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ORVOSOK ÜNNEPE: EMBERSZERETET ÉS TEHETSÉG
FOTÓ: SUHA PÉTER

te, hiszen nőttek a bérek, a pályázatoknak
köszönhetően sokat
fejlődött a gyöngyösi
kórház is és rövidebbek lettek a betegutak is.
Hozzátette: hamarosan megújul a pszichiátriai központ és
a kórház ultrahangparkja is.
Az ünnepi beszédet követően Hiesz
György polgármester
átadta a díjazottaknak a Gyöngyös VáKévés Tamás alpolgármester, Hiesz György polgármester,
ros Egészségügyéért
dr. Leövey Gábor főorvos, dr. Szeleczki Loránd háziorvos és kitüntetéseket.
Weisz Péter főigazgató a városi ünnepségen
Dr. Lövey Gábor
képgaléria: gyongyos.hu
főorvos 34 éve szeagyszerű, jó közösséget alkot a rezte meg orvosi diplomáját Debrecenben.
kórház csapata, hiszen tehetséges Gyógyító munkáját a Bugát Pál Kórházban
orvosaink és nagyon jó ápolóink csaknem húsz éve kezdte urológusként. Orvovannak, így nem csak múltja és si pályáját a hivatásszeretet, a betegközpontújelene van az intézménynek, hanem jövője is ság, a betegek iránti elkötelezettség, az alapos- hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Weisz ság és a rendkívüli empátiás készség jellemzi.
Péter, a kórház főigazgatója, aki kiemelete: az
- Egy kórházi orvos egyedül nem, csak csaelmúlt években javult az egészségügy helyze- patban tud eredményesen dolgozni – mond-

N

ta dr. Lövey Gábor, aki megtiszteltetésnek
érzi a kitüntetést, majd hangsúlyozta: Gyöngyös egy nagyon jó város, és örül, hogy az itt
élők befogadták.
Dr. Szeleczki István szintén a Debreceni
Orvostudományi Egyetemen kapott diplomát 45 évvel ezelőtt. Betegsége miatt dr. Szeleczki István helyett fia, dr. Szeleczki Loránd
vette át az önkormányzat elismerését.
A rendezvény alkalmat adott arra is, hogy
átadják a kórház által alapított Wiltner-díjat,
amit a Focival a gyógyulásét jótékonysági focigála szervezői és támogatói kaptak meg annak elismeréseként, hogy az elmúlt öt évben
pénzadománnyal segítették a gyermekosztályt.
Az ünnepségen búcsúztak a nyugdíjba vonuló dr. Juhász Máriától, aki harminc évig
gyógyította a gyöngyösi betegeket.
Az egészségügyi dolgozók ünnepén szakmai munkájuk elismeréseként több kórházi
dolgozó is igazgatói dicséretben részesült.
Hiesz György polgármester az ünnepség
végén pohárköszöntőjében úgy fogalmazott:
a kitüntettek számára minden bizonnyal az
teszi még inkább értékessé az elismerést, hogy
arra maguk a betegek, az ellátottak terjesztették fel őket. Úgy vélte, ennél fontosabb és
pontosabb visszaigazolása aligha létezik egy
orvos munkájának.

Lapindító

ÉKET AKARNAK VERNI KÖZÉNK, NE ENGEDJÜK!
Közel ötven éve élek Gyöngyösön. Ez a város az otthonom, itt neveltük fel három
gyermekünket, ide kötnek ismeretségeim,
barátaim és a munkám is. Politikus vagyok.
A rendszerváltás óta minden döntésemmel
Gyöngyös érdekét igyekszem szolgálni. Nem
szeretnék szerénytelennek látszani, de azt
gondolom, jelentős szerepem volt abban,
hogy Gyöngyösön nem a politikai szereplők
vitái, hanem a konstruktív együttműködés
határozza meg a város és lakói mindennapjait. Ültem bár az ellenzéki vagy a kormányoldalon, mindig ez a cél vezérelt. Gyöngyös
elmúlt kilenc évével példát mutatott az egész
országnak: bebizonyítottuk, hogy a legkülönfélébb értékrendet képviselő pártok is képesek megtalálni a közös hangot, és bár viták
árán, de közös felelősségvállalás mellett képesek alapvetően békében irányítani egy várost.
Ezt a politikai békét érzem most veszélyben.
Az október 13-ai önkormányzati választás
kampánya jóval a törvény által meghatározott idő előtt kezdődött. Köztereinken már
a nyár közepén megjelentek választási plakátok, a postaládákba szórólapok kerültek, a

Facebookon pedig sorra alakultak a politikai
célok vezérelte oldalak, csoportok, amelyek
a tényszerűségnek még a látszatával sem törődve egyetlen célt szolgálnak: éket verni a
gyöngyösiek közé, hogy a kiszolgált politikai
szereplők a megosztott közösségen uralkodni
tudjanak. A város nevét bitorló Facebook-oldal sokszor egyszerű hazugságokkal, de a
legjobb esetben is félinformációk, szándékos
ferdítések révén igyekszik botrányokat gerjeszteni, miközben az igazságot felemlegető,
a botránypropaganda céljaival nem egyező
hozzászólásokat gondosan gyomlálják az oldalon. Nem hagynak lehetőséget a helyesbítésre, nem védhetem meg magam, és azoknak
sem engednek teret, akik közös eredményeink védelmére kelnének. A leggyilkosabb,
uszító propagandát folytatják, amivel közös
értékeinket tiporják sárba. Jól példázza tevékenységüket a Fő téren felállított szabadtéri színpad ellen indított politikai hadjárat,
amellyel sok ember áldozatos munkáját próbálták tönkre tenni, és neves művészek előtt
járatták le városunkat. Aki Gyöngyöst szereti, ilyet nem tesz. A vitának, ellenvélemé-

nyeknek természetesen van helye, de annak
is megvannak a szabályai, hogy ezt miként
közöljük kulturált módon.
A kérdés az, hogy vajon megéri-e? A
szerkesztők vagy a megrendelőik gondolnak-e arra, mit okoznak közösségünknek?
Félrevezető, a tényeket tökéletesen mellőző
információikkal az egész várost járatják le
ország-világ előtt, gyűlöletet keltenek, ellenségeskedést szítanak, miközben a demokratikus játékszabályokat tökéletesen elvetik.
Ízelítőt adnak belőle, mi történne, ha megbízóik irányítanák a várost. Véleménydiktatúra,
amiben csak egyetérteni lehet, akinek szabad
gondolata van, azt azonnal elnyomják. Nem
ezt kívánom szeretett városomnak. Gyöngyöst továbbra is békésen fejlődő városnak
szeretném látni, olyan helynek, ahol a más
véleményen lévőket is emberszámba veszik,
meghallgatják őket, a politika pedig értelmes
párbeszédek útján, konstruktív vitában hozza
meg a döntéseit. Maradjon Gyöngyös békés
kisváros, olyan, amilyennek ötven éve ismerem és szeretem.
Hiesz György polgármester
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MI LESZ A
KERÉKPÁRÚTTAL?

Hiesz György polgármester csak
a hibátlan beruházásokról szóló
dokumentumokat ellenjegyzi
A hibás kivitelezés miatt nem fogja
átvenni az elkészült kerékpárutat –
jelentette ki nemrégiben Hiesz György
polgármester, akit a döntése okairól és
várható következményeiről kérdeztünk.
A beszélgetésből kiderült: nem csak
ezzel a beruházással vannak problémák.

- Nemrégiben kijelenttette, hogy az önkormányzat nem fogja átvenni az új burkolattal ellátott mátrafüredi kerékpárutat.
Miért, és milyen következményei lesznek
ennek?
- A kerékpárút olyan minőségben készült
el, ami elfogadhatatlan. A friss burkolaton
több helyen repedések láthatók, a felújítás
során valami nagyon félrement, nekem pedig ez az egy eszköz van a kezemben, hogy
az elégedetlenségünknek hangot adjak. A beruházást – mint minden műszaki tartalommal bíró uniós pályázatunkat – a Gyöngyösi
Várostérség Fejlesztő Kft. koordinálta, a cég
felügyelőbizottsága pedig független műszaki
ellenőr bevonását kezdeményezte. Hosszú
jogi procedúra előtt állunk, de a gyöngyösiek érdekében végig ki fogok tartani amellett,
hogy amíg a hibákat ki nem javítják – és ez
lehet, hogy sok helyen az aszfalt visszabontá-

sát és újraterítését követeli meg – nem fogom
átvenni a beruházást, nem írom alá az erről
szóló papírokat.
- A Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft.
az önkormányzat saját tulajdonú vállalkozása. A képviselő-testület nem találkozott
korábban a hibákkal?
- De, igen. A műszaki ellenőr korrekt
módon jelezte, naplózta a hibákat, de a
Várostérség Fejlesztőtől mindig megnyugtató válasz érkezett. 2014 végén a választás
utáni patthelyzetet feloldva mindhárom
politikai erő, vagyis az MSZP-DK-Együtt,
a Jobbik és a Fidesz közösen vállalt felelősséget Gyöngyös irányításában. Akkor a Fidesz – talán logikusan – azt kérte, hogy az
ő vezetésükkel alakuljon meg a Gyöngyösi
Várostérség Fejlesztő Kft., amely majd az
összes műszaki tartalommal bíró uniós pályázat előkészítését, lebonyolítását, kivitelezésének megszervezését lebonyolítja, vagyis
a pályázattal kapcsolatban teljes felelősséget
vállal. Az önkormányzat képviselő-testületénél két fontos jogkör maradt: eldönteni,
hogy mire pályázzunk, illetve meghozni a
kft. által előkészített közbeszerzések végső
döntéseit. A Fidesz minden eddigi kampányban azt hirdette, hogy pénzt csak akkor kaphat a város, ha ők irányítják, és bár
ennek ellentmond a 2010 és 2014 közötti
ciklus, amikor a Fidesz vezette a várost, és
a legkevesebb forrás érkezett Gyöngyösre,
mégis bíztunk benne, hogy kapcsolataik
révén a műszaki tervezést, kivitelezést gond
nélkül meg tudják oldani.
- Mi a helyzet a többi uniós támogatású
beruházással?
- A legelőször indult Nagytemplom-beruházás még ma sincs átadva, és ott is több
probléma jelentkezett. A kerékpárút tervezése, kivitelezése ezer sebből vérzik, a művelődési központ energetikai beruházásánál
szintén sok kisebb-nagyobb gond merül
föl. Ami azért is különösen bosszantó, mert
az egyébként százszázalékos finanszírozású
beruházásokhoz a gyöngyösi adófizetők is
jelentős mértékben hozzájárultak, az emelkedő bérköltségek és anyagárak miatt ugyanis a képviselő-testület valamennyi projekthez
pluszforrást szavazott meg. A már elindult
beruházásokon kívül több nyertes pályázatunk is van, melyekre több mint 2,5 milliárd
forint áll rendelkezésünkre, remélem, ezek
jobb minőségben készülnek majd el. Nagyon
fontos fejlesztés lesz a Jeruzsálem Úti Bölcsőde bővítése és energetikai korszerűsítése, az

északnyugati városrészben közmű-, út- és
járdaépítések valósulnak meg, megújul a
Berényi-Haller-kastély és több bérlakásunk,
megvalósul a volt honvédségi laktanya teljes
rehabilitációja egy közöségi és sport célokat
szolgáló Aktív-házzal, út-, parkoló- és közműépítésekkel, kialakítunk egy új iparterületet, és nyertünk forrást kulturális programok megvalósítására, a művelődési központ
további fejlesztésére is. Valamennyi pályázatunk 2017-es, vagyis jelentős csúszásban van,
az időközben bekövetkezett áremelkedések
miatt pedig nagy mértékű drágulásuk várható. Zajlik még egy uniós támogatású projekt
a városban, ami önmagában 2,2 milliárd forintból valósul meg, ennek keretében megvalósul Gyöngyös összes hiányzó utcájának
csatornázása és a szennyvíztelep felújítása.
Ezt a beruházást nem a Várostérség Fejlesztő
Kft. gondozza.
- Egy régóta húzódó nagyberuházás, a
nyugati elkerülő út ügye is újra előkerült.
Ebben van előrelépés?
- Sajnos még mindig csak beszélünk róla,
pedig a Deák Ferenc utcában lakók és sok
más gyöngyösi érdekében az utat már rég
meg kellett volna építeni. A mostani kormánypárt lassan tíz éve minden kampányban előveszi a nyugati elkerülő ügyét, amit
a kampányidőszakokon kívül a legutolsó
döntést leszámítva mindig csak ellenzékben
tartott fontosnak. Az út építését már eredetileg is két ütemben tervezte megvalósítani
az akkori kormány, az első szakasz 2006-ban
el is készült, a tervek pedig az út teljes hos�szára készen voltak. 2009-ben a gazdasági
válság hatására, mint sok más beruházást,
ezt is leállították, és a Fidesz akkor ellenzékben teljesen jogosan követelte az út befejezését. Rengeteget lobbiztunk az útért, 2009
decemberében elmentem Bajnai Gordon
miniszterelnökhöz, és miután sikerült megtalálni a forrást az út befejezésére, elindulhatott a második, befejező szakasz közbeszerzése. Ezt azonban 2010 augusztusában
a megalakult Fidesz-kormány leállította, és
lassan tíz éve nem fejezte be az utat. Gyöngyösiként bízom benne, hogy ezúttal nem
csak kampányfogásról van szó, és valóban
megépül az út. Azért is fontos lenne, mert
a megállapodás értelmében az elkerülő fejében a város visszakapná az állami kezelésű
útjait, így a most botrányosban rossz állapotú Kossuth, Szent Bertalan, Petőfi, Damjanich, Vachott utcák is megújulhatnának.
Pifkó Tamás
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TOVÁBB FEJLŐDIK AZ
INFRASTRUKTÚRA
A nyári szünet előtti utolsó ülésén, valamint a júliusban megtartott rendkívüli
testületi tanácskozásán több beruházás
kiegészítő támogatásához is hozzájárultak a város képviselői.

Segítik a felújítást
A grémium úgy döntött, hogy mintegy 36
millió forinttal járul hozzá a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat (MMSZ) fenntartásában
működő Károly Róbert Középiskola épületének homlokzat- és a tetőfelújításához. Az
ingatlan előtt, balesetveszély miatt, le kellett
zárni a járdaszakaszt.
Ingyenes WIFI-pontok
Az önkormányzat egy EU-s kezdeményezés
keretében 5 millió forintot nyert nyilvános
internet-hozzáférési pontok létrehozására. A
program keretében csaknem húsz helyszínen
alakítanak ki ingyenesen használható hotspotokat, egyebek között a Fő téren, a Barátok
terén, a Bugát Pál téren, a Mátra Múzeum és a
nyolcvanasi kispiac környékén, illetve a mátrafüredi Béke utcánál és Sástón.
Elkészülhet az új munkacsarnok
Az önkormányzat 10 millió forintot biztosít
az újonnan felépült sportcsarnok közműellátásához. Az úgynevezett bemelegítőcsarnok
felépítését a Gyöngyösi Kézilabda Klub tao-finanszírozással építette fel, az önerőt az önkormányzat biztosította a beruházáshoz, és hozzájárult a katasztrófavédelmi felvonulási út, valamint
a sporttalaj költségeihez is közel 90 millió forint
értékben. Az utánpótlássport mellett az iskolai
testnevelés-oktatást is szolgáló csarnok építése
befejeződött, ám a közműellátás még hiányzott.
A képviselők a klub utánpótlásnevelési feladatihoz 5 millió forint pluszforrást biztosítottak.
Aknafedőket cserélnek
Közel 40 szennyvízakna-tetőt cserélnek ki a
Deák Ferenc utcában, melyeket zaj- és rezgéscsillapító gyűrűvel látnak el. Ennek költsége –
aszfaltbontással és -helyreállítással – mintegy
4,3 millió forint, a munkákat a Heves Megyei
Vízmű Zrt. gyöngyösi üzemegysége végzi el a
használati díj terhére.
Megújul az óvoda
Egy EU-s pályázaton az önkormányzat 250
millió forintot nyert a Jeruzsálem Úti Tagóvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítésére, a
bölcsődei férőhelyek bővítésére és a főzőkonyha
fejlesztésére. A közbeszerzési eljárás elkezdődött.
Indul a nevelési év
Szeptemberben 917 gyermek kezdi meg az
óvodát Gyöngyösön, közülük 240-en újként
kerülnek a városban működő kilenc intézmény valamelyikébe. A gyermekek nevelését
89 pedagógus látja el.

Megújul az óvoda konyhája
Még 2018 májusában nyújtott be pályázatot az önkormányzat a Fecske Úti Tagóvoda konyhafejlesztésére. A közel 70 millió
forintos beruházásra benyújtott pályázat
pozitív elbírálásáról tavaly októberben kapott értesítést az önkormányzat, a kivitelezési munkákat a Városgondozási Zrt. végzi.
A több mint egy évvel ezelőtt készült tervezői költségbecsléssel szemben azonban az
időközben bekövetkezett áremelkedések és
az előre nem látható munkák miatt hárommillió forintos többletforrásra lesz szükség,
amit az önkormányzat biztosított annak érdekében, hogy a konyha – amely több gyöngyösi óvodát is ellát – szeptembertől újra
működhessen.
Útfelújítások Mátrafüreden
Mintegy 42 millió forintból újítja fel az
önkormányzat a mátrafüredi Üdülősor utcát, és az Üdülősor utcához csatlakozó Borostyán utca aszfaltozása is megvalósulhat. A
pluszmunkákhoz mintegy 2,5 millió forintos
pluszforrásra van szükség, amit Gyöngyös önkormányzata biztosít.
Támogatás a GYAK-nak
A képviselők 15 millió forintos támogatást
szavaztak meg a Gyöngyösi Atlétikai Klub
(GYAK) számára. A klub az NB III-as labdarúgócsapat finanszírozására fordítja az összeget. A több mint százéves klub által fenntartott, 11 gyöngyösi kötődésű játékost soraiban
tudó egyesület az előző szezonban kiharcolta
a bennmaradást a sportág hazai harmadik vonalában, a következő szezonban pedig az 1-8.
helyek megszerzését tűzte ki célul.
Utat építenek az új iparterülethez
Az önkormányzat 600 millió forintos, európai uniós beruházással új, tízhektáros iparterületet alakít ki, melynek Karácsondi útra
való kikötéséhez egy új feltáró út épül. Azonban az eredeti tervekhez képest szélesebb utat
kell építeni, amihez újabb területeket kell
bevonni. Az újonnan kialakítandó feltáró út
önkormányzati fenntartásba kerül, a szükséges területekért 1,7 millió forint földvédelmi
járulékot kell a városnak fizetnie, amit a képviselő-testület jóváhagyott.
Telket értékesítenek
Az önkormányzati tulajdonban lévő Városgondozási Zrt. egy tulajdonában lévő, de
használaton kívüli, másfél hektáros területre
kapott vételi ajánlatot a szomszédos telken
fejlesztést tervező NHSZ Gyöngyösi Regionális Hulladékkezelő Kft.-től, amely válogatóművet építene a telken. A 40 millió forintos
eladási árat a cég korszerűsítésre fordítja.
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Hírek
KI LEGYEN A KITÜNTETETT?
Hiesz György polgármester szeptember 30ig várja az indoklással ellátott ajánlásokat
arra vonatkozóan, hogy az idén kié legyen
a Gyöngyös Város Szociális Ügyéért díj.
Javaslatot tehet bármely gyöngyös magánszemély, közösség vagy szervezet. Az adományozás részletes feltételei a gyongyos.hu
oldalon megtalálható. A levelet a városvezetőnek címezve (Gyöngyös, Fő tér 13.) lehet
eljuttatni.

MINISZTERI ELISMERÉST
KAPTAK
Az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Batthyány-Strattmann László-díjban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától a fővárosi Semmelweis-napi
ünnepségen dr. Lukács Tóth Gyula patológus főorvos. Ugyanitt Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetést kapott dr. Szabó
Csilla, a tüdőgondozó vezető főorvosa, dr.
Kovács István, sebész főorvos, Hegede Lívia a higiénia vezető szakasszisztense, Kis
János Józsefné, a röntgen osztály munkatársa. A kórház vezetésének felterjesztésére
közösségi kitüntetést érdemelt a krónikus
belgyógyászati osztály ápolói közössége a
minisztertől.

ÖNKÉNTESEK ÜLTETTÉK EL A
LEVENDULÁKAT
Háromszáz tő levendulát ültettek el a Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány által létre hozott fogyatékkal élők lakóotthonának
udvarán. A munkában az otthon dolgozói,
az ott lakók és önkéntesek vettek részt. Az
ültetvényt a kuratórium tagjai azzal a céllal
alakították ki, hogy újabb foglalkoztatási
formát kínálhassanak az otthon lakóinak.
A levendulás kialakítását a város vezetése
pénzügyi támogatással segítette. A tervek
szerint az ültetvényhez kapcsolódóan a
jövőben egy rekreációs központ is kialakítanak, ám az érdeklődők előtt már most is
nyitva áll az otthon kertjének kapuja.

KOMFORTOSABB GYÓGYULÁS
Negyvenöt új, emelt komfortfokozatú kórtermi ágyat, vele járó új felfekvés elleni speciális matracot, és hozzájuk tartozó infúziós
állványokat kapott júliusban a Bugát Pál
Kórház egy fenntartói pályázat kapcsán. A
korszerű bútorok a tartósan ágyhoz kötött
betegek számára nyújtanak segítséget. Az
új betegágyak és a hozzájuk tartozó kiegészítők növelik az ápolási tevékenység hatékonyságát a gyöngyösi kórházban.
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BERKENYEFÁVAL KÖSZÖNTÖTTÉK
DR. BÁLINT GYÖRGYÖT
FOTÓ: SUHA PÉTER

A százéves dr. Bálint Györgynek
élete során számos embert próbáló
helyzetben kellett helytállnia
képgaléria: gyongyos.hu

E

mlékfaültetéssel köszöntötték a
júliusban századik születésnapját ünneplő dr. Bálint Györgyöt
Gyöngyösön. A médiából is jól
ismert kertészmérnök a város szülötte, díszpolgára, és habár évtizedek óta nem Gyöngyösön él, folyamatosan tartja a kapcsolatot
a mátrai településsel, ahol rendszeren vendége a helyi eseményeknek, valamint egyik
alapító tagja volt a 2003-ban létrehozott
Gyöngyös Város Barátainak Köre közhasznú
egyesületnek.
A centenárium emlékére dr. Bálint György
legkedvesebb fáját, egy házi berkenyét ültettek
el a Mátra Múzeumhoz tartozó Orczy-kertben. Az ünnepségen Hiesz György polgármester minden gyöngyösi polgár nevében
köszöntötte az ünnepeltet, és méltatásában
kiemelte: dr. Bálint György egy olyan veszélyekkel és katasztrófákkal teli korban született
és élt, ami valóban embert próbáló volt.
- Nem csak kertészként, íróként, családa-

paként, hanem emberként is példát mutattál
azzal, hogy a halál árnyékából visszatérve
is olyan ember tudtál maradni, aki az átélt
fájdalmak ellenére sem esküdött bosszút és
egész életében tisztelt másokat – utalt a polgármester a holokauszt borzalmaira, melyek a
kertészmérnök családját sem kímélték.
A berkenye az egész család fája: amellett,
hogy szép látványt nyújt, kellemes árnyékot
ad és ízletes termést hoz – fogalmazott a
százéves dr. Bálint György.
- Ez a nap nem a szavak, hanem a tettek
ünnepe, hiszen a fáknak nagyon jelentős szerepük van az életünkben. Bízom benne, hogy
sokan követik majd a példánkat, és ültetnek
egy fát egy jobb, kellemesebb környezet, valamint egy emberségesebb élet reményében
– mondta az ünnepelt.
Az emlékfát dr. Bálint György Hiesz
György polgármesterrel és Gyöngyös Város
Barátainak Köre elnökével, Balázs Ernővel
közösen ültette el az Orczy-kertben.

JÓ SZAKEMBERRE A KÖZSZFÉRÁBAN IS SZÜKSÉG VAN

ÚJ ÉLETMENTŐ KÉSZÜLÉK AZ
ÁLLOMÁSON

Alföldi Éva, a polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője és Molnár József beruházási főelőadó vehette át a köztisztviselők napja
alkalmából rendezett ünnepségen a Gyöngyös Közszolgálatáért
elnevezésű kitüntetés.
– Ez a nap valamennyi közigazgatásban dolgozó munkatársról szól, a kitüntetettek csak a jéghegy csúcsát jelentik –
fogalmazott ünnepi beszédében dr. Tatár
László alpolgármester, aki kiemelte, hogy
a közszolgálati dolgozók az elmúlt évek
kormányzati és önkormányzati intézkedései ellenére is alacsony anyagi megbecsülés mellett végzik sokszor konfliktusoktól sem mentes munkájukat.
Alföldi Éva 2009-ben tett anyakönyvi
Molnár József
szakvizsgát, ezt követően került a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalhoz, ahol
hagyatéki előadóként és anyakönyvvezetőként dolgozik. Molnár József 1977ben szerzett építőgépész üzemmérnök
diplomát, 1996 óta tevékenykedik a közszférában, a beruházási főelőadó 2007
óta dolgozik a Gyöngyösi Polgármesteri
Hivatalban.
A kitüntetéseket átadó Hiesz György
polgármester pohárköszöntőjében úgy
fogalmazott, mindkét díjazott példaérAlföldi Éva
tékű munkát végez a hivatalban, ahol a
városvezető reményei szerint követőik is lesznek majd, mert a jó
szakemberekre egyre nagyobb szükség van a közszférában is.

Nagyon fontos számunkra,
hogy Gyöngyösön elismerik és
megbecsülik a mentősök munkáját. A város már többször
kifejezte ezt a bajtársaink felé,
most pedig egy új életmentő eszköz beszerzéséhez is hozzájárult
az önkormányzat, hogy minél
gyorsabban és szakszerűbben
Fodor István állomásvezető
Hiesz György polgármestertől
láthassuk el a bajbajutottavette át az új készüléket
kat – mondta László Zsóka, az
Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi régiójának gazdasági és
műszaki osztályvezetője azon a sajtótájékoztatón, ahol átadták azt az
új defibrillátort, melynek beszerzéséhez a gyöngyösi önkormányzat 3,5
millió forinttal járult hozzá.
Deutsch Ákos megyei vezető mentőtiszt bemutatta a korszerű eszközt,
amit a gyöngyösi mentőállomás egyetlen esetkocsijában helyeznek el. A
defibrillátor az újraélszetés mellett alkalmas lesz egyebek mellett EKG
készítésére, vérnyomásmérésre, lélegeztetésre, szívritmuszavar kezelésére,
pészmékerezésre, valamint megméri a vér oxigéntelítettségét is.
- Amikor a képviselő-testület úgy döntött, hogy segíti az életmentő
készülék beszerzését, méltányoltuk, hogy mennyi emberen tudnak majd
segíteni, valamint, hogy a mentősök sokszor a száguldó mentőautóban
életüket kockáztatják egy-egy beteg érdekében. Habár a mentőállomás
üzemeltetése nem önkormányzati, hanem állami feladat, soha nem lehet
kérdés, hogy ha szükséges, akkor segítünk – hangsúlyozta Hiesz György
polgármester hozzátéve: azt kívánja, a minél kevesebbszer kelljen használniuk a gyöngyösi mentősöknek a defibrillátort.
Az új 7 millió forintos készülék költségét, mellyel egy régi típusú eszközt cseréltek le, az önkormányzat és az OMSZ közösen finanszírozta.
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Frakcióhírek

NYOLCAS KÖRZET, AHOL CSODA-VÁR
meg. Ennél is jelentősebb azonban az a beruházás, melyet augusztus
elején vehettek birtokba
a gyermekek. Ez a város
legmodernebb, legkorszerűbb játszótere, amely
jellegéből adódóan a
„Csodavár” fantázianevet kapja. A beruházás
értéke mintegy 9 millió
forint. Itt kapott heA Pesti úti szervizúton lévő játszótér a gyerekek nagy
lyet Gyöngyös jelenlegi
kedvence
legnagyobb, 8x9 méteA 2019. évi költségvetésből idén már meg- res játszóvára három csúszdával és a város
valósult a Szövetkezet utcai két lépcső teljes egyetlen csőcsúszdájával, egy álló körforgó, 2
felújítása, és a jövő évben újabb kettő újulhat baba-, 2 hagyományos és egy nagy fészekhin-

ta, egy 4 személyes libikóka, egy homokozó
és egy 3 méter hosszú egyensúlyozó lépegető.
A legkisebbekre is gondoltunk, így a téren
az öt megévő pad mellett a város első, saját
kivitelezésű pelenkázóval ellátott köztéri
padját is kihelyeztük, melyet kérésemre Boros Vince városgazda tervezett és kivitelezett
a kereskedelemben lévők árának töredékéért.
A jövő év feladata a terület körbekerítése,
a játszótér bekamerázása és ivókút kihelyezése. Hiszek abban, hogy ha gyermekeink
szeretnek itt élni, ha jó és hasznos szabadidő
eltöltést tudunk számukra biztosítani, akkor
a szép emlékek hazahozzák majd őket akkor
is, ha az élet messzire sodorná őket a várostól.
dr. Szén Gabriella
önkormányzati képviselő, 8-as körzet

ÖNÁLLÓ POLGÁRMESTERJELÖLTET INDÍT A JOBBIK
Kévés Tamás személyében önálló polgármesterjelöltet indít a Jobbik – így döntött a pártunk önkormányzati frakciója. Az elhatározás azután született, hogy saját elképzeléseink
vannak a városvezetését illetően. Ugyanis sok
olyan probléma van, amelyet nem sikerült
megoldani, így továbbra is várat magára.
A városvezetésben alpolgármesteri helyünk ellenére csak részben tudtunk részt
venni, sok olyan nehézséggel találkoztunk
és negatív dolgot éltünk át, amelyeket csak
polgármesterként, első számú vezetőként
tudunk orvosolni. Ugyanakkor az tagadhatatlan, hogy véleményünk szerint a város
az elmúlt 5 évben sokat fejlődött, amely
elsősorban a körzeti képviselők áldozatos

munkájának köszönhető. Gyöngyösön a
képviselő-testületre ebben a ciklusban jóval nagyobb feladat hárult, mint korábban,
hiszen a választásokat követően nem volt
klasszikus ellenzék. Ezt felismerve a grémium konszenzus alapján működött és a város
érdekében dolgozott. Nagyon fontos, hogy
a következő testületben is olyan nagybetűs
képviselők kapjanak helyet, akik elkötelezettek az általuk nyert körzetük felé, és munkájuk valóban az ott élő emberek képviseletét
jelentse.
Ahogyan ebben az 5 évben, úgy, ha lehetőséget kapunk, a jövőben is azért fogunk dolgozni, hogy egy élhető várost kapjunk, egy
olyan helyet, amely folyamatosan fejlődik, és

az itt élők megelégedésére szolgál. Folyamatosan dolgozunk a közbiztonság javításáért.
Sajnos azt látjuk, hogy a városrendészet a
jelenlegi formájában nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így az mindenképp
reformra szorul. A közbiztonság javítását
már a kezdetekkor zászlónkra tűztük Ezt a
célt szolgálta a térfigyelő kamerák számának
növelése is. Emellett rendkívül fontosnak
tartjuk, a köztisztaság javítását. Ezek azok a
célkitűzések, amelyekből nem engedünk, hiszen egy várost az határoz meg, hogy hogyan
érzik magukat, és hogyan élik meg a mindennapokat a lakói. Mi ezért dolgoztunk és dolgozunk tovább.
Jobbik-frakció

A Frakcióhírek közlésére minden önkormányzati frakciónak lehetőséget biztosítottunk, mellyel ebben a lapszámban a Fidesz-pártcsoport nem kívánt élni.

OLCSÓBB ÉS JOBB LESZ A KÖZVILÁGÍTÁS
Megújul a közvilágítás Gyöngyösön. A bruttó 300 millió forintos beruházással mintegy
3200 közvilágítási lámpatestet cserélnek le
korszerű, energiatakarékos, LED-es fényforrásra.
– A közbeszerzési eljárás során végig ragaszkodtunk a minőséghez, az energiatakarékossági és környezetvédelmi célokhoz, hogy a
gyöngyösiek elégedettek legyenek a végeredménnyel. A szakértők és az önkormányzat áll-

hatatosságának köszönhetően végül Európa
két legnagyobb, legjobb minőségű lámpatesteit gyártó vállalat fényforrásait szerelik fel a
városban, valamint a beruházás költsége sem
lépi át az előre a tervezett költségeket – fogalmazott Hiesz György polgármester.
A várhatóan még idén befejeződő korszerűsítés tetemes energiamegtakarítást eredményez majd a városnak. Az új, fehér fénnyel
világító lámpák nem csak környezetkímélők,

hanem jobban visszaadják majd a színeket, és
világosabbá, ezáltal biztonságosabbá teszik a
közterületeket.
Az önkormányzat a beruházást fejlesztési
hitelből valósítja meg, amelynek fedezetét
a várható energiamegtakarítás adja, vagyis
amit eddig áramra költött a város, azt most a
hitel törlesztésére fordítja majd. Az előzetes
becslések szerint a beruházás három év alatt
megtérül.
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JÁRHATÓ, DE JAVÍTANI KELLENE A HIBÁKAT
füred felé vezető felfestéses útvonala: Szent
Bertalan – Rákóczi – Vezekényi - Dózsa
György – József Attila utca - Spar áruház; a
kerékpárút itt csatlakozik a meglévő vasútvonal melletti nyomvonalhoz. A kisvasút melletti szakaszon nem lehetett szélesíteni, ezért
kellett kétirányúsítani a kerékpárút forgalmát.
Mátrafüred – Gyöngyös irányban a felfestett utak: Őrálló – Papföldi – Kont Bíró
– József Attila – Dózsa György – Táncsics
Mihály – Katona József utca. Az Őrálló utcától a József Attila utca irányába a kijelölt
kerékpárútszakaszt a járda űrszelvényében
lévő villanyoszlopok miatt nem lehetett kétirányúsítani.
Az úttesten, burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom jelzi a kerékpárosok részére az úttesten való haladásra ajánlott útfelületet. Az

ELKEZDTÉK AZ ÚTFELÚJÍTÁST A
HARMADOSZTÁLYON

Az utak felújításával várhatóan még
augusztusban végez a kivitelező HEDO Kft.

Mintegy háromezer négyzetméteren látják
el szilárd burkolattal a Harmadosztály elnevezésű városrész öt utcáját Gyöngyösön.
A Késmárki, a Lőcsei, a Gyergyói és a Csíki
utcában, valamint az Erdélyi tér déli ágában
látják el az aszfalttal a korábban kavicsos földutak felületét.
- Régi adóssága ez a városnak, ezen a városrészen eddig egyáltalán nem volt szilárd
burkolatú út, esőben nyakig sárosan jártak

Kerékpárút: mindaddig nem tekintik
késznek a munkát, amíg a kivitelező
újjá nem építi a kritikus szakaszokat

így megjelölt úttesten fokozottan számolni
kell kerékpárosok közlekedésével.

A TŰZOLTÓKNÁL IS
JÁRTAK A
TÁBOROZÓK
FOTÓ: SUHA PÉTER

FOTÓ: PIFKÓ TAMÁS

gyerekek, felnőttek egyaránt –
mondta Hiesz György polgármester, aki egy hatodik utca
esetleges felújítását is megemlítette. – Az Iglói utca nem
szerepelt a felújításra szántak
között, mert ígéret volt rá,
hogy a közelben működő vállalkozás helyreállítja, de másik
utcát választottak a közlekedésre, így most azon dolgozunk, hogy ezt a fontos beközlekedő utat is leaszfaltozzuk.
A felújításból most kimaradt
kisutcákat pedig zúzalékkal,
mart aszfalttal látjuk el – fogalmazott a városvezető.
A Harmadosztály útépítése
mintegy 32 millió forintba kerül, a munkával várhatóan még augusztusban végeznek.
A beruházás az önkormányzat 300 millió forintos fejlesztési csomagjának részeként valósul meg. A hitelből finanszírozott fejlesztési
csomagban egyebek mellett a mátrafüredi
Üdülősor utca felújítása, a délkeleti városrész csapadékvíz-elvezetési rendszerének,
valamint a zsellérközös területek rehabilitációjának folytatása és a Dél-kálváriaparti
lakótelep útépítése valósul meg, várhatóan
még idén.

FOTÓ: SUHA PÉTER

N

em történt meg a Gyöngyöst
Mátrafüreddel összekötő kerékpárút műszaki átadása, erre csak
az észlelt hibák kijavítása után
hajlandó a város önkormányzata. A bicikliút
most ugyan már járható lenne, de hosszútávon komoly minőségromlást okozhatnak a
repedések, a letörések, és a pontatlan szegélykialakítások, melyeket a felújítás során folyamatosan jeleztek a kivitelezőnek – mondta el
Hiesz György polgármester hozzátéve: műszaki szakértő bevonásával egyeztetést kezdeményeztek a beruházást végző céggel, és mindaddig nem tekintik késznek a munkát, amíg a
kivitelező újjá nem építi a kerékpárutat.
Gyöngyös belterületén sárgával felfestett
útburkolati piktogramok jelölik a kerékpárosút városon belüli nyomvonalát. A Mátra-

A táborozó gyerekek a tűzoltók
mindennapjait is megismerhették

A gyöngyösi önkormányzat az elmúlt évekhez
hasonlóan az idei nyári szünetben is lehetőséget biztosított nyári táborozásra a 7 és 11 éves
korú diákoknak. Az öthetes turnusban, júliustól augusztusig a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolában megrendezett tábor pedagógusaihoz ezúttal a Családsegítő Központ iskolai
szociális segítő munkatársai is csatlakoztak.
Idén csaknem százan táboroztak, őket számos érdekes program várta. Részt vehettek
egyebek között játszóházi, állatkerti és múzeumi foglalkozáson, továbbá ellátogattak a
tűzoltólaktanyába és a rendőrség bemutató
óráira. A táborozásért mindössze a napi háromszori étkezési díjat kellett megfizetniük
szülőknek, az étkezési kedvezményekre való
jogosultságok figyelembevételével.
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FŐTÉRI ESTÉK: KÖZÖSSÉGTEREMTÉS ÚJ FORMÁBAN

FOTÓ: BENEI LÁSZLÓ

előadásokkal, a Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivállal és a Fő téren kialakított környezettel biztosítottuk a formát – mondta
Nagy Andrea, a Nyári Főtéri Estéket szervező
Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. igazgatója hozzátéve: a programokkal nem csak
a gyöngyösieknek,
hanem a Mátrában
szabadságukat töltő
vendégeknek is szerettek volna tartalmas kikapcsolódási
lehetőséget nyújtani.
A július közepén
kezdődött
Főtéri
Nyári Estékhez a
csaknem két hétig
épült, belvárosban
felállított szabadtéri színpad és a több
száz férőhelyes lelátó
biztosít helyszínt. A
Az Attitude Táncműhely fiatal tehetségei a klasszikus
helyi közönség kébalett műfaját népszerűsítették
nyelmét és igényeit
– Azt szerettük volna, ha az emberek nem kielégítve több előadás – főként a városban
a virtuális közegben, hanem a szabadtéri szín- működő művelődő közösségek produkciója
padon bemutatott előadások előtt vagy után – ingyenesen is látogatható volt.
Az igazgató hozzátette: a közönség érdekbeszélnék meg gondolataikat. A tartalomhoz
mi a koncertekkel, filmvetítésekkel, színházi lődése azt igazolja, szükség van a pihentető
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em csak a könnyű nyári kikapcsolódásnak, hanem a szervezők szándéka szerint a kulturált
kommunikációnak is teret biztosított a Gyöngyösön első ízben megrendezett Nyári Főtéri Esték programsorozata.

A Pesti Művész Színház bohózattal
lépett színpadra Gyöngyösön

kikapcsolódást biztosító nyári szabadtéri
rendezvényekre. A különleges hangulat hétről hétre egyre többeket vonzott, akik már
részesei voltak, visszatértek, és jó hírét vitték
a kezdeményezésnek. Ám nem csak a közönségnek, hanem a helyi művelődő csoportoknak is egyedülálló élményt nyújtott, hogy a
megszokotthoz képest nagyobb színpadon és
jóval több néző előtt léphettek fel.
Nagy Andrea végezetül hozzátette: bízik
abban, hogy a közönség megszereti Gyöngyös új kulturális rendezvényét, amely a közösségteremtéshez is új lehetőségeket kínált,
felejthetetlen élményt nyújtva a mindennapokhoz.

KUBA ÉS DÉL-KOREA – KURIÓZUMOK A GYÖNGYÖN
A Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál
számos programját a közönség igényeihez igazították a szervezők az idén. Az
érdeklődők több ingyenesen látogatható
eseményen vehettek részt, és a korábbiakhoz képest megszaporodtak a belvárosi tértáncok is.
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A rendezvény huszonnégyéves története során
mindig arra törekedtünk, hogy a gyöngyösiek
minél inkább magukénak érezzék a néptáncfesztivált, éppen ezért az utóbbi években kérdőíves felmérést is végeztünk azzal kapcsolatban, hogy a közönség milyen programoknak
örülne igazán – mondta Ombódi András, a
fesztivál művészeti vezetője. – A válaszok kiértékelése után döntöttünk úgy, hogy idén nem
rendezünk nyitófelvonulást, csak zárót, és
inkább a tértáncok helyszínét és időtartamát
növeljük, így a közönség többször és hosszabb
betekintést nyerjenek a produkcióba.
A tizenkilencedik Gyöngy igazi meglepetése a kubai tánccsoport volt, ugyanis a karibi szigetország művészei most léptek először
színpadra Gyöngyösön.
- A Gyöngy kiváló nemzetközi kapcsolatainak köszönhető, hogy Kubát is vendégül
láthattuk. A csoport egy svájci fesztiválról
érkezett hozzánk, és Magyarországon kizá-

rólag Gyöngyösön vállaltak vendégszereplést.
A kubaiakhoz hasonlóan
kuriózumnak számított
még a fellépők sorában
a dél-koreai együttes is –
sorolta a művészeti vezető hozzátéve: a közönség
elvárásainak megfelelően
a jövőben is törekszenek
arra, hogy a gyöngyösiek
minél távolabbi ország
kultúráját ismerhessék
meg a tánccon keresztül,
ám nem titkolt szándékuk, hogy a korábban
már bemutatkozó cipruMozgalmas tánc, ragyogó népviselet – a portugál
si törökök vagy grúzok
csoport ünnepi táncokkal szórakoztatta a közönséget
mellett egyéb, például
baszk és breton nemzeti kisebbségeket is zetközi gasztroshow, az ország dudástalálkomegnyerjenek a fesztiválnak, hiszen ezek a zó, és a fesztivál ismét befogadta a Gyöngyösi
közösségek még őrzik az adott folklór hagyo- Nemzetközi Gitárfesztivál és Mesterkurzust.
Ombódi András kiemelte: a kiváló hang- és
mányait.
A Fő téri szabadtéri színpadon bemutatott fénytechnikának köszönhetően kifogástalan
esti táncműsorok mellett több ingyenesen színvonalú audiovizuális élményben volt része
látogatható kísérőprogramja volt a Gyöngy a közönségnek az esti előadásokon, ami Márta
Nemzetközi Folklórfesztiválnak. Nem ma- István technikai vezető munkája nélkül nem
radt el a sokak által kedvelt Fesztivál ízei nem- jöhetett volna létre.
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Hírek
ÚJ JÁRÁSI VEZETŐ
Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott javaslatára dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszter Gombály Lászlót nevezte
ki a Gyöngyösi Járási Hivatal vezetőjének.
Az erről szóló okiratot dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott Egerben nyújtotta át az új
hivatalvezetőnek. Gombály László 2002-től
dolgozik a közigazgatásban, és közel másfél
évtizedes vezetői gyakorlattal rendelkezik. A
Gyöngyösi Járási Hivatal élére az Egri Járási
Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályáról érkezett.
VÁLTOZOTT A HÍVÓSZÁM
A betegellátás hatékonyságának fokozása, a
párhuzamos hívások csökkentése, valamint
az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében a központi orvosi ügyeletet
a betegek az ingyenesen hívható 112-es általános segélyhívószámon érik el. A rendelés a
megszokott helyen és feltételekkel történik
Gyöngyösön, Dózsa György u. 18. szám
alatt, hétfőtől vasárnapig, napi 24 órában.
LEJÁR A PARKOLÓKÁRTYA
Gyöngyös önkormányzata felhívja a toronyház, illetve az autóbusz-pályaudvar környéki,
feltételhez kötött várakozási övezet használatára feljogosító parkolási engedéllyel rendelkező lakosok figyelmét, hogy a parkolókártyák érvényességi ideje egy év, azokat az
egy év lejártával meg kell újítani. Az érvényes
parkolási engedély nélküli várakozás szankciót von maga után. Új parkolókártyát a Városrendészet irodájában lehet igényelni, a Fő
tér 2. szám alatt, ügyfélfogadási időben. Az
ügyintézéshez szükség van a lejáró parkolókártyára. További felvilágosítást a Városrendészet ingyenesen hívható zöld számán kapható: +36-80/203-940.
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ANYATEJ: NEM CSAK A BABÁK
EGÉSZSÉGÉT SZOLGÁLJA

em véletlen a kezdeményezés,
hogy az Egészségügyi Világszervezet az anyatejes táplásás
fontosságára világnappal is felhívja a figyelmet. A nők szülést követő korai
munkába állása, a
tápszereket előállító gyógyszeripar
gyors fejlődése, az
esztétikai változásoktól való félelem,
vagy az édesanya
egészségügyi állapota mellett sok
más befolyásoló tényező létezik, amiBankáné Gergely ért egy csecsemő
Katalin
nem jut anyatejhez
– fogalmazott Hiesz György polgármester a világnap kapcsán megrendezett városi
ünnepségen, hozzátéve: Gyöngyösön 53
éve működik az anyatejgyűjtő állomás, és a
jövőben is minden támogatást megad az önkormányzat, hogy a szolgáltatás zavartalanul
működhessen.
Hiesz György kiemelte: háromgyermekes
édesapaként személyes tapasztalatával is meg
tudja erősíteni az anyatejes tálálással kapcsolatban ismert előnyöket.

Bernáth Dóra területi védőnő tájékoztatásképpen elmondta: a csecsemők egészséges
fejlődése érdekében legalább hat hónapig
anyatejjel kell táplálni a babákat, de a legjobb, ha ez a gyermek kétéves biztosítható. Az anyatejben
ugyanis benne van
minden szükséges
tápanyag, és egyebek mellett megvéd
a fertőzésektől, segíti az idegrendszer
védelmét, továbbá
hozzájárul az édesanya egészségének
megőrzéséhez is.
Szlanicz Éva
A
rendezvény
az anyatej fontosságának kiemelése mellett
alkalmat adott arra is, hogy a polgármester
oklevéllel és jutalommal köszönje meg az
anyatejgyűjtő állomás két dolgozója, Bankáné Gergely Katalin és Szlanicz Éva munkáját.
A hagyományokhoz híven az önkormányzat ajándékcsomaggal viszonozta az
anyatejgyűjtő állomáson tejet leadó édesanyák önzetlenségét, mellyel hozzájárulnak
ahhoz, hogy azok a gyermekek is kapjanak
a számukra legideálisabb táplálékból, akiket
az édesanyjuk nem tud szoptatni.

HARMINCSZOR TELJESÍTVE
Immár harmincadik alkalommal sikeresen teljesítette a Balaton átúszását dr. Gulyás Zoltán.
A főorvosnak tavalyi időeredményén is sikerült
javítania, miután szinte végig háton úszva teljesítette a két part közötti 5200 méteres távot.
SEGÍTSEN A
FEDÉLNÉLKÜLIEKNEK!
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
(KHSZK) által működtetett Hajléktalanok
Gondozóházában nappali melegedő, éjjeli
menedékhely és átmeneti szállás várja a fedél nélkül élőket. Ha az utcán hajléktalan
személyt lát, akkor segít igazán, ha minden
esetben megbizonyosodik róla, hogy milyen
veszélyhelyzet áll fenn. Segítségképpen hívja a Hajléktalanok Gondozóházát az alábbi
telefonszámokon: 37/303-379; +36 30 408
7101; +36 70 340 6909.

Mintegy nyolcvanezer könyvet mozgattak meg a Vachott Sándor Városi
Könyvtárban a nyári nagytakarítás során. A köteteket nem csak a portalanítás
miatt pakolták át, ugyanis egy pályázati támogatásnak köszönhetően a
felnőtt részlegen új könyvespolcokra cserélték a régieket. Az önkormányzat
támogatásával az olvasói terekben új laminált borításra cserélték a régi, nehezen
tisztítható szőnyegpadlókat.
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NÉPSZERŰ A GYÖNGYÖSI CAMPUS
Várhatóan közel 550 elsőéves kezdheti
meg felsőfokú tanulmányait szeptemberben az Eszterházy Károly Egyetem
Gyöngyösi Károly Róbert Campusán.
Idén kiemelkedően nagy volt az érdeklődés a gyöngyösi intézmény iránt, a
tavalyihoz képest 50 százalékkal több
elsős választott itt szakot.

A májusban érettségizett fiatalok mellett
a Gyöngyösi Károly Róbert Campus sok korábbi hallgatója is kihasználta az utolsó lehetőséget, amikor még középfokú nyelvvizsga
és emelt szintű érettségi megléte nélkül is be
lehetett kerülni egy felsőoktatási intézmény
által meghirdetett alapszakra.
A felvételi eredmények alapján az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is a Gazdasági- és

É

Társadalomtudományi Karon induló pénzügy és számvitel, valamint a kereskedelem
és marketing szakok bizonyultak a legnépszerűbbeknek. Az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karon pedig a mezőgazdasági
mérnöki és a vadgazda mérnöki szakokat választották a legtöbben.
A gyöngyösi campus folyamatosan arra
törekszik, hogy a munkaerőpiac igényeihez
igazodva bővítse képzési kínálatát, ezáltal segítse a helyi vállalatokat, valamint a hallgatók
munkába állását. Ezt a célt szolgálta egyebek
között a szeptemberben első alkalommal induló programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés is, amire a pótfelvételi eljárás
során beérkezett jelentkezések nélkül 35 elsős
nyert felvételt.

A gyöngyösi campus egyre népszerűbb
a külföldi hallgatók körében is. Tavaly 110
hallgató tanult az intézményben, ők a világ
40 országából érkeztek. Idén 70 külföldi elsőéves kezdi meg tanulmányait a campuson.
A nemzetközi ösztöndíjakkal, vagy önköltséges formában Gyöngyösön tanuló fiatalok
képzése angolul történik. Az ázsiai, afrikai,
európai és dél-amerikai hallgatókból álló
népes csoportnak köszönhetően, az intézmény magyar hallgatói nem csak az egyetemi nyelvoktatás keretein belül tanulhatják
az angol nyelvet, hanem gyakorolhatják azt a
hétköznapokban, a kollégiumban, valamint
a nemzetközi szabadidős programokon egyaránt.
Nagy Réka

NE BÍZZA ILLETÉKTELENEKRE A HULLADÉKOT!

vente egy alkalommal ingyenesen igényelhető a házhoz menő
lomtalanítás Gyöngyösön. A közszolgáltatón kívül senkinek nincs
joga lomtalanítást végezni vagy hulladékot
átvenni, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a közszolgáltatón kívül senkinek ne adjon át hulladékot, mert annak nagy
része a közterületeken köt ki.
A helyi hirdetési felületeken, újságokban,
szórólapokon rendszeresen jelennek meg
„teljes hagyaték átvételét”, vagy „teljes lomtalanítás elvégzését” ajánló hirdetések. Az
önkormányzathoz több bejelentés is érkezett
az utóbbi hetekben arról, hogy illetéktelenek
az önkormányzat munkatársainak kiadva magukat ajánlják a hulladék elszállítását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az önkormányzat

lakossági hulladékszállítási tevékenységet
nem végez, arra csak a közszolgáltató, az
NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Kft. jogosult. A közszolgáltatón kívül bármely más
személynek átadott hulladék jelentős része
a közterületen, a patakmederben köt ki, és
ehhez az illegális tevékenységhez a hagyaték
vagy a lomhulladék tulajdonosa tevékenyen
hozzájárul. A hulladék tulajdonjoga csak a
közszolgáltatónak történő átadással ruházható át, így az illegálisan lerakott hulladékért
továbbra is az eredeti tulajdonos felel.
Tájékoztatásul közöljük, hogy nem csak
az engedély nélküli hulladékátvétel, hanem
a közszolgáltatón kívül bármely személy részére történő hulladékátadás 50 ezer forintig
terjedő bírsággal sújtható.
A lakásfelújítás, építési tevékenység során

keletkező hulladékok ártalmatlanításra történő szabályos átadását jellemzően az építési
vállalkozó vállalja, ennek díját vállalási ára
tartalmazza. Kérjük, hogy figyeljenek oda a
lakásuk felújítása során keletkező hulladékok
szabályos kezelésére, mert az illegális hulladékelhagyás esetén a hulladék eredeti tulajdonosa vonható felelősségre, illetve ellene szabható ki a hulladékgazdálkodási bírság.
A rendszeres hulladékszállítás mellett keletkező, többlet, vagy speciális hulladékok
szabályos átadására a lakossági hulladékudvar
vagy az évente egy alkalommal igényelhető,
házhoz menő lomtalanítás nyújt megoldást.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
kizárólag a közszolgáltatónak adjon át
hulladékot, senki másnak nincs joga lomtalanítást végezni!

AZ ÖNKORMÁNYZAT IS SEGÍT A HALLGATÓKNAK
Gyöngyös önkormányzata pályázatot ír ki
szociálisan rászoruló gyöngyösi fiatalok
pénzügyi támogatására, a településhez történő kötődés erősítése, a helyi munkaerőpiac
szervezésének segítése, a tanulmányi költségek enyhítése érdekében.
Pályázhat minden gyöngyösi lakóhellyel,
vagy ennek hiányában gyöngyösi tartózkodási hellyel rendelkező, 35. életévét be nem
töltő fiatal, akinek a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét, valamint BA
vagy MSc képzéseken nappali vagy levelező

munkarendben tanulmányokat folytat, vagy
felvételi jelentkezését benyújtotta az Eszterházy Károly Egyetem Károly Róbert Campus
pénzügy és számvitel, kereskedelem és marketing, gazdálkodás és menedzsment, vagy
ezekkel egyenértékű képzésére; bármely hazai
felsőoktatási intézmény előnyben részesített
műszaki alap- vagy mesterképzésére; védőnői
képzésre; egyéb, az önkormányzat aktuális
foglalkoztatási helyzete alapján szükségesnek
minősülő képzésre.
Az ösztöndíj mértéke havonta 40 ezer forint.

A pályázatok beérkezésének határideje
augusztus 31., az elbírálás várható ideje szeptember 30.
További részletes felvilágosítás dr. Lakatos Rozália személyügyi referenstől
kérhető a 37/510-378-as telefonszámon
vagy a lakatos.rozalia@gyongyosph.hu
e-mail címen.
A pályázati formanyomtatvány a
www.gyongyos.hu oldalról letölthető.
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A HÓNAP VÉGÉN KEZDENEK A KÉZISEK
Augusztus 31-én kezdi meg szereplését
a K&H férfi kézilabda liga 2019/2020-as
szezonjában a HE-DO B. Braun Gyöngyös
csapata. A gyöngyösi együttes története
legsikeresebb szezonját zárta az elmúlt
bajnoki évben, nem csak a bajnokság hatodik helyének megszerzésével, hanem a
Liga Kupa első helyének elhódításával is
öregbítették városunk hírnevét.

Az augusztus végén rajtoló új szezonnak
szinte változatlan kerettel áll neki az együttes,
csupán három név alkotja a távozók listáját:
Milorad Krivokapic, Milan Sajin és István Péter folytatja máshol a pályafutását. A távozók
helyét fiatal magyar tehetségekkel töltötték

fel az élvonalbeli csapatnál: jobbátlövő posztra a juniorválogatott Papp Bence érkezik,
balátlövőben pedig a Vecsésről érkező Újvári
Lászlóval bővítik a keretet. Újvári László németországi tapasztalatokkal is rendelkezik,
az NB I-ben 11 mérkőzésen 49 gólt szerzett,
és szintén tagja volt a juniorválogatottnak.
Kapus poszton a Veszprémből igazolt Gödör
Bence erősíti a csapatot, beálló pozícióban
pedig egy régi ismerőst köszönthetnek újra a
gyöngyösi szurkolók: Hegedüs Márk Egerből
tér vissza városunkba.
A HE-DO B. Braun Gyöngyös augusztus
31-én, az újonc Orosháza ellen játssza első
mérkőzését a bajnokságban. Az Eger október

12-én, míg a Mezőkövesd a zárófordulóban,
2020. május 9-én érkezik Gyöngyösre. Csak
jövőre láthatjuk a bajnokság állandó döntőseit is Gyöngyösön: a Telekom Veszprém március 17-én, a MOL-PICK Szeged pedig április
4-én látogat hozzánk.
A HE-DO B. Braun Gyöngyös idén az NB
II-es bajnokságban is indít együttest, a sportág harmadik vonalában a megyei bajnokságból továbbjutott U23-as gárda képviseli majd
a gyöngyösi színeket. A klub többszáz fős
utánpótlás-bázissal rendelkezik, a fiú és a lány
mezőnyben is minden korosztályban képviselteti magát.
Pifkó Tamás

TOUR DE HONGRIE: MAGYAR SIKEREK KÉKESTETŐN
Két magyar versenyző is dobogóra
állhatott a Tour de Hongrie királyetapján, a kékestetői célba másodikként
Dina Márton, a harmadik helyen pedig Valter Attila ért be az első helyen
végző, lett Krists Neilands mögött.
A magyar kerékpáros körverseny
történetében kilencedik alkalommal
rendeztek hegyibefutót hazánk legmagasabb csúcsán, Kékestetőn. A június
15-én délután megrendezett programot több gyöngyösi szervezet és vállalkozás is támogatta. Az önkormányzat mellett a Gyöngyös-Mátra TDM,
A legjobbaknak járó elismerést Hiesz György valamint a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is azonnal úgy gonpolgármester és Eisenkrammer Károly, a
szervezőbizottság elnöke adta át
dolta, hogy ez a nemzetközi figyelem

középpontjában álló esemény a kerékpársporton messze túlmutató lehetőséget kínál a
Mátrának is. Épp ezért a minél impozánsabb
befutó érdekében további partnereket is kerestek a rendezvény támogatásához. A Mias
Hungary Kft., a P&G, a Sándor Autóház és a
Cinema Bridge Mozi egyaránt örömmel állt a
kezdeményezés mellé.
A legrangosabb hazai kerékpáros verseny
kékestetői befutójának napján a profik előtt a
Gyöngyös Fő teréről indult amatőr túra résztvevői kerekeztek fel Mátraházára, ahonnan közülük sokan teljesítették a Kékestetőre vezető
távot is. Elmondható tehát, hogy több okból is
– egyrészt a magyar siker, másrészt az amatőrök
jelentős száma miatt – valódi kerékpárosünnep
helyszíne volt a Mátra és Gyöngyös.

GYÖNGYÖSI BÚVÁRÚSZÓK A VILÁGELITBEN
selik, míg a legutóbbi Európa-bajnokságon remeklő Mozsár Alex és Bukor
Ádám a felnőttek mezőnyében öregbítik a város és a klub hírnevét.
Bronzérmet szerzett a 4x100 méteres váltó tagjaként a Sarm es-Sejkben
rendezett junior uszonyosúszó-világbajnokságon Deme Dorka, a
gyöngyösi Mátrai Erőmű Búvárklub
versenyzője, aki 200 és 400 méteres
felszíni úszásban egyaránt negyedikként csapott célba. Klubtársa, Eperjesi
Mirtill az ötödik helyen végzett 400
A Varga Jázmin, Linzenbold Zsófia, Kiss
Blanka és Deme Dorka alkotta 4x100 méteres méter búvárúszásban.
– Nagyon büszkék vagyunk a lánői felszíni váltó a harmadik helyen végzett
nyok teljesítményére – mondja a
ét gyöngyösi búvárúszó is tagja klub edzője, Veress András. – Mirtill utolsó
volt az egyiptomi Sarm es-Sejk- évében versenyzett a juniorok között, nagy
ben rendezett junior uszonyosú- eredmény, hogy egyéni legjobbjával bekeszó-világbajnokságon a magyar rült a döntős mezőnybe. Dorka még csak
válogatottnak. Eperjesi Mirtill és Deme Dor- 15 éves, tehát ifjúsági korú, ő a 17 évesekkel
ka a Mátrai Erőmű Búvárklub jövőjét képvi- versenyzett, a váltóban elért eredménye és az

K

egyéni döntős helyezései is óriási előrelépést
jelentenek, ráadásul új ifjúsági országos csúcsot állított fel – sorolta az eredményeket a
gyöngyösi szakember.
A tizennégy fős magyar csapat egy arany-,
két ezüst- és öt bronzéremmel zárta a világbajnokságot, amivel az összesített éremtáblázaton az ötödik helyet szerezte meg.
A nyár másik nagy versenye a Görögországban megrendezett felnőtt Európa-bajnokság volt a gyöngyösi búvárúszók számára.
A viadalon a Mátra Erőmű BK versenyzője,
Mozsár Alex 400 méteres búvárúszásban
ezüst, míg 400 méteres felszíni úszásban
bronzérmet szerzett.
Az ugyancsak a gyöngyösi klub színeiben
versenyző felvidéki Bukor Ádám 400 és 800
méter felszíni úszásban is a második helyen
végzett. Mindkét búvárúszó tagja volt a
4x200 méteres váltónak, amellyel bronzérmet szereztek.
Pifkó Tamás
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HÉTBŐL HÉT GYŐZELEM

R

oska László hét versenyszámban
mérettette meg magát, és mindegyikben aranyérmet szerzett a
nyár elején, Gyulán megrendezett
49. Országos Masters Úszóbajnokságon. Az
egyéniben, valamint a vegyes- és mix váltókban is induló gyöngyösi sportoló az első helyezésekkel a magyar bajnoki címet is elnyerte
minden versenyszámban.
Az úszó július végén Torinóban is rajtkőre
állt, ahol a 4x50 méteres férfi vegyesváltóval

Torinói arany – az érmet a férfi
vegyesváltó tagjaként kapta Roska
László

első helyet, 50 méteres mellúszásban pedig
második helyet ért el.
Roska László júliusban sem pihent. A Torinóban megrendezett Európai Szenior Játékok
versenyében 50 méret gyorsúszásban ötödik,
50 méteres pillangóúszásban hetedik helyezést ért el, míg a 4x50 méteres férfi vegyesváltó
tagjaként aranyérmet szerzett. Az olaszországi
megmérettetés utolsó versenynapját pedig egy
ezüstéremmel zárta, amit 50 méteres mellúszásban elért teljesítményével érdemelt ki.

In memoriam

BARTUS JÓZSEF
(1935-2019)

A szabadtéri ötven méteres medencében vízi akadálypálya is várta a gyöngyösi
strand látogatóit. A beruházás 5,5 millió forintból valósult meg, a pályát külön
díj megfizetése nélkül lehetett használni. Az eszközökkel a strand megtartotta
aktív, sportos jellegét. A tervek néhány alkalommal ősszel és télen is kihelyezik az
akadálypálya néhány elemét a benti medencében.

Életének 84. évében elhunyt dr. Bartus József, főgyógyszerész, Gyöngyös díszpolgára.
A szakgyógyszerész 30 éven át vezette a Richter Referencia Patikát, s ez idő alatt önzetlenül szolgálta a város betegeit. Dr. Bartus József,
közreműködött a Bugát-Richter Alapítvány
létrehozásában, a magyarországi gyógyvizek
újra törzskönyvezésében, s neki köszönhető az
ország első Richter-emlékművének felállítása
is. Szűken vett szakmáján kívül helytörténeti
kutatásokat is végzett és végez ma is. Számára
Richter Gedeon személye és életműve minden
tekintetben követendő példa volt.

BOLDIZSÁR ISMÉT CSÚCSOT DÖNTÖTT

Vaszkó Viktor edző tanítványával,
Magda Boldizsárral

Kiválóan szerepeltek a gyöngyösi Parafa Úszóklub versenyzői a Debrecenben és
Győrben megrendezett korosztályos országos úszóbajnokságon. Magda Boldizsár négy
bajnoki címével, egy országos csúcsával a bajnokság legeredményesebb versenyzője lett.
A debreceni megmérettetésen a Parafa
Úszóklubot öt versenyző képviselte, közülük
Boári Benett 100 méteres hátúszásban bronzérmet szerzett.
Győrben Vaszkó Viktor edző tanítványai
az összesített ponttáblázaton az 5. helyen végeztek, és 8 érmmel tértek haza.
A klub két számban indított váltót. A
4x100 méteres mix gyorsváltó Pampuk Panna, Ozsvárt Bence, Zsidai Anna, Magda Boldizsár összeállításban 2. helyen, míg a Zsidai

Anna, Hegedűs Nándor, Pampuk Panna,
Ozsvárt Bence 4x100 méteres mix vegyes váltó a negyedik helyen csapott célba.
Ozsvárt Bence egyéni csúcsot úszva jutott
a 400 méteres gyorsúszás döntőjébe, míg Hegedűs Nándor 200 méter pillangóúszásban
bronzérmet szerzett.
Magda Boldizsár a gyorsúszó számokban 50,
100, 200 és 400 méteren is megvédte bajnoki
címét, melyek közül a 100 méteres gyorsúszás
döntőjében saját korábbi országos csúcsát is
megdöntötte, megnyerve ezzel pályafutása 15.
magyar bajnokságát. Emellett 100 méteres pillangóúszásban ezüstérmet, míg 100 méteres hátúszásban bronzérmet szerzett, majd a verseny
végén megkapta a verseny legeredményesebb
2005-ös fiú versenyzőjének járó különdíjat is.
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„CUKKINI MINDEN MENNYISÉGBEN”
Javában zajlik a cukkiniszezon. Ez a tökféle hálás termés a konyhában, mert változatosan készíthetünk belőle ételeket, és az sem utolsó szempont,
hogy gyorsan elkészül. A hetvenes évek végén a cukkini még ritkaságnak számított hazánkban. A szorgos kertészeknek és a természet sokoldalúságának köszönhetően ma már kerekded, hajlított alakban, sárgán, zölden, feketén, csíkosan, egyszínűen és foltosan egyaránt megtalálhatjuk.
A cukkini virágát is használja a francia és az olasz konyha. A cukkini 95%-a szöveti víz, így kiválóan pótolja a szervezet vízszükségletét. A kisebb,
keskenyebb cukkini íze édesebb, magvai puhák. Ha a kocsánya kemény, régi szedésre vagy túlérettségre utal. Ez a cukkini is ehető, de sokkal
rostosabb, a magvai nyersen már fogyaszthatók könnyedén.
A cukkini nyersen reszelve belekeverhető salátába, szendvicsre, darabolva fűszeres mártásokba, de tehetjük süteménybe, tésztákba, készíthetünk
belőle pürét, vagy grillezhetjük is. Most egy egyszerű, könnyű ebéd- vagy vacsorareceptet osztok meg önökkel.
Nagy Zoltán mesterszakács
Cukkinis, gombás tészta
hozzávalók 4 főre:
3 nagyobb cukkini
0,5 kg gomba
0,5 kg száraz tészta
2 közepes fej vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
só, bors
A cukkinit megmossuk, ha kell, meghámozzuk, félbevágjuk, kimagozzuk, feldaraboljuk. A hagymát felkockázzuk, és kevés olajban üvegesre sütjük. A gombát tisztítás
után felszeletelve a sült hagymára tesszük. Hozzáadjuk a fokhagymát, a sót és a borsot. Pároljuk, amíg a vizet elfövi, de még a cukkini roppanós marad. Közben kifőzzük
a tésztát, majd a sült cukkinis gombára tesszük, és összeforgatjuk. Hogy pikánsabb
legyen, reszeljünk bele egy kis parmezán sajtot.
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KELL-E FÉLNI AZ AFRIKAI
SERTÉSPESTISTŐL?
Kizárólag vaddisznóknál, de Magyarországon is jelen van az afrikai sertéspestis. A betegség miatt a sertéságazat és
a vadásztársadalom jó ideje a terjedés
megakadályozásán dolgozik, de mit
jelent ez nekünk, átlagos vásárlóknak?
Mekkora valójában a veszély és mit
érdemes tudni a betegségről? Többek
között erről is szó esett dr. Bognár Lajos
országos főállatorvossal folytatott beszélgetésünkben.

dr. Bognár Lajos országos
főállatorvos

- Milyen most a hazai afrikai sertéspestis
helyzet?
- Az állategészségügyi szakemberek az
ASP tavaly áprilisi megjelenése óta folyamatosan végzik a vizsgálatokat. Több elhullottan talált vaddisznóban is kimutattuk
már a vírust hazánk észak-keleti területein.
A szakemberek mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a lehető legjobban „helyhez
kössék” a vírust. És bár vannak eseteket, de
szerencsére úgy tűnik, hogy eddig sikerült
egy jól meghatározott térségen belül tartani
a betegséget.
- Mennyire veszélyes ez a betegség?
- Nagyon fontos tisztában lenni azzal,
hogy az ASP az emberre nem veszélyes, kizárólag a vaddisznókat és a házi sertéseket
betegíti meg. A vírus nekünk, embereknek
még akkor sem okozna gondot, ha véletlenül
fertőzött vaddisznó húsát fogyasztanánk.
Erre természetesen nem kerülhet sor, hisz jelenleg az érintett területeken minden elejtett
vaddisznót kötelező megvizsgálni és még negatív eredmény esetén sem vihetik ki a húst
az érintett zónákból.
A betegség megjelenése azonban komoly

gazdasági kárt jelent a vadásztársadalom,
de legfőképp a sertéságazat számára. Maga
a vírus rendkívül ellenálló, megfelelő körülmények között akár évekig is fertőzőképes
marad. Nincs se gyógykezelés, se megelőző
vakcinázás ellene. Ráadásul nem csak „természetes úton” terjed, hanem ún. ragályfogó
eszközökkel, de akár fertőzött hússal, vagy
abból készült termékkel is messzire elhurcolható. Éppen ezért a legfontosabb, hogy a
saját szintjén mindenki betartsa a megelőzéshez szükség előírásokat.
- Ha olyan biztonságosak ezek a termékek, akkor az elmúlt másfél évben miért lehetett többször is hallani, hogy több ország
megtiltotta a magyar hústermékek beszállítását?
- Ezeknek a korlátozásoknak kizárólag járványügyi és nem élelmiszerbiztonsági okai
vannak! Mint említettem, a vírus nagyon
ellenálló és sokféleképpen (élő állattal, eszközökkel, hússal, vagy abból készült termékekkel stb.) terjeszthető. Azok az úgynevezett harmadik (tehát EU-n kívüli) országok,
amelyek megtiltották a magyar termékek
beszállítását, azt szeretnék elkerülni, hogy
akár csak véletlenül is, de fertőzött állat vagy
élelmiszer kerüljön be hozzájuk. Ebből az –
olykor túlzott – elővigyázatosságból adódik
az ágazatot érintő nagy gazdasági kár.
Folyamatosan tárgyaltunk az elmúlt hónapokban és tárgyalunk jelenleg is az érintett
országokkal. hogy a tiltásokat korlátozzák a
fertőzéssel érintett területekre. Számos esetben (például Hongkongnál, Szingapúrnál,
Kanadánál és Vietnámnál) már sikerült is
elérnünk, hogy enyhítsék a kereskedelmi
korlátozásokat. Az Európai Unióba is szállíthatóak a fertőzéssel nem érintett magyarországi területekről az élő sertés, sertéshús,
sertéshúsból készült termékek. A kereskedelmi korlátozások miatt azonban magyar állattartókat és húsfeldolgozókat így is jelentős
kár éri.
- Tehet még valamit a lakosság?
- Régóta fennálló, pont az ASP megelőzéséért bevezetett előírás, hogy külföldről
(főleg Ukrajnából) tilos sertéshúst, illetve
húskészítményt behozni, még magáncélra
is. Ennek ellenőrzésére az állategészségügyi hatóság szorosan együttműködik a
határállomásokon dolgozó szakemberekkel,

szervezetekkel. A poggyászok ellenőrzése
folyamatosan zajlik, de ez nem nyújt 100%os garanciát. Az utazók felelősségteljes magatartása elengedhetetlenül fontos, sajnos
azonban az a szomorú tapasztalat, hogy e
téren vannak hiányosságok. Az elmúlt hónapokban rendszeresen kellett élelmiszert
elkobozni a határállomásokon. Tehát ezúton
is kérek mindenkit, hogy utazásaik során (az
EU-n kívülről) ne hozzanak magukkal sertéshúst, illetve húskészítményt!
- Mit tegyen, aki elhullott vaddisznót lát
az erdőben?
- Ha egy kiránduló elhullott vagy betegnek látszó vaddisznóval találkozik az erdőben, akkor ne bántsa, csak szóljon a hatóságoknak. Ezt megteheti egyrészt a Nébih
zöldszámán (06-80/263-244), de akár a
terület gondozójának, a hatósági állatorvosnak, a járási hivatalnak vagy a település önkormányzatánál is jelezheti a tapasztaltakat.
Fontos, hogy az erdőjáró minél pontosabban
megadja a helyet (akár konkrét gps koordinátákkal), ahol a hullát, vagy a beteg állatott
látta.
- Várható valamilyen korlátozás, ami a
kirándulókat érintheti?
- Az ASP megjelenése miatt a turisztikai
rendezvényeket érintő korlátozás nem várható. A kirándulók az érintett megyékben található, úgynevezett különösen ellenőrzött
területek határán láthatnak majd tájékoztató
plakátokat, ami arra hívja fel a figyelmüket,
hogy afrikai sertéspestissel fertőzött területre kívánnak belépni.
Mivel az ASP emberre nem veszélyes, csak
a vaddisznókat és a házi sertéseket betegíti
meg, így semmilyen kockázatot nem jelent
az ember egészségére, ha elhullott vaddisznóba botlana az erdőt járva. Azonban, ahogy
már szó volt róla, maga a vírus rendkívül
ellenálló, így ha esetleg a kiránduló keze, a
ruhája, a cipője vérrel szennyeződne, kiemelten fontos, hogy addig ne menjen sertések
közelébe, míg kezét, ruházatát le nem mosta,
le nem fertőtlenítette!
Az ASP járvánnyal kapcsolatos legfrissebb
információkról és további hasznos tudnivalókról a Nébih honlapján (https://portal.
nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis)
tájékozódhatnak az érdeklődők.
(x)
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Békét,
párbeszédet,
nyugalmat
szeretnék,
mert csak így
fejlődhetünk.
KEDVES GYÖNGYÖSIEK!
Független polgármesterjelöltként,
gyöngyösiként, több szervezet és
párt támogatásával fogok indulni
az október 13-ai önkormányzati
választáson.
Szeretném folytatni a megkezdett
munkát szeretett városunkért,
Gyöngyösért. Ehhez kérem az
Önök támogatását! A következő hetekben minden gyöngyösi
lakost megkérdezek majd arról,
mit szeretnének a város lakói, mit
várnak tőlünk?
Az elképzeléseket, programokat a
nyilvánosság előtt kívánom megvitatni kihívómmal, Klausmann
Viktorral, a FIDESZ jelöltjével.
Békét, párbeszédet, nyugalmat
szeretnék, mert csak így fejlődhetünk. Folytassuk azt a lendületes
városépítést, amit irányításommal megvalósítottunk az elmúlt
években.
Tisztelettel:
Hiesz György, polgármester

hiesz
györgy

GYÖNGYÖSI
Fizetett politikai hirdetés

POLGÁRMESTERT
A GYÖNGYÖSIEKNEK!
önkormányzati választások 2019. október 13.
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