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Aszőlészeket és a borászokat ün-
nepelték szeptember közepén, 
Gyöngyösön, a háromnapos Mát-
rai Szüreti Napok és Fehérbor 

Fesztiválon. A rendezvényt Hiesz György 
polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjé-
ben kiemelte: két olyan nagy rendezvénye 
van a városnak, májusban és szeptemberben, 

amikor a szőlészeket és a borászokat ünnep-
lik, megköszönve egész éves munkájuk.
Hozzátette: hamarosan megújul a pszi-
chiátriai központ és a kórház ultrahang-

parkja is.
– Nehéz, de sze-

rencsés éven vagyunk 
túl, hiszen az időjárás 
kedvezett, és minden 
remény megvan arra, 
hogy idén is jó borok 
készüljenek – hang-
súlyozta a polgármes-
ter utalva arra, volt 
olyan szezon, amikor 
a jég és az eső okozott 
gondot a szőlészek-
nek. 

A városvezető be-
szédében megemlékezett a fiatalon elhunyt 
borászról, Bárdos Tamásról is.

A három nap alatt a finom borokon kívül 
számos szórakoztató program várta a Fő tér-

re látogatókat, ahol zenés programokat, kon-
certeket is rendeztek.

Idén sem maradt el a szüreti főzőver-
seny, immár huszadik alkalommal főttek 
a szabadtűzön a pörköltek és a gulyások, 
melyeket egy szakértő és egy társadalmi 
zsűri értékelt. A P&G sátránál kóstolóknak 
pedig jótékonykodni is volt lehetőségük: a 
vállalat munkatársi csapata által készített 
ételért adományt felajánlók egy mindössze 
öt hónapra született gyöngyösi csecsemő 
családját segíthették a Tenyérnyi Gyerme-
kek Koraszülött Gyerekekért Alapítványon 
keresztül.

A szórakoztató programok és a tizenhat 
helyi borász nedűire kíváncsi közönség min-
den alkalommal megtöltötte a Fő teret. A 
szabadtéri színpadon a fiatal, feltörekvő ze-
nekaroknak is lehetőségük volt a bemutatko-
zásra, de koncertet adott a Punanny Massif és 
a Follow the flow és a Kozmix is. Az EDDA 
fellépésén pedig rekordszámú nézőközönség 
csápolt a zenekarnak.

AZ IDŐJÁRÁS ALAPJÁN JÓ ÉVJÁRATRA 
SZÁMÍTANAK

Lapindító

Gyöngyös lakossága – csakúgy, mint a me-
gyéé és az országé – fogy és öregszik. Ez 
kettős kihívás elé állítja az önkormányzatot, 
amelynek figyelnie kell a magukra maradt 
idősekre, miközben mindent meg kell tennie 
azért, hogy a fiatalok, akik most a világ vagy 
az ország más városaiban élnek, hazatérjenek, 
és itt boldoguljanak. A mérleg két serpenyő-
jét egyensúlyban kell tartanunk.

A közelgő idősek világnapja kapcsán sokat 
gondolok azokra a szépkorúinkra, akikkel 
az elmúlt hetekben, években alkalmam volt 
szót váltani. Sokan közülük a százéves kort 

is megélték már, bölcsességük, élettapaszta-
latuk pedig olyan kincs, amit egy felelős vá-
rosvezetőnek – pláne, ha idősbarát címmel 
is bír – ki kell aknáznia a jövő nemzedéké-
nek érdekében. Az elmúlt években mindent 
megtettünk azért, hogy kialakítsunk egy 
olyan intézményhálózatot, amelynek segít-
ségével időseink nem maradnak magukra, 
megkaphatják a megfelelő gondoskodást, 

társaságot és progra-
mokat, hogy nyug-
díjas éveiket aktívan 
tölthessék. Adóked-
vezményekkel, élet-
járadék-programmal 
segítjük őket, hogy 
anyagi gondok ne 
nehezítsék életüket.

Közben pedig 
folyamatosan fej-
lesztjük a gyerme-
kintézményeinket, 
óvodáink, bölcső-

déink folyamatosan újulnak meg, játszó-
tereket építünk, letelepedési támogatást 
nyújtunk a fiatal családoknak, segítjük a 
fiatalokat első lakásuk megvásárlásában, 

ösztöndíjat nyújtunk a diplomaszerzéshez. 
Nagycsoportos óvodásainkat megtanítjuk 
úszni, és bár nem önkormányzati fenntar-
tásban működnek, mindent megteszünk 
azért, hogy iskoláink is vonzók legyenek a 
gyerekek és szüleik számára. Ezeknek és a 
számos egyéb intézkedésünknek egyetlen 
célja van: vonzóvá tenni a várost a fiatalok, 
a fiatal családok előtt, hogy ha tanulmánya-
ik el is szólítják őket Gyöngyösről, később 
szívesen térjenek vissza szülővárosukba, ahol 
karnyújtásnyira van kisvasút, állatkert, Adre-
nalinpark, párját ritkító természettudomá-
nyi és egyházi gyűjtemény, ahol az országos 
átlag fölött van az egy főre jutó játszóterek 
száma, parkjaink gondozottak, hívogatók a 
családok és a gyerekek számára, és a szülők 
munkahelye is biztosított.

Hamarosan én is nagypapa leszek, így a 
saját bőrömön érzem, mekkora felelősség 
nyomja a vállunkat. Olyan várost kell építe-
nünk, amely egyszerre szolgálja időseinket, és 
kínál vonzó alternatívát a fiataloknak a család-
alapításhoz. Azon dolgozunk, hogy Gyön-
gyös olyan város legyen, amelyre az unokám 
is büszke lehet majd, ha felnő.

Hiesz György polgármester

AZ IDŐSEK BÖLCSESSÉGE ÉS A FIATALOK 
JÖVŐJE IS NAGY KINCS

Az EDDA koncertjére összegyűlt rajongók teljesen 
megtöltötték a Fő teret
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Az ötéves önkormányzati ciklus végén 
értékelésre kértük Hiesz György polgár-
mestert, aki szerint a békés együttmű-
ködés meghozta a gyümölcsét, sokat 
fejlődhetett a város az elmúlt években.

- Úgy kellett vezetnie a várost, hogy nem 
volt többsége a képviselő-testületben. Eb-
ből a szempontból mennyire értékeli sike-
resnek az elmúlt öt év munkáját?

- A 2014-es választások után patthelyzet 
alakult ki a képviselő-testületben, amelyben 
egyetlen pártnak, az MSZP-nek, Jobbiknak 
és a Fidesznek sem volt abszolút többsége, 
ezért a városvezetésben mindhárom politikai 
erő helyet kapott. Nem volt ellenék és „kor-
mánypárt”, a város irányításában mindenki 
szerepet kapott és szerepet vállalt. A ciklus 
öt költségvetéséből négyet egyhangú szava-
zással fogadtunk el, egyetlen egyszer fordult 
elő, hogy a szavaztok között egy tartózkodás 
is volt. Nyugalomban, békében tudtuk mű-
ködtetni a várost, amire nemigen találunk 
példát máshol, ezért büszkének kell lennünk 
rá, hogy Gyöngyösön ezt meg tudtuk való-
sítani.

– Milyen elvek szerint szervezték a fel-
adatokat?

– A tervezés, a koncepcióalkotás ciklusa 
volt az elmúlt öt év. Olyan fontos doku-
mentumokat sikerült elfogadnunk, amelyek 
a következő évekre is meghatározzák Gyön-
gyös fejlődésének irányát, az önkormányzat 
cselekvési programját. Megalkottuk és elfo-
gadtuk a város turisztikai, gyógyturisztikai, 
városmarketing, sport, kulturális, drogpre-
venciós, esélyegyenlőségi, bűnmegelőzési, 

ifjúsági és egészségügyi fejlesztési koncepci-
óját, ez olyan alapot teremt, amelyre a kö-
vetkező testület építkezni tud majd.

– Többször olvashattuk Öntől, hogy a 
nagyobb beruházásokat csak uniós támo-
gatásból tudják megvalósítani a telepü-
lések. Gyöngyös hogyan teljesített ezen a 
területen?

– Az önkormányzati ciklus egybe esett az 
európai uniós fejlesztési ciklussal, ez lehe-
tőséget adott rá, hogy egy sor olyan dolgot 
megfinanszíroztassunk az unióval, ami ége-
tően fontos volt Gyöngyösnek. Pályáztunk 
és nyertünk forrást a laktanya területének 
rehabilitációjára, az északnyugati városrész 
fejlesztésére, benne a Berényi-Haller kastély 
felújításával, a Szent Bertalan-templom to-
ronysisakjainak helyreállítására, látványlift 
és kerékpárút építésére, a művelődési ház 
energetikai felújítására, a Jeruzsálem úti 
bölcsőde és óvoda fejlesztésére és bővítésére, 
új ipari park kialakítására, egy sor helyi prog-
ram megvalósítására, a művelődési ház esz-
közparkjának fejlesztésére, csatornázásra és 
a szennyvíztelep rekonstrukciójára. Beadtuk 
a Kékestető gyógyturisztikai fejlesztéséről 
szóló pályázatunkat is, ami sajnos nem nyert, 
pedig milyen fontos lett volna, hiszen mél-
tatlan állapotban van az ország teteje. Több 
mint ötmilliárd forint forrást nyertünk el, 
amihez, ha hozzáveszem a nem önkormány-
zati, de szintén uniós pályázatokat, hétmil-
liárd forint fölött járunk. Meg kell említeni 
a társasági adókedvezmények rendszerét, a 
tao-t is, ami lehetővé tette a vállalkozások 
számára, hogy társasági adójuk meghatáro-
zott részével sport- és kulturális célokat se-
gítsenek. Ez jelentős mértékben segítette a 
sportfinanszírozást és a sportlétesítmények 
építését.

– Ennek ellenére a nyertes projekteknek 
csak egy része tudott megvalósulni. Mi volt 
ennek az oka?

– Sajnos a pályázatok megvalósítása na-
gyon nehezen ment, késett a kiírásuk, az 
elbírálásuk, aminek az lett a következménye, 
hogy minden megvalósítás 2017-2019-re 
zúdult be, ami a béremelések hatásaival 
együtt jelentősen felverte a kivitelezői ára-
kat. Emiatt csak úgy tudtuk megvalósítani 
a pályázatok zömét, hogy saját forrásból 
kiegészítettük a támogatást, ami óriási ter-
het jelentett a költségvetésnek. Az elhúzó-
dó elbírálás miatt a Gyöngyösi Várostérség 
Fejlesztő Kft. csak néhány beruházást tudott 
megvalósítani, és azok esetében is előfor-

dultak tervezési, kivitelezési hiányosságok. 
Ilyen volt a kerékpárút, amit a hibák miatt 
nem is vettem át. Bár elkészültek a temp-
lom toronysisakjai és a látványlift, de csak 
októberben lesz átadva. Zajlik a művelődési 
ház felújítása, de ott is vannak gondok. Az 
összes többi, felsorolt fejlesztés a következő 
években fog megvalósulni, több mint 3 mil-
liárd forint értékű beruházást viszünk át a 
következő ciklusra.

– Pályázati forrásokon kívül, saját erőből 
milyen területeken tudott beruházni az ön-
kormányzat?

– A legjelentősebb saját erős beruházá-
saink között két óvodafelújítás szerepel: az 
Epreskert és a Fecske Úti Tagóvoda is telje-
sen megújult, a két intézményre együttesen 
mintegy 200 millió forintot fordítottunk. 
Tao-s pályázat révén felépült egy új edző-
csarnok több mint 300 millió forint érték-
ben, megkezdtük a zsellérközös területek 
rehabilitációját több mint 100 millió forint 
ráfordításával, év végéig 300 millió forint-
ból megvalósul a közvilágítás lámpatestei-
nek LED-es fényforrásokra való cseréje, 
útépítések zajlottak, csapadékvíz-elvezető 
rendszer épül 300 millió forintos fejlesztési 
hitelből. Megvásároltuk a strandon minden 
télen felállított jégpályát, és kialakítottunk 
két körforgalmat. Energetikai korszerűsítés 
zajlott a strandon, ahol új élményelemeket 
hoztunk létre, és számos kisebb anyagi rá-
fordítást igénylő fejlesztést valósítottunk 
meg, mint például mellszobrok kihelyezése 
a közterületekre. Mivel nem volt markáns 
politikai többség a testület egyik oldalán 
sem, ezért rendkívül erőssé vált a képviselői 
lobbi, ami új helyzetet teremtett. A tíz vá-
lasztási körzetben soha nem valósult még 
meg annyi fejlesztés, mint az elmúlt öt év-
ben. Utak, járdák épületek és újultak meg, 
korszerűsítettük a közvilágítást, a csapadék- 
és szennyvíz-elvezető rendszereket, több 
mint 70 millió forintból bővítettük a köz-
terület-figyelő kamerarendszert, több mint 
ötven új kamerát helyeztük ki. Játszótereket 
építettünk, városszerte több mint 300 par-
kolót alakítottunk ki, de jutott forrás virá-
gosításra is. 

– Mindezek ellenére több helyen olvas-
hattuk azt a véleményt, hogy Gyöngyösön 
semmi nem történt az elmúlt öt évben.

– Ennek a számok ellentmondanak. Csak 
vízgazdálkodási feladatokra, szennyvíz- és 
csapadékcsatorna-építésre, illetve az ivóvíz-
hálózat korszerűsítésére több mint egymil-

HIESZ GYÖRGY: A KÖZÖS MUNKA 
MEGHOZTA A GYÜMÖLCSÉT

Hiesz György



2019. októberGYÖNGYÖSI ÚJSÁG4

liárd forintot fordítottunk. Nyolc új gya-
logátkelő helyet alakítottunk ki több mint 
22 millió forintból. Háromszáz új parkoló-
helyet építettünk, amire 167 millió forintot 
költöttünk. Út- és járdafelújítások 730 mil-
lió forintból valósultak meg, a közvilágítás 
korszerűsítésére a 300 milliós LED-es be-
ruházáson felül mintegy 40 millió forintot 
költöttünk. Közel 330 millió forintot for-
dítottunk intézményfelújításokra, köztük a 
két óvoda korszerűsítésére. Új játszóezkö-
zök telepítésére, játszótereink felújítására 
43 millió forintot fordítottunk, több mint 
18 millió forint értékben ültettünk fákat, a 
két új körforgalom kiépítése pedig 48 millió 
forintból valósult meg. Ha valaki összeadja a 
számokat, látnia kell, hogy egyszerűen nem 
igaz, hogy Gyöngyösön semmi ne történt 
volna az elmúlt években. A város legnagyobb 
rendezvényét, a GYÖNGY Folklórfesztivált 
beköltöztettük a Fő térre, ahol idén először 
rendeztünk nyári programsorozatot, nagy 
sikerrel zajlanak az operagálák, és nagyon 
fontos feladatunknak tartottuk a civilek, 

a sport támogatását, aminek meg is lett az 
eredménye: úszóink, különböző utánpót-
lássportolóink fantasztikusan teljesítenek, 
és az NB I.-es kézilabdacsapat is legsikere-
sebb bajnoki évét tudhatja maga mögött. 
De nem csak az önkormányzat beruházásai 
nyomán fejlődött a város: 1,3 milliárd forin-
tos uniós forrásból új tűzoltólaktanya épül, 
a Mátra Múzeum pedig mintegy 350 milliós 
fejlesztést valósíthatott meg. Magánerős be-
ruházásként megépült a sástói libegő, hama-
rosan megnyílik a felújított Avar Szálló, de 
jelentős kapacitásbővítés zajlik az Ózonban 
és a Mátraházi Edzőtáborban is. Hosszan le-
hetne még sorolni azokat a kisebb-nagyobb 
fejlesztéseket, amelyek szebbé, jobbá, élhe-
tőbbé tették városunkat az elmúlt öt évben.

 –Milyen munkahelyteremtő beruházá-
sok valósultak meg?

–Továbbra is óriási a befektetői érdeklő-
dés Gyöngyös iránt. Jelentős bővítést hajt 
végre a Procter & Gamble, a B. Braun, a 
MIAS, a Lézer Trió és a Pannon Concept, 
új gyárat épít a GIANT, amivel az ipari par-

kunk gyakorlatilag betelt. A gyárépítések és 
-bővítések 1800 új munkahelyet teremte-
nek. Megszületett az a kormányzati döntés, 
amelynek értelmében hamarosan kiszélesí-
tik a keleti autópálya lehajtó és a Karácsondi 
út közötti útszakaszt, és körforgalmakat épí-
tenek. Minden remény megvan arra, hogy 
a következő ciklus elején elindul a nyugati 
elkerülőút építése, és ezzel együtt - felújí-
tás után - a város veszi át az állami kezelésű 
utak, a Damjanich, Vachott, Szent Bertalan, 
Kossuth, Petőfi utcák kezelését.

– Mit kíván az október végén megalaku-
ló új testületnek?

– Azt kívánom a következő képviselő-tes-
tületnek, hogy tudja folytatni ezt a munkát, 
tovább tudjon járni azon az úton, amelyen 
közösen elindultunk. Amit itt felsorolt fej-
lesztések közös sikereink, amiben minden 
politikai erőnek szerepe volt. Azt kívánom, 
hogy a következő öt évben is ilyen békében, 
egyetértésben dolgozzanak a pártok a váro-
sért. Én magam is ezt tartom az egyik leg-
fontosabb célomnak.

Jövő májusban indulhat a termelés a 
Giant Gyöngyösön épülő üzemében. 
A világ vezető kerékpárgyártója még 
idén elindítaná a próbaüzemet.

Gyors ütemben folyik az építkezés a gyön-

gyösi ipari parkban, ahol a világ legnagyobb 
kerékpárgyártó vállalata, a Giant mintegy 
három és fél hektáros területen építi fel má-
sodik európai üzemét. A vállalat vezérkara 
nemrég Gyöngyösre látogatott megtekinteni 

az építkezést, egyúttal Hiesz György polgár-
mesterrel is egyeztettek.

– A cég vezetői arról tájékoztattak, hogy 
az első próbaüzemet még idén szeretnék 
megtartani, majd jövő májusban a termelés 
első ütemét is beindítanák – mondta a be-
járáson Hiesz György. – A gyárban összesen 
hatszáz dolgozót foglalkoztatnak majd, ezzel 
együtt a következő két-három évben 1800 
új munkahely jön létre a városban. A Giant 
gyárépítése nyomán már a cég több beszállí-
tója is érdeklődött a városházán, ők ugyan-
csak gondolkodnak azon, hogy Gyöngyösön 
hozzák létre új üzemüket. Az ipari parkunk 
azonban gyakorlatilag betelt, ezért is jelent 
óriási lehetőséget a város számára, hogy hat-
száz millió forintos forrást nyertünk el egy 
új ipari terület kialakítására – fogalmazott a 
városvezető.

A Giant Global Group 15 milliárd forin-
tos beruházással építi meg gyöngyösi kerék-
párgyártó üzemét. A gyár a világ legnagyobb 
kerékpárgyártó vállalatának tizedik, egyben 
második európai üzeme lesz, ahol évente 
egymillió kerékpár gyártását tervezik.

IDÉN MÁR ELINDUL A 
PRÓBAÜZEM A GIANTNÉL

A kerékpárgyártó vállalat vezérkara megtekintette a gyöngyösi építkezést
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Hírek
TÁMOGATÁST KAPNAK

Az Energia SC által tervezett műfüves félpá-
lya megvalósításához 15,5 millió forint vissza 
nem térítendő hozzájárulást biztosít a város 
a 2020-as költségvetés terhére. A sportklub 
sakkszakosztálya pedig 2,5 millió forint ön-
kormányzati támogatást fordíthat a sakkozók 
magasabb osztályban való versenyzésére. Az 
Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány 40 
ezer forintot kapott a Kévés Tamás rendel-
kezésére álló alpolgármesteri keretből, míg 
az Együtt Gyógyulni Könnyebb Alapítvány 
százezer forintot kapott Kiss Tivadar képvi-
selői keretéből. 

ZAJLIK A KARBANTARTÁS
A közutak üzemeltetésére idén 20 millió fo-
rintot különített el a testület. A munkával a 
Városgondozási Zrt.-t bízták meg, amely a 
feladatellátás során újabb úthibákat tárt fel, 
ezek többletforrást igényelnek. A Gyöngyö-
sön zajló központi belterületi útkarbantartási 
munkák elvégzéséhez további négymillió 
forintot biztosít a város. A testület döntése 
értelmében az önkormányzat a Harmadosz-
tályként ismert városrészen zajló útfelújítások 
kapcsán szerződést kötött a kivitelezést végző 
HE-DO Kft.-vel az Iglódi utca helyreállítása 
érdekében is. Az aszfaltozáshoz mintegy 7 
millió forintot biztosít a város. Továbbá kija-
vítják a korábban egy teherautó alatt beom-
lott az úttestet a Csárda utcában. A csapadék-
víz-elvezető csatorna és az út rendbetételére 
12,7 millió forint áll rendelkezésre a költség-
vetés általános tartaléka terhére. 

BIZOTTSÁGI TAGOKAT 
VÁLASZTOTTAK

A gyöngyösi képviselő-testület elfogadta a 
Helyi Választási Bizottság (HVB) tagságát. 
A végleges javaslat kialakításánál figyelem-
mel voltak arra, hogy a választási eljárás során 
mind a jogi szakértelem, mind a civil szerep-
vállalás teret kaphasson. A HVB tagja dr. An-
tal György, dr. Vinczúr Zsolt és Füleki Meny-
hértné, póttagja Balázs Ernő és Farkas István. 

TÖBB LESZ A KAMERA
A biztonságérzet növelése és a nagyobb fi-
gyelmet igénylő városrészek fokozott megfi-
gyelése érdekében újabb 11 mobil térfigyelő 
kamerákat helyez ki a közterületekre az ön-
kormányzat.

BEFUTÓ LEHET GYÖNGYÖS
Gyöngyös jövőre is egyik fontos állomás a 
lehet a Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros 
Körversenynek, ugyanis a város pályázatot 
nyújt be befutó helyszín kategóriában. A 
részvétel biztosításaként a város kötelezettsé-
get vállalt, hogy eredményes pályázat esetén 
10 millió forint támogatást biztosít.

Gyöngyös képviselő-testülete 
méltányolta a Mátrai Hegyköz-
ségek Tanácsa kérelmét, mellyel 
a szervezet tízmillió forintos át-

meneti támogatást kért az önkormányzatá-
tól. Kérelmüket azzal indokolták, hogy egy 
pályázaton elnyert, megegyező összegű hoz-
zájárulást utófinanszírozásként kapnak meg 
a Fő tér 10. szám alatt lévő közösségi tér ki-
alakításához. A beruházás már elkezdődött, 
ám a költségek meghaladják a hegyközség 
anyagi lehetőségeit. A grémium úgy döntött, 
a mátrai szőlészeket és borászokat tömörítő 
közösségnek kamatmentes átmeneti finan-

szírozást biztosít, hatvan napos visszafizetési 
határidővel.

A kölcsönszerződéssel biztosított támo-
gatás likviditási szempontból semmilyen 
kockázatot nem jelent a városnak, hiszen az 
Európai Unió és a hazai költségvetés közös fi-
nanszírozású pályázata garantálja a fedezetet.

A jelenleg zárva lévő, hamarosan megújuló 
Mátrai Borok Háza novemberben, a Már-
ton-napi új évjáratos borok bemutatásával 
nyit ki újra. A felújítás a Fő tér 10. szám alatti 
udvarában épülő színpad elkészülte után kez-
dődik. A beruházást a Mátrai Hegyközségi 
Tanács finanszírozza.

Csupán jövő tavasszal végzik el a Petőfi 
utcában a szennyvízcsatorna cseréjét, amit 
idén őszre terveztek. Az útfelbontással járó 
2,2 milliárd forintos Európai Uniós támo-
gatással megvalósuló beruházást követően 
Gyöngyösön immár teljes egészében csator-
názott lesz.

A kivitelezés átütemezését az indokolta, 
hogy a Petőfi utcában csak az út teljes lezárá-
sával kezdődhetett volna el a munka, ám az 
előírtnál jóval rövidebb idő állt rendelkezés-
re az ideiglenes forgalmi rend és a közösségi 
közlekedés új útvonalának kialakításához, 
valamint a lakosság tájékoztatásához. A Pe-
tőfi utca fenntartását végző állami közútke-
zelő pedig november 10-ig adott engedélyt 
az állami úton folytatható munkavégzésre, 
amivel halasztás esetén már biztosan nem 
végzett volna a csatornacserével megbízott 
kivitelező cég.

NOVEMBERBEN NYIT A MEGÚJULT 
BOROK HÁZA

TAVASSZAL 
BONTJÁK FEL A 
PETŐFI UTCÁT

A közeljövőben megváltozik a parkolási rend 
Gyöngyösön, a Kossuth utcában - tájékoz-
tatta a város önkormányzatát Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósága.

A Koháry - Kossuth - Mátrai úti csomó-
pontban azért van szükség a megállási tilalom 
módosítására, hogy segítsék és biztonságo-
sabbá tegyék a balra kanyarodó gépjárművek 
haladását, és a gyalogátkelőhelyen való közle-
kedést. A Kossuth utcában a parkolás a ter-
vek alapján az alábbiak szerint változik:
– az utca jobb oldalán, vagyis a Szent Erzsé-

bet-templomnál az átkelő után 10 méter 
hosszan kiegészítő táblával rendelik el 
a megállási tilalmat, ezzel elegendő és a 
jelenleginél nagyobb helyet biztosítva az 
autóbuszok kanyarodásához.

– A szemközti oldalon is korlátozzák a par-
kolást, itt 30 méterre az átkelő előtt helye-
zik majd ki a „Megállni tilos” jelzőtáblát.

VÁLTOZIK A 
KOSSUTH UTCAI 

PARKOLÁS

A szociáli-
san rászoru-
ló családok 
idén is szá-
m íthatna k 
az önkor-

mányzat segítségére, amely már a városi 
költségvetés tervezésekor tüzelőanyag vá-
sárlására nyolcmillió forintot, étkezési bur-
gonya beszerzésére pedig kétmillió forintot 
különített el a szociális kiadások terhére. 
A beszerzéshez szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre áll. A megvásárolt tűzifán 

kívül – amit fűtési szezonban lehet majd 
igényelni – az önkormányzat a város köz-
igazgatási területén kivágott fákat, levágott 
gallyakat is a szociálisan rászoruló csalá-
doknak ajánlja fel tüzelésre. A tüzelőanyag-
ból várhatóan mintegy 280 család részesül 
majd.

Az első osztályú étkezési burgonyát szin-
tén a nehéz sorban élő családok, valamint 
az egyedülállók igényelhetik, várhatóan 
20-25 kilogrammos kiszerelésben. Az élel-
miszerből megközelítőleg 540 gyöngyösi-
nek jut majd.

BURGONYÁT ÉS TÜZIFÁT IS ADNAK
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A kampány során többször elhangzott a 
„kétkedők” részéről, hogy a város az utóbbi 
években semmit sem fejlődött, „csendes de-
presszióba” zuhant. Aki ezt állítja, vagy nem 
itt él, vagy nem akar a fejlődésről tudomást 
venni. Tény, hogy a körzeti fejlesztésekre 
soha ennyi pénz nem jutott, mint a jelenlegi 
önkormányzati ciklusban. Ez csak egy vázlat, 
az MSZP-DK által képviselt körzetekben 
megvalósult fejlesztésekről a teljesség igénye 
nélkül:

3. sz. választókerület: több mint 330 
millió forintos fejlesztés

Út- és járdafelújítások, akadálymentesíté-
sek, parkolók építése és felújítása, sétányok 
kialakítása. A „Dombra” vezető lépcsők 
teljes felújítása, a Harrer-Deák F. úti cso-
mópontnál körforgalom építése. A Hattyú 
téren modern sportpálya létesült. Játszóterek 
bekerítése, fitnesz park kialakítása (Arany-
sas-Fecske úti játszótér). Az óvoda északi, 
déli szárnyának felújítása, átjáró építése, a 
konyha felújítása. Több helyen történt csa-
padékvíz-elvezető rendszer felújítás, szeny-
nyvízvezeték rekonstrukció, közvilágítás, 
adventi díszvilágítás kiépítés. Kihelyeztek 21 
padot, 18 köztéri szemetest. Orvosi rendelő 

akadálymentesítése, buszváró kialakítása a 
Csalogány utcában. 

5. sz. választókerület: több mint 100 
millió forintos fejlesztés

Dobó Úti Tagóvoda és Bölcsőde fejlesz-
tése. Több utcában épült új parkoló, illetve 
történt járdafelújítás, akadálymentesítés. 
Az Ady téren pihenőpark és játszótér léte-
sült, a Városkert úti játszótérre új játszótéri 
eszközök kerültek. Új közvilágítás épült a 
Vasöntöde úton. Több helyen új padokat, 
szemeteseket helyeztek ki, fákat és sövénye-
ket telepítettek. Felszereltek hat térfigyelő 
kamerát. Lakó- és pihenőövezet kialakítása 
a Mátrai úti lakótelepen, sebességkorlátozás 
a Dobó úton. 

9. sz. választókerület: közel 250 millió 
forintos fejlesztés

Csapadékvíz-elvezető program a délkeleti 
városrészen, több utcában további csapadék-
víz-elvezető rendszer épült, további tervek 
készültek. Megújult a Verseny utcai közpark. 
Több utcában épült gyeprácsos parkoló. Jár-
dafelújítások, lépcsőfelújítások útfelújítások 
több tízmillió forint összegben, megvalósult 
a Verseny úti „szervizút” teljes felújítása. 

Köztéri kamerarendszer bővítése. A játszó-
tereket körbekerítették, új játszóeszközöket 
helyeztek ki. Forgalomcsillapító gyalogát-
kelőhely létesült az óvodánál és az Esze Ta-
más utcában.

8. sz. választókerület: több mint 100 
millió forintos fejlesztés  

A Pesti és Róbert Károly u. előtti szer-
vizút, a Brassói u., a toronyházhoz vezető 
út, a Szövetkezet utcai lépcső felújítása. Új 
járdák építése, parkolók létesítése, három 
új térfigyelő kamera kiépítése. A Pesti úton 
megépült a város legkorszerűbb játszótere. 
Játszóterek bekerítése, játszótéri eszközök 
beszerzése. Több utcában járdák akadály-
mentesítése, virágládák kihelyezése a Szö-
vetkezet utcában. Karácsonyi díszvilágítás 
fejlesztése. Padok, köztéri szemetesek kihe-
lyezése, modern buszváró épült a toronyhá-
zi buszmegállóban. Az önök szavazatainak 
köszönhetően megépült a kisposta mögötti 
fittneszpark. Strandfejlesztés: gyerekmeden-
ce árnyékolása, mezítlábas ösvény, új játék 
került a nagymedencébe.

dr. Végh Attila frakcióvezető
MSZP-DK-frakció

Frakcióhírek

BESZÉLJENEK A TÉNYEK!

A ciklus végéhez értünk, így számot kell ad-
nunk arról, hogy milyen munkát sikerült 
elvégeznünk az elmúlt öt évben. Azt gondol-
juk, hogy az általunk képviselt körzetek jelen-
tős fejlődésen mentek keresztül, ami azért is 
örvendetes, mert ha egy körzet fejlődik, ak-
kor az egész város fejlődik. 

A ciklus kezdetén megfogalmaztuk azokat 
az alapelveket, melyek alapján a munkánkat 
végezni szerettük volna. Ilyen volt elsődlege-
sen az emberek tényleges képviselete, amely a 
visszajelzések alapján maximálisan sikerült. Mi 
valóban, visszaigazolhatóan a lakosság érdeke-
it képviseltük a testületben, részben azokat a 
problémákat igyekeztünk megoldani, amelyek 
lakossági jelzés alapján merültek fel. Emellett 
olyan fejlesztéseket is igyekeztünk megvalósí-

tani, amelyek szintén az itt élők biztonság- és 
komfortérzetét szolgálta. Így például ez a tes-
tület indított el egy olyan járdafelújítási prog-
ramot, amely során az általunk képviselt körze-
tekben több ezer négyzetméternyi járda újult 
meg. Szintén a mi kezdeményezésünkre gyara-
podott a közterületi kamerák száma, amelyek 
szintén bizonyítottak. Hiszen a közterületi ka-
meráknak köszönhetően történt már felderítés 
és tettenérés is. A kamerával megfigyelt terüle-
tek esetében jelentősen csökkent az illegálisan 
lerakott szemét mennyisége. A közbiztonság 
évek óta prioritást élvez a Jobbik programjá-
ban, és ez a jövőben sem lesz másképp. Éppen 
ezért számos olyan tervünk van, amely a köz-
biztonság javítására irányul, természetesen a 
már megkezdett irányvonallal együtt. 

Emellett számos játszótér újult, illetve 
épült meg. Több oktatási intézményt, civil 
szervezetet támogattunk. Vannak olyan kör-
zetek, ahol parkolókat építettünk, hiszen 
tudjuk, hogy a parkolás mekkora probléma a 
városban. Bár emellett fontos a zöldterületek 
megtartása, megfelelő gondozása. 

Eredményeink magukért beszélnek, ter-
veink pedig vannak még bőven a további 
fejlődésre. Ezúton szeretnénk megköszönni 
valamennyi állampolgár bizalmát és támo-
gatását. Amennyiben a jövőben is bizalmat 
kapunk, nem ígérhetünk többet, mint, hogy 
az önök képviseletét gyakoroljuk és érdekeit 
képviseljük.

Besze Andrea, Kévés Tamás, 
Faragó Tamás, Ferenczy Tamás

ÖNÖKÉRT DOLGOZUNK
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Az öt éves önkormányzati ciklus végéhez 
érkeztünk. Mindenki másként értékeli a 
mögöttünk hagyott időszakot. Klausmann 
Viktor és képviselőjelöltjei hetek óta gyűjtik 
a teendőket, az évek óta megoldatlan prob-
lémákat, a bosszantó figyelmetlenségeket és 
érthetetlen városi intézkedéseket. Kíváncsi-
ak a gyöngyösiek véleményére. A Városom 
Szeretlek Egyesület és a Fidesz-KDNP közös 
jelöltjeihez személyesen, a www.gyongyosz-
szeretlek.hu honlapon és újságuk kérdő-
ívén keresztül több mint 1000 észrevétel 
érkezett. Azonnal megoldandó problémák 
sokasága: elhanyagoltak a közterületek, om-
ladozó homlokzatok, katasztrofális állapotú 

utak, káosz a parkolási rendszerben, komoly 
közbiztonsági hiányosságok, összecsapott 
fejlesztések, lakhatási problémák, átgondo-
latlan intézkedések, csak, hogy néhány na-
gyobb témát említsünk.

 Ha azt is megnézzük, hogy a szomszédos 
települések, közeli városok milyen fejlődésen 
mentek keresztül az elmúlt 5 évben, talán 
még nagyobb lehet a hiányérzetünk Gyön-
gyösön.

 Mi nem tudjuk sikerként értékelni azt, 
ahogy az elmúlt években működött a testü-
let. Ne feledjük, a 14 képviselői helyből 11-et 
a most összeállt ellenzéki pártok képviselői 
birtokoltak, mindössze 3 mandátummal vett 

részt a döntéshozatalban a Fidesz-KDNP.
Az ellenzéknek a kampányra sikerült min-
denféle megegyezést kötnie, a választási ma-
tematikájuk felülírt minden korábban álta-
luk hangoztatott értékrendet. 

 Nagyon sok gyöngyösi azt gondolja, hogy 
komoly változásra van szükség a városban. 
Úgy tapasztaljuk, elegük van a pártoskodás-
ból, az állandó vitákból, a megoldatlan prob-
lémákból, a meddő felelőskeresésből és az 
egymásra mutogatásból. Valódi fejlődésre, új 
szemléletre és új lendületre van szükség Gyön-
gyösön! Az új lendületet pedig Klausmann 
Viktor és képviselőjelölti csapata jelenti.

Fidesz-KDNP frakció

Frakcióhírek

KEDVES GYÖNGYÖSIEK, KEDVES OLVASÓK!

Az önkormányzat idén is csatlakozik a kor-
mány által kiírt Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, 
amelynek célja a szociális helyzetük miatt rá-
szoruló egyetemi, főiskolai hallgatók, továbbá 
felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok 
anyagi segítése. Ez a cél központi és önkor-
mányzati költségvetési források egyidejű 

felhasználásával valósul meg egész tanévben. 
A már felsőoktatásban tanulóknak tíz hó-

napon, a 2020. szeptemberétől felvételt nyert 
hallgatóknak háromszor tíz hónapon keresz-
tül folyósítják az ösztöndíjat. Ennek feltétele, 
hogy családjukban az egy főre jutó nettó jö-
vedelem ne haladja meg az 54 150 forintot. 
A pályázatot november 5-ig lehet benyújtani.

A támogatási kiírás és a kötelezően be-
adandó melléklet beszerezhető a polgármes-
teri hivatal Közigazgatási és Intézményirá-
nyítási Igazgatóságán (Fő tér 13. földszint 
13. szoba), vagy letölthető a www.gyon-
gyos.hu weboldalról. Telefonon a 37/510-
300/405 vagy 481-es melléken kérhetnek 
tájékoztatást.

NOVEMBER ELEJÉIG IGÉNYELHETŐ AZ ÖSZTÖNDÍJ

A gyöngyösi képviselő-testület szeptemberi 
ülésén került napirendre a Gyöngyösi At-
létikai Klub (GYAK) pénzügyi helyzetéről 
szóló tájékoztató. 

Mint ismert, az egyesület elnökségének 
hat tagja, valamint a felügyelő bizottság el-
nöke és egy tagja a napokban lemondott 
tisztségéről. Döntésüket a klub elnökével 
szembeni bizalomvesztéssel indokolták, és 
a tisztújító közgyűlés mielőbbi összehívását 
kezdeményezték. A lemondott elnökségi és 
felügyelőbizottsági tagok közül a grémium 

előtt négyen jelentek meg, hogy tájékozta-
tást adjanak a klub helyzetéről. A beszámo-
lóra meghívást kapott Weisz Péter klubel-
nök is, aki azonban nem kívánt részt venni 
az ülésen.

Az egyesületi tagságukat megtartó volt 
elnökségi tagok nevében Kozma Zsolt el-
mondta: nemrég szembesültek azzal, hogy 
a klub másfél hónap alatt felélte az önkor-
mányzat által júniusban adott 15 millió fo-
rintos támogatást, az augusztusi béreket nem 
tudják kifizetni, és a labdarúgócsapat NB 

III-as szereplése is veszélyben van. Készítet-
tek egy válságtervet, ami alapján az egyesület 
idei éve teljesíthető lenne, a képviselő-testü-
let tájékoztatását pedig azért tartották fon-
tosnak, hogy a tisztújításig tartson ki a 113 
éves klub mellett, ahol 200 utánpótláskorú 
gyermek sportol.

A képviselők a hosszúra vita után javasol-
ták a tisztújító közgyűlés összehívását, egy 
konszolidációs terv elkészítését, és azonnali 
elszámolást kértek az idei önkormányzati tá-
mogatások felhasználásáról.

ELSZÁMOLÁST KÉRNEK A GYAK-TÓL

Gyöngyös önkormányzata – a szülők előze-
tes igénybejelentése alapján – díjmentesen 
gondoskodik az őszi szünet idején is a hát-
rányos helyzetű gyermekek és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
déli meleg főétkezését. 

A támogatásra azok a kiskorúak is jogo-

sul meg egész évben, akik nem rendelkez-
nek bölcsődei, óvodai vagy iskolai tanulói 
jogviszonnyal.

A bölcsődések és az óvodások az intéz-
mény zárva tartása idején minden munka-
nap, az iskolások a tanítási szünet munka-
napjain részesülnek ellátásban. 

Az önkormányzat írásban értesíti majd a 

szülőket az október 28-31. között igénybe 
vehető ingyenes étkeztetés helyszínéről.

Az igényléshez szükséges nyilatkozat be-
szerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán is. 
A kitöltött dokumentumot a Gyöngyösi 
Polgármesteri Hivatal Közigazgatósági és 
Intézményirányítási Igazgatóságához kell 
visszajuttatni.

AZ ŐSZI SZÜNETBEN IS MELEG EBÉDET KAPHATNAK



2019. októberGYÖNGYÖSI ÚJSÁG8

Kivételes alkalom egy közösség éle-
tében, ha százéves születésnapost 
ünnepelhet. A nyáron, Gyöngyö-
sön három egy évszázadot megélt 

városlakót is köszönthetett az önkormányzat 
nevében Hiesz György polgármester.

Kiváló egészség-
nek örvend, szem-
üveg nélkül olvas, és 
a keresztrejtvény-fej-
tés a kedvenc időtöl-
tése a százéves Róza 

Vincének. 
Vince bácsi 

arcán és erején 
az élet megpró-
báltatásai nem 
hagytak nyo-
mot. Remek fizikai és szellemi állapotát a 
szerencsés genetikán kívül talán annak is 
köszönheti, hogy aktívan kiveszi a részét 
a mindennapi teendőkből. Harmadik 
emeleti lakásukból naponta eljár bevá-
sárolni, hogy segítsen feleségének, akivel 
73 éve élnek együtt.

A szintén százéves Szippl Jánosné férje 
elvesztése után, huszonegy éve költözött 
lánya családjához Gyöngyösre. Margitka 
néni tizenegy éve jár az Idősek Klubjába, 

mindennapos ven-
dég a Visonta úton, 
ahol a társasjátéko-
kat kedveli legin-
kább.

Szabó Ferencné a 
budapesti Népmű-
vészek Szövetkezeté-
ben dolgozott népi 
i p a r m ű v é s z ké n t . 
Egyebek mellett 
népviseletbe öltöz-
tetett babákat, díszpárnákat, szűrrátétes 
munkákat készített, egészen 94 éves koráig. 
Marika néni százévesen is aktív, két bottal 
mozog, és bár varrni szemének romlása miatt 
ma már nem tud, mindennapjai nem telnek 
unalmasan.

A születésnaposok népes családjuk kö-
rében ünnepelték a jeles évfordulót. A vá-
rosvezető emléklappal, ajándékkosárral, 
tortával és virággal kedveskedett a köszön-
tötteknek.

SZÁZ ÉVESEN SEM PANASZKODNAK, 
AKTÍV ÉLETET ÉLNEK

A polgármester néhány hét különbséggel 
köszöntötte a százéves Róza Vince 
feleségét is, 90. születésnapja alkalmából

FO
TÓ

: P
IFK

Ó
 TA

M
Á

S

Szabó Ferencné Szippl Jánosné

TERVEK, ELKÉPZELÉSEK MÁR 
VANNAK, FESZTIVÁL PEDIG LESZ

A nyitó és a záró gá-
lán is teltház előtt 
léptek színpadra a 
táncosok a Gyöngy 
Nemzetközi Folkló-
rfesztiválon. A város 
egyik legnagyobb 
rendezvényét a részt-
vevők és a szervezők 
is sikeresnek ítélték.

Az idei produkció 
a kubai és a dél-kore-
ai táncosokon kívül 
több újdonságot is 
tartogatott, hiszen 
jóval több tértánccal 
várták az belvárosban 
sétálókat, és az esti 
előadások után ismét 
volt táncház.

A fesztiválalapító 
Zeltner Imre jelentős 

eredménynek tartja, hogy a 25 évvel ezelőtt 
útjára indított kis rendezvényből mára egy 
igazán sikeres, nemzetközi és elismert fesz-
tivál lett. 

Ombódi András, a fesztivál művészeti veze-
tője elmondta: már vannak elképzeléseik arra 
vonatkozóan, jövőre milyen tematika jegyé-
ben rendezzék meg a fesztivált. Csupán a le-
hetőségektől függ, hogy mit sikerül a tervek-
ből megvalósítaniuk. Egy biztos, a következő 
néptáncfesztivál megszervezésekor is figye-
lembe veszik a közönség igényeit, javaslatait.

Az egy héten át tartó rendezvénysorozat 
előadásait, ahol hat meghívott ország ha-
gyományőrző táncosai, valamint a házigazda 
gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes és a 
Borostyán Néptáncegyüttes is fellépett, idén 
mintegy négyezren látogatták meg.

A zárógála meglepetést is tartogatott: ha 
csak néhány perc erejéig is, de ismét a színpa-
don köszöntötték a fesztivál egykori műsor-
vezetőjét, Lakatos Zsófiát.

A közönség kérésére idén több és hosszabb tértáncok 
szórakoztatták a belvárosban sétálókat
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Hírek

MEGÚJULNAK A BUSZVÁRÓK
Felújították és átszerelték azok a korábban 
reklámhordozóként szolgáló szerkezeteket, 
melyeket egy hirdetési szolgáltatótól vett át 
az önkormányzat. A reklámok helyére üveg 
oldalfalat került, és a megújult berendezése-
ket autóbuszos utasváróként hasznosítják to-
vább Gyöngyös 15 autóbusz-megállóhelyén 
egyebek között a Pesti, az Olimpia, a Petőfi, 
a Báthory és a Páter Kiss Szaléz utcában, vala-
mint a „kispiacnál” és Mátrafüreden. Az utas-
várók felújítása mintegy 2,5 millió forintba 
kerül, a munka október végén fejeződik be. 

INGYENES WIFI-PONTOKAT 
ALAKÍTANAK KI

A város 17 pontján alakítanak ki ingyenes 
wifi-pontokat, melyre az önkormányzat 15 ezer 
eurós támogatást nyert. A Barátok terén, a Bugát 
Pál téren, az autóbusz-pályaudvar környékén, a 
strandon, a Fő téren és a Hanisz Imre téren, a 
Kossuth Lajos utcában, a mátrafüredi Béke utcá-
ban, Sástón és a Nyolcvanas lakótelep központ-
jában biztosítják az ingyenes internetelérést. A 
Kálváriaparti Általános Iskolánál, a Városkert 
utcai játszótéren, a Bugát Pál Kórház környékén 
és az Ifjúság utcai olvasóparkban az önkormány-
zat saját forrásból épít ki a wifi-pontokat. 

NEGYVEN MILLIÓ 
ESZKÖZFEJLESZTÉSRE

Egy daruval felszerelt billenőplatós tehergép-
járművet, seprőgépet, hótolóval, sószóróval 
felszerelhető fűnyírótraktort, motoros kaszá-
kat és láncfűrészeket vásárol a Városgondo-
zási Zrt. abból a mintegy 40 millió forintos 
bevételéből, ami egy tulajdonában lévő telek 
értékesítéséből származik. 

KÖLCSÖNNEL SEGÍTIK AZ 
ALAPÍTVÁNYOKAT

Az önkormányzat – hasonlóan az Új Nap 
Köszhasznú Egyesület és a Mátrai Hegyközsé-
gek Kft. kérelme alapján hozott döntéshez – a 
Gyöngyösi Úszó Alapítvány és a Meseházikó 
Alapítvány részére is kölcsönt nyújt az utófi-
nanszírozású pályázatok megvalósításához. A 
kölcsönt a támogatás folyósítását követően fi-
zetik vissza a szervezetek. A város továbbá 2,2 
millió forinttal segíti a Pátzay János Zeneiskola 
alapítványának versenyzongora-beszerzését. 
A hangszer megvásárlásához már korábban is 
hozzájárult a város, így a nagyértékű verseny-
zongora az önkormányzat tulajdona lesz, és a 
zeneiskola növendékei használhatják majd.

MÓDOSULÓ HÁZIORVOSI 
KÖRZETEK

Megváltozik a III. számú felnőtt háziorvosi 
körzet. E szerint a Dembinszky utca, a Hu-
szár utca és a Klapka utca páros oldala a VI. 
számú felnőtt háziorvosi körzetbe kerül át.

Egyre többen használják illegális 
hulladéklerakónak a temetőkben 
kihelyezett szemétgyűjtő edénye-
ket, konténereket. A sírkerteket 

kezelő Városgondozási Zrt. (VG Zrt.) mun-
katársai többször tapasztalják, hogy a ház-
tartásokban összegyűlt szeméttől, zöldhulla-
déktól vagy ruhaneműtől sokan a temetőben 
szabadulnak meg.

– Cégünk a városi temetőkben keletkező 
szemét összegyűjtésére elegendő gyűjtőe-
dényt biztosít. Azonban már nem csak ko-
szorúkkal, növényi maradványokkal telnek 
meg a szemetesek, gyakran találunk bennük 
kommunális és veszélyes hulladékot, bolti 
göngyöleget, sittet és kiselejtezett ruhákat 
is, melyek sokakat turkálásra, a szemét ki-
válogatására csábítanak. Ezzel pedig tovább 
rontják a temetői tisztaságot – fogalmazott 
Dorsánszki Zsolt, a VG Zrt. vezérigazgató-
ja, aki együttműködésre kéri a gyöngyösie-

ket, mert habár kollégái munkáját térfigyelő 
kamerák és a polgárőrség is segíti, a temetők 
rendjének biztosításához úgy tűnik, ez is 
kevés. 

A cég arra kéri a hozzátartozókat, hogy se-
gítsenek a temetők tisztaságának fenntartásá-
ban azzal, hogy ha rendbontást tapasztalnak, 
jelzik azt a (37) 311 046-os telefonszámon, 
vagy figyelmeztetik kötelességükre a teme-
tői szemétgyűjtőket nem rendeltetésszerűen 
használókat.

Például azokat, akik a sírok között, a kút 
mellett vagy a fa alatt hagyják a szemetet, 
akik a temetői hulladékot nem a konténerbe, 
hanem a kézi szemetesbe helyezik, akik a ke-
rítésen átdobják, vagy zsákba rakva a temető-
be viszik, amire otthon nincs szükségük. 

Az üzemeltető továbbra is arra törekszik, 
hogy a temetők méltóságot megőrző temet-
kezési helyek, és ne ingyenes hulladékgyűj-
tők legyenek.

Mindenszentek és halottak napjára ké-
szülve változik a Felsővárosi temető nyit-
vatartási rendje. Október 28-án és 29-én, 
valamint november 1-jén, 5-én és 6-án 
7-21 között kereshetik fel a hozzátarto-
zók a sírokat. 

Az ünnepekre való tekintettel novem-
ber 1-jén és 2-án 8-tól 12 óráig szabad 
bejárást biztosítanak a gépjárművel ér-
kező, mozgáskorlátozott igazolvánnyal 
rendelkező látogatóknak Gyöngyösön 
a Felsővárosi, a Közép, az Alsóvárosi, a 
Püspöki és a mátrafüredi temetőbe.

Mindenszentek tiszteletére pedig ün-

nepi szentmisét tart a Felsővárosi Plébá-
nia november 1-jén 16 órakor a 

Felsővárosi temető kápolnájában. 
A sírkerteket üzemeltető Városgondo-

zási Zrt. felhívja temetőlátogatók figyel-
mét, hogy idén lejár az 1994-ben és az 
azt megelőzően megváltott sírhelyek, va-
lamint a 2009-ben és az azt megelőzően 
megváltott urnafülkék rendelkezési joga. 
Az újra váltással kapcsolatban a temető-
gondnokságon (Egri u. 32.) vagy a (37) 
311-046-os telefonon érdeklődhetnek. 
Erre november első két napján is lehető-
ség lesz 7-15 óra között.

Az új tanév kezdetétől már nem csak kész-
pénzzel vagy átutalással, hanem bankkártyás 
fizetéssel is ki lehet egyenlíteni az önkor-
mányzat által nyújtott szolgáltatások ellen-
értékét a gyöngyösi oktatási, nevelési intéz-
ményekben. 

A szülők az étkezés vagy a térítési díjak 
kiegyenlítésénél az önkormányzati fenntar-

tásban lévő intézményekben élhetnek a bank-
kártyás fizetés lehetőségével, vagyis a bölcső-
dékben és óvodákban, de azokban az oktatási 
intézményekben – általános iskolákban vagy 
például a Berze Nagy János Gimnáziumban – 
is, ahol a város biztosítja az étkezést.

Az új fizetési móddal jelentősen egyszerű-
södik és gyorsul a befizetés.

NE LEGYEN A TEMETŐ ILLEGÁLIS 
HULLADÉKGYŰJTŐ

VÁLTOZIK A TEMETŐ NYITVATARTÁSI 
RENDJE

BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHETNEK 
A SZÜLŐK
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Testvérvárosi megállapodást kötött 
Gyöngyös önkormányzata a Kínai 
Louhe városával. Az együttműkö-
dést főként gazdasági, oktatási és 

turisztikai területen szeretnék érvényesíteni 
a felek. A delegáció tagjai emellett abban is 
megállapodtak, hogy a két város közti nagy 
távolság ellenére évente legalább egyszer vagy 
kétszer személyesen is találkoznak, hogy való-
ban tartalommal tölthessék meg a most dek-
larált köteléket.

Hiesz György polgármester elmondta: 
örömmel fogadták, hogy a kínai delegáció 
konkrét, megvalósítható javaslatokkal érke-
zett Gyöngyösre. 

Hao Huijie, Luohe önkormányzatának 
vezető tanácsadója kiemelte: a csaknem 

hárommillió lakosú városuk Kína élelmi-
szerközpontja, éppen ezért elsősorban ezen 
a területen lát mihamarabbi eredményes 
együttműködést Gyöngyössel. Éppen ezért 
invitálta a mátraaljai város vállalkozóit, köz-
tük a borászokat a következő luohei élelmi-
szerexpóra, ahol lehetőséget biztosítanak ne-
kik a bemutatkozásra.

- Bízom benne, hogy az együttműködésünk 
nem csak a két város, hanem a két ország ér-
dekeit egyaránt szolgálja majd. Gyöngyös nyi-
tott egy új gazdasági, kulturális, oktatási és a 
sport területen is gyümölcsöző kapcsolatra – 
tette hozzá Hiesz György polgármester, akit a 
kölcsönösségről biztosított Hao Huijie is. 

A kínaiak élénk érdeklődést mutattak 
az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi 

Campusán folyó munka iránt, ami abban is 
megnyilvánul, hogy a luohei orvosi egyetem 
és a gyöngyösi intézmény már fel is vette egy-
mással a kapcsolatot annak érdekében, hogy 
az oktatás területén kapcsolódási pontot ta-
láljanak.

Luohe és Gyöngyös partnersége a Heves 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara köz-
reműködésével jött létre. A Hiesz György 
polgármester, valamint Hao Huijie vezető ta-
nácsadó által aláírt hivatalos együttműködési 
megállapodást megelőzően tavasszal Louhe 
városa látta vendégül a gyöngyösi delegációt.

A kínai vendégek az ünnepélyes aláírást és 
kerekasztal-beszélgetést követően megismer-
kedtek Gyöngyös nevezetességeivel, ipará-
val, borászatával és oktatásával is.

KÍNÁVAL IS SZOROSABBRA FŰZTÉK A KAPCSOLATOT

Gyöngyösön a Deák Ferenc utca 8. szám előtt, Frankl Ignác, 
Frankl Janka Johanna és Frankl Klára egykori lakhelyénél 
helyezték a város első botlatóköveit. Ezek az emlékjelek 
a deportált, munkaszolgálatban vagy haláltáborokban 
elpusztított honfitársainkra emlékezetnek. Olyanokra, 
akiknek nincs sírjuk vagy végső nyughelyük. Weisz Péter, 
a Status Quo Ante Gyöngyösi Zsidó Hitközség vezetője 
arról beszélt: a macskakőre rögzített réz emléktáblák nem 
csak emléket állítanak a második világháború áldozatainak, 
hanem figyelmeztetik is a ma élőket, hogy soha többé ne 
történhessenek meg hasonló borzalmak.
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ÚJ AUTÓVAL GYORSABB LESZ AZ ELLÁTÁS
Új járművel erősödtek az utcai szoci-
ális munka feltételei Gyöngyösön. A 
gépkocsit az önkormányzat az Embe-
ri Erőforrások Minisztere által kiírt, 
sikeres pályázaton elnyert négymillió 
forintos támogatással szerezte be.

A vadonatúj gépkocsit Hiesz 
György polgármester adta át Őszi 
Benjáminnak, a Menház Úti Hajlék-
talanok Gondozóháza vezetőjének. Az 
autót a Kistérségi Humán Szolgáltató 
Központ keretén belül ellátott utcai 
szociális munka végzéséhez biztosítja 
az önkormányzat.

A szolgáltatás naponta végzett feladatel-
látást jelent a pályázatban vállalt 14-22 óra 
között, továbbá állampolgári, vagy a jelzőre-
ndszer bármely tagjától érkező jelzés esetén 
8-14 óra között is biztosítják az ellátást a Haj-
léktalanok Gondozóházának szakemberei. 
Jelzést a (70) 881 05 40 telefonszámon lehet 
megtenni.

Az új gépjármű lehetővé teszi az utcán tar-
tózkodó hajléktalanok megkeresését, gyors 
elérését. Különös jelentősége van ennek a 
közelgő krízisidőszakban, melyre már a hi-
deg idő beállta előtt elkezdték a felkészülést 
a gondozóházban.

Hiesz György polgármester Őszi Benjámin 
intézményvezetőnek adta át az autó kulcsát
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A VÁROSHÁZÁRA KERÜLTEK A 
FESTMÉNYEK

A mátrafüredi művésztelep alkotóinak kilenc újabb festményét aján-
lották fel a gyöngyösi önkormányzatnak. Az alkotások egyelőre a vá-
rosháza falait díszítik, később azonban egy állandó gyöngyösi galériá-
nak is alapjául szolgálhatnak.

Az önkormányzat idén is támogatta a Madaras László grafikusmű-
vész, művésztanár által Mátrafüreden szervezett nyári művésztelepet. 
A Berze Nagy János Gimnázium pedagógusa és a művésztelep alko-
tói csakúgy mint tavaly, idén is a városnak ajánlották fel a táborban 
készült festményeket, melyek eszmei értéke meghaladja a félmillió 
forintot.

Madaras László Hiesz György polgármesternek adta át a képe-
ket, mint mondta, ezzel szeretnék megköszönni az önkormányzat 
támogatását. Hiesz György úgy fogalmazott: amíg a városháza falai 
bírják, ott keresnek méltó helyet az alkotásoknak, azonban nagy 
szükség lenne egy állandó galériára a városban, a gyűjtemény alap-
ját pedig akár ezek a képek is képezhetik. A polgármester arról be-
szélt, hogy a Kossuth utcai Kortárs Palóc Tájház, vagyis KOPATA 
méltó helye lehetne ennek a tárlatnak, és egyéb kiállításoknak is, az 
épületet pedig annak tulajdonosa egy csereügylet fejében átadná a 
városnak.
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Teltház előtt rendezték meg a Fejes András 
Sportcsarnokban a negyedik Operagálát 
Gyöngyösön. Olyan neves operaénekesek 
szórakoztatták a gyöngyösi közönséget, mint 
Miklósa Erika, Boncsér Gergely, László Bol-
dizsár és Haja Zsolt. Az országos hírű mű-
vészek többek között Erkel Ferenc, Verdi és 
Puccini műveiből adtak elő részleteket.

A zene világnapja alkalmából megrende-
zett gála Gyöngyös önkormányzata, Gyön-
gyös Város Barátainak Köre, illetve a Magyar 
Művészeti Akadémia támogatásával jött létre.

A nagy sikert elért művészek közremű-
ködésében a helyi kötődésű Miller Lajos 
járt közben. A Kossuth-díjas operaénekes 
elmondta: különösen örül annak, hogy a 
rendezvény a kezdetektől sikeres, és a tava-
lyi gála után idén is teltház volt a sportcsar-
nokban.

Az elmúlt évben a gyöngyösi zeneiskola 
zongorájára gyűjtöttek, idén pedig a Gyön-
gyös Város Barátainak Köre rendezvényei-
hez, kulturális programjaihoz lehetett ada-
kozni a gálán.

A negyedik alkalommal megrendezett 
gyöngyösi Operagálán Miklósa Erikát 
is hallhatta a közönség

Gyöngyös város önkormányzatának ingyenes 
időszaki kiadványa 
Kiadó: Gyöngyösi TV Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Rostás Ákos ügyvezető igazgató
Szerkesztőség: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
ujsag@gyongyostv.hu
A szerkesztőség kéziratot nem tart meg és nem 
küld vissza. 
Készült a Konturs Nyomdaipari Kft. 
gondozásában.
Megjelenik 16 600 példányban.
ISSN 2062-5057
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ISMÉT TELTHÁZAT HOZOTT AZ OPERAGÁLA

Az Eszterházy Károly Egyetem 
Gyöngyösi Károly Róbert Cam-
pusa is fontosnak tartja a társa-
dalmi felelősségvállalást. Éppen 

ezért az intézmény hallgatói, oktatói és dol-
gozói egy tanulmányi év során négy alkalom-
mal is részt vesznek véradáson. Az önkéntes 
vöröskeresztes hallgatók immár tíz éve nyúj-
tanak segítséget az esemény előkészítésében 
és lebonyolításában.

Immár öt éve segítik a Böjte Csaba feren-
ces szerzetes által életre hívott Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány Szent István Gyermek-
védelmi Központját Csíksomlyón, ahol a 
campus hallgatói és munkatársai az egyetemi 
kertészetben nevelt zöldség-, gyógy- és fű-
szernövénypalántákat ültetnek. Így támogat-
ják a gyermekotthon oktató-nevelő munká-

ját, hozzájárulva az önellátás elsajátításához. 
Emellett több alkalommal szerveztek már 

szemétszedő túrát a népszerű turistautakon, 
az intézmény gyakran ad helyet jótékonysá-
gi sporteseményeknek, aktívan részt vesznek 
adománygyűjtő futóversenyen, valamint a 
gyöngyösi és egri campust összekötő Campus-
tól campusig elnevezésű figyelemfelhívó Kari-
tatív kerekezésen. Legutóbb a gyöngyöshalá-
szi Papamaci Árvái Alapítványt támogatták 
pénz- és tárgyi adománnyal, a kutyabarátok 
önkéntes munkát is végeztek a menhelyen.

Dr. Bujdosó Zoltán, a campus főigazgatója 
úgy véli, sokkal könnyebb példamutatással ön-
kéntes munkára ösztönözni a fiatalokat, mint 
egy egyszerű felhívással. Ha a hallgatók meg-
tapasztalják, hogy segíteni jó, nagy eséllyel be 
is fog épülni az életükbe az önkéntes munka.

PÉLDAMUTATÁSSAL ÖSZTÖNÖZNEK A JÓRA

Nem csak a könnyű nyári kikapcsolódásnak, 
hanem a szervezők szándéka szerint a kultu-
rált kommunikációnak is teret biztosított a 

Gyöngyösön első ízben megrendezett Nyári 
Főtéri Esték augusztus közepéig tartó prog-
ramsorozata.

– Azt szerettük volna, ha az emberek nem 
csak a virtuális közegben, hanem a szabadtéri 
színpadon bemutatott előadások előtt vagy 
után is megbeszélték volna a gondolataikat. 
A tartalomhoz mi a koncertekkel, filmvetí-
tésekkel, színházi előadásokkal, a Gyöngy 
Nemzetközi Folklórfesztivállal és a Fő téren 
kialakított környezettel biztosítottuk a for-
mát – mondta Nagy Andrea, a Nyári Főtéri 
Estéket szervező Gyöngyösi Kulturális Non-
profit Kft. igazgatója hozzátéve: a progra-
mokkal nem csak a gyöngyösieknek, hanem 
a Mátrában szabadságukat töltő vendégek-
nek is szerettek volna tartalmas kikapcso-

lódási lehetőséget nyújtani július közepétől 
egy hónapon át.

A július közepén kezdődött Főtéri Nyári 
Estékhez a csaknem két hétig épült, belvá-
rosban felállított szabadtéri színpad és a több 
száz férőhelyes lelátó biztosított helyszínt. A 
helyi közönség kényelmét és igényeit kielégít-
ve több előadás – főként a városban működő 
művelődő közösségek produkciója - ingyene-
sen is látogatható volt.

Az igazgató kiemelte: örömükre szolgált, 
hogy sokan érdeklődtek a programok iránt, 
több előadással is majdnem sikerült megtöl-
teni a nézőteret. A szervezők bíznak benne, 
hogy a közönség megszerette a város új kultu-
rális rendezvényét, amely a közösségteremtés-
hez is egy újabb lehetőséget kínált.

NEM CSAK SZÓRAKOZTATOTT, KÖZÖSSÉGET IS ÉPÍTETT

A szabadtéri programsorozat egyik 
nagy sikerű előadása Falusi Mariann 
koncertje volt
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A PARALIMPIAI 
KVALIFIKÁCIÓ A CÉL

Három hét alatt három versenyen indult a gyön-
gyösi Lévay Petra, aki nem kisebb célt tűzött 
ki maga elé, mint a paralimpiai kvalifikációt.

A Ferencvárosi Torna Club színeiben ver-
senyző triatlonversenyző szeptember 1-jén a 
svájci Lausanne-ben mérettette meg magát, és 
nyolcadik helyen ért célba. Szeptember 8-án már 
Spanyolországban folytatta a versenyzést, a 4. 
helyet szerezte meg a világkupán, Banyolesben.

A versenysorozat szeptember 14-én Valenci-
ában zárult egy Európa-bajnoksággal, ahol da-
colva az időjárással egy erős mezőnyben, öt órát 
várakozva a megmérettetésre, tette próbára ma-
gát. A rendkívül erős szélben végül a szervezők 
megtartották a versenyt, Lévay Petra az európai 
versenyzők között a 6. helyet szerezte meg.

A gyöngyösi önkormányzat által is támoga-
tott parasportoló számára a szezon és a pont-
gyűjtés ezzel nem ér véget, a cél nem kisebb, 
mint a paralimpiai kvalifikáció – így a felkészü-
lés Molnár Gergő és dr. Pécsi Annamária segít-
ségével a hazaérkezés után sem áll meg.

Akörnyezetvédelem kiemelten 
fontos a Városgondozási Zrt.-nél 
(VG Zrt.), ami az energetikai fej-
lesztésekben is megvalósul.

A részvénytársaság távfűtési üzletágában 
a földgáz- és a villamosáram-igény a legna-
gyobb mértékű, ezért az elmúlt nyolc évben 
több fejleszt is végrehajtottak annak érde-
kében, hogy csökkentsék az elégetett föld-
gáz mennyiségét. A Mérges úti telephelyen 
kondenzációs technológiával működő ka-
zánokat állítottak üzembe, korszerű földgáz 
gázégőket építettek be a 30 éves technológia 
helyett, teljes egészében korszerűsítették a 
hőközpontot, kicserélték a keringtető szi-
vattyút, valamint a régi, nagy veszteségű 
szigeteléssel ellátott csővezetékeket, továbbá 
egy sikeres pályázattal kondenzációs kazáno-
kat építenek be az Olimpia úti kazánházban.

A korszerűsítéssel nem csak az elhasznált 
gáz mennyisége, valamint az energiaköltség 
csökkent, hanem az eltelt időszakban mint-

egy 1500 tonnával kevesebb üvegházhatású 
gáz került a légtérbe.

A VG Zrt. a jövőben a cég működésének 
energiaigényét – anyagi lehetőségeihez mér-
ten – több helyen is megújuló energiaforrá-
sok alkalmazásával elégítené ki. Elsőként a 
Mérges úti telephely vásárolt villamosener-
gia-felhasználását szerették volna csökken-
teni, ezt napelemes rendszer telepítésével 
tervezték elérni. A beruházást még az ősszel 
meg valósítják, így a főépület tetőszerkezeté-
re kerülő fotovoltaikus energiatermelő ele-
mekkel a szükséges villamos energia mintegy 
50 százalékát maguk állítják majd elő. A 11 
és fél millió forintos beruházás várhatóan tíz 
év alatt térül meg, és 25 évre garantálja a nap-
elemek hatékonyságát.

A napelemes beruházás alkalmas lesz arra is, 
hogy az üzemeltetési tapasztalatok megszerzé-
sét követően további fejlődéseket is megvalósít-
sanak például a fűtési technológia korszerűsíté-
sével, vagy elektromos járművek alkalmazásával.

MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ÉPÍTIK A CÉG 
JÖVŐJÉT

MOZGALMAS NYÁR UTÁN 
ESEMÉNYDÚS ŐSZ ÉS TÉL

A Gyöngyösi Sportfólió 
Nonprofit Kft. életében is 
beköszöntött az ősz, focipá-
lyáink úja megteltek élettel, 
a Dr. Fejes András Sportcsar-
nokban újra indultak az edzé-
sek, elindult a sokak által várt 
NB I-es kézilabdaidény, sőt 
a koncertszezon is beindult. 

Azt gondoljuk, hogy idén 
nyáron is egy nagyon tartal-
mas strandszezont zártunk, 

és aki jól szerette volna magát érezni egy forró nyári délután, vagy 
akár egész nap, az megtehette szép, zöld, tiszta környezetben. A 
parkban új mezítlábas ösvénnyel, a nagy medencében pedig egy ha-
talmas vízi akadálypályával vártuk a vendégeket. Bátran állíthatjuk, 
hogy mindkét idei beruházásunk nagy közönségsikert aratott, és 
őszintén reméljük, hogy a következő szezonban is tovább tudjuk 
folytatni fejlesztéseinket a hozzánk érkező vendégek örömére. 

Az ősz beálltával a Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand 
kültéri része elcsendesedett, de a strand továbbra is mozgalmas 
helyszínnek számít. A strandon egy új élet veszi kezdetét. A fedett 
medencetérben úszásoktatások, iskolai tanórák, edzések, vízilab-
da-mérkőzések és szaunaszeánszok sora követi egymást. A fiatalok 
számára egyik legkedveltebb attrakciónk hamarosan megnyitja ka-
puit a nagyközönség előtt: november végétől újra várjuk a korcso-
lyázás szerelmeseit a Gyöngyösi Jégpályán.

A vendégeket november 30-án, szombaton este egy hatalmas jégdisz-
kóval várjuk, ezzel kezdetét veszi a szezon, ami egészen február végéig 
tart. A bérelhető koricipők hamarosan a helyükre kerülnek, kialakítjuk a 
hüttét, érkezik a fedés a pálya fölé, előkerülnek a pálya részei is, vagyis na-
gyon sok munka vár még ránk. Kérjük, figyeljék a jégpálya Facebook ol-
dalát, hogy mindig időben értesüljetek a legújabb hírekről, eseményekről.

A nagy medencében idén 
nyáron először építettek vízi 
akadálypályát a strandolóknak
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Gyöngyösnek olyan polgármesterre van szüksége, aki GYÖNGYÖSI, 
itt él, és úgy ismeri a várost, mint a tenyerét. Olyan ember kell a 
város élére, akinek ismerjük a múltját, ezért MEGBÍZHATÓ. A gyön-
gyösieknek olyan polgármesterre van szükségük, aki ELÉRHETŐ, és 
meghallgatja őket. 
Válasszunk olyan embert a város élére, aki már BIZONYÍTOTT, mert 
Gyöngyös fejlődése nem a kormánytól, nem a FIDESZ-től függ.

SZAVAZZON OKTÓBER 13-ÁN
HIESZ GYÖRGY 
POLGÁRMESTERJELÖLTRE!

önkormányzati választások 2019. október 13.
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dr. Bálint György, kertészmérnök, 
Gyöngyös díszpolgára

Évtizedek 
óta ismerem 
és csodálom 
Hiesz György 
fáradhatatlan 
munkáját, 
amellyel 
gondosan, 
szakszerűen 
végezte a 

vállalt feladatait. Gyöngyös város 
polgármestereként minden erejé-
vel arra törekedett, hogy a szeretett 
városának gazdasági, kulturális és 
politikai életét gondozza. Szü-
lővárosomból elköltözve mindig 
elismeréssel figyeltem az egymást 
sűrűn követő új létesítményeket, és 
azokat az eseményeket, amelyeket 
a város olyan magas színvonalon 
hozott létre, hogy azok az országos 
közvélemény számára is példamu-
tatók voltak. Ezért megfontoltan és 
körültekintően ajánlom a válasz-
tóknak Hiesz György polgármesteri 
megbízásának meghosszabítását. 
Ha nem a város díszpolgára, hanem 
lakosa lennék, én is Hiesz Györgyöt 
választanám Gyöngyös város pol-
gármesterévé.

dr. Mangó Gabriella, 
háziorvos

Szeretem 
Gyöngyöst a 
jelenlegi for-
májában. Jó 
itt élni, mert 
ahhoz elég 
nagy, hogy 
ne egymást 
figyelve, kriti-
zálva, meg-

szólva éljünk, ahhoz pedig éppen 
elég kisváros, hogy ismerjük egy-

mást, és ha kell, tudjuk egymást 
támogatni, vagy a problémánkra 
gyors segítséget találni. 
Örülök, hogy viszonylag sok civil 
szervezet tevékenykedik Gyön-
gyösön. Jó lenne, ha ezek a közös-
ségek egy-egy olyan városrészen 
is megszületnének, ahol összefo-
gással még többet lehetne tenni a 
fejlődésért. 
Gyöngyösön a kulturális élet és a 
lakosság is sokszínű, ez utóbbiból 
akár előnyt is lehetne kovácsolni.

Vilhelm Szilárd 
világbajnok uszonyos úszó

Hiesz György 
olyan nekem, 
mintha az 
apám len-
ne. Amikor 
Gyöngyösre 
kerültem, 
senkit sem 
ismertem, ő 
segített beil-

leszkedni, kapcsolatokat kiépíteni. 
Ha akkor nem áll mellém, biztosan 
nem jutottam volna el a világbaj-
noki címig. Olyan ember ő, aki 
mindenkit meghallgat, mindenkit 
emberszámba vesz, és a kisembe-
rek problémáit ugyanúgy meghallja, 
mint a legnagyobbakét. Ő segí-
tett megismerni Gyöngyöst, a mai 
napig lenyűgöz, mennyire ismeri 
a várost, minden a kisujjában van, 
ami Gyöngyössel kapcsolatos. Hiesz 
György igaz, jó ember, aki bárkivel 
szót ért, az elmúlt öt évben pedig 
azt is bebizonyította, hogy Gyön-
gyös érdekében bárkivel tud együtt 
dolgozni.

dr. Székács György, 
ügyvéd

Ajánlom Hiesz 
Györgyöt 
polgármester-
nek, mert már 
több cikluson 
keresztül 
bizonyította 
rátermett-
ségét és 
alkalmaságát 

városvezetőként. Önkormányzati 
képviselőként – habár ellenzéki 
oldalon – megtapasztaltam, hogy 
amit tesz, azt a város érdekében 
teszi, munkáját igyekszik kisstílű 
érdekek fölé helyezve végezni. 
Meggyőződésem, hogy nyitottsága 
és demokratikus vezetői munkája 
Gyöngyös javára szolgál.

Hajnal Tiborné, 
virágkötő

Hiesz Györ-
gyöt maximá-
lisan becsüle-
tes embernek 
tartom, mert 
nem a saját 
vagyonát 
szeretné 
gyarapítani, 
hanem tény-

leg a közösségért tesz és szeretne 
tenni. Más politikusokkal ellentét-
ben olyan tisztaszándékú ember, 
aki nem mismásol, amit megígér, 
lehetőségeihez mérten be is tartja. 
Amikor negyven évvel ezelőtt elő-
ször Gyöngyösön jártam, a rengeteg 
zöld terület tetszett meg leginkább. 
Az elmúlt évtizedek alatt megsze-
rettem a várost, az itt élő emberek 
mosolygósak, szorgalmasak, bármi-
lyen pofont kapnak, mindig talpra 
tudnak állni.

ŐK IS HIESZ GYÖRGYÖT AJÁNLJÁK
MI, GYÖNGYÖSIEK CSAK EGYÜTT TEHETJÜK MÉG VONZÓBBÁ, MÉG SIKERESEBBÉ VÁROSUNKAT, 
EZÉRT NAGYON SOKAT JELENT SZÁMOMRA AZOKNAK A BIZTATÁSA, AKIK MUNKÁJUKKAL, SZEMÉ-
LYISÉGÜKKEL, GONDOLATAIKKAL ÉS TETTEIKKEL KÖZÖSSÉGÜNKET GYARAPÍTJÁK. MINDENKINEK 
KÖSZÖNÖM, AKI KIÁLL MELLETTEM ÉS KÖZÖS ÉRTÉKEINK MELLETT.
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Fizetett politikai hirdetés
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