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FIÚKKAL INDULT AZ ÚJ ÉV
ilán, az év első napján, este,
pontban fél hétkor jött a világra a Bugát Pál Kórházban.
Kicsit korábban érkezett a ter-
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Kévés Tamás alpolgármester ajándékkal
és sok-sok jókívánsággal köszöntötte a város
nevében az újszülötteket és szüleiket.
A kórház jókívánságait dr. Szelva István
osztályvezető főorvos tolmácsolta,
aki elmondta: a Bugát Pál Kórház
szülészetén 2019-ben 823 kisbaba született, köztük 9 ikerpár. A
kismamák bizalommal vannak
a gyöngyösi szülészet iránt, modern, családbarát környezet, jó
szakmaiság jellemzi az osztályt.
Ez évben a szülészetre a kórház
egy uniós pályázat révén további
53 millió forintot fog költeni. Az
együtt-szülés optimális feltételeit,
az alternatív szülési lehetőségek
Az új év első babáit és szüleiket Kévés Tamás
biztosítását kívánják a pályázat álalpolgármester köszöntötte a kórházban
tal nyert összegből megvalósítani,
képgaléria: gyongyos.hu
hogy minél barátságosabb legyen
vezettnél, de teljesen egészséges. Nagy szere- a szülés, mint a családdá válás egyik legfontotettel várták érkezését szülei, lévén ő az első sabb lépcsőfoka.
gyermek a családban. Édesanyjával ludasi
– Szeretnénk elérni, hogy a szülőszobai
otthonukba érkeztek haza.
rész a tárgyi feltételek biztosításával felzárGyöngyös 2020-as első állampolgára szin- kózzon az osztály színvonalához. A klimatén kisfiú, Krisztián január 2-án született.
tizált, egyedi fürdőszobával ellátott roo-

Milán első gyermek a családban

Krisztián Gyöngyös első újszülöttje

ming-in szobás osztály mellé a 21. századnak
megfelelő szülőszobát szeretnénk kialakítani
– tette hozzá a főorvos.

Lapindító

JOBB LENNE, HA A JÓBÓL IDÉN TÖBB JUTNA MINDENKINEK
Az ember sajátja, hogy minden januárban új
reményekkel, bizakodva vág neki az új évnek.
Ám az új esztendő nem mindig kecsegtet jóval, sokszor kiszámítható vagy akár váratlan
nehézségeket is tartogat. Legyen akár kedvező vagy akár baljós, a fordulat mindenképpen
változást hoz. Nem lesz idén kivétel ez alól
Gyöngyös sem. A városnak is jut majd a jóból
és a nehézségekből is egyaránt.
A jövőt illetően mindenképpen fájó pont a
térség legnagyobb munkáltatójának további,
egyelőre bizonytalan sorsa. A Mátrai Erőműben már az elmúlt hónapokban, években is
komoly változások történtek, és jól látszik,
ennek még nincs vége. Hogy pontosan mit
tartogat az idei év, nem tudjuk, egy biztos, a
várható változások nem csak a munkavállalók
sorsát tehetik bizonytalanná, akár kilátástalanná, hanem befolyásolják Gyöngyös és térsége rövid és közép távú jövőjét is. Tapasztalt
politikusként és magánemberként is sokszor
felfoghatatlan számomra mindaz, ami jelenleg is zajlik az erőműnél és a hozzá tartozó
bányánál. A több mint kétezer alkalmazott
többsége a bányánál dolgozik, akik joggal
tartanak attól, hogy ha a tulajdonos komolyan gondolja, és valóban csak Bükkábrányban tervezi a szénkitermelést, egyik napról a
másikra elveszíthetik munkahelyüket, ezzel
együtt pedig a biztos megélhetést. A Visontán

évek óta csekély hatékonysággal üzemelő két
kis blokk bezárásának közelsége is vészesen fenyeget. Mindemellett azt se felejtsük el, hogy
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével a kormány elkötelezte magát az Európai Unió felé.
A bizonytalanság teljesen átszövi az erőmű
jövőjét.
A mérlegnek azonban két serpenyője van.
Örömmel mondhatom, hogy Gyöngyös iránt
továbbra is igen élénk a befektetők érdeklődése, sok munkás és mérnökkézre lesz szükség
a jövőben is. A Giant kerékpárgyár már el is
kezdte toborozni a munkavállalókat. Bízom
benne, hogy az újonnan betelepülő gyárak,
vállalkozások a jövőjüket tervező, most munkát keresőknek, és a később váltani készülő
vagy akár váltani kényszerülőknek is védőhálót jelentenek.
A rosszalló megjegyzések vagy politikai híresztelések ellenére Gyöngyös jelentős uniós
forrásokat nyert az elmúlt években. Igaz, a hét
sikeres pályázatból mindössze kettő, a Szent
Bertalan-templom és a Gyöngyöst Mátrafüreddel összekötő kerékpár megépítése, valamint a Mátra Művelődési Központ (MMK)
energetikai felújítása valósult meg. Az igazsághoz hozzátartozik, a kivitelezés, a megvalósítás egyiknél sem volt zökkenőmentes.
Az örömbe üröm is vegyül, amikor arra
gondolok, hogy a költségvetés egyre karcsúbb

fejlesztési forrása mellett hogyan teszünk
majd eleget a még el sem kezdett pályázatok
megvalósításának. A város 3 milliárd forintos adóbevételéből megalább egy milliárdot
visszavesz az állam, tovább nehezítik a helyzetünket az olyan kötelező többletfeladatok, mint a Pálosvörösmarttal közös hivatal
megalakítása, vagy az általunk igényelt, de a
kormány által meg nem szavazott 150 millió
forintos hitel, melyet az EU-s pályázatok önerejének kiegészítésére szántunk.
Az elnyert pályázatokat nem adhatjuk viszsza, el kell kezdenünk, és be kell fejeznünk
mindegyiket, hiszen azok mind a várost gyarapítják majd. Újabb akadályt jelent, hogy az
önkormányzat pályázatok megvalósításával
megbízott saját cége, a Várostérségfejlesztő Kft. igen súlyos örökséget hagyott ránk.
Az előkészítetlen pályázatok, a folyamatos
költségnövekedés és az álandóan változó határidők a képviselő-testület munkáját is megnehezítik. Ám, ha a grémium prioritást ad az
elnyert EU-s pályázatok révén megvalósuló
beruházásoknak, egyebek között megszépülhet a Berényi-Harrer-kastély, az Urbán-templom és környéke, az egykori laktanya, valamint a Jeruzsálem Úti Tagóvoda és Bölcsőde,
elkészülhet egy új ipari terület, és folytatódhat
az MMK további korszerűsítése.
Hiesz György polgármester
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FEJLŐDÉSE

és egy tanösvény kialakítását, valamint infrastrukturális korszerűsítést tesz lehetővé.
A polgármester kiemelte azt a 400 millió
forintos pályázatot is, amely már lehetőséget
biztosított a kéksetetői fejlesztések mellett
számos kulturális program megrendezésére,
és biztosítja a Mátra Művelődési Központ
további korszerűsítését.
Mindemellett elkezdődött egy 2,2 milliárd
forintos
környezetvédelmi program is a városban a
szennyvíztelep modernizálásával illetve a város csatornahálózatának bővítésével.
A Gyöngyös saját költségvetéséből biztosított forrás lehetővé tette továbbá a
zsellérközök, az óvodák, a
Mátra Múzeum, a könyvtár,
az MMK és a víziközmű fejlesztését, új parkolók kialakítását, valamint az utak és
járdák helyreállítását.
A polgármester méltatta
a helyi vállalkozások közHiesz György polgármester a Mátra Múzeumban reműködésével létrejött mátrai,
értékelte a 2019-es évet
turisztikai és infrastrukturális fejképgaléria: gyongyos.hu
lesztéseket, valamint hangsúlyozA városvezető kiemelte: az európai uniós ta a gyárbővítésekkel és gyárépítésekkel járó
pályázatokon tavaly Gyöngyös több mint új munkahelyteremtési lehetőségeket.
- Azt szoktam mondani, hogy minden for7 milliárd forintot nyert fejlesztésre, amit
2,2 milliárd forintos önerővel ki tudott rás, ami a városba jön, talált pénz. Igaz ez a
egészíteni. Így vált lehetővé például a város társasági adóból származó forintokra is, meLED-lámpás közvilágítása, ami várhatóan lyek számos, a sport területén megvalósuló
fejlesztéseket tesznek lehetővé – emelte ki
jelentős költségmegtakarítást eredményez.
A megvalósult pályázatok közül kiemelte Hiesz György hozzátéve: a beszámolója nem
a Szent Bertalan-templom rekonstrukcióját emeli ki a tavalyi év teljes fejlesztési skáláját,
és a Gyöngyöst Mátrafüreddel összekötő ke- de mindenképpen rácáfol arra a tévhitre,
rékpárút korszerűsítését, valamint a Mátra hogy Gyöngyösön semmi nem történik, a
Művelődési Központ (MMK) energetikai város nem halad előre.
– Az elmúlt évben is tisztességesen műfejlesztését. Ám hozzátette: sajnos egyik
beruházás sem volt zökkenőmentes, mert a ködött Gyöngyös, amihez szükség volt a
megvalósítással megbízott Várostérségfej- vállalkozásokra, az önkormányzati cégre, az
lesztő Kft. hol a tervezés, hol a kivitelezés intézményeinkre, a civil szférára, a közösségsorán problémákba ütközött. A társaság élén formáló, élénk és eredményes kulturális és a
történt vezetőváltás azonban reményt ad sportéletre, valamint a kistérségi munkára és
arra, hogy a már elnyert, de még meg nem összefogásra – tette hozzá a városvezető, aki
valósult pályázatok közbeszerzése is elkez- gazdasági évértékelőjét az idei évre vonatdődhet idén tavasszal, hiszen a sikeres pályá- kozó tervekkel zárva elmondta: továbbra is
zatokkal jövőre el kell számolnia a városnak. prioritást élvez az elnyert EU-s pályázatok
Ezek között szerepel egyebek mellett a Jeru- megvalósítása, szeretnék még hatékonyabbá
zsálem Úti Tagóvoda és Bölcsőde korszerűsí- tenni a vállalkozói szféra és a város együtttése, az északi városrész szociális rehabilitá- működését, törekszenek egy Gyöngyösnek
ciója, az egykori laktanya területén tervezett biztonságot adó költségvetés elfogadására,
barnamezős beruházás, egy új iparterület valamint mindent megtesznek annak érdekialakítása és infrastrukturális fejlesztése, kében, hogy minél több fiatal Gyöngyösön
valamint egy 80 millió forintos mátrafüredi képzelje el a jövőjét. Ennek érdekében szükfejlesztés, ami a településrészen két játszótér ség van Gyöngyös jobb pozicionálására, amit
rülünk a magas adóbevételnek,
de nem örülünk annak, hogy a
város adóerő-képessége miatt az
idén az állam várhatóan mintegy
egymilliárd forintot elvon tőlünk – kezdte
beszédét Hiesz György polgármester azon
a már hagyományosnak számító évértékelő
rendezvényen, ahol Gyöngyös 2019-es gazdasági teljesítményét méltatta.
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idén a városmarketing újragondolásával erősít majd az önkormányzat.
A rendezvény alkalmat teremtett az Év
Sportolói és az Év Sportszakembere kitüntetés, valamint a Heves Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara díja, a Gyöngyös Város Gazdaságáért Védjegy átadására is.
Idén az Év Utánpótlás Leány Sportolója
címet Deme Dorka uszonyosúszó, a Mátrai
Erőmű Búvárklub junior Európa- és világbajnoki bronzérmes versenyzője kapta meg. A
polgármestertől az Év Utánpótlás Fiú Sportolója címet Magda Boldizsár, a Parafa Úszó
Klub versenyzője vette át, aki 2019-ben négy
magyar bajnoki címet és két diákolimpiai
bajnoki címet szerzett. Az Év Női Sportolója
Kovács Zsófia kétszereses olimpiai résztvevő
triatlonista lett. Az Év Férfi Sportolója Roska
László sokszoros masters bajnok szenior úszó
lett. Az Év Utánpótlás Csapatának a Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola diákolimpiai
bronzérmes lány futballcsapatát választották.
Az Év Felnőtt Csapata címet a HE-DO B.
Braun Gyöngyös Liga Kupa-győztes élvonalbeli férfi kézilabdacsapata vehette át, míg az Év
Sportszakemberének Belkovics Bélát, a VAMAV Lövész Sportklub elnökét választották.

A kézilabdaklub vezetői és támogatói
örültek a legjobbaknak járó díjnak

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) jóvoltából átadták a Gyöngyös
Város Gazdaságáért Védjegyet, amit nagyvállalat kategóriában a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft., kis- és
középvállalkozás kategóriában a Magyar
Polgár Kft., Bori Mami Étterem, míg mikrovállalkozás kategóriában Toroczkai Árpád
kőműves egyéni vállalkozó vehetett át.
A gazdasági évértékelőt a HKIK főtitkárának pohárköszöntője zárta. File Sándor
elmondta: a megye növekvő, több esetben
az országos átlagot is meghaladó gazdasági
mutatói mindenképpen bizakodásra adnak
okot, hiszen egy erős, stabil pénzügyi környezetben jól lehet alkotni és dolgozni.
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ÚJ ÜGYVEZETŐ A VÁROSI
TELEVÍZIÓ ÉLÉN
Ifjúsági és turisztikai központtá alakulhat a Nádor utca 10. szám alatti műemlék épület egy szlovák-magyar közös európai uniós pályázatnak köszönhetően.
A pályázat benyújtásáról tavalyi utolsó
ülésén döntött a gyöngyösi képviselő-testület, amely határozott a gyermekek számára térítésmentesen nyújtott
oltási programok folytatásáról is.

Folytatják az oltási programokat
A grémium úgy döntött, 2020-ban is folytatja a gyöngyösi csecsemők számára térítésmentesen nyújtott rotavírus elleni védőoltási
programot, valamint jövőre is biztosítja a 12.
életévüket betöltő fiúgyermekek számára
a humán papillóma vírus elleni védőoltást.
A két, évek óta folytatott védőoltási program fedezetére több mint 13 millió forintot
fordít az önkormányzat. Az oltási program
lebonyolítását a házi gyermekorvosok, valamint az iskolaorvosok és iskolai védőnők
bevonásával valósítják meg.
Új funkciót kaphat a Bíró-kúria
Egy szlovák-magyar közös pályázat keretében újulhat meg a Nádor utca 10. szám alatt
lévő önkormányzati ingatlan, a műemléki
védelem alatt álló, úgynevezett Erőss-Bíró
kúria. Az európai uniós finanszírozású INTERREG pályázat keretében a régen üresen
álló, jelenleg funkció nélküli ingatlan idegenforgalmi szálláshelyként, turisztikai, ifjúsági
közösségi térként funkcionálna. A projekt
összköltsége másfél millió euró, ami egyenlő
arányban oszlik meg a szlovák és a magyar
konzorciumi partnerek között.
Fejlesztenék a helyi tömegközlekedést
A képviselő-testület újabb egy évvel meghosszabbította a helyi tömegközlekedés
üzemeltetéséről szóló szerződését a jelenlegi
szolgáltató jogutódjával, a Volánbusz Zrt.vel, ugyanakkor a hatályos alapszerződést
több ponton tervezi módosítani. Az együttműködés fontosabb feladatai között megfogalmazták egyebek között az elektronikus
jegykezelés bevezetését, a menetrend optimalizálását, a helyközi járatok üzemeltetőjével háromoldalú megállapodás megkötését,
a Bugát Pál Kórház megállópár kialakítására
vonatkozó lehetőségek vizsgálatát, a menetrenddel kapcsolatos online tájékoztatás
fejlesztését, a mátrai területek és a rendezvények autóbuszos szolgáltatással történő ellátását, valamint a hosszabb távú szolgáltatás

feltételeinek meghatározását. Az új feladatok
végrehajtására vonatkozó intézkedési tervet
a társaság március 1-ig készíti el.
Európai kerékpárút-hálózathoz csatlakoznak
Új kerékpárút épülhet az Apc-Rózsaszentmárton-Szűcsi-Gyöng yöspata-Gyöng yös
útvonalon. A Kerékpárút a Mátra alján elnevezésű projekt a tervek szerint mintegy 2
milliárd forintból valósulna meg Rózsaszentmárton gesztorságával az érintett települések
által alapított konzorcium keretein belül. A
kerékpárút az Euro-Velo európai kerékpárút-hálózat részét képezné.
Új ügyvezető a tévé élén
A képviselő-testület tudomásul vette
Rostás Ákos, a Gyöngyösi Városi Televízió
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének lemondását,
aki 15 évig vezette a társaságot, amely a helyi
mozi üzemeltetése mellett a Gyöngyösi Újság kiadója is. A Gyöngyösi TV ügyvezetői
feladatainak ellátásával a képviselő-testület
2020. január 15-től Pifkó Tamást, a városháza eddigi sajtóreferensét bízta meg.
Beszámolók, tervek, ügyrendek
A gyöngyösi grémium tavaly decemberi
ülésén elfogadta a polgármester különböző
társulási tanácsokban végzett tevékenységről
szóló beszámolóját, valamint a kisebbségi
önkormányzatok 2019-es működéséről szóló
dokumentumokat is. Ugyancsak megszavazták a képviselő-testület és az önkormányzati
bizottságok 2020-as ügyrendjéről szóló előterjesztéseket, és elfogadták a Mátra Honvéd
Kaszinóval és a Kolping Család Kulturális
Egyesülettel kötött közművelődési megállapodások teljesítéséről szóló beszámolót, az
önkormányzat szociális szolgáltatástervezési
koncepcióját és a 2020-ra vonatkozó belső
ellenőrzési tervet is. Ugyancsak támogatták
a képviselők a következő két évre szóló környezetvédelmi feladattervet is.
Együttműködést ajánlott a képviselő
Horváth László országgyűlési képviselő
napirend előtt volt a képviselő-testület vendége. A honatya együttműködéséről biztosította a grémiumot, és válaszolt a képviselők
kérdéseire. Ugyancsak a napirendi pontok
tárgyalását megelőzően mutatkozott be a
képviselő-testület előtt dr. Tanárki-Fülöp
István, a Gyöngyösi Járási Hivatal nemrégiben kinevezett vezetője.

Szabad Városok Szövetsége
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere kezdeményezésére Gyöngyös is
csatlakozik az úgynevezett Szabad Városok
Szövetségéhez. A szövetség szervezése a közös értékeket, célokat rögzítő deklaráció
elfogadásával indul, a szövetség alakuló ülését még az év elején megtartják. Ugyancsak
megkereste az önkormányzatot Budapest
XV. kerületének polgármestere azt kezdeményezve, hogy a települések minél nagyobb
számban fogalmazzanak meg ellenállást az
önkormányzatok működését hátrányosan
befolyásoló kormányzati intézkedésekkel
kapcsolatban, különös tekintettel a helyi
adóbevételek célzott felhasználását előíró
törvénymódosítást is tartalmazó, jelenleg
parlamenti tárgyalás alatt álló úgynevezett
salátatörvényre. A grémium támogatta ezt a
kezdeményezést is.
Kitüntetésekről döntöttek
A Gyöngyös Város Kultúrájáért kitüntetést Miller Lajos Kossuth-díjas operaénekes,
a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti
Akadémia tagja veheti át a magyar kultúra
napja alkalmából rendezendő városi ünnepségen, míg közösségi kategóriában a Ká-Ró
Színkör, az Eszterházy Károly Egyetem
Gyöngyösi Károly Róbert Campusának
színköre kapja meg.
A Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért kitüntetést Csörgő Kata és Csörgő Terka egyetemi
hallgató testvérpár, a Berze Nagy János Gimnázium egykori tanulói megosztva kapták
meg, a Gyöngyösi Fiatalok a Művészetekért
kitüntetéssel Csanádi Bertold Balambér
gimnáziumi és zeneiskolai tanuló teljesítményét ismerték el, míg a Gyöngyösi Fiatalok a
Közösségért kitüntetést Zeltner Domonkos
egyetemi hallgató veheti majd át.
A képviselő-testület Marsi Zoltán rendőr
alezredest, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztályának vezetőjét terjesztette fel a Heves Megyei Rendészeti és
Közbiztonsági Díjra, míg a Heves Megyei
Klímabarát Díjra az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusát javasolta a Heves Megyei Közgyűlésnek.
Új taggal bővült a kistérség
A képviselő-testület támogatta Domoszló
csatlakozási szándékát a Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú Társuláshoz. Domoszló
2015-ben lépett ki a társulásból, melynek január elsejétől ismét tagja lett.
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A KÓRHÁZAT SEGÍTIK IDÉN A BÁLOZÓK

EMELKEDNEK AZ ADÓK

Mátraaljai Munkaadók EgyesüA szervezők és az alapítvány kuratóriuma
letével közösen Gyöngyös ön- örömmel fogad minden felajánlását, amit
kormányzata idén is megrendezi az adakozók a Bugát Pál Kórház Alapítvány
a városbált, a
térség legrangosabb társasági eseményét. A városbál
lehetőséget biztosít a tartalmas szórakozásra, tehetséges
gyöngyösi művészek bemutatkozására, és ami talán
ennél is fontosabb, minden
alkalommal jótékony célt
szolgál.
A bál helyszíne a résztvevők létszámától függően az
Orczy-kastély vagy a Mátra
Művelődési Központ lesz
február 1-jén, szombaton 19
órától.
A belépőjegy ára a korábIdén is színvonalas zenés és táncos műsor szórakoztatja majd a jótékonysági bálon résztvevőket
bi évekhez képest nem változott, idén is 15 ezer forintért lehet megvásárolni a Mátra Művelődési 11994600-04400017 számlaszámára juttatKözpontban. Minden belépő árából 8 ezer hatnak el. Az adomány utalása során a „Váforintot jótékonysági célokra fordítanak a rosbál 2020” megjegyzést kell a közleményben feltüntetni. Az adományról az alapítvány
szervezők.
A városbál résztvevői a gyöngyösi Bugát Pál igazolást állít ki.
A hagyományokhoz híven a városbál küKórház életmentő eszközeinek fejlesztését segítik, hozzájárulva ezzel a még hatékonyabb és lönleges gasztronómiai élményeiről a Kékes
korszerűbb gyógyítás biztosításához. Ameny- Étterem gondoskodik. A vacsora fogásai
nyiben valaki nem tud jelen lenni az esemé- mellé a Mátrai Borvidék legkiválóbb borait
nyen, akkor is van módja a Bugát Pál Kórház kóstolhatják meg a vendégek. Ezúttal sem
Alapítvány támogatására, támogatói jegy marad el a tombola, aminek bevétele természetesen a támogatási összeget növelni.
megvásárlásával, melynek ára 8 ezer forint.

SZERZŐDÉST BONTOTTAK
A képviselő-testület azonnali hatállyal felbontotta a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft. ügyvezetőjének munkaszerződését.
Eperjesi László 2015-ös megalakulása óta vezette az önkormányzati tulajdonú társaságot.
A város európai uniós pályázatait menedzselő
céget dr. Lénártné Benei Anikó vezeti.

TÁMOGATJÁK AZ ELLÁTÁST
Gyöngyös önkormányzata egy évvel meghoszszabbította ellátási szerződését a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (MMSZ). A szervezet
a mátrafüredi és a gyöngyösi időskorú lakosoknak is biztosít szociális ellátást. Az önkormányzat az MMSZ munkájához továbbra is
6,5 millió forinttal járul hozzá.

LETETTÉK AZ ESKÜT
Letették esküjüket a képviselő-testület előtt a
Mátrafüredi Részönkormányzat tagjai. A következő öt évben is Ferencz Angéla, Grassalkovichné Varró Zsuzsanna, Szuromi László és
Tóth János vesz részt a testület munkájában.
A Mátrafüredi Részönkormányzatot Faragó
Tamás, a gyöngyösi 1. számú választókerület
önkormányzati képviselője vezeti.

SEGÍT A KÉPVISELŐ
Miután Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője az Egerben polgármesterré
választott Mirkóczki Ádám mandátumát
átvette, a gyöngyösi képviselő-testületnek
céljairól elmondta: politikai tapasztalatait
felhasználva szeretné képviselni a térséget és
egész Heves megyét, valamint felajánlotta segítségét az önkormányzatnak.

FOTÓ: SUHA PÉTER

RÉGI-ÚJ ÜGYVEZETŐ
Tavaly december 1-jétől az eddig megbízott ügyvezetőként dolgozó Nagy Andrea
irányítja a még 2018-tól immár gazdasági
társaságként működő Gyöngyösi Kulturális
és Rendezvény Központot. A város képviselő-testülete még az ügyvezetői pályázatok
elbírálását megelőzően arról is döntött, hogy
az önkormányzat 10 millió forintos kiegészítő támogatást nyújt a társaságnak, melynek
2020-ra szóló programtervét is elfogadták.

A

FOTÓ: SUHA PÉTER

Idén 50 forinttal emelkedik, így 490 forint
lesz az idegenforgalmi adó mértéke Gyöngyösön. A reklámhordozókra kiszabott építményadó mértéke pedig 3000 forintról 9000
forintra változott. A vállalkozások pedig a
befizetett helyi iparűzési adójuk egy százalékát 2020-ban már nem csak verseny- és utánpótlássport-tevékenység, hanem kulturális tevékenység támogatására is megcímkézhetik.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATA LESZ
GYÖNGYÖSSEL PÁLOSVÖRÖSMARTNAK
Pálosvörösmart képviselő-testülete még
tavaly év végén kezdeményezte Gyöngyössel
közös önkormányzati hivatal létrehozását.
A gyöngyösi grémium akkor nem fogadta
be a kérelmet, így a Heves Megyei Kormányhivatal vezetője - törvényben rögzített
joga szerint - kijelölte a két települést a közös önkormányzati hivatal létrehozására. A
gyöngyösi képviselők január másodikai ülésükön döntöttek a csatlakozáshoz szükséges
határozattervezet részleteiről, végül pedig a
közös hivatal felállításához szükséges lépesek ütemezéséről állapodtak meg.
A határozat értelmében a Gyöngyösi
Polgármesteri Hivatalt meg kell szüntetni,
továbbá az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek alapító okirat létrehozásával kell a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról intézkedniük.
A januári rendkívüli ülésen továbbá dön-

tött a grémium a parkfenntartási feladatok
ellátásáról szóló közbeszerzés kiírásáról is.
A munkát az elmúlt öt évben a ZÖFE Kft.
végezte, azonban a társaság és az önkormányzat közös megegyezéssel felbontotta a
parkfenntartási szerződést. Az önkormányzatnak új közbeszerzést kell kiírnia a munkákra, amire egy egyéves szerződéses időtartamra szóló közbeszerzést indít a város.
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„TALÁN ITT CSEPEREDTEM FELNŐTTÉ”
Rostás Ákos 25 év után válik meg a
Gyöngyösi Televíziótól. Operatőrként
kezdte munkáját, majd gazdasági vezetőként dolgozott a helyi orgánumnál,
majd másfél évtizedig a televízió, és
ezzel párhuzamosan, 13 évig a Cinema Bridge mozi ügyvezető igazgatója
volt. Most a kommunikációt megújuló
energiára cseréli, napelemes rendszerek
tervezésével, kivitelezésével foglalkozó
saját vállalkozásában dolgozik tovább.
Múltról, jelenről, jövőről is kérdeztem. Engedjék meg nekünk a tegeződést, hiszen
huszonnégy évig együtt dolgoztunk.
FOTÓ: SUHA PÉTER

Rostás Ákos büszke arra, hogy egy jól
működő, biztos alapokon álló céget
ad át utódjának

– Hogyan kerültél a Gyöngyösi TV-hez?
– Egy operatőr kerestetik versenyre jelentkeztem 1995-ben, a hirdetést a képújságban
olvastam. Nekem ugyan se operatőri gyakorlatom, se kamerám nem volt, de gondoltam
majd itt megtanulom a szakmát. Aztán tényleg megtanultam. A verseny három nyertesének külsős státuszt ajánlottak, és ez a főiskola
megkezdése előtt egy izgalmas időszakot kínált. Úgy döntöttem, itt maradok, így az ajtón
történt első belépésem óta huszonöt év telt el.

A leköszönésemet nem tervezem végső
búcsúnak, nagyon jó érzésekkel távozom a
televízióból, azt gondolom, egy életképes cég
marad az utódomra, és remélem, hogy a kihívásoknak majd megfelel.
– Mi volt itt a legnagyobb kihívás számodra?
– Mondhatnám viccesen, hogy az elmúlt
tizenöt év. Minden évben az üzleti terv elfogadása a tulajdonossal, a költségvetések tisztázása nehéz pillanat volt. Azt gondolom, érdekes, de nehéz időszak volt, amikor évekkel
ezelőtt elindítottuk a tévé állandó pályázatait. Akkor még csak analóg módon, papíron
lehetett beadni a pályázati anyagokat, egy
eredeti, és nyolc másolati példányban. Nem
egyszer, egy rossz fénymásolón éjszakába
nyúlóan sokszorosítottam a kilenc anyagot,
közben a gépet ventillátorral kellett hűteni.
Érdekes és emlékezetes pillanat volt, amikor
elindult a digitális sugárzás. Amikor az analóg adót leszerelték, és este hat órakor már a
digitálisan sugároztuk műsorunkat.
– Mire vagy a legbüszkébb, amit televízióvezetőként elértél?
– Talán arra, hogy ez a csapat együtt
maradt az elmúlt tizenöt évben. Ugyan kisebb-nagyobb fluktuációval, de sikerült
megőrizni a csapat magját. Ember nélkül,
humánum nélkül ez soha nem mehetett volna. De azt hiszem, hogy mindannyian büszkék vagyunk a technikai eszközfejlesztésre, a
digitális technika bevezetésére, a HD sugárzásra, arra, hogy a médiahatóságnál büntetés
nélkül megúsztuk az elmúlt másfél évtizedet.
Soha egy forint büntetést nem kaptunk…
Arra is büszke vagyok, hogy soha nem maradt el műsor. Ez leginkább a kollégák érdeme.
– Mi a leghasznosabb tapasztalat, amit
az elmúlt évtizedek során megtanultál vezetőként?
– Itt tanultam meg írni, olvasni, gondolkodni, dolgozni. Most is így gondolom,
csupa nagybetűvel ezeket a szavakat. Talán
itt cseperedtem felnőtté. Nagyon fiatalon

kaptam bizalmat a várostól, hogy ezt a céget vezethessem, 28 éves voltam, amikor elfoglaltam az igazgatói széket a televízióban.
Nem tudom, volt-e olyan fiatal igazgató a városban, az elmúlt húsz-harminc évben, mint
én akkor. Persze fiatalon az ember bátor, és
olyan feladatokat is vállalhat, melyekről nem
tudja biztosan előre, sikerül-e megvalósítani,
vagy sem. De aztán az élet engem igazolt, és
a tervek megszületése után nem sokkal, talán
egy-két évre rá, meg is nyitottuk a mozit, ami
akkor egy jelentős fejlődése volt a cégnek.
Egyik napról a másikra duplájára nőtt a cég
és az árbevétele is.
– Mi a legkedvesebb emléked, amit magaddal viszel, és amire a legszívesebben viszszagondolsz?
– Ezen bizony sokat kellene gondolkodnom, mert nagyon sok szép emlék van. Nekem nagy öröm volt, például, amikor elindultunk a digitális sugárzással. Az, hogy az
országos tévék után a helyi tévéket is sikerült
bezökkenteni ebbe a mederbe, és nem az lett a
vége, hogy elsorvasztják a helyi médiaszolgáltatókat, hanem inkább még továbbfejlesztik,
ez akkor nagyon jó jövőkép volt. A moziban
pedig egy ünnepi pillanat volt, amikor a 3D-s
vetítés elindult. De arra is szívesen emlékszem, hogy a mozi nyitásakor a kollégák még
javában takarították a termeket, szerelték a
zárakat, amikor a földszinten már vágták az
ünnepi szalagot. De egy jó műsor, egy érdekes
stúdióvendég, mind-mind jó pillanat volt.
– És most hogyan tovább? Hol folytatod
a munkát?
– Messzire nem megyek, itt maradok
Gyöngyösön, és a saját vállalkozásomat fogom építgetni, ami napelemes rendszerek
tervezésével és kivitelezésével foglalkozik.
A megújuló energiák felé fordulok, cél a
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, mert
bizony komolyan el kell gondolkodnunk
a Föld jövőjét illetően, és hiszem, hogy a
napelemes rendszerek ehhez hozzá tudnak
járulni.
Pásztor Csilla

FORINTOT ÉS EURÓT IS AD AZ ÚJ AUTOMATA
Négy év után ismét üzemel bankautomata
Mátrafüreden, ami nagy segítség a helyeiknek
és a turistáknak is. A készpénzfelvételi lehetőséget egy olyan cég biztosítja, amely bankfüggetlen ATM-ek üzemeltetésével foglalkozik.
Az automatából forintot és eurót is fel le-

het venni, havonta két tranzakció 150 ezer
forintig ingyenes.
Faragó Tamás, a részönkormányzat vezetője elmondta: egy évig díjmentesen biztosítják a helyet az automatának.
Ollé Elina
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SZOMSZÉDOM, A FELÜGYELŐ
Csaknem két hónapja Ferenczy Dániel
irányítja Gyöngyösön a Városrendészetet. A vezetőváltás nem csak személycserét, de egy új, fiatalosabb, 21. századi
szemlélet bevezetését is jelenti az igazgatóság életében. Ferenczy Dániel maga
is hosszú évek óta városrendészként
tett a Gyöngyösön élőkért, igazgatóként
pedig eltökélt szándéka egy valóban városlakóbarát, az itt élő emberek érdekeit
szolgáló rendészet megteremtése.

– Merőben új
kihívásokkal
néz
szembe tavaly december óta, ami a
Városrendészetben
végzett munkáját
illeti. Melyek voltak
az első gondolatok,
amelyek a kinevezése után megfogalFerenczy Dániel
mazódtak?
– Az előttünk álló időszak számos kihívást tartogat, ugyanis egy újfajta, a mai kor
követelményeinek megfelelő városrendészeti apparátus fogja járni az utcákat. Fon-

tosnak tartjuk a szemléletváltást: bírságoló
szervezet helyett szolgáltató rendészetként
szeretnénk működni. A munkánkat a hatékonyabb kommunikáció, az együttműködés
és a határozottság jellemzi majd.
– Pontosan mit ért ez alatt?
–A határozottság abban nyilvánul meg,
hogy a jogellenes cselekmények elkövetőivel szemben, a fokozatosság és az arányosság figyelembevételével a leghatározottabb
intézkedéseket fogjuk megtenni, a helyszíni
bírságoktól a feljelentésig. Elővesszük és leporoljuk azokat a helyi rendeleteket, amelyek eddig az íróasztalfiók mélyén lapultak.
Lényeges szempont továbbá a rendőrség, a
polgárőrség és a városrendészet szorosabb
együttműködése, mert csak együtt lehetünk sikeresek. Ameddig állami részről a
rendőrségnek a bűnüldözés a kötelessége,
addig önkormányzati oldalról a városrendészetnek a bűnmegelőzésben kell nagyobb
szerepet vállalnia. A magunk részéről ebben
abszolút kezdeményezők leszünk. Így a jövőben erőteljesebb közterületi akciókra kell
számítani hatékonyabb jelenléttel, és egy
ezt támogató térfelügyeleti kamerafigyelés-

sel, amire korábban nem volt példa.
– Milyen konkrét intézkedéseket tervez?
– Prioritást élvez a Fő téren zajló forgalom szabályozása. Fontosnak tartom, hogy
az engedély nélkül behajtó, parkoló gépjárműveket kiszorítsuk a belvárosi gyalogos
övezetből. A Fő tér töltse be tényleges funkcióját, adjuk azt vissza a járókelőknek. Természetesen egyik intézkedés sem ér semmit,
ha nem nyitunk a lakosság felé. Van egy normáldíjasan hívható szám, a 06 70/866 9555,
amelyen elérhető az éppen szolgálatban lévő
közterületi járőrcsapat, így a lakosok közvetlenül nekik tehetnek bejelentést, gyorsítva
és hatékonyabbá téve az intézkedést. Várhatóan ősszel elindítjuk a „Szomszédom, a
felügyelő” programot. Ennek lényege, hogy
mind a tíz választókerület kap egy körzeti
felügyelőt, aki egyfajta bizalmi emberként
jelenik meg, a körzetlakók közvetlenül neki
tehetnek majd bejelentést, észrevételt. Így
szeretnénk csökkenteni az állampolgárok
és rendészetben résztvevő szereplők között
kialakult esetleges ellentéteket, és növelni a
szubjektív biztonságérzetet.
Mikó Dalma

SEGÍTIK ÉS JOBBÁ TESZIK A MEGYÉT
idén is megrendezte a
már hagyományosnak számító megyei
Prima-díjátadó gálaestet Egerben.
Mint elhangzott, a
szervezet elnökségének meggyőződése,
hogy Heves megyében is szükség van a
vállalkozói közösség
összefogásával megvalósuló rangos elismerésre, ahol szűkebb
hazánk életében kiemelkedő személyiségeit és közösségeit díA 2019-es év megyei Prima-díjasai, valamint a megyei Év
jazzák. Ők azok, akik
Vállalkozója Díjban részesülők tavaly Egerben vehették át
oly sokat tettek – és
az elismerést
tesznek folyamatosan
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szö- – megyénk szellemi, kulturális, művészeti,
vetségének (VOSZ) Heves megyei szervezete oktatási, művelődési, tudományos és sporté-

letének fejlesztéséért, a gazdasági-társadalmi
környezetünk jobbá tételének segítéséért.
A 2019-es év díjazottja lett a Cantus Argiensis Kulturális Egyesület, Bak Zsuzsanna
író és dr. Dinya László az Eszterházy Károly
Egyetem professzora.
A hagyományoknak megfelelően a VOSZ
most is meghirdette az országos Év Vállalkozója Díj, valamint a VOSZ területi szervezetei elnökségeinek szervezésében a megyei Év
Vállalkozója Díj pályázatot.
Megyei Év Vállalkozója Díjban részesült
Gál Mihály (Hugi Trafik Bt., Gyöngyös),
Szabó István (Szabó Ép-Ker Kft., Gyöngyös), Lauber Attila (RLB-60 Bt., Hatvan),
Molnár Sándor (Molnár Pékség, Nagyréde),
Hegyi Zoltán (HÉSZ-Vill Kft., Eger) és Balázs György (HÉSZ-Vill Kft., Eger).
AZ Országos Év Vállalkozója Díjat idén
megyénkből dr. Szepesi Richárd (Dreamland
Holding Zrt.) és a gyöngyösi Kovács Róbert
(TENDON Kft.) kapta meg Budapesten.
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FOGADÓÓRÁT TARTANAK A KÉPVISELŐK

A

z eredményesebb munkavégzés és érdekérvényesítés, valamint a gyorsabb és könnyebb kommunikáció érdekében
Gyöngyös önkormányzati képviselői lehetőséget teremtenek arra, hogy a választópolgárok személyesen is elmondhassák nekik véleményüket, javaslataikat.
A képviselőkkel az alábbi elérhetőségek közül választva léphetnek
kapcsolatba:
1. vk. Faragó Tamás ( JOBBIK-DK-MM-MSZP)
Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 16-17 óra között Kévés
Tamás alpolgármester irodájában, telefonos egyeztetést követően
(Gyöngyös, Fő tér 13.- 20/9472-159; farago.tamas@jobbik.hu)
2. vk. Kévés Tamás alpolgármester ( JOBBIK-DK-MM-MSZP)
Fogadóóra: minden hónap első szerdáján 16-17 óra között Faragó
Tamás képviselővel együtt, az alpolgármesteri irodában (Gyöngyös, Fő tér 13., 70/312-2636; keves.tamas@hivatal.gyongyos.hu)
3. vk. Tóth Szabolcs (MSZP-DK-JOBBIK-MM)
Fogadóóra: minden hónap utolsó hetének keddjén 16.30-17.30
óra között a Fecske Úti Tagóvoda igazgatói szobájában, illetve telefonos vagy elektronikus megkeresés esetén az előre egyeztetett
helyszínen és időpontban (Gyöngyös, Fecske út 4.; 70/933-3196;
tszabolcs701@gmail.com)
4. vk. Dr. Ördög István (VSZE-FIDESZ-KDNP)
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 17 órától a FIDESZ irodában, a FIDESZ frakció tagjaival együtt
(Gyöngyös, Hanisz tér 2., 70/866-9559)
5. vk. Percze László (MSZP-DK-JOBBIK-MM)
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén a képviselői irodában előzetes egyeztetést követően (Gyöngyös, Fő tér 13., 30/257-3907;
percze.laszlo@hivatal.gyongyos.hu)
6. vk. Ferenczy Tamás ( JOBBIK-DK-MM-MSZP)
Fogadóóra: minden hónap első keddjén 9 és 11 óra között (Gyöngyös, Móricz Zs. u. 4., 70/930-3249; jobbikferenczytamas6@
gmail.com)
7. vk. Besze Andrea ( JOBBIK-DK-MM-MSZP)

Fogadóóra: előzetes egyeztetést követően bármikor (Gyöngyös,
Móricz Zs. u. 4., 70/9303-273; jobbikbeszeandrea@gmail.com)
8. vk. dr. Szén Gabriella (DK-JOBBIK-MM-MSZP)
Fogadóóra: minden hónap első szombatján 8-10 óra között a
kispiacon dr. Végh Attila és Boári István képviselővel közösen (gabiszen@gmail.com)
9. vk. dr. Végh Attila (MSZP-DK-JOBBIK-MM)
Fogadóóra: minden hónap első szombatján 8-10 óra között a
kispiacon dr. Szén Gabriella és Boári István képviselővel közösen
(70/9303-212; dr.vegha@gmail.com)
10. vk. Bárdosné Kocsis Éva (VSZE-FIDESZ-KDNP)
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 15-18 óra között az
Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola előtt, illetve
ugyanaznap 17 órától a FIDESZ irodában, a FIDESZ frakció tagjaival együtt
(Gyöngyös, Hanisz tér 2.; 70/930-3276; nyolcvanas.10@gmail.
com)
Boári István
Fogadóóra: minden hónap első szombatján 8-10 óra között a
kispiacon dr. Végh Attila és dr. Szén Gabriella képviselővel közösen
(70/540-6408; boari.istvan@gmail.com)
Kepler Gyula
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 17 órától a FIDESZ irodában, a FIDESZ frakció tagjaival együtt
(Gyöngyös, Hanisz tér 2.; kepler.gyula@hivatal.gyongyos.hu)
Kiss Tivadar
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 17 órától a FIDESZ irodában, a FIDESZ frakció tagjaival együtt (Gyöngyös, Hanisz tér 2.
70/600-3638; kiss.tivadar@hivatal.gyongyos.hu)
Tuza György
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 17 órától a FIDESZ irodában, a FIDESZ frakció tagjaival együtt (Gyöngyös, Hanisz tér
2.; tuza.gyorgy@hivatal.gyongyos.hu)

VERSENYKÉPES TUDÁST ADNAK
Három karon és három képzési szinten
várja a továbbtanulás előtt állókat a
Gyöngyösi Károly Róbert Campus. Az
intézmény folyamatosan, a munkaerőpiaci igényekhez igazodva bővíti képzési
kínálatát, hogy megkönnyítse a végzett
hallgatók elhelyezkedését. A campuson
folyó munkáról dr. Bujdosó Zoltánnal, az
Eszterházy Károly Egyetem campusokért
felelős rektorhelyettesével beszélgettünk.

– A felsőoktatási intézmény kiválasztásakor fontos szempont, hogy a hallgatók által
megszerzett tudás mennyire versenyképes a
munkaerőpiacon. Mit tesz a gyöngyösi campus annak érdekében, hogy segítse a fiatalok
boldogulását?
– Folyamatosan fejlődésre törekszünk. Bár
a kötelező felvételi követelmények listájáról
törölték a középfokú nyelvvizsgát, ettől függetlenül elengedhetetlen legalább egy idegennyelv középszintű ismerete. Hallgatóink

ezért egyre több szakon vehetnek részt angol
nyelvű képzésen. Ez a tudás jelentősen növeli a lehetőségeiket. Ugyanez a célja a duális
képzésnek is. Ebben az esetben hallgatóink
a campuson kapják az elméleti, partnercégeinknél pedig a gyakorlati oktatást. Kortársaikkal szemben ők komoly versenyelőnyben
lesznek, hiszen hároméves munkatapasztalattal vehetik kezükbe diplomájukat.
– Melyek a legnépszerűbb szakok?
– Évek óta töretlen népszerűségnek örvend a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és
számvitel, valamint a mezőgazdasági mérnök
alapszakunk. Tavaly pedig komoly érdeklődés volt az első alkalommal meghirdetett
programtervező informatikus felsőoktatási
szakképzés iránt is. Hallgatóink megtanulják
a webes és mobiltelefonos alkalmazástervezést, -fejlesztést és -tesztelést, a robotprogramozást, az animációkészítést, valamint a
korszerű számítástechnikai eszközök alkal-

mazását, melyek ma már elengedhetetlen
ismeretek.
– Idén is indul új szak a gyöngyösi campuson?
– Beérett Lakatos Márk mesteroktató több
éves kemény munkája, így 2020 szeptemberében elindulhat a gyógy- és fűszernövények
felsőoktatási szakképzés. Hallgatóink elsajátíthatják majd többek között a termesztéstechnológiát, a vadon termő gyógynövények
gyűjtését, feldolgozását és felhasználását. Az
első visszajelzések alapján várhatóan újabb
népszerű szak születik a gyöngyösi campuson.
– Személyesen is ellátogathatnak a középiskolások az intézménybe?
– Február 1-jén 10 órakor és 8-án 12 órától tájékoztató napokkal várjuk a továbbtanulókat, akik a felvételi eljárás menete
mellett megismerkedhetnek az intézmény
képzéseivel, és személyre szabott tanácsadáson is részt vehetnek.
Nagy Réka
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NÉZŐPONTOK: ADOMÁNY ÉS HAGYOMÁNY
Angéla tanácstalan tekintettel ropogtatta az
ujjait, amikor a párja belépett a dobozokkal,
zsákokkal telített szobába. Kérdő tekintetére
már özönlöttek is a kétségek: „Kinek adhatnánk ezeket oda? Mama szekrényét is kiürítettem, hiszen már régen nincs velünk. Odaadjam Béláéknak a ruhákat? De mi van, ha
a szegénységüknél nagyobb a büszkeségük, és

Selejtezni és adakozni nem ugyanazt
jelenti. Csak jó állapotban lévő holmival jótékonykodjunk!

nem örülnek, hanem megsértődnek majd? És
ha nem is a méretük? Vagy szerinted levigyük
ezeket az adományboltba?”

„Oda semmiképpen – tiltakozott Jani – mi
ingyen odaadjuk, ott meg pénzért adják tovább, ne legyünk már egy ilyen lenyúlásnak a
részesei….!” Más megoldást nem találva mégiscsak elvitték az utánfutónyi ruhát az adományboltba, ahol az eladó kedvesen, de határozottan képviselte álláspontját: a hely szűke
miatt csak két zsáknyi és idényjellegű holmit
vesz át. Jani forrongott és puffogott, mert fogalma sem volt, mit kezdenek a többi ruhával.
Angéla is fájlalta, hogy segítő szándéka nem
ért célba, a szemétbe pedig nem akart semmit
kidobni.
Hagyaték maradék
Az adományboltok vásárlóközönsége vegyes, vannak köztük mélyszegénységben
élők és kincsvadászok is. Magas érzelmi intelligenciára vall, ha a környezettudatosságot
összekötjük a szociális jótékonysággal is, és
át tudjuk érezni, hogy az a vásárló, aki deficitből gazdálkodva araszol egyik hónapról
a másikra, csak egy-egy ruhát vásárol, még a
filléres dolgokból is. Jól meggondolva a tartósságra és a praktikumra fókuszál, ügyelve a
minőségre is, kerülve a szegénység látszatát.
Az adománybolt választékának jelentős részét
a hagyatékok teszik ki, melynek csekély része

lesz főként rászorulókat, intézményeket segítő adomány.
Szemét vagy nem szemét
Az adománybolt alkalmazottja felveszi a
maszkot, fertőtlenít, és elkezdi válogatni az adományt (naponta cca. 7 zsák) aminek a zöme: elázott; penészes; macskaszőrös; lyukas; foszlott
nyakú; agyonmosott; foltos; bolyhos; büdös
és kinyúlt. Néha félfogsorral, műmellel vagy
éppen piszkos pelussal gazdagítva a sort. Sokan nem tesznek különbséget a szemétbe és az
adományba szánt darabok között, pedig jó tudni, hogy a selejt nem egyenlő az adománnyal.
Jó üzlet jónak lenni?
Az adományboltokban bárki vásárolhat
anyagi helyzetétől függetlenül. Vagyis akár
adsz, akár veszel, mindenképpen jót teszel. A
filléres dolgokból összerakott működési költségek (bérleti díjak, bérek, járulékok, szállítási
költségek, adóterhek stb.) feletti részt (ha van)
karitatív célokra fordítjuk. Nem mellesleg segítjük egy olyan fenntarthatóbb világ megteremtését, ahol a tárgyak újra felhasználása
csökkenti a hulladék mennyiségét, javítja a
rászorulók életminőségét és segíti az érzékenyítés folyamatát.
Kincsesbarlang gyöngyös munkatársai

A SPORTOLÓK NEM ENGEDIK EL ÁKOS KEZÉT

M

inden előzetes várakozást felülmúlt az Erdős Ákos megsegítésére szervezett első Gyöngyösi
Kézilabda Jótékonysági Bálon
összegyűlt adomány. A Gyöngyösi Kézilabda
Klub így 870 ezer forinttal tud hozzájárulni
a ritka genetikai betegségben szenvedő kisfiú
gyógykezeléséhez, valamint az Ákos számára
szükséges segédeszközök megvásárlásához.
A belépőjegyért minden bálozó lehetőségeihez mérten fizetett, és a tombolatárgyakat is
maguk a résztvevők ajánlották fel. A helyszínt
és a vacsorát a VAMAV Étterem biztosította,
a rendezvényt a Kálváriaparti Általános Iskola
kézilabdás diákjainak tánca nyitotta meg.
Hiesz György polgármester, a bál fővédnöke köszöntőjében elmondta: az NB I-es csapat
és több száz fős utánpótlása értékes közössége
a városnak, kiemelkedő eredményeik mellett
pedig már többször bebizonyították, hogy
nem csak sportolóként, hanem emberként is
példaként szolgálnak.
Nagy Attila, a Gyöngyösi Kézilabda Klub
elnöke kiemelte: a csapatnak nem ez volt az
első karitatív akciója, hiszen a tavalyi Ferencváros elleni meccsük bevételét is már Ákosnak
ajánlották fel.
Azóta Ákos állapota javult, köszönhetően

A Gyöngyösi Kézilabda Klub már nem először segít Erdős Ákosnak

egy újfajta gyógyszeres terápiának. Mielőbbi
felépüléséhez azonban jelentősen hozzájárulna az olaszországi Sapre intézetben igénybe
vehető speciális, egy hetes, személyre szabott
kezelés.
Minden anyagi támogatás óriási segítség a
családnak, mondta Erdős Artúr, Ákos édesap-

ja, hiszen így tudják csak biztosítani az olaszországi út költségeit, és egy speciális kerekeszszék beszerzését.
A jótékonysági bál szervezői azt remélik, az
idei rendezvény akár egy városi sportbál hagyományait is megteremtheti.
Lónyai Linda
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MECCSEKKEL KEZDI AZ ÉVET A CSAPAT

zeretné megtartani 5. helyét a bajnokságban a szezon végére a HEDO B. Braun Gyöngyös férfi kézilabdacsapatának legénysége, amely
január elején elkezdte a felkészülést a tavaszi
szezonra. A bajnokságra való hangolódást
segíti a következő hetekben lejátszandó négy
Liga Kupa csoportmeccs is annak ellenére,
hogy egyelőre igencsak foghíjas a farkasfalka.
A mátraaljai farkasok a következő hetekben játsszák le négy Liga Kupa csoportmérkőzésüket is a Hatvani KSZSE és a
PLER-Budapest ellen.
– A Liga Kupában szokás szerint az idegenlégiósok nem léphetnek pályára. Mirko
Hercegre egyébként sem számíthatnék, hiszen tagja az év elején zajló Európa-bajnok-

ságon részt vevő bosnyák válogatottnak.
Ubornyák Dávid a magyar válogatott tagjaként szintén az Eb miatt nem lehet velünk,
Lubomir Duris pedig Szlovákia csapatával
Vb-selejtezőket vív. Sérülés miatt nem áll
rendelkezésemre Németh Tamás, így eléggé
szűk kerettel tudunk nekifutni címvédőként
a Liga Kupának. Szeretnénk továbbjutni a
csoportból, de elsősorban arra lesz jó ez a
négy meccs, hogy a bajnokságban kevesebb
szóhoz jutó játékosaink kiegészülve a fiatal
Jaros Olivérrel meg tudják mutatni éles helyzetben farkaskarmaikat. Irányítóink, Duris
és Ubornyák hiánya miatt, Sipeki Levente
és Gráf Martin lesznek – mondta Konkoly
Csaba vezetőedző.
A gyöngyösiek mestere szerint az osztály-

FELNŐTTEKKEL VERSENYZETT BOLDIZSÁR
Kiváló eredményekkel zárták a 2019-es esztendőt a gyöngyösi Parafa Úszóklub versenyzői.
Tavaly decemberben a csapat fiatalabb versenyzői Egerben, míg a nagyobbak Kecskeméten
szerepeltek, igyekezve javítani az év során elért
eredményeiken, mely többségüknek sikerült is.
Az egri versenyen Boári Benett és Tóth Lilla
gyarapította érmei számát, de Ozsvárt Gábor
és Győri Lizett is csak alig maradt le a dobogóról, miközben idei legjobb idejüket úszták.
Pampuk Panna a mellúszószámokban jeleskedett, és szerzett két második, valamint egy
harmadik helyezést.
A fiúk közül Magda Boldizsár hét számban
indult, és mindegyikben aranyérmes lett, melyek közül a 100 méteres gyorsúszásban megdöntötte saját korosztályos országos csúcsát,
és emellett elnyerte a korosztályában a verseny
legeredményesebb versenyzőjének járó különdíjat is. Szinte minden számban, ahol elindul-

tak, döntőbe jutottak a parafások, akik közül
Hegedűs Nándor három ezüstérmet nyert 50,
100 és 200 méteres pillangóúszásban, Ozsvárt Bence pedig bronzérmes lett 400 méteres
gyorsúszásban. Konta Kevin és Gulyás Csaba
is sokat javított egyéni legjobbján, ami mindenképpen biztató a jövőre nézve.
A kecskeméti versenyt megelőzően Magda
Boldizsár részt vett a XVI. Felnőtt Rövidpályás Országos Bajnokságon, ahol a 200 méteres hátúszásban B-döntőt úszva összesítésben
a 10., míg 50 méteres hátúszásban a 11. helyet
szerezte meg 14 évesen a felnőttek között.
Ugyancsak ezen a versenyen az előfutamok során négy korosztályos országos csúcsot úszott
50 és 100 méteres gyorsúszásban, 50 méteres
pillangóúszásban és a 200 méteres hátúszásban. Tavaly mindez kilenc alkalommal sikerült
Vaszkó Viktor tanítványának, mellyel folytatta
a korábbi évek remek szereplését.

VILÁGOSABB ÉS TISZTÁBB LETT AZ
USZODA

Megtörtént a szokásos év eleji karbantartás és fejlesztések a gyöngyösi strandon. A
teljes fertőtlenítésen és a vízcserén túl a fedett medencetér új LED világítást kapott.
A Parafa Úszóklub segítségével pályázati

támogatással megvalósult beruházástól jelentős energiamegtakarítást vár az uszodát
működtető Sportfólió Kft. Emellett egy új
vízminőség-szabályozó berendezést is beépítettek, mert a régi, tíz éves gépezet már elavult
– mondta Juhász Péter, a Sportfólió Kft. ügyvezetője.
Az úszni vágyók hétköznapokon reggel 6
órától este 6 óráig, látogathatják az uszodát
szerda kivételével, amikor is este fél 9-ig tart
nyitva a létesítmény. Hétvégén reggel 8 órától
este 6 óráig várja a komplexum a vendégeket.
Széles Nikolett

béli különbségnek még a szűk keret ellenére
is ki kell jönnie a Hatvannal és a PLER-rel
szemben. Érdekesség, hogy a hatvaniak
egyik hálóőre, Hudák Henrik, a HE-DO B.
Braun Gyöngyös kapusedzője.
– Mindkét ellenfelünk jól szerepel az NB
I/B-ben, ezért a Liga Kupa-találkozók a bajnokságra való felkészülésünket is segítik. Az
őszi szezon a Mezőkövesd elleni vereségünkkel nem az elképzeléseink szerint fejeződött
be, ám jelenlegi pozíciónk miatt sem kell szégyenkeznünk a bajnokságban. Szeretnénk a
tavaszi szezon végére is megtartani az ötödik
helyezésünket – jelentette ki Konkoly Csaba hozzátéve: büszkék arra, hogy Ubornyák
Dávid személyében a Gyöngyös is adhatott
egy játékost a válogatottnak.

REKORDOKKAL SZERZETT
ARANYÉRMET
A dobogó legfelső
fokán zárta a 2019es évet Roska László
az esztendő legutolsó, Budapesten
megrendezett megmérettetésén.
Az évzáró Nemzetközi
Masters
Úszó-versenyen a
Roska László
gyöngyösi sportoló
50 méteres pillangó és 50 méteres gyorsúszásban is egyéni rekorddal szerezett aranyérmet.
Habár 50 méteres mellúszásban 0,07 másodperccel elmaradt az általa hosszú ideje
tartott országos csúcstól, ennek ellenére sikerült ebben a versenyszámban is a legjobbként
szerepelnie.

TAVALY IS PETRA VOLT A
LEGJOBB
Tavaly is gőzerővel
készült a közelgő
olimpiára
Lévay
Petra. A gyöngyösi
születésű sportoló kitartásának meg is lett
az eredménye: a Magyar Triatlon Szövetség éves gáláján
immár negyedik alLévay Petra
kalommal vehette át
az év legjobb női parasportolójának járó díjat.
Petra örömét tovább növelte, hogy az egyéb
díjak mellett a tavalyi év után csapata ismét elnyerte a paraegyesületi rangsor első helyezését.
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Ízelítő

HÁJAS SÜTI

Hájas tészta
hozzávalók:
40 dkg darált háj
70 dkg liszt
1 tojássárgája
1 kk cukor
1/2 ek só
2 k ecet (20%)
kb.2,5 dl langyos víz
2 alma,
fahéj, cukor

A hájas tészta annak idején tipikusan a téli időszak, a farsangi mulatságok kedvelt finomsága volt.
Készítése ugyanis főleg a disznótorhoz volt köthető, hiszen, ahogy a neve is utal rá, legfontosabb alkotóeleme a disznóháj.
Emlékszem az otthoni disznóvágásokra, mindenkinek megvolt a feladata, én voltam a tálfogó, majd
később az ízesítésért is én feleltem. Ha sokan voltunk, volt idő úri huncutságokra is, például hájas
tésztát készíteni, friss hájból. A sok zsíros étel illata után, mennyei volt, a hájas sütemény illata. Persze
mindig a legegyszerűbb, lekvárral vagy diós habbal töltött került az asztalra. Most egy kicsit másabb,
talán az alma miatt frissebb sütemény receptjét szeretném megosztani önökkel. Mielőtt hozzákezdenénk, íme néhány gyakorlati jó tanács:
Érdemes egyszerre akár nagyobb mennyiséget is elkészíteni a tésztából. Ha adagonként lefagyasztjuk,
sokáig eláll.
A háj ne tepertőnek való vagy olvasztott legyen, hanem sütéshez-főzéshez felhasználható zsír.
A fehérbor vagy az ecet könnyedebbé, levegősebbé teszi a tésztát.
Készítés közben ne kerüljön a hájas tészta meleg helyre, mert felolvad a zsír, és nem lehet kinyújtani.
A leveles szerkezet azáltal alakul ki, hogy a vékonyra nyújtott hideg tésztarétegek között elhelyezkedő
zsír a sütés alatt megolvad, és megakadályozza a tésztarétegek összetapadását. Eközben a tészta és a zsír
víztartalma gőzzé alakul, és szétfeszítve fellazítja a tésztarétegeket.
Nagy Zoltán mesterszakács
A hájat egy órára hideg vízbe áztatjuk, majd lehártyázzuk, ledaráljuk. Átgyúrjuk 10 dkg liszttel, és félretesszük.
A többi hozzávalóból rugalmas tésztát készítünk, jól kidolgozzuk, míg hólyagos nem lesz. Kinyújtjuk, majd középre
rakjuk kinyújtva a lisztes hájat.
Fentről lefelé, alulról felfelé, és oldalról befelé összehajtjuk.
Lisztezett felületre félretesszük, kb. 20 percet pihentetjük, majd kinyújtjuk a tésztát, ismét összehajtogatjuk, és
megint pihentetjük 20 percig. Ezt a nyújtást-hajtogatást - pihentetést még legalább kétszer, jobb esetben háromszor
megismételjük.
A sütőt előmelegítjük 220 ºC-ra. Két centiméter széles és kb. 30 centis csíkokat vágunk. Az almaszeleteket a tésztacsíkra helyezzük, fedve egymást, megszórjuk cukorral és fahéjjal, majd szorosan feltekerjük.
Tepsire rendezzük, és forró sütőbe téve aranyszínűre sütjük. Amikor kihűlt, meghintjük porcukorral.

FOTÓ: BENEI LÁSZLÓ

ÉLMÉNNYÉ TESZIK A SZÜLÉST

Az év első színházi előadása hagyományosan az új évet köszöntő
hangverseny volt a Mátra Művelődési Központban. Az estet Kárpáti
István alpolgármester köszöntője nyitotta meg, majd a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar lépett színpadra Pánczél Kaludia énekművész
és Demeniv Mihály zeneakadémiai tanár közreműködésével.

A

Bugát Pál Kórház Szülészet-nőgyógyászati Osztálya immár öt éve a kórház újonnan épült épületszárnyában működik, kiváló infrastrukturális
feltételek mellett. A szülőszoba és az újszülött
osztály azonban a kórház régi épületében helyezkedik el, de
közvetlen kapcsolatban van a fekvőbeteg osztállyal.
Az intézmény elkötelezett a család- és bababarát szülészet
osztály létrehozása mellett, hiszen a környezetet is ennek
megfelelően alakítottuk ki. A szülőszobán bordásfalat biztosítottunk, labdáink vannak. A vajúdás során nem ragaszkodunk a régi elvekhez, figyelembe vesszük a vajúdó kérését
is – mondta dr. Szelva István osztályvezető főorvos.
Weisz Péter főigazgató hozzátette: a kórház által pályázaton elnyert 53 millió forintból azt szeretnék elérni, hogy a
szülőszobai traktus a tárgyi feltételek biztosításával felzárkózzon az osztály színvonalához. A klimatizált, egyedi fürdőszobával ellátott apás rooming-in szobás osztály mellé egy,
a 21. századnak megfelelő szülőszobát fognak kialakítani.
Az alternatív szülőszobai lehetőségek biztosítása mellett
a Bugát Pál Kórház szülészetén megteremtik a biztonságos
vajúdás személyi és tárgyi feltételeit. Kiemelt céljuk, hogy a
beérkező kismamák és apukák minél komfortosabb körülmények között éljék meg a születés „misztériumát”, ehhez
szükséges a szülőszoba felújítása.
Az eszközbeszerzés már az év elején elkezdődik, az építési
felújítást december végéig szeretnék befejezni.
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ÚJ ÉVTIZED ÚJ ISKOLA, 2020-BAN IS
ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLNAK A NYOLCADIKOSOK

Ú

j évtized új iskola, akár ez is lehetne a mottójuk a nyolcadikos
diákoknak, hiszen 2020. január
18-án meg kell írniuk a központi felvételit, és február 17-ig le kell adniuk
a jelentkezésüket, el kell dönteniük, hogy a
2020/2021-es tanévet melyik iskolában szeretnék kezdeni. Az iskolaválasztás minden
évben nagy dilemma elé állítja a tanulókat és
szüleiket..

– Megkérdeztük Majkutné Tóth Emmát, a
jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium,
Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium igazgatónőjét, hogy milyen tapasztalatai vannak a pályaválasztással kapcsolatosan.
– Hosszú évek tapasztalata, hogy a diákok
döntő többsége még nem tudja, és nem is
várható el, hogy 14 évesen végleges döntést
hozzon arról, hogy milyen szakterületet válasszon, és a folyamatosan változó munkaerőpiaci helyzet sem könnyíti meg a dolgukat. A

választás során sokan nem veszik figyelembe,
pedig nagyon fontos, hogy a tanuló a diákéveket követően 40-50 évig aktívan dolgozik,
ezért fontos, hogy konvertálható tudást kapjon, olyan képzésben részesüljön, ami képessé teszi új ismeretek elsajátítására, a munkaerőpiaci váltásokra.
– Az Önök iskolája milyen lehetőségeket
tud biztosítani a diákjai számára?
– Tapasztalataim szerint a szülők keresik
az olyan iskolákat, ahol a gyerekük érettségit szerezhet – ami a legfontosabb útravaló
a továbbhaladáshoz –, és ahol a tanulmányai
alatt pályaorientációs támogatást kap. Értékelik, ha az iskola több továbbtanulási útvonalat is felmutat a tanulók számára. Emellett
egyre hangsúlyosabbnak érzem a szülők részéről az egyéni odafigyelés igényét.
A Deák Ferenc Gimnázium abban a szerencsés helyzetben van, hogy a fent említett
kívánalmaknak mindenben meg tud felelni.
Az OTP Fáy András Alapítvány, amelynek
a mintaiskolája vagyunk, a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási képzés, a pénzügyi
tudatosságra való nevelés mellett kiemelt
hangsúlyt fektet a pályaorientációra is. Iskolánkban kihelyezetten működik a Karrieriskola, ami önismereti tréninggel és pályatükrökkel segíti a diákok tájékozódását, későbbi
döntését.
A továbbtanulást támogatja együttműködésünk az Eszterházy Károly Egyetemmel.
Vannak olyan tanulóink, akik tavaly már
középiskolásként sikeresen kapcsolódtak be
az egyetemi tudományos diákköri munkába.
Ennek fényében ők bizonyára megfontoltan
választanak pályát, akár az agrár- és vidékfejlesztési, akár a gazdaság- és társadalomtudományi, vagy pedagógus, bölcsészettudományi, természettudományi, művészeti,
valamint a sporthoz és egészségügyhöz kötődő karokon.
A Budapesti Gazdasági Egyetem bázisiskolája vagyunk, így bekapcsolódhattunk a
BGE Nyári Egyetem programjába és egyéb
pályaorientációs rendezvényeibe, ahol tanulóink első kézből kaphattak információkat a
képzések sajátosságairól.
A fentiek jó fórumai az egyéni képességek
kibontakoztatásának. Összefoglalásul azt
mondhatom, hogy ha az iskola törekvéséhez
a szülő támogatása társul, akkor a Deák-di-

ákok magabiztosan hozhatnak döntést az
érettségi utáni továbbhaladásukról.
– Van-e új képzési területe az iskolának?
– Iskolánk három tanulmányi területen indít képzést a 2020/21-es tanévben.
Hagyományos képzési területeink eddig
az emelt óraszámú idegen nyelvi, illetve az
emelt óraszámú informatikai képzés voltak.
Az idén új terület is megjelenik a lehetőségek között. A tavalyi év során együttműködési megállapodást kötöttünk a Gyöngyösi
Kézilabda Klubbal, ami támogat egy új
tanulmányi területet, az emelt óraszámú
sport-biológia-egészségtant. Ide várjuk
azokat a diákokat, akik aktívak, szeretnek
sportolni, esetleg elkötelezett sportolók.
Ez a képzés támogatja továbbtanulásukat a
sporthoz vagy egészségügyhöz kapcsolódó
életpályákon.
Tanulmányi területeinkről további információkat az érdeklődők az iskola honlapján találhatnak: http://www.jaszdeak.sulinet.hu/
– 2018-ban karácsonyi adományozó akcióban vettek részt, erről mi is írtunk. 2019ben is volt hasonló programjuk?
– Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink
bekapcsolódjanak különböző érzékenyítő
programokba. A karácsonyi adományozó
akciónk egyidős a mintaiskola-létünkkel, de
az elmúlt öt évben bővült az együttműködő szervezetek száma. Az idén az OTP Fáy
András Alapítvány, a Humanitás Szociális
Alapítvány, a Budai Középiskola és a mi iskolánk vett részt az országos ajándékgyűjtési
akcióban. Országosan 140 család számára tehette szebbé ez az akció karácsonyt. A szervezetekkel közösen diákjaink által dekorált
papírzsákokban adományokat (elsősorban
tartós élelmiszert, játékokat,) gyűjtöttünk, és
ezeket eljuttattuk a rászoruló családoknak.
Jászárokszálláson 53 családot ajándékoztunk
meg. A Humanitás Szociális Alapítvány támogatásával két jászberényi óvoda eszköztárát is fejleszthettük mintegy negyedmillió
forinttal: a jászberényi Fürkész óvodának és a
portelki Hétszínvirág óvodának adományoztunk játékokat, az óvodások kitörő örömmel
és lelkesedéssel vették birtokba ezeket az
ajándékokat.
– Köszönjük a beszélgetést, és sok sikert
kívánunk az iskola vezetéséhez!
(x)
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