
GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

GYÖNGYÖSI
ÚJSÁG

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKI KIADVÁNYA
XX. ÉVFOLYAM 7. LAPSZÁM 2019 DECEMBER

Unokáink jövőjét itt és most építjük  3. oldal

Új cégvezetőket választottak  4. oldal

Bemutatkoznak az alpolgármesterek  6. oldal

Meg jelent a Gyöngyösi Kalendárium  8. oldal

Balog Gyula plébános ünnepi gondolatai  9. oldal



2019. decemberGYÖNGYÖSI ÚJSÁG2

Héri Andrea, a Kistérségi Humán 
Szolgáltató Központ (KHSZK) 
munkatársa vehette át a Gyön-
gyös Város Szociális Ügyéért 

kitüntetést a szociális munka napja alkal-
mából rendezett városi ünnepségen. A civil 
szervezetek által alapított Elfogdás díját idén 
a Gyöngyösi Kézilabda Klub kapta.

Az ünnepségen köszöntőjében Kárpáti 
István alpolgármester egy látszólagos ellent-
mondásra hívta fel a figyelmet: arányaiban 
ugyanis soha nem nélkülöztek annyira keve-
sen a világon, mint napjainkban, az abszolút 

számokat tekintve azonban hatalmas az a tö-
meg, amely nélkülözve kénytelen élni. Majd 
hozzátette: hazánkban a lakosság mintegy 
kétharmadának elérhetetlen az átlag életszín-
vonal, ezért is van óriási szükség a társadalmi 
hasznához viszonyítva csekély elismerésben 
részesülő szociális ágazatban dolgozók mun-
kájára.

Héri Andrea, a KHSZK Gyermekjóléti 
Központjának vezetője Hiesz György pol-
gármestertől vette át a városi kitüntetést. A 
díjazott 2001 óta dolgozik Gyöngyösön a 
szociális ellátás területén.

Hag yományosan 
a szociális munka 
napja alkalmából 
rendezett városi ün-
nepségen adták át 
az Elfogadás díját 
is, amelyet az elfo-
gadást mint alap-
értéket képviselő 
civil szervezetek 
alapítottak. Idén a 
Gáspár Géza által 
készített szobrot a 
Gyöngyösi Kézilab-
da Klub (GYKK) és 
a HE-DO B. Braun 

Gyöngyös élvonal-
beli csapata nevé-
ben a klubelnök, 
Nagy Attila vette át 
Maka Piroskától, a 
KHSZK igazgató-
jától. A GYKK szá-
mos társadalmilag 
fontos ügyre hívja 
fel a figyelmet: 
egyebek között a 
játékosok minden 

évben részt vesznek a városi véradáson, és 
2017 óta egy októberi hazai mérkőzésük 
teljes bevételét a Magyar Rákellenes Liga 
gyöngyösi szervezetének ajánlják fel. A 
szurkolók segítségével gyűjtöttek már játé-
kokat a gyöngyösi óvodásoknak, a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesülettel és a B. Braun 
dolgozóival közösen karácsonyi adományo-
kat is gyűjtenek, felhívták már a figyelmet 
az autizmussal élőkre, legutóbb pedig az 
SMA-betegségben szenvedő kétéves Erdős 
Ákos gyógykezelését támogatták. 

Hiesz György polgármester pohárköszön-
tőjében ezen akciók közösségépítő szerepére 
hívta fel a figyelmet, mondván, volt már sike-
res kézilabdacsapata a városnak, de ilyen erős 
közösséget még egyik sem alkotott.

AZ ELFOGADÁS KÖZÖSSÉGET ÉPÍT

Lapindító

Az adventi időszak kezdetén vagyunk, az év 
legszebb hetei állnak előttünk, ami remélem, 
alkalmat ad arra, hogy egy pillanatra meg-
álljunk, és emlékezzünk mindazokra, akik 
gazdagították városunk örökségét. Nekünk, 
élőknek az a kötelességünk, hogy emlékez-
zünk és emlékeztessünk mindenkit rájuk. 
Azokra, akik fizikálisan már nincsenek kö-
zöttünk, szellemiségük azonban alapvetően 
meghatározza mindennapjainkat itt, Gyön-
gyösön.

Idén novemberben volt éppen száz eszten-
deje annak, hogy Gyöngyös legendás város-
építőjét, dr. Puky Árpádot polgármesterré 
választották. A városvezető az 1917-es tűz-
vész és az első világháború után egy sokszo-
rosan megtépázott város élére került, és nem 
kevesebbet vállalt, mint, hogy a romokból 

új Gyöngyöst építsen. Ma már látjuk, hogy 
ennél sokkal többet tett: nem csak a mai 
formájában ismert belváros, a városképet ma 
is meghatározó középületek sora, a mátrai 
turizmus fejlesztése jelenti az örökségét, ha-
nem az a tisztesség, erkölcsösség és becsület, 
amellyel a huszadik század történelemi viha-
rai közepette is ember tudott maradni. Puky 
Árpád valódi példakép, egy égő fáklya, amely 
ma is utat mutat számunkra, és én nagyon 
boldog vagyok, hogy öröksége végre méltó 
helyére került közös emlékezetünkben. So-
kak áldozatos munkája kellett ehhez, köszö-
nöm nekik. 

Hálás vagyok azoknak a borászoknak 
is, akik a tragikusan fiatalon elhunyt Báros 
Tamás emlékének megőrzését vállalták fel, 
a kiváló borász nevét ma már egy újborver-

seny viseli, amelyen évről évre alkalmunk 
nyílik majd megemlékezni Tamásról, aki el-
hivatottságával rövid élete alatt is követendő 
példát tudott elénk állítani.

Az advent az örömteli várakozásról is 
kell, hogy szóljon, és ehhez idén is igye-
keztünk megteremteni a feltételeket a Bel-
város téren és egy új helyszínen, a könyvtár 
megújult belső udvarában, ahol az önkor-
mányzat és az Ajándékdoboz Alapítvány 
együttműködésével ebben az évben is gaz-
dag programkínálat és meghitt ünnepi han-
gulat várja a gyöngyösieket. Kívánom, hogy 
minél többet találkozhassunk a karácsonyi 
forgatagban. Áldott ünnepi készülődést és 
boldog karácsonyt kívánok a kedves olva-
sóknak!

Hiesz György polgármester

ÁLLJUNK MEG EGY PERCRE, ÉS 
EMLÉKEZZÜNK!

A civilek Elfogadás díját a Gyöngyösi Kézilabda Klub 
(GYKK) és a HE-DO B. Braun Gyöngyös élvonalbeli csapata 
kapta meg  képgaléria: gyongyos.hu

Héri Andrea
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Több mint egy hónap telt el az önkor-
mányzati választások óta, ám látszólag 
nem volt megállás Gyöngyös életében. 
Hiesz György úgy véli, amikor létfon-
tosságú ügyekről kell dönteni, nincs idő 
pihenni. A polgármester tervei szerint 
a kampányban felvázolt elképzelések 
nagy részének alapjait még az idén 
leteszik.

- Hogy van, Polgármester Úr, tudott ki-
csit pihenni a választások után?

- Egyáltalán nem volt pihenés, ami most 
engem is meglepett, mert azért odafigyelek 
arra - pláne egy ilyen strapás kampányt kö-
vetően -, hogy időnként kicsit leengedjek, de 
most egyszerre jött rengeteg feladat.

– Pedig kifelé úgy tűnik, hogy a jelenlegi 
testülettel, amelyben egy kényelmes több-
sége van, az ellenzéknek könnyebb lesz a 
munka.

– Minden ciklus más. Az előzőben nagy 
konszenzus kellett ahhoz, hogy a város egy-
általán működni tudjon, rengeteg dolog 
azért maradt el, mert a három párt nem ju-
tott egyezségre. Ez a felállás most kényelme-
sebbnek tűnhet, de nem vagyok benne biz-
tos, hogy ez annyira egyszerű lesz... Azt kell 
megérteni, hogy nem körzetekben, hanem 
egységben működik a város hosszú távon és 
eredményesen. Ültünk már hasonló össze-
tételű a testületben, mégis voltak kemény 

viták. Most azért sem tudtam elmenni pi-
henni, mert létfontosságú ügyek szakadtak 
ránk, amelyek nem tűrnek halasztást.

– A testület a megalakulását követő első 
ülésén több önkormányzati cég vezetővál-
tásáról is döntött. Köze van ennek a létfon-
tosságú ügyekhez?

– Lesznek további változások is, mert cé-
geinknél lépést kell váltani, fel kell pörögni. 
A közös célokért együtt kell dolgozni, egy-
irányba menni.  A nyertes uniós pályázata-
inkból nincs elköltve mintegy hárommil-
liárd forint, amely óriási probléma, mert a 
csúszás miatt az önkormányzatnak alig más-
fél éve maradt a megvalósítására. Egyebek 
között ezért is volt szükség vezetőváltásra a 
pályázatokat felügyelő és kezelő Gyöngyösi 
Várostérség Fejlesztő Kft.-nél. A hét nagy-
szabású projekt közül csak a Szent Berta-
lan-templom toronysisakjainak megújítását 
és a Mátra Művelődési Központ energetikai 
korszerűsítését sikerült részben elvégeznie 
a társaságnak. Borulnak ki a csontvázak a 
szekrényből. Pedig nagyon látványos, hasz-
nos beruházásokra nyertünk pénzt, amelyek 
nem haladtak. Ezek a feladatok most azért is 
fontosak, mert látszik, hogy egyre nehezebb 
az önkormányzatok anyagi helyzete. Hiába 
jönnek nagy beruházások a városba, hiába 
az óriási munkahelyteremtés a térségben, ha 
kormányzati szinten bekövetkeznek olyan 
intézkedések, mint amelyet már most is le-
begtetnek. Ha például a tömegközlekedést 
valóban megkapják az önkormányzatok, az 
hatalmas összeggel vágja majd meg a váro-
si költségvetést. A beruházások pedig csak 
évekkel később hoznak bevételt a városnak. 
Kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, hiszen 
sok minden nem rajtunk múlik. Ilyen pél-
dául a Mátrai Erőmű helyzete, ami jelenleg 
kérdéses. Pedig ez igen meghatározó a térség 
számára, több ezer embert érint.

– A kampányban sok szó esett a város-
marketingről, ez mennyire hangsúlyos fel-
adat?

– Nagyon. Az általam sokat emlegetett 
fogyunk és öregszünk tendencia kezelése 
összetett probléma, amely számos intéz-
kedést von maga után. Fontos lenne, ha a 
testület is megértené, hogy a hosszú távú 
célok érdekében nagyon sokat kell költe-
nünk városmarketingre. Arra, hogy ne csak 
vendégmunkások, átutazók érkezzenek ide, 

hanem családok telepedjenek le, fiatalok 
maradjanak itt, hogy idevonzzunk egy olyan 
kört, amely új lendületet adhat a városnak. 
Ehhez sok-sok intézkedés kell. A közbizton-
ság, a lakáshelyzet, a gyermekintézmények, 
a tanulási lehetőségek, turizmus, építkezés, 
ösztöndíjak, a cégeink szorosabb együtt-
működése, a helyi vállalkozókkal való közös 
munka, szórakozási lehetőségek, vendéglá-
tás, és még sorolhatnám... Azt szeretném, ha 
a kampányban felvázolt tervek nagy részé-
nek még az idén le tudnánk tenni az alapjait.

– Többször említi az intézkedések hosz-
szútávú megtérülését. Egy ciklust leszá-
mítva 2002 óta vezeti a várost. Mely tervek 
alapjait tették le korábban, amelyek most 
már révbe érhetnek?

– Számos olyan elképzelésünk van, 
amelyhez az előkészületek évekkel ezelőtt 
megtörténtek, az egyik ilyen a termálvíz 
hasznosítása. Még 2006-ban felkutatták, és 
tanulmány is készült arról, hogy nemcsak az 
energiafelhasználásban, hanem a turizmus-
ban is óriási előrelépést jelentene a városnak. 
Van hegyünk, jó boraink és termálvizünk is, 
csak hasznosítani kellene. De említhetném 
a kistérséget, sőt a borvidékeket összekötő 
kerékpárút tervét is, vagy a városunkat elke-
rülő utak kiépítését, illetve a dombi város-
rész forgalomszabályozását, amelyre szintén 
évek óta van elképzelésünk. 

– Ebben a ciklusban önnek mi lesz a leg-
nagyobb kihívás?

– Szeretnék én magam is változni. A fel-
adatokat jobban elosztani, nem mindenen 
rajta tartani a kezem. Egy tanácsadó testü-
letet is létrehoznék olyan szakemberekből, 
akiknek nincs döntésük, de tudós embe-
rek, tapasztaltak, világot láttak, és talán 
épp ezért másként közelítenek meg egy-egy 
problémát, vagy éppen a megoldásokban 
tudnak ötletet adni.

 –Nem titok, ha eláruljuk, hogy nemrég 
nagyapa lett?

–Nem titok, nagyon büszke és elfogult 
nagyapa vagyok, gyönyörű kislány unokám 
született nem sokkal a választások után, így 
duplán jött az öröm. A város hosszú távú 
sikeres fejlesztése és fejlődése miattuk is fon-
tos, mert azt nem szabad elfelejteni, hogy a 
gyermekeink, unokáink örökségét mi épít-
jük, itt és most.

Hliva Éva

UNOKÁINK JÖVŐJÉT 
ITT ÉS MOST ÉPÍTJÜK

Hiesz György polgármester azt 
tervezi, több választási ígéret alapjait 
még az idén megteremtik
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Gyöngyös új képviselő-testülete több út fel-
újításáról döntött. Az önkormányzat 300 mil-
lió forintos fejlesztési tervének már korábban 
része volt a mátrafüredi Üdülősor utca fel-
újítása, amit a kivitelező nem teljesített hatá-
ridőre, ezért szerződést bontott vele a város. A 

munkát a HE-DO Kft. végzi majd el, és nem 
csak az Üdülősor utca, hanem a Turista utca is 
megújul. Ugyancsak felújítják Mátrafüreden 
a Kilátó utcát, amire azután nyílt lehetőség, 
hogy a Borostyán utca önkormányzat által 
tervezett felújítását a lakók saját költségükre 

elvégeztették. A grémium továbbá 4,5 millió 
forinttal megnövelte az önkormányzati utak 
karbantartására elkülönített idei pénzügyi ke-
retet, így az év végéig folytatódhat a kátyúzás. 
Az útburkolati jelek újrafestésére pedig csak-
nem egymillió forintot biztosítottak.

Aszavazatok mintegy 47 százaléká-
val a várost eddig is vezető Hiesz 
György kapta az idei önkormány-
zati választáson a polgármesterje-

löltekre leadott legtöbb voksot Gyöngyösön. 
A képviselő-testületben pedig az ellenzéki 
összefogás jelöltjei kerültek többségbe.

A szintén polgármesterjelölt Klausmann 
Viktor a szavaztok 43 százalékát, míg Kévés 
Tamás a voksok valamivel több mint 9 szá-
zalékát kapta meg. Gyöngyösön az országos 
átlagot is meghaladó 51,43 százalékos volt a 
részvétel, a szavazásra jogosult 23 804 válasz-
tópolgárból 12 242-en járultak az urnákhoz. A 
szavazás rendkívüli események nélkül zajlott.

A tíz választókerület többségében, összesen 
nyolcban a Jobbik-DK-Momentum-MSZP 
alkotta ellenzéki összefogás jelöltjei nyertek, 
két körzetet pedig a Városom, Szeretlek Egye-
sület és a Fidesz-KDNP jelöltjei képviselnek 
majd a következő öt évben. A kompenzációs 
listáról bekerülő képviselőket is számítás-
ba véve az ellenzéki összefogás kilenc, míg a 
Városom, Szeretlek-Fidesz-KDNP öt helyet 

tudhat magáénak az új képviselő-testületben.
A választókerületek nyertesei:

1. sz. vk.: Faragó Tamás ( Jobbik-DK-
Momentum-MSZP)
2. sz. vk.: Kévés Tamás ( Jobbik-DK-
Momentum-MSZP)
3. sz. vk.: Tóth Szabolcs ( Jobbik-DK-
Momentum-MSZP)
4. sz. vk.: Dr. Ördög István (Városom, 
Szeretlek Egyesület-Fidesz-KDNP)
5. sz. vk.: Percze László ( Jobbik-DK-
Momentum-MSZP)
6. sz. vk.: Ferenczy Tamás ( Jobbik-DK-
Momentum-MSZP)
7. sz. vk.: Besze Andrea ( Jobbik-DK-
Momentum-MSZP)
8. sz. vk.: Dr. Szén Gabriella ( Jobbik-DK-
Momentum-MSZP)
9. sz. vk.: Dr. Végh Attila ( Jobbik-DK-
Momentum-MSZP)
10. sz. vk.: Bárdosné Kocsis Éva (Városom, 
Szeretlek Egyesület-Fidesz-KDNP)

Kompenzációs listáról mandátumot nyert 
képviselők: Boári István ( Jobbik-DK-Mo-

mentum-MSZP), Kepler Gyula, Kiss Ti-
vadar és Tuza György (Városom, Szeretlek 
Egyesület-Fidesz-KDNP).

A Heves Megyei Közgyűlésben a választá-
sokon leadott szavazatok alapján Gyöngyöst 
Kárpáti István, dr. Végh Attila és Faragó 
Tamás képviseli. Mindhárman a DK-Job-
bik-MSZP-Momentum-Mindenki Magyar-
országa Mozgalom jelöltjei voltak.

Személyi kérdésekről is döntött megala-
kulását követő első rendkívüli ülésén a 
gyöngyösi képviselő-testület. A grémium 
közös megegyezéssel szerződést bontott a 
Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft. ügy-
vezetőjével, Eperjesi Lászlóval, és a cég élé-
re dr. Lénártné Benei Anikót nevezi ki. A 
vezetőváltást az önkormányzat által még 
2017-ben elnyert európai uniós pályázatok 
lebonyolításával kapcsolatos kifogások in-
dokolták. A cégnek ugyanis csak a Mátra-
füredet Gyöngyössel összekötő kerékpárút 
és a Szent Bertalan-templom toronysisakja-

inak megújításán kívül csak a Mátra Műve-
lődési Központ energetikai korszerűsítését 
sikerült elindítania. Az egyéb pályázatos 
fejlesztések azonban jelentős csúszásban 
vannak. A több mint 3 milliárd forint ér-
tékű beruházások megvalósítására mind-
össze 14 hónapja maradt az önkormány-
zatnak. 

Egy másik önkormányzati cég, a Gyön-
gyösi Sportfólió Kft. is új gazdasági vezetőt 
kapott, Kontér Tünde segíti és szükség ese-
tén helyettesíti is távollétében a társaság ügy-
vezetőjét, akinek eddig nem volt helyettese. 

A polgármesteri hivatalban is személyi 
változások lesznek. A Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Igazgatóságot az eddigi igaz-
gatóhelyettes, Juhász Katalin vezeti, a Város-
rendészeti Igazgatóság élére pedig Ferenczy 
Dániel kerül. Bezzeg Enikő vezetésével lét-
rejön a Polgármesteri Kabinet, amely a dön-
tések előkészítésében segíti a polgármester 
és az alpolgármesterek munkáját. A kabinet 
látja majd el a városmarketinggel és kommu-
nikációval kapcsolatos feladatokat, de ide 
tartoznak a pályázati menedzseri, a külügyi 
és a protokolláris feladatok is.

VEZETŐVÁLTÁS A VÁROSI CÉGEKNÉL

Hosszan tárgyalta első ülésén a testület a 
Gyöngyös és Mátrafüred közötti kerékpárút 
ügyét, ugyanis az EU-s finanszírozású pályá-
zat révén megújult sportút minősége a legsú-
lyosabb hibák kijavítása ellenére is kifogásol-
ható. Hiesz György polgármester korábban 
kijelentette: a jelenlegi formában nem veszi 
át a kerékpárutat, és külső szakértő bevo-

nását kezdeményezte. Kiderült, a legtöbb 
hiányosság oka a hibás tervezés, és a képvise-
lő-testület tudta nélkül végrehajtott műszaki 
tartalomcsökkentés lehetett. A képviselők, a 
pályázat sikerét féltve végül úgy döntöttek, 
kiadják a teljesítésigazolást, de a hibák kija-
vítására hosszabb, ötéves garanciát kérnek a 
kivitelezőtől.

A grémium eredménytelennek minősítet-
te és újraindítja a Jeruzsálem Úti Tagóvoda 
energetikai felújítására és a bölcsőde bőví-
tésére kiírt közbeszerzései eljárást. Továbbá 
visszavonták a Berényi-Haller-kastély felújí-
tását is magába foglaló, az északnyugati vá-
rosrész rehabilitációját segítő közbeszerzési 
eljárást.

ÚJRAGONDOLT VÁROSI PÁLYÁZATOK

TÖBB PÉNZ JUT ÚTKARBANTARTÁSRA

TÖBB KÉPVISELŐ IS MEGŐRIZTE A HELYÉT
A FÜREDIEK IS 
VÁLASZTOTTAK

Nem változott a Mátrafüredi Részön-
kormányzat összetétele a részön-
kormányzati választást követően. A 
következő öt évben is Ferencz Angéla, 
Grassalkovichné Varró Zsuzsanna, 
Szuromi László és Tóth János vesz 
részt a testület munkájában. A Mátra-
füredi Részönkormányzatot továbbra 
is a választókerület önkormányzati 
képviselője, Faragó Tamás vezeti.
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Hírek
PRO SANITATE-DÍJ A 

FŐORVOSOKNAK
A Bugát Pál Kórház vezetésének felterjesz-
tésére Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter Pro 
Sanitate-díjat adományozott több évtizedes 
gyógyító munkája elismeréseként dr. Hrabár 
Jenő és dr. Leövey Gábor főorvosnak. A jeles 
kitüntetést az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma Batthyány-Strattmann László születés-
napja alkalmából, október végén rendezett 
megemlékezésén adták át, Budapesten. 

BURGONYÁT KAPTAK A 
RÁSZORULÓK

Gyöngyös önkormányzata idén is étkezési 
burgonyával segítette a szociálisan rászoru-
lókat. Az érintetteket személyesen értesítet-
ték, akik fejenként 25 kilogramm burgonyát 
kaptak. A város által biztosított támogatással 
ebben az évben 627 szociálisan rászoruló csa-
lád, egyedülálló, illetve idős ember élt. 

A MŰEMLÉKEK VÉDELMÉBEN
Egy nemzetközi együttműködésen alapuló 
európai uniós pályázat lehetővé tenné, hogy 
kedvező költségek mellett Gyöngyösön is 
megújuljanak a műemléki épületek – erről 
Hiesz György polgármester tájékoztatta a 
képviselő-testületet. A támogatás elnyerése 
érdekében a szlovákiai Aponnyal együttmű-
ködve 1,5 millió forintos támogatást nyer-
hetne a város műemlék-felújításra. A testület 
felhatalmazta a polgármestert a tárgyalások 
folytatására.

SEGÍTIK A JÁTÉKSZÍNT IS
Az önkormányzat 500 ezer forintos hitelt 
nyújtott a Gyöngyösi Játékszínnek, amely 
több más gyöngyösi civil szervezethez ha-
sonlóan utófinanszírozású uniós pályázaton 
nyert forrást. A város a támogatás megérke-
zéséig nyújt átmeneti hitelt az amatőr színtár-
sulatnak.

A SZÜNETBEN IS MELEG 
EBÉDET KAPNAK

Gyöngyös önkormányzata a téli szünetben is 
ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést 
a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek-
nek. A bölcsődések, az óvodások és az isko-
lások december 23-án, 30-án és december 
31-én, valamint 2020. január 2-án és 3-án 
térítésmentesen ebédelhetnek az Arany János 
Általános Iskolában. Az ingyenes étkeztetést 
igénylők szüleit az önkormányzat tájékoztat-
ja. A szolgáltatásra újonnan jogosulttá vált 
gyermekek szülei a polgármesteri hivatal 
Közigazgatósági és Intézményirányítási Igaz-
gatóságán kaphatnak tájékoztatást.

Több mint 80 millió forintból 
teljesen megújult a Fecske Úti 
Tagóvoda konyhája és épült egy 
összekötő folyosó is. A négyszáz 

gyöngyösi óvodást kiszolgáló létesítmény 
több mint negyvenéves történetében a leg-
nagyobb mértékű felújítást végezték el.

– A gyöngyösi Fecske Úti Tagóvoda He-
ves megye legnagyobb nevelési intézménye, 
melynek konyhájában még három másik 
gyöngyösi óvoda növendékeinek is főznek. 
Az intézmény 1976-os átadása óta a kony-
hában csak kisebb felújítások voltak, most 

azonban korszerűsítették az elektronikai, 
gépészeti és légtechnikát, megújult a pad-
ló- és a falburkolat – mondta Tőzsér Lajosné 
óvodavezető hozzátéve: az elkerülő folyosó-
ra azért volt szükség, mert az északi és déli 
szárny között eddig csak a konyhán vagy az 
udvaron keresztül lehetett közlekedni.

A beruházásokat az ön-
kormányzat saját költségve-
tése, illetve pályázati támo-
gatás fedezte.

Hiesz György polgár-
mester az átadó alkalmával 
felidézte, hogy a Fecske úti 
intézményben 2012 óta zaj-
lik a tervszerű korszerűsítés, 
melynek keretében koráb-
ban elkészült az épület szige-
telése, a nyílászárók cseréje, 
és a két szárny teljes felújítása 
is. Molnár Lászlóné, Gyön-
gyös Város Óvodáinak veze-
tője arra emlékeztetett, hogy 
az önkormányzat fontos fel-

adatának tartja a gyermekintézmények kor-
szerűsítését, 2017-ben ugyanis az Epreskert 
Úti Tagóvoda esett át teljes felújításon, és a 
városnak elnyert pályázata van a Jeruzsálem 
Úti Tagóvoda energetikai korszerűsítésére, 
illetve a bölcsőde bővítésére is.

MEGÚJULT A MEGYE LEGNAGYOBB 
ÓVODAI KONYHÁJA

A Fecske Úti Tagóvodát a felújítást követően 
Kévés Tamás alpolgármester, Tóth Szabolcs 
önkormányzati képviselő, Tőzsér Lajosné 
intézményvezető és Hiesz György polgármester 
adta át

Ünnepi szentmisén áldotta meg dr. Ternyák 
Csaba egri érsek a Szent Bertalan-templom 
új toronysisakjait, melyek az elmúlt egy év-
ben nyerték vissza eredeti küllemüket.

– Isten dicsőségére emelünk tornyokat, és 
ezen a napon Istennek kell hálát mondanunk 
– mondta a Szent Bertalan-templomban 
ünnepi szentmisét celebráló érsek, aki hozzá-

tette mindenkit köszönet illet, aki segítette a 
toronysisakok építését.

Az ünnepi szentmisén részt vett dr. Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes is, aki úgy 

fogalmazott, ezzel a beruházással 
mindenki megtette a magáét, hi-
szen a kormány uniós forrásokat 
biztosított, az egyházmegye ere-
jén felül vállalt részt a felújítás-
ban, de segített az önkormányzat, 
a hívek, a gyöngyösi polgárok, 
akik adományaikkal, munkájuk-
kal tették szebbé a templomot.

Az 564 millió forintos beruhá-
zás – melyből 333 millió forintot 
tett ki a két toronysisak építése – 
részeként látványlift és kilátó épült 
a templom déli tornyában, a plé-
bánia épületében pedig turisztikai 
információs pontot és kávézót ala-
kítottak ki. Megújulhatott a Gyön-

gyös és Mátrafüred közötti kerékpárút, amely 
a városon belüli kerékpáros nyom kijelölésével 
a Szent Bertalan-templomot és a mátrafüredi 
Keresztelő Szent János-templomot köti össze.

MINDENKI MEGTETTE A MAGÁÉT

A megújult toronysisakok ünnepélyes átadása 
alkalmából megtartott szentmisét dr. Ternyák 
Csaba egri érsek celebrálta 
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Kárpáti István a 
tanári pályát hátra-
hagyva vállalt aktív 
szerepet a gyön-
gyösi közéletben. A 
Momentum helyi 
szervezetének elnö-
ke a helyi Ellenzéki 
Összefogás színei-
ben indult a 2019-
es önkormányzati 
választáson, majd az 

újonnan megalakult képviselő-testület alpol-
gármesterré választotta. A végzettségét te-
kintve földrajz-történelem szakos, geológus 
tanárt terveiről, feladatairól kérdeztük.

– Nem régóta van jelen a gyöngyösi poli-
tikai életben. Miért vállalt szerepet a helyi 
közéletben?

– Bár gyerekkorom óta foglalkoztatott a 
politika, és több politikai eseményen részt 
vettem egy-egy ügy mellett kiállva, korábban 
soha nem voltam politikai párt tagja. 2010-
ben kezdtem eltávolodni a Fidesztől, amire 
korábban mindig szavaztam, és elkezdtem 
keresni egy olyan pártot, amellyel egyeznek az 
elveink, és ezt végül a Momentumban találtam 
meg. 2018-ban döntöttem úgy, hogy aktívan 

is részt kívánok venni a politikában, és onnan-
tól az események gyorsan követték egymást, 
megalapítottuk a Momentum gyöngyösi szer-
vezetét, és 2019 nyarán már részt vettünk az 
ellenzéki pártokkal való egyeztetésen.

– Most pedig már Gyöngyös alpolgármes-
tere. Ilyen jól sikerült az érdekérvényesítés 
a tárgyalások során, vagy ez a Momentum 
országosan erősödő népszerűségének tudha-
tó be?

– Azt gondolom, ezek mindegyike szere-
pet játszott, de, hogy melyik milyen súllyal 
esett a latba, azt most nem tudom meg-
mondani. Azt mindenesetre örömmel lát-
tuk, hogy a 2019-ben megírt programunk 
szakpolitikai elemeiből rengeteg átkerült 
Hiesz György cselekvési tervébe, majd pol-
gármesteri programjába. Ez azt bizonyítja, 
hogy politikai szövetségeseink a Momentum 
programját hasznosnak ítélték.

– A programnak mely elemeit szeretné 
először megvalósítani alpolgármesterként? 

– Alapvetően három csoportra oszthatók 
az elképzeléseink. Az ötéves ciklusra tervezett 
programnak vannak olyan elemei, amelyek 
jelentősebb anyagi erőforrások felhasználá-
sa nélkül megvalósíthatók, mondhatni csak 
az akaraton és az elhatározáson múlnak. Egy 

másik részük már több jogi vagy pénzügyi kér-
dést is felvet, és persze olyan elemei is vannak a 
programnak, amelyek hosszú távú, sok pénzt 
igénylő fejlesztéseket tartalmaznak. Azt gon-
dolom, hogy egy felelős önkormányzat nem 
csak az ötéves ciklus végéig kell, hogy elláson. 

– Mivel kezdte a munkát?
– Első feladatom a város és a lakosság kö-

zötti kommunikáció javítása. Jelenleg éppen 
felmérem a város irányítása alá tartozó intéz-
mények, társaságok honlapjainak szerkeze-
tét, és azt vizsgálom, milyen lehetőségeink 
vannak arra, hogy a polgárok tájékozódását 
megkönnyítsük, hogy egy-két perc alatt, kö-
zérthető formában találják meg az informá-
ciókat, és annak a lehetőségét is szeretnénk 
megteremteni, hogy nagyon egyszerűen tud-
janak észrevételt, javaslatot megfogalmazni 
a döntéshozók felé. A másik nagy feladat az 
átláthatóság javítása, ami nem csak azt jelenti, 
hogy a törvények betűjének pontosan megfe-
leljünk, hiszen ezt most is teljesíti az önkor-
mányzat. Azt kell elérnünk, hogy körülte-
kintően, ne csak a törvény betűjének, hanem 
szellemének is megfelelve tegyük közzé az 
információkat, hogy azok valóban könnyen 
elérhetők legyenek mindenki számára.

P. T.

Frakcióhírek

AZ ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS A 
KOMMUNIKÁCIÓ JAVÍTÁSA A CÉL

– Hogyan értékeli 
a választási eredmé-
nyeket?

– Azt gondolom, 
az itt élők jól dön-
töttek, hiszen olyan 
képviselők kaptak 
helyet a testületben, 
akik valóban tenni 
akarnak a városért. 
Többen közülük 
az elmúlt öt évben 

tett kiemelkedő munkájukkal érdemelték ki 
a folytatást. Ehhez az eredményhez termé-
szetesen kellett az az ellenzéki összefogás, 
amely a választásokat megelőzően jött létre az 
MSZP-DK-Momentum és a Jobbik között. A 
pártok olyan gesztust gyakoroltak, amire ed-
dig ritkán volt példa, nem indítottak a kör-
zetekben egymás ellen jelöltet. Erre a komp-
romisszumra szükség volt a város érdekében 
– válaszolta Kévés Tamás alpolgármester.

– Körzeti képviselőként és alpolgármes-
terként is folytathatja a munkát. Mi lesz a 

következő időszak kiemelkedő feladata?
– Valamennyi képviselőtársam és városve-

zető nevében mondhatom, hogy ugyanazzal a 
lendülettel dolgozunk tovább, mint ahogyan 
azt tettük az előző ciklusban is. Egy biztos, a 
város fejlődése érdekében városüzemeltetési 
szempontól új típusú munkaszervezésre, új 
szemléletre van szükség. A városüzemelte-
tés és a városrendészet munkájában fogok 
kiemelten részt venni. Az sem titok, hogy a 
látványos fejlesztésekhez Gyöngyösön is pénz 
kell. A legnagyobb feladatunk, hogy a beru-
házásokhoz forrásokat találjunk. Habár több 
olyan európai uniós pályázatunk van, amely 
teljes egészében finanszírozott, mégis minden 
pályázathoz átlagban 30-40 százalékos plusz 
kiegészítést kell biztosítani az időközben 
megnövekedett költségek miatt, és ez jelen-
tősen terheli a város költségvetését.

– Mely területek élveznek prioritást ebben 
a ciklusban?

–Elsődleges feladatunk a köztisztaság és 
közbiztonság javítása. Az elmúlt ciklusban 
elindultunk egy úton, melyen még nagyobb 

intenzitással kell haladnunk. A közbiztonság 
érdekében tovább növeljük a térfigyelő kame-
rák számát, melyekkel már az elmúlt években 
is számos elkövetőt sikerült tetten érnünk vagy 
beazonosítanunk. Azonban még mindig van-
nak olyan területek, ahova szükséges kamerát 
telepíteni. Borzasztó nagy probléma a köztisz-
taság kérdése. A város egyes részein szinte kezel-
hetetlen ez a probléma, amivel szélmalomhar-
cot vív az önkormányzat. Jelentős forrásokat 
emészt fel, hogy mások után takarítunk. Ezért 
a szemetelőkkel szemben is hathatósabban 
fel kell lépnünk, illetve vannak olyan tervek, 
amelyekkel megnehezíthetjük vagy jó esetben 
megakadályozhatjuk az illegális szemétlerakást. 
Másik fontos feladatunk a közterületek kar-
bantartása. Ez magába foglalja a fűnyírást, a fák, 
bokrok megfelelő kezelését is, hiszen egy város-
ról sok minden elmond, hogyan gondozza a 
környezetét. Azt gondolom, ezen a téren van 
még mit fejlődnünk. Én azért fogok dolgozni 
a következő időszakban is, hogy egy élhető és 
folyamatosan fejlődő városunk legyen.

M. D.

A KÖZBIZTONSÁG ÉS A KÖZTISZTASÁG 
KIEMELT SZEREPET KAP

Kárpáti István

Kévés Tamás
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Az idén ősszel fiatalon elhunyt Bárdos Tamás emlékére hívta életre a Mátrai 
Hegyközségi Tanács az első alkalommal megrendezett Mátrai Újborversenyt, 
melyre 77 bormintával neveztek a mátrai borászok. A megmérettetésen a legjobb 
újbornak Maróti Attila olaszrizlingjét választották. A mintákat két bizottság 
pontozta. A Bárdos Tamásról elnevezett vándordíjat, egy ólomkristály serleget 
jövőre Maróti Attila adja majd tovább. A zsűri kiosztott továbbá 18 arany-, 46 
ezüst- és 13 bronzérmet.

DR. LUKÁCS TÓTH GYULA 
(1949-2019)

Hosszan tartó beteg-
ség után életének 70. 
évében elhunyt dr. 
Lukács Tóth Gyula 
főorvos, a Bugát Pál 
Kórház patológiájá-
nak vezetője.

A kórház igazgató 
főorvosaként dolgo-
zott 1992-től 1998-

ig, eközben 1994-től osztályvezető főorvos-
ként irányította a patológia szakmai munkáját.

Dr. Lukács Tóth Gyula 1974-ben cum lau-
de minősítéssel kapott diplomát a Szegedi 
Orvostudományi Egyetemen. Kórszövettani 
és kórbonctani vizsgálatokból szakvizsgázott 
1978-ban, diplomamunkáját 1999-ben véd-
te meg a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetem Egészségügyi Menedzser Szakán. 
2002-ben citopatológus képesítést szerzett.

1974-ben lett a Bugát Pál Kórház dolgo-
zója. Közbeeső külszolgálati munkája során 
Jemenben, a kórszövettani osztály munkafel-
tételeinek stabilizálása mellett a helyi asszisz-
tensek és az orvostanhallgatók oktatásában 
vett részt, szakmai segítséget nyújtott az arab 
orvosok szakvizsgára való felkészülésében.

Rendkívül aktív szakmai pályafutása alatt 
igazságügyi orvos szakértőként, oktatóként, 
tudományos, műszerügyi bizottsági tagként 
is tevékenykedett.

A Bugát Pál Kórház rekonstrukciós munká-
lataiban kiemelkedő tevékenységet végzett elő-
ször orvos igazgató-helyettesként, majd a kór-
ház igazgató főorvosaként. Nevéhez fűződik 
az új kórház struktúrájának, műszerezettségé-
nek kialakítása, az új hotel épület beüzemelése.

Aktív szerepet töltött be a Magyar Orvosi 
Kamara országos és helyi szervezeteiben. 

Több elismerést birtokol, munkássága el-
ismeréseként megkapta a Pro Sanitate díjat, 
2011-ben a Gyöngyös Város Egészségügyé-
ért kitüntetést, 2017-ben a Pro Civitate dí-
jat, 2019-ben a Batthyány- Strattmann Lász-
ló elismerést. Kórházi munkája mellett aktív 
tagja volt a Mátra Lions Klubnak.

In memoriam

Koszorúzással, emlékkonferenciá-
val és kiállítással emlékeztek meg 
Gyöngyösön a város legendás 
vezetőjéről, a száz évvel ezelőtt 

polgármesterré választott dr. Puky Árpádról.

– Puky Árpád máig egy lángoló fáklya szá-
munkra, amely nem csak azt világítja meg, 
hogyan kell várost szervezni és vezetni, ha-
nem azt is, hogyan kell embernek maradni 
vészterhes időkben – fogalmazott köszön-
tőjében Hiesz György polgármester, utalva 
elődje pártpolitikán felülálló elveire, erköl-
csös életére. A városháza dísztermében ren-

dezett konferencián Báryné dr. Gál Edit, a 
városszépítő egyesület elnökének köszöntő-
je után Horváth László történész ismertette 
a legendás városvezető életútját, majd Né-
meti László az egykori polgármester város-

építő munkásságáról, Domjánné 
dr. Nyizsalovszky Rita a mátrai 
turizmus felvirágoztatásában be-
töltött szerepéről tartott előa-
dást, Berzétey Klára pedig Emlé-
kek a múltból címmel emlékezett 
a városépítő polgármesterre.

Dr. Puky Árpád örökségét 
a 90-es évekig nem ápolták a 
városban, a rendszerváltás óta 
azonban utcát neveztek el róla, 
ma már a városháza falán elhe-
lyezett emléktábla és a Fő téren 
álló egész alakos szobor is őrzi 
a volt városvezető emlékét, és a 
róla elnevezett emlékbizottság is 

ápolja örökségét. 
Az évforduló alkalmából nyílt kiállítás a 

városházán Füleki László fotóiból, melyek 
a dr. Puky Árpád polgármestersége idején 
épített örökséget mutatja be. Az ünnepsé-
gen Németi László, a Puky Emlékbizottság 
elnöke Puky Árpád Emlékérmet adott át Ju-
hász Ferenc plébánosnak.

DR. PUKY ÁRPÁD EMLÉKE ELŐTT 
TISZTELEGTEK

Az emlékülésen Báryné dr. Gál Edit, a konferen-
ciát szervező egyesület elnöke köszöntötte az 
emlékülés résztvevőit

FO
TÓ

: P
IFK

Ó
 TA

M
Á

S

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

GYÖNGYÖSI
ÚJSÁG



2019. decemberGYÖNGYÖSI ÚJSÁG8

Advent idején idén is gazdag prog-
ramkínálattal, sztárfellépőkkel, 
karácsonyi vásárral, gyermekjá-
tékokkal és hamisítatlan ünnepi 

hangulattal készülnek Gyöngyösön a kará-
csonyra. 

Az egy hónapig tartó rendezvénysorozatot 
az Ajándékdoboz Alapítvány és a Gyöngyösi 
Kulturális Nonprofit Kft. az önkormány-
zattal közösen szervezi. Az események a 
mindenki karácsonyfája feldíszítésével kez-
dődött, a Fő tér közepén felállított fenyőt a 
Platán Úti Tagóvoda növendékei öltöztették 
fel. A Belváros téri színpadon a december 
22-ig tartó rendezvénysorozatban több sztár-
fellépő előadása is szerepel, többek között 
Charlie, Tóth Vera, a Dívák, Tolvai Reni, Vá-
sáry André, Szulák Andrea és Szekeres Adri-
en ad koncertet.

Az adventi gyertyagyújtások hagyománya 
is folytatódik, a színpadon vasárnaponként 
17 órakor gyújtják meg a városi koszorú 
gyertyáit. A belvárosi programokat a gyer-
mekeknek szánt attrakciók színesítik, a 
szokásos karácsonyi vásár mellett körhinta, 
betlehem, állatsimogató és kisvonat gondos-
kodik a legkisebbek szórakoztatásáról. A ki-
csikhez természetesen a Mikulás is ellátogat.

A városi karácsonyi ünnepséget december 
20-án, 17 órától rendezik a Szent Berta-
lan-templomban, ahol a II. Rákóczi Ferenc 
Katolikus Általános Iskola diákjai adnak ün-
nepi műsort.

Advent első vasárnapján idén is ünnepi 
koncertet rendezett az önkormányzat a Dr. 

Fejes András Sportcsarnokban, ahol ezúttal 
a Budapest Bár lépett színpadra. Ugyanezen 
a napon, Kékestetőn Malek Andreát és Gájer 
Bálintot hallgathatták meg az érdeklődők.

Az adventi rendezvénysorozat részletes 
programkínálatát idén is az erre az alkalomra 
elkészült műsorfüzet tartalmazza.

SZTÁRFELLÉPŐKKEL ÉRKEZIK A KARÁCSONY

GYÖNGYÖSI KALENDÁRIUM: OLVASNI MINDIG ÖRÖM

A Gyöngyösi Kalendárium 2020-as évre 
szóló kiadványa értékes könyv lesz minda-
zoknak, akik ismerik és szeretik Gyöngyöst, s 
azoknak is, akik szeretnének megismerkedni 
a város jelenével, régebbi és közelmúltjával.

A kalendárium műfaját tekintve egy eszten-
dőre szól, s a szórakoztatás mellett praktikus 
információkkal is szolgál, így egész évben he-
lye lehet az éjjeliszekrényen, hiszen felütheti 
az olvasó akkor is, ha valami szépet, valami 
izgalmasat, valami példaadót szeretne olvasni.

Az immár több mint százéves hagyomány-

ra visszatekintő Gyöngyösi Kalendárium 
2020-as kiadását december elején vehetik 
kézbe az olvasók.

A hagyomány, érték és minőség jegyében 
készült évkönyv bemutatja a gyöngyösi szüle-
tésű, Londonban élő Tari Zsófiát, aki íróként 
és vezető kreatív designerként bontogatja szár-
nyait. Az ismert televíziós bemondó, Mohai 
Gábor egyebek között a Gyöngyösön töltött 
gyermekkoráról mesél, míg dr. Gulyás Zol-
tán főorvos és testvére egy páros interjúban 
osztják meg az olvasókkal életük legfontosabb 
történéseit és legféltettebb titkait. Ismét a 
könyv része lesz egy szemet gyönyörködtető 
fotóalbum, melyet Trencsényi Tibor alkotása-
iból állítottak össze. A könyv választ ad arra a 
kérdésre is, mit adnak a mai tudománynak a 
preparált állatok és növények, milyen hasznos 
szerepet töltenek be a 21. századi ember életé-
ben a természettudományi múzeumok. Fény 
derül továbbá arra is, hogyan és hol szórakoz-
hattak az 1990-es évek derekán a gyöngyösi 
fiatalok, őszintén vall súlyos betegségéről Far-
kas-Nagy Nóra újságíró, az idén nyáron vég-
leg bezárt Kulacs étterem tulajdonosai pedig 
felidézik az elmúlt majd’ öt évtized legemlé-
kezetesebb eseményeit, vendégeit. Az idén 25 

éves születésnapját ünneplő Gyöngyösi Városi 
Televízió egykori és jelenlegi munkatársai pe-
dig arra vállalkoztak, hogy a kezdetektől nap-
jainkig bepillantást engednek azokba a kulisz-
szatitkokba is, melyek eddig rejtve maradtak 
a nézők előtt.

Mindez csak néhány kiragadott írás a 
2020-as Gyöngyösi Kalendáriumból, ami a 
praktikus információk jegyében természe-
tesen most is tartalmaz naptárt, közérdekű 
adatokat, tudnivalókat.

A Gyöngyösi Kalendárium ezúttal is 
Gyöngyösről szól, de nem csak gyöngyösi-
eknek, így akár karácsonyi ajándékként is 
bátran ajánlható.

A könyv idén is a Gyöngyösi Városi Televí-
zió gondozásában jelenik meg, s a már meg-
szokott helyeken, a Fő téri és a plázai köny-
vesboltban, a Tourinform irodában, a Mátra 
Művelődési Központban, valamint a Gyön-
gyösi Városi Televízióban vásárolható meg, 
változatlan áron, változatlan minőségben. 

A Gyöngyösi Kalendárium 31. évfolya-
mának ünnepélyes könyvbemutatója decem-
ber 9-én 17 órakor lesz a Kékes étteremben, 
ahová mindenkit szeretettel várnak a könyv 
készítői.
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Advent küszöbén Balog Gyula 
plébánossal beszélgettünk a kö-
zeledő ünnepek kapcsán. A több 
mint egy éve Gyöngyösön szolgá-

ló Gyula atya személyes emlékeit is megosz-
totta velünk. 

– Milyen üzenete van napjainkban a ka-
rácsonyt megelőző hangolódásnak?

– Az adventi szentidő vallási, keresztény 
szempontból a készülődést kellene, hogy 
jelentse. Bevallom őszintén, engem zavar, 
hogy a súlypont átkerült a kereskedelemben 
tapasztalható látványosságra, mintha ezzel 
pótolni lehetne azt, amire éhezik a lélek. 
Negyven éves papi múlttal a hátam mögött 
azt tapasztalom, az embereknek ennél sokkal 
többre van szükségük. A külsőségek helyett 
arra a belső hangra kellene figyelnünk, ami 
már Jézus várásakor megszólalt az emberben. 
Nem azt mondom, hogy ne vegyük észre a 
fényességet, vagy ne készüljünk az ajándé-
kozásra, de hagyjunk magunknak időt, le-
hetőséget arra is, hogy meghalljuk a lelkünk 
kívánságát, üzenetét. Élnünk kellene ezzel 
az ajándékkal, amit Isten felkínál nekünk. A 
hívők, akik hisznek Jézus földre jövetelében, 
értik, mit jelent, hogy egy kicsit lassítsunk a 
lépteinken. Akiknek nincs semmilyen vallá-
si kapcsolatuk, általában megmaradnak az 
ajándékozás öröménél. Ma már elkerülhe-
tetlen az a pörgés, amit az ünnepi készülődés 
hoz magával. Ezt csillapíthatja a liturgiában 
szokásos hajnali mise. Ezek gyermekkorom-
ban reggel hat órakor kezdődtek, és mindig 
ott voltam azt advent négy hete alatt. A korai 
misékre most fél hétkor érkeznek majd a gye-
rekek, akiket a szertartás után majd vendégül 
is látunk. A hittanórákon és a prédikációban 
elhangzanak azok az ószövetségi és újszö-
vetségi idézetek, amelyek Jézus eljöveteléről 
szólnak. Ez a várakozás azt is jelenti a mai 

ember számára, hogy éljük meg jobban a sze-
retetet. 

– Engedjen be minket egy kicsit az életébe, 
hogyan karácsonyozik egy pap? 

– Én is állítok magamnak betlehemet, 
hogy legyen külső jele is az ünnepnek, és fel-
díszítek egy kis fenyőfát is. A hittanos cso-
portok tagjainak adok egy-egy szál gyertyát 
ajándékba, és megbeszéljük, hogy bárhol is 
legyünk karácsonyeste, kilenc órakor megy-
gyújtjuk a lángot, és egymásra gondolunk, 
hiszen együtt készültünk, együtt járjuk a ke-
resztény utat. Az már csak egy plusz élmény, 
amikor megbeszéljük, ki hol és hogyan élte 
meg ezt az összetartozást. A gyertyák a lel-
ki közösséget jelképezik. Ugyanígy teszünk 
szilveszterkor is, csak akkor éjjel 11 órakor 
gyújtjuk meg a gyertyákat. Papi hivatásom 
szerint a hívekért vagyok, így amióta ki-
kerültem a családi otthonból, én mindig a 
híveinkkel karácsonyozom. Ennek két szép-
sége is van. Az egyik, amikor a kollégákkal 
együtt karácsonyozunk, és vacsora után át-
megyünk a templomba. A csendnek óriási 
ereje van, mert ki lehet hallani, hogy Isten 
milyen közel van hozzánk. Készülnünk kell 
a másnapi szentmisékre is, hogy valódi kará-
csonyt teremtsünk. A testvéreimmel mindig 
telefonon köszöntjük egymást, a szüleink 
már elmentek a Mennyországba. Volt olyan 
karácsony is, amit egyedül töltöttem. Ekkor 
este, még az éjféli mise előtt körbe autóztam 
a területemet. Egy-egy utcába bementem, és 
öröm volt látni, hogy sok helyen világított a 
karácsonyfa, meleg szeretet sugárzott ki az 
ablakokon, és elégedettséggel töltött el, hogy 
milyen szép hivatásom van, majd imádkoz-
tam a hívekért. Sokan invitáltak is, menjek el 
hozzájuk, hogy ne legyek egyedül. De nem 
fogadtam el a meghívást, hiszen a karácsony 
a család ünnepe. A papi hivatás másik szépsé-

ge az éjféli mise, amikor imával, szentmisével 
tesszük ünnepélyessé Jézus születését. 

– Őriz olyan karácsonyi emléket, amire 
szívesen emlékszik?

– Igen. A családi karácsonyok nagyon szé-
pek és felejthetetlenek voltak. Hál’ Istennek 
négyen vagyunk testvérek. Szegény környe-
zetben éltünk, nekünk még igazi ajándék 
volt a narancs, a mogyoró, de a valódi öröm 
az volt, amikor este együtt felállítottuk a 
betlehemet, majd elmentünk az éjféli misé-
re. Nem rohant annyira a világ, mint most, 
öröm volt otthon lenni, és Isten ajándéka-
ként értékeltük, hogy együtt lehettünk. Egy 
másik kedves emlékem az az első karácsony, 
amit papként éltem meg, távol a szülői ház-
tól. Az egyik hívő írt egy levelet a szüleim-
nek, mennyire sajnálja őket, hogy nem lehe-
tek velük. Anyám erre azt válaszolta: amikor 
a fiam a papi hivatást választotta, én átadtam 
őt a Jóistennek, és nekem öröm, hogy ő ma-
gukkal lehet. Tudom, és természetes, hogy 
anyám engem is hazavárt, de volt egy termé-
szetfölötti látása, és tudta, nem akárki hívta 
el az ő fiát.

Pásztor Csilla

Kiállítás megnyitóval, társulati üléssel és 
színvonalas gálaműsorral ünnepelte fennál-
lásának 65. évfordulóját a Gyöngyösi Játék-
szín. 

A hagyományokhoz híven a gálán a társu-
lat örökös tagjai is színpadra léptek egy-egy 
kedvenc korábbi darabjukkal. 

Az ország legrégebb óta működő amatőr 
színtársulatát Jankovits Jenő alapította Zelt-
ner Imrével és Jakkel Mihállyal, a társulatot 
az egykori VAMAV Kitérőgyár dolgozói al-
kották. Néhány évvel ezelőtt a közösség veze-
tését Gyurosovits-Petheő Csilla vette át, aki 

követve a hagyományokat elszántan irányítja 
a csapatot, egyúttal rendezője és szereplője is 
a fellépéseknek.

Az idei jubileumi gálán örökös taggá fo-
gadták Gríznerné Bartha Erikát, az ünne-
pi társulati ülésen pedig Nívódíjat kapott 
Fliszár Odett, Lukovszki Judit és Csépány 
Bálint. Idén először adták át a feltörekvő Ifjú 
Tehetség Díszoklevelet, amit Bognár Diána 
vehetett át.

Az évforduló emlékét egy, az alkalomra 
készült kiadvány és egy jubileumi bélyeg is 
őrzi, melyeket a társulat tagjai is megkapták.

VEGYÜK ÉSZRE A FÉNYEKET, ÉS HAGYJUNK 
IDŐT A CSENDNEK

ÚJABB ÖRÖKÖS TAGGAL BŐVÜLT A JÁTÉKSZÍN

Balog Gyula plébános betlehemet állít 
és karácsonyfát is díszít az ünnepre
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A gálaműsoron főként zenés darabjait 
vitte színpadra a jubiláló társulat
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AMagyar Szállodák és Éttermek 
Szövetségének Bíráló Bizottsága 
sikeresnek nyilvánította a gyön-
gyösi Hotel Opál***Superior 

szálloda pályázatát, és újabb 3 évre „*** Su-
perior” kategóriába sorolta a város egyetlen 
szállodáját.

Superior minősítéssel a kiemelkedő szín-
vonalú szolgáltatást nyújtó szállodákat je-
lölik, melyek már megjelenésükkel is a ka-
tegória átlaga felett vannak, hiszen a közös 
helyiségek és vendégszobák kialakítása, vala-
mint berendezése magasabb szintet tükröz, 
mint ami az adott kategóriára jellemző. 

A Hotel Opálban, amely Magyarország 
első mosolygós szállodája, az elismerő cím 
megszerzése után is a vendégek elégedett-

ségét és a családias hangulat megteremtését 
tartják a legfontosabbnak. A szálloda célja, 
hogy az üzleti utazó és a családdal pihenő 
vendégek is otthon érezzék magukat, és él-
ményekkel teli, kellemes, színvonalas pihe-
nésben legyen részük.

A szálloda nem csak a szállóvendégek 
kiszolgálására hivatott. A’la carte étterme 
minden este elérhető, valamint különböző 
rendezvények megszervezésében is rendel-
kezésre állnak. Heti két alkalommal pedig a 
wellness részlegen szaunaprogramokat tarta-
nak szaunamester vezetésével.

A szálloda szolgáltatásaival nem csak 
vendégei elégedettségére törekszik, hanem 
Gyöngyös jó hírnevéhez méltó módon 
igyekszik a várost képviselni.

MEGŐRIZTE KIVÁLÓSÁGÁT A HOTEL OPAL

NEGYED ÉVSZÁZADA SUGÁROZTÁK AZ ELSŐ ADÁST
Az idén huszonötéves Gyöngyösi Te-
levízió (GYTV) különleges, egész 
estés születésnapi adással jelentkezett 
Nápolyi című műsorában november 
közepén. Az este során számos emléke-
zetes pillanatot elevenítettek fel, volt 
bakiparádé, játék és sztárvendég is el-
látogattak a stúdióba.

Gyöngyös első televíziója 1994. no-
vember 20-án kezdte meg sugárzását. 
Műsorait kezdetben heti hat órában 
készítette, majd 1998-tól 24 órás frek-
venciát nyert el napi öt óra szerkesztett 

műsorral, ezzel is kielégítve a nézői igényeket. 
Hatalmas mérföldkő volt a televízió éle-

tében 2013. szeptember 24., ugyanis ekkor 
megszüntette analóg sugárzását és áttért a 
digitális műsorszórásra.

Az eltelt több mint két évtized alatt, szá-
mos magazin műsort, több tízezer híradós 
anyagot forgattak a stábok.

A GYTV 25 éve a nézők tájékoztatásáért, 
szórakoztatásáért készíti műsorait. A televí-
zió továbbra is számít a nézők véleményére, 
és azt kérik, a jövőben is segítsék észrevétele-
ikkel a műsorkészítők munkáját.

A városi televízió dolgozói ünnepi adással 
kedveskedtek a nézőknek a GYTV 
születésnapja alkalmából

OKOSPAD ÉS 
ÚJ SZÍNPAD A 
BELVÁROSBAN

Gyöngyös önkormányzata és a Mátrai 
Hegyközségi Tanács együttműködésében, 
európai uniós támogatásból újul meg a Fő 
tér 10. szám alatti belső udvar.

A könyvtár udvarában lévő új szabadtéri 
színpad ünnepélyes avatásán Hiesz György 
polgármester elmondta: reméli, hogy a vá-
ros lakói több rendezvényen is benépesítik 
majd a teret, ami új burkolatot kapott, és 
öt faház elhelyezéséhez is előkészítették a 
közműveket. A téren elhelyeztek egy okos-
padot is, amely saját wifivel, mobiletele-
fon-töltővel van ellátva, és egy új játszótér 
kialakítása is elkezdődött.

Az új szabadtéri színpadot az Empty Pubs 
zenekar avatta fel koncertjével, miközben a 
Mátrai Hegyközségi Tanács borkóstolóval 
várta a vendégeket.

A hagyományokhoz híven idén is városi 
ünnepségen köszöntötték az idősek világ-
napja alkalmából a jubiláló házaspárokat és 
Gyöngyös szépkorú lakóit.

A Mátra Művelődési Központban Hiesz 
György polgármester 22 olyan házaspárnak 
kedveskedett ajándékkal, akik az 50., 60. és 
70. házassági évfordulójukat ünnepelték. 

– Azért tesszük ezt a nyilvánosság előtt, 
mert szeretnénk őket példaként állítani a 
fiatalabb generációk elé – fogalmazott kö-
szöntőjében a városvezető, aki elmondta: 
a fiatalok körében egyre kevesebb házasság 
köttetik, és egyre kevesebb gyermek szüle-
tik, a frigyek nagy része pedig néhány vá-
lással végződik.

A napokban második alkalommal idős-
barát címmel kitüntetett városvezető a 
demográfiai adatokat felidézve elmondta: 

az ország, a megye és a város lakossága is 
fogy és öregszik, így az önkormányzatnak 
számos feladata van az idősek életszínvona-
lának megtartása érdekében. Hiesz György 
emlékeztetett: Gyöngyösön idősotthon-
ból, idősek klubjából álló ellátórendszert, 
szociális étkezési rendszert tartanak fenn, 
az idősek igénybe vehetik az otthonápolást, 
a házi segítségnyújtást, az önkormányzat 
fenntartja segélyezési rendszerét, 2015-ben 
pedig eltörölték a 70 éven felüliek kommu-
nális adóját, aminek köszönhetően mint-
egy 35 millió forinttal több marad a város 
időseinek pénztárcájában.

A városi ünnepségen a Zuglói Filhar-
monikusok operett gálaműsorát láthatta a 
közönség. A zenekart az egykori gyöngyösi 
zeneiskola-igazgató, Záborszky József fia, 
Záborszky Kálmán dirigálta.

PÉLDAÉRTÉKŰ HÁZASPÁROKAT 
KÖSZÖNTÖTTEK

Nem csak a szállóvendégeket, a gyön-
gyösieket is várja a város egyetlen 
szállodája
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Idén sok meglepetéssel kedveskedik a ven-
dégeknek a gyöngyösi jégpályát üzemeltető 
Gyöngyösi Sportfólió Kft. Újdonság, hogy 
az első 150 bérletet vásárló mozijegyet kap 

ajándékba, de lesz slam verseny, 
like-vadászat, Valentin-napi ka-
landot, újrahasznosító és kará-
csonyfaverseny, valamint csat-
lakoznak az országos Jégpályák 
Éjszakája programhoz. Ismét 
várják pályalátogatásra az 
ovisokat, akik a játékos vetél-
kedőkön értékes ajándékokat 

nyerhetnek, míg az iskolások újra versenybe 
szállhatnak a Koriolimpián.

A Gyöngyösi Sportfólió Kft. idén először 
jótékonysági gyűjtést szervez, melyhez várja a 

cégek felajánlását is. A befolyt összegből sport- 
és fejlesztő eszközöket vásárolnak a gyöngyösi 
Autista Segítő Központ növendékeinek. 

Korcsolyabérlésre idén is van lehetőség, 
miután a szolgáltató tovább bővítette a ren-
delkezésre álló készletet.

A jégpálya hétfőtől csütörtökig, és vasár-
nap 10-20 óra között, pénteken és szomba-
ton 10-től 21 óráig tart nyitva. A jegyárakról, 
rendezvényekről és egyéb aktualitásokról a 
jégpálya weboldalán (www.gyongyosisport-
folio.hu/gyongyosi-jegpalya), valamint a kö-
zösségi oldalakon tájékozódhatnak.

MÉG TÖBB KORCSOLYA, MÉG TÖBB PROGRAM

Új, kilencszemélyes gépjárművet szerzett be 
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társu-
lása a fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek 
szállítását végző támogató szolgálat számára.

A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 
(KHSZK) Igazgyöngy Támogató Szolgálata 
2005-től működteti a támogató szolgáltatást, 
melynek fontos tevékenysége a szállítás meg-
szervezése. A Gyöngyösön működő oktatási, 
egészségügyi és szociális intézményekbe a 

Gyöngyösi járás településeiről naponta e szol-
gáltatás segítségével tudnak bejutni a fogya-
tékkal élők, és vesznek részt a számukra szük-
séges fejlesztésben, oktatásban. Működése a 
fogyatékos személy és családja életminőségére 
is jelentős hatással bír, hiszen a szülők, hozzá-
tartozók munkavégzése, gyermekeik biztonsá-
gos utazása az ő kíséretük nélkül is megoldott.

Az elmúlt 14 év beigazolta, hogy a szol-
gáltatás nélkülözhetetlenné vált az arra rá-

szorulók számára. Ezt szem előtt tartva, és a 
fogyatékosok esélyegyenlőségének biztosí-
tását előtérbe helyezve döntött a szolgálta-
tást fenntartó társulás arról, hogy a régi, sok 
kilométert futott gépjárművet lecseréli, és 
csaknem kilencmillió forintot biztosít egy 
új, korszerű autót vásárlásához. A Renault 
Trafic típusú gépjárművet október végén adta 
át Hiesz György, a kistérségi társulás elnöke 
a KHSZK igazgatójának, Maka Piroskának.

NÉLKÜLÖZHETETLEN A MEGBÍZHATÓ SEGÍTSÉG

Az idei városi helytörténeti vetélkedőn II. 
Rákóczi Ferenc munkásságáról, életéről, 
valamint és kora jelentősebb gyöngyösi ese-
ményeiről kellett a diákoknak számot adni-
uk. A Vachott Sándor Városi Könyvtárban 
megrendezett versenyre, öt helyi általános és 
hat középiskolás csapat nevezett. A megmé-
rettetésen villámkérdések, totó és megannyi 
izgalmas és érdekes feladat várta a diákokat. 

A megmérettetést a Felsővárosi Általános 
Iskola és a Vak Bottyán János Katolikus Mű-
szaki és Közgazdasági Középiskola csapata 
nyerte meg.

A rendezvény alkalmat adott arra, hogy a 
diákok megismerjék Széchényi Pál kalocsai ér-
sek munkásságát is, aki közvetítőként részt vett 
a császár és a kurucok közti béketárgyalásban.

A diákoknak járó díjakat Kárpáti István 
alpolgármester adta át. A győztes csapatok 
jutalma egy kassai kirándulás volt. Ambrus 
Alexandra, a Felsővárosi Általános Iskola 8. 
osztályos tanulója által készített beszámoló-
ból kiderült, a szlovákiai városban megko-
szorúzták Rákóczi sírját, és a Sárospatak érin-
tésével megtett útról kellemes élményekkel 
tértek haza.

A BOTTYÁNOSOK TUDTÁK A LEGTÖBBET

A diákok II. Rákóczi Ferenc koráról 
adtak számot

AZ ŐSZI FALEVÉL IS OKOZHAT 
DUGULÁST

Az ingatlanok előtti árkok tisztán tartása rendkívül fontos, ami 
a város környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelete sze-
rint az ingatlantulajdonos feladata, míg az átereszek átjárhatósá-
gát a Heves Megyei Vízmű Zrt. biztosítja.

Sajnos vannak olyan utcák a városban, ahol az árkok gondo-
zatlanok. A kiülepedett iszap, a hulladék, vagy az őszi falevelek 
is nehezíthetik a víz lefolyását, pedig a csapadék akadálymentes 
elvezetése egyben a lakóingatlanok víz elleni védelmét is bizto-
sítja.

A zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés hatékonyságát a víz-
nyelőrácsok átjárhatósága és az aknák tisztasága jelentősen befo-
lyásolja, ezért fontos, hogy senki ne söpörje a csapadékvíznyelő-
be az utcai hulladékot. Nagy segítség, ha az ingatlanok előtt lévő 
víznyelőket is megszabadítják a rácsok közé szorult falevelektől.

BIZTONSÁGOSABB MUNKA, 
KOMFORTOSABB LAKTANYA

Gyöngyös képviselő-testülete 2016-ban döntött arról, hogy 2 millió 800 
ezer forinttal támogatja a Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
munkáját. A pénzből vásárolt felszereléseket Hiesz György polgármester 
adta át Vilmányi Sándor tűzoltó parancsnoknak. A támogatásból védő-
csizmákat és védőkesztyűket, teleszkópos ágvágót, láncfűrészt, az oltások-
nál használatos sugárcsövet, valamint a tűzoltók mindennapjait komfor-
tosabbá tévő konyhai eszközöket vásároltak. 

A parancsnok kiemelte: az önkormányzattól kapott segítség Heves me-
gyében a legnagyobb mértékű városi hozzájárulást jelenti.

A polgármester ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat a következő 
években is segíti majd a parancsnokság munkáját. A városvezető az új tűz-
oltólaktanya építésével kapcsolatban elmondta: a vagyoncseréről szóló 
szerződés nyugvópontra került, így elindulhat a beruházás, amely a gyön-
gyösi tűzoltóság működési feltételeit jelentősen javítja.
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Hírek

A GYAK HELYZETÉRŐL 
EGYEZTETTEK

Rendkívüli ülésen tárgyalt a város képvi-
selő-testülete a nehéz pénzügyi helyzetbe 
került Gyöngyösi Atlétikai Klub (GYAK) 
jövőjéről. Az önkormányzat mintegy 60 
millió forint támogatást nyújtott 2019-ben a 
GYAK-nak. Az egyesület a grémium korábbi 
kérésének eleget téve benyújtotta elszámolá-
sát a támogatásokról, amit a képviselő-tes-
tület három bizottsága fog megvizsgálni. A 
nehéz pénzügyi helyzetben lévő klub vezeté-
sétől azt kérte a grémium, hogy dolgozzon ki 
egy konszolidációs tervet, ami biztosítja az 
egyesület működését, egyúttal azt is dekla-
rálták, hogy ha a jövőben is készek támogat-
ni az egyesületet. 

MESTER LETT A KARATÉKA
A Bendiák Dojo 
Gyöngyös klubveze-
tője, Bendiák István 
sikeres vizsgát tett Ja-
pánban, ahol megsze-
rezte ötödik danját. 
A japán harcművészet 

karatékája ezzel kiérdemelte a shihan, vagyis 
a mesteroktatói címet. 

CSAK A VILÁGBAJNOK 
GYŐZTE LE

Hódmezővásárhelyen rendezték meg a XVI. 
Szenior Nemzetközi Úszóversenyt, ahol hét 
versenyszámban Roska László is megméret-
tette magát. A gyöngyösi sportoló 6 arany- és 
egy ezüstéremmel tért haza. Habár 50 méte-
res mellúszásban nem sikerült megdöntenie 
országos csúcsát, négy másodperces előnyé-
vel így is a mezőny legjobbja lett. Új egyéni 
rekordot állított fel 100 méter mellen, miu-
tán az ezüstérmes versenyzőt 8 másodperccel 
megelőzte. Ötven méteres gyorsúszásban 
ezüstöt szerzett, itt csak a mezőny világbaj-
nok sportolójában talált legyőzőre. 

MÁR AZ OLIMPIÁRA KÉSZÜL
Lezárta 2019-es szezonját Kovács Zsófia, 
aki jó eredményeinek köszönhetően stabil 
helyen áll a triatlonosok olimpiai kvalifiká-
ciójában. Zsófinak idei összes világkupáján 
sikerült az első tíz közé kerülnie, így egyen-
letes teljesítményének köszönhetően érté-
kes pontokat szerzett az ITU (Nemzetközi 
Triatlon Szövetség) olimpiai ranglistáján. A 
gyöngyösi sportoló jelenleg a 40. helyen áll, 
mellyel a legmagasabban jegyzett magyar női 
triatlonista. A kvalifikáció jövő májusban le-
zárul, és Zsófinak az olmipiai kvóta élete har-
madik olimpiai részvételét jelentené.

Hatvanhárom érmet gyűjtve az első he-
lyen végzett a gyöngyösi Parafa Úszóklub 
a három ország 32 csapatát felvonultató 
nemzetközi versenyen, az ausztriai Vöck-
labruckban.

A úszóklub versenyzői Vaszkó Viktor ve-
zetésével megszerezték az első helyet az érem-
táblázaton. A versenyen a lányok közül Kis 
Flóra, Győri Lizett, Pampuk Panna és Tóth 
Lilla szerzett érmet. Dózsa Brigitta pedig több 
számban is elérte egyéni legjobb eredményét. 

A fiúk közül Magda Boldizsár, Boári 

Benett, Gulyás Csaba, Simon Boldizsár, 
Ozsvárt Bence, Gyóni Vince, Konta Kevin, 
Ozsvárt Gábor és Hegedűs Nándor nyaká-
ba került érem.

Magda Boldizsár 100 méteres gyor-
súszásban új korosztályos országos csúcsot 
ért el. Ezzel az eredményével bekerült az 
Australisches Finale-ba, ahol 50 méteres 
gyorsúszásban mérték össze tudásukat a 
versenyzők. Boldizsár ebben a versenyszám-
ban a mezőny legfiatalabb versenyzőjeként 
harmadik helyezést ért el.

SZÉP ŐSZT FUTHAT A 
HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS

ÉREMTÁBLA ÉLÉN A PARAFÁSOK

Remekül kezdte a 2019/2020-as 
kézilabda-bajnokság őszi szezon-
ját a HE-DO B. Braun Gyön-
gyös. A mátraaljai farkasok a téli 

szünet előtt harcban vannak az EHF Kupa 
indulást jelentő harmadik helyért. 

– Szakmai szempontból teljesítettük a 
2019/2020-as szezon elején magunk elé 
kitűzött célokat. Tavalyhoz képest erő-
södött a csapatunk, Gödör Bence kapus, 
Papp Bence jobbátlövő és Hegedűs Márk 
beálló nagyon jól beépült a csapatba. Új-
vári László balátlövőnk is szépen fejlődik, 
de neki kicsit hosszabb időbe telik felven-
ni a ritmust. A hamarosan kezdődő Liga 
Kupa meccseken ezt a ritmust találhatják 
meg fiataljainak és a bajnokságban keve-
sebb szerephez jutó játékosaink. Liga Kupa 
címvédőként játékperceik növelése mellett 
elsőségünk megvédése a célunk – mondta 
Konkoly Csaba, a hazai pályán tíz forduló 
után is veretlen HE-DO B. Braun Gyön-
gyös vezetőedzője, aki szerint a csapat kissé 
nehezen engedte el a második fordulóban 
elszenvedett két gólos vereséget a Balaton-
füreddel szemben, de a következő mérkőzé-

sek szerencsére már a gyöngyösiek szája íze 
szerint alakultak.

– Hogy a Veszprém és a Szeged ellen leját-
szott idegenbeli meccseken tíz gólos vereség 
alatt maradtunk, azt mutatja, hogy állóké-
pességben utolértük a nemzetközi kupákban 
játszó csapatokat. Ezért biztosan nem feltar-
tott kézzel lépnénk ki a nemzetközi porond-
ra egy esetleges EHF Kupát jelentő pozíció 
elérése után a bajnokság végén. Sporttörté-
neti jelentőségű lenne ez a tett Gyöngyösön, 
ami még vonzóbbá tenné klubunkat a profi 
játékosoknak és a kézilabdázás iránt érdeklő-
dő gyerekeknek – mondta Konkoly Csaba.

A bajnokság vége azonban még messze 
van, a gyöngyösi farkasok rövidebb távú célja 
a 3-5. hely birtokában elvonulni a téli pihe-
nőre. Erre minden esélyük megvan, hiszen az 
őszi szezonból még hátralevő meccsek mind 
nyerhetők a sárga-feketék számára.

– Az utolsó előtti fordulóban az a Ta-
tabánya látogat hozzánk, akit a tavalyi 
bajnokságban gyengébb kerettel oda-visz-
sza vertünk. A Bányász éppen most kezdi 
összeszedni magát, így azon a mérkőzésen 
a pillanatnyi forma dönt majd. A többi 
meccsen játékosaink nagyobb tudása, a 
mélyebb keret és az eddig mutatott játék 
mellettünk szól. Szép őszünk lenne, ha 
megőriznénk télre a harmadik helyünket a 
tabellán – mondta Konkoly Csaba.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös a bajnok-
ság és a Liga Kupa mellett a Magyar Kupá-
ban is érdekelt, melynek 4. fordulójában 
egyetlen mérkőzésen, de hazai pályán a Me-
zőkövesd ellen kell kivívni a farkasoknak a 
továbbjutást. 

Konkoly Csaba szerint az örök rivális 
Kövesd verhető ellenfél, melyet a lelkes ha-
zai publikum előtt mindenképpen két váll-
ra szeretnének fektetni.

Pifkó Tamás

Jogos öröm. Szakmai szempontból 
teljesítette a gyöngyösi csapat a 
szezon elején kitűzött célokat
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ÚJ TANULMÁNYI TERÜLETTEL VÁRJA A DIÁKOKAT A 
JÁSZÁROKSZÁLLÁSI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM

Október 17-én Gyöngyösön, a Dr. 
Fejes András Városi Sport- és 
Rendezvénycsarnokban a „Moz-
dulj ránk!” sportdélutánon a 

jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium, 
Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázi-
um részéről Majkutné Tóth Emma igazga-
tó és a Gyöngyösi Kézilabda Klub részéről 
Nagy Attila elnök együttműködési meg-
állapodást írt alá. Itt adtak tájékoztatást a 
középiskola 2020/21-es tanévben induló új, 
sport-biológia-egészségtan tanulmányi terü-
letéről.  Ennek kapcsán beszélgetünk Maj-
kutné Tóth Emma igazgatóval. 

– Mi vezetett az együttműködés megkötésé-
hez? 

– Több olyan diákunk volt már, akik 
sportgimnáziumból érkeztek hozzánk. Na-
gyon erős volt az elköteleződésük a sport 
iránt, de azt tapasztaltuk, hogy tudásuk hi-
ányos volt, és sokat kellett pótolniuk ahhoz, 
hogy eredményes érettségit tudjanak tenni. 
És akkor még nem beszéltünk a továbbtanu-

lásról, mert a legtöbb sportoló dédelgetett 
álma, hogy edző, sportmenedzser, testnevelő 
legyen… 

– Azt fogalmaztuk meg, hogy szerencsés 
lenne a sport iránt elkötelezett tanulóknak 
egy új képzést nyújtani, amely gimnáziumi 
keretek között támogatná a sportolói ak-
tivitást, lehetővé téve a tehetséggondozást 
különböző sportágakban, és ez előkészítené a 
felsőoktatási tanulmányaikat. 

– Mivel több kézilabdás tanulónk is volt, 
kapcsolatba kerültünk Rosta Istvánnal, a 
Gyöngyösi Kézilabda Klub utánpótlás igaz-
gatójával és Nagy Attila elnök úrral. Ők 
kerestek meg a további együttműködés lehe-
tőségével. Az utánpótlás-nevelés kapcsán a 
Klub szembesült azzal a problémával, hogy 
kinevelt sportolóik távoli sportintézmények-
ben folytatják tanulmányaikat, és így egye-
sületet is váltanak. A Klub vezetősége olyan 
középiskolát keres, amely az aktív sporthoz 
kötődő tevékenységeket támogatni tudja, 
hogy ne veszítsék el tehetséges játékosaikat.

Az emelt óraszámú sport-biológia-egész-
ségtan képzés lehetőséget teremt, hogy a 
diákok a felsőoktatásban történő továbbta-
nulásuk során a sporthoz és egészséghez kö-
tődő képzéseket választhassanak, így az aktív 
sportkarriert követően is a sporthoz kötődő 
munkát végezhessenek.

Ezt az együttműködést tette hivatalossá a 
két szervezet az együttműködési megállapo-
dás aláírásával.

– Pontosan mire vonatkozik az együttmű-
ködés?

– A megállapodás része, hogy a középis-
kola támogatja és segíti a kézilabdás tanu-
lók sportolási tevékenységét: az edzéseken 
és a mérkőzéseken való részvételt. Vállalja 
továbbá, hogy folyamatos tájékoztatást ad a 
tanulók tanulmányi helyzetéről az utánpót-
lás igazgatónak. A Klub támogatja az iskolai 
oktatást, kiemelten a kézilabda sportág okta-
tásához nyújt szakmai támogatást. Ezen kí-
vül népszerűsíti a kézilabdát az iskola diákjai 
körében, és sportolási lehetőséget biztosít az 
érdeklődők számára, valamint a különböző 
sporteseményeken alkalmat teremt az gim-
názium bemutatkozására.

– Milyen egyéb külső kapcsolatai vannak 
az iskolának?

– 2015-ben az OTP Fáy András Alapít-
vány mintaiskolája lettünk. A szervezet a 

pénzügyi tudatosságra való nevelést tartja 
fontosnak. Évfolyam- és témaspecifikus tré-
ningekkel, karrieriskola működtetésével, 
táboroztatással és rendezvények támogatá-
sával segíti iskolánkat. Együttműködésünk 
sikeres: ennek egyik mérföldköve, hogy ta-
nítványaink 2019-ben első helyezettek let-
tek az Európai Pénzügyi Kvíz magyarországi 
döntőjében, így ők képviselhették hazánkat 
május 7-én az európai döntőn Brüsszelben, 
ahol az előkelő 5. helyen végeztek. 2017-ben 
az Eszterházy Károly Egyetemmel kötöttünk 
partnerintézményi megállapodást. 2018-ban 
pedig a Budapesti Gazdasági Egyetem bázi-
siskolája lettünk. 

– Hogy sikerült az október 17-i rendez-
vény?

– A „Mozdulj ránk!” rendezvényen közel 
kétszáz diák előtt lehetőségem volt bemu-
tatni az iskolánkat, az oktatás és a felvételi 
lehetőségek mellett hagyományainkról is szó 
esett. A gimnázium tanulmányi területeihez 
kapcsolódva Dr. Bujdosó Zoltán, az EKE 
rektorhelyettese mutatta be a középiskolai 
tanulmányokra épülő felsőoktatási tovább-
haladási lehetőségeket. 

A rendezvény sztárvendége volt az OTP 
Fáy András Alapítvány meghívására Harsá-
nyi Gergely 179-szeres magyar válogatott 
kézilabdázó, kétszeres olimpikon. Élmény-
beszámolójában végigpörgette élsportolói 
pályafutását, rávilágítva a tanulás fontos-
ságára. Hangsúlyozta, hogy nagyon fontos 
az elköteleződés és a célok melletti kitartás. 
Az esemény mind a két fél részéről elége-
dettséggel zárult, remélem, egy kölcsönö-
sen gyümölcsöző kapcsolat vette kezdetét.

– Közeledik az év vége, van valamilyen ki-
emelt programjuk ehhez kötődően?

– Az adventi időszakban már évek óta 
részt veszünk egy adománygyűjtő akcióban 
a Budai Középiskolával, az OTP Fáy And-
rás Alapítvánnyal és a Humanitás Szociális 
Alapítvánnyal közösen. Ennek keretében 
50 rászoruló család számára gyűjtünk aján-
dékokat. Az idén a Humanitás Alapítvány 
segítségével újra eszköztámogatást nyújt-
hatunk egy jászsági óvodának. A program 
eddig minden évben sikeres volt, remélem, 
most is így lesz. 

– Gratulálok sokrétű tevékenységükhöz és 
sok sikert kívánunk további munkájukhoz!

(x)
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ÚJ ÉREMMEL ÜNNEPLIK A 
JUBILEUMOT

A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Gyöngyösi Csoportja 
megalakulásának 50. évfordulóját ünnepli 2020-ban. A jeles év-
forduló alkalmából jubileumi ezüst- és bronzérmeket verettek, 
készült egy kiadvány, amely összefoglalja az egyesület elmúlt fél év-
századát, valamint bemutatja a csoport Huszár Lajos Éremtárban 
megtalálható érmeit. 

A jubileumi érem emléket állít az évfordulós egyesületnek és 
az immár megújult toronysisakokkal rendelkező Szent Berta-
lan-templomnak.

Az érmekkel kapcsolatban bővebb információ a 30/585-6977-
es telefonszámon kérhető.
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A jubileumi érem egyik oldalán Huszár Lajos 
numizmatikus portréja és a csoport által veretett néhány 
érem képe, míg a másik oldalán a Szent Bertalan-
templom régi és új tornyai láthatók
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