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Nem baj, hogy elfogyott a regiment
A vasárnap reggeli szentmise után gyûltek
össze közösen emlékezni az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc évfordulóján a
gyöngyöspataiak. Hevér Lászlóné polgármester mondott ünnepi köszöntõt a
Kossuth-szobornál.

a történelmi események között mérleget
vonva úgy fogalmazott: egyáltalán nem baj,
hogy elfogyott a regiment és a csatazaj, mert
Gyöngyöspatán ma már a csendes építkezés
forradalma zajlik.
- Vállt vállhoz vetve megharcolni fõként a

települést fejlesztõ pályázatokért szeretnénk, mert látjuk és valljuk, hogy most a
hídverõ Széchenyik ideje jött el - rögzítette
a polgármester.
Az ünnepi mûsort a Nekcsei Demeter
Általános Iskola tanulói adták elõ.

- Ez volt az ünnep, amikor megtanultuk, mi
is az a nemzetiszínû kokárda, a nemzettudat,
az eggyé tartozás érzése. Ez az ünnep mutatta meg, hogy önfeláldozásnyi különbség
van a történelemben a nemzetvesztés és a cselekvés között - hangoztatta az ünnepi szónok.
A helyi közösség életének alapkérdései és

Szerkessze Ön is
velünk Gyöngyöspata híreit!
Az elmúlt negyedévben megújult a Patai
Hírek és a www.gyongyospata.hu, emellett
friss hírekkel, képes információkkal áll a
gyöngyöspataiak rendelkezésére a Facebook-on Gyöngyöspata Város Közösségi
Oldala is. Az oldalakkal, illetve az újsággal
kapcsolatos észrevételeiket, valamint beküldendõ fotóikat, írásaikat a patasajto
@gmail.com e-mail címen folyamatosan
várjuk.

Bevetésre kész…
Fogadják szeretettel az önkormányzat e havi ajándékát, a virágvetõmagot. Kérjük, hogy lehetõség
szerint ültessék ki portájuk elé, s ha
kivirágzott, küldjenek róla egy fotót
a patasajto@gmail.com e-mail címre. A legszebb virágok - amellett,
hogy csinosítják a településképet felkerülnek a Facebook-oldalunkra
is.
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Elfogadták
Gyöngyöspata idei
költségvetését
A közeljövõ fejlesztési elképzelései között
több nagyobb terve is van a város képviselõ-testületének a most nyíló uniós pályázati források kihasználásával.
Javában tart a lobbi a patai templom
felújításáért, és vannak elképzelések a
Mûvelõdési Ház alapos korszerûsítésére
is, természetesen pályázati siker esetén említette meg Hevér Lászlóné polgármester. Kisebb fejlesztéseket saját erõbõl
is tervez a testület: buszmegállók átépítésére például kétmillió forintot szánnak,
egy második játszótér kialakítására pedig
1,3 millió forintot, amelynek elhelyezésére
továbbra is várják a gyöngyöspatai lakosok
javaslatait. Utak és járdák rendbetételére
3,7 millió forint a tervezett keret,
önkormányzati ingatlanok felújítására
mintegy 2,4 millió forint.
A közösségi élet finanszírozása sem
marad el: az újrainduló Sportkört hárommillió forinttal, a polgárõröket félmillió, a
Gyöngyöspatai Pávakört szintén félmillió
forinttal támogatják. Egyéb civil szervezetek javadalmazására 500 ezer forintot
állítottak be. Bursa Hungarica-ösztöndíjtámogatásra is félmillió forintot szavaztak
meg a képviselõk. Az önkormányzat
továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy ne
legyen helyi adó-emelés Gyöngyöspatán,
ezt a szándékot 2015-ben érvényben is
tartják.
A 256 millió forint bevétellel és 275
millió forint kiadással tervezett büdzsé két
oldala között 16 milliós hiány jelentkezik,
amelyet meg lehet oldani a tavalyi
pénzmaradvány terhére.

Vállalkozói ötletbörze a gyöngyöspatai
Városházán
Településünknek a választástól számított
hat hónapon belül el kell készítenie gazdaságfejlesztési koncepcióját, és mielõbb le
kell adni a megyei közgyûlés által koordinált Területfejlesztési Operatív Programba szánt elképzeléseit is. A költségvetésben
már szereplõ fejlesztési célok mellé további
ötleteket is rögzített már az önkormányzat
a megyei önkormányzat felé megküldött
dokumentumokban - ezek tartalmazzák,
2014 és 2020 között milyen fejlesztési
célokat tûzött ki maga elé Gyöngyöspata.
A teltházas fórumon elhangzott: a város
által benyújtott területfejlesztési elképzelések között szorgalmazzák a Rózsaszentmárton és Gyöngyöspata közötti állami
útszakasz felújítását, illetve a GyöngyösSzurdokpüspöki út városi szakaszának
rendbetételét. A Bokréta Óvoda-Bölcsõde
felsõ épületének felújítását is el szeretnék
érni, itt a cél vizesblokkok cseréje, kerítés-

Segítenek a
vállalkozók
A megjelent vállalkozók közül többen
együttmûködéssel éltek: Simó István a
Patavár Panzió melletti útszakasz rendbetételére ötven százalékos támogatást
ajánlott fel, a kõbánya új tulajdonosa pedig
önköltségi áron biztosított kõanyaggal és
gépi munkával támogatná a városi közterületek rendezését. Szó esett a kemping és a
Nagyparlagi turistaház közösségi hasznosításáról, a gyógynövény-termesztés elindításáról, valamint buszmegálló kialakításának szükségességérõl a Gárdonyi útnál.
A résztvevõk szerint továbbra is oda
kell figyelni a közbiztonságra, s a ma nem

felújítás, konyhai eszközök beszerzése,
hõszigetelés, akadálymentesítés és elektromos hálózat-korszerûsítés.
Esedékes a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, valamint egy kávézó-helyi termék bemutató, illetve ajándékáruda kialakítása a
templom mellett, amelynek rendbetételét
egyébként más, egyházfejlesztésre szánt
forrásból szeretnék megoldani.
A település emellett szeretne bekapcsolódni a közlekedési és kerékpárút-fejlesztési
programba, ahol lehetõség lenne buszmegállók korszerûsítésére is. Nagy feladat a
Mûvelõdési Ház, az iskola és a Polgármesteri Hivatal energetikai megújítása, s a
Dózsa György út 1-3 szám alatt nappali
ellátást nyújtó szociális intézményt is ki
kívánnak alakítani. A turisztika területén
rendezvényekre és a pincesor korszerûsítésére keresnek támogatási lehetõséget.

lakott házak karbantartására - itt felmerült a Bajcsy úti házak egyfajta kiterjesztett idõsotthonná alakítása - és igény
lenne egy közösségi jellegû tavaszi összefogásra, amely a település nagytakarítását
jelentené. Az egybegyûltek a településközpontban kihelyeztetnének turistákat
tájékoztató információs táblákat is.

Szóljon hozzá!
Formálódik az önkormányzat hosszútávú gazdasági programja, amely letölthetõ és elolvasható a megújult www.
gyongyospata.hu oldalon. Tisztelettel
várjuk a gyöngyöspatai lakosok és
vállalkozók észrevételeit, kiegészítéseit is
az anyaghoz.

Új ösztöndíj-lehetõség érhetõ el helyben
Nappali felsõoktatásban tanulók figyelmébe
(6) Nem részesíthetõ rendkívüli gyerszeretnénk ajánlani az új szociális rendelemekvédelmi támogatásban az a felsõoktatási
tünk 10§ 5.b pontját.
intézmény tanulója, aki a BURSA HUNEszerint mindazokat támogathatja az GARICA ösztöndíj pályázat kerétében
támogatásban részesül.
önkormányzat, aki
(7) A rendkívüli gyermekvédelmi támo„b) felsõoktatási oktatási intézmény
nappali tagozatán tanul és 25. életévét még gatás iránti kérelmet a 4. számú melléklet
nem töltötte be, feltéve, hogy önálló szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.”
keresõtevékenységet nem folytat:
A mellékletnek csak az elsõ oldalát kell
- minden aktív tanulmányi félévben egyszeri alkalommal 5.000,- Ft támogatásban kitölteni, mivel a támogatás nem függ a
részesíthetõ hallgatói jogviszonya igazolása jövedelemtõl.
Szerettem volna azokat a tanulókat is
mellett.
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támogatásban részesíteni, akik egyébként
nem tudják igényelni a Bursa Hungaricaösztöndíjat. Polgármester Asszony és
Alpolgármester Asszony támogatásával
sikerült, remélem minél több patai fiatal
hasznát veszi.
Figyelem, a 2014/2015-ös tanév II.
félévére is lehet igényelni a hozzájárulást!

Fáczánné Czéh Kinga,
elnök,
Szociális Bizottság
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Szenvedélybetegek felépülési folyamatának
támogatása Gyöngyöspatán
A Szenvedélybetegek felépülési
folyamatának támogatása elnevezésû Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt pályázat
Alacsonyküszöbû ellátás új helyszíneken indított megkeresõ programmal
címû projekt megvalósulásáról
A pályázati program
célkitûzései:
A pályázat célja a szenvedélybetegek a drogproblémákkal küzdõk felépülési folyamatának támogatása,
valamint a kezelésbe/ellátásba kerülést
elõsegítõ, a rehabilitációs és reszocializációs programok megvalósítását elõmozdító
kiegészítõ mûködési támogatás biztosítása.
Az ellátás célja:
A szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése,
fogadása és ellátása, a szerhasználatnak,
valamint járulékos ártalmainak a csökkentése, a változás elindítás és segítése, az
életvitelbeli változás ösztönzése. A még
nem szenvedélybeteg, ám szerhasználatukból adódóan magas kockázati magatartású személyek és környezetük elérésének
biztosítása azért, hogy lehetõvé váljon a
szenvedélybeteggé válás megelõzése. Szolgáltatásunk lényege az egészségügyi és
szociális szolgáltatások megismertetése,
használatuk ösztönzése, illetve megkönnyítése a szenvedélybetegek, addiktológiai
problémával küzdõ, vagy szerhasználat okán
magas kockázati populációk számára.

Az Esélyteremtõ Nonprofit Kft. Kapocs
Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbû Ellátás a projekt keretén belül a megkeresõ
munka kiterjesztését Gyöngyös város
úgynevezett 80-as lakótelepén, valamint
Gyöngyöspatán végezte.
Gyöngyöspatán fõként a roma lakosság él
kedvezõtlen helyzetben szociális és egészségügyi szempontból, akik önmaguktól nem
fordulnak segítségért, a kapcsolódó szolgáltatásokhoz kevésbé jutnak hozzá önszántukból. Ezért a szolgáltatást, valamint az
információt „helybe” vittük számukra.
Programjainkat egyéb események köré
építettük annak érdekében, hogy minél
szélesebb körben megismertessük a lakossággal, potenciális ügyfelekkel szolgáltatásunk céljait, feladatait fõként preventív
célzattal.
A programok megvalósításában közremûködtek: Tóth Erzsébet koordinátor, Czékmány Rita segítõ, Nádudvari István segítõ,
Dr. Kelemen Tibor konzultáns és Hegyi
Beatrix segítõ.

Segítõink
A gyöngyöspatai rendezvények szervezéséhez segítségünkre volt Gyöngyöspata Város Polgármesteri Hivatala, Hevér Lászlóné Polgármester
Asszony, a Nekcsei Demeter Általános
Iskola, a Bokréta Egységes ÓvodaBölcsõde, Dr. Kecskés Mária háziorvos,
a Gyöngyösi Rendõrkapitányság és a
Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény
Családsegítõ Szolgálata. Segítségükért
ismételten köszönetünket fejezzük ki.

Elérhetõségeink
Esélyteremtõ KAPOCS Alacsonyküszöbû Ellátás
(3200 Gyöngyös, Epreskert út 8.)
Tel.:06/30-863 3823; 06/30-864
2918; 06/30-864 3062
E-mail: kapocsesely.asz@gmail.com

A Gyöngyöspatán megszervezett programok
A gyöngyöspatai roma lakosság szociális
helyzete kedvezõtlen, alul marad az átlagnál.
A társadalmi életben való részvételük
csekély, a kulturális és egyéb programokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutásuk
lehetõsége korlátozott. Természetesen az
alapszolgáltatások léte biztosított a városban, de a szélesebb körû ellátás a gesztorhoz, Gyöngyöshöz kötött, ahová eljutni,
akarni eljutni nehézkes az említett anyagi
okok és azért az érdeklõdés hiánya miatt.
Programsorozatunkat ezért is terjesztettük ki erre a városra annak érdekében, hogy
színt vigyünk a lakosság életébe, eljuttassuk hozzájuk a szükséges ismereteket, utat
mutassunk és alternatívákat állítsunk fel,
más megvilágításba helyezzük a szenvedélyt mint veszélyforrást.

Programjainkat úgy építettük fel, hogy
társítottuk egyéb tevékenységekhez, rendezvényekhez, minden alkalommal próbáltunk az ismereteken túl adni valami
olyasmit a lakosságnak, amihez egyébként
nem jutnának hozzá térítésmentesen.
2014. szeptemberétõl 2015. februárjáig
havonta egy alkalommal, összesen 6 rendezvényt bonyolítottunk le a városban. A programoknak a Mûvelõdési Ház, a Nekcsei
Demeter Általános Iskola, valamint a Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsõde adott otthont. A hat alkalom közel 300 érdeklõdõt
mozgatott meg a szervezõk nagy örömére.
A rendezvény megnyitóját követõ elsõ
alkalommal vendégül láttuk a megjelenteket egy tál gulyásra, több alkalommal
pedig lehetõség nyílt tea kóstolóra.

A programsorozat feldolgozta a
dohányzás és alkoholfogyasztás, valamint a
droghasználat káros hatásaival kapcsolatos
tudnivalókat, kitért a drogok fajtáira és
használatának jogi következményeire.
Utóbbi témában a Gyöngyösi Rendõrkapitányság bûnmegelõzési referensei voltak
segítségünkre. Továbbá életviteli tanácsadással egybekötve felhívtuk a figyelmet az
egészséges környezet jelentõségére.
A rendezvénysorozatot ingyenes csontsûrûség-mérés zárta nagy érdeklõdéssel.
Elõadásaink kísérõ szolgáltatásaként
ingyenes vérnyomás-és vércukorszint mérésre volt lehetõsége a megjelenteknek, a
gyermekeknek pedig arcfestéssel és csillámtetoválással kedveskedtünk.
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Önkéntesek segítik a felzárkóztatást
Gyöngyöspatán
Több magyarországi oktatási intézményt is
- Jók a feltételek Gyöngyöspatán az
végiglátogatott a télen tapasztalatszerzés óvodai neveléshez, igyekszünk az elõnyös
céljával Frank Kline professzor és diák- épített környezet mellé minél jobban kicsapata.
használni a kínálkozó szakmai pályázatokat
is - tájékoztatta a vendégeket Fodor Márta
Az amerikai szakember, a seattle-i Pacific óvodavezetõ.
Maga a professzor is hasonlóképpen
Lutheran University dékánja, a gyöngyöspatai fiatalok számára önkéntesek által megszer- összegezte elsõ tapasztalatait a látogatás
vezett felzárkóztató programját is megszem- végén, kiemelve: szerencsés az a település,
ahol ilyen elhivatott óvodai dolgozói
lélte óceántúli tanulmányi kirándulásukon.
Hazánkban elsõként a patai Bokréta gárdával rendelkeznek. Frank Kline hozÓvodában tekintették át az egyenlõ esélyek zátette: látható az igyekezet a kisebbségi és a
mellett folytatott nevelõi munka tapasz- többségi közösség tagjainak egyenlõ esélyû
fejlesztésére az intézményben, helyes
talatait.

Gyermekpszicho-

lógiai elõadás az
óvodában
Elõadások a kicsikrõl szülõknek, kiegészítõ programokkal.
„A szülõ érzelmi állapotának megnyilvánulása a gyermek viselkedésében - avagy
miért viselkedik a gyermek úgy, ahogy...”
címmel Dr. Kelemen Tibor pszichiáter
fõorvos és Nádudvari István individuálpszichológiai tanácsadó, szociális munkás
tartott elõadást januárban az óvodában.
A könnyed, beszélgetõs elõadás alatt
sok jó tanácsot kaptak a résztvevõk, kísérõ
programként vérnyomás-, és vércukorszint mérést is kérhettek a jelenlévõ felnõttek. Mindeközben a gyerekek sem
unatkoztak: arcfestéssel töltötték velük a
családsegítõ intézet dolgozói.

Támogassuk
gyermekeinket!
Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik az elõzõ évben
a Csutkababa Óvodai Alapítvány
javára ajánlották fel adójuk 1 %-át.
Kérjük, hogy ebben az évben is
támogassa óvodánkat!
Adószámunk: 18580208-1-10
Csutkababa Óvodai Alapítvány
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álláspont már a legkisebbekkel elkezdeni a
nevelõ munkát.
Farkas János, a helyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat vezetõje pedig a legfrissebb
erõfeszítésekrõl tett említést. Õsz óta az
óvodában hétfõként baba-mama klubot
mûködtetnek, az iskolában pedig legalább
60 gyermek tanulási felzárkóztatását segítik
önkéntesek segítségével. Ezeken az órákon
többek között illemtant, magyar nyelvet,
matematikát és angolt tanítanak a gyermekeknek. Az amerikai vendégek a látogatás során egyeztettek Hevér Lászlónéval,
a város új polgármesterével is.

BÁLI KÖRKÉP

Bál a Bokréta ovisaiért
Valentin-napra idõzítette farsangi bálját
„odabent” a környezet rendben van. Éppen
a Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsõde.
ezért most az óvoda külsõ játszóeszközei alá
szánt ütközéscsillapító eszközökre gyûjtötAz ovisok mûsorával és néptánccal - Fel- ték az adományokat - mondta el Fodor
földi Máté és társa elõadásában - kezdõdött Márta óvodavezetõ. A jó hangulatú rendezaz idei ovis bál, amely most is jótékonysági vényt az adományozás ügyét és a gyermekkörnyezet fejlesztésének fontosságát kiecéllal várta a támogatni érkezõket.
Miután az intézmény általában jól hasz- melõ Hevér Lászlóné polgármester és Fodor
nosítja a kínálkozó pályázati lehetõségeket, Márta intézményvezetõ nyitotta meg.
A gyöngyöspatai Bokréta Egységes ÓvodaBölcsõde vezetõsége köszönetet mond, a
2015. február 14-i rendezvény támogatóinak, segítõiknek és a résztvevõknek, hogy
hozzájárultak bálunk sikeréhez:
Hevér Lászlóné polgármester asszony,
Erdei Mihály, Gyöngyöspatai Vadásztársaság, Juhász Oszkár, Havas '92 Növénytermesztõ Gazda - Szövetkezet, Czakó László és dr Bódi Bernadett, Dr. Bartus Józsefné,
Kispál Józsefné, Fáczánné Czéh Kinga,
Pálosi Györgyné, Hortiné Matalik Szilvia,
Matalik Ferenc és neje, Szilágyi László és
neje, RETRO Húscentrum Kft, FALLÓSPLUSZ Kft, Szecskõ Tamás és neje, Maka
Attila, GOVEX, Ifj. Molnár Károly, Molnárné Balog Krisztina, Dr. Iberhalt Erika,
Dr. Purger Piroska, Dr. Kecskés Mária,
Czuni-Kenyeres Gyöngyvér, 3 Czakó Trans,
Búzavirág csoport, Czéh József, Gutschker
Jens és neje, Patai Gyermekekért Alapítvány,
Napsugár '67 Alapítvány, Fenyõ Kisáruház,
Erdész Gábor és neje, Cézár Travel, Pince
Kft Jászberény, DTS Üzletház, Berta Eleonóra, Fodor László, Pegazus Busz Kft, Útra-

való Autósiskola Kft, EKOCENT Kft.,
Kedvenc JM Kft., EGERTEJ Tejipari Kft,
Seiben Károly, Maka Ferenc(István király
út), Maka Zoltán, Deák László, Solymosi
Pékség, Delfin Játékbolt, Magyari Textilvarázs, Dudás József,Vári Pincék Egyesülete,
Utassy Vilmos, Csordásné Paziczki Helga,
Felföldi Virágbolt, Manhattan Burger, Unisex Divat, Tábi Anita, Koczkáné Hordós
Marianna, Barbara Divat, Keskeny Róbert,
Pannon Kávé Kft, Lantos Kft.,Frézia Virágbolt, Szilágyi Tamásné, Berecz Józsefné,
Bereczné Tárnoki Ilona, Szerencsés Krisztina, Kós Zsanett, Cseh Józsefné, Kis Krisztián, Bukovinszky Zsolt, Bálint Tamás és neje,
BRILLANS, Tõgyiné Dezsõ Éva, Molnár
Róbert és neje, Forgó László, Sõregi Klarissza és Levente, Sinka Benedekné,
HÜGLI, Fullautomat Trade Kft., Szent
Hedvig Caritas, Patai Kis ABC, Sõregi
Tímea,Verhóczki Viktória, Radics Józsefné, Baranyi Richárdné, Bereczné Kis
Anett, Sõreginé Hegedûs Ilona, Berecz
Melinda, Lipták Brigitta és az óvoda
dolgozói.
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Bál a templom megszépítéséért
Gyöngyöspata egyik fõ ékessége, a mûemlék
templom felújítására gyûjtöttek az idei Keresztény Bálon a helyi egyházközség szervezésében.
Ezúttal is több százezer forint gyûlt össze a
mintegy 400 embert megmozgató jótékonysági est során, amelyet immár a hatodik
alkalommal rendeztek meg a településen. A
jótékonysági bevételbõl a felújítás terveinek
öt és fél millió forintra becsült elkészítését
Köszönet a tombolatárgyak felajánlásáért:
Kovács Tibor Arany J. u, Berecz László Vári út, Berecz Lászlóné,
Bernáth Ferenc, 212. sz. Coop ABC, Bokros Antal, Fodor János,
Bálint Miklósné, Juhász Oszkár és családja, Berecz Ferencné
Alkotmány út, Bereczné Lucsányi Mária Dobrányi Út, Pegazus Busz
Kft. Molnár Károly, Fábri Sándorné, Tábi Gyula, Lévai József és
családja Iskola út, Ludányiné Maka Andrea, Czakó Trans Bt. Iskola
út, Havellant József Fõ út, Keskeny Róbert Rédei út, Balogh Sándor
Bajcsy út, Fáczánné Czéh Kinga Bodicsi út, Matalik Ödönné Béla tér,
Matalik Szilárd Béla tér, Sohajda Lászlóné Rózsa, Felföldi Ferencné,
Paziczki Árpádné, Hegedûs Andrásné, Tóth Tivadar, A gyöngyöstarjáni Római Katolikus Egyházközség képviselõ testülete, Kovács
Tiborné, Erdész Gábor, NagyJózsef, Szilágyi László, Szilágyiné
Marika, Gál Szilvia, Bokros János, Matalik Ferenc, Molnár Károly
Jókai út, Szent Hedvig Karitász Csoport Gyöngyöspata, Molnár Béla,
Kiss Zoltán, Maka Attiláné és családja, Sõregi Istvánné Patavezér út,
Felföldi Virágbolt, Gubis Józsefné, Sohajda László, Maka Ferenc,
Napsugár'67 Alapítvány, Sohajda László Petõfi út, Babus Lajos,
Szalainé Balogh Klára és Szalai Zsolt, Balogh Magdolna, Szecskõ
Tamás, Dudásné Király Szilvia, Kiss Tibor és családja, Illés Csilla,
Balázs Mária, Bíró Lajos, Galyó Istvánné, Fábri Zoltán, Knoska
Bernadett Frézia Virágbolt, Seiben Károly, Matalik Ferencné, Paziczki
László Iskola út, Czinkóczi Orsolya, Sõreginé Hegedûs Ilonka, Tábi
Lászlóné, Lados Csaba, Kincses Ferenc, Gõgös Károly, Baloghné
Seiben Violetta, Gutschker Jens, Gutschker Judit, Tancsik Erika,
Kerekes Annamária, Deák Attila, Kerekes Ágnes, Dr Kecskés Mária,
Mikola Henriette.
Hála és köszönet mindazoknak, akik támogatójegyet vásároltak:
Vernyihel Lívia polgármester asszony, Gyöngyösoroszi, Fodor Márta
óvodavezetõ, Kinczel István, Gulyás Zoltánné, Lévai Ferencné Fõ ú.,
Maka Józsefné Fõ ú., Maka István Arany J.ú., Arday Ferenc, Molnár
Istvánné, Bernáth Ferenc Dózsa Gy.ú., Vágner József, Vágner Lóránt,
Vágner Andrásné, Deák László Patavezér ú., Szücsi Jánosné, Hegedûs
Károlyné Deák F. ú., Kiss Jánosné Deák F. ú., Tapolcsányi Józsefné
Bocskai ú., Bognár László Fõ ú., Maka Benedek Fõ ú., Illés Lászlóné
Fõ ú., Illés Ildikó Fõ ú., Józsa János Fõ ú., Kiss Lászlóné Hegyalja ú.,
Tóth Miklósné Bajcsy ú., Bognár Mihályné Bajcsy ú., Czéh Józsefné
Ady ú., Guba István Bajcsy ú., Balogh Györgyné Temetõ ú., Czinkóczi
Miklós Templom ú., Sõregi József Arany J. ú.., Berecz Mihályné Fõ ú.,
Kovács László Arany J.ú., Mácsár László Vári ú., Nyilas Jánosné
Temetõ ú., Kerekes Józsefné Fõ ú., Matalik Szilárd Béke t., Hevér
Tiborné Jókai ú., Kispál Józsefné Táncsics ú., Kispál József Táncsics ú.,
Nádudvari Istvánné Alkotmány ú., Balogh Ferencné Patavezér ú.,

szeretnék finanszírozni. Utassy Vilmos
esperes-plébános elmondása alapján már a
tavalyi bálon is ezt a támogatási fõ célt
határozták meg maguknak az egyházközségen belül.
Az eseményen fellépett a Virtus Kamara
Táncegyüttes, a Gyöngyöspatai Pávakör,
Felföldi Máté és barátai, valamint a Fortuna
Akrobatikus Rock And Roll Tánc-Sport
Egyesület.

Keskeny Jánosné Rédei ú., Teleki József Mátyás k. ú., Teleki Józsefné
Mátyás k. ú., Fehér Béláné Alkotmány ú., Iványi Károlyné Alkotmány
ú., Rutkai Miklós és neje, Bálint Ferencné Rédei ú., Bognár Istvánné
Rédei ú., Paziczki Ferencné Szücsi ú., Szántó Miklósné Arany J. ú.,
Tábi István és neje Fõ ú., Szilágyi Ferenc és neje Széchenyi ú., Lados
Tiborné Rédei ú., Dezsõ Lászlóné Deák F. ú., Ludányi Ferencné Fõ ú.,
Bálint Ferenc és neje Jókai ú., Maka Attiláné és családja Zrínyi ú.,
Matalik Ferencné Szücsi ú., Tábi Sándorné Zrínyi ú., Ludányi
Károlyné Vári ú., Tóth László és neje Vári ú., Matalik László Bajcsy
Zs.ú. 87., Forgó László Fõ ú. 87., Kecskés László Iakola ú. 8., Zaklóczki
Istvánné Fõ ú. 59., Bognár Gyula Fõ ú. 80., Dr. Bódi Bernadett Iskola
ú., Sinka Benedekné Béke tér., Safranka Imréné Szücsi ú., ö. Rácz
Lajosné Petõfi ú., Juhász Lászlóné Széchenyi ú., Kecskés Árpád Szücsi
ú., Kecskés Norbert Patavezér ú., Kecskés Róbert Fõ ú., Bernáth Ferenc
Széchenyi ú., Lévai József és családja Iskola ú., Fáczán Mihályné Iskola
ú., Nagy László és neje Patak ú., Kovács Barnabás és neje Temetõ ú.,
Sohajdáné Maka Rózsa Bodicsi ú., Czéh Károly és neje Fõ ú., Molnár
Károly Pegazus Kft., Szecskõ Lajos, Vágner Ferenc Deák Ferenc út,
Kovács Lajos Vámosgyörk, Tóth Miklósné Katika, Dr Kecskés Mária
háziorvos, Hevér Lászlóné Polgármester asszony.
Köszönet a segítségért:
Hevér Lászlóné polgármester asszonynak a Kultúrház rendelkezésre
bocsájtásáért, Fodor Márta óvoda vezetõnek az óvoda konyhájáért,
Kovács Róbert és Kovács Gábor zenész uraknak az ingyenes
közremûködésért, Kocza Sándornénak és segítõinek a finom vacsora
elkészítéséért. Kiss Tibornénak Rózsikának és Lados Piroskának a
kiszolgálásért a büfében. A Karitász-tagok segítségét - asztalok rendezését, megterítését. Az egyházközség Képviselõ testületének segítségét,
munkáját. Akik a mosogatást vállalták. A bor, a pálinka, kenyér,
zsemle, dísztáska felajánlásokat. A hölgyeknek, akik finom süteményekkel halmoztak el bennünket. Akik értékesebbnél - értékesebb
tombolatárgyakat ajánlottak fel. Felföldi Máténak és Társainak, a
nagyrédei Virtus Kamara Táncegyüttesnek, a Fortuna TSE tánciskola tagjainak és a gyöngyöspatai Pávakör tagjainak a szórakoztató
és nagyon értékes mûsort. A polgárõrök szolgálatát. Barnáné Pittner
Krisztina, Hortiné Matalik Szilvia, Ludányiné Maka Andreának
fáradságos és kitartó szervezõ munkáját. Simó István úrnak, a
Patavárnak a tányérokat, poharakat,villákat, késeket. Mindenkinek,
aki segített ennek a bálnak a megrendezésében. A kedves vendégeknek, akik elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel megtiszteltek
bennünket.
Utassy Vilmos
plébános
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Példát mutattak a patai civilek
Eredményesen zárult a szilveszteri jótékonyság
Civilek Gyöngyöspatán Összefogás néven Varga Lászlóné elmondta, külön-külön képes lebonyolítani egy ekkora rendezkét helyi civil szervezet alkot új szövetséget valószínûleg egyik szervezet sem lett volna vényt, a sikerhez össze kellett fogni.
a városban: az Együtt Gyöngyöspatáért
Baráti Kör, illetve a Patai Gyermekért
Alapítvány.
A két társadalmi csoportosulás közösen
szervezett adventi ünnepségsorozatot az
önkormányzattal, valamint szilveszteri bált
Az „Õszikék” Nyugdíjas Klub és a Hagyományõrzõ Népdalkör szeretettel
a Mûvelõdési Házban.
meghívja Önt, kedves családját és barátait 2015. április 11-én szombaton
Varga Lászlóné, a Baráti Kör elnöke
1800 -kor kezdõdõ
örömmel számolt be a képviselõtestület
februári ülésén arról, hogy példás sikert
hozott az összefogás: rengetegen segítettek
nekik a rendezvények lebonyolításában, az
és az utána következõ Batyus bálra
önkéntesek között nagyon sok fiatalt is
Helyszín: Mûvelõdési Ház, Gyöngyöspata
üdvözölhettek.
Zenél: Busa Imre duó
A bálban kétszázötvenen voltak, s az ott
befolyt jótékonysági bevétel kis híján elérte
Belépõ felnõtt:1000.-Ft/fõ Gyermek: 500.-Ft Tombola: 100.-Ft/fõ
az egymillió forintot. A pénzbõl a tervek
Belépõjegy elõvételben kapható, helyfoglalással: Balog Lászlóné Kossuth út 16.
szerint gyermeknapi rendezvényt szervezAdamek Lászlóné Vári út 1/A Lados Lászlóné Gárdonyi út
nek, illetve a Baráti Kör közösségi házának
Tombola-felajánlásokat köszönettel elfogadunk.
fenntartására és fejlesztésére fordítják. Mint

MEGHÍVÓ

Ki - Mit - Tud -ra

SZÍNES HÍREK

Patai borként él tovább Ma-Sat
A mûhold megsemmisült, de a róla elnevezett borból még van pár száz
palackkal.

Az újév elsõ napjaiban égett el a Föld
légkörébe visszatérõ elsõ magyar fejlesztésû
mûhold, a Ma-Sat 1. Az eszközhöz kifejlesztett újítások némelyikét annak idején
egy gyöngyöspatai pincében, Bernáth
Magdolnáéknál ötölték ki a szakemberek.
A patai borász közlése szerint a pályára
bocsátást is az õ vendégházukban ünnepelte Dr. Csizmadia Elek fizikus kutató. S
miközben áldomást ittak a fellövés örömére, további új ötleteket fogalmaztak meg
borozgatás közben, amelyeket valószínûleg
más eszközöknél hasznosíthatnak.

6

Gyöngyöspatai borászok a fellövés egyéves
évfordulóján,
2013-ban dobtak piacra egy Ma-Sat elnevezésû bort. Az elkészült 2012 sorszámozott palackból az
elsõ kétszátizenkettõt
az alkotók kapták. A
palackok tartalma: fehérbor cuvée. Királyleányka az alapja, van
benne szürkebarát, muscat ottonel, egy
kevés sárga muskotály és rizlingszilváni is.
Sikerrel viszi hírét az elsõ magyar mûhold
történetének a borbarátok között.A
bemutató borkóstolóról nem hiányozhatott
a mûhold alkotócsapata sem, akik a Ma-Sat
egyéves teljesítményét az új borral ünnepelték. A nedû a Masat-1 fejlesztõcsapata
által összeállított jótékonysági csomagban
is szerepelt az MTVA „Jónak Lenni Jó
2014” programjában. A felajánlott kuriózumok között a Ma-Sat-1 limitált palackozású bor is ott volt.

Kilencvenedik
születésnapját
ünnepelte a Szûcsi
úton Lipták Istvánné
A szép kort megélt hölgy korához
képest kiváló szellemi frissességgel fogadta
az önkormányzat ajándékát, illetve a
miniszterelnök gratulációját közvetítõ
ünnepi dokumentumot.

Annuska néni - akit az önkormányzat
nevében Hevér Lászlóné polgármester és
Kispál Józsefné alpolgármester köszöntött
fel - örömmel mutatta a vendégeknek azt a
fényképet is, amelyen a család öt generációja látható együtt, a két hete született
kis ükunokával.
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Ekkor lehet beiratkozni majd az iskolába
2015. április 16-án reggel nyolctól este hétig,
illetve másnap, 17-én reggel nyolctól este
hatig lehet beiratkozni az ország általános
iskoláiba, köztük természetesen a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskolába is.
Amelyik gyermek 2015-ben tanköteles
lesz, azt be kell íratni az általános iskola elsõ
osztályába.
Beiratkozáskor fel kell mutatni a következõ dokumentumokat:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolás eredeti példánya,
mely lehet:
- óvodai szakvélemény
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
- sajátos nevelési igényû gyermek esetében szakértõi bizottság szakértõi véleménye
- a gyermek törvényes képviselõinek személyazonosító igazolványa
- tartózkodási hely igazolása a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
nem magyar állampolgárok Magyarországon
történõ beiskolázásához:
- regisztrációs igazolás (határozatlan ideig
érvényes) vagy
- tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idõvel) vagy

gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülõi
felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülõ
halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali
határozat, bírósági ítélet.
Ha gyám a törvényes képviselõ, ennek
alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés) nyilatkozat arról, hogy a
szülõ valamely egyházi jogi személy által
szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az
Ha csak az egyik szülõ gyakorolja a szülõi állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke
felügyeleti jogot, ennek alátámasztására számára
szolgáló dokumentum lehet: a szülõk
- állandó tartózkodási kártya (10 éves
érvényességi idõvel, amelyet a BÁH 10
évente a feltételek vizsgálata nélkül megújít,
EGT-állampolgárok részére határozatlan
ideig érvényes)
- nyilatkozat az életvitelszerû lakcímrõl
- nyilatkozat a gyermek felügyeleti
jogának gyakorlásáról

A nyolcadikosok választásai

Õk már szedik, szedjük velük!

A patai nyolcadikosok közül 16 fõ sikeres
felvételi eredményt ért el. 7 fõ gimnáziumi
(ebbõl 4 diák kimagasló pontszámmal
megyei szinten), 9 gyerek középiskolai
(szakközépiskola,
vagy
szakmunkásképzõ) felvétel elé néz. Az
iskola tanulmányi átlaga 3,78, közelíti a
négyes átlagot.

A Patai Gyermekekért Alapítvány már
regisztrált a május 16-i TESZEDD akcióra.
Az akcióba meghívást kap az óvoda, az
iskola és több más civil szervezet is a
településrõl. Találkozás: május 16, reggel 8
óra, Gyöngyöspata, Fõ út 49-51. Nekcsei
Demeter Általános Iskola. A szemét összeszedéséhez maximálisan szükséges önkéntesek száma: 25. A szemét összeszedéséhez
szükséges zsákok száma: 50.

Nem mese a nyertes verseny

Közeleg a gyermeknap
Sõregi Máté 2. osztályos tanuló mesemondó versenyt nyert. Máté már tavaly
megmutatta tehetségét e mûfajban, gyõ- 2015. június hatodikára újra a Patai Gyerzött a gyöngyösi gyermekkönyvtár tavaszi mekekért Alapítvány szervezi meg a gyöngyöspatai Gyermeknapot.
mesemondó versenyén.

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Helyi adó-naptár 2015-re

Az Önkormányzat
adóbeszedési számlaszámai:

Változást követõ év január 15.: Az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése

Tárgyhó 12.: Kifizetõ által levont termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó befizetése
Tárgyhót követõ hónap 15.: A beszedett idegenforgalmi adó befizetése és az
adóbevallás benyújtása

Január 15. vagy a tulajdonszerzést követõ 15 napon belül: Desztilláló berendezés
tulajdonjogának bejelentése

Február 15.: A termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása a
kifizetõ által

Március 15.: Az építményadó, helyi iparûzési adóelõleg**, magánszemélyek
kommunális adója és gépjármûadó I. félévi részének befizetése

Március 20.: A termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása
magánszemély által
Március 31.: A 2014. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése
Május 31.: A 2014. évi helyi iparûzési adó bevallása. A vállalkozó által már 2014. évben
befizetett adóelõleg és feltöltési kötelezettség valamint a tényleges adó különbözetének
esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejûleg fizeti meg illetve igényelheti
vissza a különbözetet.
Szeptember 15.: Az építményadó, magánszemélyek kommunális adó, gépjármûadó II.
félévre esõ részének és a 2015. évi szeptember 15-én esedékes iparûzési adóelõleg befizetése
December 20.: Iparûzési adó feltöltési kötelezettségrõl adóbevallás benyújtása és az
adó-kiegészítés megfizetése

Magánszemélyek kommunális adója
62000019-11018881
Idegenforgalmi adó
62000019-11018898
Eljárási illeték számla 62000019-11018908
Iparûzési adó
62000019-11018915
Bírság számla
62000019-11018922
Késedelmi pótlék számla
62000019-11018939
Építményadó
62000019-11018946
Talajterhelési adó
62000019-11018953
Idegen bevételek elszámolása számla
62000019-11018977
Termõföld bérbeadásából származó
jövedéki adó
62000019-11019019
Egyéb bevétel beszedési számla
62000019-11019026
Gépjármûadó beszedési számla
62000019-11019033
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
Vízszolgáltatás, csatornaüzemeltetés
Heves Megyei Vízmû Zrt.
Gyöngyösi Fogyasztói Iroda
3200 Gyöngyös, Katona József u. 6.
Központ: +36 37 311-038
Rendõrörs
Hibabejelentés: +36 37 313-608
3035 Gyöngyöspata, Fõ út 33. Tel.: +36 37 Fogyasztói iroda: +36 37 313-499
Fax: +36 37 311-451
364-134
E-mail cím: ugyfelszolgalat@hmvizmurt.hu
Örsparancsnok: Gressai Ákos r.õrnagy
Õrsparancsnok-helyettes: Tóth Gyula r. Nyitva tartás:
H-CS: 7-15.30
törzszászlós
P: 7-13
Elérhetõségeink:
www.hmvizmurt.hu
+36 37 312-551/1603 hivatali idõben
Hivatali idõn túl: 112-es segélyhívó
Hulladékszállítás
Polgárõrség Gyöngyöspata
AVE Gyöngyösi Hulladékkezelõ Kft.
Tóth Mihály parancsnok Tel.: 30 370 7830 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 17.
Tel.: +36 37 311-894
Bugát Pál Kórház
Fax: +36 37 500-281/32-es mellék
E-mail: info.gyongyos@ave.hu
3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22.
E-mail: korhaz @ bugatpal.hu
Egészségügy
Web: www.bugatpal.hu
Körzeti Háziorvos:
Központ: +36 37 312-491
Szakrendelõ betegirányító: +36 37 312-491 Gyöngyöspata, Fõ út 53/a
Dr. Kecskés Mária +36 37 564 013
(222)
Hétfõ, Szerda: 8 - 11 óra és 15 - 16 óra
Értékesítési munkatárs: +36 30 365-5875
Kedd, Csütörtök, Péntek: 8 - 11 óra
ertekesites@bugatpal.hu
Bugát Pál Gyógyszertár: +36 37 310-182
Körzeti Gyermekorvos:
E-mail: korhaz@bugatpal.hu
Gyöngyöspata, Fõ út 65. (Egészségház)
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Dr. Purger Piroska +36 30 643 1673
Szolgáltatás
Hétfõ, Szerda, Péntek: 8 - 10 óra
Kedd, Csütörtök: 14 - 16 óra
Gyöngyöspata, Fõ út 65. (Egészségház)
Hegyi Beatrix és Varga Andrea
Fogászat:
+36-30/972-4990 (8 - 16 óra között)
Dr. Iberhalt Erika fogorvos +36 37 364 535
Egészségház Gyöngyöspata, Fõ út 55.
Hétfõ: 12 - 17 óra
Áramszolgáltatás
Kedd: Iskolafogászat
Szerdától péntekig: 8 - 12 óra
ÉMÁSZ Nyrt.
3200 Gyöngyös, Puskin út 3.
Gyógyszertár:
Nyitva tartás:
Gyöngyöspata, Fõ út 65. (Egészségház)
hétfõ és szerda: 8-16
Hétfõtõl péntekig: 8 - 12 óra
kedd és péntek: 8-14
csütörtök: 10-18
Szemészeti szakrendelés:
Ügyfélszolgálat: +36 40-28-28-28
Dr. Elek Ilona
(munkanapokon 7-20 óra között)
Keddenként az Egészségházban 15-19 óra
Hibabejelentés: +36 40-42-43-44
Elõjegyzés: +36 30 990 4409 - (9-12 óra
(0-24 óra között)
között)
www.emasz.hu

Érdemes eltenni ezeket az oldalakat, tele vannak fontos, pontos címekkel és
elérhetõségekkel mindenféle elõforduló ügy esetére. A folyamatosan frissen tartott
ügyintézési információkért keresse fel a www.gyongyospata.hu oldalt.

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
Polgármester: Hevér Lászlóné
37/364-111/31
polgarmester@gyongyospata.hu
Polgármesteri fogadóóra: minden hétfõn 13
órától 16 óráig
Alpolgármester: Kispál Józsefné
alpolgarmester@gyongyospata.hu
Jegyzõ: Dr. Sárvári Eszter
37/364-111/32 jegyzo@gyongyospata.hu
Jegyzõi fogadóóra: minden szerdán 8 órától
12 óráig
Ügyintézõk:
Adóigazgatás: Balogh Sándorné
37/364-111/45
adougyek@gyongyospata.hu
Anyakönyvvezetés, lakcímnyilvántartás:
Lévai Ferencné 37/364-111/37
anyakonyvvezeto@gyongyospata.hu
Gazdálkodás, pénzügy: Gurúz Mária, Tajti
Imréné, Bunkóczy Judit 37/364-111/33
gazdalkodas@gyongyospata.hu
Szociális igazgatás: Balogh Györgyné
37/364-11/35
szocialisugyek@gyongyospata.hu
Titkárság, igazgatás: Koczka Judit, Zakhar
Gabriella 37/364-111/34
titkarsag@gyongyospata.hu
Közmûvelõdés: Fáczánné Czéh Kinga
Tóthné Benkocs Rita, Verhoczki Viktória
37/364-111/34
VÉSZ ESETÉN
Mentõk: 104
Rendõrség:107
Tûzoltóság: 105
Segélyhívó: 112
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Gázszolgáltatás
TIGÁZ Zrt.
Gyöngyösi ügyfélszolgálat: 3200 Gyöngyös,
Vármegyeház tér 1.
Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése
(0-24): +36 80 300-300
Általános ügyfélszolgálat: +36 40 333-338
Nyitva tartás:
Kedd 8-14
Szerda 8-18
Csütörtök 8-14
www.tigaz.hu

Körzeti állatorvos:
Dr. Lipovszky András +36 20 215 1949
(Csak hívásra!)
3036 Gyöngyöstarján, Deák Ferenc út 10.
Falugazdász
Péter Zoltán falugazdász
Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
+36-30 445-5564
Minden hétfõn 8 - 16 óra
Ebédszünet: 12.00-12.30

patai_hirek_2.qxd

2015.03.27.

12:01

Page 9

PATAI HÍREK

2015.

március

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Szociális támogatások
Gyöngyöspatán
Március elsejétõl a törvényi kötelmeknek
megfelelõen új szociális rendelet lépett életbe
az ország minden településén, így nálunk is. Az
alábbiakban a legfontosabb tudnivalókat foglaltuk össze. A teljes rendelet meghaladná az
újság terjedelmét, de elérhetõ a www.gyongyospata.hu oldalon a szükséges igénylõlapokkal együtt.
(Kivonat)
Települési támogatás keretében igényelhetõ
ellátások: lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, gyermekétkeztetési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli
települési támogatás, temetési támogatás,
köztemetés. A lakhatási-, és a gyermekétkeztetési támogatás kizárólag természetbeni
formában, míg a többi ellátás természetbeni
és pénzbeli formában is nyújtható.
A rendszeres ellátások havi együttes
összege személyenként nem haladhatja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét. Az e rendeletben meghatározott
szociális feladat és hatásköröket a Polgármester és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) - a
továbbiakban együtt: önkormányzati szociális hatóság - gyakorolja.
Lakhatási támogatás a villanyáram, a
gázfogyasztás, a víz- és csatornahasználat, a
szemétszállítás díjához, a lakbérhez, illetve a
tüzelõanyag költségeihez nyújtható. A
lakhatási támogatást a lakásfenntartási
kiadással érintett szolgáltató részére és a
lakásfenntartással összefüggõ azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmezõ lakhatását
a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
állapítható meg annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelõ személynek,
akinek a családja idõszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került.

- egyedülálló esetén havi jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege háromszorosát nem éri el, vagy
- családjában egy fõre jutó havi jövedelme
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege két és félszeresét nem éri el,

A Szociális és Egészségügyi Bizottság
rendkívüli települési támogatásra való
jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki létfenntartást veszélyeztetõ, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
idõszakosan vagy tartósan létfenntartási
gondokkal küzd, és önmaga, illetve családja
létfenntartásáról más módon nem tud
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezõ
többletkiadások, így különösen betegségben, válsághelyzetben lévõ várandós anya
gyermekének megtartásához, a gyermek
fogadásának elõkészítéséhez, a nevelésbe
vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elõsegítéséhez kapcsolódó
kiadások miatti anyagi segítségre szorulnak.

b) a visszafizetési kötelezettség 60 %-ig
csökkentést, ha a temetésre kötelezett
- egyedülálló esetén havi jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege két és félszeresét nem éri el, vagy
- családjában egy fõre jutó havi jövedelme
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege kétszeresét nem éri el,

A Polgármester temetési támogatásra való
jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki meghalt - Ptk. szerinti hozzátartozója eltemettetésérõl gondoskodott, és családjában az egy fõre jutó havi
nettó jövedelem összege nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 450 %-át (128.250 ft). Temetési
támogatás eseti jelleggel állapítható meg,
összege nem haladhatja meg a temetés
igazolt költségét, és legalább a helyben
szokásos temetési költség 10 %-a. A helyben
szokásos leg-olcsóbb temetési költség
250.000,- Ft. az elhunyt személy eltemettetésének költsé-geihez való hozzájárulásként
megállapított rendkívüli települési támogatás
- összege: 25.000,-Ft.

Szociális étkeztetés: A Szoctv. 62. §-a
szerinti étkeztetés keretében azoknak a
szociálisan rászorult személyeknek, a
legalább napi egyszeri meleg étkeztetését
biztosítja, akik azt önmaguk, illetve
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani.

Elsõ lakáshoz jutás támogatása maximum
Köztemetés: A Szoctv. 48. §-a szerinti
200 ezer forint értékben: követelmények:
két év munkaviszony, érvényes építési köztemetésekrõl a Polgármester gondoskodik. A Szoctv. 48.§ (3) bekezdés b)
engedély.
pontjában meghatározott esetben a polGyógyszertámogatás állapítható meg gármester a visszafizetést elrendelõ határoannak a nagykorú személynek, akinek ese- zat jogerõre emelkedését követõ harminc
tében a vényköteles havi rendszeres gyó- napon belül kérelemre, a köztemetés költgyító ellátás költsége ( a továbbiakban: ségének megtérítése alól részben vagy
gyógyszerköltség) legalább 2.850,- Ft, és az egészben mentesítheti a kötelezettet.
egy fõre jutó havi jövedelemének 20 % - át
a) részletfizetést engedélyez, ha a tegyógyszerköltsége meghaladja. Nem jogosult gyógyszertámogatásra, aki közgyógy- metésre kötelezett
ellátásra jogosult.

c) a köztemetés költségének elengedését,
ha a temetésre kötelezett
- egyedülálló esetén havi jövedelme az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege kétszeresét nem éri el, vagy
- családjában egy fõre jutó havi jövedelme
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének másfélszeresét nem éri el.

A szociális étkezés igénybe vétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek
önellátó képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezésérõl gondoskodni nem tud és:
65 éven felüli, vagy korhatárra tekintet
nélkül, akinek egészségi állapota, vagy a
fogyatékossága,vagy szenvedélybetegsége,
vagy hajléktalansága, vagy pszichiátriai
betegsége indokolja.
A Szoctv. 63.§-a szerinti házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatásokat
az önkormányzat a Társulás keretében biztosítja. (Gyöngyössolymosi Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás).
A családsegítés feladatait az önkormányzat a Gyöngyössolymosi Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás keretében biztosítja. A szolgáltatás térítési díj mentes.
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ÉLÕ HAGYOMÁNYAINK

Nem is olyan nehéz:

A patai béles
Túrós? Almás? Meggyes? Vagy
mindegyik egyszerre? Itt a recept.
1 kg sima liszt, 6,5 dl langyos, sós víz /1
evõkanál sóval/, ebbe vagy 1 teáskanál 20 %os ecet vagy 0,5 dl száraz fehérbor, de az
összes folyadék ne legyen több a megadott
mennyiségnél - tehát bor esetében annyival
kevesebb víz kell. 2 evõkanál ikrás libazsír ez a legjobb, de lehet helyette disznózsír
vagy margarin - minden zsiradék lágy állagú
legyen. 1 egész tojás, 1,5 dkg élesztõ, 1 ajánlanám,hogy sikerélménye legyen mincsapott evõkanál kristálycukor, a kenéshez denkinek. Késõbb, ha gyakorlottabb valaki,
nyugodtan lehet dupla méretû asztalon is
fél liter libazsír.
dolgozni.
A fenti mennyiségbõl a kisebb asztal
Töltelék - kisméretû asztal esetében,
méretét számolva 4 cipót kell készíteni. A
amelybõl 14 szelet rétest kapunk.
cipókat is ki kell egyenként dolgozni, ennek
Túrós - a klasszikus
is sima legyen a felülete és alul is. Ameny1/2 kg pergõs, darabos túró, 2 felvert nyiben „ráncos” a tészta, nem fog sikerülni
tojássárgája, 2 dl tejföl, cukor, ízlés szerint vagy legalább is nem lesz elég szép. A kész
kis vaniliacukor, esetleg reszelt citromhéj tésztának - ha megnyomjuk ujjunkkal vagy csipet fahéj, s hogy a túró nedvességét ruganyosnak kell lennie.
Amikor a kis cipókat készítem, akkor a
felfogjuk, 1 evõkanál búzadara.
gyúródeszkát már rétesliszttel kell
Almás
megszórni, könnyebb vele dolgozni. Meg
60 dkg reszelt almát - héjastul- kevés kell jegyezni a cipózás sorrendjét, mert a
zsiradékon kicsit megdinszteljük, úgy, hogy kihúzást ennek megfelelõen végezzük.
az almareszelékek még felismerhetõek Amikor kész a cipó, letakarjuk, hogy egy
legyenek. Amikor kihûlt, teszek bele 10-15 kicsit meleg helyen keljen. Az elsõ cipó
dkg darált diót, esetleg kekszmorzsát vagy kelési ideje 25 perc.
(Amikor nem ez a komfortos világ volt,
zsemlemorzsát, majd cukorral és fahéjjal
szüleink,nagyszüleink ilyenkor fõztek
ízesítem.
tésztát, mert annak meleg, párás levegõje
Meggyes vagy cseresznyés
segített a kelésben. Jó,ha ezt szem elõtt
60-70 dkg magozott cseresznye vagy tartjuk.)
Az asztalra terítünk olyan abroszt, amely
meggy, 10-15 dkg kekszmorzsa vagy
nem nyúlós anyagból van. Nagyon fontos,
zsemlemorzsa, cukor, fahéj.
mert különben az összetekerésnél nem lehet
S még lehet töltelék kinek-kinek fantá- vele jól dolgozni! Ezt megszórom
rétesliszttel úgy, hogy középre többet, ahová
ziája szerint...
a cipót helyezem, a széle felé éppen csak egy
kicsit, majd az abrosz közepére teszem a
tésztát. Nagyon óvatosan, nyújtófával
A lisztbe belemorzsolom az élesztõt, a cuk- kezdem nyújtani, leheletszerûen, szinte csak
rot és szárazon összekeverem. Utána vé- átgördítem a tésztán. Nem szabad rákony sugárban elkezdem beleönteni a nyomni, mert beleragad az abroszba. Mikor
langyos vizet, miközben úgy keverem, a cipó már kb. 3x akkora mint volt, mindkét
dagasztom, mint mikor kelt tésztát készí- kezünkkel óvatosan elkezdjük széthúzni.
tünk. Következik a felvert tojás, zsiradék, s Mindig csak kicsit,hogy el ne szakadjon!
addig verem /dagasztom/, míg szép, sima Arra kell törekedni, hogy a tésztát stabifelületû tésztát nem kapok. Utána annyi lizálni tudjuk az asztal két szélén, utána
cipóra osztom, amilyen méretû asztalom könnyebb húzni. Amikor ez sikerült, akkor
van, hogy egy-egy kihúzott cipó beterítse körbe-körbe megyünk az asztal körül és
azt, és egy kicsit - kb. 5-8 cm-rel - lelógjon a mindaddig húzzuk, míg egy kicsit le nem
széle. Anyáink a régi,faragott lábú paraszt- lóg. Ekkor leszedjük a lelógott részrõl a
asztalon húzták - 100x70 cm. Kezdésnek ezt szélét. Majd megszenteljük langyos zsira-

Elkészítés
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dékkal és „belecsapkodjuk” a tölteléket.
Megszórjuk kevés kristálycukorral - ha
túrós a töltelék, akkor tejföllel is.
No, most jön a hajtogatás vagy lapolás.
Megfogom az abrosz két hosszabb szélét,
kifeszítem, s szinte csak átvetem, kb. az
asztal közepéig, majd ugyanígy a másik
oldalról is. Ezt még kétszer megismétlem
mindkét oldalról, s a végén kapok egy 8-10
cm széles rudat, mely viszonylag lapos, mert
a tésztát nem hengergetem, hanem „vetem”.
Ekkor rudakra vágom, s egy kizsírozott
vagy sütõpapírral bélelt tepsibe „helyezem”
(kinyújtott ujjakkal a tészta alá nyúlok, s a
két kinyújtott tenyér ujjai szinte átérik a
rudat), a tetejét vékonyan megkenem
zsiradékkal. Kb. fél órát hagyom meleg
helyen pihenni, jó közepes hõmérsékletû
sütõben 20 perc alatt kész.
Szép pirosnak kell lennie, csak imittamott legyen benne fehéres. Amikor
kivettem a sütõbõl, vékonyan megkenem
tejföllel, letakarom valamivel, ami nem ér a
tésztához - pl. másik tepsi vagy tálca, s rövid
idõn - 10-15 percen belül fogyasztható.
Sok sikert és jó étvágyat kíván
Bernáth Magdi

Fogügyek:
mások húznak ideiglenesen
Szülési szabadságát tölti Dr. Iberhalt
Erika fogszakorvos március elsejétõl, õt
Dr. Tóth Rita, illetve Dr. Ivády Csaba
helyettesíti a következõ egy évben
mind Gyöngyöspatán, mind Szûcsiben.
Dr. Tóth Rita beosztása: Hétfõ,
Gyöngyöspata, fogászati rendelõ: 1216 óráig; Kedd, Karácsond, fogászati
rendelõ: 8-10 óráig; Szerda, Karácsond,
fogászati rendelõ: 15-17 óráig; Csütörtök, Karácsond, fogászati rendelõ:
8-10 óráig; Karácsond, Fogászati
rendelõ: Karácsond, Szabadság út 100.
Telefon: +36 20 460 3458
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KULTURÁLIS HÍREK

Réz Lóránt nálunk
jubilált

Hírmorzsák
Mindjárt itt a Városi Majális
Gyöngyöspata Város Önkormányzata május elsején ismét megrendezi a Városi Majálist a felsõ focipályán.

Az ünnepelt hozott ajándékot a Kisboldogasszony-templomba: egy januári estén
a negyvenedik születésnapját épp akkor
ünneplõ Réz Lóránt orgonamûvész
ingyenes koncertjét tekinthették meg a
zenemûvészet barátai és az érdeklõdõk.

Új alkotást mutat
be a festõmûvész

Szervezze velünk a Péter-Páli
Palóc Napokat!
Keressük a helyi termékeket, készítõiket,
finomságokat! Minél több helyi lakost
szeretnénk arra kérni, hogy aktívan részt
vegyen a rendezvényen, olyan saját termékkel, áruval, ami illik a rendezvény jól
ismert arculatához. Jelentkezni, érdeklõdni
telefonon lehet Fáczánné Czéh Kingánál:
+36 30 650 8917, vagy a Polgármesteri
Hivatalban személyesen
Pályázati felhívás a Péter-Páli
Palóc Napokra
A gyöngyöspatai Kulturális Bizottság pályázatot ír ki a Péter Páli Napok rendezvényhez kapcsolódóan, „Patai Királyék”
címmel. A pályázatra olyan munkákat,
termékeket várunk a lakosok részérõl, amiben, vagy amelyen megjelenik a hagyományos patai színvilág, vagy motívum.

Szabadon választható a téma, anyag és
kivitelezés is. Az elkészült munkákból
kiállítást tervezünk összeállítani a rendezvény látogatói számára. Az elkészült alkotásokat július huszadikáig várjuk a Polgármesteri Hivatalba. Az elsõ három helyezett
mû pénzjutalomban részesül.
Menyasszonyok kerestetnek
Az idei Péter-Páli Palóc Napokon régi
menyasszonyi fotókból szeretnénk kiállítást rendezni. Arra kérjük a lakosságot,
amennyiben rendelkeznek patai menyaszszonyokról korabeli fotókkal, azokat juttassák el a Városházára. Szkennelés után
természetesen visszaszolgáltatjuk a képeket.
Idén is jönnek a tárogatósok
Mégpedig az elõzetes tervek szerint július
hetedikén. A tárogató hangverseny helyszíne természetesen a szokásos: a kiváló
akusztikájú gyöngyöspatai templom.
Támogatás a rendõrségnek
Két mobiltelefont ad az önkormányzat a
rendõrség munkájának segítésére.

Újra megmozdulhatnak a közösségek

Április ötödikén 15 órakor az Együtt
Gyöngyöspatáért Baráti Kör Galériájában
(Fõ út 56.) Molnár László festõmûvész új
kiállításának megnyitója lesz, „A lepel”
címmel. A kiállítást megnyitja: Zsigmond
Attila, a Budapesti Galériák címzetes fõigazgatója.

Az elmúlt hónapok történéseinek összeg- egy kellemes délutánra. Közremûködött
zése Gyöngyöspata Város Önkormány- Borik Ildikó és a templom férfikórusa.
zatának Oktatási, Kulturális, Sportbi- Vendég: G. Szabó Róza.
Január 11-én a Budapesti Operett Színház
zottsága által.
Cirkuszhercegnõ c. operettjét láthatták a
2014 decemberében párbeszédre hívtuk a színházkedvelõk. Március 22-én ugyanoda
település nyugdíjas klubját. Mindenki szá- látogattunk mintegy 55 fõvel, a Csókos
mára kiderült, hogy a jövõben két nyugdíjas Asszony c. operettet néztük meg.
Januárban elkezdõdött a Mûvelõdési Ház
klubja lesz a városnak: az „Õszikék”
nyugdíjas klub és a Csipet Csapat. Mindkét elsõ részének festése. A hegyközség már ott
szervezet nyitott, bárkit szívesen fogadnak fogadja ügyfeleit. A könyvtár visszasoraikba. Kiss László lemondott az „Õszi- költözése is folyamatban van, a helyiséget
kék” nyugdíjas klub vezetésérõl. Itt kö- pályázat útján szeretnénk új bútorokkal
szönjük meg áldozatos, fáradságot nem felszerelni.
Május 17-én Gyöngyöspata a XIX. száismerõ munkáját. A klubot egy vezetõség
irányítja, Adamek Lászlóné, Lados Lászlóné zadi piac elnevezésû rendezvény díszvenés Balogh Sándor személyében. A Csipet dége, Gyöngyös Város Napján. Ezen a
napon várunk mindenkit Gyöngyösre,
Csapat vezetõje Török Sándor.
Szintén decemberben hívtuk össze a résztvevõként népviseletben vagy nézelõGyöngyöspatai Sportkör vezetõségét, vala- dõként. Részletes program hamarosan az
mint a sportot támogató lakosokat. Ezen a Ingyen Piacban.
Várjuk ötleteiket, javaslataikat, keressegyûlésen új sportvezetõséget sikerült
nek bennünket!
választani.
Tisztelettel:
Mikulás napi túrát szerveztünk a
az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
település természetkedvelõ lakói számára.
Ebben az évben is szeretnénk meghirdetni nevében
több alkalommal a túranapot.
December 7-én Adventi Randevú címmel
Pálosi Györgyné
Kecskés Anikó hívta össze a versbarátokat
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A Pávakör új ruhái
Pályázati támogatással szerezhetett be a Gyöngyöspatai Pávakör
jó néhány pár csizmát, több gyönyörû pruszlit és szoknyát. A
beszerzett ruhák az Egyesület vagyonát gyarapítják.
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