanulási felzárkóztatás, baba-mama-program - is támogatásukról biztosították a
képviselõk. Ebbõl az ötvenezer forintból a
kezdeményezésben részt vevõk eszközeit
lehet fedezni. Mint elhangzott az ülésen,
érdemes lenne pályázati lehetõség megnyílása esetén tanodát alakítani a településen.

Az önkormányzat támogatja a gyöngyösi
kórház alapítványát is egy újszülötteket
segítõ eszköz megvásárlásában - tájékoztatott Hevér Lászlóné.
Fatolvajokat fogtak a rendõrök a
mezõõrök segítségével
Az idei év januárjától októberjéig mindösszesen 33 bejelentett bûncselekmény
történt a város területén - hangzott el a
közbiztonsági fórumon. Gressai Ákos
õrnagy, õrsparancsnok beszámolója
szerint ez az adat kedvezõbb, mint az
egy esztendõvel korábbi hasonló
idõszak adatai - 76 eset. A 33 eset
többsége vagyon elleni bûncselekmény betörés és lopás -amelyeknek mértékét a
hatóság csökkenteni igyekszik. Életellenes bûneset, rablás nem adott munkát a
rendõröknek. A rendõrség képviselõje
szerint kiváló kapcsolatot ápolnak a
polgárõrséggel, a mezõõrség segítségével már fatolvajokat is fogtak. A
szakember javasolta a képviselõ-testületnek közterület-felügyelet felállítását
is. A képviselõk pedig azt kérték a
polgárõröktõl, vegyenek fel újabb
tagokat, olyanokat, akik megfelelnek a
szigorú szakmai elõírásoknak.
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Tájékoztató a választások lebonyolításáról
2014. október 12-én Gyöngyöspata településen problémamentesen és eredményesen lebonyolították a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek választását.
A településen az eddigi gyakorlatnak megfelelõen három szavazókörben - a Pizzériában, az Iskolában és a Mûvelõdési Házban - adhatták le szavazatukat a választó-jogosultságukkal élni kívánó választópolgárok.
A szavazás napján a névjegyzékben
szerepelõ választópolgárok száma települési
szinten 2075 fõ volt. Szavazóként 1241 fõ
választópolgár jelent meg, azaz a választásra
jogosultak 59,80%-a gyakorolta választójogát a helyi önkormányzati választáson.
Fõállású polgármester-jelöltként kérte
nyilvántartásba vételét 4 fõ.
A jelöltek közül
Hevér Lászlóné FIDESZ-KDNP jelölt
677 szavazatot,
Juhász János Oszkár JOBBIK jelölt 443
szavazatot,
Dudás József független jelölt 70 szavazatot kapott,
Molnár László független jelölt 33 szavazatot kapott.
A polgármester választás eredményes
volt, a megválasztott fõállású polgármester a leadott szavazatok 54,55 %-ával - Hevér
Lászlóné FIDESZ-KDNP jelölt lett.
Egyéni listás képviselõ-jelöltként 27 fõ
kérte nyilvántartásba vételét, a jelöltek közül
Pálosi Györgyné, független jelölt 362
szavazatot,
Berki Iván, független 62 szavazatot,
Farkas János, független115 szavazatot,
Vargáné Dr. Kecskés Mária, független 322
szavazatot,
Maka Attila, független 266 szavazatot,
Berecz László, független 259 szavazatot,
Nagy Tamás, független 267 szavazatot,
Matalik Ignác, független 122 szavazatot,
Simó István, független 141 szavazatot,
Knoska Pálné, független 121 szavazatot,
Ludányi Miléna, független 220 szavazatot,
Tábi László, FIDESZ-KDNP 362 szavazatot,
Fáczánné Czéh Kinga, független 380 szavazatot,
Koczka Zoltán, független 223 szavazatot,
Kispál Józsefné, FIDESZ-KDNP 333
szavazatot,
Tóth Mihály, független 156 szavazatot,
Matalik Ferencné, független 388 szavazatot,
Zakhar István, független 58 szavazatot,
Hortiné Matalik Szilvia, független 346
szavazatot,
Molnár László, független 130 szavazatot,
Kocza Sándor, független 32 szavazatot,

Bognár László, független 247 szavazatot,
Csemer László, független 81 szavazatot,
Barna Attila, független 43 szavazatot,
Koczka István, független 90 szavazatot,
Felföldi Gábor, független 150 szavazatot,
Ludányi Ferenc, független 315 szavazatot
kapott.
Az egyéni listás képviselõ-választás eredményes volt. A lakosságszám alapján megválasztható képviselõk száma 6 fõ, az egyéni
listán megválasztott helyi önkormányzati
képviselõ-testület tagjai lettek:
Tábi László FIDESZ-KDNP képviseletében
Fáczánné Czéh Kinga független
Kispál Józsefné FIDESZ-KDNP képviseletében
Matalik Ferencné független
Pálosi Györgyné független
Hortiné Matalik Szilvia független jelöltek.
2014. október 12-én Gyöngyöspata településen problémamentesen és eredményesen lebonyolították a helyi nemzetiségi
önkormányzati képviselõk választását is.
A településen egy akadálymentesített szavazókörben - a Mûvelõdési Házban- adhatták le szavazatukat a választójogosultságukkal élni kívánó választópolgárok, akik
regisztráltatták magukat a nemzetiségi
névjegyzékbe 2014. szeptember 26. napjáig.
A szavazás napján a névjegyzékben szerepelõ választópolgárok száma települési
szinten 109 fõ volt. Szavazóként megjelent
74 fõ választópolgár, azaz a választásra jogosultak 67,9%-a gyakorolta választójogát a
helyi nemzetiségi önkormányzati választáson.
Nemzetiségi képviselõ-jelöltként 12 fõ kérte nyilvántartásba vételét, a jelöltek közül 3
jelölt nyilvántartásba vételét a HVB elutasította.
Berki Iván, 4
Farkas János, 55
Baranyi Erzsébet Piroska, nyilvántartásba
vétel elutasítva
Berki Noémi, 5
Baranyi Roland, nyilvántartásba vétel elutasítva
Berki János Károly, 12
Rácz Attila,18
Farkas Krisztián, 34
Farkas Márió, 8
Baranyi György, 35
Farkas Izabella, 5
Bangó Julietta, nyilvántartásba vétel elutasítva.
A nemzetiségi képviselõ-választás eredményes volt. A lakosságszám alapján megválasztható képviselõk száma 3 fõ, a megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzati
képviselõ-testület tagjai lettek:
Farkas János, 55 szavazat
Baranyi György, 35 szavazat
Farkas Krisztián, 34 szavazat.

Gyöngyöspata Város Helyi Választási
Bizottsága mind a polgármester-választás,
mind az egyéni listás képviselõ-választás és a
roma nemzetiségi képviselõ-választás eredményét alakszerû határozatban állapította
meg. A választások eredményérõl hozott
határozatok ellen fellebbezés nem érkezett.
A Helyi Választási Bizottságnak a választással kapcsolatos kifogásról, a szavazatszámláló bizottságok által hozott választást
érintõ határozata elleni fellebbezésrõl
döntést hoznia nem kellett, e tekintetben a
Bizottsághoz megkeresések nem érkeztek.
Ezúton köszönöm meg a választás elõkészítésében, lebonyolításában részt vevõ valamennyi bizottsági tag és póttag, a Helyi Választási Iroda munkatársai munkáját, a választás
kapcsán a jelöltek együttmûködését, jogszabályi keretek között tanúsított magatartását.
Dr. Sárvári Eszter, jegyzõ
TUDNIVALÓK, TANÁCSOK
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8-12 óra, 13-16.30 óra
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8-12 óra, 13-15.30 óra
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8-12 óra
Védõnõi Szolgálat:
Póka Krisztina védõnõ, 06-30/700-2155
Várandós tanácsadás: Hétfõ, 8-10 óra
Csecsemõ tanácsadás: Szerda: 8-10 óra
Orvosi tanácsadás: Szerda: 10.15-12 óra
Fogászat:
Dr. Iberhalt Erika fogorvos 0637/364-535
Hétfõ: 12 - 17 óra
Kedd: Iskolafogászat
Szerdától péntekig: 8 - 12 óra
Szemészeti szakrendelés:
Dr. Elek Ilona
Keddenként az Egészségházban 15-19
óra Elõjegyzés: 06-30/990-4409 - (912 óra között)
Körzeti állatorvos:
Dr. Lipovszky András 06-20/2151949 (Csak hívásra!) 3036 Gyöngyöstarján, Deák Ferenc út 10.
Családsegítõ és a gyermekjóléti
intézmény
hétfõ, kedd, csütörtök: 8-12 óra
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KULTURÁLIS KALEIDOSZKÓP

Megalakult a kulturális bizottság
2014. novemberében megalakult a Gyöngyöspata Képviselõtestületének Oktatási,
Kulturális és Sportbizottsága. Tagjai: Pálosi
Györgyné elnök, Fáczánné Czéh Kinga és
Hortiné Matalik Szilvia tagok. Külsõs tagok:
Borik Ildikó és Molnár Károly.
Szándékaink szerint az elkövetkezõ öt
évben mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lakosság minden tagja érezze
az oktatásban, a kultúrában és sportélet
terén bekövetkezõ pozitív változásokat.
Bízunk abban és arra törekszünk, hogy
gyümölcsözõ kapcsolatot alakítsunk ki az
iskolával és az óvodával, ehhez kérjük a
pedagógusok és a szülõk segítségét.
Novemberi összejövetelünkön megnéztük a sportöltözõt és a Mûvelõdési Házat,
ahol elkeserítõ állapotokat találtunk. A
sportöltözõ épülete elhanyagolt, hatalmasak
a falakon a repedések, a vakolat több helyen
omlik. A szerelések hiányosak, a szekrények
tárva-nyitva állnak, focilabdát, sportszert
egyet sem láttunk.
Gyöngyöspatához méltatlan ez a helyzet,
így bizottságunk felkérte a sportvezetõséget, hogy tartson beszámolót, és a közgyûlés hajtson végre egy tisztújítást. Olyan
vezetõségre van szükség, akik lelkiismeretesen végzik a munkájukat, hiszen Gyöngyöspata fiataljainak megbízható, kiszámítható sportvezetõségre van szüksége. A
közgyûlés összehívása és új vezetõség megválasztása folyamatban van.
A Mûvelõdési Ház sincs jobb állapotban.
A volt könyvtárban mindenféle lim-lom van
bezsúfolva, a kisgazdateremben nem mûködött a fûtés, a nagyterem fûtése sem
megoldott. A képviselõtestülettel együtt
arra az álláspontra jutottunk, hogy amennyi-

Újra élettel kell megtölteni az elhanyagolt sporttelepet
ben lesz pályázati lehetõség a felújításra,
mindenképpen kihasználjuk, amennyiben
nem lesz, akkor egy festés és rendezés után
újranyitjuk a házat. Cél, hogy kisközösségeink tiszta, rendezett, fûtött helyen tudjanak összejönni, szervezhessék programjaikat, összejöveteleiket.
Szeretnénk a könyvtárat visszaköltöztetni
régi helyére, hogy megfelelõ körülmények
között hozzáférhetõbbé váljanak a könyvek
és információk. A nyitvatartási idõt az
olvasók igényeihez kívánjuk igazítani.
A bizottság a következõ önkormányzati
rendezvényeket szeretné 2015-ben megvalósítani: Péter Páli Palóc Napok, Tárogatós
Világtalálkozó helyi rendezvénye, Itthon
vagy! Magyarország, szeretlek!, Egészség-

nap. Természetesen lehetõségeinkhez képest
több más rendezvényt és programot tervezünk, attól függõen, hogy mi lesz a
Mûvelõdési Ház sorsa.
Rendszeres fogjuk tájékoztatni a lakosságot az elvégzett munkáról és az elõttünk
álló feladatokról. Várjuk az Önök javaslatait,
nyitottak vagyunk minden olyan jó
szándékú ötletere, javaslatra ami elõbbre
viszi városunk közösségi életének javulását.
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
nevében
Pálosi Györgyné elnök
palosigyorgyne@gmail.com
06-30/815-2173

A Hagyományõrzõ Népdalkör hírei
Népdalkörünk 2014-ben számos meghívásnak tett eleget: Budapesten, Szigetváron,
Egerben, Gyöngyösön és a környezõ településeken jártunk.
Egerben 2014. augusztus 24-én, az
Aranypávás csoportok versenyén a zsûri
döntése szerint a Gyöngyöspatai Népdalkör
nyerte el az Aranypáva Nagydíjat. Ezt a
színvonalat õrizni kell a jövõben is.
Jelenleg tizenkét asszony, hat férfi, egy
nagylány és hét iskolás kislány van a
csoportban. Szívesen tanulják a népdalokat,
nótákat.
2014-ben pályázatot nyert a csoport, amit
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ruhákra, csizmákra és cipõkre lehetett felhasználni. A Csoportban az új tagok, a
kislányok és a régi tagok is kaptak új ruhát,
ami színesebbé teszi a fellépéseket.
Arra szeretnénk kérni a férfi lakosságot,
hogy akinek jó hangja van és szereti a népdalokat, jöjjön közénk és erõsítse a csoportot.
Támogatóinknak ezúton is köszönjük az
anyagi segítséget, újabb támogatást is
szívesen fogadna a csoport, hogy sikeresen
tudjunk tovább mûködni.
Adamek Lászlóné

Támogatóink:
Polgármesteri Hivatal, Gyöngyöspata; Havas Gazda Szövetkezet,
Gyöngyöspata; Pegazus Travel Kft.
Gyöngyöspata; Forma Kft. - Hegedûsné Deák Ilona, Hatvan.
Számlaszámunk:
62000019-11026417
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet,
Gyöngyöspata
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KULTURÁLIS KALEIDOSZKÓP

Az Együtt Gyöngyöspatáért
Baráti Köri hírei
Egyesületünk elmúlt másfél éve az elnyert
pályázatunk megvalósításával telt. Mára
elmondhatjuk, hogy teljesen kész a Közösségi
Házunk, várjuk a kedves érdeklõdõket.
Vezetõségünknek szinte heti szinten kellett
komoly döntéseket meghoznia annak
érdekében, hogy a kivitelezés a pályázati
elõírásoknak megfelelõen történjen. Idén
augusztusban megtörtént a „Közösségi ház
és Molnár László galéria felújítása” mûszaki
átadása.
A pályázat megvalósításának fõ projektmenedzsere Maka Attila volt, aki idõt, fáradtságot nem kímélve dolgozott. Köszönet
munkájáért!
A Baráti Kör mindig fontosnak tartotta,

hogy kapcsolatot tartson a helyi civil
szervezetekkel. Nyáron a Vári Pincék Egyesületét támogattuk a Pincepörkölt Fesztiválon. Õsszel a Patai Gyermekekért Alapítvánnyal közösen elnyertük a 2014. évi
szilveszteri bál megrendezésének jogát, mely
bálra minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Nyár elejétõl ismét birtokba vették a
Közösségi Házat a „Baba-Mama” klubosok.
Minden héten kedd délelõtt néhány
felhõtlen órát töltenek el a babák és a
mamák nálunk. Alkalmanként szívesen
adunk helyet a Hagyományõrzõ Népdalkörünknek is, kik mûsoraikkal mindig emelik
rendezvényeink színvonalát. Készülünk a
decemberben megtartandó hagyományos
rendezvényünkre az „Árvák karácsonyára”.

Köszönet a támogatóknak
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk
1%-val támogatták Egyesületünket. A
befolyt összeg: 86.984 Ft, mely összeget
közösségi céljaink megvalósítására fordítjuk. Köszönettel várjuk ez évi felajánlásaikat is, adószámunk: 18581254-1-10.

Mozgalmas esztendõ a Vári Pincék Egyesületénél
Egy igen mozgalmas és sikeres évet
tudhatunk ismét magunk mögött.
Ez évi programjainkat a Húsvéti vendégvárással kezdtük a Hétsoros pincefaluban. Volt
húsvéti ételáldás, hagyományõrzõ locsolkodás és családi programok. Rendezvényünkre több uniós országból is érkeztek
vendégek. A Patai Palóc Napokon is szíves
vendéglátást és nyitott pincéket találtak az
ide látogatók.
Megalakítottuk a Hungarikum Bizottságot, mely helyi értékeinket, hagyományainkat gyûjti össze, hogy minél több patai
vonatkozású érték megõrzésre kerüljön az
utókornak.
Patai Paraszti Életmód tábort indított
egyesületünk gyermekei részére. Abasáron
is sikeresen bemutatkozott egyesületünk a
Mátrai Borvigasságokon, ahol a „patai tõtíst”
különdíjjal értékelték. A Palóc Parasztolimpiának - amelynek alapítói és szervezõi
is vagyunk - 2014-ben Szücsi adott otthont.
Egyesületünk számára a legkiemelkedõbb
és legfontosabb a Vári Pincék Napja elnevezésû rendezvényünk. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a rendezvényt
Birinyi József, a Hungarikum Szövetség
elnöke és dr. Dutka Antal a Police Borrend
elnöke nyitotta meg. A fõzõverseny ideje
alatt az érdeklõdõk helytörténeti kiállításunkat tekinthették meg, vásárolhattak
kézmûves termékeket, a gyermekek népi fajátékokkal játszhattak és volt állatsimogató
is. A helyi óvodások és a hagyományõrzõ
népdalkörök pedig mûsort adtak.

Nélkülük nem sikerült volna

Minden tagunknak és mindazoknak, akik
figyelemmel kísérik és segítik céljaink
megvalósítását és minden gyöngyöspatainak
kegyelemteljes, áldott, meghitt ünnepeket
kíván egyesületünk vezetõsége és Dudás
József, egyesületünk elnöke

Egyesületünk ezúton is megköszöni
támogatóink segítségét, hogy hozzájárultak rendezvényeink megszervezéséhez és színvonalas lebonyolításához. Külön köszönet: Molnár Károly Pegazus Travel, Losonci Ferenc, Szerencsés Miklós, Maka Zoltán, Siposné
Szõke Marianna,Nagy Tamás,Illés János, Balog Magdolna, Varga Lászlóné Baráti Kör, Gyöngyöspatai Óvoda,
Gyöngyöspatai Népdalkör, Soós János, Bernáth Magdolna, Diórádió, Radír, Dél-Mátra Közhasznú Egyesület
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GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN

A családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatásról
2013-tól a családsegítõ és gyermekjóléti
- Tájékoztatást adunk a különbözõ elláfeladatokat Gyöngyössolymos, Gyöngyöspata, tások formáiról, hozzájutás módjáról.
Gyöngyöstarján és Nagyréde településeken a
- Figyelemmel kísérjük a mûködési terüGyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti letünkön élõ gyermek és fiatalkorú felnõtt
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás lakosság helyzetét.
látja el négy családgondozóval.
- A gyermek veszélyeztetésére vonatkozó
jelzéseket kivizsgáljuk, megszûntetése érdeGyöngyöspatán minden héten hétfõn, kében foglalkozunk a családdal.
- Segítjük a családból kiemelt gyermek
kedden és csütörtökön található meg a két
családgondozó. Délelõtt az Egészségház- kapcsolattartását és visszatérését a vér
ban lévõ irodában, délután pedig a város szerinti családba amennyiben a feltételek
területén családlátogatás keretében végzik adottak.
- A válsághelyzetben lévõ várandós anyámunkájukat.
A családsegítõ alapszolgáltatás keretében kat segítjük a támogatáshoz való hozzájutásban.
az alábbi feladatokat látjuk el:
- Lakhatási krízisbe került és bántalma- A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve krízishelyzetbe jutott szemé- zásban érintett családok elhelyezésében
lyek, családok segítése, a veszélyeztetõ közremûködünk.
Családgondozóink szorosan együttmûokok megelõzése, a krízis megszüntetése,
valamint az életvezetési képességek megõr- ködnek más intézményekkel, csoportokkal,
civil szervezetekkel, aktívan részt vesznek a
zése, javítása.
Családgondozóink segítenek az informá- mûködési területen lévõ intézmények progcióhoz, szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz ramjaiban, felkínálják prevenciós és kreativaló hozzájutásban. Közvetítenek a konf- vitást fejlesztõ programjaikat. Szolgáltatáliktusok megoldásában, tanácsot adnak, saink ingyenesek.
programot szerveznek, kapcsolatokat alaElérhetõségeink:
kítanak ki.
A gyermekjóléti alapszolgáltatás kereté- Egészségház Gyöngyöspata, Fõ út 55.
Telefon: 30/972-4990 (8-16 óra között)
ben a következõ feladatokat látjuk el:
- Meghallgatjuk a hozzánk fordulók pa- Polgármesteri Hivatal 3231 Gyöngyössolynaszát, annak orvoslására megtesszük a mos, Szabadság u. 139. Telefon:37/570-022
E-mail: szoc.solymos@gmail.com
szükséges lépéseket.

Varga Andrea
a Szent István Egyetem Fõiskolai Karán
szociálpedagógusként végzett. Azóta
a szociális munka
több területén szerzett tapasztalatot, így például a
fogyatékosság, autizmus, dolgozott
támogató szolgálat vezetõjeként, és
betekintést kapott a idõs ellátásba.
Szakterülete a gyermekjólét. Egy gyermek büszke édesanyja.

Hegyi Beatrix
2002 óta dolgozik
szociális területen, a
Debreceni Egyetem
Hajdúböszörményi
Pedagógiai Fõiskolai
karán szociálpedagógusként szerzett diplomát. Az eltelt
idõszak alatt a szociális szféra több területén is gyakorolta hivatását: fogyatékos ellátásban, családsegítésben, gyermekjóléti szolgáltatásban, valamint támogató szolgálat vezetõjeként. Szakterülete a családsegítés.

FELHÍVÁS

Védõnõi Szolgálat
Gyöngyöspatán
Póka Krisztinának hívnak, 2014. márciusától nek a szûrõvizsgálatokon, akiknek nehézsédolgozom a településen, mint körzeti védõ- get okoz a közlekedés megszervezése.
nõ. Korábban Karácsondon dolgoztam 20
A következõ nõgyógyászati rákszûrés
évig, majd másfél évig Domoszló községben idõpontja: 2015. január 16. péntek.
láttam el a védõnõi feladatokat. Karácsondon
élek párommal és három fiú gyermekemmel.
Tanácsadási idõpontok:
Gondozom a várandósokat, a 0-6 éves korú
gyermekeket, kapcsolatot tartok az
óvodával és az iskolával egyaránt. Hivatásomnak tekintem a munkámat. Szeretek
emberekkel foglalkozni, segíteni másokon a
lehetõségeimhez mérten.
Jelenleg is próbálok eleget tenni az
elvárásoknak, ezért részt veszek a védõnõi
méhnyakszûrõ programban. Szeretném, ha
az arra rászorult emberek is részt vehetné-
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Önálló várandós tanácsadás:
Hétfõ 8-10 óra
Önálló csecsemõ tanácsadás:
Szerda 8-10 óra
Gyermekorvossal tartott tanácsadás:
Szerda 10.15-12 óra
Telefon: +36-30/700 2155

Az átalakuló gyongyospata.hu oldalhoz, illetve a település vadonatúj
közösségi oldalához - Facebook:
Gyöngyöspata Város Közösségi
Oldala - keresünk régi fotókat a
településrõl, a népviseletekrõl, a
templomról, épületekrõl, eseményekrõl. Kérjük, hogy aki ilyenekkel
rendelkezik, és segíteni szeretne,
hozza be ügyfélfogadási idõben
képeit a Városházára, ahol szkennelés után visszaadjuk a fotókat.
Köszönjük!
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TUDNIVALÓK, TANÁCSOK

Új bûncselekmény-típusra
figyelmeztet a rendõrség

Patai
Gyermekekért
Alapítvány
Tisztelt Gyöngyöspatai Lakosok!
Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket,
hogy Alapítványunk újra részese szeretne
lenni Gyöngyöspata mindennapi életének.
Az elmúlt két év „pihenõje” után ismét
szeretnénk bekapcsolódni a település rendezvényei és programjai szervezésébe,
lebonyolításukba.
Alapítványunk legfontosabb feladata a
gyermekek támogatása, nekik szóló
programok, rendezvények szervezése.
Igyekszünk még szorosabb kapcsolatot
kialakítani az Önkormányzat, az Óvoda és
az Általános Iskola vezetõivel. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a Gyöngyöspatán
mûködõ civil szervezetek és alapítványok
fogjanak össze, támogassák és segítsék
egymást a mindennapokban.
Ennek az összefogásnak eredményeként
az „Együtt Gyöngyöspatáért Baráti Kör”
és a „Patai Gyermekekért Alapítvány”
közösen fogja megrendezni a Szilveszteri
Bált 2014. december 31-én a Mûvelõdési
Házban.
Az Önkormányzat hozzájárulásával
ismét Alapítványunk rendezi a „Mindenki
karácsonyfája” felállítását, illetve 2015.
júniusának elsõ hétvégéjén a Gyöngyöspatai Gyermeknapot.
Szívesen fogadunk minden támogatást,
észrevételt, és aki úgy érzi, hogy szeretne
csatlakozni ehhez a csapathoz, keressen
bennünket!
Üdvözlettel:
a Patai Gyermekekért Alapítvány

Tisztelt gyöngyöspatai lakosok !
Az utóbbi években egy új bûncselekményfajta jelent meg hazánkban. Az idõskorúak sérelmére elkövetett vagyon elleni
jogsértések, az ún. „trükkös módon elkövetett bûncselekmények” sértettjei legfõképpen az idõsebb korosztály, mivel õk azok,
akik koruknál, egészségi állapotuknál fogva
a leginkább kiszolgáltatottak, hiszékenyebbek.
Az elkövetõk a végsõkig kihasználták a
sértett idõs korát, hiszékenységét. A csalók
az önkormányzatra, közüzemi szolgáltatóra, pénzintézetre hivatkozva, illetve az õ
alkalmazottaiknak kiadva magukat csaltak
ki különbözõ trükkökkel pénzt a sértettektõl, illetve lopták meg õket a csalás elkövetésének idején, vagy késõbb visszatérve a
lakásukba.
Az elkövetõk általában nem helybéliek, a
bûncselekmények elkövetése után gyorsan
elhagyják a helyszínt, legtöbbször még a
megyét is. Fõként készpénzt visznek el,
amit aztán a késõbbiek során lehetetlen
azonosítani. A nyomozást nehezíti, hogy a
sértettek az elkövetõkrõl szinte semmilyen
információval nem tudnak szolgálni (pl.

hányan voltak, személyleírásuk, milyen
gépkocsival érkeztek, gépkocsi rendszáma,
milyen irányba távoztak), a helyszínek
nyomszegények, az elkövetõk ugyanis gondosan ügyelnek arra, hogy az ellopott tárgyakon, pénzen kívül semmihez ne érjenek.
Megállítani ezt a jelenséget csak a potenciális sértettek és hozzátartozóik együttmûködésével lehetséges. Az eddigieknél is
nagyobb súlyt kell helyezni Önöknek a megelõzésre, településünkön a lakosság, az önkormányzatok, polgárõrség összefogására.
Minden lehetséges módon tudatosítani
kell, hogy idõs hozzátartozóink egészséges
bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a
váratlanul érkezõ idegeneket, és törekedni
kell a saját, személyes „biztonsági háló” kiépítésére, helyi „jelzõ-rendszer” kialakítására
Kérjük, figyeljenek oda jobban Önmaguk
és értékeik biztonságára !
Tisztelettel:
Gressai Ákos r. õrnagy
a Gyöngyöspatai Rendõrõrs Parancsnoka
A Gyöngyöspatai Rendõrõrs elérhetõsége: 112 ingyenes segélykérõ szám

Segít a falugazdász
Tisztelt Gazdálkodók!
Felhívom a tisztelt figyelmüket, hogy 2015. január második hetétõl megkezdõdnek az
õstermelõi igazolványok érvényesítése. Az õstermelõi igazolványokkal párhuzamosan
lesznek kiadva a kamarai kártyák is. Gázolaj jövedéki igényléssel, kérdéssel is
foglalkozunk. Tavasszal indul majd a 2015-ös területalapú támogatás igénylés is.
Köszönettel: Péter Zoltán falugazdász

Katasztrófavédelem:
Biztonságban az adventi várakozás idõszakában is
Advent a karácsonyi felkészülés és a
várakozás idõszaka. Ilyenkor ráhangolódunk az ünnepekre és minden héten
eggyel több gyertyát gyújtunk. A díszes
gyertyák és a könnyen meggyulladó ünnepi dekorációk miatt ebben az idõszakban minden évben megemelkedik a
lakástüzek száma.
Az adventi várakozás idõszakában
majdnem minden háztartásban gyertyát
gyújtanak a szimbolikus jelentõségû adventi
koszorún. Ugyan a görög katolikus liturgia
szerint már két hete elkezdõdött az advent,
de a legtöbben november utolsó napján
gyújtják meg az elsõ gyertyát a koszorún. A
fenyõágból készült adventi koszorú a fûtött

lakásban hamar kiszárad és könnyen meggyulladhat, ezért csak olyan koszorút
válasszunk, amelyeken a gyertyákat nem
éghetõ alátétre helyezték. Ha mi magunk
készítjük el a koszorút, mindenképpen tartsuk szem elõtt, hogy a legtöbb alapanyag, így
az alapként szolgáló szalmakoszorú, a díszítõ
textíliák és papírok, a fenyõágak gyertya
közelében könnyen lángra lobbanhatnak.
Ugyancsak hagyomány ilyenkor adventi
házikót készíteni, amely lehet fából vagy
papírból, és gyakran gyertya van a közepén,
ami különösen tûzveszélyessé teszi. Ezen
díszek elkészítésénél a látvány mellett a
biztonságra is törekedni kell, a gyertyákat
akár LED mécsesekkel is helyettesíthetjük,

biztonságosabbá téve az ünnepkört.
A gyertyákkal díszített adventi koszorúkat és házikókat ne tegyük közvetlenül az
asztalterítõre, helyezzünk alá nem éghetõ
alátétet, ami megakadályozza a tûz továbbterjedését. Ugyancsak fontos, hogy úgy
válasszuk meg ezen ünnepi kellékek helyét,
hogy ne legyen semmi éghetõ anyag a közelükben. Egy függönyhöz közel lévõ adventi
koszorú könnyen komoly lakástüzet okozhat. Az égõ gyertyákat pedig soha ne
hagyjuk magukra.
Aki elektromos ünnepi dekorációval
díszíti fel otthonát, húzza ki azokat, mielõtt
elmenne otthonról, ezzel is megelõzve egy
esetleges elektromos tûz kialakulását.
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Életképek az ovi életébõl

Nagy tûz a Márton-napi lámpásünnepen.

Látogatás az S. Kovács-tanyán.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %val támogatták a „CSUTKABABA” Óvodai Alapítványunkat. A befolyt összeg: 91.161 Ft,
mely összeget képességfejlesztõ eszközök vásárlására fordítjuk. Köszönettel várjuk
ez évi felajánlásaikat is, adószámunk: 18580208-1-10

Töklámpás-faragás a szülõkkel közösen.

Vonattal a mátrafüredi Erdészeti Napokon.
Lakodalmas játék
a Pávásokkal.

Málnaszedéssel egybekötött látogatás a gazdaságban.
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Szüreten.

Mihály-napi sárkányeregetés a
Póc-tetõn.
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Ádvent ideje - az egyházi év kezdete
Ádvent - egyben az egyházi év - a Szent András
ünnepéhez (november 30.) legközelebb esõ
vasárnappal, illetve annak elõestéjével kezdõdik. Négy hétbõl áll, a negyedik többnyire
csonka. A liturgikus szín: viola (kivéve Ádvent
harmadik vasárnapján, amikor szabad rózsaszínt
használni). December 17-tõl már a közvetlen
karácsonyi elõkészület jeles napjait tartjuk.

Egyházközségünk karácsonyi-újévi miserendje:
December 24. szerda éjfélkor: Éjféli mise
December 25. csütörtök reggel 8 óra: Ünnepi szentmise
December 26. péntek Szent István diakónus vértanú ünnepe, reggel 8 óra: Ünnepi
szentmise
December 28. vasárnap Szent Család vasárnapja reggel 8 óra: Ünnepi szentmise a
szentmise keretében sor kerül a családok megáldására.
December 31. szerda Szilveszter napja este 6 óra: Év végi hálaadás
Január 1.
csütörtök Újév: Szûz Mária Istenanyaságának ünnepe, reggel 8 óra:
Ünnepi szentmise
Január 6.
kedd Vízkereszt ünnepe: - parancsolt ünnep 16.30. Ünnepi
szentmise Vízszenteléssel

Keresztény jótékonysági bál
„Adventus Domini” = az Úr eljövetele,
röviden: Úrjövet. Ádvent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés idõszaka.
Az Advent a karácsonyi ünnepekre való
elõkészület ideje, ugyanakkor Krisztus
második eljövetelére is ráirányítja figyelmünket. Az Õ arcát szemléljük, aki emberré
lett, aki kisgyermekként jött közénk, aki
örömet hozott a Földre. Hangolódjunk rá
az ünnepre!
Az Ádvent sajátos gyakorlatai:
1.Csönd, elmélkedés, imádság
Foglalkozzunk többet Isten dolgaival,
ismerjük meg jobban azt, akit várunk.
Legyünk többet csöndben, magunkban.
Kerüljük most a hangos helyeket,
izgalmakat, szórakozásokat. Járjunk Mária
lelki iskolájába: figyeljük õt, imádkozzunk
hozzá, vegyünk részt a Roráte (ádventi
hajnali) miséken.
2. Készülõdés Karácsonyra
Készüljünk elõ családunk karácsonyi
liturgiájára. Ajándékainkat a helyes lelkület
és szeretet készítse elõ és hitelesítse:
gondos, személynek szóló kiválasztás, és
nem üzleti szellem.
3. Bûnbánat.
A közelgõ Karácsony várakozásában szorgosan, mégis vidáman tisztítsuk ki lelkünket
minden szennytõl a szentgyónás által.
Adventben a XIX-XX. század óta szokás
koszorút készíteni. Az adventi koszorú õsét
1840-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el,
melyek közül minden nap eggyel többet
gyújtott meg karácsonyig. Ma az adventi
koszorú általában fenyõágból készített kör
alakú koszorú, melyet négy gyertyával
díszítenek. A gyertyák színe katolikus kö-

Idén is megrendezzük - immár hatodik alkalommal - Keresztény Bálunkat január 31én, szombaton 18 órától. Már most szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt!
Jegyeket és támogatójegyeket a szokott módon lehet vásárolni. A tombolához és a
bálhoz minden támogatást, felajánlást köszönettel fogadunk.
Advent folyamán és a karácsonyi idõszakban is tartsuk meg a szeretetteljes,
adakozó, másikra odafigyelõ lelkületet, hiszen hiába született meg Jézus 2014 éve
Betlehemben, ha nem születik meg itt Gyöngyöspatán, a mi szívünkben! Ha sikerül
szeretetben növekednünk az advent folyamán, igazi lesz a karácsonyunk: Jézus
megszületik bennünk, közöttünk; és a körülöttünk élõk számára is.
Mindenkinek kívánunk békés, áldott karácsonyi ünnepeket, és egy boldogabb
újesztendõt!
Bízzuk életünket újra Krisztusra!
rökben három lila és egy rózsaszín. Az elsõ
koszorúban 19+4 gyertya volt, jelképezve a
hétköznapokat is.
A gyertyákat vasárnaponként gyújtják
meg, minden alkalommal eggyel többet. A
világító gyertyák számának növekedése
szimbolizálja a növekvõ fényt, amelyet Isten
Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.
Karácsony ünnepe
A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, amelyen Jézus Krisztus
születésére emlékezünk, aki Isten fia, és az
emberiség Megváltója, aki emberré lett. Idõpontja a nyugati kereszténységben december
25-e, a keleti keresztények egy részénél január
7-e (bár dátum szerint itt is december 25-e); az
örmény kereszténységben január 6.
A keresztények számára az ünnep
fénypontja a karácsonyi szentmisén való
részvétel (24-én éjfélkor vagy 25-én napközben). December 24-én hagyományosan
a vallásos családok böjtölnek (karácsony
böjtje), és csak este fogyasztják el a böjti
vacsorát. Ez eredetileg alma, dió, méz és
fokhagyma, majd vajas bableves hús nélkül
(böjtös bableves), végül mákos guba volt, de
újabban kialakult, hogy hal, illetve szárnyas
kerül ilyenkor az asztalra.
December 25-én következik a karácsonyi

ebéd vagy vacsora. A család, esetleg a nagyobb
rokonság ilyenkor összegyûlik, hogy együtt
fogyassza el a karácsonyi ételeket.
Karácsonykor elterjedt szokás megajándékozni szeretteinket. Az üzletek és áruházak a szentestét megelõzõ hetekben igyekeznek kihasználni az ajándékozás szokását
és reklámdömpinggel próbálják bevételüket
többszörözni - ezzel sokszor fogyasztási
lázzá torzítva az ünnep valódi lényegét.
A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi szokások közé tartozik,
amely egy több szereplõs dramatizált játék,
amelyet az egész országban ismernek, és sok
helyen - köztük nálunk is - ma is gyakorolják. A falusi betlehemezés legfontosabb
eleme a betlehemi pásztorok párbeszédes,
énekes játéka. A dramatizált játék fõ eleme a
Kisjézust imádó három pásztorról szóló
bibliai történetre, köztük a nagyothalló öreg
pásztor tréfás párbeszédére épült. A betlehemezés fõ kelléke egy templom alakú
betlehem, amelyben a Szent Család látható.
A pásztorjáték szereplõi a kistemplomot
vivõ két angyal, a három pásztor, illetve a
szatmári országrészben õket kiegészíti a
huszár és a betyár alakja.
Utassy Vilmos
c. kanonok esperes-plébános
Barnáné Pittner Krisztina
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Táncba hordott és valahová menõ ruhák,
alaposan dokumentálva
Filmeken és fotókon is feldolgozták a
gyöngyöspatai népviseletet. Németh
Erzsébet pályázati segítséggel lebonyolított
kutatómunkája nyomán a pataiak népi
öröksége bármikor újraalkothatóvá vált a
jövõben - egyelõre a ruházat, késõbb a
zenei emlékek is.
Szekrények, ládák mélyérõl és a mai ünnepnapok használatából egyaránt értékes ruhadarabok kerültek elõ Gyöngyöspatán
Németh Erzsébet kutatásai nyomán.
A Néprajzi Múzeum Tradíció-pályázata
nyomán rögzített filmfelvételekbõl és a
képanyagból Németh Erzsébet elmondása
szerint száz év múlva is hitelesen újraalkotható lesz a helyi palóc népviselet. A múzeumba bekerült anyag rendszerezetten
dokumentálja a különbözõ szövetfajtákat,
öltésmintákat, a kendõk kötését.
Ünnepi, „táncba hordott”, „valahová menõ” és „templombajáró” viseleteket is
tartottak egy-egy háztartásban. A munka
során nagyszülõktõl örökölt és rekonstruált
ruhadarabokat egyaránt felleltek a „ládafiában„: hatvanéves csizmák, „jánkori kosaras
cipõk” láthatók a gyûjtött anyagban. Olyan

ruhát is megõriztek a patai asszonyok, megköszönte a kutatónak, hogy önkéntesamely egy 1908-ban készült fényképen már ként felfedezte és segített még ismertebbé
addigra jócskán használt öltözetként tenni a helyi hagyományokat.
szerepel.
A kutató az egyik Ködellik a Mátratalálkozón figyelt fel a díszes gyöngyöspatai
népviseletre, s tervei között szerepel a patai
népzenei emlékek feldolgozása is, várhatóan A Pávakör három tagja nemrég Egerben,
2016-ban. A „Gyöngyöspata eredeti visele- a megyei könyvtárban is bemutatta a
teinek õrzõi a XXI. század elején” címmel helyi viseletet. Lévai Lajosné, Adamek
elkészült anyagot az szakember átadta az Lászlóné és Lados Lászlóné mesélt az
önkormányzatnak és a Pávakörnek. A város öltözékekhez kapcsolódó szokásokról is.
vezetõje a gyöngyöspatai közösség nevében

Ajándék az idõseknek

Összesen 325 gyöngyöspatai idõs emberhez jut el egy csomagnyi
ajándék karácsony elõtt az önkormányzat segítségével.
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Egri látogatás

A megélt kor dicsérete

Gyöngyöspata egyik legidõsebb lakosa a 95 éves Koczka
Jánosné, az ünnepeltet Hevér Lászlóné polgármester és Kispál
Józsefné alpolgármester köszöntötte fel az önkormányzat nevében. Nemrég a 90 éves Bognár Sándornét is hasonló módon
köszöntötték.
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