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Gyöngyös büszke lehet kulturális 
egyesületeire, civil szervezeteire, 
melyek magas színvonalú mun-
kával őrzik, ápolják, fejlesztik és 

terjesztik a helyi kultúra sokszínűségét – fo-
galmazott a magyar kultúra napja alkalmából 
megrendezett városi ünnepségen köszöntő-
jében dr. Szén Gabriella, a képviselő-testület 

Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke 
hozzátéve: a város önkormányzata tovább-
ra megteremti a feltételeket ahhoz, hogy az 
igényes kultúra otthonra leljen Gyöngyösön. 

Példaként említette egyebek között a műve-
lődési ház jelenleg is zajló felújítását, a kultu-
rális és civil közösségek anyagi támogatását és 
a tavaly életre hívott új ifjúsági klubot.

Az ünnepségen átadták a képviselő-testület 
által alapított Gyöngyös Város Kultúrájáért 
kitüntetést, mellyel Miller Lajos Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas operaénekest, a Nemzet 
Művészét, a Magyar Művészeti Akadémia és 
Gyöngyös Város Barátainak Köre tagját, va-
lamint az Eszterházy Károly Egyetem Károly 
Róbert Campus Ká-Ró Színkörét jutalmazták.

Miller Lajos kiemelte: miután tíz évvel 
ezelőtt elköszönt a színpadától, új missziót 
vállalt. Az volt a célja, hogy az Operaház fala-
in kívül is megszerettesse az operát. A műfaj 
népszerűsítéséhez sok segítséget kapott, így 
az elmúlt években a mátraaljai településeken, 
valamint Gyöngyös erdélyi testvértelepülé-
sén, Kézdivásárhelyen több mint harminc 
előadás megszervezésének lehetett részese. 
Az operaénekes a városi ünnepségen jelen-
tette be, hogy a Magyar Művészeti Akadémia 
idén is hozzájárul a zene ünnepén immár évek 
óta megrendezett gyöngyösi operagála szer-

vezéséhez, ami idén ősszel már az ötödik lesz.
A Ká-Ró Színkör elismerését Czigány Ma-

rianna vette át Hiesz György polgármester-
től. A társulat vezetője és rendezője miután 
elmondta, hogy a kitüntetés egy jó csapat-
munka eredménye, hozzátette: az elmúlt har-
mincéves szakmai pályafutása során mindig 
arra törekedett, hogy megszerettesse a ver-
seket és az irodalmat a fiatalokkal, valamint 
megtanítsa őket a szép magyar beszédre. 

- Ritka csoda, amikor két olyan jeles alka-
lom, mit egy városi ünnep és a kitüntetett szü-
letésnapja egy napra esik – mondta pohárkö-
szöntőjében Hiesz György polgármester arra 
utalva, hogy Miller Lajos épp a díjátadó nap-
ján töltötte be nyolcvanadik életévét. – Büszke 
vagyok arra a ritkaságnak számító, kiemelkedő 
munkára, ami a klasszikus és a testkultúra te-
rén Gyöngyösön zajlik. Örülök, hogy egyre 
többen felismerik, a kultúra támogatása ép-
pen olyan fontos egy város életében, mint az 
infrastruktúra fejlesztése. Külön öröm, hogy a 
díjazottak, miután befejezték aktív pályafutá-
sukat, a közösségépítésnek és a közösségformá-
lásnak szentelték a szabadidejüket.

A SZÍNPAD MŰVÉSZEIT JUTALMAZTÁK

Lapindító

A közigazgatás és az államigazgatás elmúlt 
években történt többszöri átszervezése sok 
esetben szinte követhetetlen az ügyeiket in-
téző ügyfeleknek. Így fordulhat elő, hogy 
a gyöngyösiek igen gyakran hozzám, mint 
polgármesterhez fordulnak azokkal a prob-
lémákkal, kérdésekkel, melyek hosszabb vagy 
rövidebb idő óta már nem a polgármester, de 
nem is az önkormányzat hatáskörébe tartoz-
nak. Az esetek többségében ugyanis az állam 
lenne illetékes segíteni.

Megesett, hogy a közelmúltban valaki abban 
kérte a közbenjárásomat, hogy a gyöngyösi Bu-
gát Pál Kórház szakrendelőjében módosítsák a 
szakrendelési időket. Habár a kórházak államo-
sítása és struktúra-átalakítása még 2012-ben 
megtörtént, a ma napig sokan az önkormány-
zaton kérik számon, ha valami gondot, problé-
mát észlelnek az egészségügyi ellátásban.

De nem ez az egyetlen eset, ami városi, ön-
kormányzati kötelezettségként vagy köteles-
ségként él a köztudatban. A pénzbeli és termé-
szetbeni szociális ellátások rendszere 2015-ben 
jelentősen átalakult, ezzel az önkormányzat ha-
tásköre a korábbiakhoz képest szűkült. A város 
rendeletben meghatározott lehetőségei szerint 
települési támogatást, illetve rendkívüli tele-
pülési támogatást nyújthat. A teljesség igénye 
nélkül a gyöngyösiek lakásfenntartási támo-
gatást, gyógyszertámogatás és méltányossági 
ápolási díjat kérhetnek, de segítünk a létfenn-

tartási gondok és az elemi károk enyhítésében, 
a többletkiadások rendezésében, igénylés ese-
tén hozzájárul az önkormányzat a diákok és a 
hallgatók tanévkezdéséhez, szociális rászorult-
ság alapján a gyerekek étkezési térítési díjának 
támogatásához, lakhatási körülményeinek 
javításában, valamint tüzelőanyag-támogatás 
is kérhető. Minden egyéb szociális támogatás 
a járási hivataltól igényelhető.

A kormány az elmúlt évek során egyre több 
hatáskört vett el az önkormányzatoktól. Hat 
éve már annak, hogy teret vesztettünk a kor-
mányhivatali, és az ennek részeként létrejött 
járási hivatali rendszer által. Ezek jelentős mér-
tékben – mintegy 2500 féle ügykörben - átvet-
ték az önkormányzatok feladatait, funkcióit. 
Ilyen például az okmányirodában intézhető 
személyi igazolvánnyal, a jármű- nyilvántartás-
sal, a vezetői engedéllyel, a lakcímigazolvány-
nyal és a családtámogatással kapcsolatos ügy-
intézés. Március elsejétől pedig az építésügyi 
igazgatási teendők is kormányhivatali hatás-
körbe kerülnek. Az átláthatóságot és az ügy-
intézést tovább nehezíti, hogy a járási hivatal 
is az önkormányzat épületében kapott helyet.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az állam a 
tankerületi központok kialakításával tulajdon-
képpen bekebelezte az hazai oktatási rendszert 
is. Az önkormányzatok csak a bölcsődékről és az 
óvodákról gondoskodhatnak saját intézmény-
ként. A legfrissebb információk szerint azon-

ban hamarosan államosítanák az óvodákat is.
Sokszor tévesen csak rajtunk kérik számon 

a városban lévő utak – sok esetben valóban 
– kifogásolható állapotát. Habár a város tu-
lajdonában lévő utakon is mindig lenne mit 
javítani, kevesen tudják, hogy Gyöngyösön 
a főbb, legrosszabb és legforgalmasabb útvo-
nalak – például Petőfi, Kossuth, Damjanich, 
Szent Bertalan vagy Vachott utca – fenntar-
tásáról és üzemeltetéséről a Magyar Közútnak 
kellene gondoskodnia.

A félreértések tisztázása érdekében fontos, 
hogy már csaknem tíz év telt el azóta, hogy a 
kormány a hulladékhasznosítást is államosí-
totta, mégis megesik, hogy a helyiek a gyön-
gyösi Városgondozási Zrt.-n kérik számon, ha 
a hulladékszállítással kapcsolatban fennaka-
dást tapasztalnak.

A fenti példákból is jól látszik, hogy az ál-
lam központi szerepvállalása nem tűr ellent-
mondást. Amikor tőlem vagy a kollégáimtól 
kérnek segítséget, és azt a választ kapják, hogy 
„sajnos nem segíthetünk”, nem a feladatot 
akarjuk elutasítani, mindössze arról van szó, 
hogy a gondok orvoslása (már) nem önkor-
mányzati hatáskörbe tartozik. Mindössze a 
közvetítő szerepét vállalhatjuk az adott ügy-
ben, hogy az állampolgárok kérései, panaszai 
nyitott fülekre találjanak ott is, ahol meg 
kell(ene) hallani az emberek hangját..

Hiesz György polgármester

HA TUDUNK, AKKOR MINDENKÉPPEN SEGÍTÜNK

A díjazottak: Miller Lajos és a Ká-Ró 
Színkör vezetője, Czigány Marianna 
  képgaléria: gyongyos.hu

FO
TÓ

: S
U

H
A

 P
ÉTER



32020. március GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

Hírek
A KORMÁNYHIVATALHOZ 

KERÜL AZ ÉPÍTÉSÜGY
A képviselő-testület jóváhagyta az önkor-
mányzat és kormányhivatal között létrejövő 
megállapodás megkötését, miszerint az épí-
tésügyi igazgatási feladatok március 1-jétől 
teljes mértékben kormányhivatali hatáskörbe 
kerüljenek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az 
ügyintézők mellett a feladatellátáshoz szük-
séges ingó- és ingatlanvagyon is a kormányhi-
vatal ingyenes használatába kerül. 

MINISZTERI KITÜNTETÉS A 
CÉGVEZETŐNEK

A Honvédelmi Minisztérium kulturális tevé-
kenységért végzett legrangosabb elismerését 
kapta meg dr. Lénártné Benei Anikó, a gyön-
gyösi önkormányzat tulajdonában lévő Város-
térségfejlesztő Kft. ügyvezetője a magyar kultú-
ra napja alkalmából. A díjazott Abasár egykori 
polgármesterként és magánemberként is sokat 
tett a honvédelmi és a katonakultúra terjesztése 
és megőrzése érdekében, egyebek között több 
mint tizenhét éven át Abasár adott otthont a 
Nemzetközi Katona- és Bordal Fesztiválnak.

KÉT VÁROSTÓL BÚCSÚZNAK
A testület jóváhagyja a tavalyi testvérvárosi 
együttműködésekről szóló beszámolót, és 
egyetért azzal, hogy az elmúlt időszak tapasz-
talatai alapján a jövőben felülvizsgálja a fenn-
tartani kívánt testvérvárosi kapcsolatokat a 
macedón Stippel, az osztrák Zeltweggel, a dán 
Ringsteddel, az olasz Cesenaticoval és Citta-
ducaleval, valamint megszünteti a kapcsolatot 
az azeri Shushaval és a kazah Zsetiszajjal.

A VAKSÁG MEGELŐZHETŐ
A Bugát Pál Kórház szemészete idén is csat-
lakozik a glaukóma világhéthez, melynek 
keretében március 13-án, 10 és 14 óra között 
a Gyöngy Pláza földszintjén érintésmentes 
szemnyomásmérést tart. A zöldhályog (glau-
kóma) alattomos látásrabló, ha nem ismerik 
fel időben és nem kezelik, károsodhat a lá-
tóideg, ami akár vakságot is okozhat. Kiala-
kulásának nincsenek jellegzetes tünetei. 

TÖBB PÉNZT IGÉNYELNEK A 
PÁLYÁZATOK

Költségnövekedés miatt mintegy 36 millió 
forintot igényel az önkormányzat a kulturális 
és aktív turizmus fejlesztésére elnyert pályázat 
megvalósításához. A kérelmet a projekt meg-
valósításáért felelős Várostérség Fejlesztő Kft. 
készíti elő. Az önkormányzati tulajdonban 
lévő gazdasági társaságnak szintén az EU által 
támogatott és már elnyert pályázat kivitelezé-
séhez van szüksége plusz pénzügyi forrásra. 
Az „Aktív Ház” sport- és szabadidőközpont 
kialakítását, valamint a környező területek 
rehabilitációját szolgáló beruházáshoz csak-
nem 13,5 millió forintot ad át a város.

Több mint háromezer elavult, kor-
szerűtlen lámpatestet cseréltek 
LED-világításra az ősz óta Gyön-
gyösön. A közvilágítás fejlesztése 

pályázat híján mintegy 300 millió forintos 
fejlesztési hitelből valósult meg. 

A beruházás végeztével az energiatakaré-
kos lámpák működését egy közös éjszakai 
bejáráson, egyesével ellenőrzi majd egy mű-

szaki ellenőr, a kivitelezést végző cég, vala-
mint az önkormányzat. Ekkor egyúttal azt is 
megvizsgálják, hogy a tervekkel ellentétben 
hol van szükség nagyobb teljesítményű lám-
pákra, és ha indokolt, ki is cserélik a lámpát. 

A beruházás jelentős energiamegtakarítást 
eredményez majd, aminek köszönhetően a 
becslések szerint három év alatt megtérül-
nek a költségek. Az új lámpák fehér fényt 
adnak, ami jobban visszaadja a színeket, és 
világosabbá, ezáltal biztonságosabbá teszi a 

közterületeket, miközben a felhasznált ener-
gia nagymértékű csökkenése miatt kevesebb 
áram előállítása válik szükségessé, csökken 
az erőművek szén-dioxid kibocsátása, vagyis 
a környezetet ért káros hatások is jelentősen 
mérséklődnek.

Juhász Katalin, a polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési igazgatóságának vezetője 
elmondta: a korszerűsítéssel kapcsolatban 

számos pozitív visszajelzés érkezett, ám az 
esetleges kifogásokra is odafigyelnek, hogy a 
beruházás valóban elérje célját.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ mobiltelefonos alkal-
mazása lehetőséget ad arra, hogy egyszerűen, 
gyorsan és közvetlenül a szolgáltatóhoz je-
lentsék be, ha közvilágítási hibát észlelnek. 
Az EnergiApp nevű alkalmazás androidos 
vagy iOS-es készülékre is letölthető. Az app 
segít a probléma pontos helymeghatározásá-
ban is.

Jelzőlámpás csomópont vagy egy körforga-
lom jelenthetne megoldást a Bethlen Gábor 
és a Mérget út kereszteződésében, ahol az 
elmúlt hetekben több baleset is történt. A 
forgalmi rend megváltoztatásához szükséges 
tervek már évekkel ezelőtt elkészültek, ám a 
kivitelezés igen költséges lenne. A megvaló-
sítást tovább nehezíti, hogy a kereszteződés-
ben egy állami tulajdonban lévő és egy városi 
fenntartású út találkozik, ezért a megoldást 
közösen kell megtalálni. 

A Magyar Közút Zrt. közleménye szerint 
az érintett szakaszon a forgalom lefolyását 
körforgalom helyett jelzőlámpás csomó-
pontok bővítésével lehetne kedvezőbbé 
tenni, ehhez pedig megfelelőek a főút terü-
leti adottságai. Mint jelezték, támogatják 
a csomópont fejlesztését, melyhez a tervek 

évekkel ezelőtt már elkészültek, azonban a 
beruházást csak akkor tudják megvalósítani, 
ha szükséges források is rendelkezésre állnak.

A jelzőlámpás csomópont létrehozásánál 
azonban ügyelni kell arra, hogy a 24-es úton 
tartható legyen a zöldhullám. A Mátrába ve-
zető úton ugyanis még további négy lámpás 
kereszteződés is van. Az önkormányzat ezen 
a szakaszon további változtatásokat tervez.

– A 24-es útról már nem lehet balra kanya-
rodni a Török Ignác utca felé, a Borpalota fe-
lől pedig szintén nem lehet a 24-es útra balra 
kanyarodni. Ezen mihamarabb szeretnénk 
változtatni, néhány alternatív megoldás már 
felmerült, ám ezek költsége is eléri a több tíz-
millió forintot – tette hozzá Juhász Katalin 
városfejlesztési és városüzemeltetési igazgató.

Ollé Elina

MINDEN LÁMPÁT EGYESÉVEL 
ELLENŐRIZNEK

BIZTONSÁG: JELZŐLÁMPA LEHETNE A 
MEGOLDÁS

A korszerű, energiatakarékos világításra felvett hitel rövid idő alatt megtérül 
(képünk illusztráció)
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Áprilistól többet kell fizetni Gyöngyösön 
a parkolásért és a bérlakásokért is - 
egyebek között erről is döntött februári 
ülésén a képviselő-testület. A város idei 
költségvetésében pedig egymillió forin-
tot különítettek el az életkezdést segítő 
babakötvénnyel rendelkezők támogatá-
sára.

Nem lesz nehezebb vagy könnyebb
Legyen önbecsülésünk, és értékeljük az eddig 
elvégzett munka eredményeit, a városban vég-
rehajtott korszerűsítéseket, hiszen nem állít 
igazat, aki azt mondja, hogy semmilyen fej-
lesztés nem történt és nem történik Gyöngyö-
sön. Az európai uniós pályázatokkal együtt 
sok milliárd forintos beruházások valósultak 
meg – mondta Hiesz György polgármester a 
képviselő-testületének februári ülésén a város 
idei költségvetési rendelettervezetének máso-
dik fordulós tárgyalása zárásaként.

A polgármester hangsúlyozta: a büdzsé te-
kintetében nem lesz nehezebb vagy könnyebb 
ez az év, mint amilyen korábban is volt. Az el-
fogadott költségvetés tényleges, finanszírozás 
nélküli forráshiányt nem, ám jelentős, több 
mint 315 millió forintos tartalékot tartalmaz, 
és az ebben szereplő 20,6 millió forintos álta-
lános tartalék lehetőséget biztosít év közbeni 
feladatok bevonására, finanszírozására. 

Ettől függetlenül az önkormányzat az idén 
is keresi azokat a pályázati és egyéb lehetősé-
geket, amelyek az egyes feladatok megvalósí-
tásában csökkenthetik a város kiadásait. 

A kitűzött célok között továbbra is kiemelt 
hangsúlyt kapnak az Európai Unió által is tá-
mogatott és elnyert pályázatok befejezése.

A cégektől elvettek
Habár a testületi ülésen a polgármester ki-
emelte: nem ért egyet az önkormányzati cé-
geknek javasolt támogatások csökkentésével, 
a képviselők úgy döntöttek, hogy a Sportfólió 
Kft. 5 millió, a Gyöngyösi Városi Televízió, a 
városi könyvtár, valamint a Gyöngyösi Kultu-
rális Nonprofit Kft. 2,5 millió forinttal szá-
míthat kevesebb városi támogatásra.

Az ülésen elhangzott: az önkormányzat le-
hetőségeihez mérten továbbra is támogatja a 
városban működő civil és kulturális szerveze-
teket, valamint a sportegyesületeket.

Bért emelnek
A grémium tagjai egyet értettek abban, hogy 
szükség van az önkormányzati alkalmazottak 
bérfejlesztésére, amit április 1-jétől 5,9 száza-

lékkal vállaltak is. Ez mintegy 25 millió forint 
többletkiadást jelent a városnak.

Csökken a szolidaritási adó
Kovács Róbert, a városháza Pénzügyi és Költ-
ségvetési Igazgatóságának vezetője elmondta: 
tudomása van arról, hogy a Gyöngyös által a 
központi költségvetés számára fizetendő csak-
nem egymilliárd forintos szolidaritási adó 
idén 104 millió forinttal csökken, ám erről 
hivatalos értesítés még nem érkezett az önkor-
mányzathoz.

A napirendi pontok között szerepelt öt 
önkormányzati tulajdonú cég üzleti tervének 
elfogadása, ám ezt márciusra halasztották.

Többe kerül a parkolás
Április 1-jétől változik a parkolás díja Gyön-
gyösön, így a parkolóautomatával ellátott 
területeken óránként 320 forintot kell majd 
fizetni. Ezzel egyidejűleg emelkedik a parko-
lási díj megfizetését elmulasztók bírsága is, 
ami hétköznapokon, 15 napos megfizetéséi 
határidő mellett 3080 forintról 3520 forintra 
változik. A havi és éves parkolóbérletek ára 
azonban nem módosul. Az autóbusz-állomás-
nál, a toronyháznál, valamint a Mátrafüreden 
feltételekhez kötött várakozási övezetekben 
pedig az ott élőknek szeptemberben már nem 
kell regisztrációs díjat fizetniük az eddig 2000 
forintba kerülő parkolókártyáért.

Módosult a lakásrendelet
Áprilistól változik az önkormányzattól igé-
nyelhető lakások havi bérleti díja. Az ösz-
szkomfortos, komfortos lakás esetén négy-
zetméterenként 800 forintot, a félkomfortos 
lakásnál 600 forintot, míg a komfort nélküli 
lakás esetében 390 forintot kell majd fizetni. 
A bérleti díj hét év után az érvényes díj 20 
százalékával növekszik majd. Azoknak, aki-
nek idén jár le a hétéves bérleti jogviszonya, 
csak jövőre kell számolniuk a húsz százalékos 
díjemeléssel. A bérlakást igénylők közül az 
önkormányzat a jövőben előnyben részesíti 
azokat, akik helyben szeretnének letelepedni 
vagy Gyöngyösre szeretnének visszaköltözni, 
hogy a városban, vagy a környéken vállaljanak 
munkát. 

Ovifoci és megelőzés
Több mint kétmillió forintos önerőt biztosít 
az önkormányzat az Energia SC által terve-
zett új műfüves kisméretű sportpálya megépí-
téséhez. A TAO forrás bevonásával kialakí-
tandó sportpálya az Egressy Béni Kéttanítási 

Nyelvű Általános Iskola területén épül meg, 
és az óvodások testmozgását szolgálja majd. A 
grémium továbbá 700 ezer forintot különített 
el a büdzsében azokra a drogstratégiával kap-
csolatos kiadásokra, melyeket a megvalósítá-
sához szükséges pályázat nem fedez.

Kiegészítik a babakötvényt
A város költségvetésében egymillió forintos 
céltartalékot különítettek el azoknak a gye-
rekeknek a támogatására, akiknek a szülei 
igazolni tudják, hogy Start értékpapírszámlát 
nyitottak gyermeküknek. A Magyar Állam-
kincstár által évek óta működtetett Start ér-
tékpapírszámla lehetővé teszi, hogy a Kincstár 
„babakötvényt” vásároljon a kedvezményezett 
javára. Ehhez a 19 éves futamidejű életkezdési 
támogatáshoz gyermekenként 10 ezer forint-
tal járul hozzá az önkormányzat.

Szigorúbb közterület-használat
A mátrafürdei részönkormányzat javaslatára 
márciustól már szigorúbb szabályokhoz kö-
tik a mátrafüredi közterületeken, közutakon 
megrendezett országos vagy regionális, száz 
főnél nagyobb versenyzői létszámot elérő 
sportrendezvények megszervezését. Ebben az 
esetben a közterülethasználati díj versenyzőn-
ként 100 forint, valamint a szervezőknek 100 
ezer forintos óvadékot is fizetniük kell, amely 
biztosítékként szolgál arra az estere, ha a ren-
dezvényt követően elmulasztanák a takarítási 
kötelezettségüket. Azok, akik nem tesznek 
eleget kötelezettségüknek, napi 10 ezer fo-
rintos pótdíjat kötelesek fizetni. A jótékony-
sági vagy karitatív céllal, illetve a köznevelési 
intézmények által szervezett események előtt 
elegendő közterület-használati megállapodást 
kötni, közterület-használati díjat nem kell fi-
zetni. Gyöngyös közigazgatási területén pedig 
eltörölték a vendéglátóteraszok közterület-
foglalási díját.

Támogatják a lövészsportot
A képviselők az évente szokásos közmeghall-
gatással egybe kötött testületi ülésen döntöt-
tek arról, hogy együttműködési megállapo-
dást kötnek a VAMAV Lövész Sportklubbal. 
A civil szervezet azzal a kéréssel fordult a gré-
miumhoz, hogy térítésmentesen használhas-
sa a közreműködésével nemrég felújított, 15 
lőállásos légfegyveres lőteret, cserébe vállalja 
az ingatlanrész működtetését, szabadidős és 
versenyszervezői hasznosítását, és az ezzel járó 
üzemeltetési költségek megfizetését.

„ÉRTÉKELJÜK AZ ELÉRT 
EREDMÉNYEKET”
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VÁROSBÁL: EGÉSZ FEBRUÁRBAN FOLYTATÓDOTT 
AZ ADAKOZÁS

Több mint két és fél millió forint gyűlt 
össze az idei gyöngyösi városbálon, 
melynek bevételével a Bugát Pál Kórház 
Alapítványt támogatták a jótékonykodók. 
A rendezvényen bemutatták az első 
Gyöngyös-tortát is. Mindazok, akik a 
desszertet februárban megkóstolták a 
Fő téri G&D Kézműves Cukrászdában, a 
sütemény megvásárlásával szeletenként 
száz forinttal gyarapították az alapítvány 
támogatására szánt báli bevételt.
Az Orczy-kastélyban megrendezett város-
bálon köszöntőjében Hiesz György polgár-
mester egyebek mellett arról beszélt: a nagy 
hagyományokkal rendelkező rangos társa-
dalmi esemény évről évre a szórakozáson 
túl valamilyen nemes ügyet is szolgál. Mint 
fogalmazott, a bálozók és a támogatók jóvol-
tából idén Gyöngyös, illetve a tágabb térség 
egészségügyi ellátása színvonalának javításá-
hoz járul hozzá a bál.

A belépő- és támogatójegyekből, valamint az 
adományokból összegyűlt pénzbeli segítséget 
jelképező kártyát a polgármester Weisz Péter-
nek, a kórház főigazgatójának és Báry Péternek, 
az alapítvány kuratóriumi tagjának adta át.

Weisz Péter elmondta: büszke a gyöngyösi 

Bugát Pál Kórház dolgo-
zóira, akik mind kiváló 
tudással rendelkező, te-
hetséges szakemberek. 
A főigazgató a bálon 
jelentette be, hogy az 
országban elsőként a 
gyöngyösi egészségügyi 
intézményben kezdi 
meg majd működését 
egy egyfázisú kutató 
klinika, amely további 
lehetőségeket biztosít a 
kórház szakmai fejlesz-
tésére.

Báry Péter pohárkö-
szöntőjében kiemelte: 
az alapítvány hasznos 
életmentő és egészség-

javító orvosi eszközökre fordítja a báli ado-
mányt, amely sokak gyógyulását szolgálja.

A kórház tájékoztatása szerint az össze-
gyűjtött több mint 2,5 millió forintból egy 
defibrillátort és két EKG készüléket vásárol 
az alapítvány, továbbá 
szeretnének egy Ambu 
SAM babát is beszerez-
ni, amely az újraélesztés 
oktatására, gyakorlására 
szolgál.

A városbálon a Kékes 
Étterem által felszolgált 
vacsora különlegessége 
volt a desszertként felszol-
gált Gyöngyös-torta, me-
lyet a bál közönsége kós-
tolhatott meg elsőként. 
Az első Gyöngyös-tortát 
Szó Gellért, a G&D Kéz-
műves Cukrászda cukrá-
sza sárgabarackkal, a Gyöngyös díszpolgára-
ként is tisztelt 100 esztendős dr. Bálint György 
legkedveltebb gyümölcsével, valamint a Mátra 
erdeire jellemző mogyoróval ízesítette.

A várostorta megalkotására hagyományte-
remtő szándékkal kérték fel az ország torta el-

készítésére meghirdetett versenyen 2015-ben 
és 2016-ban is első helyezést elnyert cukrászt.

A sárgabarack és a mogyoró ízpárosítása 
szerencsés választás volt, hiszen régi hagyo-
mányra tekint vissza a Gyöngyös térségében 
is gazdagon termő, intenzív aromájú gyü-
mölcs és az olajokban, értékes tápanyagok-
ban bővelkedő mogyoró.

Szó Gellért a sárgabarack savanykás ízét a 
mogyoró karamellizálásával, tejcsokoládéval, 
valamint ropogós textúrákkal fokozta. 

A cukrászda tulajdonosai, a Szó család tag-
jai a városbál jótékony céljához csatlakozva 
februárban minden eladott Gyöngyös-torta 
szelet árából 100 forintot felajánlottak tá-
mogatásként, amit a hónap végén átutalnak a 
Bugát Pál Kórház Alapítvány számlájára. Így 
bárki, aki megkóstolta a sárgabarackos-mo-
gyorós Gyöngyös-tortát, részese lehetett a 
kórházat támogató jótékony akciónak.

A bálon, melynek idén is a Mátraaljai 
Munkaadók Egyesülete volt a társszervező-
je, a vacsorafogások mellé a város és a térség 
borászainak kiváló borait szolgálták fel. A 

rendezvény jó hangulatáról pedig helyi fi-
atal, tehetséges művészek: Koczka Tamás, 
Csépány Bálint, a Vidróczki Néptáncegyüt-
tes, Tufescu Csenge és Czirák Balázs, vala-
mint Molnár Gábor és Nagy Dániel duója 
gondoskodott. 

A városbáli adományt jelképező kártyát Hiesz György 
polgármestertől Weisz Péter főigazgató és Báry Péter 
kuratóriumi tag vette át   képgaléria: gyongyos.hu

A bálozókat főként helyi tehetséges zenészek és 
táncosok szórakoztatták

FO
TÓ

: S
U

H
A

 P
ÉTER

Április 4-től fogadja ismét vendégeit az 
évekkel ezelőtt bezárt négycsillagos Avar 
Hotel Mátrafüreden. A nagy múltú szállo-
dában a szobák és lakosztályok többségét 
már berendezték, töltik a wellness térben a 
medencéket, ültetik a virágokat és folyama-
tosan takarítanak. 

Az ingatlan korszerűsítése 2017-ben kez-
dődött. Azóta a szállodában 98 szobát alakí-
tottunk ki, öt kategóriában. A vendégek su-

perior és deluxe szobák, junior, panoráma és 
VIP lakosztály közül választhatnak. A pihe-
nést finn szauna, élményzuhany, hidromasz-
százskád és gyönyörű kilátással is szolgálja. 
A több mint ezer négyzetméteres, kétszintes 
wellness részleg és szaunavilág mellett konfe-
rencia szekcióval is bővült a hotel. Az épüle-
tet továbbá egyedi belsőépítészeti elemekkel 
is felszerelték – mondta Nehéz Tamás igaz-
gató hozzátéve: a szálloda újjászületése még 

vonzóbbá teszi majd a turisták és a kirándu-
lók számára Mátrafüredet, ráadásul a leendő 
szállóvendégeken túl sok beszállító és kiske-
reskedő is várja, hogy megnyíljon a hotel.

Az Avar Hotel ünnepélyes újra nyitását 
nem véletlenül időzítették április 3-ra. A 
számos legendával felruházott szállodát 
ugyanis 1976-ban éppen ezen a napon nyi-
tották meg először. 

Pásztor Csilla

ÚJRA NYIT AZ AVAR: A NAP NEM, CSAK AZ ÉVSZÁM VÁLTOZOTT
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Az adakozók és a gyöngyösi önkormányzat 
jóvoltából egy újabb hangszerre cserélték 
a gyöngyösi Pátzay János Zeneiskola több 
mint százéves zongoráját. 

A külföldön vásárolt, felújított instrumen-
tum 4,5 millió forintba került – mondta Kévés 
Tünde, a hangszer megvásárlása érdekében gyűj-
tést kezdeményező Pátzay János Zenei Alapít-

vány elnöke hozzátéve: mivel a zongora beszer-
zéséhez az önkormányzat több mint 3 millió 
forinttal járult hozzá, a hangszer a város tulaj-
dona, amit az alapítvány használatba kapott. A 
forrás előteremtése érdekében több jótékony-
sági koncertet és bált is szerveztek, valamint 
Gyöngyös Város Barátainak Köre is hozzájárult 
egy általuk korábban szervezett operagála tel-

jes bevételével. Az újonnan beszerzett zongo-
ra segíti a helyi zenei oktatást, és lehetőséget 
teremt hangversenyek megszervezésére is. Az 
immár kiegyenlített hangú, negyvenéves hang-
szert a napokban mutatták be a közönségnek.

A régi zongorát is megőrizték, továbbra is 
használják, a zeneiskola egyik tantermében 
kapott helyet.

ÚJ ZONGORÁT KAPOTT A ZENEISKOLA

A február elején századik születésnapját ünneplő Barta 
Jánost Hiesz György polgármester is köszöntötte a város 
önkormányzata nevében. A kerek, de ritka évfordulót 
ünneplő születésnapos volt az első szépkorú köszöntött, 
akit a városvezető – egy virágcsokor és egy ajándékcsomag 
kíséretében – egy várostortával lepett meg. Az ünnepelt 
örömmel fogadta a kedves gesztust. A dédunokákkal és 
immár ükunokával is büszkélkedő János bácsi a lányával él 
Gyöngyösön. Sportrajongóként, látásiproblémái miatt, kedvenc 
időtöltése, amikor a televízióban a sporteseményeket hallgatja.
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A MAGÁNTANULÓK SZÜLEI 
MÉG VÁRNAK

Miután megszűnt a magántanulói státusz, idén júniusban be-
fejezi munkáját az alternatív oktatást biztosító School For U 
Mátrafüreden. Az intézmény 2018 szeptemberében kezdte 
meg működését, akkor három tanulóval, két pedagógussal és 
egy asszisztenssel dolgoztak. 

Az alternatív oktatásra egyre nagyobb az igény, ezt az is bi-
zonyítja, hogy ma már tíz diák tanul az iskolában, ahol öt pe-
dagógus tanít. 

A magántanulói státuszt az egyéni munkarend váltja fel, 
amelyet az Oktatási Hivataltól kérvényezhetnek a szülők. Azt 
azonban, hogy ki kapja ezt meg, csak a nyáron derül ki, ennek 
kockázatát pedig a mátrafüredi intézmény nem vállalja. 

A szülők és a gyerekek sem örülnek, hogy a következő tanév-
től váltaniuk kell. Mint Novák Edit, a Jövő Oktatásáért Alapít-
vány elnöke elmondta, van, aki azért bizonytalan a jövőt illető-
en, mert még soha nem járt állami fenntartású iskolába, és van, 
aki éppen azért, mert ismeri azt a közeget. 

A környéken nincs más, a School For U iskolához hasonló 
intézmény. Mivel nem lehet tudni, hogy mi alapján fogja az 
Oktatási Hivatal elbírálni az egyéni munkarendre beadott ké-
relmeket, ezért a szülők többsége egyelőre nem fordul kérelem-
mel a hivatalhoz, mint mondják, kivárnak. 

Ollé Elina

Csaknem nyolcvan alap- és mes-
terszakon, valamint felsőoktatási 
szakképzésen végzett hallgató 
vette át diplomáját az Eszterhá-

zy Károly Egyetem Gyöngyösi Campusán, 
februárban. Az ünnepségen köszöntötték 
a 30. és 25. jubileumot ünneplő, valamint a 
nyugdíjba vonuló munkatársakat, és átadták 
az Aranykréta vándordíjat. A hallgatók által 
legkiválóbb oktatónak választott pedagógus 
idén dr. Pántya Róbert főiskolai docens lett.

Az oklevél átvétele után azonban csak 
hallgatók egy része búcsúzott az intézmény-
től, sokan közülük mesterszakon folytatják 
tanulmányaikat. 

A diplomaosztón a KÁ-RÓ Színkör tagjai 
is elbúcsúztak a diákoktól. Az ünnepségen, 
a hagyományokhoz hűen a végzős hallgatók 
fogadalmat tettek.                              Ollé Elina

A LEGKIVÁLÓBB OKTATÓT IS 
MEGJUTALMAZTÁK

Az immár diplomával rendelkezők 
csaknem fele mesterképzésen 
folytatja tanulmányait a campuson

KLÍMABARÁT DÍJJAL 
JUTALMAZZÁK A 

GYÖNGYÖSI CAMPUST

Heves Megye Közgyűlése az Eszterházy 
Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert 
Campusának adományozza idén a Heves Me-
gyei Klímabarát Díjat.

A felsőoktatási intézményt Gyöngyös ön-
kormányzatának képviselő-testülete terjesz-
tette fel az elismerésre.

A díjat 2016-ban azzal a céllal alapította 
Heves Megye Közgyűlése, hogy elismerésben 
részesíthessék azokat a vállalkozásokat, civil, 
szakmai vagy önkormányzati szervezeteket, 
melyek tudatosan foglalkoznak az éghajlat-
változással kapcsolatos kérdésekkel, valamint 
klímatudatosan végzik tevékenységüket.

A díjat a közgyűlés április 24-ei ülését meg-
előzően adják át ünnepélyes keretek között 
Egerben, a megyeházán.
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Tíz évvel ezelőtt fogadta el a képviselő-testület 
az önkormányzat átláthatóságával kapcsolatos 
előterjesztést, melyben több, a törvény által 
megkövetelt minimumon felüli tettek akkor 
vállalást. Úgy gondoljuk, hogy ez minden-
képp kell a bizalom erősödéséhez, melyhez az 
is kell, hogy az információk minél könnyeb-
ben, minél egyszerűbben elérhetőek legyenek 
a gyöngyösiek és mindenki más számára.

Most főleg az online felületeinket, elsősor-
ban a város honlapját szeretnénk átalakítani. 
Fontos cél, hogy az új honlap szerkezete a 
felhasználók igényeihez igazodjon. Például né-

hány kattintással világos legyen, hogy a város 
mire költi az adófizetők pénzét; bemutassuk 
a folyamatban lévő és tervezett projekteket; a 
honlap egy könnyen kezelhető információtár 
legyen, legyen szó a városi rendeletekről vagy 
hírekről. De ugyanilyen fontos cél az is, hogy a 
városlakók minél könnyebben tudjanak javas-
latokat tenni, észrevételt közölni, vagy éppen 
valamilyen megoldandó ügyre felvívni a figyel-
met. Ez utóbbit szolgálja majd a tervezett váro-
si telefonos applikáció is, amely – a honlappal 
együtt – a helyiek mellett a városba látogatók 
igényeit is kiszolgálja majd. Az online felületek 

mellett a hagyományos, nyomtatott megoldá-
sokat sem felejtjük el, és természetesen a sze-
mélyes találkozóktól sem zárkózunk el.

Érdemes kiemelni a városmarketing szerepét. 
A fogalom eddig is megjelent az ilyen-olyan 
stratégiákban, táblázatokban, mint kapcsolódó 
fogalom a turisztikai események kapcsán, de 
igazán önállóan most nyer majd teret. Célunk, 
hogy Gyöngyössel kapcsolatban jó érzések tölt-
sék el az embereket – és, hogy ez aztán minden-
féle járulékos előnnyel járjon számunkra.

Kárpáti István alpolgármester

Sikeres évet zárt 2019-ben a gyöngyösi Va-
mav Kft. – mondta Joó Ervin ügyvezető, a 
cég vevőtalálkozóján. Az eseményen részt vett 
Homolya Róbert, a MÁV elnök- vezérigazga-
tója, és Fónagy János miniszterhelyettes is.

Az év elején a vasútépítők közössége már 
13. alkalommal találkozott a gyöngyösi 
kitérőgyárban, hogy megtartsák szakmai 
évnyitójukat, ahol a gyöngyösi cég ügyve-
zető igazgatója az elmúlt évet is értékelve 
elmondta: rekordot értek el a gyár újkori 
történetében, hiszen 300 kitérőt gyártottak, 
melynek többségét a legmodernebb tech-
nológiával, előszerelten építették be a hazai 
vasúti pályákba. Tavaly többnyire belföldre 
dolgoztak, de szállítanak Szaud-Arábiába, 
Törökországba és Indiába is. A tavalyi év leg-
nagyobb kihívása a munkaerő biztosítása volt 

– tette hozzá a cég ügyvezetője, Joó Ervin.
A vasút mindig a közlekedés gerincét 

adta – mondta a rendezvényen a MÁV el-
nök- vezérigazgatója, dr. Homolya Róbert, 
aki kiemelte, világviszonylatban is erősödik 
a fenntarthatóságot, környezettudatosságot 
szem előtérbe helyező kötöttpályás közleke-
dés újabb térhódítása. A magyar kormány-
nak is egyre fontosabb a vasút, ami igen sok 
forrást igényel, mivel hazánkban egy 7700 
kilométeres vasúthálózatot kell fenntartani. 

Mint elmondta: a MÁV szeretne verseny-
képesebbé válni a távolsági közlekedésben. Az 
ennek érdekében tervezett felújítások Heves 
megyét is érintik. A legforgalmasabb vonalon, 
Hatvanig, már megtörtént a korszerűsítés, 
ami tovább folytatódna Füzesabony és Mis-
kolc felé. A megyénkez is érintő legjelentősebb 

beruházás 250 milliárd forintot igényelne. 
A MÁV megkezdte a pályaudvarok felújí-

tását, köztük a gyöngyösit is. A vasúti pályák 
korszerűsítésében pedig jelentős szerepe van 
a gyöngyösi kitérőgyárnak – tette hozzá Fó-
nagy János miniszterhelyettes. A közel 70 
éves gyöngyösi cég biztosítja a vasúti pálya-
hálózatok egyik legfontosabb vasúti egységét, 
azokat a vasúti kitérőket, amelyek biztonsá-
gos működése nélkül az országos vasúti há-
lózat nem lenne üzemeltethető. A VAMAV 
egyre magasabb műszaki szinten, bővülő 
gyártási kapacitással elégíti ki a magyar vasút 
igényeit és a folyamatosan bővülő exportot. 

Mint kiderült, a közel 300 munkavállaló-
nak biztos megélhetést nyújtó cég fennállása 
óta még soha nem volt veszteséges. 

Pásztor Csilla

VAMAV: KORSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS

ÁTLÁTHATÓSÁG, NYILVÁNOSSÁG, KOMMUNIKÁCIÓ

GYÖNGYÖSI AZ ÉV GYEREKKÖNYV ÍRÓJA
A városi könyvtár legutóbbi író-olvasó 
találkozójának vendége Keresztesi Jó-
zsef volt. Az író-költő-kritikusnak öt éve 
jelentek meg gyerekversei a Mit eszik a 
micsoda? című kötetben, 2018-ban pedig 
a Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza 
címmel írt verses mesét, ami a tavalyi év-
ben az Év Gyermekkönyve díjat nyerte el.

A gyöngyösi kötődésű író véletlenül 
került erre a pályára. Az elmesélt 
történet szerint egy barátnője ké-
résére kezdett el gyerekek számára 

négysoros verseket írni, leporelló könyvekbe. 
Így született meg a Mit eszik a micsoda? és 
a Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza című 
könyve. A Csücsök esetében négy év telt el 
a kezdéstől a könyv megjelenéséig. A vers 
Anyegin-strófában íródott, és minden egyes 
strófa megírása szinte egy egész munkanapot 
igényelt – mesélte Keresztesi József.

A műfaji tradíció szerint olyan versformá-
ban íródott, amiben maga a szerző is felbuk-
kan a verses mese elbeszélő részeiben. Az író 
azt szerette volna, hogy izgalmas és szórakoz-
tató legyen a mű, amit a tízéves Keresztesi Jó-

zsef is szívesen olvasott volna gyerekkorában. 
A találkozón elhangzott: tulajdonképpen 

a gyerekverseket sem a gyerekeknek írja a 
költő, hanem a szülőknek, elsősorban az ő 
tetszésüket kell elnyerni, hiszen ők vásárolják 
meg a könyvet. 

A Mit eszik a micsoda? gyerekversgyűjte-
ményéből bábelőadás is született, amit a Bó-
bita Bábszínház tűzött műsorára, a Keresztesi 
József drámáiból készült színdarabokat pedig 
a Janus Egyetemi Színház mutatja be. 

Az Év Gyerekkönyv Írója most dalszövege-
ket ír újra Borosi Gáborral, ezen felül pedig 
a Csücsök című könyvből készít egy bábszín-
házi darabot a Kolibri színház felkérésére.

Keresztesi József a rendszerváltozás 
környékén a gyöngyösi underground vi-
lág meghatározó személyisége volt. A Kör 
Kulturális Egyesület égisze alatt társaival 
számos kiállítást, előadást, filmklubbot és 
szabadtéri koncertet szerveztek. Egy olyan 
színteret szerettek volna kialakítani, ahol 
az érdeklődők és a helyi művészközösség is 
jól érzi magát. Rendezvényeikre rendkívül 
nagy volt az érdeklődés, a Puskin moziban 

működő filmklub így évekig működött.
A jelenleg Pécsett élő író elmondta, min-

dig szívesen érkezik Gyöngyösre.
Lónyai Linda

Keresztesi József: Csücsök avagy a 
nagy pudinghajsza
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A Vachott Sándor Városi Könyvtár 
mindig törekszik a megújulásra, 
ennek jegyében a közösségi olda-
lakon fél éve rendszeresen meg-

osztjuk a Könyvtári Hírmondó című rövid 
filmjeinket. A videók témája többségében a 
könyvtári rendezvények, és abban bízunk, a 
filmekkel nem csak több információt nyúj-
tunk, hanem több fiatalt is meg tudunk 
megszólítani. Emellett interjúk, nyeremény-
játékok, ismeretterjesztő adások, pályázati fel-
hívások is szerepelnek a repertoárban.

A filmek elkészítését mindig alapos terve-
zőmunka előzi meg. A témák kitalálása után 

megírjuk a jeleneteket, majd kezdődhet a for-
gatás azzal az egy fényképezőgéppel, amely az 
összes technikai berendezésünk, de talán ezzel 
a „do it yourself ” mentalitással talán szeret-
hetőbb is a produkció. A vágás, a feliratozás 
és a zenék kiválasztása után nagy izgalommal 
várjuk, hogy megoszthassuk a világhálón az 
elkészített anyagot.

A Könyvtári Hírmondó legfőbb célja a ren-
dezvények népszerűsítése, az olvasók tobor-
zása és az olvasás népszerűsítése, a könyvek 
megszerettetése, miközben szórakoztatunk, és 
talán alkotunk valami maradandót is.

Szabó Dénes

SZÓRAKOZTATÓ KULTÚRA-KÖZVETÍTÉS A 
KÖNYVTÁRBAN

Jakab Zsolt és Szabó Dénes lele-
ményességét dicsérik a Könyvtári 
Hírmondó kisfilmjei

Májusban kezdődik a sástói kilátó felújítása. 
A korszerűsítést egy tavaly készült szakértői 
vélemény alapján végzik el: kicserélik és meg-
javítják a sérült elemeket, ahol szükséges, fes-
tik a szerkezetet, valamint újra betonozzák a 
toronylábakat. A kivitelezésre az önkormány-
zat pályázatot írt ki.

Sástó a Mátra egyik leglátogatottabb tu-
risztikai helyszíne. A szívében elhelyezkedő 
sárga kilátó pedig védjegyévé vált a helynek, 
amit egy üzemképtelen fúrótoronyból alakí-
tották ki, és páratlan panorámát tár a láto-

gatók elé. A látogatók és az idő vasfoga nem 
kímélte a tornyot. 

Szoó Gyula, a gyöngyösi polgármesteri 
hivatal településüzemeltetési ügyintézője el-
mondta: a beruházás megkezdéséig kisebb, 
legfeljebb 15 fős csoportokban lehet látogat-
ni a kilátót.

A felújítás várhatóan május elsején kezdő-
dik, a kilátót a munkálatok idejére teljesen 
lezárják.

Széles Nikolett

FELÚJÍTÁS MIATT LEZÁRJÁK A KILÁTÓT

A szabályoknak megfelelően kétéven-
te korszerűsítik a sástói kilátót

KAMERA BUKTATTA LE A 
SZABÁLYSÉRTŐT

Két igen sikeres akcióval zárták a februárt a Városrendészet munka-
társai, akik a hónap elején elfogták azt a tolvajt, aki a piac közelében 
rabolt ki egy nőt. Az elkövető elfogását követően a közterület-felügye-
lők hiánytalanul visszaadták az eltulajdonított értéket a sértettnek, 
majd az elkövetőt átadták a rendőrségnek.

Egy városi térfigyelőkamera felvétele leplezte le azt az elkövetőt, aki 
február közepén a Menház utca közelében talicskából trágyát öntött a 
patakmederbe. Miután a városrendészet járőrei a kamerafelvétel alap-
ján beazonosították az elkövetőt, felkeresték otthonában. A tettes a 
cselekményt beismerte, vele szemben köztisztasági szabálysértés elkö-
vetése miatt feljelentést kezdeményeztek.

Ferenczy Dániel, a Városrendészeti Igazgatóság vezetője elmondta: 
a térfelügyeleti kamerarendszer belső átszervezésének köszönhetően 
egyre nagyobb sikerrel derítik fel a jogellenes cselekményeket. Az 
olyan modern technikai eszköz pedig mint a térfigyelő kamerarend-
szer, nagy segítséget jelent a közbiztonság megteremtésében, valamint 
a szabálysértők felderítésében.

WEBINÁRIUMON KÉPEZTÉK AZ 
ÉPÍTÉSZEKET

Szakmai továbbképzésen vettek részt építészek, tervezők, műveze-
tők és műszaki vezetők Gyöngyösön. A webinárium segítségével, a 
Heves Megyei Építész Kamara tagjai helyben hallgathatták meg a 
Budapesten tartott szakmai előadásokat. Az országos konferenciát 
immár harmadik alkalommal szervezte meg egy építészek szakmai 
fejlődését segítő, szakkiadványok megjelentetésével foglalkozó bu-
dapesti társaság. A továbbképzés különlegessége az volt, hogy egy 
időben, kilenc városban, köztük a Heves Megyei Építész Kamara tá-
mogatásával, Gyöngyösön is zajlott az élő online képzés, melynek a 
városháza adott otthont.

Gráf Ottó építészmérnök, a Heves Megyei Építész Kamara al-
elnöke elmondta: a kreditpontok gyűjtésére is alkalmas tovább-
képzés során az építészek egyebek között olyan aktuális témákban 
kaptak naprakész tájékoztatást mint az új államigazgatási, enge-
délyezési, művezetési eljárások, jogszabályi változások és a szerzői 
jogvédelem.

Széles Nikolett
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A hulladékkezeléssel megbízott köz-
szolgáltató társaság már minden 
háztartásba és társasházi közös 
képviselőhöz eljuttatta a Gyön-

gyösön idén érvényes hulladéknaptárt, ami 
tartalmazza a gyűjtéssel kapcsolatos részletes 
tájékoztatót is. 

Eszerint megduplázódik, havi két alkalom-
ra nő a zöldhulladék-szállítások száma. Az év 
első zöldszállítását március második hetében, 
az utolsót pedig december első hetében lehet 

igénybe venni. A kerti hulladékok gyűjtésére 
és átadására érvényes szabályok nem változtak: 
edényben vagy zsákban elhelyezve, illetve a 
nyesedéket egyméteres hosszban, legalább egy 
helyen összekötve, a szállítás napján kell kihe-
lyezni az ingatlan elé. Az ömlesztett növényi 
zöldhulladékot a közszolgáltató nem szállítja el.

Változás továbbá, hogy a családi házas öve-
zetben az eddigi havi egyszeri helyett kétheti 
gyakorisággal szállítja el a közszolgáltató a sze-
lektíven gyűjtött csomagolási hulladékot. Ezt 

továbbra is házhoz menő gyűjtéssel veszik át, 
az üveg a köztéri üveggyűjtőkben helyezhető 
el, a háztartásban keletkező veszélyes hulladé-
kokat pedig a Kenyérgyár utca 19. szám alatt 
üzemelő hulladékudvarban lehet leadni. 

A hulladék-közszolgáltatás igénybevétele 
minden ingatlanra, így az önálló helyrajzi 
számon bejegyzett garázsok esetében is kö-
telező a közszolgáltató emblémájával ellátott 
zsákban, amit meghatározott napon, heti egy 
alkalommal a kijelölt helyről szállítanak el.

ÉV VÉGÉIG ENGEDÉLYEZTETNI 
KELL A KUTAKAT

A vízgazdálkodásról szóló törvény értelmében a lakossági célú 
vízigényt kielégítő háztartási kút létesítéséhez és üzemeltetéséhez, va-
lamint megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A már engedély 
nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon üzemelő kutak 
esetében a jogszabályi feltételek teljesítése után az engedélyező ható-
ság rendelkezhet a kutak fennmaradásáról, és ezzel egyidejűleg víz-
gazdálkodási bírság megfizetését is előírja, ami természetes személyre 
kiszabva legfeljebb 300 ezer forint lehet.

A törvény értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése 
alól, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül létesített kutat, 
ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást idén december 31-ig 
kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlása a területileg ille-
tékes vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik. A Gyöngyös területén 
lévő ingatlanok háztartási kutakkal kapcsolatos vízjogi eljárásait a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 
(3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) kell kérni. A Mátrafüred, Sástó, 
Mátraháza és Kékestető településrészeken lévő, lakóépülettel ellátott 
ingatlan esetében a háztartási kutakkal kapcsolatos vízjogi eljárással 
kapcsolatos kérelmet Gyöngyös jegyzőjéhez (3200 Gyöngyös, Fő tér 
13.) kell benyújtani.

Az ásott és fúrt kutakkal kapcsolatos vízjogi engedélyezési kérelem 
kizárólag írásban terjeszt-hető elő, azaz postai úton, valamint az elekt-
ronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján. Az elektro-
nikus levélcímről – e-mail – érkező beadványok nem felelnek meg az 
írásos kapcsolattartás követelményeinek.

A kútra az ingatlan tulajdonosának a fennmaradási engedélyt akkor 
is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja, 
ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt. Meglévő kutat szintén enge-
dély birtokában lehet megszüntetni.

A szennyvíz-gerinccsatorna felújítása miatt 
március 16-tól lezárják Gyöngyön a Petőfi 
Sándor utcát a Szent Bertalan és a Korcsolyás 
Tamás utca közötti szakaszon, ahol a meglévő 
szennyvízcsatorna helyére nagyobb átmérőjű 
csövet fektetnek le. 

Tekintettel arra, hogy a Petőfi Sándor utca 
viszonylag keskeny szakaszán a szennyvíz-

csatorna az úttest közepén, számtalan egyéb 
közmű közelében fekszik, a biztonságos kivi-
telezés az úttest teljes lezárása mellett való-
sítható meg. 

A kivitelezés a Szent Bertalan utca és a Pe-
tőfi utca kereszteződéséből indul. 

Az útlezárással és közműépítéssel érintett 
ingatlanok tulajdonosait, illetve használóit 

az ingatlanok megközelítésével kapcsolatos 
minden szükséges tudnivalóról a kivitelező 
szórólapon tájékoztatja.

A forgalomváltozás miatt a lezárt szaka-
szon módosul a helyi és helyközi autóbuszjá-
ratok menetrendje, illetve útvonala. Erről a 
Táncsics és a Dózsa György úti megállóhelye-
ken is találnak tájékoztatást.

MÁR HAVONTA KÉTSZER VISZIK EL A 
ZÖLDHULLADÉKOT

FEJLESZTÉS MIATT ZÁRJÁK LE A PETŐFI UTCÁT
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Aki kóstolta, azt mondja, nagyon 
finom az első várostora, ami csak-
nem egy hónapja, a városbálon 
debütált. Azóta bárki megkóstol-

hatta az édességet a Fő téri G&D Kézműves 
Cukrászdában. Gyöngyös tortáját az ország-

torta-versenyen már kétszer is első helyezést 
nyert Szó Gellért készítette el. A cukrász 
örömmel tett eleget az önkormányzat felké-
résének.

Sárgabarack, mogyoró és kiváló minőségű 
belga csokoládé. Ezek a főbb alkotóelemei 
Gyöngyös első várostortájának. A válasz-
tás nem véletlen. A mogyoró a Mátrában is 
megtalálható, a sárgabarack is jellemző a tér-
ségben. Gellért szívesen részesíti előnyben a 

Gyöngyöspatán termő gyümölcsöt, 
azt mondja, különösen finom íze van. 
Mindemellett a torta ihletője volt a 
Gyöngyös díszpolgáraként is tisztelt 
100 esztendős dr. Bálint György is, 
akinek legkedveltebb gyümölcse épp a 
sárgabarack.

Gellért már korábban is használta 
együtt az általa készített édességekben 
a sárgabarackot és a mogyorót, mert 
a gyümölcs savasságát jól kiegészíti a 
mogyoró és a csokoládé földes, édes 
íze. Ám eddig csupán éttermi fogások 
tányérdesszertjeként kombinálta a két 
ízt, most született belőlük elsőként 
torta.

Szó Gellért elmondta: nagy meg-
tiszteltetés volt számára, hogy őt kérte 

fel a város polgármestere a sütemény elkészí-
tésére. Mivel tőle és családjától sem áll távol 
a segítségnyújtás, ráadásul a várostorta épp a 
február elején jótékonysági céllal megrende-

zett városbálon debütált, a cukrászda is csat-
lakozott a gyöngyösi kórház alapítványának 
szervezett adománygyűjtéshez. A február-
ban eladott minden Gyöngyös-torta szelet 
árából 100 forintot felajánlottak támogatás-
ként, amit a hónap végén átutalnak a Bugát 
Pál Kórház Alapítvány számlájára. 

Fontosnak tartjuk a segítségnyújtást, mert 
az visszatükrözi a belső értékeinket. Csak így 
lehetünk boldogok, az élet értelme pedig 
nem más, mint a boldogság keresése és meg-
találása – tette hozzá Szó Gellért.

Az adománygyűjtés márciustól sem fe-
jeződik be, a várostorta árából befolyó száz 
forintokat egy gyermekekkel foglalkozó, 
gyermekeket segítő közösségnek szeretnék 
felajánlani. A támogatottak kiválasztásában 
a cukrászda számít az önkormányzat segít-
ségére is.

Gellérttől megtudtuk, nagyon sokan ke-
resik a Gyöngyöstortát, ami a salgótarjáni 
cukrászdájukban is igen népszerű. 

Azt szeretné, hogy minél többen megis-
merjék az édességet, ezért nem akarja hétpe-
csétes titokként őrizni a torta receptjét. A re-
ceptúrát bármelyik gyöngyösi cukrászdával 
szívesen megosztja, amelyik szeretné sütemé-
nyei között kínálni Gyöngyös első tortáját.

VÁROSTORA: MINDEN SZELETE SEGÍTSÉG

Sárgabarack és mogyoró a legfontosabb 
alkotóeleme az első várostortának

Koszorúzási ünnepséggel emlékeztek meg 
a Bugát Pál Kórházban a magyar ápolók nap-
járól a Kossuth Zsuzsanna-emléktáblánál. Az 
első katonakörházak szervezőjének köszön-
hetően jelentek meg nők is a betegápolásban. 
Munkásságával az ápolók példaképe lett. 

– Hősies, önfeláldozó tettei alapkövei vol-
tak a hazai ápolás fejlődésének. Az ápolás 

több mint szakmaiság. Ehhez elhivatottság, 
önzetlenség és együttérzés szükséges – mond-
ta Rácz Klára, a Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara helyi elnöke a megemléke-
zésen.

Weisz Péter, a kórház főigazgatója hang-
súlyozta: nagyon büszke a gyöngyösi kórház 
ápolóira.

Továbbá bejelentette, hogy a kórházban 
megalapítják az Év orvosa és az Év ápolója 
díjakat, melyeknek odaítéléséről szavazatuk-
kal az intézmény dolgozói döntenek majd. 
A kollektíva azokra voksolhat, akik már leg-
alább három éve a gyöngyösi egészségügyi 
intézményben dolgoznak.

Pásztor Csilla

Sikeres próbafűtés után áll 
szolgálatba március idusán Gyöngyi, 
a gőzmozdony

Miután befejeződött a Mátravasút gördü-
lőállományának felújítása, visszahozták 
Gyöngyit, a gőzöst is. A több mint 200 
millió forintos rekonstrukciós munka 
során 13 jármű újult meg, köztük a gőz-
mozdony is, így március 15-én teljesen 
felújított gépparkkal indulhat a tavaszi 
szezon a kisvasúton. 

A leghosszadalmasabb felújításon Gyön-
gyi, a gőzmozdonyon esett át. A korszerűsí-
tést egy debreceni cég évtizedes gyakorlattal 
rendelkező szakembercsoportja végezte el, 
mintegy ötezer munkaórában. Mint kiderült, 
a szakértőknek a speciális problémák sem 
okoztak nehézséget. 

Gyöngyi még ultrahangos vizsgálaton is 

átesett, hogy üzembiztos legyen a gépészeti 
része. A kazán felújítása is megtörtént, üzem-
ideje immár hat évre szól – tudtuk meg Jakab 
Lászlótól, a debreceni Energoszervíz, Kazán-
szerelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjétől. 

A Mátravasút Gyöngyös-Lajosháza vonalán 
2018-ban kezdődött el a pálya és az üzemhez 
tartozó gördülő állomány felújítása, 635 millió 
forintos kormányzati támogatás segítségével. 

Kovács László, az Egererdő Zrt. vasútüze-
mének vezetője elmondta, a gőzmozdonyon 
kívül három dízelmozdony, öt zárt, három 
nyitott és egy nosztalgia kocsi kapott új külsőt.

A gyöngyösi kisvasúton március 15-én, 
menetrend szerint indul el a közlekedés. 

Pásztor Csilla

ÚJRA LAJOSHÁZÁIG KÖZLEKEDIK A KISVONAT

ÖNZETLENSÉG ÉS ELHIVATOTTSÁG IS SZÜKSÉGES
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A statisztikák nyilvántartása szerint 
Magyarországon tavaly úgyne-
vezett esküvőboom volt. Szep-
tember végéig ugyanis többen 

házasodtak mint 2018-ban. Ilyen mértékű 
emelkedést az elmúlt három évtizedben 
nem tapasztaltak hazánkban. Gyöngyösön 
is hasonló a tendencia, tavaly 269 pár lépett 
frigyre, ami 2018-hoz képest 80 százalékos 
emelkedést jelent. Idén eddig 16 esküvő volt 
a városban, a fő szezon azonban csak május-
ban kezdődik, és szeptember végéig tart.

Míg 2010-ben 36 ezren járultak az oltár 
elé hazánkban, addig tavalyig már 64 ezer pár 
mondta ki a boldogító igent, amire csaknem har-
minc éve nem volt példa. Dérné Jakosits Ildikó 
anyakönyvvezető elmondta: Gyöngyösön 1995 
óta nem volt annyi házasságkötés, mint tavaly. 

Az anyakönyvvezető kiemelte: még min-
dig a házasságkötő teremben rendezik meg 
a legtöbb esküvőt, ám a külső helyszínek is 
kedveltek, főként a Mátra térségét részesítik 
előnyben a párok. Újdonság azonban, hogy 
egyre többen hétköznapon lépnek frigyre. 

A szakember szerint a házasodási kedv ki-
ugrásszerű megnövekedése egyebek között a 
családtámogatási rendszernek is köszönhető, 
hiszen sok gyermekes pár is kéri az esketést.

Akik házasodni szeretnének, személyesen 
jelentkezhetnek be a polgármesteri hivatal 

anyakönyvvezetői iro-
dájában, ahol a családi 
állapotra vonatkozó a 
törvényes előfeltételek 
igazolása után nyilat-
kozhatnak a házasság 
szándékáról. Ezt köve-
tően általában harminc 
nap a kötelező várako-
zási idő az esküvőig, de 
lehetőség van felmen-
tést kérni, ha például a 
pár gyermeket vár, vagy 
ingatlanvásárláshoz sze-
retnének hitelt felvenni.

Széles Nikolett

EVOLETT, NENESZI ÉS EFRAIM IS ÉL GYÖNGYÖSÖN
Az anyagkönyvvezetői iroda nyilvántartása szerint az elmúlt négy évben 2017-ben szüle-
tett a legtöbb gyermek Gyöngyösön. Három évvel ezelőtt 895 újszülöttet anyakönyvez-
tek, míg tavalyelőtt 831-et, tavaly pedig 798-at. A halálesetek száma azonban az anyaköny-
vi adatok szerint az elmúlt öt évhez képest mintegy 91 százalékkal emelkedett a városban.
Az anyakönyvi irodában azonban olyan érdekes információt is nyilván tartanak, hogy mi-
lyen egyedi neveket választanak a szülők a gyermekeiknek. Eszerint a fiúk között, habár 
még ritkának számít, de akad, akit Efraim vagy Nátán, a lányok között pedig Evolett, Nen-
szi vagy Florina névre keresztelnek. A szülők a fiúknak leggyakrabban a Kevin, a Noel, a 
Bence, a Gergő és a Dávid, míg a lányoknak az Anna, a Hanna, a Róza, a Laura vagy a Sára 
nevet választják.

TÖBBEN MONDJÁK KI A BOLDOGÍTÓ IGENT

Élményszerzés, közösségteremtés, a 
modern játékok népszerűsítése – ez 
volt a célja a Lengyel Balázsnak, Szőcs 
Ádámnak és Mikó Jánosnak, amikor 
tavaly nyáron megalapították a Főnix 
Társasjáték Klubot.

– Mi adta az ötletet a Főnix Társasjáték 
Klub megalapításához?

– Időnként összejártunk néhányan játsza-
ni, de mindig komoly kihívást jelentett úgy 
megszervezni egy ilyen találkozót, hogy min-
denki ráérjen. Az érdeklődés megvolt, csak az 
okozott gondot, hogy a társaság adott időben 
és helyen együtt legyen. Innen jött a klub ala-
pításának alapötlete, amit végül két barátom-
mal, Szőcs Ádámmal és Mikó Jánossal meg is 
valósítottunk. Az a célunk, hogy lehetőséget 
teremtsünk a hozzánk hasonló embereknek az 
élményszerzésre és a legújabb játékok kipró-
bálására. Emellett szerettük volna megmutat-
ni ezt a fantasztikus hobbit azoknak is, akik 
a tévé, a számítógép vagy okostelefon „társa-
ságában” töltik szabadidejüket, és azoknak is, 
akik társaság hiányában kevésbé mozdulnak 
ki otthonról – válaszolta Lengyel Balázs.

– Mennyire könnyű, vagy éppen nehéz ki-
mozdítani ezeket a fiatalokat? 

Ez az egyik küldetésünk. A mai társadalmi 
szokások sajnos nem az ismerkedést és a kö-
zösen eltöltött, értékes időt helyezik előtérbe, 
pedig erre nagy szükségük lenne az emberek-
nek, hiszen társas lények vagyunk. Sokan jár-
nak vissza rendszeresen az összejöveteleinkre, 
ami számunkra azt bizonyítja, hogy jól érez-
ték magukat, és elértük a célunkat.

– Te mióta társasjátékozol? 
Sok felnőtthöz hasonlóan nekem is voltak 

olyan éveim, amikor nem a játék volt a leg-
fontosabb az életemben. Néhány éve éppen el 
akartam adni az egyik rég nem használt társas-
játékomat, amikor találkoztam néhány modern 
játékkal, és teljesen magával ragadott a változás. 
Sokkal kifinomultabbak, változatosabbak és él-
vezhetőbbek lettek a korábbi Monopoly vagy a 
Gazdálkodj okosan! típusú játékokhoz képest.

– Miben különböznek a modern tásasjáté-
kok a régiektől?

A régi típusú játékokban volt egy nyertes, 
mindenki más veszített, és sokszor a játék 
közepén már mindenki tudta, hogy mi lesz 
a végeredmény. Ma már a konfrontatív já-
tékoknál sokkal népszerűbbek a kooperatív 
társasjátékok. Ezek lehetővé teszik, hogy a 
játékosok ne egymás ellen, hanem együtt 

játsszanak. Összetartásra buzdítanak, beszél-
getésre és a problémák megoldására ösztö-
nöznek egy közös élményen keresztül. Ha a 
játékosok mégis egymás ellen versengenek, 
akkor a legtöbb játékban a pontozással igaz-
ságos eredmény születik, és nem lehet előre 
kitalálni, ki nyer a játék végén.

– Kik járnak a klubba? 
– Gyakran részt vesznek gyerekek és idő-

sebbek is a rendezvényeinken, de főként a 20-
40-es korosztály jár hozzánk. Sajnos sokan azt 
gondolják, hogy társasozni gyerekes elfoglalt-
ság, pedig a társasjátékaink egy részével gyere-
kek nem is tudnának játszani. Nem feltétlenül 
azért, mert bonyolultak, hanem mert felnőtt 
logikát, gondolatmenetet igényelnek. A közös 
játék célja a kikapcsolódás és amint leülünk az 
asztalhoz máris egy birodalmat építünk, római 
kereskedők vagyunk vagy éppen a világ meg-
mentésén dolgozunk.

– Hol szoktatok találkozni?
– A székhelyünk Atkáron, a Művelődési 

Házban van, de Gyöngyösön és más települé-
seken is szervezünk rendezvényeket, hogy mi-
nél szélesebb körben megismertessük a környé-
ken lakókkal a modern társasjátékok világát.

Nagy Rékas

TÁRSASJÁTÉK: AMIKOR A FELNŐTTEK JÁTSZANAK

A tapasztalatok szerint a családtámogatási rendszer is 
kedvez a házasságkötéseknek
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Átadták a tízmillió forintból meg-
újult VAMAV Lövész Sportklub 
fedett lőterét. Az új, 15 lőállá-
sos pálya kialakítását az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma is támogatta. 
Miután Gyöngyösön nagy hagyománya van 
a lövészetnek, a sportklub vezetői abban bíz-
nak, hogy a modern körülmények még több 
fiatalt vonz a klubba.

A hét év után újra megnyitott lőtér átadó 
ünnepségén Sinka László, a Magyar Sportlö-
vők Szövetsége főtitkára elmondta: az után-
pótlás neveléshez megfelelő szakmai körül-
ményeket tud nyújtani az új létesítmény. 

Hiesz György polgármestertől megtud-

tuk: a lőtér korszerűsítését az önkormányzat 
is támogatta annak reményében, hogy sok 
tehetséges fiatalnak jelent majd szórakozást, 
sportolási és versenyzési lehetőséget. 

Bárdos Ferenc, a VAMAV Lövész Sport-
klub frissen megválasztott elnöke egyebek 
között azt is megosztotta az ünneplőkkel, 
hogy hamarosan országos versenyt rendez-
nek az új pályán.  A tervek szerint májusban 
Gyöngyös ad majd otthont a középiskolások 
és általános iskolások országos lövészverse-
nyének. 

Az új lőteret válogatott sportlövők, köz-
tük Mészáros Eszter olimpiai kvótát szerzett 
sportoló is kipróbálta.                 Kátai Levente

HÉT ÉV UTÁN ISMÉT MEGNYITOTT A LŐTÉR

Az új lőtér országos versenyek meg-
rendezésére is alkalmas

A megajándékozott tízezredik látogató, Kuli György 
(középen) osztálytársaival érkezett a jégpályára

Habár a szokatlanul meleg 
februári időjárás miatt a ter-
vezetthez képest egy héttel 
előbb bezárta kapuit a Gyön-
gyösi Jégpálya, az idei szezon 
is mozgalmasan telt a jégen.

Egyebek között köszönt-
hették a tízezredik látogatót. 
A szerencsés vendég Kuli 
György, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Károly Róbert 
Középiskolájának tanulója 
volt, akit Juhász Péter ügy-
vezető oklevéllel, valamint 
egy hordozható bluetooth-os 
hangfalat és egy hatalmas do-

boz csokoládét tartalmazó ajándékcsomaggal 
lepett meg.

A létesítményt üzemeltető Sportfólió Kft. 
vezetője elmondta: a korcsolyázók kivételes 
helyzetben voltak Gyöngyösön, ugyanis a tér-
ségben itt üzemelt a leghosszabb ideig a jég-
pálya, ahol három hónapon keresztül számos 
rendezvénnyel, egyebek között jégdiszkóval,  
óvodásoknak és iskolásoknak meghirdetett 
ügyességi játékokkal várták a látogatókat, 
továbbá lehetőséget teremtettek arra is, hogy 
aki szerette volna, az a Gyöngyösi Jégpályán 
szervezhesse meg a születésnapi partiját. Az 
idén jótékonysági akciót is hirdettek, az ösz-
szegyűjtött adományt az Autista Segítő Köz-
pont kapta meg.

TÖBB MINT TÍZEZREN CSÚSZTAK A JÉGEN

ISMÉT KÉKESTETŐN ZÁRUL A 
KIRÁLYETAP

Mátrafüred érintésével idén is Kékestetőn zárul a Tour 
de Hongrie királyetapként emlegetett negyedik szaka-
sza május 17-én. A legnagyobb magyar kerékpárverseny 
nemzetközi mezőnye Debrecenből rajtol majd május 
13-án, és hét megye érintésével 861 kilométert tesznek 
meg a sportolók az esztergomi befutóig. 

A kerékpáros verseny útvonalának budapesti be-
mutatóján elhangzott: az útvonal nagy része Kelet-és 
Észak-Magyarországon halad keresztül. A kékestetői he-
gyi befutó mintegy 18 kilométer hosszú, helyenként 10 
százalékot is meghaladó emelkedője szinte minden alka-
lommal döntő befolyással bírt a verseny végeredményére.

Mivel a versenyt a televíziós közvetítések által világ-
szerte figyelemmel lehet követni, jelentős idegenforgal-
mi tényező is a körverseny. 

Az útvonal-bemutató rendezvényen Kárpáti István 
alpolgármester elmondta: szeretnék, ha a város és a 
Mátra neve még jobban összeforrna, valamint arra tö-
rekszenek, hogy Gyöngyösön még többen tudjanak ke-
rékpárral közlekedni. 

Lónyai Linda

AZ OLIMPIAI KERETBEN IS 
HELYTÁLLNA

Fantasztikus sikert ért el a közelmúltban a 
gyöngyösi sportoló, Mikola Zoltán, aki a 
Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosz-
tályát képviselve tavaly novemberben nyert 
magyar junior bajnoki címet a 2019-es junior 
ökölvívó magyar bajnokságon.

Mikola Zoltán jelenleg a klub egyik legte-
hetségesebb roma sportolója. A fiatal ökölvívó 
négy éve sportol el a városi szakosztályban. 
Zoltán egy bokszolódinasztia tagja, szülei és 
nagyszülei is űzték már ezt a sportot. Mint el-
mondta, a tavalyi junior ökölvívó magyar baj-
nokságra heti öt edzéssel készült fel. 

Mikola Zoltán edzője szerint a boksz az 
egyik legkeményebb sportág. Szorgalom, pon-
tosság és fegyelmezettség is kell hozzá. Deb-
reczeni László szerint, aki egyben a szakosztály 
vezetője is, mindez megvan a gyöngyösi spor-
tolóban, aki, ha kitart, akár az olimpiai keretbe 
is bekerülhet.

Lónyai Linda

KÉT ORSZÁGOS 
CSÚCS 

VEGYESVÁLTÓBAN
Minden idők második legjobb 
magyar eredményét érte Roska 
László a februári Burgenlandi 
Masters Úszóbajnokságon, ahol 
2:48,62-os rekordidővel első 
helyen végzett 200 méteres mel-
lúszásban. Ezzel az egyéni rekord-
dal ranglistavezető lett.

Néhány héttel később, a Száz-
halombattán megrendezett 
Rövidpályás Masters Országos 
Úszóbajnokságon nyolcszoros 
magyar bajnokként hagyta el a 
medencét a gyöngyösi úszó, aki a 
verseny mindkét napján új orszá-
gos csúcsot állított fel 4x50 mé-
teren mix és férfi vegyesváltóban. 

A két országos csúcs és a nyolc 
magyar bajnoki cím mellé egy 
ezüstérmet is szerzett.
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Tovább nő a betegellátás hatékony-
sága a Bugát Pál Kórházban. Egy 
elnyert európai uniós pályázatnak 
köszönhetően közel 50 millió fo-

rintból egy radiológiai és egy szülészeti- nő-
gyógyászati ultrahang készüléket is tudott 
vásárolni az intézmény. 

A szülészeti-nőgyógyászati munka már 

elképzelhetetlen ultrahang-diag-
nosztika nélkül – mondta dr. Pap 
Zoltán. 

A diagnosztikai lehetőségek 
bővítésével nagyobb az esélye a 
betegségek időben történő fel-
fedezésének, ez pedig növeli a 
páciensek gyógyulási esélyeit. Az 
új készülékek jobb képminősége 
jelentős mértékben segíti a diag-
nózis felállítását és csökkenti a 
vizsgálati időt.

Az új gépek beszerzését indo-
kolta továbbá az is, hogy a Bugát Pál Kór-
ház szülészeti osztályán az éves szülésszám 
emelkedő tendenciát mutat. A kismamák 
bizalommal vannak a gyöngyösi szülészet 
iránt. Az új ultrahang készülék pedig to-
vább növeli a szülő nők biztonságérzetét, 
elégedettségét.

Pásztor Csilla

Az ötvenmillió forintos készülék beszerzését 
európai uniós pályázat segítette

PONTOSABB DIAGNÓZIST AD AZ ÚJ ULTRAHANG

MENTESEN SEM KELL LEMONDANI 
A FINOMSÁGOKRÓL

Búza, glutén, tojás, tej és szója – leggyakrabban ezek az összetevők okoznak panaszokat akkor, ha valaki 
ételallergiás vagy ételérzékeny. A kettő ugyanis különböző betegség, az egyik sokkal több embert érint, 
tüneteik sem teljesen azonosak, a kivizsgálásuk módja is teljesen különböző. 
Íme három recept, ami a fent említett összetevők alternatíváját tartalmazza, és azt is bebizonyítja, hogy 
nem kell lemondanunk az ételek élvezetéről, csupán más alapanyagokat kell használnunk a sütéshez vagy 
a főzéshez.

Nagy Zoltán mesterszakács

Ízelítő

Tej-, tojás- és gluténmentes linzer
hozzávalók:
30 dkg rizsliszt
20 dkg margarin (laktózmentes)
10 dkg porcukor
1 csomag sütőpor (gluténmentes)
lekvár
Az alapanyagokat összegyúrjuk, majd ki-
nyújtjuk. Kiszúróval kis köröket alkotunk, 
majd 180 fokos sütőben 10 perc alatt meg-
sütjük. Lekvárral összeragasztva tálaljuk.

Céklás kenyér liszt- és laktózmentesen
hozzávalók:
2 közepes cékla lereszelve
1/2 fej vöröshagyma
4 dl őrölt tökmag, napraforgómag, lenmag, 
zabpehely vegyesen
1/2 teáskanál só
1 ek joghurt (laktózmentes)
1/2 kk szódabikarbóna
víz (annyi, hogy jól kenhető massza legyen)

Az alapanyagokat összekeverjük, annyi vi-
zet adunk hozzá, hogy jól kenhető massza 
legyen.
Sütőpapírral bélelt tepsi aljára kenjük, kb. 2 
centi vastagon. Elegyengetjük, majd 190 fo-
kon kb. 20 percig sütjük.
Mindenképpen hagyjuk teljesen kihűlni, de 
igazán finom másnapra lesz.

Kókusztejes, currys, zöldséges pulykamellragu
hozzávalók:
850 g pulykamell
4 evőkanál kukoricaliszt
1 tk pirospaprika
1 tk só
1/2 tk bors
szükség szerint olívaolaj
450 g fagyasztott vagy friss zöldség (répa, 
karfiol, brokkoli)
400 ml kókusztej (konzerv)
200 ml kókusztejszín
ízlés szerint curry

A pulykamellet megtisztítjuk, felszele-
teljük. Egy tányérban a lisztet, a piros-
paprikát, a sót és a borsot összekeverjük, 
majd ebben megforgatjuk a hússzeleteket. 
Wokserpenyőben kevés olívaolajat heví-
tünk, majd beletesszük a húsokat, de nem 
sütjük át teljesen. Épp csak addig tartjuk 
a serpenyőben, amíg kap egy kis kérget a 
hús felülete, hogy ne eressze ki a levét, és 
szaftos, omlós maradjon. 
A kész húsokat tányérra tesszük. Pótoljuk 
a serpenyőben az olívaolajat, ráöntjük a 
zöldségkeveréket, és félkészre pároljuk. 
Ekkor kevergetés mellett rászórjuk a ma-
radék fűszeres lisztet. A zöldséget meg-
locsoljuk kókusztejjel és -tejszínnel, majd 
ízlés szerint fűszerezzük curryvel, sóval, 
borssal. Végül belehelyezzük a hússzelete-
ket. Még fél óráig kis lángon sütjük, hogy a 
húsok megpuhuljanak. Rizzsel vagy köles-
sel is tálalhatjuk.
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„Szófia már három hónapos volt, amikor rá-
jöttem, hogy sokkal gyakrabban lesz pelen-
kakiütése, mint az ismerőseim babáinak. Elő-
ször azt gondoltam, hogy én csinálok valamit 
rosszul. Elolvastam rengeteg blogot és köny-
vet, de csak arra jutottam, hogy Szófia bőre 
sokkal érzékenyebb az átlagosnál. Sok másik 
pelenkát kipróbáltunk, de egyik sem bizo-
nyult elég kíméletesnek. Véletlenül találtam 
rá a Bambo Nature pelenkákra. A leírásokat 
olvasgatva jöttem rá, hogy sok másik szülő is 
hasonló gondokkal küzdött... Úgy döntöt-
tem, hogy veszek egy csomaggal és kipróbál-
juk… Nem bántuk meg. 

Véleményem szerint a Bambo Nature a leg-
jobb pelenka a piacon. Nemcsak a pelenkaki-
ütések elmúlása miatt, hanem azért is, mert 
a pelenkák nagyon puhák és vékonyak, nem 
akadályozzák a lányomat a játékban, miköz-
ben szinte „telhetetlenek”. Ettől költséghaté-
konyak is. Értem, hogy miért „okos-pelus”. A 
pelenka környezetbarát, ami feltette az i-re a 
pontot! 

Javaslom mindenkinek, aki hasonló ci-
pőben jár, mint mi, hogy tegyen egy próbát 
ezzel a pelenkával. Sok szenvedéstől és ideges-
kedéstől kímélheti meg magát…”

Ezeket a sorokat nagyrészt Szófia elégedett 
édesanyjának leveléből ollóztuk, de hozhat-

tunk volna más visszajelzéseket is. Értékte-
remtő szövetkezet lévén, mi igazán boldog 
mama- és babamosolyokat akartunk generál-
ni, ezért döntöttünk a forgalmazás elindítása 
mellett, és a fenti levélen kívül még sok vissza-
jelzés igazolja, hogy jól döntöttünk. 

A Bambo Nature új generációs, kiváló 
minőségű, környezetbarát, tanúsítványok-
kal ellátott és biztonságos gyermekpelenka 
Dániában készült – több mint 80 országban 
szeretik, GARANTÁLTAN BŐRBARÁT - 
ALLERGÉN- ÉS ILLATANYAGMENTES 
– a LEGJOBB, AMIT ADHATUNK A 
BABÁKNAK! ÉS A LEGJOBB, AMIT TE-
HETÜNK FÖLDÜNK VÉDELMÉBEN! 
Gyöngyösön kizárólag a KINCSESBAR-

LANG Koháry 
u. 13. szám alatti 
boltjában kapható. 

Az pedig már 
köztudott, hogy a 
szociális adomány-
boltban AKÁR 
ADSZ, AKÁR 
VESZEL, MIN-
D E N K É P P E N 
JÓT TESZEL! A 
mamákon, babá-
kon és a Földön 

kívül, még a helyi nehezebb sorsú emberekért 
is… 

Az ingyenes kiszállításról és más tud-
nivalókról érdeklődni a boltban, vagy a 
06/70/428-44-89-es telefonszámon, vagy a 
kapcsolat@almaviragosszefogas.hu -n lehet. 
E-mail címe megküldésével akciókról és ér-
dekességekről (pl. Rezes Judit - Szabó Győző 
szülőpár miért Bambo Nature pelenkát hasz-
nál?) szívesen küldünk havonta egy alkalom-
mal tájékoztatót, akárcsak az új, szintén csak 
nálunk kapható TELJESEN VEGÁN fürdő-
olajról, a Bambo Nature biológiailag lebomló 
nedves törlőkendőről, vagy a rendkívül ma-
gas, 38 %-os lipidtartalmú popsikrémről. 

(x)

KÍMÉLETES A BABÁNAK ÉS A KÖRNYEZETÜNKNEK IS
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