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VISSZATÉRT A VÍRUS

árom hónap elteltével újra itt a
koronavírus, az adatok alapján
a fertőzöttek száma ma sokszorosa az áprilisnak és a májusinak. A cikk írásának időpontjában naponta
új fertőzési csúcsok születnek. Az új fertőzöttek túlnyomóan fiatalok vagy középkorúak. A nemzetközi tapasztalatok alapján
az orvosok azt mondják, hogy ez a nagyon
nagy fertőzési hullám három-öt hét alatt eléri az időseket és a krónikus betegeket.
Óriási felelősség hárul mindannyiunkra.
A döntéshozókra azért, hogy meghozzák
a szigorú intézkedéseket a védekezésről. A
lakosságra, az egyénekre azért, hogy fegyelmezetten, empatikusan tartsák be a szabályokat, a maszkhasználatot, a védőtávolságot
és a fertőtlenítést.
A tavaszi járvány idején a fertőzött lakosság száma töredéke volt a mostaninak, mégis
szigorúbb kormányzati intézkedések történ-

tek. Ezek most szinte teljesen hiányoznak
vagy ellentmondásosak. A labdarúgó-mérkőzéseket meg lehet tartani tíz-húszezer nézővel, de koncerteket nem lehet szervezni…
Az önkormányzat saját hatáskörben
szigorú intézkedéseket vezetett be intézményeiben, az Idősek Bentlakásos Otthonában, az egyéb szociális intézményekben,
a bölcsődékben, az óvodákban, a könyvtárban, a Mátra Művelődési Központban és a
városházán. Mert a vírus Gyöngyösön sem
fertőz kevésbé, mint máshol. Igaz, a lakosságszám arányát tekintve nem mi állunk
legrosszabb helyen a megyében. Ettől függetlenül időben kell cselekednünk, ha azt
szeretnénk, hogy ez így is maradjon. Megelőzés és felelősségvállalás nélkül ez nem
sikerülhet.
Magénemberként és városvezetőként én
is fontosnak tartom a munkahelyek védelmét, azt, hogy ne álljon le a gazdaság, hogy

a családok anyagi biztonsága létkérdés. Az is
fontos, hogy a termelőüzemek adófizetése
ne essen vissza radikálisan, mert az adóbevételekből tudjuk fejleszteni, működtetni
településünket.
A fentiek miatt nyitva kell tartani a
bölcsődéket, az óvodákat, az iskolákat, de
ezek fertőzési gócpontok lehetnek.
Meg kellene találni azt az aranyközéputat,
amely a gazdaság működőképessége mellett
az emberi élet védelmét a legfontosabbnak
tartja. Mert erről sem szabad elfeledkeznünk!
Oda kellene figyelni a tudósok és az orvosok véleményére. A fertőzési hullám hamarosan el fogja érni az időseket és a krónikus
betegeket. Éppen ezért nagyon, nagyon
gyorsan lépniük kellene a döntéshozóknak,
országosan és helyi szinten is, hogy később el
tudjunk számolni a lelkiismeretünkkel.
Hiesz György polgármester

HA KORONAVÍRUSOS BETEG VAN A HÁZNÁL
• a karantén mindenkire vonatkozik, aki az
adott háztartásban él
• ha csak lehet kerüljék a személyes érintkezést
• legyen a betegnek külön szobája, amit gyakran szellőztet, és ahová nem mehetnek be a
háziállatok
• a családtagok is tartsák
be a 2 méter távolságot
•
kommunikáljanak telefonon vagy
szöveges üzenetben
•
mindannyian viseljenek maszkot
• a betegnek legyen saját ágynemű-

•
•

•
•
•
•
•

je, törölközője, amit 60 fokon kell kimosni
legyenek saját evőeszközei és pohara
a betegnek – állapotától függetlenül – a saját fertőtlenítőszereivel kell maga után fertőtlenítenie a fürdőszobát és a WC-t
a tünetek vény nélkül kapható láz- és fájdalomcsillapótóval enyhíthetők
a beteg pihenjen, aludjon sokat, és igyon sok
vizet, gyümölcslét vagy teát
fertőtlenítsük a gyakran használt felületeket
a család minden tagja nagyon gyakran mosson kezet
az önkormányzatnak kötelessége segíteni,
ha a család már nem tud gondoskodni saját
ellátásáról
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KORONAVÍRUS: ITT A MÁSODIK HULLÁM,
EGYRE TÖBB A FERTŐZÖTT

N

apról napra rekordokat döntöget
a hazai koronavírus-statisztika.
Az országban, Heves megyében
és Gyöngyösön is folyamatosan
emelkedik a fertőzöttek száma, egyre többen kerülnek járványügyi elkülönítés vagy
megfigyelés alá.
Továbbra is veszélyben vannak a 60 év
feletti idősek, valamint a krónikus betegségben szenvedők, ám az ősszel regisztrált fertőzöttek átlagéletkora azt bizonyítja, a fiatal, a
huszonéves korosztályhoz tartozók között is
egyre több a beteg.
A gyöngyösi munkahelyeken is elszaporodott a fertőzöttek száma, a városban több
cég is érintett, ahol több dolgozó is megfertőződött.
A szakértők elemzéseiből kiderül, hogy
míg tavasszal az idősek voltak a leginkább
érintettek, most többségében a fiatalok betegszenek meg. Ők többnyire könnyebben
viselik a betegséget, akár tünetmentesek is
lehetnek, ettől függetlenül fennáll a veszélye, hogy továbbadják a fertőzést a környezetükben lévő fokozottan veszélyeztetett

hozzátartozóiknak. Míg a tavaszi
járványhullám alatt a betegek átlagéletkora 67 év volt, ez most 26 év.
Az új gócok elsősorban főként
fiatalok által látogatott helyeken,
például szórakozóhelyeken vagy
családi, baráti összejöveteleken alakulnak ki.
A nagy esetszám ellenére meredeken nő a kórházban ápoltak és az elhunytak száma. A szakemberek ezt
azzal magyarázzák, hogy tavasszal
több kockázati csoportba tartozó
betegedett meg.
Az elemzések szerint a vírus örökítőanyaga fokozottabban van jelen
a szennyvízben, ami előrevetíti, hogy
a jövőben tovább emelkedik a fertőzésszám. Az egészségügyi szakemberek épp ezért hangsúlyozzák, hogy
ősszel különösen fontos a fegyelem
és a szabályok betartása. Viseljünk
maszkot, tartsuk be a higiénés szabályokat, és már akár enyhe tünetek
esetén se menjünk közösségbe!

MINDEN ŐSZRE TERVEZETT
PROGRAM ELMARAD
Óvintézkedésként, minden a város által őszre szervezett rendezvényt
lemondtak Gyöngyösön. Így elmaradnak a szeptemberre tervezett
szüreti napok, a Mátra Művelődési Központ (MMK) által meghirdetett koncertek, valamint az októberben esedékes operagálát sem
szervezik meg.
Az MMK szervezésében korábban meghirdetett koncertekre az
interneten megvásárolt jegyek árát visszautalják, az erről
szóló értesítést e-mailben kapják meg az érintettek. A
művelődési házban megváltok jegyeket a helyszínen visszaváltják.
A szervezők azt tervezik, hogy a járványhelyzet miatt elmaradt koncerteket egy későbbi
időpontban rendezik meg.
Amíg a kormány másként nem rendelkezik,
legfeljebb ötszáz fő befogadásáig magánrendezvényt ugyan lehet még tartani, de fontos,
hogy mind a szervezők, mind pedig a résztvevők betartsák a szükséges óvintézkedéseket.
Az önkormányzat döntése értelmében október
3-ig biztosan nem lesz a város által szervezett nagyobb tömegrendezvény.
A Mátra Művelődési Központ a jelenlegi helyzet kapcsán
pályázatot hirdetett COVID-19 címmel, melyre fotókkal és mozgóképpel lehet jelentkezni szeptember 30-ig. A vírushelyzetet megörökítő pillanatfelvételeket a fotopalyazat.mmk@gmail.com e-mail
címre várják.

FERTŐZÖTTSÉGI ADATOK

A Gyöngyös önkormányzata által üzemeltetett
gyongyos.hu/koronavirus/ honlapon folyamatosan frissülő számlálókon követhetik nyomon,
hogy a városban, az országban és a világon men�nyi koronavírus által megbetegedettet, megfertőződöttet tartanak nyilván. A statisztika azt is
megmutatja, mennyien gyógyultak meg, illetve
hunytak el a járvány miatt.
Gyöngyösi fertőzöttségi adatok alakulása augusztus
végétől szeptember közepéig
Augusztus 31.
- Járványügyi elkülönítés alatt: 0 fő
- Járványügyi megfigyelés alatt: 2 fő honos állampolgár,
19 fő külföldi állampolgár
Összesen 21
Szeptember 4.
- Járványügyi elkülönítés alatt: 17 fő honos állampolgár
- Járványügyi megfigyelés alatt: 41 fő honos
állampolgár, 15 fő külföldi állampolgár
Összesen 56
Szeptember 7.
- Járványügyi elkülönítés alatt: 17 fő honos állampolgár
- Járványügyi megfigyelés alatt: 58 fő honos
állampolgár, 10 fő külföldi állampolgár
Összesen 68
Szeptember 17.
- Járványügyi elkülönítés alatt: 23 fő honos állampolgár
- Járványügyi megfigyelés alatt: 63 fő honos
állampolgár, 75 fő külföldi állampolgár
Összesen 138

VISELJEN MASZKOT!
Kötelező maszkot viselni, vagy sállal, kendővel eltakarni
az arcunkat az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, színházban, moziban is.
A koronavírus cseppfertőzéssel terjed. A szájmaszk megakadályozza, hogy a vírushordozó megfertőzzön másokat, az egészségeseket pedig megvédheti a betegségtől.

A MASZKVISELÉS SZABÁLYAI:

• Az egyszer használatos maszkot azonnal
dobjuk el használat után!
• A pamutból készült maszk minden
használat után 60 fokos mosással és
forró vasalóval fertőtleníthető.
• A maszkot csak tiszta kézzel, és
csak a rögzítőjénél fogjuk meg!
• Soha ne adjuk kölcsön a maszkunkat másnak!
• Soha ne vegyük fel azt a maszkot,
amit más már viselt!
• Fertőtlenítés nélkül ne helyezzük fel
ismételten a maszkot!

MINDANNYIUNK KÖZÖS FELELŐSSÉGE
A VÍRUSTERJEDÉS CSÖKKENTÉSE.
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
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A FEJLESZTÉSEK NEM ÁLLHATNAK LE
A nyáron többször is ülésezett Gyöngyös képviselő-testülete, amely egyebek
között módosította a város idei költségvetését és a helyi lakásrendeletet,
pályázati támogatásokról döntött és
ingatlanokat is értékesített.

Módosított költségvetés
A júniusi testületi ülés egyik fontos napirendi
pontja volt az 2020. évi költségvetési rendelet módosítására. Ezzel kapcsolatban Hiesz
György polgármester arra kérte a képviselőket, hogy a veszélyhelyzet okozta kiesett források miatt ne essenek áldozatul azok a szolgáltatások, amelyek egy város sajátosságai. Az
átgondolatlan döntések ugyanis akár visszavonhatatlan károkat is okozhatnak.
A polgármester kiemelte: a gépjárműadó
elvonása idén 100 millió 200 ezer forintos
kiesést jelent a városnak, amely 2024-ig nem
is számolhat ezzel a bevétellel. Az elmaradt
idegenforgalmi adó és parkolási díj 140-160
millió forintos, míg a termelésvisszaesés miatt lecsökkent iparűzésiadó-bevétel a becslések alapján mintegy 380 millió forintos
hiányt jelent ebben az évben Gyöngyösnek.
A rendeletmódosítás két „védett” területet tartalmaz a költségvetésben. Az egyik
az a képviselői fejlesztési keret, mellyel saját
belátásuk szerint gazdálkodhatnak a képviselők, valamint az Európai Unió által is
támogatott beruházások megvalósítása. Ha
ezek nem teljesülnek, Gyöngyösnek vissza
kell fizetnie azt a mintegy 400 millió forintot, melyet a pályázatok kivitelezésére eddig
elköltött a Várostérségfejlesztő Kft. egyebek
között tanulmányok, tervek elkészítésére és
egyéb előkészítő munkára.
Változott a díjszabás
Júliusban módosult a helyi parkolási díj,
melynek óránkénti összege 320 forintra
emelkedett.
A nyáron változott a helyi lakásrendeletet
is. Gyöngyösön ez idáig jövedelmi megkötések nélkül is hozzá lehetett jutni az önkormányzati bérleményekhez, ám az októbertől
hatályba lépő rendelet alapján azoknak a
bérlőknek, akiknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori garantált bér 120 százalékát, ami jelenleg 252
ezer forint, az eddig hatályos bérleti díj 150
százalékát, vagyis négyzetméterenként 1200
forintot kell majd fizetniük. A módosítással
a képviselők arra törekedtek, hogy az önkormányzati bérlemények díja közelítsen a
piaci árakhoz. Az önkormányzat továbbra is
méltányolja a bérlők helyzetét, és biztosítja a
szociális kedvezményeket.

A VG Zrt. üzemelteti Sástót
A Városgondozási Zrt.-t bízta meg újra
Gyöngyös képviselő-testülete a sástói létesítmények üzemeltetésével. Az önkormányzati cég augusztustól látja el a feladatot. A
szerződés értelmében a társaságot az elkövetkező három évben megilleti az üzemeltetésből, egyebek között a toronylátogatásból,
a csónakáztatásból, a parkolásból, a turisztikai központban megszervezett rendezvényekből, valamint a nyilvános illemhely
használatából származó teljes bevétel, ám
működési támogatásra nem tarthat igényt.
Az önkormányzatnak ugyanis ez idáig évente több tízmillió forintot kellett pótolnia a
bevétel kiegészítéseként a fenntartáshoz. Az
új üzemeltetési konstrukcióval erre már nem
lesz szükség.
Vízelvezetőt épít a vevő
A testület elfogadta a Zsákai Kft. vételi
ajánlatát, és ugyan főként infrastrukturális
feltételek megkötésével, de értékesítette az
önkormányzat tulajdonában lévő püspöki
városrészen lévő beépítetlen ingatlant. A
vevő vállalta, hogy a Zsákai Kft. telephelye
előtt lévő közterületen gondoskodik a csapadékvíz-gyűjtő és -elvezető árok, valamint
folyóka kiépítéséről, az üzletek előtti járda
megemeléséről és a parkolók karbantartásáról.
Pályázatok: döntöttek a támogatásokról
Habár a veszélyhelyzet miatt csak hónapokkal később, és a vírushelyzet miatt
bevezetett kormányzati elvonások miatt a
tavalyi évhez képest fele akkora összeget
biztosítva hirdette meg támogató pályázatait az önkormányzat, igen nagy volt az érdeklődés a várostól igényelhető juttatások
iránt.
A civil szervezetektől, intézményektől,
nemzetiségi önkormányzatoktól, magánszemélyektől és alapítványoktól a bizottságokhoz beérkezett kérelmek alapján
egészségügyi és szociális tevékenység támogatására egymillió forintot, gyűjtemények
fejlesztésére kétmillió forintot, kulturális,
közművelődési és művészeti tevékenységek
lebonyolítására 1 millió 250 ezer forintot,
nevelési, oktatási tevékenységének támogatására 375 ezer forintot hagyott jóvá a
testület. Támogatták továbbá az általános
célú sporttevékenységeket is, erre egymillió 750 ezer forint, az óvodák és bölcsődék
sportfoglalkozásaira pedig félmillió forint
szavaztak meg, valamint további 250 ezer
forintot osztottak szét egyéb sportcélú feladatok támogatására.

Folytatódhatna a termálvíz feltárása
Az Európai Unió 2021-27 között kiemelt
fordít majd a klímavédelemre. Egy ennek
kapcsán meghirdetett pályázaton 60 ezer
euros támogatást szeretne igénybe Gyöngyös a város alatt több mint kétezer méter
mélyen lévő, közel 100 Celsius-fokos termálvíz-készlet feltárásához szükséges tervek,
tanulmányok előkészítésére.
Okos zebra védené a gyalogosokat
Egy új gyalogosvédelmi rendszer kialakítását is támogatta a testület. Az úgynevezett
Okos Zebrát, ahol az útburkolatba beépített
LED prizmák jeleznék, ha gyalogos lép az
úttestre, szintén pályázati támogatással valósíthatná meg a város, melynek sikeres elbírálása esetén a beruházás költségének felét kell
biztosítania. A grémium javaslata szerint
a 24-es út két pontján, a Mérges úton és a
Bethlen Gábor kereszteződésénél, valamint
a Kálvária dombon lévő Damjanich utcánál építenék újjá a meglévő gyalogátkelőt.
A pályázat két Okos Zebra kialakítására ad
lehetőséget.
Új spotparkok épülhetnek
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium korábbi
pályázatán két 100 négyzetméteres sportpark kialakítására kapott lehetőséget Gyöngyös. A testület döntése szerint a szabadtéri
tömegsportot biztosító pályákat a Béke téren és a Kálváriaparti Általános Iskola udvari
részén alakítanák ki.
Bankautomata a dombon
Egy ATM üzembe állításával javulhat
szeptembertől a városban a Kálvária-parti
lakórész, közismert nevén a Domb infrastrukturális ellátottsága. A Kócsag utcában
a Raiffeisen Bank telepít és üzemeltet majd
egy bankjegykiadó automatát.
Lakóházak, lakások épülnek az egykori
strandon
Értékesítette a Mátrafüred Parádi út 1. szám
alatt található, beépítetlen ingatlanát az önkormányzat. Az egykori strand területe 118
millió forintért talált gazdára, ahol a tervek
szerint lakóházak és lakások épülnek majd.
A pályázaton meghirdetett terület nyertes
ajánlattevői vállalták a közművek kiépítését,
valamint az értékesítés költségeinek megfizetését.
A képviselők döntése szerint az eladási árból 30 millió forintot mátrafüredi parkolók
építésére fordít majd az önkormányzat.
A pályázók az ajánlat benyújtásával egyidejűleg vételi szándékot nyújtottak be a
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szomszédos másik két önkormányzati tulajdonú ingatlanra is. A képviselő-testület
ehhez elvi hozzájárulását adta, és a hivatal
feladatául szabta meg, hogy kezdje el az
értékesítéshez szükséges előkészületeket,
hogy egy későbbi testületi ülésen döntés
születhessen az ügyben.
Az önkormányzat továbbá pályázat útján
szeretné értékesíteni azt a birtokában lévő
Baross Gábor utcai, korábban a Balla Bútor
üzletnek otthont adó ingatlan mögötti beépítetlen területet is, amely gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató célú felhasználásra
alkalmas.
Bővül a kamerarendszer
Harminc új térfigyelővel bővül a közterületi
kamerarendszer Gyöngyösön és Mátrafüreden. Az új fix és mobil eszközök főként
a belvárost, a bekötő utak környezetét és
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az északnyugati városrészt, Mátrafüreden
pedig a játszótér, a Béke és a Parádi út környéként pásztázzák majd. Ez utóbbiak beszerzését a Mátrafüredi Polgárőr Egyesület
pályázati forrása biztosította.
A város és a civil közösség összefogásával
immár több mint száz térfigyelő-kamera
üzemel Gyöngyösön közigazgatási területén.
Korszerűbb szociális ellátás
A képviselő-testület elfogadta az Orvosi
Ügyelet Mikrotérségi Társulás többletfinanszírozásra vonatkozó kérését, így az orvosi ügyelet működésére fordított költséget
augusztus 1-jétől Gyöngyös - az aktuális
lakosságszámot figyelembe véve - mintegy 5
millió forinttal egészíti ki az önkormányzat.
A grémium egyetértett azzal, hogy ellátási
szerződés jöjjön létre a Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú Társulása és a Mátralab

ÜGYINTÉZÉS: TELEFONON
ÉS ELEKTRONIKUSAN

A

koronavírus
terjedésének
csökkentése érdekében szeptember 15-től szigorító intézkedéseket vezetett be Gyöngyös önkormányzata. A változások érintik a
polgármesteri hivatalt és az önkormányzat
egyes intézményeit.
• A polgármesteri hivatalba csak a Fő téri
főbejáraton keresztül lehet bejutni. Itt
belépés előtt mindenkinek megmérik
a testhőmérsékletét, és a hivatalban továbbra is kötelező a maszkhasználat, valamint a kézfertőtlenítés.
• Ezzel egyidejűleg bezárták a polgármesteri hivatal dr. Puky Árpád utca felőli
hátsó bejáratát.
• Az önkormányzatnál korlátozták az
ügyfélfogadást, és előtérbe helyezték
az elektronikus és a levélben folytatott
ügyintézést. Az ügyfelek, társhatóságok,
szerződéses partnerek beadványait, kérelmeit postai levélben vagy elektronikus
formában (e-mail, ügyfélkapu, hivatali
kapu) fogadják. A hivatal elérhetőségei
a www.gyongyos.hu honlapon és a 15.
oldalonis megtalálhatók.
• Személyes ügyintézésre kivételes esetben,
az érintett ügyintézővel történt előzetes
telefonos vagy elektronikus egyeztetést
követően van lehetőség.
• A hivatali dolgozók egészségének védelme érdekében a városvezetők és az
igazgatóságok vezetői - a feladatok függ-

vényében - heti vagy kétheti váltásban
dolgoznak. Az új munkarend bevezetése
után is zavartalan lesz a munka a hivatalban.
• Óvintézkedés gyanánt a városházára érkező iratokat 4-5 napos iratkaranténba
teszik. Vélhetően ez csökkenti majd az
ügyek feldolgozásának gyorsaságát, ám
ez nem befolyásolja a határidőket betartását.
• A közönséget fogadó, kisebb rendezvényeket szervező önkormányzati intézményeket – ilyen a Mátra Művelődési Központ, a Vachott Sándor Városi Könyvtár
és a Családi Intézet – arra kérte az önkormányzat, hogy programjaikat szigorú
járványügyi óvintézkedések mellett szervezzék meg.
• A szabályozás egyebek között érinti a
kötelező maszkhasználatot, a megfelelő
szociális távolság betartása érdekében a
limitált résztvevői létszámot és a higiénés elvárások alkalmazását. A javaslatok
között szerepel a programok szabadtéren
való megrendezése is.
A bölcsődékben és az óvodákban beléptetéskor testhőmérsékletet mérnek, a
dolgozóknak kötelező a maszkhasználat, a
szülők pedig nem mehetnek be az intézményekbe. A működés fenntartása azonban
csak akkor biztosítható hosszú távon, ha a
szülők csak egészséges gyermeket visznek
bölcsődébe és óvodába.
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Nonprofit Kft. között, segítve ezzel a helyi
szociális szolgáltatás fejlesztését. A kft. üzemeltetésében még az év második felében 25
demenciában szenvedő nappali ellátása és 22
idős átmeneti gondozása valósul meg, melyet
a társulás településein élők vehetnek igénybe.
Befejezik az út- és csatornaépítést
Folytatódik és befejeződik a Kemény János
utca építése, melyre 16 millió forintot biztosít az önkormányzat. A beruházás még az
ősz folyamán elkészül.
A képviselő-testület továbbá egyetértett
azzal, hogy az önkormányzat finanszírozásában megépüljön a volt honvédségi laktanya
területének csapadékvíz-elvezetését szolgáló
kiegészítő szakasz a Bethlen Gábor utca és
a Laktanya utca területén. A mintegy 3,6
millió forintos beruházást a Városgondozási
Zrt. végzi majd el.

GYÖNGYÖS TORTÁJÁVAL ÜNNEPELTEK A
SZÜLETÉSNAPOSOK
A hagyományokhoz híven az elmúlt hónapokban is felköszöntötte az önkormányzat
nevében Hiesz György polgármester azokat a
szépkorú lakosokat, akik a tavasszal, a nyáron
vagy az ősz elején ünnepelték 90., 95., vagy
100. születésnapjukat.
A városvezető – a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett – többüket otthonukban látogatta meg, hogy jókívánságai mellett
átadja az ünnepelteknek járó ajándékcsomagot, köszöntő levelet, oklevelet, virágcsokrot és
a Gyöngyös-tortát.
Az Idősek Bentlakásos Otthonában élő születésnaposok a vírushelyzet miatt e-mailben
kapták meg a gratulálólevelet, amit az intézmény dolgozói olvastak fel nekik.
A városvezető májusban köszöntötte az idén
századik születésnapját ünneplő Kiss Györgynét.
A 90 éves köszöntöttek között volt Zombori
Zoltán Istvánné, Smid László Mihályné, Mlinkó Iván Józsefné, Nagy Ferencné, Kiss Imre
András, Jakkel Mihály, Bognár Andrásné, Tóth
Jánosné, Magyar Gedeonné, Hőgye Károlyné,
Cseh Pálné, Hegedűs Sándor, Besenyei Béláné,
Kocsárdi Béláné, Pelle Béláné, dr. Holló Béláné, Bartus Lászlóné, Bogdán Imréné, Pádár
János, Vályi -Nagy Károly, Rábel János Mihályné, Bokk Gyuláné, Jorgov Hrisztov Marinné és
Molnár Ottó Józsefné.
Az elmúlt hónapokban ünnepelte 95. születésnapját Fegyveres Imréné, Szőllősi Pálné,
Hortolányi Györgyné, Kasza Sándorné, Juhász
Imre József és Nagy Lászlóné.
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ÚJABB PARKOLÓHELYEKKEL
BŐVÜL MÁTRAFÜRED

SZENNYVÍZBERUHÁZÁS UTÁNI
HELYREÁLLÍTÁS

Miután Gyöngyös önkormányzata értékesítette az egykori mátrafüredi
strand területét, lehetőség lesz arra, hogy a településrészen új parkolók
épüljenek. Az eladási árból mintegy harmincmillió forintot fordítanak
a fejlesztésre. A közel ezer négyzetméteres helyszín kiválasztása és a tervek elkészítése után a parkolók várhatóan még az idén megépülnek.
Szintén ebben az évben tervezik kicserélni Mátrafüreden a Hegyalja
utca vízvezetékhálózatát.
Számos megvalósult projekttel is büszkélkedhet a településrész. A
mátrafüredi parkban kihelyeztek egy ivókutat, amely nem csak sportolóknak és a turistáknak biztosít felfrissülést. A kúton lévő kisállat-itatóval a négylábú kedvencekre is gondoltak.
A településrész további fejlesztése érdekében szeptember 26-án közösségi munka keretében hulladékgyűjtést szerveznek, padokat festenek, szemétgyűjtő edényeket helyeznek ki, továbbá megtisztítják a buszmegállókat.

A nyár végére befejeződött a Petőfi utca csatornahálózatának felújítása
és az útburkolat aszfaltozása. A közösségi médiában azonban többen
kifogásolták a helyreállítot út minőségét, a panaszok többsége lakossági
bejelentésként az önkormányzathoz is eljutott.
A beruházással kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a rekonstrukció nem városi beruházás, hiszen az út tulajdonosa nem az önkormányzat, hanem az állam, így az elvégzett munkát is az állam rendelte meg.
A kivitelezőt sem az önkormányzat, hanem egy központi jogszabály
alapján létrehozott társaság választotta ki, a vállalkozói díjat pedig teljes
egészében uniós, illetve központi forrásból biztosították.
Ettől függetlenül az önkormányzat folyamatosan jelzi a kivitelezéssel
kapcsolatban észlelt problémákat, és arra törekszik, hogy a beruházást
követően a vállalkozóval szemben érvényesíteni lehessen az eredeti állapot helyreállítását úgy, ahogyan azt a szerződésben vállalta.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TUDTA
NÉLKÜL MÓDOSÍTOTTAK
Habár megújult a Gyöngyöst Mátrafüreddel összekötő kerékpárút, az
EU-s forrásból korszerűsített út minősége több helyen javításra szorul.
Ennek oka, hogy a projekt lebonyolításával megbízott önkormányzati
cég korábbi ügyvezetése önhatalmúan, az önkormányzat tudta nélkül
olyan jelentős mértékben lecsökkentette a beruházás műszaki tartalmát,
hogy ez a minőség rovására ment.
Az elvégzett munkát hosszú, majd egy évig tartó procedúra után az önkormányzat kénytelen volt átvenni, ellenkező esetben több százmilliós
visszafizetési kötelezettsége keletkezett volna az uniós pénzekkel történő elszámolás sajátosságai miatt. Ám ettől függetlenül a kivitelező hibás
teljesítése kikényszeríthető és kérhető.
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KOMFORTOSABB, MODERNEBB
VÁROSÉRT DOLGOZNAK

koronavírus-járvány ellenére
sem állt meg a fejlesztés a városban. A Gyöngyösi Várostérség
Fejlesztő Kft. Gyöngyös önkormányzata, illetve a helyi civilszervezetek
megbízása alapján jelenleg negyven pályázat
megvalósítását koordinálja. Ezek közül 28
már megvalósítás előtt vagy alatt áll, négy
a kft. által idén, három pedig már korábban
benyújtott pályázat, ezek támogatási döntésre, vagy már a támogatási szerződésre várnak. További öt pályázat esetében a kötelező
fenntartási időszak lesz esedékes.
A fejlesztések többsége az Európai Unió és
a hazai költségvetés támogatásával valósul
meg. A támogatások összértéke mintegy
négymilliárd forint.
Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok
• A Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok mellet található egykori
honvédelmi épületben egy sport- és szabadidőközpontot alakítanak ki. Az Aktív
Házban helyet kap majd egy sporttörténeti kiállítás, valamint egy konferenciaterem
is. A ház környezetét parkosítják, utakat
újítanak fel és járdát is építenek. Kiépül a
terület csapadékvíz elvezetése, megújul a
közvilágítás.
• Korszerűsítették a Mátra Művelődési Központ (MMK) energetikai hálózatát. A
projekt keretében megvalósult az épület
külső hőszigetelése, a lapostető hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje, a színházterem szellőzése és klimatizálása, az épületen napelemeket helyeztek el.
• Szorosan kapcsolódik az MMK energeti-

•

•

•

•

kai korszerűsítéséhez az épület belső közösségi funkciójának, infrastruktúrájának
és eszközállományának megújítása a Kulcs
projekt keretében.
Gyöngyös önkormányzata a Felsővárosi
Római Katolikus Főplébániával konzorciumi formában támogatást nyert a kulturális és aktív turizmus fejlesztésére. Így
újulhatott meg a Gyöngyös-Mátrafüred
között lévő kerékpárút, amely egyben
összeköti a Szent Bertalan-templomot a
mátrafüredi Keresztelő Szent János-templommal. Helyreállították a Szent Bertalan-templom toronysisakjait, a templom
déli tornyában kialakítottak egy látványliftet, továbbá a kávézóként is szolgáló a
jegyirodát.
Folyamatban van a Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztését segítő pályázat közbeszerzése. A projekt lehetővé teszi majd új
bölcsődei férőhelyek kialakítását, valamint
az intézmény energetikai korszerűsítését.
Közbeszerzés előtt áll az észak-nyugati városrészen tervezett rehabilitáció, melynek
során a terület két szegregált övezete újulhat
meg, beleértve a Petőfi út 32-34. szám alatti
műemléki barokk kastélyt, a Haller-házat.
A területen több bérlakást komfortosítanak, valamint közösségi tereket alakítanak
ki, közművet és úthálózatot építenek.
A fenti projekttel párhuzamosan és annak
eredményeire épül egy társadalmi együttműködést erősítő pályázat az önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület konzorciumában. Célja egyebek
között a közösségfejlesztés, a foglalkozta-

•

•

•

•

•
•
•

tás elősegítése, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, közbiztonságot javító programok szervezése.
Pályázati támogatásból 13 konzorciumi
taggal megalakult a Gyöngyös-Mátra Értékei Helyi Akciócsoport (HACS), amely
pályázatot írt ki helyi kulturális és közösségi terek megújítására, közösségi programok szervezésére. A projekt megvalósítása
folyamatban van.
Közbeszerzés előtt áll Gyöngyös új, több
mint öthektáros, teljesen közművesített
ipari területének kialakítása, új út és járda
kialakításával.
A Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft.
koordinálásában nyertes pályázatot nyújtott be a Mátrai Hegyközségek Nonprofit
Kft. és a szlovákiai Losonc önkormányzata. A pályázat célja a települések közötti
együttműködés erősítése, segítése.
Megújult a Fecske Úti Tagóvoda konyhája
és elektromos hálózata. Az Epreskert Úti
Tagóvodában lecserélték a tetőszerkezetet,
a nyílászárókat, szigetelték a homlokzatot,
korszerűsítették a fűtési rendszert és új vizesblokkot alakítottak ki.
A Mátrafüredi parkerdőben egyebek között erdei játszótereket és tornapályát alakítanak ki.
Fejlesztik Gyöngyös és térsége szennyvízelvezető csatornáját és modernizálják a
szennyvíztisztítást.
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően két
kültéri sportparkot is építhet a város 2021
tavaszán a Béke téren és a Kálváriaparti Általános Iskola udvarán.

ELŐBB KEZDŐDÖTT A RÁGCSÁLÓIRTÁS
Soron kívüli rágcsálómentesítést végez
az önkormányzat Gyöngyös egyes
területein, hogy a nyár eleji és az őszi
patkányszaporulatot minél jobban vis�szaszorítsák.

A munkát az önkormányzat megbízásából
a Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.
végzi. A vállalkozó minden esetben ellenőrzi
a kezelt területet, és ha szükséges, megismétlik a beavatkozást.
A mentesítéshez Protect paraffinos rágcsálóirtó-kockát és -korongot használnak,
melyek hatóanyaga a bromadiolon. A szer
hatóideje körülbelül 30 nap, ezért előfordulhat, hogy az elkövetkező egy hónapban több
rágcsálót is lehet majd a felszínen látni.
A rágcsálók elszaporodásának egyik oka,
hogy az elmúlt időszakban a város több

pontján végeztek szennyvízcsatorna-rekonstrukciót, ezért a rágcsálók a felszínre menekültek a megszokott életterükből.
Azonban a lakosság is sokat tehet azért,
hogy minél kevesebb patkány élősködjön
az emberek lakókörnyezetében. A rágcsálók
gyakoribb előfordulásukhoz ugyanis hozzájárul, ha a szeméttárolók mellett kiszóródott
ételmaradékok vannak, de a felszínre csalogatja a patkányokat a kóbor állatok etetése,
vagy a wc-be öntött, majd a csatornákba kerülő ételmaradék is.
A rágcsálók elszaporodása ellen a mentesítést végző vállalkozóval kötött szerződés
alapján Gyöngyösön évente kétszer, tavasszal
és ősszel minden évben elvégzik a patkányirtást, figyelembe véve a lakossági bejelentéseket is. Éppen ezért az önkormányzat arra

kéri a gyöngyöseiket, hogy az eredményes
munkavégzéshez érdekében továbbra is tájékoztassák a hivatalt, ha valahol kirívóan sok
rágcsálót észlelnek.
Észleléseiket az alábbi elérhetőségeken
jelezhetik:
Gyöngyös Városi Közös Önkormányzati
Hivatal:
Bondor Györgyi 37/769-112
bondor.gyorgyi@gyongyosph.hu
Szolgáltató:
Bábolna Bio Kft. 1107 Budapest, Szállás
út 6.
e-mail: szolgaltatas@babolna-bio.com
Gyöngyösi helyi képviselő: Szonda
Györgyné, telefon: 37/316-427,
e-mail: szonda.gyorgyne@upcmail.hu
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ELÉG, HA FELHÍVJA AZ ORVOSÁT
Sok esetben elégséges, ha a betegek telefonon konzultálnak állapotukról a kezelőorvosukkal, hiszen a krónikusan szedett gyógyszerek szakorvosi felírása is megoldható e-recept
formájában. Erre ad szervezett keretet a Bugát Pál Kórház, hiszen minden szakrendeléshez kapcsolódóan idősávokat jelöl meg a telefonos konzultációra. Hogy melyik szakrendelésen és azon belül melyik orvos mikor rendel, az alábbi táblázat tartalmazza.
Szakrendelés megnevezés (Orvos neve)

Szakrendelés

Telefon mellék

Rendelési idő

Betegellátás időszaka

Telefonos beteg hívás Időszaka

Addiktológiai és Pszichiátriai Szakrendelés (Dr. Kelemen Tibor)

Hétfő és péntek 10:00-15:00

10:00-14:00

14:00-15:00

256. mellék

Addiktológiai és Pszichiátriai Szakrendelés (Dr. Kis Anita)

Kedd és csütörtök 10:00-16:00

10:00-14:00
15:00-16:00

14:00-15:00

256. mellék

Addiktológiai és Pszichiátriai Szakrendelés (Dr. Tóth Lajos)

Szerda 08:00-14:00

09:00-14:00

08:00-09:00

Általános röntgen diagnosztika

Hétfőtől péntekig 07:30-16:00

256. mellék
127. mellék

Aneszteziológiai szakrendelés

Hétfőtől péntekig 11:00-13:00

Kartonozó ad időpontot

Audiológiai szakrendelés

Hétfőtől péntekig 08:00-14:00

A beteg megjelenésekor beszélik meg

Belgyógyászati Szakrendelés (Dr. Czirner Krisztina)

Hétfő és csütörtök 13:00-17:00

13:00-17:00

10:00-13:00 (asszisztens)

341. mellék

Belgyógyászati Szakrendelés (Dr. Gyöngy Andrea)

Kedd és szerda 09:00-15:00 (07.21-től)

09:00-15:00

08:00-09:00 (asszisztens)

341. mellék

Bőrgyógyászati Szakrendelés (Dr. Mihalik Andrea)

Hétfőtől péntek 08:00-14:00

08:00-12:00

12:00-14:00

429. mellék

Csecsemő- és gyermekgyógyászat (Dr. Halmen Mária)

Hétfőtől péntekig 08:00-16:00

08:00-12:30

12:30-14:30

322. mellék

Csecsemő- és gyermekgyógyászat (Dr. Jorgov Roland)

Hétfőtől péntekig 08:00-16:00

08:00-12:30, 14:30-16:00

12:30-14:30

322. mellék

Csecsemő- és gyermekgyógyászat (Dr. Ernyei Szilvia)

Hétfőtől péntekig 08:00-14:30

08:30-14:30

08:00-08:30, 14:30-16:00

322. mellék

CT diagnosztika

Hétfőtől péntekig 08:00-15:00

10:00-15:00

08:00-10:00

374. mellék

Diabetológiai szakrendelés (Dr. Léman Gyöngyi)

Hétfőtől csütörtökig 08:00-15:30

08:00-12:00

12:30-15:30

113. mellék

Diabetológiai szakrendelés (Dr. Frittman Valéria)

Kedd: 14:00-16:00, Csütörtök: 10:00-12:00 14:00-15:30, 10:00-11:30

15:30-16:00, 11:30-12:00

265. mellék

EEG szakrendelés

Szerda 08:00-16:00

Szabadság miatt 07.27-én egyeztetünk

Emlő Szakrendelés (Dr. Ferencz Péter)

Kedd 08:30-15:00

08:30-14:00

14:00-15:00

260. mellék

Fertőző szakrendelés (Infektológia)

Szerda 12:00-16:00

14:00-16:00

12:00-13:30

159. mellék

Fizikoterápia

Hétfőtől péntekig 07:00-15:00

07:00-11:30 12:30-15:00

11:30-12:30

394. mellék

Foglalkozás Eü. (Dr. Lénárt András)

Hétfő 12:00-16:00

12:00-15:30

07:00:12:00 (asszisztens) 15:30-16:00 179. mellék

Foglalkozás Eü.

Keddtől péntekig 07:30-15:00

08:00-13:30

07:30-08:00 13:30-15:00 (asszisztens) 179. mellék

Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés (Dr. Kovács Ildikó)

Kedd: 13:00-15:00, Szerda: 09:00-15:00

09:00-12:00, 13:00-14:00

07:00-09:00 (asszisztens)

261. mellék

Fül-Orr-Gégészeti szakrendelés (Dr. Balogh Mária)

Hétfő: 09:00-12:00, Kedd: 10:00-12:00
Csütörtök és péntek: 10:00-12:00

Hétfő 09:00-12:00
Kedd, csütörtök, péntek: 10:00-12:00

08:00-10:00 (asszisztens)

261. mellék

Gasztroenterológiai szakrendelés

Hétfőtől csütörtökig 12:30-15:00

13:30-15:00

12:30-13:30

272. mellék

Gyermek nőgyógyászati szakrendelés

Hétfő és csütörtök 13:00-14:30

13:00-14:30

08:00-09:00 (asszisztens)

269. mellék

Gyermek szemészet (Dr. Elek Ilona)

Csütörtök: 08:00-17:00

08:00-17:00

Csütörtök: 07:30-08:00 14:30-15:30
(asszisztens)

249. mellék

Gyógytorna

Hétfőtől péntekig 07:30-15:00

Hétfőtől péntekig 07:30-12.00

hétfőtől csütörtökig 12:00-15:00
péntek 12:00-13:30

380. mellék

Kardiológiai Szakrendelés (Dr. Szalmás Zoltán)

Hétfőtől péntekig 07:30-15:30

07:30-14:00

14:00-15:00

254. mellék

Kardiológiai szakrendelés (Dr. Simon Gyula)

08:00-15:00

08:00-12:00, 14:00-15:00

12:00-14:00

254. mellék

Kardiológiai szakrendelés (Dr. Piros Annamária)

Szerda és péntek 10:00-12:00

10:00-12:00

12:00-14:00 (asszisztens)

254. mellék

Kardiológiai szakrendelés (Dr. Petrovics Antal)

Kedd és péntek 14:00-18:00

15:00-18:00

14:00-15:00

254. mellék

Klimax szakrendelés (Dr. Hrabár Jenő)

Kedd és szerda 13:00-14:30

13:00-14:30

08:00-09:00 (asszisztens)

269. mellék

Nephrológiai szakrendelés

Csütörtök 08:00-12:00

09:00-12:00

08:00-09:00

400. mellék

Neurológiai szakrendelés I. (Dr. Dobrai Éva)

Hétfő: 13:00-18:00 Kedd: 08:00-13:00
Péntek: 08:00-13:00

Szabadság miatt 07.27-én egyeztetünk

Neurológiai szakrendelés II. (Dr. Sárkány Dénes)

Hétfőtől péntekig 08:00-14:00

10:00-14:00

08:00-10:00

108. mellék

Neurológiai szakrendelés IV. (Dr. Ernyei Bálint)

Szerda, csütörtök 09:00-12:00

09:30-12:00

09:00-09:30

134. mellék

Nőgyógyászati Szakrendelés

Hétfőtől péntekig 08:00-14:30

09:00-14:30

08:00-09:00

263. mellék

Nőgyógyászati UH

Kartonozó ad Időpontot

Onkológiai Szakrendelés (Dr. Gulyás Zoltán)

Kedd és péntek 07:30-13:30

07:30-09:00 10:00-15:30

09:00-10:00

259. mellék

Onkológiai Szakrendelés (Dr. Gál László)

Hétfő, szerda, csütörtök: 07:30-15:30

07:30-09:00 10:00-15:30

09:00-10:00

259. mellék

Ortopédiai Szakrendelés (Dr. Ádám Gábor)

Hétfő 14:00-18:00

15:00-18:00

14:00-15:00

400. mellék

Ortopédiai Szakrendelés (Dr. Pócs Alfréd)

Kedd 08:00-16:00

09:00-16:00

08:00-09:00

400. mellék

Ortopédiai Szakrendelés (Dr. Gallovics Tamás)

Szerda 14:00-18:00

15:00-18:00

14:00-15:00

400. mellék

Ortopédiai Szakrendelés (Dr. Girhiny Zoltán)

Csütörtök 14:00-18:00

15:00-18:00

14:00-15:00

400. mellék

Pajzsmirigy Szakrendelés (Dr. Kósa Erzsébet)

Kedd: 08:00-14:00
Csütörtök: 13:00-18:00

08:00-13:00
14:00-19:00

13:00-14:00

265. mellék

Phlebológiai szakrendelés

Hétfő 13:00-15:00

13:00-14:00, 14:30-15:00

14:00-14:30

260. mellék

Proctologia

Szerda 09:00-15:00

09:00-12:00, 14:00-15:00 (kontroll)

13:00-14:00

260. mellék

Reumatológiai szakrendelés II. (Dr. Fölföldi Marianna)

Hétfő és péntek 07:30-13.30

Hétfő és péntek 07:30-12:00

Hétfő és Péntek 12.00-13:30

400. mellék

Reumatológiai szakrendelés I. (Dr. Budai Mária)

Hétfő és szerda 07:30-14:00
csütörtök 07.30-13.00

Hétfő és szerda 07:30-12:30
csütörtök 07:30-12:00

Hétfő és szerda 12:30-14:00
csütörtök 12:00-13.00

424. mellék

Sebészeti szakrendelés

Hétfőtől péntekig 07:30-15:30

07:30-13:00 14:00-15:30

13:00-14:00

192. mellék

Szemészeti szakrendelés (Dr. Elek Ilona)

Hétfő: 08:00-16:00 Kedd: 08:00-14:30
Szerda: 08:00-15:00 Csütörtök: 08:0017:00 Péntek: 08:00-11:00

08:00-14:30

Hétfőtől csütörtökig: 07:30-08:00
14:30-15:30 (asszisztens) Péntek:
13:30-14:30

249. mellék

Szemészeti szakrendelés (Dr. Sohler Béla)

Hétfő: 08:00-15:00 Kedd: 13:00-15:00
Szerda: 08:00-15:00 (műtét) Csütörtök:
08:00-15:00 Péntek: 08:00-14:30

Naponta: 08:00-15:00
Péntek: 08:00-14:30

Hétfőtől csütörtökig: 07:30-08:00
14:30-15:30 (asszisztens) Péntek:
13:30-14:30

250. mellék

Terhes szakrendelés

Hétfőtől péntekig 08:00-13:00

09:00-13:00

08:00-09:00

269. mellék

Terhes szakrendelés – NST

Hétfőtől péntekig 07:00-12:00

08:00-12:00

07:00-08:00

269. mellék

Transzfuziológiai szakrendelés (Dr. Frittman Valéria)

Hétfőtől péntekig 08:00-10:00

08:00-09:30

09:30-10:00

330. mellék

Tüdőgyógyászati szakrendelés

Hétfő, csütörtök: 13:00-17:00
Kedd, szerda, péntek: 08:00-12:00

13:00-17:00 09:00-12:00

12:-13:00 08:00-09:00

312. mellék

Ultrahang diagnosztika

Hétfőtől péntekig 07:30-15:30

07:30-15:30

07:30-15:30 (asszisztens)

127. mellék

Urológiai szakrendelés

Hétfőtől péntekig 08:30-14:30

08:30-13:00

13:00-14:30

351. mellék
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TELEFONON ÉS ONLINE IS KÉRHET IDŐPONTOT
Szeptembertől már nem a szakrendelések,
hanem ismét a betegirányítók adnak időpontot a Bugát Pál Kórház szakrendeléseire a
37/312-491/ 247 vagy a 343 melléken. Habár az intézmény bővítette a telefonközpont
kapacitását, még így is előfordulhat, hogy a
nagy számú bejövő hívás miatt foglalt jelzést
ad a központ.
Emellett minden szakrendelésre a kórház
honlapján (www.bugatpal.hu) megtalálható
webes felületen, online is lehet időpontot
kérni. Így elkerülhető a hosszabb telefonos

várakozási idő, habár bővítették a kórház telefonközpontját.
A webes felületet úgy alakították ki, hogy
abban az esetben, ha már járt a beteg az intézményben, akkor a név, e-mail cím és a TAJ
szám, valamint a szakrendelés megnevezésén
kívül nem kell más adatot megadnia. Ha még
nem vett igénybe semmilyen ellátást a Bugát
Pál Kórházban, akkor valamennyi szükséges
adatot (név, születési hely, idő, anyja neve,
lakcím, TAJ szám) regisztrálnia kell. Fontos,
hogy az adatok pontosak legyenek.

A kórház az elektronikus időpontkérésre
egy munkanapon belül válaszol, és megad egy
lehetséges időpontot, amikor az adott szakrendelés fogadni tudja a pácienst. A kórház
e-mailen küld egy visszaigazolást, melyen lesz
egy link, amire kattintva a páciens elfogadja a
kapott időpontot. Ezt a visszaigazolás kiküldésétől számított három napon belül tudja a
beteg megtenni. Ha ezen idő alatt nem válaszol
a páciens, akkor az időpontja törlődik. Fontos
tudni, hogy a beteg számára felajánlott legkorábbi időpont a kiértesítéstől számított öt nap.

LÁTOGATÁSI TILALOM AZ IBO-BAN
Látogatási és kijárási tilalmat rendelt el a
fenntartó szeptember 2-tól visszavonásig a
gyöngyösi Idősek Bentlakásos Otthonában
(IBO) a koronavírus-járvány terjedése miatt,
valamint a tömeges megbetegedés megelőzése érdekében.
Az intézményben továbbra is fogadják a
gondozottaknak érkező csomagokat, ám ezt
szigorú feltételekhez kötik:
A kívülről érkező csomagokat fertőtleníthető, eldobható, névvel, szobaszámmal ellátott táskákban kell leadni, amit fertőtlenítés
után az ellátottak még aznap megkapnak.
A csomagban eldobható tárolódobozokat
kell elhelyezni.
A csomagot a gazdasági bejáratnál veszik

át munkanapokon 14 és 18 óra között, hétvégén 14 és 15 óra között.
A látogatási tilalom alatt a személyes találkozások helyett az Idősek Bentlakásos Otthona mentálhigiénés csoportjának munkatársaitól kérhető információ.
Munkanapokon a 8 és 16 óra között e-mailben vagy hagyományos levél formájában
küldött üzenetet nagy betűkkel nyomtatva
átadják a címzettnek.
A lakóknak minden esetben biztosítják a
telefonos beszélgetés lehetőségét, melynek
időpontját előre egyeztetni kell telefonon
vagy e-mail-ben a +36 30 205 28 42-es telefonszámon vagy az ibomentalos@gyongyosikisterseg.hu címen.

A lakók egészségi állapotáról a +36 30 501
0475 telefonszámon adnak felvilágosítást.
Az ellátottak általános állapotáról 0-24
órában a +36 37/311 026-os telefonszámon
lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá Viberen és Messengeren is videóhívásra, melynek technikai
feltételeit az intézményben az IBO biztosítja. A videóhívás szintén előzetes időpontegyeztetéshez kötött, melyet e-mailben vagy
telefonon kérhetnek a hozzátartozók. Az
erre az alkalomra létrehozott profilt (Mentalos Ibo) meg kell jelölni ismerősnek, majd
a leegyeztetett időpontban kezdeményezni
kell a hívást.

TÖBB SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYT IS BEZÁRTAK
Tekintettel az új koronavírus-járvány országos és helyi járványügyi adataira, és arra,
hogy a járvány okozta megbetegedés elsősorban az idős és egyéb betegségben szenvedőket érinti leginkább, valamint, hogy a járvány
a zártabb közösségekben, intézményekben
gyorsabban terjed, a fenntartóval történt
egyeztetés alapján a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (KHSZK) intézményeiben
az alábbi szigorítások lépnek életbe:
Az idősek, a fogyatékosok, a pszichiátriai
és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító intézményeket szeptember 10-től visszavonásig bezárják.

Hétszínvirág Napközi Otthon: A bezárás
időtartama alatt a támogató szolgálat igény
és megállapodás esetén otthonában személyi
segítést biztosít, a bevásárlást, gyógyszerek
kiváltását elvégzi. Az ellátottakkal való kapcsolattartás módja a járványügyi veszélyhelyzethez hasonlóan napi szinten telefonon
történik, mely dokumentálása az eddig alkalmazott nyomtatványon történik.
Idősek Klubja: A bezárás időtartama alatt
az egyszeri meleg étkezést kiszállítással biztosítják, illetve a klubban gondozók és a házi
segítség nyújtás gondozói igény esetén látogatják az ellátottakat, a bevásárlást, gyógy-

szerek kiváltását elvégzik. Az ellátottakkal
való akár személyes, akár telefonos kapcsolattartást napi szinten dokumentálják.
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása: Az egyszeri meleg étkezést
kiszállítással biztosítják, illetve a klubgondozó és a közösségi ellátás gondozói rendszeresen látogatják a gondozottakat, a bevásárlást, gyógyszerek kiváltását elvégzik.
Az ellátottakkal való akár személyes, akár
telefonos kapcsolattartást napi szinten dokumentálják.
A KHSZK telephelyein gondoskodnak a
teljeskörű fertőtlenítésről.
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TUDÁSBÓL, TISZTESSÉGBŐL, EMBERSÉGBŐL
PÉLDÁT MUTATTAK

A

pandémiás helyzetre való tekintettel az idén elmaradt több
városi kitüntetés átadása is
Gyöngyösön. Az augusztus 20-ai
megemlékezés méltó alkalom volt arra, hogy a
jutalmazottak megkaphassák a munkájukat, a
város érdekében is végzett tevékenységüket elismerő díjakat. A Mátra Művelődési Központban megtartott rendezvényen dr. Végh Attila
önkormányzati képviselő mondott ünnepi
beszédet, aki kiemelte: a koronavírus-járvány
is bebizonyította, szükség van a legszélesebb
összefogásra ahhoz, hogy sikerrel vegyük fel a
küzdelmet a ránk váró kihívásokkal. A kitüntetettek Hiesz György polgármestertől vehették át az elismeréseket.
A Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért kitüntetést a Semmelweis Egyetem két másodéves
orvostanhallgatója, Csörgő Kata és Csörgő
Terka kapta meg. A testvérpár számos országos természettudományi tanulmányi versenyen ért el kimagasló eredményt.

Dr. Elek Ilona szemész főorvos Hiesz
György polgármestertől vette át a
díszpolgári címet
képgaléria: gyongyos.hu

A Gyöngyösi Fiatalok a Művészetekért
kitüntetést a Berze Nagy János Gimnázium
és a Pátzay János Katolikus Zeneiskola tanulója, Csanádi Bertold Balambér vette át, aki
hegedűszólistaként évek óta képviseli Gyöngyöst a megyei, regionális, országos és nemzetközi versenyeken.
A képviselő-testület a Gyöngyösi Fiatalok a
Közösségért kitüntetésben részesítette az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Karának harmadéves hallgatóját,
Zeltner Domonkost, aki családi hagyományt
követve kisgyermekként kezdett táncolni a Vidróczki Néptáncegyüttesben, középiskolásként
pedig a Vak Bottyán János Katolikus Szakgimnázium életében kiemelkedő szerepet vállalt,
személyisége értékadó volt a közösségben.
Gyöngyös önkormányzata idén huszonharmadik alkalommal köszöntötte a pe-

dagógusokat a Gyöngyös Város Érdemes
Pedagógusa díjjal. Az elismerést a Mátrafüredi Tagóvoda vezetője, Erdélyi Éva; a Pátzay
János Katolikus Zeneiskola és a Gyöngyösi
Károly Róbert Campus pedagógusa, Szabó
Viola; valamint a felsőoktatási intézmény
oktatója, dr. Marselek Sándor vette át.
Az egészségügyi ellátás területén végzett
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Gyöngyös Város Egészségügyéért kitüntetésben részesült dr. Reményi Gyula, a Bugát Pál
Kórház nyugalmazott fül-orr-gégész főorvosa, aki 35 évet töltött a városi kórházban.
A cím birtokosa lett dr. Szabó Dénes háziorvos, aki 1983 óta gyógyítja betegeit Gyöngyösön.
Gyöngyös legrangosabb elismerését, a
díszpolgári címmel járó Pro Civitate kitüntetést a Bugát Pál Kórház vezető főorvosa,
dr. Elek Ilona, valamint a város társadalmi és
gazdasági életében betöltött érdemei elismeréseként Palik Tibor vállalkozó kapta meg.
Dr. Elek Ilona 1997 óta a gyöngyösi Bugát
Pál Kórház szemészetének vezető főorvosa,
aki 1998 őszén az országban először indította el azt a szűrő programot, melyben minden
egyéves gyermek szemének megmérik a fénytörését. Kórházi munkája mellett társadalmi
tevékenységében is a gyógyítás közelében maradva segítette és segíti ma is a Vakok és Gyengénlátók Egyesületét, annak tagjait. Évtizedekig aktív tagja volt a Mátrai Lions Klubnak,
ahol a vakok és gyengén látók szívbéli protektoraként szakmai-, társadalmi-, szociális téren
is rendkívül sokat tett érdekükben.
Palik Tibor évtizedek óta munkaadóként,
majd 2000-től a Sástói Kemping megvásárlásával és felújításával a Mátra turisztikai
életének fejlesztőjeként segíti szülővárosa fejlődését. 2004 és 2006 között létrehozta Gyöngyösön az Észak-Kálváriaparti Lakóparkot. A
kialakított telkeket közművesítette. A telkek
között utcákat hozott létre és nevezett el,
majd a város rendelkezésére bocsátotta. Vállalkozásainak tevékenységi köre 2006-ban egy
újabb profillal bővült, amikor a sástói kőbánya
területén épült téli-nyári bobpálya megépítésével kezdetét vette az Oxygen Adrenalin Park
kialakítása, majd 2019-ben, egy közel 500
méter hosszú libegővel összekötötte Sástót az
Oxygen Adrenalin Parkkal. 2013-ban megvásárolta a Sástó magánkézben lévő részét, majd
a város rendelkezésére bocsátotta, segítve ezzel a város turisztikai pályázaton való részvételét. Alapító tagja és elnöke volt a Mátraaljai
Munkaadók Egyesületének, továbbá alapító
és elnökségi tagként aktív szerepet vállalt a
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Egyesület munkájában is. Munkássága során több városi, me-

gyei, régiós és országos elismerésben részesült.
A város életében betöltött kiemelkedő

Palik Tibor az államalapítás ünnepén
kapta meg a Pro Civitate kitüntetést

sporttevékenysége elismeréseként Pro Civitate kitüntetésben részesült a HE-DO B. Braun
Gyöngyös férfikézilabda-csapata, amely az
NB I. középmezőnyének biztos tagjává vált,
2019-ben megnyerte a Liga Kupa elnevezésű
versenysorozatot, a koronavírus-járvány miatt
félbeszakadt 2019/2020-as bajnoki idényben
pedig a tabella harmadik helyére kapaszkodott a rutinos és fiatal játékosok hatékony elegyét alkotó gyöngyösi csapat. A Gyöngyösi
Kézilabda Klubnál az évek alatt komoly utánpótlás-bázis alakult ki. A Gyöngyösi Kézilabda Klub a város fejlődésében is szerepet vállal.
Tao-pályázatának köszönhetően épülhetett
fel a város új edzőcsarnoka, a lakosság által
is igénybe vehető egészségügyi centrumot
alakítottak ki, és két műanyag pályaborítást
ajándékoztak a városnak, hogy csak a legjelentősebb beruházásokat említsük. A csapat
összes játékosa és munkatársa minden évben
csatlakozik a mellrák és a prosztatarák ellenes figyelemfelkeltő kampányhoz, a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi tartós
élelmiszergyűjtéséhez, véradásokhoz.
A díjazottak nevében dr. Elek Ilona köszönte meg a kitüntetéseket. A főorvos elmondta: habár mindannyian társadalmilag
hasznos munkát végeznek, ez a munka a kitüntetetteknek örömet is okoz.
A rendezvény zárásaként Hiesz György
polgármester megemlékezett azokról a felterjesztőkről is, akik észreveszik maguk körül azokat az embereket, akik kiválót alkotnak, akik kiemelkedően dolgoznak, és erre
felhívják mások figyelmét is. A városvezető
elmondta, a képviselő-testületnek mindig
nehéz dolga van, amikor a legjobbak közül ki
kell választania a díjazottakat, de öröm, hogy
most is olyanokat jutalmazhattak, akik tudásból, tisztességből, emberségből példaként
állhatnak mindannyiunk előtt.
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TEGYEN JAVASLATOT, KIÉ LEGYEN AZ ELISMERÉS!
Szeptember 30-ig lehet javaslatot tenni arra,
hogy az idén ki kapja meg a képviselő-testület által alapított „Gyöngyös Város Szociális
Ügyéért” kitüntetést.
Az elismerést annak adományozható, aki
a városban a szociális ellátás területén kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel hozzájárultak az ellátás színvonalának emeléséhez.
A kitüntetések adományozására indokolással ellátott javaslatot tehet bármely gyön-

A

gyösi választópolgár, a képviselő-testület
bármely bizottsága, a gyöngyösi székhelyű,
illetve tevékenységét részben vagy egészben
Gyöngyösön végző civil- vagy gazdálkodó
szervezet, valamint alapítvány, a szociális
intézmények vezetői, az intézményi érdekképviseletek, a gyöngyösi nemzetiségi önkormányzatok.
A kitüntetést a szociális munka napja alkalmából megrendezett ünnepségen adják át.

A részletes feltételek és a kitüntetéssel járó
elismerések leírása a www.gyongyos.hu honlapon megtalálhatók.
Az írásba foglalt, indokolással ellátott javaslatokat, melyek tartalmazzák a felterjesztő
elérhetőségét, Hiesz György polgármesternek
címezve lehet benyújtani a Gyöngyösi Közös
Önkormányzati Hivatal címén (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) vagy elektronikusan a hiesz.
gyorgy@hivatal.gyongyos.hu e-mail címen.

KITÜNTETÉSSEL JUTALMAZOTT GYÖNGYÖSIEK

Heves Megyei Közgyűlés döntése értelmében a Báryné dr.
Gál Edit, a Magyar Természettudományi Múzeum Mátra
Múzeumának igazgatóját illeti meg idén a
Heves Megyéért kitüntető díj. Az elismerés
azoknak adható, akik több éven keresztük
maradandót alkotva Heves megyét is érintően maradandót alkottak munkájukkal, valamint kimagasló eredmény értek el.
A megyei közgyűlés döntése alapján a Heves Megyei Családokért Díjat Aradi Mária
közösségi civil szervező, a Mátra Gyöngyszem Nagycsaládos Egyesület elnökhelyet-

tese kapja, aki tevékenységével egyebek
között hozzájárult a társadalom családbarát
szemléletének erősítéséhez.
A díjazottak, akiket Gyöngyös képviselő-testülete terjesztett fel az elismerésre,
szeptember 25-én vehetik át elismerésüket.
*
Magyar Arany Érdemkeresztet kaptak a
Mátrafüredi Palóc Néprajzi Magángyűjtemény és babakiállítás tulajdonosai. A köztársasági elnök Lovászné Juhász Rita, valamint
Lovász Zsolt részére a magyar népművészet,
különösen a palóc kultúra tradícióit népszerűsítő több évtizedes hagyományőrző

tevékenysége elismeréseként Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést adományozott. Az
elismerést az államalapítás ünnepén vehették át a díjazottak.
*
Az egészségügy területen végzett kimagasló teljesítménye elismeréseként dr. Kásler
Miklós, az emberi erőforrások minisztere Elismerő Oklevél Miniszteri Elismerést adott
át a gyöngyösi kórház munkatársainak, dr.
Rapi Judit főorvosnak és Buzásné Csaja
Marianna szülésznőnek, valamint a kórház
higiéniai osztályának júliusban, a Semmelweis-nap alkalmából.

In memoriam
DR. BÁLINT GYÖRGY (1919-2020)
Életének 101. évében júniusban elhunyt dr. Bálint
György
kertészmérnök, író, Gyöngyös díszpolgára.
Dr.
Bálint
György 1919-ben
született
Gyöngyösön. Általános
és középiskolai tanulmányait Gyöngyösön végezte. 1937-ben
érettségizett a főgimnáziumban, 1941-ben
kertészmérnöki oklevelet szerzett a budapesti Magyar Királyi Kertészeti Akadémián.
A gyöngyösi képviselő-testület által alapított, díszpolgári címmel együtt járó Pro Civitate díjat 2009-ben kapta meg Gyöngyösön.
A díjátadó ünnepségen is elmondta: habár
már évtizedek óta elkerült a mátraaljai városból, mindig is gyöngyösinek vallotta magát.
A díszpolgári címet azok kaphatják meg,
akik tevékenységükkel hozzájárultak Gyöngyös fejlődéséhez, értékteremtésükkel gazdagították a várost, valamint munkájukkal,
életművükkel segítették a város nemzetközi
elismertségét is.
Dr. Bálint György évtizedekig aktív részvevője volt Gyöngyös kulturális és társadalmi életének, egyebek között megalakulása

óta tagja volt a Gyöngyös Város Barátainak
Köre civil közösségnek, legutóbb a Gyöngyösi Kalendárium 2019 című kiadvány ös�szeállításához nyújtott szakmai segítséget.
Bálint György tavaly nyáron ünnepelte
100. születésnapját. A kertészmérnök élete végéig aktívan dolgozott a kertbarátokat
segítve az interneten publikált, könyvet írt,
előadásokat tartott, szerzőként író-olvasó találkozókon vett részt.
A 2018-ban megjelent Gyöngyösi Kalendáriumban a Bálint gazdaként híressé vált
kertészmérnök elmondta: az élet sokszor
megpróbálta, de mindig fel tudott állni.
– Rendkívül mozgalmas életem volt.
Hullámhegyek és hullámvölgyek követték
egymást, mégpedig elég gyorsan. Az életemre az a jellemző, hogy bár sokszor a padlóra
kerültem, de mindig felemelkedtem – fogalmazott az ország kertésze.
Arra kérdésre, hogy melyik korszakára
emlékszik vissza szívesen, kicsit hezitálva válaszolt.
- Sikeresség szempontjából az Ablak című
műsor éveire emlékszem vissza jó szívvel, hiszen kicsit hiú az ember. Akkor ismert meg
az ország, mert akkoriban péntek délután
mindenki a tévé előtt ült. Csaknem negyed
évszázadon át tartott a műsor és mindig volt
kérdésük az embereknek. Ám az életem leg-

produktívabb időszakasza mégis az a tizenöt
év volt, amelyet egy állami gazdaságban töltöttem. Nagyon sok megpróbáltatás után
1953-ban kerültem oda. Háború, munkaszolgálat, miegyéb...nem is szívesen beszélek
ezekről, és a háború befejezése után is volt egy
szörnyűséges három évem, amikor legalább
nyolc helyen dolgoztam. Szóval segédagronómusnak vettek fel, majd nem sokkal később
főagronómus lettem. Igazán hasznos időszak
volt ez tapasztalat terén, majd összevontak
több gazdaságot, akkor két megyének lettem
a főkertésze. Tulajdonképpen, ha visszagondolok az életemre sok mindent csinálnék
másképp, de mindig arra törekednék, hogy
ugyanaz legyek, aki lettem - jelenti ki.
Dr. Bálint György elmondta azt is, a tavasz
a kedvenc évszaka, mert - mint fogalmazott
-, abban van a jövő.
– Nagyon fontosnak tartom és sokra becsülöm azokat az embereket, akik egy jobb jövőt
építenek gyerekeik, unokáik számára, mert úgy
érzem, hogy az emberi élet értelme és lényege
az, hogy az utódok életéről is gondoskodjék!
A századik születésnapját ünneplő dr. Bálint Györgyöt 2019 júliusában, Gyöngyösön
emlékfaültetéssel köszöntötték. A centenárium emlékére dr. Bálint György legkedvesebb
fáját, egy házi berkenyét ültettek el a Mátra
Múzeumhoz tartozó Orczy-kertben.
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MEGMUTATHATTUK GYÖNGYÖST A VILÁGNAK
Valter Attila elsőségével magyar győzelemmel zárult az idei Tour De Hongrie kerékpárverseny, melynek utolsó versenynapján
Gyöngyösön is áthaladtak a versenyzők, hiszen a viadal most is kékestetői hegyi befutóval ért véget. A nemzetközi mezőny tagja
volt több rangosabb versenycsapat sportolója
is. A futamot vezető tévécsatornák közvetítették, így az egész világon láthatták a sportkedvelők, amikor Gyöngyösön és a Mátrán is
áthaladt a mezőny.
A kör utolsó etapjára a helyi Mátra Biker
Sport Club tagjai egy Gyöngyöstől Kékestetőig tartó háziversennyel készültek, és végig
mentek azon a túrán, melyen a versenyzők
hajráztak. A klubtagokhoz Kovács Kokó István is csatlakozott.

A Tour de Hongrie
támogatása mellett
idén is elkötelezte
magát Gyöngyös
önkormányzata, és
amellett, hogy lehetőségeihez mérten
segítette a szervezők munkáját, a
versenyhez kapcsolódva fotópályázatot is hirdet a szurkolóknak. A Szurkolj, fotózz, és repülj a fellegekbe! elnevezésű pályázat fődíját, egy egyalkalomra
szóló motoros sárkányrepülést Nagy Lajos
nyerte meg.

A támogatók felajánlásának köszönhetően
gazdára talált egy féléves díjmentes uszodahasználatra szóló bérlet, egy emblémázott
póló és több páros mozijegy is.

A GYÓGYNÖVÉNYEKRE KÍVÁNCSI A LEGTÖBB HALLGATÓ
A Károly Róbert Campus négy év után kikerült az Eszterházy Károly Egyetem kötelékéből, és augusztustól a Szent István Egyetem
részeként működik. A nyáron megalakult új,
több-campusú intézmény egyesíti az egykori
Szent István Egyetem és a Kaposvári Egyetem
egészét, továbbá a Pannon Egyetem Georgikon
Karát és az gyöngyösi Károly Róbert Campust.
Az új Szent István Egyetem a legjobb európai példák alapján építkezik, ennek megfelelően az európai élvonalba törekszik. Célja, hogy
az agrárképzésen keresztül évente több ezer
diplomásnak tudjon időtálló, biztos megélhetést jelentő, jól fizető karriert biztosítani.
Az átalakulás ezzel még nem ért véget,
2021. január 1-jétől ugyanis már alapítványi formában folytatja működését a jelenleg
több mint 3000 dolgozót foglalkoztató és

közel 15 ezer hallgatót képző intézmény,
amely integrálja a Nemzeti Agrárinnovációs
és Kutatóközpontot (NAIK).
A gyöngyösi campuson idén 400 elsőéves
kezdte meg tanulmányait. Az intézmény
egyik legnépszerűbb képzése ezúttal az első
alkalommal meghirdetett gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés volt. A
felvettek több mint egynegyede ezen az idén
akkreditált szakon kezdte meg tanulmányait.
Emellett sokan választották a programtervező informatikus szakot, és továbbra is töretlen
népszerűségnek örvend a pénzügy és számvitel, illetve a kereskedelem és marketing.
Az angol nyelvű képzések lehetővé tették ötven külföldi elsőéves hallgató fogadását is, akik
Ázsia, Afrika, Amerika és Európa országaiból
érkeztek. Ők, a jelenlegi helyzetre való tekin-

ÚJ SZÓRAKOZÓTERET KAPTAK A
GYÖNGYÖSI FIATALOK
Átadták a Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda (GYITI)
új közösségi terét a Mátra Művelődési Központban. A GYITI-ben videójátékok, számítógépek is segítik a fiatalok szabadidőeltöltését, akik
kulturált körülmények között találkozhatnak és ismerkedhetnek egymással.
Az ünnepélyes átadón Hiesz György polgármester arról beszélt, hogy
ma Gyöngyösön nincs tere azoknak a fiataloknak, akik szeretnének leülni egy üdítő vagy egy sör mellé beszélgetni, egymás társaságát keresni,
és így csapódnak egyik vendéglátótól a másikig, főleg péntek-szombati
éjszaka. A városvezető szerint a most átadott ifjúsági központ hiánypótló lesz, épp ezért is támogatta az önkormányzat is a megvalósítást.
A mintegy tízmillió forintból létrejött iroda átmeneti teret kínál a fiataloknak, egy pályázat segítségével ugyanis a jövőben a Nádor utca 10.
alatt található volt Bíró-kúriát szeretnék megújítani, és ifjúsági központtá alakítani. Addig is a Mátra Művelődési Központ volt vezetői irodájában várják a szórakozni vágyókat.
A kerthelyiségben később szabadtéri rendezvényeket tartanának.

tettel, csak két Magyarországon készült negatív
Covid-teszt után költözhettek be a kollégiumba.
Sok felsőbb éves külföldi hallgató azonban
nem hagyta el az országot a nyári szünet idejére sem. Ők magyar társaikhoz hasonlóan
csak egészségesen foglalhatták el kollégiumi
szobájukat. Az intézmény az előírásoknak
megfelelően a diákhotelben is kijelölt olyan
helyiségeket, melyek szükség esetén elkülönítőként használhatók.
Óvintézkedésképpen a gyöngyösi campuson elmaradt a gólyatábor és tanévnyitó
ünnepség is. A koronavírus terjedését megelőzendő, az intézménybe lépéskor mindenkinek kötelező a testhőmérséklet ellenőrzése,
a közös használatú zárt tereken a maszk használata, valamint a védőtávolság megtartása.
Nagy Réka

BULIK, KORONAVÍRUS IDEJÉN
Vannak, akik aggályosnak és meggondolatlannak tartják, hogy több
gyöngyösi szórakozóhelyeken is többszáz fős rendezvényeket szerveznek hétvégente, ahol a vendégek a koronavírus terjedését csökkentő
szabályok betartása nélkül szórakoznak. Habár a vendéglátóhelyek
többségénél belépés előtt mérik a testhőmérsékletet, gondoskodnak a
kézfertőtlenítésről, ám a fiatalok nem viselnek maszkot, és a tömeges
részvétel miatta a kötelező szociális távolság is betarthatatlan.
Az elmúlt hetekben több lakossági bejelentés is érkezett a város önkormányzatához azzal kapcsolatban, hogy hová fordulhatnak azok, akik a
zárt térben megrendezett, nagy közönséget befogadó partik ellen szót
szeretnének emelni.
A szórakozóhelyeken megtartott hétvégi programok magánrendezvénynek minősülnek, a kormányrendelet értelmében 500 főig megrendezhetők. Aki mégis helyteleníti ezeket, kifogását a rendőrség felé
jelezheti. Az önkormányzatnak nincs lehetősége a magánrendezvények
szabályozására, korlátozására.
A járványügyi szabályok betartása a rendezvény szervezőjét és a résztvevőket terheli.
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TÖBB BUSZT INDÍTOTTAK, ÉS VÁLTOZOTT A
FORGALMI REND

H

abár a nyár folyamán nem született végleges döntés a gyöngyösi
tömegközlekedéssel kapcsolatban, szeptember 1-jétől munkanapokon sűrűbben közlekedő buszjáratokat
biztosít az önkormányzat.
A tervek szerint október elsejétől új menetrenddel és a jelenleginél több járattal indul majd el a helyi tömegközlekedés, amely
érinteni fogja az északi, a dombi és a nyolcvanasi városrészt is, továbbá a helyi járatok kiszolgálják egyebek között a piacra, kórházba,
szakrendelőkbe, hivatalokba, oktatási intézményekbe, temetőkbe utazókat is.
A helyi járati autóbuszok útvonalváltozása miatt augusztus végétől több forgalmi-

rend-változás is életbelépett Gyöngyösön,
főként a kórház környékén.
A Bethlen Gábor utca – Mérges utca
csomópontba az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla helyett STOP tábla került, továbbá
a pozícióvonalat a csomóponttól messzebb
festették fel, ezzel is segítve az autóbusz bekanyarodását a Bethlen Gábor utcába.
Forgalomtechnikai tükröt helyeztek ki a
Mátra út – Erzsébet királyné utca csomópontba, hogy segítsék az Erzsébet királyné utcáról
a Mátrai útra, déli irányba kikanyarodókat.
A Dózsa György utcát és az Erzsébet
királyné utcát összekötő útszakaszt egyirányúsították a Dózsa György utca – Erzsébet
királyné utcai parkoló útcsatlakozása között,

az Erzsébet királyné utca felé. Így az Erzsébet
királyné utcai nagy parkolót a járművek még
meg tudják közelíteni az Erzsébet királyné
utca felől, azonban a Dózsa utca felé tovább
hajtani nem tudnak.
A Bugát Pál Kórház környékén több helyen megállni tilos jelzőtáblát helyeztek ki,
hogy segítsék az autóbusz-közlekedését.
A megállási tilalmakra sárgára festett útszegélyekkel is felhívják a járművezetőket.
Új autóbusz-megállóhelyeket jelöltek ki
a Dózsa György utcában a Bugát Pál Kórháznál, a Baross Gábor utcában a Kolozsvári utcai kereszteződésnél, és a Jászsági utca
– Kolozsvári utca csomópontjában, a Fahéj
ABC-nél.

UTAZNI CSAK MASZKBAN LEHET
Szeptember közepétől kizárható az utazásból
az, aki a buszon és a vonaton nem takarja el
az arcát maszkkal, sállal vagy kendővel.
Ha az utas nem tesz eleget a sofőr felszólításának, ki is zárható a közösségi közlekedésből, illetve a társaság kérheti a rendőrség
segítségét, amely szabálysértési eljárás keretében akár 50 ezer forintig terjedő bírságot is
kiszabhat.
De nem csak az autóbuszokon és a vonatokon kötelező a maszkhasználat, hanem a
közösségi közlekedést biztosító társaságok
minden zárt utasforgalmi területén.

A Volánbusz szabályozása kitér arra is,
hogy ha valaki utazás közben veszi le a maszkot, akkor a szabályszegőt a sofőr köteles leszállítani a legközelebbi lakott területen.
A társaságok a jövőben alkalomszerűen ellenőrizni fogják, hogy az utasok betartják-e
a szabályokat.
A fertőzés terjedése megelőzhető, ha lázzal, vagy meghűléssel járó tünetek esetén
senki nem veszi igénybe a tömegközlekedést.
A sorban állások elkerülése érdekében pedig célszerű bérletet, vagy elektronikusan is
megvásárolható jegyet váltani.

Aki szabályt szeg, és nem visel
maszkot, akár meg is bírságolható

ÚJ FEJEZET NYÍLT A VÁROS SPORTTÖRTÉNELMÉBEN

Aranybetűkkel írja a gyöngyösi kézilabdázás
történelmének legújabb fejezetét a HE-DO
B. Braun Gyöngyös csapata, amely a sportág
történetében első gyöngyösi csapatként az
Európa Liga selejtezőjében szerepelhetett,
ráadásul nem is akármilyen teljesítményt
nyújtva. Az északmacedón Butel Skopje elleni párharcot tizenkét gólos összesített győzelemmel teljesítették Konkoly Csaba tanítványai, akik a Füchse Berlin ellen folytatják
európai kupaszereplésüket.
A gyöngyösi farkasok a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt bajnokság lefújásának pillanatában a nemzetközi kupaszereplést érő harmadik helyen álltak, és bár a
Magyar Kézilabda Szövetség hivatalosan
nem hirdetett eredményt az élvonalbeli
sorozatban, a Gyöngyöst a hazai és az európai kézilabda-szövetség mégis felkérte az
EHF-kupa utódjaként idén először megrendezett Európa Ligában való szereplésre.
Városunk kézilabdázói a sorsoláson a Butel

Skopje csapatával kerültek szembe, de az
oda-visszavágós párharc megrendezése a koronavírus-járvány miatt nem volt egyszerű.
Végül az a megoldás született, hogy mindkét
mérkőzést a Dr. Fejes András Sportcsarnokban rendezik meg, ahol két egymást követő
napon léptek pályára a csapatok szigorú járványvédelmi előírások mellett. A HE-DO B.
Braun Gyöngyös játékosai már az első mérkőzésen dűlőre vitték a továbbjutás kérdését,
miután tizenhárom góllal legyőzték északmacedón ellenfelüket, így a második mérkőzésen elszenvedett egygólos vereség ellenére
is bejutottak a második selejtezőkörbe, ezzel
újra sporttörténelmet írva.
Azóta megtörtént a második selejtezőkör
sorsolása is, amelyen farkasaink a Füchse
Berlint kapták ellenfélül. A német együttes
igazi európai topcsapat, a világ legerősebb
bajnoksága, a Bundesliga meghatározó és
népszerű szereplője, német kupagyőztes,
kétszeres EHF-kupa győztes. A berliniek

soraiban számos BL-győztes, Európa bajnok
szerepel, akik ritkán látott vendégek a Gyöngyöshöz hasonló méretű klubok csarnokaiban. A továbbjutás ismét oda-visszavágós
párharcban dőlt el Gyöngyösön.
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NÉGY GOMBÓC FAGYI ÁRÁVAL MÁR SEGÍTHET
A gyöngyösi Nagy Réka már öt éve segít
hobbijával, a kerékpározással. Honnan
jött az ötlet? Pontosan hogyan működik
a módszer? Idén ki a kedvezményezett?
Cikkünkből ezek is kiderülnek.

A kezdetek
Réka 2016-ban még a Gyöngyösi TV szerkesztő-riportereként találkozott a jótékonysági sportolás fogalmával. Egy interjú során
megtudta, hogy Nádudvari Péter ezzel a
módszerrel egy kisagyi sorvadással élő kisfiú
kezelésére gyűjt. A forgatás során hallott történetek olyan nagy hatással voltak rá, hogy
még napokkal később sem tudott szabadulni
a gondolattól, segíteni szeretne. Mivel évek
óta kerékpározott, úgy döntött, csatlakozik
a gyűjtéshez, hiszen nagy összeg, 3,5 millió
forint összegyűjtése volt a cél. Az összefogást
végül siker koronázta, ami akkora élmény volt,
hogy onnantól nem volt megállás. A Karitatív

kerekezés azóta minden évben támogat egy
helyi személyt, intézményt vagy egyesületet.

fejlesztőhelyiség idővel önállóan működő fejlesztőközponttá nőhesse ki magát.

A 2020-as év
Idén az Apró Lépések Egyesületre esett a választás. Az egyesületet 2015-ben néhány szülővel és
szakemberrel összefogva alapította Keresztesi
Koppány és felesége, Keresztesiné Szabó Anita.
Az volt a céljuk, hogy önsegítő kört hozzanak
létre autista gyerekek szülei számára. Tevékenységük nagyon sokrétű, hiszen saját példájukból tudják, hogy az autistákat nevelő szülőkre
rengeteg teher hárul. A gyerekek egyéni és csoportos fejlesztőfoglalkozásokon, a szülők pedig
előadásokon vehetnek részt annak érdekében,
hogy minden hasznos és fontos információ eljuthasson hozzájuk. Szabadidős programjaikon
az egyesületi tagok lehetőséget kapnak a közös
kikapcsolódásra és élményszerzésre. 2017 óta
dolgoznak azon, hogy az általuk létrehozott

A kitűzött célok
A Karitatív kerekezés célja idén 210 ezer
forint összegyűjtése, melyből az egyesület
az autista gyerekek fejlesztéséhez szükséges
játékokat és eszközöket szeretne vásárolni. A
tervezgetés már tavaly decemberben elkezdődött, ám a COVID-19 átírta az eredeti
elképzeléseket. El kellett halasztani a kampány indítását, és egyéb változtatásokra is
szükség volt. Mivel Réka kedvenc versenyei
közül több is elmaradt, idén egy háromnapos
Prága-Drezda bringatúra 210 kilométerét lehet örökbe fogadni. Az elmúlt években megszokottól eltérően 2020-ban féláron, csupán
négy gombóc fagyi áráért, vagyis ezer forintért lehet ezeket a kilométereket megvásárolni egy egyszerű banki átutalással.

KÉNYSZERPIHENŐ UTÁN IS
EREDMÉNYESEK
Hosszú időn augusztus elején újra versenyezhettek a gyöngyösi úszók.
A Miskolcon megrendezett Szelektív Kupán a hazai klub versenyzőin
kívül ózdi, egri tiszaújvárosi, hatvani és gyöngyösi úszók mérették meg
magukat. Mindenki izgalommal várta, hogy a kényszerpihenőt követő
sok-sok edzés után hol tart a felkészülésben.
A versenyen a Parafa Úszóklub 15 versenyzővel vett részt, akik húsz érmet szereztek.
A lányok közül Győri Lizett és Pampuk Panna 1-1 ezüst- és bronzérmet
nyert, míg a fiúknál Magda Boldizsár 4 arany-, Boári Benett 3 arany- és
egy bronz-, Gyóni Szilárd 2 arany- és egy ezüst-, Gyóni Vince 2 ezüst- és
egy bronz-, míg Gulyás Csaba és Ozsvárt Gábor egy-egy bronzéremmel
gyarapította éremgyűjteményét.
Csépány Julianna és Vaszkó Viktor versenyzői szinte minden számban
megjavították korábbi legjobb eredményeiket, sokan most érték el a későbbi korosztályos országos bajnokságokhoz szükséges szintet.

ÚJ TENISZKLUB ALAKULT GYÖNGYÖSÖN
Tavasszal alakult meg a Mátra Gyöngy Teniszklub Gyöngyösön. Az
egyesület célja, hogy az aktív amatőr játékosok és a korábbi versenyszerű sportolók részvételével összefogja a városi teniszközösséget, és aktív
sporttevékenységet kínáljon számukra – tudtuk meg Szekrényes Zsolt
csapatvezetőtől.
A Mátra Gyöngy Teniszklub a Bernáth Zsolt, Bezzegh Zoltán, dr. Dányi Gyula, Ludányi Zoltán, Papp Norbert, Szerkényes Zsolt, Szignárovich Richárd, Urbán László és Újhelyi Ferenc összeállításban vett részt
első megmérettetésén, a Duna Kupa elnevezésű tornán, amelyen szenior kategóriában a második helyen zárt.

CÍMVÉDÉS A JÓTÉKONYSÁGI
FOCITORNÁN
Hatodik alkalommal rendezték meg a HL-Lab Summer Cup elnevezésű kispályás labdarúgó-tornát Gyöngyösön. A Papp Norbert és Szabó
Imre által szervezett versenyen összesen tizennyolc csapat vett részt, a
nézők pedig gálameccset is láthattak a Honvéd Öregfiúk részvételével.
A viadalt a címvédő Likőr csapata nyerte, amely a döntőben a Szekrényes Optika együttesét múlta felül 4-0 arányban.
A torna ezúttal is jótékonysági célokat szolgált, az Autista Segítő Központnak 206 500 forintot, a Legyen Mindig Otthonuk Alapítványnak
pedig 100 ezer forint adományt gyűjtöttek a szervezők a résztvevő csapatok és a nézők segítségével.

A nyár elején rendezték meg Gyulán az ötvenedik Országos
Nyílt Masters Úszóbajnokságot, ahol Roska László képviselte
Gyöngyöst. A sportoló a háromnapos megmérettetésen
– egyéniben és váltóban is – több magyar bajnoki címet
is elnyert: nyolc versenyszámban indult, és mindegyikben
elsőként ért célba.
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TELEFONON IS SEGÍT A POLGÁRMESTERI HIVATAL
Habár szeptember 15-től előre meg nem határozható időtartamig szünetel az ügyfélfogadás a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban, telefonon vagy e-mailben továbbra is állnak az ügyfelek rendelkezésére.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 37/510-300
POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG: 37/769-100, 37/769-101
JEGYZŐI TITKÁRSÁG: 37/510-317
dr. Kozma Katalin
dr. Rédei Rita

jegyző
aljegyző

37/510-304
37/510-305

dr.kozma.katalin@gyongyosph.hu
dr.redei.rita@gyongyosph.hu

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
titkárság: 37/510-338
ügyintéző
Szoó Gyula
Kővári László
Vojtek Nikoletta
Boros Vince
Simon Gábor

kiemelt feladatok
településüzemeltetési feladatok (Fakivágással, fapótlással kapcsolatos feladatok)
útellenőri feladatok
útkezelői feladatok
városgazdai feladatok
gyepmesteri feladatok

telefonszám
37/769-132, 70/866-9597

e-mail
szoo.gyula@gyongyosph.hu

37/510-343; 70/331-4027
37/510-336; 70/338-2488
70/866-9567
37/769-132; 70/383-0816

kovari.laszlo@gyongyosph.hu
vojtek.nikoletta@gyongyosph.hu
boros.vince@gyongyosph.hu
simon.gabor@gyongyosph.hu

KÖZIGAZGATÁSI ÉS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI IGAZGATÓSÁG
titkárság: 510-328
ügyintéző
Csépányné Kovács Emese

telefonszám
37/769-093

e-mail
csepanyne.emese@gyongyosph.hu

Alföldi Éva
Dérné Jakosits Ildikó

kiemelt feladatok
birtokvédelmi ügyek, üzletekkel kapcsolatos
ügyintézés
hagyatéki ügyintézés
anyakönyvvezetői feladatok

37/769-139
37/510-335

Takács Tímea
Dr. Erdeiné Albert Anikó
Berta Mónika
Szögedi Melinda
Vasasné Kormos Anikó

anyakönyvvezetői feladatok
gyámügyi ügyintézés
szociális ügyek
szociális ügyek
szociális ügyek

37/510-356
37/769-098
37/769-134
37/769-147
37/769-099

alfoldi.eva@gyongyosph.hu
anyakonyv@gyongyosph.hu; derne.ildiko@
gyongyosph.hu
takacs.timea@gyongyosph.hu
dr.erdeine.aniko@gyongyosph.hu
berta.monika@gyongyosph.hu
szogedi.melinda@gyongyosph.hu
vasasne.aniko@gyongyosph.hu

ügyintéző
Lakatosné Szöllősi Andrea

kiemelt feladatok
önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos
ügyintézés

JEGYZŐI IRODA-VAGYONCSOPORT
telefonszám
37/510-306

e-mail
lakatosne.andrea@gyongyosph.hu

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓSÁG-ADÓCSOPORT
titkárság: 510-323
ügyintéző
Csupekné Bedő Éva
Dobócziné Pászti Gizella
Fricz Andrea
Nagy Judit
Fisterné Ördög Ildikó
Bozsik Eszter
Gálné Kiss Beatrix
Bodó Edit
Imre Éva
Frikk Henriett
Joóné Wachtler Zsuzsa

kiemelt feladatok
csoportvezető
adóügyek - magánszemélyek kommunális adója,
építményadó, iparűzési adó (A, Á, B betűvel kezdődő
adózók)
adóügyek: C, Cs, Da-Dt
adóügyek: Du, F, G, Gy, Ha-Há
adóügyek: Hb-, I, J, Ka-Kí
adóügyek: Kj-, L, Ma-Mh
adóügyek: Mi-, N, Ny, O, Ó, Ö, Ő, P
adóügyek: Q, R, S, Sz
adóügyek: T, Ty, U, Ú, Ü, Ű, V, W, X, Y, Z, Zs
helyi adótartozások behajtása
gépjárműadó, idegenforgalmi adó, egyéb és idegen
helyről kimutatott köztartozások behajtása

telefonszám
37/510-376
37/769-115

e-mail
csupekne.eva@gyongyosph.hu
doboczine.gizella@gyongyosph.hu

37/769-113
37/769-120
37/769-116
37/769-108
37/769-119
37/769-121
37/769-118
37/769-114
37/769-117

fricz.andrea@gyongyosph.hu
nagy.judit@gyongyosph.hu
fisterne.ildiko@gyongyosph.hu
bozsik.eszter@gyongyosph.hu
galne.beatrix@gyongyosph.hu
bodo.edit@gyongyosph.hu
imre.eva@gyongyosph.hu
frikk.henriett@gyongyosph.hu
joone.zsuzsa@gyongyosph.hu

VÁROSRENDÉSZET
titkárság: 510-344
Zöld szám, hibabejelentés
Járőrszolgálat
Török János
Közterület-felügyelők
Mezőőrök

rendészetvezető

80/203-940; 37/ 303-351
70/866-9555
37/510-344; 30/299-2097
37/510-374
37/510-375

torok.janos@gyongyosph.hu
-

POLGÁRMESTERI KABINET
titkárság: 37/769-100
Németi László
Kiss Ágnes

főépítész
építész

37/510-339
37/510-314

nemeti.laszlo@gyongyosph.hu
kiss.agnes@gyongyosph.hu
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