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NEM ÉLTEM VISSZA SEM POZÍCIÓVAL, 
SEM LEHETŐSÉGGEL

Hiesz György polgármester úgy érzi, 
túl nagy árat fizetett azért, hogy soron 
kívül elfogadta a covid-elleni oltást. 
Tisztességes emberi gesztusnak tartja, 
hogy a kórházban nem dobták ki a 
fölöslegesen feltört vakcinákat. Az 
pedig, hogy ebből az oltóanyagból ő is 
kapott, csak a betöltött pozíciója miatt 
volt fontos a politikának és a kormány-
párti sajtónak. Az oltás miatt kialakult 
helyzetről a polgármestert kérdeztük.

M i volt az első gondolata, ami-
kor felhívták a gyöngyösi 
kórházból, hogy beoltathat-
ja magát?

– Nem is én kaptam a hívást. A feleségemet 
érte el a kórház vezetése, mert az én telefo-
nom le volt némítva. Az első gondolatom 
az volt, hogy beszélek a háziorvosommal, 
mert kíváncsi voltam a véleményére. Fel 
is hívtam, szakmai véleményével meg-
nyugtatott, és azt javasolta, oltassam be 
magam. Akkor, abban a helyzetben, a 
döntésre szolgáló egy órában lehetetlen 
lett volna minden következményt végig 
gondolni. A kórház egyik vezetőjétől 
kaptam a lehetőséget, a hívást az oltásra, 
mondván, hogy sok vakcina megmaradt, 
amit egyébként is fel kellene használni. 
Amennyiben nem adják be senkinek, ak-
kor pedig ki kellene dobni a kukába. Ez 
egy olyan egyértelmű biztatás volt, ami 
miatt nemhogy az oltási protokoll, de 
még az sem fordult meg a fejemben, hogy 
én még nem is regisztráltam az oltásra. 
Polgármesterként nem vagyok abban 
a helyzetben, hogy önkéntes karantén-
ba vonuljak a feleségemmel. Már csak 
a munkámnál fogva sem tehetem meg, 
hogy hetekre, hónapokra, vagy akár egy 
évre elbújok a világ elől, amíg csillapodik 

a vírus. Ugyanúgy teszem a dolgomat a 
járvány kirobbanása óta, ahogy tettem 
előtte is, a város érdekében. Nem féltem 
soha közösségbe menni. Amikor az oltást 
elfogadtam, úgy gondoltam, a vakcina ál-
tal immunis leszek, tovább dolgozhatom, 
és még annyira sem kell óvatosnak len-
nem, mint amilyen most vagyok. 

– Az oltási lehetőséget csak önnek ajánlot-
ták fel?

– Nem, a feleségemnek is. De mi nem kér-
deztük, hogy kinek szólnak még. Volt egy 
óránk a nejemmel, amikor eldönthettük, 
mit csináljunk. Igaz, korábban már elha-
tároztuk, hogy beoltatjuk magunkat, a 
feleségem regisztrált is.

– Mielőtt beoltották, a kórházban sem kér-
dezett meg senkit arról, hogy miért éppen 
önöket hívták be?

– Nem. A kórházban kijelölt oltóponton 
kitöltöttünk egy kérdőívet, amely az 
egészségi állapotunkra vonatkozó kér-
déseket tartalmazott. Meg sem fordult a 
fejemben, hogy kinek a felelőssége kel-
lene, hogy legyen, hogy akkor éppen kit 
oltanak be. Egyben biztos vagyok, nem 
az enyém. Én nem mondhatom azt, hogy 
helyettem oltsák be valamelyik idős pol-
gárunkat, mint azt tanácsolta Horváth 
László országgyűlési képviselő. Nem je-
lölhetek ki magam helyett senkit, mert 
nincs jogom megítélni, hogy ki következ-
ne a sorban, vagy kinek milyen az egészsé-
gi állapota, és őt be lehet-e oltani. 

– Az ön oltása körül kialakult polémia arra 
utal, valójában senki nem tudta, mi le-
gyen a megmaradt vakcinákkal.

– Véleményem szerint úgy kezdődött el az 
egészségügyi, majd a szociális dolgozók 
oltása január elején, hogy tisztázatlan ma-
radt, mi lesz a megmaradó vakcinák sorsa. 
Csupán január 29-én jött az első arra vo-
natkozó utasítás, hogy mit kell tenni, ha 
több oltóanyag megmarad.

– Ez a megoldatlan helyzet pedig számos 
félreértésre adott okot még az újságírók 
körében is. Volt, aki azt állította, vissza-
élt a pozíciójával.

– Ez nem félreértés volt a részükről! Nevez-
zük nevén, szándékosan hazudtak, csúsz-
tattak. Az volt az első nagy csúsztatás, 
amikor néhány sajtóorgánum azt állítot-
ta, hogy hivatali pozíciómmal visszaélve 
kikényszerítettem az oltást. Szó sem volt 
kényszerítésről. Tény, hogy beoltottak, de 
az képtelenség, hogy én betörtem az ol-
tópontra, és kikényszerítettem az oltást. 
Nem akarok és nem is tudok visszaélni a 

pozíciómmal, hiszen a kórház már csak-
nem tíz éve nincs önkormányzati tulaj-
donban, államosították. A vezetés telje-
sen kicserélődött, ráadásul a főigazgatója 
fideszes, ha már az erőviszonyoknál tar-
tunk. Vajon, ha valaki más kapna egy 
hasonló telefonhívást egy kórházi főor-
vostól vagy a háziorvosától, és nem ol-
tásellenes, hogyan cselekedne? Beoltatná 
magát? Ha igen, az nem a laikus oltakozó 
felelőssége. Hacsak valóban ki nem kény-
szeríti, hogy őt oltsák be, de ez abszurd. 
Több sajtóorgánum meg sem hallgatott, 
vagy ha igen, csúsztatásokkal teli híreket 
közölt. De nem csak az én szavaimat for-
gatták ki, hanem a két gyöngyösi alpol-
gármester korrekt nyilatkozatát is.

– Az érvek és ellenérvek között többször 
elhangzott már a Covid-elleni vakcina 
eltarthatósága. Ön tudott erről valamit, 
mielőtt beoltották?

– Ez például egy másik csúsztatás, ami az 
én esetemmel kapcsolatban elhangzott. 
Igaz, a témában megszólaltatott dr. Szlá-
vik János elmondta, hogy a vakcina újra 
lehűthető, de a főorvos arra nem tért ki, 
hogy ez csak abban az esetben igaz, ha 
a mínusz 68-70 fokról kivett vakcinát 
nem bontják fel. Ebben az esetben 4-5 
napig, 5 fokon valóban még tárolható az 
oltóanyag. Ám, ha a vakcinát feltörik, és 
felszívják, mint ahogy történt a mi ese-
tünkben is, akkor az oltóanyag már nem 
tárolható. A minket felhívó kórházi veze-
tő elmondta, hogy a parádi idősotthon-
ban tervezett oltáshoz jóval több vakcina 
érkezett, mint amennyit fel tudtak hasz-
nálni, és több vakcinát is felszívtak, hogy 
gyorsítsák az oltást. Ezt a vakcinát pedig 
hat órán belül fel kell használni. Én ilyen 
felszívott vakcinára lettem hívva, mint 
nagyon sok más ember is, aki még rajtam 
kívül még ott volt a soron kívüli oltáson.

– Ismerte őket?
– Nem mindenkit, de a legtöbbjüket ismer-

tem. Magánemberként még beszélgettünk 
is néhányukkal, érdeklődtünk egymástól, 
ki hogy van, mi újság van velük, a család-
jukkal, hiszen sokuk jó ismerősöm. Volt 
ott fogorvos a feleségével, nagyvállalkozó 
egykori önkormányzati-dolgozó feleségé-
vel, akik már nyugdíjasok, egy gyöngyösi 
cégvezető intézményvezető feleségével, a 
megyei hírlap külsős munkatársa és fele-
sége, a vezetéshez közeli kórházi dolgozó 
férje, egykori televízióvezető, gyógyszeré-
szek, köztük olyanok is, akik nálunk leg-
alább tíz-tizenöt évvel fiatalabbak voltak. 
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Tudtommal néhányukat a háziorvosuk, 
illetve a kórház vezetése sokkal korábban 
értesíthette, mint minket, mert ők már 
a kitöltött és kinyomtatott kérdőívvel 
jöttek, amit elektronikusan kaphattak 
meg. Ez is azt bizonyítja, hogy nem él-
tem vissza semmiféle hatalommal és nem 
kényszerítettem ki semmit. Aki ott volt 
velem együtt, mindenféle korú, foglalko-
zású civil ember, többen a házastársukkal, 
őket az ügyben soha senki nem kérdezte. 
Ahogy nem kérdezik meg, vagy ha igen, 
akkor nincs válasz a kórház vezetésétől 
arra, hogy mi alapján választották ki, hogy 
kiket oltanak be soron kívül. Csupán en-
gem és két másik civil embert hoztak 
hírbe. Én közszereplő vagyok, de a másik 
két ember nem, ennek ellenére semmivel 
nem törődve, adataikat, nevüket kiadva, 
szenzitív adatokat hoztak nyilvánosságra 
velük kapcsolatban.

– Tudja, ki szivárogtathatta ki az informá-
ciókat, és miért?

– Az ok egyértelműen politikai, szépen ösz-
sze lehet rakni a mozaikokat. Január 9-én 
beoltottak, a gyöngyösi közvélemény né-
hány nappal később már suttogott róla. 
Január 14-én már a helyi Fidesz-frakció 
egyik tagja is beszélt az oltásomról az 
egyik alpolgármesteremnek. Ezután két 
hétig hallgattak a dologról… Vajon mi-
ért, ha egyesek szerint bűnt követtem 
el? Mi más lehetett a szándék, ha nem 
politikai időzítés? A január 22-ei, pén-
teki kormányt bíráló megnyilvánulásom 
után zúdult rám a gyűlölet. Politikai éle 
volt annak is, amikor azt állították, hogy 
megvádoltam a helyi fideszeseket, hogy 
ők is beoltatták magukat. Én soha, sehol 
nem mondtam ezt. 

– Nem gondolt arra, hogy az oltás után ön-
ként a nyilvánosság elé áll?

– Utólag úgy gondolom, ezt kellett volna 
tennem, persze, ha tudtam volna, milyen 
ügy kerekedik az oltásból, ez lett volna a 
helyes, de ez akkor eszembe sem jutott. 
Amikor az ember orvosi kezelésre vagy 
vizsgálatra megy, nem szokta azt bejelen-
ti a nagy nyilvánosság előtt. Még akkor 
sem, ha egy városvezető élete sokszor 
nyitott könyv. A közvetlen környezetem, 
sok képviselőtársam tudott az oltásról, és 
nem éreztem fontosnak, hogy szélesebb 
körben bejelentsem, mi is történt velem. 
Az oltás után néhány nappal azonban 
megfordult a fejemben, hogy vajon jól 
tettem vagy sem, hogy elfogadtam a vak-
cinát. Ekkor kezdték már a sajtóban bon-
colgatni, hogy vajon mi legyen a sorsa a 
maradék vakcinának, hiszen semmiféle 
erre vonatkozó protokollt nem dolgoztak 
még ki. Az oltásunk után közvetlenül egy 

sajtókérdésre Müller Cecília még azt a vá-
laszt adta, reméli, hogy nem dobják ki a 
vakcinákat. Vagyis konkrét felhasználási 
utasítás helyett ő is csak egy általános vá-
laszt adott. A megmaradt vakcinák sorsát 
csupán január utolsó napjaiban szabá-
lyozták le. Ezért pedig néhányan súlyos 
árat fizettünk… Feltételezem, hogy sok 
olyan probléma kerül majd elő az oltással 
kapcsolatban, ami komoly szervezetlen-
ségre utal.

– Utólag sem érzi úgy, hogy csapdát állítot-
tak önnek?

– Van, aki szerint szándékosan tőrbe csal-
tak. Erről én nem vagyok meggyőződ-
ve, de az biztos, hogy a szivárogtatás a 
kórházból indult el. Nem feltételezem, 
hogy a kórház vezetése szándékosan 
csapdát állított volna nekem. Tisztessé-
ges emberi gesztusnak tartottam és nem 
összeesküvésnek, hogy nem dobták ki 
a vakcinákat. Hogy azt én kaptam meg 
vagy valaki más, csak a pozícióm miatt 
fontos. Ha nem lennék polgármester, 
ügy sem lett volna belőle. Éppen ezért 
biztos, az oltakozásomból a politika 
csinált ügyet, és a sajtó egy hétig gya-
korlatilag feltörölte velem a padlót. Ve-
lem foglalkozott minden kormánypárti 
média, többségük szándékosan adott 
tovább hazug állításokat, vagy szándé-
kosan forgatta ki a szavaimat.

– Miért nem kérték a feleségével a második 
vakcinát? A teljes covid-elleni védettség-
hez szükség lett volna rá.

– Nem akartunk további meghurcoltatást. 
Állítólag az első oltás is ad 50-70 száza-
lékos védettséget, de a hatását pontosan 
még senki nem ismeri. Voltak, akik arra 
kapacitáltak, adassam be a második oltást 
is, hogy ne vesszen el a vakcina. Tudtom-
mal elveszett vakcina nincs, mert minden 
alkalommal ugyanazt a két egyforma vak-
cinát adják be. Amit nem kaptunk meg, 
mert nem mentünk el a második oltásra, 
azt valakiknek beadták első oltásként. 

– Vajon, ha január 9-én nemet mondott 
volna, akkor is ugyanígy szétcincálják a 
döntése miatt?

– Ez tipikusan az az eset, hogy az is baj, 
ha van rajtam sapka, és az is, ha nincs. 
Amennyiben nem kérem az oltást, akkor 
nyilván azt mondták volna, hogy oltásel-
lenes vagyok, mint általában a baloldal. 
Pedig ez nem igaz, hiszen egyaránt van 
minden oldalon oltáspárti és bizonyta-
lan is. De a legnagyobb bizonytalanságot 
épp a tisztázatlan helyzetekből és a kom-
munikáció hiányából adódó helyzetek 
okozzák. Nem csoda, hogy a lakosságnak 
mindössze a 30 százaléka akarja beoltat-
ni magát. 

– Miért érezte úgy, hogy bocsánatot kell 
kérnie, amiért megkapta az oltást?

– Politikusként így kellett tennem, hiszen 
az emberek bizalmából lettem polgár-
mester. Én soha nem kértem, hogy kivé-
telezzenek velem, sőt nagyon zavar, ha ezt 
tapasztalom. Azért kértem bocsánatot, 
mert lehet, hogy valaki úgy érzi, elvettem 
előle az oltást, valakit megbántottam az-
zal, hogy beadattam a vakcinát. Ha ma-
gánemberként kaptam volna meg soron 
kívül az oltást, biztos, hogy nem kértem 
volna bocsánatot.

– Megviselte az ön ellen irányuló politikai 
és sajtó hadjárat?

– Több mint húsz éve vagyok közszerep-
lő, sok mindent megéltem, de azt, hogy 
egyes médiumok, valamint a közösségi 
oldalak és bérkommentelői olyan embert 
semmibe vevő, alpári stílusban gyaláz-
kodjanak, ahogy azt velem kapcsolatban 
tették, még nem tapasztaltam. Megdöb-
bentett, hogy ilyen előfordulhat. A fe-
nyegetések, az átkozódások emberileg 
nagyon rosszul esnek még akkor is, ha 
már lelkileg megedződtem annyira, hogy 
túl tegyem magam ezeken. A legnagyobb 
fájdalmam az, hogy akikkel együtt ol-
takoztam, közülük egyikük sem szólalt 
meg, nem hívott fel telefonon, és eszükbe 
sem jutott kiadni akár egy közös nyilat-
kozatot arról, hogy ők is ugyanazt „kö-
vették el”, mint én. Őket is hívták, és ők is 
elfogadták az oltást, de nem előnyökért, 
nem kiváltságból, ahogy én sem… Embe-
rileg jó érzéssel töltött volna el, ha a ve-
lem együtt oltakozó közösségben – vagy 
legalább az egyikükben – van annyi civil 
kurázsi, annyi erő, hogy kiállnak, és azt 
elmondják, az ellenem folytatott támadás 
igaztalan és aljas. Ennek hiánya emberileg 
sokkal jobban zavar, mint az a sok mocs-
kolódó üzenet és megjegyzés, amit kap-
tam, hiszen többükkel sok éves, sőt évti-
zedes munka- vagy emberi kapcsolatom 
van. Közülük bárkit is úgy meghurcoltak, 
megvádoltak volna, mint engem, biztos, 
hogy kiállok mellette, hiszen egyikünk 
sem betolakodóként érkezett a kórházba, 
hogy kikényszerítsük az oltást.

– Volt, aki az oltakozása miatt börtönnel 
fenyegette, volt, aki lemondásra szólítot-
ta fel, és akadt, aki fel is jelentette. Meny-
nyire érzi mindezt jogosnak?

– Egyáltalán nem, mert nem követtem el 
semmiféle bűnt, nem sértettem törvényt. 
Valóban van egy feljelentés ellenem, 
hivatali visszaélés gyanújával, ami nem 
túl kellemes. De az állításaimat igazolni 
tudom, és majd akkor újra elmondom a 
tényeket. Remélem, lehet még bízni a ma-
gyar igazságszolgáltatásban.
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TAKARÉKOSABBAN KELL GAZDÁLKODNI
A lassan egy éve fennálló covid-hely-
zet miatt, a kormányzati elvonások 
és a kieső adóbevételek, valamint a 
járvánnyal összefüggő kiadások folytán 
számos megszorító intézkedésre lesz 
szükség az idén Gyöngyösön is. A 
veszélyhelyzetben a képviselő-testület 
feladat- és hatáskörében eljárva, de 
a grémium tagjaival egyeztetve több 
olyan városvezetői döntés is született 
januárban, melyek a város takarékos 
gazdálkodását segítik. Ám a várhatóan 
szűkös költségvetési év ellenére is 
lesznek fejlesztések Gyöngyösön.

Ipari terület: indul a közbeszerzés
Az önkormányzat nyílt közbeszerzési el-
járást indít az Európai Unió és a hazai 
költségvetés támogatásával megvalósu-
ló új gyöngyösi ipari terület kialakítása 
kapcsán. A 600 millió forintos költséggel 
kialakítandó új, 160 hektáros ipari park 
Gyöngyös fejlődését szolgálja. A pályázat 
teljes körű előkészítését és lebonyolítását a 
Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft. vég-
zi. A közbeszerzési eljárás várhatóan febru-
ár végén zárul.

Négy céget összevonnak
A költségek csökkentése érdekében elke-
rülhetetlen az önkormányzat tulajdonában 
lévő gazdasági társaságok működésének 
racionalizálása, egy új struktúra kialakítása. 
A változás, amely az elképzelések szerint 
cégösszevonásokkal érhető el, négy társasá-
got érint. 

A tervek alapján a Gyöngyösi TV Non-
profit Kft. a Gyöngyösi Kulturális Non-
profit Kft.-be, a Gyöngyösi Sportfólió Non-
profit Kft. pedig a Gyöngyösi Várostérség 
Fejlesztő Nonprofit Kft.-be olvadna be.

A cégegyesüléssel megszüntethetők a 
párhuzamosságok, csökkenthető a vezetői 
létszám, valamint a felügyelőbizottságok 
száma és a dolgozói létszám. Az előzetes szá-
mítások szerint mindez több tízmillió forin-
tos megtakarítást jelent majd.

A cégösszevonásokkal járó jogi procedú-
rák miatt a változás leghamarabb július 1-jé-
vel jöhet létre.

Csökkent a hivatal létszáma
A járványhelyzetben a gazdaság védelme ér-
dekében hozott egyes központi, különösen 
a helyi adó egy részének elvonása, valamint 
befagyasztása miatt jelentősen lecsökken-
nek az önkormányzati bevételek. Az ön-

kormányzat gazdaságosabb működéséhez 
elengedhetetlen a hivatali dolgozók létszám-
csökkentése is.

A változás egyaránt érinti az üres álláshe-
lyek és az aktív jogviszonyok megszűnését is, 
mellyel idén mintegy 62 millió forintos, a 
következő években pedig mintegy 83 millió 
forintos megtakarítás érhető el. 

A 19 fős létszámcsökkenés nem veszélyez-
teti a hivatal eredményes működését, és vár-
hatóan többletfeladatokat ró majd a maradó 
köztisztviselőkre, habár az elmúlt évek köz-
ponti intézkedései miatt már számos feladat 
átkerült állami feladatellátásba. 

Kevesebb lett a tiszteletdíj is
A város kiadásainak mérséklése érdekében 
az idén 10 százalékkal csökken az önkor-
mányzati képviselők tiszteletdíja. Miután 
a törvény nem ad lehetőséget arra, hogy a 
polgármester és az alpolgármesterek fize-
tése csökkenjen, a tisztségviselők önként 
úgy döntöttek, hogy közcélra minden hó-
napban felajánlanak 20 ezer forintot a le-
adózott jövedelmükből. A célokat minden 
alkalommal közösen határozzák meg. A 
képviselők szintén takarékossági megfon-
tolásból úgy döntöttek, hogy megszünte-
tik a testület munkáját segítő Környezet-
védelmi és Mezőgazdasági Bizottságot, a 
Településfejlesztési és Településüzemelte-
tési Bizottság létszámát pedig 7-ről 5 főre 
módosították. A változásokkal idén 8,3 
millió forintot takarít meg a város.

Biztosítják az orvosi ellátást
Élve elővásárlási jogával, az önkormányzat 
nagyon kedvező áron visszavásárolta azt 
a felszámolás alatt álló Hattyú tér 4. szám 
alatt lévő ingatlant, ahol gyógyszertár volt, 
és orvosi rendelő működik. A gyermekor-
vosi ellátás biztosításához a rendelőt az ön-
kormányzat az ott praktizáló doktornőnek 
bérbe adja. Az egykori gyógyszertár helyi-
ségeit is szeretnék hasznosítani elsősorban 
gyógyszertár céljára. 

Ösztöndíj hallgatóknak, pályázat 
orvosoknak

Az önkormányzat idén is meghirdeti fel-
sőoktatási ösztöndíj- és speciális szakképesí-
tés megszerzését támogató pályázatát. 

A felsőoktatási ösztöndíj a Gyöngyösön 
élő, 35. életévét még be nem töltött, szociáli-
san rászoruló, jó tanulmányi eredményekkel 

rendelkező, tehetséges fiatalok továbbtanu-
lását segíti, továbbá hozzájárul az önkor-
mányzati intézmények, társaságok hiányzó 
szakembereinek, munkaerő-igényének jövő-
beli pótlásához.

A havonta 40 ezer forintos ösztöndíjban 
részesülő hallagatónak vállalnia kell, hogy 
szakmai gyakorlatát az önkormányzatnál, az 
általa működtetett szervezetek, társaságok 
valamelyikénél végzi, illetve, hogy a képzés 
befejezését követően lehetőség szerint élet-
vitelszerűen Gyöngyösön él, és az önkor-
mányzat által biztosított, képzettségének 
megfelelő munkahelyen fog dolgozni.

A felsőoktatási ösztöndíjra augusztus 
1-jétől lehet a pályázni.

A speciális szakképesítés megszerzését 
segítő támogatást pályázati eljárás nélkül 
igényelheti az a háziorvos, házi gyermek-
orvos, fogorvos, aki Gyöngyös közigazga-
tási területén lévő alapellátási körzetben 
egészségügyi alapszolgáltatást végez. Az 
ösztöndíj olyan szakképzéshez igényelhe-
tő, amely az alapszolgáltatásban részt vevő 
orvosnak az önkormányzat számára elő-
nyös speciális szakképzésére, vagy az ön-
kormányzat önként vállalt feladatát érintő 
egészségügyi szakellátás körében történő 
szakorvosi, szakfogorvosi továbbképzésére 
irányul.

A havonta 40 ezer forintos támogatás 
megállapításához folyamatosan benyújtható 
a kérelem, melyről 30 napon belül döntenek.

Új beruházások miatt változtattak
Az idei évtől lépett életbe Gyöngyös új te-
lepülésrendezési terve, melyet több fejlesztő 
beruházás miatt már januárban módosítania 
kellett a testületnek. A változtatást a mátra-
házai Hotel Ózon bővítése, a Mátrafüreden 
lévő, 2020 végén értékesített egykori strand-
területen megvalósuló lakópark kialakítása, 
valamint a város déli részén épülő új ipari 
park indokolta.

Továbbra is támogatják a gyepmesteri 
telepet

A járvány és a központi elvonások miatt az 
idei költségvetés első fordulós javaslatában 
20 százalékos díjcsökkentés mellett tudja 
biztosítani a gyepmesteri telep üzemelte-
tését és a gyepmesteri feladatok ellátását 
az önkormányzat. Az erre szánt támogatás 
ebben az évben a tervek szerint bruttó 12 
millió forint.
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ELKÉSZÜLT, ÉS KÖZSZEMLÉRE 
BOCSÁTOTTÁK A VÁROS IDEI 
KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETÉT

A város polgármestere, a képviselők véle-
ményének meghallgatása után elfogadta 
Gyöngyös 2021 évi költségvetésének első 
fordulós tervezetét. A város végleges költ-
ségvetése majd február végén lesz elfogadva.

A tervezésnél soha nem látott problé-
mákkal, nehézségekkel kellett szembenézni.

Részben a Covid-19 járvány okozta ter-
meléskiesés miatti adócsökkenések, rész-
ben a kormány általi elvonások mintegy 
1 milliárd forinttal csökkentették a város 
mozgásterét.

Összefoglalva a 2021. évi költségvetésre 
hatással bíró körülményeknél az alábbi-
akat lehet megállapítani. Csökkentik az 
önkormányzat mozgásterét az alábbi dön-
tések, gazdasági események, melyek közül 
néhány nagyságrendjét befolyásolja, hogy 
meddig tart majd a veszélyhelyzet, illetve 
egyes intézkedések – például a parkolást 
érintők – meddig maradnak érvényben:
• szolidaritási hozzájárulási fizetési kö-

telezettség 497 millió Ft (2020-ban 36 
millió Ft volt),

• gépjárműadó kiesése 100 millió Ft,
• parkolási díj kiesése egész évre számolva 

83 millió Ft,
• kkv-kat érintő helyi iparűzési adócsök-

kentés 390 millió Ft,
• a pandémia okozta termeléskiesés hatása 

az iparűzési adóra 380 millió Ft,
• idegenforgalmi adókiesés egész évre szá-

molva 80 millió Ft,
• európai uniós projektekhez szükséges 

önerő 260 millió Ft,
• pénzbeli szociális ellátások le nem finan-

szírozása 50 millió Ft,
• a helyi adó mértékének emelését tiltó 

rendelkezés kihatása 55 millió Ft,
• szolgáltatási díj emelésének tilalma (gaz-

dasági társaságok) 15 millió Ft.
• Ez összesen 1 milliárd 910 millió forint.
• Kedvező hatású, a mozgásteret bővítő 

gazdasági események:
• a jövedelem-kiegyenlítés kapcsán a for-

rásszabályozás keretén belül elvont, visz-
szatartott összeg csökkenése (beszámítás 
és szolidaritási hozzájárulás) 211 millió Ft,

• normatív állami támogatás növekedése 
569 millió Ft,

• hiteltörlesztési moratórium 56 millió Ft.
Ez összesen 836 millió forint.

A leírtakból következik, hogy ezen té-
nyezők együttes hatására az önkormányzat 
2021. évi mozgástere várhatóan közel 1.07 
milliárd forinttal csökken.

A hiány mérséklése miatt a következő in-
tézkedéseket teszi meg az önkormányzat:
• csökkentették a képviselői tiszteletdíja-

kat,
• csökkent az önkormányzat bizottságai-

nak száma, létszáma,
• létszámcsökkentést, szabad státuszok el-

vételét határozták meg a városi cégeknél 
és a városházán,

• négy cégből beolvadással 2 céget hoznak 
létre, jelentős költségcsökkentést prog-
nosztizálva,

• a fenti cégek négy felügyelőbizottságá-
ból kettő lesz,

• a város cégei által, illetve külső cégek 
által biztosított szolgáltatásokat (park, 
köztisztaság, síkosságmentesítés, lakás-
gazdálkodás, sportlétesítmény-üzemel-
tetés) 20%-kal csökkentették;

• az önkormányzati intézmények (bölcső-
dék, óvodák, szociális és gyermekjóléti 
intézmények, városháza) költségvetését 
3%-kal csökkentették;

• erre az évre semmiféle jutalmazási kere-
tet nem biztosítanak,

• drasztikusan csökkentették a civilszféra, 
a kultúra és a sport támogatását.
Ami prioritást kapott a költségvetésben, 

az a megkezdett európai uniós fejlesztések 
befejezése, ahol a tervezői költségbecslé-
sek és a rendelkezésre álló források között 
számottevő a különbség. Ugyancsak ki-
emelten kezelik a megkezdett fejlesztések 
és beruházások befejezését, illetve a gyer-
mek- és szociális intézmények működését. 
Ugyancsak prioritás a 2021-27 évi európai 
uniós pályázatok előkészítése (tervezés, ta-
nulmánytervek stb.).

Természetesen ilyen szűkös évben sem 
maradnak el a fejlesztések. Részben a 
megnyert európai uniós pályázatok 2,3 
milliárd forint értékű fejlesztést tesznek 
lehetővé.

Ugyancsak az itt élőket segíti az a több-
száz millió forintos fejlesztés, amelyből 
ivó- és szennyvízvezetékek, utak, járdák 
építése, intézmények felújítása, közvilágí-
tás korszerűsítése fog megtörténni.

MÁRCIUS VÉGÉIG MARAD AZ 
ORVOSI ÜGYELET

Egyebek mellett a járványhelyzetre való te-
kintettel és a háziorvosok kérésének eleget 
téve, március végéig marad Gyöngyösön 
a 24 órás orvosi ügyelet, ám április 1-jétől 
napi 16 órában, hétvégén, munkaszüneti és 
ünnepnapokon pedig továbbra is 24 órában 
működik majd a szolgáltatás.

MIKOR SZÁLLÍTJÁK A 
HULLADÉKOT?

Közzétette idei hulladékszállítási naptárát 
a szolgáltató NHSZ Mátra Hulladékkeze-
lő Nonprofit Kft. A 2021 februári szállítási 
napokat még a 2020-as naptár tartalmaz-
za. A március 1-jétől érvényben lévő idei 
hulladékszállítási naptár letölthető az ön-
kormányzat weboldaláról (gyongyos.hu). 
Ugyanitt tájékozódhat a hulladékudvar 
szolgáltatásainak igénybevételéről és a lom-
talanítás részleteiről.
A zöldhulladék elszállítását március 22-től 
kezdi el a szolgáltató, addig a felgyülemlett 
zöldhulladékot a kommunális tárolóba is el 
lehet helyezni.

ÚJ INTÉZMÉNY ÉPÜL 
A pszichiátriai és az addiktológiai szakellátás 
minőségének és hatékonyságának javítása, 
valamint a lakosság mentális egészségi állapo-
tának fejlesztése érdekében a Bugát Pál Kór-
ház területén új szakellátó intézmény épül.
A kórház egy sikeresen pályázatnak kö-
szönhetően a beruházáshoz több mint 260 
millió forintos támogatást kapott, melyet 
teljes egészében az építésre fordítanak. A 
korszerűsítést a pályázati támogatás fedezi. 
A tervek szerint az év végére készül el a több 
mint 311 négyzetméteres új épület.

SEGÍTIK AZ ISKOLÁT
Együttműködési megállapodást kötött a 
KLIK-kel az önkormányzat annak érde-
kében, hogy megoldódjon a Felsővárosi 
Általános Iskola tornatermének beázási 
problémája. Az iskolák ugyanis az állam 
tulajdonába tartoznak, és a felújítási, javí-
tási munkák finanszírozásáról a KLIK-nek 
kell gondoskodnia. Az önkormányzat ed-
dig is adott pénzbeli támogatást az oktatási 
intézményeknek, így a balesetveszély meg-
szüntetése érdekében a város most is részt 
vállal a tető helyreállításában. A beruházás 
költségének felét, mintegy 6 millió forintot 
Gyöngyös önkormányzata fizeti.

Hírek
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CSÖKKENT TÖBB BÉRLAKÁS BÉRLETI DÍJA

SEGÍTSEN A GYERMEKINTÉZMÉNYEKEN!

A koronavírus-járvány idején nem 
emelkedik, továbbá két kom-
fortfokozatban pedig csökken a 
gyöngyösi önkormányzati bér-

lakások bérleti díja. 
Gyöngyösön több mint tíz évig nem emel-

kedett az önkormányzati lakások bérleti díja, 
ezen tavaly jelentős lakbéremeléssel változ-
tatott a képviselő-testület. Erre azért volt 
szükség, mert a befolyt összeg nem fedezte a 
lakások állagmegóvásával, felújításával kap-
csolatos kiadásokat. 

A 486 bérlakás az önkormányzat legna-
gyobb ingatlanvagyona, ennek megóvására, 
fejlesztésére, továbbá új bérlakások vásárlásá-
ra is kell, hogy több forrás jusson a megemelt 

bérleti díjból. Ám a tavaly elfogadott bérlakás-
rendelet főként azokat a lakókat hozta nehéz 
helyzetbe, akik hét évet meghaladóan bérel-
nek önkormányzati ingatlant. Nekik ugyanis 
a hetedik évet követően minden évben 20 szá-
zalékkal emelkedett volna a bérleti díjuk. Ezt 
törölte el januári döntésével a polgármester, 
így az érintetteknek csupán egyszer, a hetedik 
évet követően növekszik 20 százalékkal az ön-
kormányzati bérlakásokért fizetendő díj.

További változás, hogy a komfort nélkü-
li lakások négyzetméter ára havonta 300, 
a félkomfortos lakásoké pedig 500 forint-
ra csökkent. Az összkomfortos ingatlanok 
négyzetméteréért továbbra is 800 forintot 
kell fizetni minden hónapban.

A korábbiaktól eltérően a bérlőknek kau-
ciót is kell fizetniük. A komfort nélküli és a 
félkomfortos ingatlanokért 50 ezer, az össz-
komfortos lakásokért pedig 100 ezer forintot.

A szociális alapon megállapítható bérlet-
idíj-csökkentés pedig a jövőben már csak ké-
relem alapján nyújtható. 

Az önkormányzat ösztönző szándékkal el-
sőbbséget biztosít a meglévő bérlőknek arra, 
hogy anyagi helyzetükhöz igazodva akár ki-
sebb bérleménybe költözhessenek.

Ugyancsak ösztönzi az önkormányzat, ha 
valaki a bérletidíj csökkentése fejében vállalja 
a bérelt önkormányzati lakás felújítását. Eb-
ben az esetben az állagmegóvásra fordított 
költséget beszámítják a bérleti díjba.

Széleskörű összefogást kezdeményez 
a helyi gyermekintézmények és a civil 
szervezetek patronálása érdekében 
Gyöngyös önkormányzata, miután a 
kormányzati elvonások miatt az idén 
jóval kevesebb pénz jut a város költ-
ségvetéséből támogatásra. Az önkor-
mányzata arra kéri az adózókat, hogy 
adójuk 1%-át helyi közösségek javára 
ajánlják fel.

A 1996. évi CXXVI. törvény 6/A. § (2) be-
kezdése alapján az adózók személyi jövede-
lemadójuk 1%-át felajánlhatják civil szerve-
zeteknek, egy másik 1%-ot pedig valamelyik 
egyháznak. 

Miután az adózók erről gyakran megfe-
ledkeznek, évente több milliárd forint ragad 
a fel nem ajánlott adóforintokból a központi 
költségvetésben. 

A város önkormányzata arra kéri a gyön-
gyösi adózókat, cégeket, könyvelőirodákat, 
hogy adójuk 1%-át a helyi gyermekintézmé-

nyek és civilek javára ajánlják fel.
Hogyan kell felajánlani?

Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkez-
zen személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Erről 
az szja bevallás során lehet dönteni, egy erre 
rendszeresített nyomtatványon, melyen 1%-ot 
a civil szervezetek, alapítványok részére, másik 
1%-ot pedig a vallási közösségek vagy a kiemelt 
előirányzatok részére lehet felajánlani.

Amennyiben valaki interneten (pl. az 
e-SZJA webes felületen az online kitöltő 
segítségével) adja be a bevallását, mindössze 
be kell írnia a megfelelő rovatba, hogy mely 
szervezetet szeretné támogatni. 

A támogatásról a papíron beküldött adó-
bevalláson, a személyijövedelemadó-bevallás-
sal együtt, vagy a kitöltő program segítségével 
elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati la-
pon, vagy a 20EGYSZA jelű nyomtatványon 
vagy annak adattartalmával egyező nyilatko-
zati lapon lehet rendelkezni. 

A felajánló rendelkezést lezárt borítékban 
a NAV ügyfélszolgálatain személyesen is le 
lehet adni.
Minden forint számít!

A felajánlott 1% azonnal ahhoz a civil 
szervezethez, alapítványhoz vagy egyházhoz 
kerül, amelyiknek segíteni szeretne. 

A KSH adatai szerint tavaly októberben a 
hazai átlagkereset csaknem 400 ezer forint volt.

Ezt a havi keresetet évesítve az szja 1%-a 
több mint 7000 forint.

Becsléseink szerint Gyöngyösnek mintegy 
13 ezer szja-t fizető lakosa van. Az előző ada-
tokat alapul véve, ha mindegyikük felajánla-
ná adója 1%-át, akkor a felajánlható 1% ösz-
szege csaknem 100 millió forint lenne.
Sok kicsi sokra megy! Rendelkezzen ön is 
adója 1%-ról! 

Adója 1%-át felajánlhatja az alábbi gyer-
mekintézményeknek, alapítványoknak, civil 
szervezeteknek is:

Adószám Név

18579882-1-10 A Gyöngyösi Platán Úti Óvodáért Alapítvány (3200 Gyöngyös, Platán út 1/2.)
19137322-1-10 Boldog Gyermekkor Alapítvány (3200 Gyöngyös, Katona József út 5.)
18575558-1-10 Dobó-Kocka Egészséges Óvodásokért Alapítvány (3200 Gyöngyös, Dobó u. 2.)
18573374-1-10 Mosolygós Ovisokért Alapítvány (3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 3.)
18579758-1-10 Gyöngyösi Fecskefészek Alapítvány (3200 Gyöngyös, Fecske út 28.)
18575149-1-10 Fecskefiók Alapítvány Az Óvodás Gyermekekért (3200 Gyöngyös, Fecske út 28.)
18575651-1-10 Tipp-Topp Alapítvány (3200 Gyöngyös, Epreskert utca 8. 1.A.)
18579394-1-10 Alapítvány Az Első Lépésekért (3200 Gyöngyös, Visonta u. 2.)
18583421-1-10 Alapítvány A Dobó Utcai Bölcsőde Gyermekeiért (3200 Gyöngyös, Dobó u. 2.)
18738535-1-10 „Az Olvasókért” Könyvtárpártoló Alapítvány (3200 Gyöngyös, 
18572988-1-10 „Gyöngy Nemzetközi Néptáncfesztivál” Alapítvány (3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.)
18584518-1-10 Idősek Otthona Margit Közhasznú Alapítvány (3200 Gyöngyös, Dózsa György u. 20-22.)
19137061-1-10 Segítőkész Alapítvány – Gyöngyös (3200 Gyöngyös, Visonta utca 4.)
18574887-1-10 Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (3200 Gyöngyös, Fő tér 9.)
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A LOKÁLPATRIÓTA ÖSSZEFOGÁS SEGÍTHET

BIZTOSÍTÁSHOZ KÖTÖTTÉK A TÁMOGATÁST

Gyöngyös önkormányzata arra kéri 
a helyi kis- és középvállalkozásokat 
(kkv), hogy ha 2020-as gazdasági ered-
ményük megengedi, ne felezzék meg 
helyi iparűzésiadó-előlegüket (hipa).

A mennyiben a kormánydöntés 
értelmében a kis- és középvál-
lalkozók élnek azzal a lehető-
séggel, hogy a helyi iparűzési-

adó-előlegüknek csupán a felét fizetik meg, 
az önkormányzat becslései szerint Gyön-
gyös közel 400 millió forinttól esik el.

A kedvezményes fizetési lehetőség 2700 
gyöngyösi kis- és középvállalkozót érint, 
melyek átlagosan 289 ezer forintot fizet-
nek be normál adómérték mellett. 

Tisztában vagyunk vele, hogy a jelenle-
gi nehéz helyzetben mindenkinek minden 
forint számít, de ami egy vállalkozásnak 
egy előre betervezett néhány százezer fo-
rint, az a városnak csaknem 400 millió fo-
rintos kiesést jelent.

Sajnos egyre nehezebb a koronavírus-jár-
vány és a sok-sok elvonás miatt adódó anyagi 
terheket kompenzálni. Tudjuk, és átérezzük 
ennek súlyát, hiszen a veszélyhelyzet miatt 
kialakult váratlan körülmények nem csak a 
vállalkozásokat és a cégeket állítják komoly 
kihívások elé, hanem az önkormányzatot is. 

Ezt a saját bőrünkön is érezzük, hiszen 
az elvont gépjárműadó, a kieső parkolási 
díjak és a csökkenő turizmus miatt elma-
radt idegenforgalmi-adóbevétel, a kkv 
szektort érintő iparűzésiadó-felezés, va-
lamint a covid-helyzet okán kieső több 
százmillió forintos adóbevétel miatt több 
mint egymilliárd forintot kell nélkülöznie 
a város költségvetésének. 

Tudjuk, hogy a helyi iparűzésiadó mellett 
egyéb más adóterhek is nyomják a vállalko-
zók vállát. Gyöngyös önkormányzata mégis 
arra kéri a kkv szektor tagjait, ha a tavalyi 
gazdasági eredményük megengedi, és tudják 
nélkülözni a betervezett hipa 50 százalékát, 
támogassák a teljes adó befizetésével Gyön-
gyösön az olyan szolgáltatások életben tar-
tását, amelyek a meglévő munkavállalókat 

itt tartják, az újakat 
pedig ide vonzzák. 

Mert a hipa sze-
repe sokkal fonto-
sabb annál, mint 
amilyennek elsőre 
látszik. Hozzájárul 
ahhoz, hogy mű-
ködtessük és fejlesz-
szük a bölcsődéket, 
az óvodákat, hogy 
biztonságban tud-
hassuk gyermeke-
inket, unokáinkat; 
hogy támogassuk a helyi sportot, művelő-
dést, kultúrát, lehetőséget teremtve ezzel a 
tartalmas kikapcsolódásra és szórakozásra.

Az önkormányzat felelősnek érzi magát 
azért, hogy a város gazdálkodása ne kerül-
jön veszélybe, ezért a spórolást önmagán 
kezdte. Felülvizsgálta, hogyan lehetne 
az eddigieknél is takarékosabban gazdál-
kodni. Sajnos elkerülhetetlen a hivatal 
létszámcsökkentése, az önkormányzati tu-
lajdonú cégek összevonása, és az ezzel járó 
létszámleépítés, a képviselői tiszteletdíjak 
csökkentése és a testület munkáját segítő 
bizottsági létszámok szűkítése.

Sokkal kevesebb pénz jut fejlesztésekre, 
beruházásokra és azoknak a közösségeknek 
a támogatására, amelyek szellemi, kulturá-
lis érdemeikkel vagy sporteredményeikkel 
értéket teremtettek a városnak.

Gyöngyös kiszolgáltatottságán most a 
lokálpatrióta vállalkozói szellem sokat se-
gíthet. Ha a kkv szektor tagjai nem a csök-
kentett helyi iparűzésiadó-előleget fizetik 
be, a járvány negatív hatásain közös össze-
fogással úrrá tudunk lenni. 

A vállalkozások akár meg is jelölhetik, 
hogy pontosan mire fordítsa az önkor-
mányzat az általuk befizetett teljes összegű 
adóforintokat.

Ha önnek vagy az ön vállalkozásának 
nem megterhelő a normál adómérték befi-
zesse, továbbra is segítse teljes összegű adó-
jával Gyöngyöst! 

Mit kell tennie?
2021. január 1-jétől az adózó a helyi 

iparűzési adóról szóló adóbevallási köte-
lezettségét kizárólag az állami adóható-
sághoz elektronikus úton, az állami adó-
hatóság által rendszeresített elektronikus 
nyomtatványon (ÁNYK) teljesítheti.

Ha ön nem szeretné érvényesíteni a 
hipa-kedvezményt, akkor nem kell semmit 
tennie, nem kell a NAV honlapján erre a cél-
ra rendszersített nyomtatványon jeleznie.

Az ÁNYK-án keresztül nem lehet már 
rendelkezni a hipa meghatározott részé-
ről, ezért erre a célra a korábbi évekhez 
hasonló tartalommal – várhatóan február-
ban – egy űrlapot tesz közzé a gyongyos.
hu weboldalon az önkormányzat „a helyi 
iparűzési adó meghatározott célú felhasz-
nálása” megnevezéssel. Ezt kell a rendel-
kezni kívánó adózónak letölteni, majd 
kitöltve elektronikus úton, e-papíron az 
önkormányzat hivatali kapuján keresztül 
megküldeni a hivatalnak. 

 A rendelkezés fő célja lehet (akár konk-
rét egyesület, intézmény, fejlesztendő terü-
let megjelölésével): 
• városfejlesztés
• kultúra
• sport
• gyermeknevelés

A városfejlesztési célon belüli projektek-
ről a költségvetési rendelet elfogadásakor 
születhet döntés.

Immár elemi károk enyhítésére is kérhető 
rendkívüli települési támogatás, miután mó-
dosította a pénzbeli és természetbeni szociá-
lis ellátásokról szóló önkormányzati rendele-
tet a képviselő-testület.

A döntést az indokolta, hogy az elmúlt 
időszakban az önkormányzatnak több alka-
lommal is kellett elemi kárral érintett, nehéz 
élethelyzetbe került személyeknek támoga-
tást nyújtania. Ilyen volt például a Lokodi ut-

cai lakástűz, a Rákóczi utcai társasházat sújtó 
viharkár és a Verseny utcai gázrobbanás. Ezek 
az esetek is rámutattak arra, hogy váratlan 
kár vagy tragédia során az önkormányzat 
gyors segítségnyújtása nélkülözhetetlen.

A rendkívüli települési támogatás kere-
tében nyújtható akár több százezer forintos 
segítséget elemi kár esetén azok az ingatlan-
tulajdonosok kérhetik, akik rendelkeznek 
lakásbiztosítással.

Az előre nem látható és el nem hárítha-
tó külső, természeti vagy más eredetű erők 
által okozott károk enyhítésére létrehozott 
a grémium egy olyan vis maior alapot is, 
melyet társasházi, illetve szövetkezeti tu-
lajdonban keletkezett ingatlanok káreny-
hítésére igényelhetnek a károsultak abban 
az esetben, ha a lakóközösségnek van in-
gatlanbiztosítása.
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HATHATÓSABB RENDŐRI JELENLÉTRE VAN 
SZÜKSÉG GYÖNGYÖSÖN ÉS A MÁTRÁBAN

Az elmúlt időszakban többször előfor-
dult, hogy a város erőn felül kötelező 
állami feladatok ellátásában vállalt 
részt. A Városrendészeti Igazgatóság 
munkatársai több esetben fogtak körö-
zött személyt, segítettek a Kékestetőre 
vezető úton kialakult forgalmi káoszt 
kezelni. Mindez tipikusan rendőrségi 
feladat lenne.

Annak érdekében, hogy ez a tarthatatlan 
helyzet megoldódjon, levélben fordult a 
belügyminiszterhez, a helyi rendőrkapi-
tányhoz, a megyei főkapitányhoz Kévés Ta-
más alpolgármester azt kérve, hogy működ-
jenek közre az elmúlt időszakban kialakult 
kaotikus helyzet felszámolásában, amely a 
Mátrát érinti.

Megesett, hogy az elmúlt havas hétvégé-

ken a Mátrába induló 
tömeg már Gyöngyöst is 
sok esetben megbénítot-
ta, Kékestető közelében 
pedig nem volt ritka a 
több órás várakozási idő 
sem. A probléma keze-
lése érdekében a forga-
lomterelést több januári 
hétvégén is vállalta a vá-
rosrendészet és a polgár-
őrség, melynek jótékony 
hatása tapasztalható volt. Az alpolgármester 
azonban úgy véli, a rendőrségnek jobban kel-
lene segítenie a munkát.

Kévés Tamás elmondta, abban bízik, mi-
után a Mátra a turisták egyik kedvelt kikap-
csolódási célpontja, a Belügyminisztérium 

segíteni fog, a fennálló problémáról pedig a 
térség országgyűlési képviselőjét is tájékoz-
tatták. Az alpolgármester szerint a közleke-
dési problémák orvoslása és a közbiztonság 
javulása érdekében is elengedhetetlen, hogy 
több rendőr legyen a város utcáin.

A KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁT ÉS TÁNCOSOKAT 
DÍJAZTAK

A képviselő-testület által alapított 
Gyöngyös Város Kultúrájáért díjat 
minden évben a magyar kultúra napja 
alkalmából vehetik át azok, akik mun-
kájukkal gazdagították a város kulturá-
lis életét. Idén Farkas István, a Vachott 
Sándor Városi Könyvtár igazgatója, 
valamint a Black Jam! Sportegyüttes 
kapta meg a rangos városi elismerést.

A koronavírus-járvány miatt 
egyelőre elhalasztja a városi ki-
tüntetések átadását Gyöngyös 
önkormányzata. A hagyomá-

nyos ünnepélyes díjátadásokat a rendkívüli 
helyzetet követően rendezik majd meg.

Gyöngyös Város 
Kultúrájáért elis-
merésben része-
sült Farkas István 
könyvtáros, kul-
turális menedzser, 
a Vachott Sándor 
Városi Könyvtár 
Kiállítóhely és 
Muzeális Gyűj-
temény igazgató-
ja, aki 1984-től 

munkatársa az intézménynek. Dolgozott 
a felnőtt olvasószolgálatban, a zenei és he-
lyismereti részlegen, részt vett a közhasznú 
információs szolgáltatás bevezetésében. A 

könyvtár és a közgyűjtemény intézményhe-
lyettesi pozícióját 2013-tól töltötte be, majd 
2017-ben igazgatói feladatokkal bízták meg. 

Vezetése óta jelentős modernizálás történt 
a központi könyvtárban és a fiókkönyvtár-
ban, továbbá több várostörténeti program 
is megvalósult, és támogatta a város múltját 
bemutató kiadványok megjelenését. Érde-
mei közé tartozik, hogy 2016-ban létrehozta 
az Olvasókért könyvtárpártoló alapítványt. 

A Gyöngyös Város Kultúrájáért elisme-
résnek örülhetett a BlackJam! Sportegyesü-
let – Hiphop Tánciskola, amely 2000-ben, 
a Mátra Művelődési Központban (MMK) 
alakult meg Rosenberg Norbert vezetésé-
vel. Öt év után asszisztense, Tóth Krisztina 
táncos és tánctanár vette át a vezetést, és az 
iskola átalakult, és mára a tánciskola öt tele-
pülésen közel 200 táncossal működik. 

A vezető, Tóth Krisztina a kezdetektől 
fontosnak tartja a hiphoptánc népszerű-
sítését, de eközben a gyerekek egészséges 
életmódra nevelését, a csapatmunka, a csa-
patszellem kialakítását, a kitartás, a küzde-
ni akarás, a célok elérésére való törekvést, 
a közösség erősítését, egymás segítését is. 
Mindez a táncosok iskolai tanulmányait és 
magánéletét is pozitívan befolyásolja. 

A gyerekek nagyon lelkesek, még a pan-
démia miatt kialakult helyzet sem szegte 
kedvüket, online folytatják az edzéseket.

Fontosabb elismeréseik közé tartozik 
egyebek között egy 2010-ben elnyert csa-
pat-életműdíj, melyet azóta sem kapott 
meg egyetlen közösség sem hiphop kategó-
riában. Tóth Krisztina 2015-ben az év tán-
cosa, majd 2016-ban az az év koreográfusa 
lett. Az egyesület 2017-ben megkapta csa-
pat kategóriában a Heves Megye Legjobb 
Sportegyesülete kitüntetést. A csapatok 
kijutottak két Európa-bajnokságra és egy 
világbajnokságra, ahol dobogósok, vala-
mint kategóriájuk legjobb magyar csapata 
lettek 2019-ben, amikor Prima díjra is je-
lölték az egyesületet.

Farkas István

A BlackJam! Sportegyesületet két 
évvel ezelőtt Prima díjra jelölték
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COVID: NE KOCKÁZTASSA AZ ÉLETÉT!

VÉDELMI ALAP: ÓZONGENERÁTOROKAT VÁSÁROLTAK 

Teljesen természetes, hogy min-
denki félti a megélhetését, a 
munkahelyét. Ám az egyáltalán 
nem természetes, ha emiatt vala-

ki betegen jár dolgozni, vagy a gyógyulását 
kockáztatja. Különösen igaz ez a covid-fer-
tőzésben szenvedők esetében, mert ha a be-
tegség nem enyhe lefolyású, és valaki nem 
kér időben segítséget, nem megy időben 
kórházba, akár az életével is fizethet.

Az életét kockáztatja az is, aki nem veszi 
komolyan a tüneteit, és azt hiszi, az ő szerve-
zete képes legyőzni a vírust. Erősnek mutatja 
magát csak azért, mert nem akar kórházba 
kerülni. Pedig az időben érkező, szakszerű 
orvosi ellátásnak köszönhetően sok esetben 
nincs szükség arra, hogy a beteg lélegeztető 
gépre kerüljön, gyorsabb a gyógyulása, és a 

súlyosabb szövődmények is elkerülhetők. 
Míg az otthon lábadozó covid-betegek álta-
lában semmilyen gyógyszeres ellátásban nem 
részesülnek, a kórházi kezelés alatt állók álla-
potuknak megfelelően megkapnak minden 
olyan gyógykezelést, gyógyszert, ami köny-
nyíthet a betegségükön.

Senki ne zsigerelje ki annyira a szerveze-
tét, hogy az oxigéntámogatásra szoruljon! 
Nem érdemes kockáztatni!

A koronavírus tünetei az eddigi esetek alap-
ján a legenyhébbektől a súlyos esetekig, sőt a 
halált okozó betegségig terjednek. Ilyen a láz, 
a száraz köhögés, a légzési nehézség, a fáradt-
ság, egyes betegeknél jelentkezhet izomfájda-
lom, orrdugulás, orrfolyás, de vannak olyan 
fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen 
tünet és nem érzik magukat betegnek.

Ha valaki fertőzöttnek érzi magát, ma-
radjon otthon, ne menjen közösségbe! Ne 
személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, 
hanem telefonon hívja fel háziorvosát!

Ha valakinél felmerült a koronavírus-fer-
tőzés gyanúja, a tünetei enyhék, és nem tar-
tozik a betegség szempontjából kockázati 
csoportba, otthonában elkülöníthető.

Ha valakinek a tünetei súlyosak – ilyen a ne-
hézlégzés, a tüdőgyulladás –, vagy a rizikó cso-
portba tartozik, illetve a rizikócsoportba tartozó 
családtagja van, azt az Országos Mentőszolgálat 
a területileg illetékes infektológiai osztályra vagy 
járványkórházba, vagy a COVID-19 beteg ellá-
tására kijelölt egyéb intézménybe szállítja. A 
kórházban minden szükséges vizsgálatot elvé-
geznek, és a kezelés attól függ, hogy a betegség 
mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású.

A Koronavírus Védelmi Alapot tavaly márci-
usban hozta létre Gyöngyös önkormányzata a 
covid-járvány felerősödése idején. Az eredeti 
szándék szerint egy koronavírus kimutatásá-
ra is alkalmas tesztgépet szeretett volna vásá-
rolni az önkormányzat, amely vállalta, hogy 
költségvetéséből biztosítja a diagnoszikai 
készülék beszerzéséhez szükséges 25 millió 
forintot, ám a költségek csökkentése érdeké-
ben társadalmi összefogást kezdeményezett. 
A tesztgépet a Bugát Pál Kórház kapta volna 
meg használatra. Ám a beszerzéssel megbízott 
cég jelezte, sem a szállítási határidőt, sem a gép 
működtetéséhez szükséges eszközöket nem 
tudja biztosítani, ezért az önkormányzat elállt 
az eredetileg tervezett gép megvásárlásától.

Ezt követően született megrendelés egy má-
sik, olcsóbb berendezésre. A rendelést követően 
az új beszállítóval folyamatos volt a kapcsolat-

tartás, de a diagnosztikai gép hetekig nem érke-
zett meg Gyöngyösre, és azt sem lehetett tudni, 
mikor hagyhatja el pontosan Kínát. A szállítást 
vállaló cég késlekedése miatt a város ismét le-
mondta a megrendelést. Tavaly nyár elején a 
járványhelyzet sem indokolta már a tesztgép 
megvásárlását. Ebben – ahogyan mindkét gép 
megvásárlásában is – a Bugát Pál Kórház szak-
mai vezetése is megerősítette a polgármestert. 

A Koronavírus Védelmi Alap, ahogyan a ne-
vében is benne van, védelmi feladatokra jött létre.

A társadalmi felajánlásoknak köszönhe-
tően a hozzá rendelt számlán 3 millió 700 
ezer forint gyűlt össze. Ebből a pénzből idén 
januárban 3 millió 75 ezer forint volt a szám-
lán. A felhasznált összegből az intézmények 
biztonságos működtetése érdekében Gyön-
gyös mind a kilenc óvodájába és mind a négy 
bölcsődéjébe ózongenerátort vásárolt a cso-

portszobák és más helyiségek fertőtlenítésére.
Az önkormányzat továbbá gondoskodott 

arról is, hogy szintén ózongenerátorral lehes-
sen fertőtleníteni a Kistérségi Humán Szolgál-
tató Központ szervezeti egységeként működő 
Családok Átmeneti Otthonában, a Család- és 
Gyermekjóléti Központban, a Család- és gyer-
mekjóléti Szolgálatnál, a Hétszínvirág Napkö-
zi Otthonban és az Idősek Klubjában.

A levegő- és felületfertőtlenítő berende-
zések jó szolgálatot tettek az Egressy Béni 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tor-
natermének fertőtlenítésében is, ahol a Ver-
seny utcai robbanást követően elszállásol-
ták az otthonukból kiköltöztetett lakókat.

Az járvány kitörése óta a város költségve-
tése, valamint a védelmialap terhére, eddig 
16,5 millió forintot fordított védekezésre az 
önkormányzat.

LASSAN CSENDESEDIK A JÁRVÁNY AZ IDŐSOTTHONBAN
A fokozott óvintézkedések ellenére is 
megjelent a koronavírus a gyöngyösi 
Idősek Bentlakásos Otthonában (IBO). 
Január közepén több gondozott és ápolt 
tesztje lett pozitív. Az érintettek egy része 
tünetmentes volt, a betegek többségének 
enyhe tüneteik voltak. Őket elkülönítették, 
továbbá az intézményben megtettek min-
den szükséges intézkedést, hogy megaka-
dályozzák a vírus további terjedését.

Az Idősek Bentlakásos Otthonát működ-
tető Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 
(KHSZK) tájékoztatás szerint a járványügyi 
intézkedési tervnek megfelelően az intézmé-
nyen belül megtörtént a koronavírus enyhe 
tüneteit mutató, illetve tünetmentes gondo-
zottak elkülönítése, folyamatos megfigyelé-
se, a fokozott fertőtlenítés, valamint a pozi-
tivitást mutató dolgozók pótlása is.

Az idősotthon valamennyi lakójának hoz-
zátartozóit értesítették a járvány megjelenése-
kor, a kapcsolattartás kizárólag telefonos, vagy 
elektronikus formában lehetséges. A járvány 
teljes időszaka alatt az orvosi ellátás biztosított 
volt, és csak az intézmény orvosának javaslata 
és elrendelése alapján – különösen indokolt 
esetben – került kórházi kezelésre lakó. A jár-
vány eddigi időtartama alatt az elhalálozás az 
intézményben nem volt lényegesen magasabb, 
mint vírusmentes időszakokban.

A vírussal megfertőzött lakók jelentős ré-
szét február első napjaiban az intézmény or-
vosa gyógyultnak nyilvánította, ők kikerül-
tek a hatósági karantén alól - ma már fizikai 
és lélekerősítő sétákat tehetnek az udvaron. 
A járványügyi megfigyelés utolsó szakaszá-
ban a nem vírusfertőzött, negatív lakók és 
dolgozók ismételt tesztelése a napokban 

megtörtént. A gyógyult lakók és a vírusmen-
tes tesztelések együttes eredményének függ-
vényében történhet majd meg hatóságilag a 
járványügyi karantén teljes feloldása. Majd 
az intézmény teljeskörű fertőtlenítése után – 
melyhez szeretnénk a katonaság segítségét is 
kérni -reméljük hamarosan megtörténhet a 
védőoltások által a teljeskörű átoltottság biz-
tosítása a gyöngyösi otthonban is. Az intéz-
mény naponta egyeztet a megyei és a járási 
kormányhivatal népegészségügyi osztályával, 
járványügyi szakembereivel, valamint a fenn-
tartó önkormányzattal. Minden segítséget és 
szakmai támogatást megkapott a kialakult 
helyzet kezelésére a fenti szervezetektől a jár-
vány mielőbbi megfékezése érdekében.

Az oltás általi védettség megszerzését kö-
vetően ismételten találkozhatnak szeretteik-
kel az intézmény lakói.
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SPORTOLÓKAT ÉS DIÁKOKAT JUTALMAZ A VÁROS

A tavalyi utolsó rendhagyó tes-
tületi ülésen számos kitünte-
tés odaítéléséről is döntött a 
képviselő-testület. Az Év után-

pótlás leány sportolója Pernyész Dorottya 
uszonyosúszó, az Év női sportolója Borbély 
Anett triatlonos, futó, az Év utánpótlás fiú 
sportolója Magda Boldizsár úszó, az Év 
férfi sportolója Mozsár Alex uszonyosúszó, 
az Év utánpótlás csapata a Vak Bottyán Já-
nos Katolikus és Közgazdasági Technikum, 

Gimnázium és Kollégium sportlövő csapa-
ta, az Év csapata az Energia SC strandlab-
darúgó csapata, míg az Év sportszakembere 
Bendiák István, a Bendiák Kyokushinkai 
Közhasznú Karate Sportclub elnöke, klub-
vezetője lett. 

Szintén döntöttek a Gyöngyösi Fiatalok 
a Tudásért, Művészetekért és Közösségért 
kitüntetések odaítéléséről. A Gyöngyösi 
Fiatalok a Tudásért kitüntetésben Kupás 
Vendel Péter, a Berze Nagy János Gimnázi-

um egykori tanulója, az ELTE Bolyai Szak-
kollégium tagja; a Gyöngyösi Fiatalok a 
Művészetekért kitüntetésben Safranka-Peti 
Zsófia táncművész, míg a Gyöngyösi Fia-
talok a Közösségért kitüntetésben Bogdán 
Noémi, a Berze Nagy János Gimnázium 
egykori tanulója részesül.

A Heves Megyei Rendészeti és Közbiz-
tonsági díj kitüntetésre a képviselő-testület 
dr. Zólyomi Gézát, a Gyöngyösi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség vezetőjét terjeszti fel.

Életének 87. évében elhunyt Matus 
Miklós, a Bugát Pál Kórház Alapítvány 
kuratóriumának elnöke, aki három po-
litikai cikluson keresztül volt önkor-
mányzati képviselő Gyöngyösön.

Matus Miklós több mint két évti-
zedig vezette a kórház kuratóriumát, 
melynek fő célkitűzése az intézmény 
gyógyító tevékenységének segítése, a 
gyógyítást, egészségmegőrzést, beteg-

ség-megelőzést, rehabilitációs tevékenységeket szolgáló eszkö-
zök vásárlása, a gyógyulás körülményeinek fejlesztése, valamint 
a kórház orvosainak, szakdolgozóinak tudományos munkájá-
hoz nyújtott támogatás.

Emberséges, önzetlen szolgálata elismeréseként a Bugát Pál 
Kórház vezetése 2020-ban neki ítélte a Wiltner Sándor-díjat.

Életének 93. évében elhunyt Kósik István nyu-
galmazott főkertész, szőlész-borász szakember, 
Gyöngyös díszpolgára, aki a Kertészeti Egye-
tem elvégzése után Tokajhegyalján dolgozott, 
itt kötelezte el magát a minőségi és különleges 
borok készítése mellett. Szakemberként több 
mint negyven évet töltött a Mátraalján, mun-
kásságának köszönhető, hogy a Mátrai borvi-
dék visszakapta jó hírnevét. Kezdeményezésére 
az elavult direkt termő szőlőfajták helyébe, va-

lamint a régi, minőségi termést adó olaszrizling, muscat ottonel, leány-
ka, rizlingszilváni mellé világfajtákat telepített. Szakmai tevékenysége a 
mai napig hatással vannak a helyi szőlész-borász ágazatra.

Kósik István kiemelkedő szőlészeti, borászati munkásságáért 2000-ben 
kapta meg a gyöngyösi képviselő-testülettől a díszpolgári címmel együtt 
járó Pro Civitate-díjat.

In memoriam
MATUS MIKLÓS 

(1934-2021)
KÓSIK ISTVÁN 

(1928-2021)

PÉLDAÉRTÉKŰ VOLT AZ ÖSSZEFOGÁS
Példaértékű összefogás jött létre 
Gyöngyösön a január eleji Verseny utcai 
társasházban történt robbanás elszenve-
dőinek megsegítésére. Az önkormányzat, 
a Városrendészeti Igazgatóság, a helyi 
polgárőrök, a hatóságok, a társasházke-
zelő és számos helyi vállalkozó azonnal 
és a bajbajutottak segítségére sietett.
A legapróbb figyelmeztető jelzések is életet 
menthetnek, ha időben észrevesszük az intő 
jeleket, és figyelmeztetjük a hatóságokat ar-
ról, ha egy ön- és közveszélyes személy nehe-
zíti meg egy közösség életét.

Intő példa volt erre a Verseny utcában janu-
ár 6-án történt szándékos gázrobbantás. Mint 
ismert a detonáció következtében felrobbant 
egy társasház második emeleti lakása, és az 
ott tartózkodó férfi a helyszínen életét vesz-
tette. A tűz és az ingatlan állapota miatt az 
épületből ki kellett menekíteni minden lakót.

A 24 lakásból álló társasház 16 otthoná-
ba a tragédiát követő harmadik napon visz-
szaköltöztek a lakók. Akiknek erre nem volt 
módjuk, önkormányzati bérlakásban várhat-
ják meg, míg a helyreállítás megtörténik. 

Az önkormányzat még a tragédia éjjelén 

intézkedett azonnali szállásról, az érintettek 
gyorssegélyt, élelmet kaptak. A város a kor-
mányzati elvonások miatt nehéz helyzetbe 
került költségvetése ellenére a továbbiakban 
is jelentős szerepet vállal a robbanás miatt 
kárt szenvedett lakók támogatásában. Miután 
a lakástulajdonosok megkapják a biztosítók-
tól a kárfelmérés eredményét, további önkor-
mányzati támogatásra is igényt tarthatnak. A 
felújítandó lakások lakóinak pedig továbbra 
is térítésmentesen biztosít önkormányzati 
bérlakást a város mindaddig, amíg az ingatla-
nok helyreállítása meg nem történik.

Az év eleji tragédia megelőzhető lett vol-
na, ha a jogszabályok megfelelőek – mondta 
Hiesz György polgármester, aki szerint tör-
vénymódosításra lenne szükség annak érde-
kében, hogy az ön- és közveszélyes emberek 
ne tegyék kockára mások életét.

Ha az önkormányzathoz jelzés érkezik 
arról, hogy valaki oly módon veszélyezteti 
egy közösség életét, mint például a Verseny 
utcai robbantó, a hivatal azonnal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. A problémát jelzi a 
Családsegítő Intézetnek, a Gyámhivatalnak 

vagy a járási hivatal vezetőjének telefonon, 
illetve hivatalos levélben; megvizsgáltatja a 
mentális problémával küzdő személy cselek-
vőképességét, ha szükséges, gondnokság alá 
helyezteti; indokolt esetben értesíti a rend-
őrséget; értesíti az illető háziorvosát, illetve 
a társasházkezelőt.

A robbanás után is figyelemmel kíséri az 
önkormányzat a társasházban élők sorsát, és 
igyekszik lehetőségeihez mérten a jelzéseikre 
reagálni, szükség esetén segítséget nyújtani, 
miután a közösségnek igen csekély megtaka-
rítása volt, amiből gazdálkodni tud.

Újabb összefogásnak köszönhetően feb-
ruár első hétvégéjén kitakarították a Verseny 
utcában felrobbant lakást, így megszűnt a 
tarthatatlan, orrfacsaró bűz az ingatlanban. 
Az önkormányzat Közigazgatási és Intézmé-
nyirányítási Igazgatóságának közreműködé-
sével sikerült felkutatni a szerencsétlenség-
ben elhunyt férfi rokonait, akik vállalták a 
lakás kitakarítását. Az NHSZ hulladékszol-
gáltató két konténert ajánlott fel ingyenesen, 
míg a lakásból kidobott lom és szemét lera-
kásának költségeit az önkormányzat vállalta.
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ÉVSZAKTÓL FÜGGETLENÜL HASZNÁLHATÓ AZ ÚJ 
MŰFÜVES PÁLYA

A koronavírus-járvány elmúltával már nem 
csak a sportolók, hanem a gyöngyösiek is 
használhatják majd azt az új műfüves pá-
lyát, melyet nemrég adtak át a Sport Úti 
Sporttelepen.

Hiesz György polgármester az átadó ün-
nepségen elmondta: örül, hogy a városban 
egyre jobb és színvonalasabb sportfejleszté-
sek valósulnak meg. Gyöngyös igazi sport-
város, ahol nagyon sok fiatal, több száz 
gyerek sportol, és az ehhez megteremtett 
feltételek mindenképpen hosszú távú be-
fektetést jelentenek. 

A 44 × 64 méteres négyévszakos sport-
pálya az Energia SC, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség, a Gyöngyösi Sportfólió Kft. és 
Gyöngyös önkormányzata közös együtt-
működésével épült meg, miután erre köz-
ponti forrásból támogatást nyertek. Az 52 
millió forintos beruházás költségének 70 
százalékát a társasági adóval (tao) megfi-
zetett sportfejlesztési támogatás fedezte. A 

további költségeket 
a város önkormány-
zata biztosította.

Csiba Attila, az 
Energia SC elnöke 
elmondta: a beru-
házást már évek óta 
tervezték, hiszen a 
téli felkészülések so-
rán eddig egy pályán 
kellet osztozniuk 
más klub játékosai-
val. További előnyt 
jelent, hogy most 
már kétszer annyi 
gyerek tud edzeni, 
mint korábban.

Vojtekovszki Csaba, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Heves megyei igazgatója kiemel-
te: a cél az, hogy a fiatal és a felnőtt focisták 
megfelelő körülmények között tudjanak 
edzeni, ezért a szövetség igyekszik segíteni 

a helyi klubokat a tao-pályázatokon keresz-
tül, hogy minél több helyen valósulhasson 
meg hasonló fejlesztés.

Kátai Levente

ELEKTROMOS 
AUTÓT KAPOTT A 

CAMPUS
Tisztán elektromos üzemű gépjárműve-
ket és a töltésükre szolgáló állomásokat 
szerzett be a Szent István Egyetem a Köz-
beszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
támogatásával. Az intézményi feladatok 
ellátását segítő 13 autóból egy a gyöngyösi 
Károly Róbert Campusra került. A gép-
járművek üzembe állásukkal közvetetten 
nemcsak az intézmény károsanyag-kibo-
csátását fogják csökkenteni, hanem a gép-
járműpark fenntartási költségeit is. 

Az új flotta ünnepélyes átadó ceremó-
niáján Prof. Dr. Gyuricza Csaba, az in-
tézmény rektora elmondta, az egyetem a 
kormányzati tervekkel összhangban arra 
törekszik, hogy élenjárója legyen annak a 
kezdeményezésnek, miszerint 2030-ra 30 
százalékkal növekedjen Magyarországon 
az elektromos autók aránya.

Világszerte egyre nagyobb figyelmet 
kap a környezettudatosság és a fenntartha-
tóság. A gyöngyösi Károly Róbert Cam-
pus pedig minden lehetőséget megragad 
annak érdekében, hogy a lehető lekisebbre 
csökkentse ökológiai lábnyomát. Az intéz-
mény tanszállodája például tavaly nyerte el 
a „Zöld Szálloda 2021-22” címet.

MEGSZŰNT A 
PARKOLÁSI KÁOSZ A 

LIDL KÖRNYÉKÉN
Normalizálódott a Budai Nagy Antal térnél ko-
rábban tapasztalható parkolási káosz. Az élelmi-
szerüzlet mellett, a szomszédos utcában szabály-
talanul megálló autók nem csak a zöldterületet 
tették tönkre, de veszélyeztették a biztonságos 
járműközlekedést, és az ott lakók életét is elle-
hetetlenítették. 

Az érintett területen az út burkolata olyan kes-
keny, hogy még a kétirányú forgalomnak is ne-
hézséget okoz elmenni egymás mellett. További 
akadályt jelentettek a padkán várakozó járművek, 
balesetveszélyessé téve a járműközlekedést. 

A helyzet orvoslása érdekében a Városfejleszté-
si- és Üzemeltetési Igazgatóság mindkét oldalon 
megállni tilos táblákat helyezett ki, a padkán ki-
egészítő táblával. Az ott lakók a kapubeállókban 
tudnak megállni szabályosan. A vásárlók pedig a 
Lidl aszfaltos parkolójában tudnak parkolni, tiszta 
körülmények között.

A városrendészet közterület-felügyelői a tiltó 
tábla kihelyezését követően a fokozatosság elvét be-
tartva intézkedtek. A szabálytalanul megálló autó-
kat minden esetben először figyelmeztették. 

A táblák kihelyezésének, a visszatérő ellenőrzé-
seknek és az állampolgárok jogkövető magatartásá-
nak köszönhetően mára megszűnt a korábbi kaoti-
kus állapot, már csak elvétve találni szabálytalanul 
parkoló gépjárművet.

BOLTI TOLVAJT 
FOGTAK A 

VÁROSRENDÉSZEK
Az elmúlt időszakban több sikeres akciót 
is végrehajtott a gyöngyösi városrendészet. 
Az önkormányzat részeként működő igaz-
gatóság munkatársai legutóbb január köze-
pén menekülés közben fogtak el egy bolti 
tolvajt. Az egyenruhások épp járőröztek a 
Budai Nagy Antal téren, amikor az ott lévő 
élelmiszerüzletből kirohanó dolgozó kia-
bálására lettek figyelmesek. A szolgálatot 
teljesítő városrendészek habozás nélkül ül-
dözőbe vették az elkövetőt, aki menekülés 
közben a közelben lévő bozótban elesett. 
A férfi megpróbált ellenállni, ezért a város-
rendészeknek kényszerítő eszközt kellett 
alkalmazniuk. A tolvaj az esés következ-
tében könnyű fejsérülést szenvedett, amit 
a mentők elláttak. Ezt követően a tolvajt 
átadták a rendőrségnek.

Az elmúlt időszakban a gyöngyösi vá-
rosrendészet munkatársai több esetben 
tettek feljelentést kijárási tilalom megsze-
gése miatt, de több kábítószer-birtokló is a 
horgukra akadt, valamint illegális áramtol-
vajok felderítésében is részt vettek.

A Gyöngyösi Városrendészeti Igazgató-
ság idei célkitűzése a fokozottabb gyalogos 
járőrözés, a szolgáltató tevékenység erősíté-
se, valamint a bűnmegelőzés.
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VÁROSAINK KIFOSZTÁSA
NEM KORMÁNYZÁS!

A koronavírus-járványt és a nyomában fellépő gaz-
dasági válságot csak széleskörű összefogással tud-
juk legyőzni. Az önkormányzatok erejüket megfeszít-
ve látják el a védekezésben rájuk hárult feladatokat 
– érdemi központi segítség nélkül. Úgy tűnik azon-
ban, hogy a kormány szerint a gazdasági válság ke-
zelésében sincs szükség az önkormányzatokra. Ma-
gukra hagyja őket, sőt, a növekvő feladataik ellenére 
támogatás helyett elvonásokat kapnak.

A koronavírus-járvány és a nyomában fellépő 
társadalmi-gazdasági válság legyőzésében az ön-
kormányzatoknak eddig is fontos szerepük volt. 
Csaknem egy éve erejüket megfeszítve látják el a vé-
dekezésben rájuk hárult feladatokat.

Úgy tűnik azonban, hogy a kormány szerint a vé-
dekezésben nincs szükség az önkormányzatokra. 
Sőt, egyáltalán nincs szükség rájuk. Otthagyja őket a 
frontvonalon küzdeni, és nemhogy utánpótlást nem 
ad, azt az eszközt is elveszi, amivel eddig felvették a 
harcot. Növekvő feladataik ellenére támogatás he-
lyett elvonásokat kapnak.

A kormány a díjemelések megtiltásával és az ipar-
űzési adóbevételek jelentős részének elvonásával 
gyakorlatilag kifosztja és működésképtelenné teszi a 
helyi önkormányzatokat Magyarországon. A kisebb 
településeket kormányzati gyámság alá helyezik. A 
25 ezer fő feletti települések kompenzálásáról pedig 
láthatóan politikai alapon dönt a kormányt, ezt je-
lenti az, hogy a nagyobb önkormányzatok pénzügyi 
helyzetét egyenként tekintik majd át. 

Az iparűzési adó megfelezésének semmi köze a 
gazdasági válság kezeléséhez, annak csakis a Fidesz 
hatalmi politikájához van köze.

Az iparűzési adó bevételéből az önkormányzat 
olyan mindenkinek járó közszolgáltatásokat bizto-
sít mint a helyi tömegközlekedés, a szemétszállítás, 
utak karbantartása, közvilágítás, zöldfelületek keze-
lése, de ebből jut a szociális támogatásokra, a kultú-
ra és sport finanszírozására is. Ezek ellátása a Fidesz 
döntése miatt veszélybe került.

Nem engedhetjük meg, hogy a kormány kiüresítse 
az önkormányzatiság eszméjét, ellehetetlenítse az 
önkormányzatok munkáját és működését. 

Miközben az Orbán-kormány válságkezelésről 
beszél, az önkormányzatok felszámolásával épp 
a válságkezelést teszi lehetetlenné. Az elvonások 
akadályozzák, hogy az önkormányzat a járvány kö-
vetkeztében nehéz helyzetbe került embereket és 
vállalkozásokat támogassa, maga a kormány pedig 
semmit sem segít. Továbbra sincs egyetlen olyan 
kormányzati intézkedés sem, amelyik segítené az 
embereket, akik elvesztették a munkájukat, és nincs 
olyan sem, amely szolgálná bajba került vállalkozá-
sok megsegítést. Bőven jutott azonban az önkor-
mányzatoktól elvett pénzekből Mészáros Lőrinc és a 
többi fideszes oligarcha érdekeltségeinek.

A kormány intézkedései miatt nem lehet ma több 
támogatást nyújtani a bajba jutottaknak, több ön-
kormányzati bérlakást felújítani, óvodákat, bölcső-
déket és más intézményeket fejleszteni vagy a szo-
ciális lakások bérleti díját csökkenteni.
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LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR HASZNÁLATA

LOMTALANÍTÁS

ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS

Hasznos tudnivalók: 
• Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Non-

profit Kft. által üzemeltetett hulladé-
kudvar szolgáltatásainak igénybevételére 
az a magánszemély (helyi lakos) jogo-
sult, aki, hulladékszállítási szerződéssel 
rendelkezik, közszolgáltatási díjfizetési 
kötelezettségnek eleget tett (díjhátralé-
ka nincs), és aki a személyazonosságát 
(hivatalos, fényképes igazolvánnyal) és 
lakcímét (a fényképes igazolvány adata-
ival összhangban álló lakcímkártyával) 
hitelt érdemlően képes igazolni! 

• Az udvar csak a háztartásokban – tehát 

nem az iparban vagy a vállalkozásokban – 
képződő hulladékok befogadására szolgál;

 • A hulladékgyűjtő udvar megközelíthető 
gépjárművel; 

• Az udvarban munkatársunk segíti a jobb 
tájékozódást, illetve a hulladékok elhe-
lyezését az adatfelvétel után. 

A lakossági hulladékudvar nyitvatartási 
rendje: hétfő: 8:00-17:00, kedd: 8:00-
17:00, szerda: 8:00-17:00, csütörtök: 
zárva, péntek: 8:00-17:00, szombat: 
8:00-12:00, vasárnap: zárva. 

A vírushelyzetre való tekintettel ügyintézés 
előtt mindig kérjen tájékoztatást az ügyfél-

szolgálat és hulladékudvar nyitvatartásáról, 
valamint az ügyfélfogadási rendről! 
Ügyfélszolgálat nyitvatartása: hétfő: 
8:00-16:00; kedd: 8:00-16:00; szerda: 
8:00-20:00; csütörtök: zárva; péntek: 
8:00-16:00

Az ügyfélszolgálat és a hulladékudvar 
elérhetősége: 
H-3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19. 
Telefonszám: +36-37/311-894; 
e-mail: info.matra@nhsz.hu; 
web: www.nhszmatra.hu; 
www.nhszeszakkom.hu

A lomtalanítás a korábbi évhez hasonlóan 
zajlik. A közterület rendjének és tisztasá-
gának megőrzése érdekében a lomtalanítás 
nem előre meghirdetett napokon, hanem 
a lakosok egyéni igénybejelentése alapján, 
előre egyeztetett időpontban, társasházak 
esetében a társasház közös képviselőjével 
egyeztetett időpontban végezzük el a be-
gyűjtést. 

A házhoz menő lomtalanítás évente egy 
alkalommal igényelhető (február 1. és októ-
ber 31. között) és legfeljebb 2 m3 lomhulla-
dékot szállítunk el. 

Bővebb tájékoztatást kérhet, és a szol-
gáltatás igénybevételét jelezheti a 06-
37/311-894-es telefonszámon vagy az 

info.matra@nhsz.hu e-címen. 
A lomtalanítás időpontja akkor tekinthe-

tő véglegesnek, amikor írásban vagy telefo-
non visszaigazoljuk az időpontot. 

Lomtalanításkor kihelyezhető hulladé-
kok: olyan szilárd hulladékok, amelyek a 
méretük miatt nem helyezhetők el a kuká-
ban, valamint a rendszeres hulladékszállítás 
alkalmával nem szállíthatók el (pl.: búto-
rok, kerti bútorok, játékok, rongyok). A ki-
sebb méretű lomokat bekötözött zsákokba 
gyűjtsék össze a könnyebb szállíthatóság 
érdekében. 

Lomtalanításkor nem kihelyezhető hul-
ladékok: 

• kommunális hulladék 
• építési törmelék (beton, tégla, cserép, 

mosdókagyló, WC csésze stb.) 
• gumiabroncs 
• szelektíven gyűjthető hulladékok (újság-

papír, kartonpapír, üveg, műanyag pa-
lackok, sörös doboz) 

• zöldhulladék 
• elektronikai cikkek 
• veszélyes anyagokat tartalmazó hulladé-

kok (pl.: festékek, lakkok, olajok, akku-
mulátorok, vegyszerek) 

• valamint minden olyan hulladék, amely 
a begyűjtés során veszélyeztetheti a be-
gyűjtést végző dolgozók testi épségét, 
egészségét.

2021 márciustól decemberig kéthetente 
szállítja el a szolgáltató a zöldhulladékot a 
kiadott ütemterv alapján.

A jövőben minden hulladékszállítási 
szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonos 
számára biztosítják az alkalmanként 3 db 
lebomló zöldhulladékgyűjtő zsákot (leg-
feljebb 3 db/ingatlan/szállítás), valamint 
lehetőséget biztosítanak további lebomló 
gyűjtőzsákok vásárlására is.

Az ingyenes gyűjtőzsák zöld színű, míg 
a vásárolható pótzsákok átlátszó lesz, zöld 
felirattal.

Aki rendelkezik zöldhulladékgyűj-
tő-edénnyel, azt továbbra is használhatja.
A gyűjtések alkalmával:
• legfeljebb 3 db ingyenesen biztosított 

(zöld színű, NHSZ Észak-KOM feliratú) 
zsákot / zöldhulladékgyűjtő-edényt,

• legfeljebb 0,5 m3 összekötegelt
• korlátlan mennyiségben, az ügyfélszol-

gálaton megvásárolt, átlátszó (NHSZ 
Észak-KOM feliratú) lebomló pótzsákot 
szállítanak el az ingatlanoktól.
A pótzsák megvásárolható az ügyfélszol-

gálatokon, ára: 300 ft/db.
Kérjük, hogy a közterületek tisztaságá-

nak megóvása érdekében, a zöldhulladékot 
csak az ütemtervben megjelölt napokon he-
lyezzék ki reggel 7 óráig, oly módon, hogy 
az a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadá-
lyozza, valamint a begyűjtő szállítóeszköz 
által jól megközelíthető legyen. 

Kérjük, hogy egyéb hulladékot (kommu-

nális hulladék, papír, műanyag, veszélyes 
hulladék) ne tegyenek a zöldhulladék közé, 
mert az akadályozza az újrahasznosítást.

A nagyobb ágakat, gallyakat (átmérő 5-6 
cm-nél nem nagyobb és 1 méternél nem 
hosszabbak) összedarabolva és összekötve 
kell elhelyezni a zsákok mellett.

A zöldhulladék elszállításának időpontjai 
a gyongyos.hu oldalon elérhető.
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ÖT ÉV MÉRLEGE
Együttműködés a jászárokszállási gimnázium és az 

OTP Fáy András Alapítvány között

– Mit hozott az ötéves együttműködés a 
középiskola számára?
– Az OTP Fáy András Alapítvány cél-
jai összecsengenek pedagógiai progra-
munkban megfogalmazottakkal. Ezek a 
következők: a diákok pénzügyi tudatos-
ságának fejlesztése, egészség- és környe-
zetvédelmi nevelés, a karriertervezés 
támogatása. Intézményi Karrieriskola 
tréningeken személyre szóló segítséget 
kaphattak tanulóink pályaorientációs 
kérdésekben. Nyaranta a balatonsze-

mesi Sikertáborban diákjaink lehetőséget kaptak arra, hogy feled-
hetetlen szabadidős programokon és pénzügyi témájú képzéseken 
vegyenek részt. 

Az Alapítvány a gimnázium tanórán kívüli rendezvényeiben is 
aktív szerepet vállalt. Támogatásukkal hozhattunk el a gimnázium 
egészségnapjára, illetve családi napjára elismert vendégeket. Eljött 
hozzánk Imre Tóvári Zsuzsanna, a magyar férfi vízilabda-válogatott 
sportpszichológusa, aki a siker, valamint a kudarc lélektanára, vagy 
Győrfi Pál, aki korunk legnagyobb egészségügyi problémáira hívta 
fel a figyelmet. A tanulók szociális érzékenyítésében nagy szerepet 
játszik a közösen szervezett évenkénti karácsonyi adománygyűjtés. 

Minden évben bekapcsolódtunk az Alapítvány tematikus pénz-
ügyi-gazdasági jellegű tréningjeibe. Ezek a foglalkozások is jelen-
tősen hozzájárultak ahhoz, hogy pénzügyi-gazdasági versenyeken 
kimagasló eredményeket ért el iskolánk. 

–  Említene ezekből párat? 
–  Számos ilyen van, a legjelentősebbeket szeretném kiemelni: 2019-
ben két tanulónk, Gyenes Nikol és Czuczor Bence képviselte Ma-
gyarországot a Pénz7 Kvíz európai döntőjében Brüsszelben, miután 
megnyerték az országos döntőt. 2020-ban a pénzügyminisztertől 
átvehették a Pénzügyi Tudatosságért Díjat tanuló kategóriában. 
Ugyanebben az elismerésben részesült tanár kategóriában Kisfalu-
di Irén kollégánk. 2020 novembere újra kiemelkedő sikert hozott: 
Gyenes Nikol a V4-es Közgazdasági Olimpia országos döntőjének 
sikeres teljesítése után bejutott a nemzetközi döntőbe, a legjobb öt 
magyar diák egyikeként.

–  Mennyiben váltotta be a reményeket a gazdasági és pénzügyi 
kultúra tantárgy bevezetése?
–  2017 óta tanítjuk a 9-10 évfolyamon egységesen minden diáknak 
ezt a tantárgyat. Az érdeklődő diákok választhatják a 11. évfolya-
mon a közgazdasági és pénzügyi alapismereteket, a 12. évfolyamon 

az etikus vállalkozói ismereteket. Aki ezekből a tantárgyakból eleget 
tesz a követelményeknek, az gazdasági ismeretek tantárgyból érett-
ségi vizsgára jelentkezhet. Ez jó pontszerző tárgy lehet a felsőokta-
tási intézmények gazdasági karain. Nem ismerek hasonló lehetősé-
geket a környező gimnáziumokban.

Az idén érettségizik az az évfolyam, akikkel elkezdtük ezt a kép-
zést. Több diákunk a gazdasági ismereteket jelöli meg választható 
érettségi tárgyként. Az érettségire való felkészüléshez szép sikerek 
társultak: három diákunk a SZIE Károly Róbert Campus által szer-
vezett Tudományos Diákköri Konferencián gazdasági területen 
nyújtott be szakdolgozatot, mindhárman továbbjutottak az orszá-
gos döntőbe, számukra ez azt is jelenti, hogy már 20 többletpontot 
elkönyvelhetnek az egyetemi felvételin.

–  Ha ilyen sikeresek, akkor bizonyára továbbviszik ezt a képzést.
–  Mindenképpen, ehhez szülői támogatottság is társul.
Továbbra is három tanulmányi területen indítunk képzést, mindhá-
romnak része a gazdasági és pénzügyi kultúra tanítása. A 2021/22-
es tanévben az emelt óraszámú idegen nyelvi, az emelt óraszámú 
informatikai, illetve az emelt óraszámú sport-biológia tanulmányi 
területekre lehet középiskolánkba jelentkezni. Tanulmányi terüle-
teinkről bővebb információkat az iskola honlapján (http://www.
jaszdeak.sulinet.hu) találhatnak az érdeklődők.

–  A pedagógusok munkáját hogyan támogatja az Alapítvány?
–  Az OK Központ Pedagógus Klubjának rendezvényein olyan ne-
ves előadókat hallgathattunk, mint Vekerdy Tamás, Bagdy Emőke, 
Azurák Csaba vagy Oláh Attila, akik a 21. század kihívásai felől 
közelítették meg az oktatás, az egészség-, illetve környezetvédelem 
kérdéseit.

–  Kihívást jelentett 2020-ban az, hogy egyik napról a másikra 
kellett átállniuk az oktatási intézményeknek digitális tanrendre. 
Önök hogy tudták biztosítani ennek hátterét?
–  Szerencsés helyzetben vagyunk: nyolc éve a városi önkormány-
zat támogatásával a hozzánk beiratkozó diákok személyi használatú 
laptopot kapnak, így a digitális átállás technikai háttere biztosított 
volt. A kollégák gyorsan döntöttek az alkalmazható felületekről, 
de az online oktatás mindennapjai mind a pedagógusok mind a ta-
nulók részéről nagy rugalmasságot követeltek. Az idei tanévre már 
tudatosan készültünk digitális oktatásban jól használható tananya-
gokkal. Ugyanakkor a tanárok és tanulók minél hamarabb szeretné-
nek visszatérni a hagyományos oktatási környezethez.
Köszönjük a beszélgetést, és sok sikert kívánunk az iskola 
vezetéséhez!                                                                                                 (x)

A jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 2015 októberétől az OTP Fáy 
András Alapítvány mintaiskolája. Majkutné Tóth Emmát, az intézmény vezetőjét kérdezzük a tapasztalatokról.
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