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Most összefogásra és fegyelemre van szükség!
A közterületeken is kötelező maszkot viselni
Több pénz jut kátyúzásra
Ne rutinból közlekedjen!
Elindultak az új helyi járatok
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8-9. oldal
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agyon találó ez a magyar közmondás is, hiszen a kormány és
a parlament egy-másfél hónapos
késéssel, de meghozta a feltétlenül szükséges szigorító intézkedéseket a
koronavírus okozta járvány csökkentése érdekében.
Nyár vége óta itt a Covid második hulláma.
A vírusterjedés lokalizálása és csökkentése
érdekében Gyöngyösön már augusztus végén szigorító intézkedéseket vezettünk be
a bölcsődékben és az óvodákban, valamint
lemondtunk minden őszre tervezett városi
nagyrendezvényt. Szeptemberben ismét látogatási és kijárási tilalmat rendeltem el az
Idősek Bentlakásos Otthonában, a tömeges
megbetegedés elkerülése érdekében bezártunk több önkormányzati intézményt, és
korlátoztuk a városházán a személyes ügyintézést. A határozott és tudatos fellépésnek az
év első felében és az ősz elején is megvolt az
eredménye Gyöngyösön.
Az ember azt gondolta volna, hogy mindan�nyian tanultunk a tavasszal történtekből, és
a kormány is időben lép: egyebek között szigorítja a maszkhasználatot és a közösségi találkozásokat, betiltja a rendezvényeket, hogy
most ne álljon le a gazdaság, mint az év első

felében.
Vártunk, de szinte semmi nem történt. Rohantunk a katasztrófa felé. Kérdéses, hogy a
mostani, november elején megtörtént szigorítás vajon képes lesz-e megállítani az ország
szekerét a szakadék előtt.
Félő, hogy fogja-e bírni a nyomást az utolsó
tartalékait felélő, kivérzett magyar egészségügy, különösképpen a kórházak. Lehet, hogy
eszközökből, ágyból van elég, de lesz-e elég
orvos, segítő ápolói kéz? Hiszen sok a beteg
közöttük is, és sajnos már egészségügyi dolgozók, orvosok is áldozatul esett a járványnak.
Mi lett volna, ha szeptember elején szigorít
a kormány? Nagyjából lehet tudni a válaszokat: laposabb lenne a járványgörbe, kevesebb
lenne a halott, a kórházak pedig nagyobb
eséllyel bírtak volna a betegek tömegével.
Szinte nem múlik el nap, hogy munkahelyen,
üzletekben, társaságban ne hangozna el az a
mondat: „Ő is beteg…” „Miskolcon gépre tették…” „Tudod, hogy meghalt…?” – jönnek a
hírek, álhírek.
Megérte ez?
A bölcsődék, az óvodák és az iskolák bezárása
nélkül, de szigorú szabályok mellett talán a
nagyon fontos munkahelyvédelem is bizto-

sabb lábakon állna.
Most, hogy végre megtörtént a szigorítás első
lépése, arra kérek mindenkit, hogy ne szitkozódjon, ne átkozza a döntéshozót! Nem játszhatunk emberéletekkel!
Úgy gondolom, lelkiismeretes városvezetőként felelősséggel tartozom minden gyöngyösiért.
Most összefogásra és fegyelemre van szükség!
De fontos a türelem is. A stressz, a félelem, a
kétségbeesés leküzdésében segíthet, ha már
most lélekben felkészülünk a közelgő adventre és az év végi ünnepekre. Legyünk erősek,
és bírjuk ki ezeket a béklyókkal nehezített
hónapokat annak reményében, hogy a karácsony valóban családi körben eltöltött, boldog ünnep lehessen mindannyiunknak.
Vigyázzunk egymásra, a másikra, tartsuk be
a higiénés utasításokat, gyakoroljunk önmérsékletet, fogjuk vissza a bulizástól a gyermekeket, az unokákat!
Mert egymásra vagyunk utalva.
Mindannyiuknak köszönöm a megértést!
Bizakodnunk kell, de tudatosan készülnünk
kell arra is, hogy jöhetnek még rosszabb napok...
Hiesz György polgármester
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VESZÉLYHELYZET:
ÚJABB SZABÁLYOK LÉPTEK ÉLETBE

A

megbetegedések csökkentése érdekében az eddig bevezetett korlátozásokon túl újabb szigorításokat léptetett életbe novemberben

a kormány.
A veszélyhelyzet idején – a kötelező maszkviselés mellett – az alábbi szabályok léptek életbe:

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom van érvényben, mindenkinek haza
kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alól
mentesül a munkavégzés, amelyet azonban
igazolni kell.
VENDÉGLÁTÁS
Az éttermek vendéget nem fogadhatnak,
vendégnek ott csak az étel elvitele céljából
lehet tartózkodni. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.
Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak
nyitva, és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak
ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, mas�szőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.
A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
SZABADIDŐ
Minden gyülekezés tilos.
Minden rendezvény megtartása tilos,
ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg.
A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása
engedélyezett.
A szabadidős létesítmények használata ti-

los, beleértve különösen a fitnesztermeket,
fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.
OKTATÁS, NEVELÉS,
INTÉZMÉNYEK
A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint
nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza
meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9.
osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai
az iskolaigazgató döntése szerint működnek.
Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg.
Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat - külön kormányrendeletben foglaltak
szerint - hetente tesztelni kell.
CSALÁD
Magán- és családi rendezvények (például:
születésnap) 10 főig megtarthatóak.
Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.
Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg,
azonban az eseményen csak meghatározott
személyek vehetnek részt.
A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 ezer
főnél nagyobb település egyes közterületein
a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység
során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

GYÖNGYÖSÖN
IS BEZÁRTAK AZ
INTÉZMÉNYEK
A november 10-én éjféltől hatályba
lépett, veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányrendelet értelmében bezárt Gyöngyösön a Mátra Művelődési Központ, a
Vachott Sándor Városi Könyvtár, a Cinema Bridge Mozi, a Mátra Honvéd Kaszinó.
Nem látogatható a Dr. Csépe György
Uszoda és Termálstrand, a laktanyában
lévő műfüves futballpálya, a Dr. Fejes
András Sport- és rendezvénycsarnok, a
Vályi-Nagy Károly Tornacsarnok, a Sport
Úti Sporttelep és a Kömlei Károly Sporttelep.
A sportlétesítményeket – kivéve a két
sporttelep futópályáját, amit kocogásra a lakosság is használhat – csak a verseny-rendszerben résztvevő igazolt sportolók használhatják edzésre és zárt kapuk
mellett megrendezett versenyekre.
A Családi Intézetben csak házasságkötés, valamint temetés megszervezése
engedélyezett. A szertartáson kizárólag
a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a
házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók
testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen.
A temetésen a kormányrendeletben
foglaltak szerint legfeljebb 50 fő vehet
részt.
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VESZÉLYHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ
INTÉZKEDÉSEK GYÖNGYÖSÖN
A járvány terjedésének megelőzése érdekében november 6-tól a gyöngyösi piacok
teljes területén – beleértve az őstermelői
részeket, a kereskedelmi vagy vendéglátói tevékenységet folytató üzleteket
–, kötelező a maszkviselés, valamint a
lehetőség szerinti minél gyakoribb kézfertőtlenítés.

Gyöngyösön az alábbi intézkedések léptek
életbe november 13-án, pénteken a polgármester védelmi intézkedésekre vonatkozó
rendelkezése alapján:
A parkok, zöldterületek és erdő kivételével
Gyöngyös teljes területén kötelező a maszkviselés a koronavírus-járvány terjedése miatt.
A maszkhasználat kiterjed a városhoz közigazgatásilag tartozó Farkasmály, Mátrafüred,
Sástó, Mátraháza és Kékestető épített (pl.
parkolók, áruházak parkolói) területeire is.
•
A Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban továbbra is szünetel az ügyfélfogadás, kivéve az
anyakönyvi csoportot, akkor, ha az ügyintézéshez a személyes megjelenés szükséges.
•
Az általános rendezvénytilalom következtében elmarad a december 4-re tervezett Operagála, és az adventi műsoros programsorozat.
Advent négy vasárnapján megtartják meg�gyújtják a város adventi koszorúján a gyertyákat, a Fő téren felállítják a mindenki
karácsonyfáját, ahol szintén meggyújtják a
gyertyákat, valamint lesz betlehemi állatsimogató is.
•

A rendezvénytilalom értelmében nem nyit ki
a jégpálya.
•
Elmarad a Gyöngyös Város Szociális Ügyéért, az Év Utánpótlás Leány Sportolója, az Év
Női Sportolója, az Év Utánpótlás Fiú Sportolója, az Év Férfi Sportolója, az Év Utánpótlás Csapata és az Év Felnőtt Csapata kategóriában, a Gyöngyös Város Kultúrájáért
kitüntetés átadása.
•
Elmarad a 2021-es városbál.
•
A kutyafuttatók használatát nem érinti a
rendelkezés.

A szabályok betartását a rendőrség és a Városrendészeti Igazgatóság munkatársai ellenőrzik. A szabályok megszegését a rendőrség
szankcionálja a kormányrendeletben foglaltak alapján.
Mindenkit kérünk, hogy a biztonságunk érdekében tartsa be a szabályokat!
A növekvő adatok arra intenek, hogy az
eddigieknél is fokozottabban kell ügyelni a
megelőző intézkedések betartására. A fertőzés üteme csak akkor csökkenthető, ha továbbra is következetesen ügyelünk a maszkhasználatra, a fertőtlenítésre és az egymás
közti távolság betartására.

COVID-SZŰRŐPONTOT NYITOTTAK A PESTI ÚTON
November 10-én reggel 8 órakor a Pesti
út 2. szám alatt megnyitott az a Statikus
mintavételi pont, ahol a háziorvos által
küldött betegeket tesztelik.

A tesztelő pont kialakításával naponta négyszer több mintavételre van lehetőség, hiszen
sokkal kevesebb időt vesz igénybe a tesztelés
ahhoz képest, mint amikor a mentőknek
egy-egy megadott címre kellett kivonulniuk
a Covid-szűrés elvégzéséhez – mondta Fodor
István, a gyöngyösi mentőállomás vezetője.
A mintavételi ponton hétköznap és hétvégén is 8 és 18 óra között, előzetes beje-

lentkezés alapján fogadják azokat, akiket a
háziorvos irányít a szűrésre. A vizsgálat időpontjáról a mintavételi pont munkatársai
azon a telefonszámon értesítik a pácienseket, amit az orvos által kitöltött bejelentőlapon feltüntetnek.
Fodor István hozzátette: a Pesti út 2. szám
alatti ingatlant a tulajdonos, Gyöngyös önkormányzata bocsátotta rendelkezésükre,
miután a feladat elvégzésére alkalmassá tette
az épületet. A teszteléshez szükséges felszerelésről, valamint a minták elszállításáról az
Országos Mentőszolgálat gondoskodik.
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KÉTMILLIÓVAL TÖBB JUT ÚTJAVÍTÁSRA
A pandémia miatt idén novemberben
nem adják át ünnepélyes keretek között
a Gyöngyös Város Szociális Ügyéért
kitüntetést – döntött októberi ülésén a
város képviselő-testülete, amely rendeletet alkotott a város névhasználatáról,
továbbá jóváhagyta, hogy a csecsemők
továbbra is díjmentesen kapják meg a
rotavírus elleni oltást.

TÖBB PÉNZ JUT KÁTYÚZÁSRA
Az októberi ülésen több feladathoz is többletforrást rendelt a testület. A képviselők
úgy döntöttek, hogy az előterjesztésben
megjelölt 5 millió forint helyett a következő
időszakra 7 millió forintot biztosítanak a városi utak, a közúti jelzések és berendezések,
valamint a közmű-műtárgyak javítására és
pótlására.
A turisztikai táblák pótlásához mintegy
1,2 millió forintos plusz forrást biztosítottak. Ez magába foglalja, az M3-as autópálya
mellett lévő Mátra tábla és a McDonalds étteremnél lévő turisztikai táblák pótlását.
A testület döntött arról is, hogy mindenképp meg kell oldani a Felsővárosi Általános
Iskola beázási problémáját. Az intézmény
évekkel ezelőtt átkerült az államhoz. Az akkor létrejövő vagyonkezelési szerződés értelmében a felújítás a KLIK feladata. Így az önkormányzat levélben keresi meg a fenntartót,
hogy végezze el a szükséges munkálatokat.
Amennyiben a KLIK ezt nem teszi meg, a
helyhatóság állja a felújítás közel 12 millió
forintos költségét azzal a feltétellel, hogy továbbszámlázza a felújítás költségeit a Hatvani Tankerületi Központ felé.
FOLYTATÓDIK A ROTAVÍRUS
ELLENI VÉDŐOLTÁSI PROGRAM
A korábbi éveknél egymillió forinttal többet, mintegy 8,6 millió forintos forrást biztosít a képviselő-testület Gyöngyös 2021.
évi költségvetéséből annak érdekében, hogy
jövőre is folytatódhasson a rotavírus elleni
védőoltási program. A térítésmentes vakcinát a 2021. január 1. és december 31. között
született, 6-24 hetes csecsemők törvényes
képviselői kérhetik. Az elmúlt évek adataiból
az látszik, hogy nagy az igény a védőoltásra,
csak 2019-ben több mint 200 gyermek részére igényelték a szülők az oltóanyagot.
FELSZÁMOLJÁK AZ ILLEGÁLIS
HULLADÉKLERAKÓKAT
Elfogadta a képviselő-testület a Várostérség
Fejlesztő Kft. Európai Unió által támogatott
pályázatokról szóló beszámolóját. Kiderült,

ezek jórészt már közbeszerzési fázisaiban
vannak. A grémium kérésére a kft. vezetője
a következő testületi üléseken tájékoztatást
ad majd arról is, hogy az egyes pályázatokkal
kapcsolatban milyen költségeket számoltak
el, illetve mekkora kár érte az önkormányzatot az olyan, befejezés előtt lévő projektek
kapcsán mint a kerékpárút vagy a Mátra Művelődési Központ energetikai korszerűsítése.
A képviselők döntöttek arról, hogy az önkormányzat él a lehetőséggel és elindul azon
a teljes támogatást biztosító pályázaton,
amely segíti az illegális hulladéklerakók felszámolását. Gyöngyös lakosságszám-arányát
tekintve a város 15 734 000 forint támogatásra tud pályázni. A pályázat célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető, illegálisan lerakott, elhagyott
hulladék összegyűjtése.

ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTTÉK A
NÉVHASZNÁLATOT
A képviselő-testület új rendeletet alkotott
Gyöngyös jelképeihez és névhasználatához
kapcsolódóan, így november elsejétől polgármesteri hatáskörbe került, hogy kik és
milyen formában használhatják Gyöngyös
címerét, zászlaját, valamint a városlogót.
Szintén polgármesteri határkörbe került a
Gyöngyös elnevezés, valamint a közigazgatásilag hozzá tartozó Mátrafüred, Mátraháza,
Kékestető, Sástó és Farkasmály névhasználatának engedélyezése. Továbbá a rendelet
tartalmazza azokat a méretre, színre, alkalmazási formára vonatkozó előírásokat, melyek alapján a kérelmező engedélyt kaphat.
Ugyanakkor a képviselő-testület meg is tilthatja a névhasználatot, ha az az önkormányzat jogát vagy jogos érdekét sérti.

IDÉN IS KIVÁLÓ SZAKEMBER A
DÍJAZOTT
Pető Andrásné Szerző Margitnak, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Pszichiátriai
és Szenvedélybetegek Közösségi és Nappali
Ellátását biztosító intézmény vezetőjének
ítélte a helyi képviselő-testület a Gyöngyös
Város Szociális Ügyéért kitüntetést. A szakember 2006 óta dolgozik Gyöngyösön,
szociális területen, 2011-től vezeti a Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Közösségi és
Nappali Ellátásáról gondoskodó intézményt.
A kitüntetést a pandémiára való tekintettel
nem adják át novemberben, a szociális munka napján.

A RENDEZVÉNYEKRŐL
DÖNTÖTTEK, DE A KÖLTSÉGEKRŐL EGYELŐRE MÉG NEM
A grémium elfogadta a Gyöngyösi Kulturális
Nonprofit Kft. 2021. évi rendezvénytervét,
ugyanakkor a költségeket csak tájékoztató
jelleggel hagyják jóvá, a tényleges költségigényekről a pandémia miatt a város jövő évi
költségvetésének tervezésekor határoznak.
Kétséges ugyanis, hogy a járvány meddig
tart, így jelenleg azt sem lehet tudni, hogy
a tervezett rendezvények közül mi tartható
majd meg.

KEDVEZMÉNY A
KÖNYVTÁROSOKNAK
Egy központi döntést követően a könyvtári
dolgozók a korábbi közalkalmazotti státuszból a Munka Törvénykönyve alá tartozó
munkavállalókká váltak, így számos kedvezménytől elestek. Azonban a képviselők
egyetértettek abban, hogy ezt a helyzetet
rendezni kell, így a városi könyvtár igazgatója felhatalmazást kapott arra, hogy a testület
által megállapított kedvezményeket jóváhagyja a kollektív szerződésben. A jövőben
a munkavállalók bérrendezése a városi cégekhez hasonlóan évente történik, emellett
egyebek között megmaradt a cafeteria juttatás és a nyelvpótlék is.

GAZDÁRA TALÁLTAK AZ
INGATLANOK
A képviselő-testület elbírálta a Pesti úti, a Baross Gábor utcai és a mátrafüredi Parádi úti
üdülő és volt óvodaingatlanokra kiírt pályázatokat. A Pesti úti ingatlanrészre vonatkozóan az önkormányzat a nyertes pályázóval
adásvétellel vegyes csereszerződést köt, mel�lyel a területre vonatkozó településrendezési
célok is megvalósulnak. A volt óvoda és a
mellette lévő üdülőre kiírt pályázat is eredménnyel zárult. Az ingatlanokon a vevő a
szomszédos volt strand területével összevonva lakóparkot létesít.
A Baross Gábor utcai ingatlanokra vonatkozó pályázat eredménytelen volt, így a
grémium új pályázat kiírásáról döntött. A
Fő tér 4-6. szám alatti ingatlan kapcsán a
testület nem fogadta el a vevő ajánlatát, így
változatlan feltételekkel ismételten felajánlja
a társasházban lévő padlásteret az alatta lévő
lakás tulajdonosának. A Sárhegyen lévő helyiség tekintetében a használati szerződések
meghosszabbításáról döntött.
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GYÖNGYÖS IS BEKAPCSOLÓDNA AZ ÚJ
OTTHONTEREMTÉSI PROGRAMBA
A koronavírus-járvány jelentős hatással
van a helyi gazdasági környezetre is,
ezért szükség volt Gyöngyös idei költségvetésének módosítása. A változtatás
miatt ebben az évben új kötelezettségvállalás esetén komoly önkorlátozásra lesz
szükség.

SZŰKRE SZABOTT KÖLTSÉGVETÉS
A gyöngyösi képviselő-testület szeptemberi
ülésén a grémium módosította a város idei
költségvetési rendeletét. Erre egyebek között
azért volt szükség, mert az önkormányzat
bevételeit jelentős mértékben csökkentették
a koronavírus következtében előállt veszélyhelyzettel összefüggő központi rendelkezések, melyek befolyásolták a helyi gazdaság
alakulását is, ezzel együtt a helyi adóbevétel
mértékét. A szeptemberi adóbefizetés ilyen
szempontból is kulcsfontosságú volt.
Kovács Róbert, a városháza pénzügyi igazgatója kiemelte: az eddigi befizetések alapján
megállapítható, hogy összességében a júniusban már módosított tervnek megfelelő befizetés teljesült a hónap közepéig.
Kedvezőtlen azonban, hogy a módosítás
után az önkormányzat gyakorlatilag már
nem rendelkezik általános tartalékkal, amely
komoly nehézséget okozhat az év hátralévő
időszakában, de a szűkre szabott költségvetési keretek miatt bizonyos kommunális
közszolgáltatások terén is kompromisszumra
kényszerül. A költségvetés végrehajtása érdekében idén új kötelezettségvállalások terén is
komoly önkorlátozásra lesz szükség.

OTTHON, ELÉRHETŐ ÁRON
A képviselő-testület javaslatot tett arra, hogy
Gyöngyösön mely területek sorolhatók a
rozsdaövezet kategóriájába, amelyek később
bevonhatók lesznek a Városi Otthonteremtés Programba.
A Parlament még júliusban fogadta el a
rozsdaövezeti akcióterületek létrehozásához
szükséges intézkedésekről szóló törvényt,
majd felhatalmazta a kormányt, hogy a települési önkormányzatok véleményének
kikérését követően rendeletben jelölje ki a
rozsdaövezeti akcióterületeket. A törvény
lehetővé teszi, hogy az akcióterületeken – az
általános 27 százalékos áfakulcs helyett –
kedvezményes 5 százalékos ÁFA kulccsal lehessen értékesíteni a többlakásos lakóingatlanban a 150 négyzetméter alatti lakásokat.
Az intézkedéssel elérhető áron jó minőségű új otthonok épülhetnek az évtizedek
óta elhanyagolt, pusztuló, ugyanakkor a
városokon belül nagyon jó elhelyezkedésű
rozsdaövezeti területeken.
Gyöngyös képviselő-testülete tíz rozsdaövezeti akcióterület kijelölésére tett javaslatot,
melyek önkormányzati, állami és magántulajdonban vannak.
ÚJ IPARI TERÜLET ÉPÜLHET
A képviselő-testület jóváhagyta annak a közbeszerzési folyamatnak az elindítását, amely
Gyöngyös ipari parkjában egy új gyöngyösi
ipari terület kialakítását teszi lehetővé. Az
európai uniós támogatással megépülő, 600
millió forintos beruházás segíti majd a város

és a térség gazdasági fejlődését, valamint növeli lakosságmegtartó erejét.
INTÉZMÉNYI ÉS ÚTFELÚJÍTÁSOK
A grémium egyetértett azzal, hogy a Dobó
Úti Tagóvoda és Bölcsőde tetőszigetelés
felújításának folytatásra az önkormányzat
szerződést kössön a Városgondozási Zrt.-vel.
A költségvetési előirányzaton rendelkezésre
álló forrásból csaknem 20 millió forintot
biztosít a korszerűsítésre a város.
A Felsővárosi Általános Iskola tornacsarnokának tetőszigetelésére a városi költségvetés céltartalékából 8 millió forintot szabadított fel a grémium.
A testület továbbá jóváhagyta az Akaszka
utcában lévő rossz minőségű út megépítését,
melyre mintegy hárommillió forintot nyújt
az önkormányzat.
CSATLAKOZÁS A SZÖVETSÉGHEZ
Döntés született arról is, hogy Gyöngyös
önkormányzata október 1-jével csatlakozott
a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez,
melynek célja a magyar önkormányzati érdekek képviselete, megjelenítése és védelme, a
helyi közösségek önkormányzáshoz való jogának fejlesztése. A grémium vállalta a tagokat terhelő tagdíj megfizetését, amely jelenleg lakosonként évi 10 forintot jelent. Ennek
időarányos költsége Gyöngyös esetében 71
468 forint.

SIKERES AKCIÓKON VANNAK TÚL A VÁROSRENDÉSZEK
Az elmúlt időszakban több sikeres akciót is
végrehajtott a gyöngyösi városrendészet. Az
önkormányzat részeként működő igazgatóság munkatársai egy lakossági bejelentést
követően fogták el azt a személyt, aki illegálisan akart hulladékot elhelyezni az Akaszka
utcában. Miután tettét a térfigyelő-kamerák
is rögzítették, az elkövető beismerte tettét,
amiért a felügyelők 30 ezer forintos helyszíni
bírságot szabtak ki.
Sikerrel jártak a városrendészek a Mérges
és a Jeruzsálem úton is, ahol elkapták azt a
személyt, aki kábítószergyanús anyagot próbált cigarettahüvelybe tölteni. Az esetet követően a férfit a rendőrök előállították.
Szintén a Jeruzsálem úton akadt a városrendészek horgára az a személy, aki társasházi kukákat borogatott, és a benne lévő szemetet a földre szórva szennyezte a környezetet.

Az elkövető ellen feljelentést tettek.
A kijárási korlátozás bevezetésével még
nagyobb hangsúlyt fektet az éjszakai ellenőrzésekre Gyöngyösön a Városrendészeti
Igazgatóság. A felügyelők november 7-én,
szombaton éjszaka a Hunyadi János utca
egyik parkolójában egy leengedett ablakú
gépjárműre lettek figyelmesek, melyről gyorsan kiderült, hogy feltörték.
Miközben a városrendészek értesítették a
rendőrséget, figyelmesek lettek egy közelben
köröző személygépkocsira. Tekintettel arra,
hogy kijárási korlátozás van érvényben, ellenőrzés alá vonták a gépjárműben tartózkodó
három személyt. Ekkor derült ki, hogy a sofőr
nem rendelkezik vezetői engedéllyel, valamint az autó műszaki érvényessége is lejárt. A
gyanús személy átvizsgálása során a ruházatából, valamint a gépjárműből előkerült több

tasak kábítószergyanús növényi származék.
A leleplezett férfit a rendőrök előállították, a droggyanús anyagot pedig lefoglalták.
Az elmúlt héten ez volt a harmadik eset,
amikor a Városrendészet munkatársai kábítószergyanús anyag birtoklásán értek tetten
valakit.
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Hírek
KOMPENZÁLJA A VÁROS A
KÖNYVTÁR DOLGOZÓIT

November elsejétől megszűnt a kulturális
dolgozók – köztük a könyvtárosok közalkalmazotti státusza. A törvény ugyan kimondja, hogy nem kereshetnek kevesebbet, mint
korábban, de bizonyos korábban megkapott
juttatások bizonytalanná váltak. Gyöngyös
képviselő-testülete úgy döntött, saját büdzséből kompenzálja a városi könyvtár dolgozóit.
A könyvtár igazgatója azt kérte az önkormányzattól, hogy egyes adható juttatásokat,
például a cafeteriát, a különböző pótlékokat
vagy az eddig a könyvtárosok munkarendjével kapcsolatos kedvezményeket a továbbiakban is biztosítsa a város. A képviselő-testület
úgy döntött, amire törvényi lehetősége van,
annak eleget tesz a jövőben is.

TÁMOGATJÁK A
HALLGATÓKAT

Gyöngyös önkormányzata 2021-ben is csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, mellyel azok a város közigazgatási
területén állandó lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok juthatnak
pénzügyi támogatáshoz, akik a 2020/2021.
tanévben érettségiznek és felsőoktatási intézménybe készülnek, vagy már valamely felsőoktatási intézményben nappali tagozaton
tanulnak. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban a november 26-ei polgármesteri
döntést követően hirdetnek eredményt.

ATM A DOMBON

Üzembe helyezték a Dombon az első bankautomatát, mellyel a lakosok évtizedes kérése kapott zöld utat. Az üzemeltetés feltétele,
hogy legalább havonta 1500 készpénzfelvétel
történjen. Az ATM-et a Domb egyik legforgalmasabb részén helyezték el, így remélhetően sokan veszik majd igénybe. Az üzemeltetésnek ugyanis feltétele, hogy elegendően
használják az automatát. Ha ez megtörténik,
az önkormányzatnak nem kell hozzájárulnia
a működtetés költségeihez.

DÍSZFÁKAT ÜLTETNEK

Hamarosan hatvan új császárfa-csemetét ültetnek Gyöngyös belterületén, a 3-as számú
főút két oldalán, a Róbert Károly úti benzinkúttól a Pesti út végéig, továbbá a Róbert
Károly út 11-17. szám közötti területen,
valamint a toronyháznál. A fásítás költségét, mintegy 2,5 millió forintot a gyöngyösi
önkormányzat költségvetéséből fedezik. A
császárfákat november végéig kiültetik. A
gyöngyösi fasor országosan egyedülálló lesz,
hiszen sorfaként sehol nem ültették még el
hazánkban.
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ELINDULTAK AZ ÚJ HELYI JÁRATOK
November 16-tól új mentrend szerint és új
útvonalakon közlekednek a helyi járatok
Gyöngyösön. A megújult tömegközlekedést
a Volánbusz Zrt. dolgozta ki.
Eszerint november közepétől hétköznapokon három vonalon 46 járat, szombatonként
szintén három vonalon 16 helyi járat közlekedik Gyöngyösön. Vasárnap egyelőre nem
szállít utasokat a társaság.
Az új, érvényes menetrenddel és a helyi

járatokkal kapcsolatos kérdésekre az autóbuszok útvonalát kidolgozó Volánbusz Zrt.
hivatott válaszolni.
A Volánbusz Zrt. menetrendi információkat az alábbi elérhetőségeken ad:
Központi telefon-információ (H–P:
8:00–17:00): +36 (1) 382-0888.
A gyöngyösi helyi járatok részletes menetrendje és útvonala a Gyöngyösi Újság 8-9.
oldalán megtalálható.

NE MEGSZOKÁSBÓL VEZESSEN A KÓRHÁZNÁL!
Nagyon sokan még mindig megszokásból
vezetnek a kórház környékén, figyelmen kívül hagyva a forgalmirend-változásra vonatkozó jelzőtáblákat.
Mint ismert, a Bugát Pál Kórház és a rendelőintézet környékén másfél hónappal ezelőtt megváltozott a forgalmi rend, segítve a
helyi járatos autóbuszok közlekedését.
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 kö-

zelíteni 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 járművezetők figyelmét.
A Mátra út és Erzsébet királyné utca csomópontjában pedig forgalomtechnikai tükör segíti az Erzsébet királyné utcáról a Mátrai útra déli irányba kikanyarodókat.
Kérjük, hogy ne megszokásból közlekedjenek, hanem figyeljék a közlekedést szabályozó és segítő táblákat, jelzéseket!

PARKOLÁS: HASZNÁLNI KELL A PAPÍRÓRÁT
Továbbra is használni kell az autósoknak a
parkolás megkezdését jelző papírórát Gyöngyösön, a feltételekhez kötött várakozási övezetekben, vagyis a Koháry úton és környékén,
valamint a toronyháznál és annak közelében.
Ugyanis, ha valaki nem a parkolózónában lakik, akkor két óránál hosszabb ideig a jelenlegi helyzetben sem maradhat a területen.
Ezek a parkolási zónák – a KRESZ és
az önkormányzati rendelet alapján – nem
azonosak a fizető parkolókkal, ezért az ingyenes parkolással kapcsolatban bevezetett
kormányrendelet ezekre a területekre nem
vonatkozik.
A táblákkal ellátott feltételekhez kötött várakozási övezetekben továbbra is csak az ott
lakó, érvényes parkolókártyával rendelkezők
parkolhatnak díjmentesen. Egyéb esetben az
ingyenes várakozás nem haladhatja meg a két
óra hosszát. A parkolás kezdetét a Koháry
úton és környékén, valamint a toronyháznál

és annak közelében továbbra is az autóban jól
láthatóan elhelyezett papírórával kell jelezni.
Ferenczy Dániel, a Városrendészeti Igazgatóság vezetője elmondta: míg a fizetőparkolók
esetében a parkolóőrök végezték az ellenőrzést, addig a parkolózónákban a közterület-felügyelet ellenőrzi a jogosultságot, vagyis azt,
hogy ott lakik-e az autótulajdonos és van-e
kártyája, illetve azt, hogy ha nem ottlakóról
van szó, nem haladta-e meg a parkolási idő a
két órát, amit az autósok a papírórák elhelyezésével tudnak igazolni. Fontos, hogy a parkolóőrök által alkalmazott fizető parkolókban
használatos pótdíj nem azonos a felügyelők által kiszabott helyszíni bírsággal, mivel az utóbbinál a KRESZ szabályai az irányadók.
Abban az esetben, ha a parkolás feltétele
közül valamelyik nem teljesül, vagyis két órán
túl várakozik valaki, vagy nincs kitéve az autójában a papíróra, akkor ezért a városrendészet munkatársai bírságot szabhatnak ki.

A JÁRVÁNY MIATT NINCS LOMTALANÍTÁS

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében november 16-tól határozatlan
időre módosította a gyöngyösi személyes
ügyintézést biztosító ügyfélszolgálat működési rendjét az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
A személyes ügyfélfogadást a szolgáltató
felfüggesztette, ügyintézésre csak telefonon,
e-mailben vagy postán küldött levélben van

lehetőség. Az ügyfélszolgálat munkanapokon hétfőtől-péntekig 8-16 óra között érhető el a 37/311-894-es telefonszámon vagy az
info.matra@nhsz.hu e-mail címen.
A társaság által üzemeltetett gyöngyösi lakossági hulladékudvar november 16-tól csak
előzetes időpontfoglalás alapján fogadja
ügyfeleit, továbbá határozatlan ideig házhoz
menő lomtalanítási igényt sem vesznek fel.
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15:10
15:11
15:13
15:15
15:18
15:20
15:21
15:23
15:25
15:26
15:28
15:31
15:32
15:35
15:38

1

17:30
17:31
17:33
17:35
17:38
17:40
17:41
17:43
17:45
17:46
17:48
17:51
17:52
17:55
17:58

1S
10:25
10:26
10:27
10:28
10:29
10:31
10:33
10:34
10:36
10:38
10:41
10:43
10:44
10:46
10:48
10:49
10:51
10:54
10:55
10:56
10:57
10:58
11:00

GYÖNGYÖS helyi autóbuszvonalai
2020. november 16-tól
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1
6:50
6:52
6:55
6:56
6:58
6:59
7:01
7:03
7:04
7:07
7:09
7:11
7:13
7:15

1
7:37
7:39
7:42
7:43
7:45
7:46
7:48
7:50
7:51
7:54
7:56
7:58
8:00
8:02

1A
8:40
8:42
8:45
8:46
8:48
8:49
8:51
8:53
8:54
S
S
S
S
S
8:57
8:59

1A
11:10
11:12
11:15
11:16
11:18
11:19
11:21
11:23
11:24
S
S
S
S
S
11:27
11:29

1
13:40
13:42
13:45
13:46
13:48
13:49
13:51
13:53
13:54
13:57
13:59
14:01
14:03
14:05

Helyi autóbuszjáratok útvonala / Local bus routes
Helyi autóbuszjáratok szombati útvonala / Local bus routes on Saturdays
Autóbusz-megállóhely mindkét irányban / Bus stop in both directions
Autóbusz-megállóhely csak az egyik irányban / Bus stop in single direction
Autóbusz-állomás, és jegypénztár / Bus station, ticket ofﬁce

1
15:40
15:42
15:45
15:46
15:48
15:49
15:51
15:53
15:54
15:57
15:59
16:01
16:03
16:05

1
18:00
18:02
18:05
18:06
18:08
18:09
18:11
18:13
18:14
18:17
18:19
18:21
18:23
18:25

Diófa
utca

Petőﬁ utca 95.

Petőﬁ utca 65.
ÉszakKálváriapart

1 1A

Táncsics Mihály
utca

Szent Gellért utca

Szent Bertalan
templom

Aranysas utca

Szombaton
On Saturdays
1S
8:55
8:56
8:57
8:58
9:01
9:02
9:04
9:05
9:07
9:09
9:10
9:13
9:15
9:17
9:19
9:21
9:23
9:24
9:25
9:26
9:27

Autóbusz-állomás
Gimnázium
Vasútállomás, bejárati út
Kossuth Lajos utca 53.
Kossuth Lajos utca 12.
Szent Bertalan templom
Szent Gellért utca
Aranysas utca
Dr. Harrer Ferenc utca
Csalogány utca 36.
Csalogány utca 16.
Báthori István utca 4.
Strand
Kispiac
Platán utca 6.
Jászsági utca 3.
Olimpia Étterem
Csillés utca
Kenyérgyár út
Volán-telep
Tesco áruház

Dr. Harrer Ferenc utca

DélKálváriapart

Csalogány
utca 36.

2S

3

Báthori
utca 4.
Pesti
úti
ltp.

Megállóhelyek / Stops

Munkanapokon / On workdays
2

Tesco áruház
Volán-telep
Kenyérgyár út
Városgondozási Zrt.
Kispiac
Platán utca 6.
Mérges utca 44.
Mérges utca 6.
Autóbusz-állomás
Mátrai úti ABC
Bugát Pál Kórház
Mátrai úti ABC
Főiskola
Őrálló utca 78.
Őrálló utca 46.
Diófa utca
Szeszfőzde
Diósmalom
Seregély utca 48.

5:35
5:36
5:37
5:38
5:39
5:41
5:42
5:45
5:48
S
S
5:49
5:50
5:51
5:52
5:53
5:54
5:55

2
6:35
6:36
6:37
6:38
6:40
6:42
6:45
6:47
6:50
6:54
6:57
6:59
7:01
7:02
7:03
7:04
7:05
7:06
7:07

2
7:05
7:06
7:07
7:08
7:10
7:12
7:15
7:17
7:20
7:24
7:27
7:29
7:31
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:37

2
10:55
10:56
10:57
10:58
11:00
11:02
11:05
11:07
11:10
11:14
11:17
11:19
11:21
11:22
11:23
11:24
11:25
11:26
11:27

2
14:25
14:26
14:27
14:28
14:30
14:32
14:35
14:37
14:40
14:44
14:47
14:49
14:51
14:52
14:53
14:54
14:55
14:56
14:57

ZZZYRODQEXV]KXJ\RQJ\RV LQIR#YRODQEXV]KX
YRODQLQIRUP
YRODQEXV]
YRODQEXV]KX

Megállóhelyek / Stops
2
15:25
15:26
15:27
15:28
15:30
15:32
15:35
15:37
15:40
15:44
15:47
15:49
15:51
15:52
15:53
15:54
15:55
15:56
15:57

2
16:55
16:56
16:57
16:58
17:00
17:02
17:05
17:07
17:10
17:14
17:17
17:19
17:21
17:22
17:23
17:24
17:25
17:26
17:27

Tesco áruház
Volán-telep
Kenyérgyár út
Városgondozási Zrt.
Kispiac
Platán utca 6.
Mérges utca 44.
Mérges utca 6.
Autóbusz-állomás
Gimnázium
Vasútállomás, bejárati út
Kossuth Lajos utca 53.
Mátrai úti ABC
Főiskola
Őrálló utca 78.
Őrálló utca 46.
Diófa utca
Szeszfőzde
Diósmalom
Seregély utca 48.

2S
8:00
8:01
8:02
8:03
8:05
8:07
8:10
8:12
8:15
8:16
8:17
8:18
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
8:29
8:30

2S
11:00
11:01
11:02
11:03
11:05
11:07
11:10
11:12
11:15
11:16
11:17
11:18
11:23
11:24
11:25
11:26
11:27
11:28
11:29
11:30

2S
12:00
12:01
12:02
12:03
12:05
12:07
12:10
12:12
12:15

Mér

Jókai utca 57.
Bethlen
Gábor ltp.

Mérg
1

Hunya
utca

Gyöngyöspüspöki

Platán
utca 6.
Kispiac

Olimpia étterem
Kenyérgyár
utca

Volán-telep
Tesco áruház

1S

1A 1S
2 2S
3 3S

Nyolcvanas
lakótelep

Csillés
utca
2

Déli iparterület

2S

Városgondnokság

közleked
runs

Jászsági utca ◄► Aranysas utca ◄► Bugát Pál Kórház
Tesco áruház ◄► Aranysas utca ◄► Bugát Pál Kórház
Tesco áruház ◄► Jászsági utca ◄► Aranysas utca ◄► Vasútállomás ◄► Autóbusz-állo
Tesco áruház ◄► Autóbusz-állomás ◄► Seregély utca
Tesco áruház ◄► Autóbusz-állomás ◄► Vasútállomás ◄► Seregély utca
Tesco áruház ◄► Jókai Mór utca ◄► Őrálló utca
Tesco áruház ◄► Jókai Mór utca ◄► Autóbusz-állomás

www.volanbusz.hu/gyongyos info@volanbusz.hu
volaninform
volanbusz
volanbusz.hu

Szombaton
On Saturdays

3S

Strand

Püspöki utca

1
1A
1S
2
2S
3
3S

Tesco áruház  Autóbusz-állomás  Seregély utca

Gimn
1S
2S
3S

Páter Kiss
Szaléz utca Koháry
út

Helyi autóbuszvonalak / Local bus lines

2

Bugát Pál
Kórház
Kossuth L
utca 12

Belváros

Csalogány
utca 16.

1S
12:20
12:21
12:22
12:23
12:26
12:27
12:29
12:30
12:32
12:34
12:35
12:38
12:40
12:42
12:44
12:46
12:48
12:49
12:50
12:51
12:52

ZZZYRODQEXV]KXJ\RQJ\RV LQIR#YRODQEXV]KX
YRODQLQIRUP
YRODQEXV]
YRODQEXV]KX

Szesz
főzde

Vasútállomás / Railway station

Deák Ferenc
utca 5-7.

Megállóhelyek / Stops
1
14:40
14:42
14:45
14:46
14:48
14:49
14:51
14:53
14:54
14:57
14:59
15:01
15:03
15:05

Diósm

Jelmagyarázat / Legend
2 3S Helyi autóbuszvonalak száma / Local bus line numbers

(Autóbusz-állomás ) Bugát Pál Kórház  Jászsági utca  Tesco áruház

Munkanapokon / On workdays
Megállóhelyek
/ Stops
YRODQLQIRUP
YRODQEXV]
YRODQEXV]KX
Bugát Pál Kórház
Mátrai úti ABC
Kossuth Lajos utca 12.
Szent Bertalan templom
Szent Gellért utca
Aranysas utca
Dr. Harrer Ferenc utca
Csalogány utca 36.
Csalogány utca 16.
Báthori István utca 4.
Strand
Kispiac
Platán utca 6.
Jászsági utca 3.
Püspöki utca
Tesco áruház

1S
6:45
6:46
6:47
6:48
6:49
6:51
6:53
6:54
6:56
6:58
7:01
7:03
7:04
7:06
7:08
7:09
7:11
7:14
7:15
7:16
7:17
7:18
7:20

Tesco áruház
Volán-telep
Kenyérgyár út
Csillés utca
Olimpia Étterem
Platán utca 6.
Jászsági utca 3.
Kispiac
Strand
Báthori István utca 4.
Deák Ferenc utca 5-7.
Szent Gellért utca
Aranysas utca
Dr. Harrer Ferenc utca
Csalogány utca 36.
Csalogány utca 16.
Deák Ferenc utca 5-7.
Szent Bertalan templom
Kossuth Lajos utca 12.
Gimnázium
Vasútállomás, bejárati út
Kossuth Lajos utca 53.
Autóbusz-állomás

3

14:10
14:11
14:13
14:15
14:18
14:20
14:21
14:23
14:25
14:26
14:28
14:31
14:32
14:35
14:38

1

2S

1

2

1A
13:13
13:15
S
S
S
S
13:18
13:20
13:21
13:23
13:25
13:26
13:28
13:31
13:32
13:35
13:38

1S

1S

8:10
8:11
8:13
8:15
8:18
8:20
8:21
8:23
8:25
8:26
8:28
8:31
8:32
8:35
8:38

1A
10:43
10:45
S
S
S
S
10:48
10:50
10:51
10:53
10:55
10:56
10:58
11:01
11:02
11:05
11:08

1

1A

7:07
7:08
7:10
7:12
7:15
7:17
7:18
7:20
7:22
7:23
7:25
7:28
7:29
7:32
7:35

1

3S

1

6:20
6:21
6:23
6:25
6:28
6:30
6:31
6:33
6:35
6:36
6:38
6:41
6:42
6:45
6:48

1

Szombaton
On Saturdays

3

1
Tesco áruház
Püspöki utca
Jászsági utca 3.
Kispiac
Strand
Báthori István utca 4.
Deák Ferenc utca 5-7.
Szent Gellért utca
Aranysas utca
Dr. Harrer Ferenc utca
Csalogány utca 36.
Csalogány utca 16.
Deák Ferenc utca 5-7.
Szent Bertalan templom
Kossuth Lajos utca 12.
Mátrai úti ABC
Bugát Pál Kórház

Megállóhelyek / Stops

1A 1S

Munkanapokon / On workdays

1

Megállóhelyek / Stops

Tesco áruház  Jászsági utca  Bugát Pál Kórház ( Autóbusz-állomás)

1A

1S

1A
1S

1A

1

1

2020. november

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2020. november

3

3S

Tesco áruház ( Autóbusz-állomás)  Őrálló utca

Megállóhelyek / Stops

Munkanapokon / On workdays


Gyöngyösssolymos, Szalajkaház

malom
utca

Mátrafüred

2S

2

2

2S

Seregély utca 48.

ze

Seregély utca 24.

Nyúlmály

Felsőváros

9

Tesco áruház
Volán-telep
Kenyérgyár út
Csillés utca
Olimpia Étterem
Strand
Jókai Mór utca 57.
Páter Kiss Szaléz utca
Szent Bertalan templom
Táncsics Mihály utca
Petőfi Sándor utca 65.
Petőfi Sándor utca 95.
Őrálló utca 37.
Őrálló utca 78.

5:11
5:12
5:13
5:14
5:16
5:18
5:21
5:24
5:26
5:27
5:28
5:29
5:30


6:10
6:11
6:12
6:13
6:14
6:16
6:18
6:21
6:24
6:26
6:27
6:28
6:29
6:30


7:20
7:21
7:22
7:23
7:24
7:26
7:28
7:31
7:34
7:36
7:37
7:38
7:39
7:40


13:10
13:11
13:12
13:13
13:14
13:16
13:18
13:21
13:24
13:26
13:27
13:28
13:29
13:30


13:55
13:56
13:57
13:58
13:59
14:01
14:03
14:06
14:09
14:11
14:12
14:13
14:14
14:15

Megállóhelyek / Stops

14:55
14:56
14:57
14:58
14:59
15:01
15:03
15:06
15:09
15:11
15:12
15:13
15:14
15:15


15:55
15:56
15:57
15:58
15:59
16:01
16:03
16:06
16:09
16:11
16:12
16:13
16:14
16:15


17:55
17:56
17:57
17:58
17:59
18:01
18:03
18:06
18:09
18:11
18:12
18:13
18:14
18:15

Kinizsi tér

Szombaton
On Saturdays


Tesco áruház
Volán-telep
Kenyérgyár út
Csillés utca
Olimpia Étterem
Strand
Jókai Mór utca 57.
Páter Kiss Szaléz utca
Kossuth Lajos utca 12.
Autóbusz-állomás
Szent Bertalan templom
Táncsics Mihály utca
Petőfi Sándor utca 65.
Petőfi Sándor utca 95.
Őrálló utca 37.
Őrálló utca 78.

6:01
6:02
6:03
6:04
6:06
6:08
6:11
S
S
6:14
6:16
6:17
6:18
6:19
6:20


9:00
9:01
9:02
9:03
9:04
9:06
9:08
9:11
9:13
9:15


10:00
10:01
10:02
10:03
10:04
10:06
10:08
10:11
S
S
10:14
10:16
10:17
10:18
10:19
10:20

Őrálló utca 78.

3

2

2S

Őrálló Őrálló
utca 46. utca 37.
Főiskola

Felsőújváros

2

Lajos
2.

názium

Mátrai
úti ABC

3

Mátrai úti
ltp.
Gyöngyös

Vasútállomás bejárati
út

Gyöngyös

AUTÓBUSZÁLLOMÁS
1S

2S

Őrálló utca ( Autóbusz-állomás)  Tesco áruház

Őrálló utca 78.
Őrálló utca 46.
Petőfi Sándor utca 95.
Petőfi Sándor utca 65.
Szent Bertalan templom
Páter Kiss Szaléz utca
Jókai Mór utca 57.
Strand
Olimpia Étterem
Csillés utca
Kenyérgyár út
Volán-telep
Tesco áruház

Kossuth utca 53.

rges út 6.

ges út 44.

adi

3S

ZZZYRODQEXV]KXJ\RQJ\RV LQIR#YRODQEXV]KX
Munkanapokon
/ On workdays
Megállóhelyek
YRODQLQIRUP / Stops
YRODQEXV]
YRODQEXV]KX

1S

1

Jászsági
utca 3.


5:35
5:36
5:37
5:38
5:41
5:44
5:47
5:49
5:51
5:52
5:53
5:54
5:55


6:35
6:36
6:37
6:38
6:41
6:44
6:47
6:49
6:51
6:52
6:53
6:54
6:55


7:45
7:46
7:47
7:48
7:51
7:54
7:57
7:59
8:01
8:02
8:03
8:04
8:05


13:35
13:36
13:37
13:38
13:41
13:44
13:47
13:49
13:51
13:52
13:53
13:54
13:55


14:20
14:21
14:22
14:23
14:26
14:29
14:32
14:34
14:36
14:37
14:38
14:39
14:40

Megállóhelyek / Stops

15:20
15:21
15:22
15:23
15:26
15:29
15:32
15:34
15:36
15:37
15:38
15:39
15:40


16:20
16:21
16:22
16:23
16:26
16:29
16:32
16:34
16:36
16:37
16:38
16:39
16:40


18:20
18:21
18:22
18:23
18:26
18:29
18:32
18:34
18:36
18:37
18:38
18:39
18:40

Szombaton
On Saturdays

6:20
6:21
6:22
6:23
6:26
S
S
6:29
6:32
6:34
6:36
6:37
6:38
6:39
6:40

Őrálló utca 78.
Őrálló utca 46.
Petőfi Sándor utca 95.
Petőfi Sándor utca 65.
Szent Bertalan templom
Autóbusz-állomás
Kossuth Lajos utca 12.
Páter Kiss Szaléz utca
Jókai Mór utca 57.
Strand
Olimpia Étterem
Csillés utca
Kenyérgyár út
Volán-telep
Tesco áruház


10:20
10:21
10:22
10:23
10:26
S
S
10:29
10:32
10:34
10:36
10:37
10:38
10:39
10:40

Kitérőgyár
Zrt.

Vámosgyörk

dik: munkanap szombaton
Saturdays
s on: workdays

omás

Adatok lezárva: 2020.10.30.
térképalap: openstreetmap.org

ZZZYRODQEXV]KXJ\RQJ\RV LQIR#YRODQEXV]KX
YRODQLQIRUP
YRODQEXV]
YRODQEXV]KX

2

2S

Seregély utca ( Autóbusz-állomás)  Tesco áruház

Megállóhelyek / Stops
Seregély utca 48.
Seregély utca 24.
Kinizsi tér
Őrálló utca 78.
Főiskola
Bugát Pál Kórház
Mátrai úti ABC
Koháry út
Mérges utca 6.
Hunyadi János utca
Platán utca 6.
Kispiac
Városgondozási Zrt.
Kenyérgyár út
Volán-telep
Tesco áruház

Munkanapokon / On workdays
2
5:58
5:59
6:01
6:03
6:04
S
6:05
6:08
6:10
6:12
6:13
6:15
6:17
6:18
6:19
6:20

2
7:07
7:08
7:10
7:12
7:13
7:16
7:18
7:22
7:25
7:28
7:29
7:31
7:33
7:34
7:35
7:36

2
7:37
7:38
7:40
7:42
7:43
7:46
7:48
7:52
7:55
7:58
7:59
8:01
8:03
8:04
8:05
8:06

2
11:27
11:28
11:30
11:32
11:33
11:36
11:38
11:42
11:45
11:48
11:49
11:51
11:53
11:54
11:55
11:56

2
14:57
14:58
15:00
15:02
15:03
15:06
15:08
15:12
15:15
15:18
15:19
15:21
15:23
15:24
15:25
15:26

ZZZYRODQEXV]KXJ\RQJ\RV LQIR#YRODQEXV]KX
YRODQLQIRUP
YRODQEXV]
YRODQEXV]KX

Megállóhelyek / Stops
2
15:57
15:58
16:00
16:02
16:03
16:06
16:08
16:12
16:15
16:18
16:19
16:21
16:23
16:24
16:25
16:26

2
17:27
17:28
17:30
17:32
17:33
17:36
17:38
17:42
17:45
17:48
17:49
17:51
17:53
17:54
17:55
17:56

Szombaton
On Saturdays
2S

Seregély utca 48.
Seregély utca 24.
Kinizsi tér
Őrálló utca 78.
Főiskola
Mátrai úti ABC
Gimnázium
Vasútállomás, bejárati út
Kossuth Lajos utca 53.
Autóbusz-állomás
Kossuth Lajos utca 12.
Páter Kiss Szaléz utca
Mérges utca 6.
Hunyadi János utca
Platán utca 6.
Kispiac
Városgondozási Zrt.
Kenyérgyár út
Volán-telep
Tesco áruház

7:37
7:39
7:41
7:43
7:46
7:47
7:49
7:51
7:52
7:53
7:54

2S
8:30
8:31
8:33
8:35
8:36
8:37
8:39
8:40
8:41
S
S
S
8:43
8:46
8:47
8:49
8:51
8:52
8:53
8:54

2S
11:30
11:31
11:33
11:35
11:36
11:37
11:39
11:40
11:41
S
S
S
11:43
11:46
11:47
11:49
11:51
11:52
11:53
11:54



12:05
12:07
12:09
12:12
12:14
12:16
12:17
12:18
12:19
12:20

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
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FELFÜGGESZTETTÉK A HALASZTHATÓ
MŰTÉTEKET
A Covid-19 járvány elleni védekezés, és
a már megbetegedettek ellátása új szakaszba lépett – erről tájékoztat honlapján
a Bugát Pál Kórház.

COVID-BETEGEK ELLÁTÁSA
A Bugát Pál Kórház is azon kórházak sorába
került, ahol a kórház kapacitásának 40 százalékát biztosítani kell Covid-19 fertőzött,
valamint Covid-gyanús betegek ellátása
számára. Ez Gyöngyös esetében 130 belgyógyászati ágy és 27 Covid-intenzívágyat jelent. Az intézetben háromféle covidos beteg
ellátása történik: aki megfigyelést igényel, a
középsúlyos betegek és az intenzív ellátást
igénylők.
Az intézmény vezetése a Hotel Diagnosztikai épület első és második emeletét jelölte
ki a Covid-betegek ellátására. A klasszikus
belgyógyászati betegek ellátása, valamint az
ápolási osztály és a gasztroenterológia részleg
az épület harmadik emeletére kerül.
A kórház vezetése biztosítja a Covid-ellátáshoz
szükséges hermetikus lezárás, zsilipelés, fizikális, építészeti feltételeinek kialakítását, valamint a dolgozók számára a biztonságos munkarend és munkafeltételek megteremtését.
Az ellátási biztonság érdekében az itt dolgozók részletes, mindenre kiterjedő protokollal
rendelkeznek, a szigorú munkavédelmi és

A

speciális infektológiai oktatásuk is megtörtént. A szükséges védőfelszerelések és műszerek, beleértve a lélegeztető gépeket is, rendelkezésre állnak.
November 10-től minden kórházi dolgozót
hetente szűrnek.
•
ELMARADNAK A TERVEZETT
MŰTÉTEK
A tervezhető műtéti ellátás leáll, csak a daganatos, a sürgős esetek, az életmentő műtétek
vagy beavatkozások működnek. A gasztroenterológia labor vizsgálatai is szigorodtak,
ennek eldöntése a szakorvos felelőssége.
A járóbeteg ellátás folytatódik
A szakrendelések a megszokott rendben és
feltételek mellett továbbra is működnek,
kivéve az aneszteziológiai szakrendelést. Ebben az épületben, az eddigi rendben és módon történik a járó- és fekvőbeteg-ellátás.
•
SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS
Sürgősségi betegellátás úgynevezett Piros
és Fehér pontként működik tovább. A Covid-19 gyanús betegek automatikusan a Piros
pontra kerülnek, ahol találkoznak az orvossal, valamint az ellátó személyzettel. Itt kell
eldönteni, hogy a beteg kórházi felvételt igényel-e, vagy karanténba, otthonába bocsájt-

ható. Ez utóbbiak közé tartozik, aki bizonyított Covid-19 pozitív, de nincs tünete.
A nem fertőzött, de sürgősségi ellátásra szoruló betegek fogadása a Fehér ponton, vagyis a jelenlegi SBO-n történik, ahol lehetőség
van a nyugodt, elkülönített diagnózisra az
osztály erre kijelölt ágyain.
•
ÚJ REND A
CSOMAGOK
ÁTVÉTELÉBEN
November
11-től,
hétfőn, szerdán és
pénteken kizárólag
13-14 óra között
fogadják és
veszik át az
osztályokon
fekvő betegeknek hozott
csomag okat.
Kivételt képeznek ez alól
a Covid-osztályon fekvő
betegek, akiknek csomagot
bevinni tilos.

COVID: KI ÉS MILYEN SEGÍTSÉGET KÉRHET AZ
ÖNKORMÁNYZATTÓL?

COVID-19 vírus terjedése és
az esetszámok emelkedése miatt
változatlanul mindannyiunk közös érdeke a fertőzés megállítása.
Tekintettel arra, hogy a COVID-19 okozta
megbetegedés elsősorban az idős és a krónikus betegségben szenvedőket érinti leginkább, az önkormányzat a saját otthonában
élő valamennyi gyöngyösi idős és beteg ember számára lehetőséget biztosít életvitelük
megsegítésében. A maradjon otthon! akció
keretében az önkormányzat a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ koordinálásával
mindent megtesz annak érdekében, hogy az
otthon tartózkodó idősek és betegek ne maradjanak segítség nélkül az egészségügyi válsághelyzetben.
Ki kérheti?
65 éves vagy attól idősebb, egyedül élő nyugdíjas, vagy idős házaspár, vagy krónikus betegségben szenvedő egyedülálló, vagy idős
házaspár számára, akiknek környezetében
nincs olyan, 65 évnél fiatalabb hozzátartozó,
vagy segítségnyújtásba bevonható más sze-

- higiéniai termékeket,
- lelki segítségnyújtást, beszélgetést.
Hol lehet igényelni?
A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál
a 37/507-016-os telefonszámon, munkanapokon 8-16 óra között.
Az igény bejelentését követően a központ
munkatársai felveszik a kapcsolatot az igénylővel. A megvásárolt termékek ellenértékét a
bevásárlás után kell megfizetni a segítőnek.
A beszerzés több napi, de legfeljebb egyheti
szükséglet kielégítésére igényelhető. A bevásárlást az üzletekben található árukínálat
függvényében vállalják az igénybejelentést
követő másnap, de legkésőbb 72 órán belül.
mély, aki az ellátást, segítségnyújtást biztosítani tudja. Továbbá azok, akik Covid-fertőzésben szenvednek, és segítségre szorulnak.
Mit kérhetnek?
- elsődlegesen tartós, illetve egyeztetett igény
szerinti élelmiszert,
- gyógyszert

A segítők a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által kiállított igazolvánnyal ellátva keresik fel az igénylőket,
ezért ismeretlen, azonosítatlan személyek ajánlkozását fenntartással fogadják, őrizkedjenek a csalóktól!
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A GYÖNGYÖSI KALENDÁRIUM NEM CSAK AZ
UTÓKORNAK SZÓL
A Gyöngyösi Kalendárium 2021-es évre
szóló kiadványa értékes könyv lesz
mindazoknak, akik ismerik és szeretik
Gyöngyöst, s azoknak is, akik szeretnének megismerkedni a város jelenével,
régebbi és közelmúltjával.
GYÖNGYÖSI KALENDÁRIUM 2021

Gyö ngyösi

KALENDÁR IUM

2021

32. évfolyam

32. év f o l ya m

A kalendárium műfaját tekintve egy esztendőre szól, s a szórakoztatás mellett praktikus
információkkal is szolgál, így egész évben helye lehet az éjjeliszekrényen, hiszen felütheti
az olvasó akkor is, ha valami szépet, valami izgalmasat, valami példaadót szeretne olvasni.
Az immár több mint százéves hagyományra

visszatekintő Gyöngyösi Kalendárium 2021es kiadását december elején vehetik kézbe az
olvasók.
A hagyomány, érték és minőség jegyében
készült évkönyv bemutatja többek között a
Fő téri könyvesbolt vezetőjét, Molnár Katalint, aki évtizedek óta aktív szervezője Gyöngyös kulturális életének. Megismerhetik az
olvasók a gyöngyösi születésű Bakos Ildikó
szobrászművészt, a városi kitüntetések tervezőjét, és a szintén Gyöngyösről indult újságírót, Molnár Pált. Gyermekkori élményeiről,
családjáról és szakmai útjáról mesél a könyvben a gyöngyösi operaénekes, Baghy Emília.
A Gyöngyösi Kalendárium 32. évfolyamából az is kiderül, miért választotta hivatásának az orvoslást a Gyöngyösön élő kurd
származású Said Watti és öt gyermeke.
A várost bemutató fotóalbum idén az ötvenéves toronyházba kalauzolja el az olvasókat,
akik a fotós, Albert Péter jóvoltából nem csak
Heves megye legmagasabb épületébe léphetnek be, hanem a fotók révén a magasból is
körbe tekinthetnek a városon.
– A kalendáriumot lapozgatva meggyőződésem, bármennyire nehéz időszak előtt
állunk, nem eshetnek áldozatul a járványnak
társadalmi és kulturális értékeink. Egyetértek dr. Gyürky Melindával, aki a könyvben
úgy fogalmaz: „A járvány nemcsak elvesz,
de tanít is. Emberségből vizsgázunk.” Éppen
úgy, ahogyan a 19. század embert próbáló
évtizedeiben azok az Orczy-nők, akik gene-

HETVENÉVES A VÁROSI KÖNYVTÁR

A

Vachott Sándor Városi Könyvtár
70 éves működésének tapasztalatából az fogalmazható meg, hogy az
olvasásra, a könyvekre Gyöngyösön is mindig szükség volt és szükség lesz. Mert
az olvasás által az ember okosabb, műveltebb,
a társadalmi kapcsolatokban és eligazodásban
eredményesebb, érzelmileg gazdagabb, emberként értékesebb lesz – írja Farkas István a városi könyvtár elmúlt hetven évét összegző Hét
hévtized című, nemrég megjelent könyvben.
A bibliotéka igazgatója kitért arra is, hogy a
kiadványra azért volt szükség, mert néhány
szakdolgozaton és rövid híradáson, tanulmányon kívül nem jelent meg a könyvtár
történetéről eddig semmilyen összefoglaló visszatekintés, ezért igyekeztek minden
fontosabb adatot, eseményt rögzíteni, amit
érdekes történetekkel is kiegészítettek. A
könyv készítésében részt vettek korábbi és
jelenlegi könyvtárosok is. A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár emlékkönyvét

a jelenlegi járványhelyzet miatt a tervezettől
eltérően november elején zártkörű rendezvényen mutatták be, ám az intézményben nyílt
egy könyvtártörténeti kiállítás, amely nyitvatartási időben december 2-ig megtekinthető.

rációkon keresztül társadalmi rangjukat a
város és a rászorulók szolgálatába állították.
Ha nem is tudunk teljesen felkészülni a váratlan nehézségekre, elődeink, múltunk példájából okulhatunk. Biztos vagyok benne,
hogy a Gyöngyösi Kalendárium nem csak
az utókornak, hanem nekünk is érdekes és
hasznos tanulsággal szolgál a máról. Jó szívvel ajánlom azt az összefoglaló írást, amely
megmutatja, hogyan élte meg ezt a lelkileg is
terhelt járványidőszakot Gyöngyös. A cikkben megszólalnak azok, akiknek köszönettel
tartozunk azért, hogy fáradtságot nem kímélve, akár még a családjukat is nélkülözve a
veszélyhelyzet idején is azért dolgoztak, hogy
másokon segítsenek, hogy mindannyiunknak
könnyebb legyen – írja a könyv előszavában
Hiesz György polgármester.
Mindez csak néhány kiragadott téma a
2021-as Gyöngyösi Kalendáriumból, ami a
praktikus információk jegyében természetesen most is tartalmaz naptárt, közérdekű adatokat, tudnivalókat.
A Gyöngyösi Kalendárium ezúttal is
Gyöngyösről szól, de nem csak gyöngyösieknek, így akár karácsonyi ajándékként is bátran ajánlható.
A könyv idén is a Gyöngyösi Városi Televízió gondozásában jelenik meg, s a már
megszokott helyeken, a Fő téri és a plázai
könyvesboltban, a Tourinform irodában,
valamint a Gyöngyösi Városi Televízióban
vásárolható meg.

KÉT SZÁZÉVEST IS
KÖSZÖNTHETETT A
POLGÁRMESTER
A hagyományokhoz híven októberben és novemberben is felköszöntötte az önkormányzat nevében Hiesz György polgármester
azokat a szépkorú lakosokat, akik ősszel ünnepelték 90., 95., vagy 100. születésnapjukat.
A városvezető, a járványügyi helyzet miatt
személyesen nem látogatta meg az ünnepelteket, de a jókívánságait tartalmazó köszöntő
levelet és a születésnaposoknak járó ajándékcsomagot, valamint az oklevelet, mindenkinek eljuttatta az önkormányzat.
Októberben ünnepelte századik születésnapját Dani Lajosné és Gyürkis Sándorné.
Az elmúlt hónapokban ünnepelte 95. születésnapját Hajék Árpádné.
A 90 éves köszöntöttek között volt Rusz
Mártonné, Kovács Istvánné, Farkas Imréné,
Vantal Balázsné, Kottász Tiborné, Sebők
Imre, Püspöki Győző János, Kovács Józsefné
és Juhász Istvánné.
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PÉLDÁS MUNKÁJUKAT JUTALMAZTÁK
Ősszel több gyöngyösi szakember és
közösség részesült munkája elismeréseként országos, megyei és városi elismerésben. A díjazottak méltán öregbítik a
város hírnevét.

A KÖZÖSSÉGÉRT DOLGOZNAK
Múzeumpedagógiai Nívódíjat kapott a
gyöngyösi Mátra Múzeum, ahol egy pályázathoz kötődően 21 oktatási intézménnyel
ápolnak szoros kapcsolatot annak érdekében, hogy a diákok megismerjék a természet
fejlődését.
Az intézmény vezetője, Báryné dr. Gál Edit
negyven éves szakmai
munkáját pedig Heves
Megyéért kitüntetéssel ismerte a megyei
közgyűlés. Az igazgató
– aki Gyöngyös helytörBáryné dr. Gál ténetének elismert kutaEdit
tója – 1982-ben került
történész-muzeológusként a gyöngyösi múzeumba, melyet 2016 novembere óta vezet.
Szintén a Heves Megyei Közgyűlés elismerésében
részesült
Aradi Mária. A Mátrai
Gyöngyszem Nagycsaládos Egyesület elnökhelyettesének karitatív
munkáját ismerték el
a Családokért díjjal. A
kitüntetett több évtizeAradi Mária
den keresztül dolgozott
a Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi Területi
vezetőjeként, továbbá a nevéhez fűződik az
Almavirág Összefogás, Értékteremtő Kereskedelmi Szociális Szövetkezet létrehozása.

Az elismerésre mindkét díjazottat Gyöngyös
képviselő-testülete terjesztette fel.
PRO SANITATE ELISMERÉS A
FŐORVOSNAK
A Bugát Pál Kórház főigazgatójának felterjesztésére prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi
erőforrások minisztere Pro Sanitate kitüntetéssel ismerte el dr. Pap Zoltán szülész-nőgyógyász főorvos több évtizedes gyógyító
munkáját.
Dr. Pap Zoltán 1986 óta
dolgozik a gyöngyösi
Bugát Pál Kórházban,
kimagasló szakmai munkát végez. Gyógyítói
munkáját hivatásszeretet, betegközpontúság,
elkötelezettség jellemzi.
dr. Pap Zoltán Az elmúlt harmincnyolc
év a főorvos életében hivatása gyakorlásáról, a betegek szolgálatáról
szólt. Szülő nők ezrei gondolnak rá hálával,
sok kis élet megszületését segítette, és sok nő
életét mentette meg kiváló diagnózisával.
MINISZTERI ELISMERÉS
AZ ULTRAHANG
MUNKACSOPORTNAK
Elismerő Oklevél Miniszteri Elismerésben
részesült a Bugát Pál Kórház rendelőintézetében dolgozó szülészeti-nőgyógyászati ultrahang munkacsoport.
Az évtizedek óta együtt dolgozó csapat
tagjai: Nagy Krisztina, Turiné Balogh Éva
és Varga Ildikó a várandós kismamák ezreit
kísérték nagy odaadással, kitűnő szakmai
munkájukkal a várandósság kilenc hónapjá-

ban. Folyamatosan képezték és
képzik magukat,
hogy a rohamosan fejlődő
nőg yóg yászati
ultrahang technikában napraTuriné Balogh Éva,
kész ismereteik
Nagy Krisztina, Varga legyenek. PonIldikó
tos és lelkiismeretes munkavégzésük, aktív, példamutató
munkájuk okán kiérdemelték az elismerést.
IDÉN IS KIVÁLÓ SZAKEMBER A
DÍJAZOTT
Gyöngyös Város Szociális Ügyéért kitüntetésben részesítette a város képviselő-testülete Pető Andrásnét, a Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító
intézmény vezetőjét, aki 2006 óta segíti
Gyöngyösön a szociális ellátást. Kezdetben
közösségi gondozóként
vállalt szerepet a szolgáltatás kiépítésében,
2011-től szakmai vezetőként dolgozik, ám a
mai napig örömmel vesz
részt a gondozói munkában és gyakran van tePető Andrásné repen. Az irányítása alá
tartozó szervezetei egység évente mintegy150 klienst lát el. Munkája mellett hivatásos gondnoki minőségben is
dolgozik.
A kitüntetést a pandémiára való tekintettel
egy későbbi időpontban veheti át a díjazott.

A HELYI SPORTÉLET LEGJOBBJAIT JUTALMAZZÁK

D

ecember 5-ig lehet javaslatot
tenni arra, hogy az idén mely
sportszakember, sportoló vagy
sportegyesület kapja meg kimagasló teljesítménye elismeréseként a gyöngyösi képviselő-testület által alapított városi
kitüntetéseket. Az írásba foglalt, indokolással
ellátott javaslatokat, melyek tartalmazzák a
felterjesztő és a kitüntetésre javasolt személy
vagy közösség elérhetőségét, Hiesz György
polgármesternek címezve lehet benyújtani.
Az Év Sportolója, valamint az Év Csapata
kitüntetés azoknak az aktív sporttevékenységet folytatóknak adományozható, akik az
elmúlt egy évben gyöngyösi sportegyesület
vagy sportszervezet színeiben példaértékű
eredményt értek el.
A díjakat az alábbi kategóriákban osztják
ki: Év Utánpótlás Leány Sportolója, Év Női

Sportolója, Év Utánpótlás Fiú Sportolója, Év
Férfi Sportolója, Év Utánpótlás Csapata, Év
Felnőtt Csapata. Kategóriánként évente legfeljebb egy kitüntetés adható.
Az Év Sportszakembere kitüntetéssel jutalmazható az aktív edző, testnevelő tanár,
játékvezető, sportvezető, sportszervező és
sportegészségügyi szakember, aki gyöngyösi
sportegyesület színeiben versenyző sportolóknak, illetve gyöngyösi köznevelési intézmény tanulóinak felkészítése, versenyeztetése során kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
A kitüntetésből évente legfeljebb egy adományozható.
Az írásba foglalt felterjesztő javaslatokat
Hiesz György polgármesterhez lehet benyújtani postán eljuttatott levélben a 3200
Gyöngyös, Fő tér 13. címre, vagy a hiesz.
gyorgy@hivatal.gyongyos.hu e-mail címre.

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

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2020. november

In memoriam
DR. MURVAI MARGIT (1966-2020)
A Debreceni Orvostudományi Egyetemen1991-ben szerezett általános orvosi diplomát, 1996-ban belgyógyászati, 2000-ben kardiológus szakorvosi, majd háziorvosi licenszvizsgát vizsgát tett.
Szakmai életútját mindvégig a gyöngyösi egészségügyben, valamint
gyöngyösi háziorvosként folytatta. Dolgozott a Bugát Pál Kórház
belgyógyászati és kardiológiai intenzív részlegén és aktív részt vállalt
a 24 órás városi központi ügyelet munkájában.
Részt vett több kutatásban, így 2003-ban és 2004-ben az Országos
Kardiológiai Intézet felkérésére — a heveny szívizom elhalás lefolyását, progresszióját befolyásoló tényezők megismerésére tervezett — nemzetközi multicentrikus
vizsgálatban. Mind a megelőzés, mind a kezelés terén jelentős eredményeket ért el.
Háziorvosként először a XVI. számú, később a X. számú felnőtt háziorvosi körzet betegeit gyógyította.

Mintegy hárommillió forintból új díszburkolatot kapott a Petőfi Sándor utca közel
150 méteres szakasza, ami már igen rossz állapotban volt. A burkolatcsere a II.
Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola bejáratától a Forrás utcai kereszteződésig megtörtént. Habár a járda a korábbinál valamivel keskenyebb lett, a faragott
solymosi kövekből készült szegély megmaradt.

VÁROSLOGÓ: LETISZTULT FORMÁK,
KÖNNYED STÍLUS

A

képviselő- testület szeptemberi
ülésén fogadta el annak a szakmai
bizottságnak a döntését, amely 37
pályázó 65 érvényes logóterve közül kiválasztotta Gyöngyös logóját. Az embléma segíti majd a település népszerűsítését,
könnyebbé teszi a város beazonosítását, de
semmiképpen nem váltja fel, és nem helyettesíti Gyöngyös címerét.
A bírálóbizottság a logótervek közül Garai Gábor munkáját javasolta elfogadásra,
melyet a testület jóváhagyott. A gyöngyösi
születésű művész Hiesz György polgármesternek adta át az új logót, melynek letisztult
formavilága könnyed stílusban ábrázolja azt
a régiót, ahol Gyöngyös elhelyezkedik.
– A logó lényegében egy látkép Gyöngyösről, látszanak a mezőgazdasági területek,
fentebb a turista útvonalak, sípályák, a ket-

tős csúcs, Galyatető és Kékestető, mindezt
stilizált formában ábrázoltam, utalva a város
elhelyezkedésére – mondta Garai Gábor.
A város vezetői szeretnék, ha minél több helyen szerepelne Gyöngyös új jelképe.

A városlogót Hiesz György polgármester vette át a tervezőtől, Garai
Gábortól
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GYÖNGYÖSI ÓVODÁKTÓL
TANULHAT A MEGYE
Aktív szakmai munka folyik Gyöngyös óvodáiban a járványhelyzet idején is – mondta
Molnár Lászlóné intézményvezető. Az Egri
Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett Őszi szakmai napokon, három óvoda
mutatta be „jó gyakorlatát” egy online konferencián, ahol a Dobó Úti és a Jeruzsálem
Úti Tagóvoda is bemutatkozott. A két óvoda
ugyanis egy pályázaton elnyerte azt a bázis
intézmény címet, amely lehetővé teszi, hogy
három éven keresztül a megye óvodái megismerjék a Gyöngyösön folyó munkát.
Miután a gyöngyösi óvodákban igen színvonalas szakmai munka folyik, a városon
kívüli intézményeknek is szeretnék megmutatni, hogy ők is alkalmazhassák a jó gyakorlatokat a nevelő munka során.
A Jeruzsálem Úti Tagóvoda egy tehetséggondozó programmal és egy alkotó műhelymunkával mutatkozott be az online
konferencián, míg a Dobó Úti Tagóvoda
azt a Gurul az óvoda elnevezésű programsorozatát adta közre, ami kerékpározásra és
rollerezésre ösztönzi a gyerekeket. De a jó
gyakorlatok sorát gazdagítja a hagyományok
megismerése, valamint a Katona József Úti
Tagóvoda érzékenyítő programja, amit szintén az őszi szakmai napon mutattak be.
Pásztor Csilla

KISKERTJE VAN?
NE ÉGESSEN,
KOMPOSZTÁLJON!
Törvény tiltja 2021. január 1-től a nyílt téri
égetéseket. A változás célja a levegő minőségének javítása és a lakosság egészségének
védelme.
Egy központi törvénymódosítást követően jövőre az önkormányzatok már nem szabályozhatják helyi rendeletben a településekre érvényes égetési időszakokat.
Mivel a kertekben keletkezett zöldhulladékot jövő évtől tilos lesz a szabadban
elégetni, az ingatlantulajdonosoknak vagy
-bérlőknek más megoldást kell választaniuk a kerti száraz növények, zöldhulladékok
hasznosítására.
Az égetést ki lehet váltani például komposztálással. A lemetszett ágakat, gallyakat aprító
géppel vagy metszőollóval lehet előkészíteni
arra, hogy szerves talajjavító váljon belőle.
Az önkormányzat által megbízott szolgáltató továbbra is rendszeresen, a szállítási naptárban meghatározott napokon szállítja el a
zsákban vagy edényben összekészített zöldhulladékot a lakosságtól.

14

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2020. november

2020. november

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

15

ÁLLAMPAPÍR-BEFEKTETÉS DÍJMENTESEN ÉS
KÉNYELMESEN OTTHONRÓL?
Már több mint 14 ezren éltek azzal a
lehetőséggel, hogy ügyfélkapun keresztül, tehát személyes megjelenés nélkül
nyithatnak állampapír vásárláshoz
szükséges értékpapír számlát a Magyar
Államkincstárban. Ezek az állampapír
befektetéseiket otthonról intéző ügyfelek
eddig már 30 milliárd forintot meghaladó összegben vásároltak állampapírt a
WEBKINCSTÁR vagy a MOBILKINCSTÁR
alkalmazás segítségével.

Hogyan lehet otthonról értékpapír számlát
nyitni?
Ha valaki belép a www.magyarorszag.hu
honlapra, akkor a jobboldali menüsor alján
talál egy „Számlanyitás a Magyar Államkincstárnál” nevű menüpontot. Erre rákattintva a megfelelő űrlapok kiválasztása és
kitöltése útján tud az Ügyfélkapuba már
bejelentkezett magánszemély kényelmesen
otthonról, az általa megválasztott időpontban normál vagy Kincstári Start-értékpapír
számlát nyitni.
Mennyibe kerül a szolgáltatás?
Mind a számlanyitás, mind az értékpapír
számlavezetés díjmentes. Emellett az internetes utalások esetében lehetőség van a kártyás fizetés menüpont kiválasztására. Ezzel a
lehetőséggel azért érdemes élni, mert így a
kincstári értékpapírszámlára történő beutalás is díjmentes az ügyfelek számára. Hason-

ló a helyzet a befektetett pénz visszautalásakor is, mivel a Kincstár ebben az esetben sem
számít fel díjat az ügyfelei számára.
Tehát a Kincstárban otthonról, díjmentesen
lehet értékpapírszámlát nyitni és vezetni, de
miért éppen állampapírba fektessünk, és miért éppen a Kincstárban tegyük ezt?
A számos befektetési lehetőség közül a
Kincstár kizárólag állampapír forgalmazással
foglalkozik. E szűk termékkör ellenére mégis
népszerű, hiszen az aktív ügyfeleink száma
folyamatosan emelkedik, és már meghaladta
a 450 ezret.
De miért is előnyös mind a Kincstár mind az
ügyfelek számára ez a sajátos helyzet?
• Az állampapír a legbiztonságosabb befektetés, amely ráadásul a lakossági állampapírok esetében még kiemelkedő hozamot
is biztosít. Így például a szuperkötvénynek
is nevezett MÁP Plusz sávosan emelkedő
kamatai a teljes időszakra vetítve közel
5%-os hozamot biztosítanak a befektetői
számára.
• Az a tény, hogy a Kincstár viszonylag csak
szűk termékkört forgalmaz, egyben azt is
jelenti, hogy ebben a körben specialista is
egyben. Ez a sajátosság többek között azt
jelenti, hogy profi az ügyfelek tájékoztatásában, továbbá hogy valamennyi, forgalomban lévő állampapír megvásárolható
vagy eladható a Kincstárban. Ráadásul van

MOST A TERMÉSZET JELENTI AZ
EGYETLEN SZABADSÁGOT

T

ilos a gyülekezés, és rendezvénytilalom van életben. Ez pedig azt
jelenti, hogy hiába a friss levegő, szervezett túrákat sem lehet
tartani. Ettől függetlenül a természetjárók
mindenkinek azt javasolják, hogy akár egyedül, akár a családtagokkal látogassuk meg az
erdőket, hiszen nem csak testünknek, hanem
lelkünknek is jót tesz a természetben eltöltött
néhány óra.
Nyugalmat áraszt a csobogó víz hangja, sárga és barna színbe öltöztek a fák. Minden
évszakban új arcát mutatja az erdő, és most
a természet jelenti egyedül a szabadságot,
nyugalmat ad a járványhelyzet idején is. A
szigorítások kihirdetéséig folyamatosak voltak a szervezett túrák a Mátrában, ám mióta
általános rendezvénytilalom van érvényben,
már csak egyedül, vagy a családtagokkal tölthetünk el néhány órát a szabadban.
Ha útra kelünk, megfelelő ruházattal, fel-

szereléssel, ivóvízzel, teával, élelmiszerrel,
térképpel, feltöltött akkumulátorú telefonnal, külső akkumulátorral vágjunk neki a túrának. Legyünk óvatosak a sártól és avartól
csúszós talajon, a kirándulást mindig a saját
korlátainkhoz mérten tervezzünk meg.
Ollé Elina

két olyan lakossági állampapír, amelyek kizárólagos forgalmazója a Kincstár.
ƌƌ Az egyik a Babakötvény, amely a gyermekek életkezdéséhez biztosít magas
hozamú (infláció + 3%) és több módon
is támogatott befektetési lehetőséget.
ƌƌ A másik a kizárólag euróért megvásárolható, az eurózóna inflációjához kötött
kamatozású Prémium Euró Magyar
Állampapír (PEMÁP).
• Az értékpapírok – néhány kivételtől eltekintve – kizárólag elektronikus formában
léteznek. Ez azt jelenti, hogy a nyilvántartásukhoz szükség van egy értékpapír számlavezetőre. Sok ilyen szervezet működik az
országban, de ha ez a kiválasztott értékpapír forgalmazó és számlavezető a Kincstár,
vagyis egy teljes mértékben állami intézmény, akkor ez a választás gyakorlatilag
teljessé teszi a befektetés biztonságát.
Ha tehát valaki állampapírt kíván vásárolni,
és ezt személyesen kívánja megtenni, akkor
keresse a Magyar Államkincstár állampapír
forgalmazó kirendeltségeit (http://www.
allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/
szolgaltatasok-megyenkent/97/), ha viszont
élni kíván a modern technika adta lehetőségekkel, akkor az Ügyfélkapun, illetve a
WEBKINCSTÁR és MOBILKINCSTÁR
szolgáltatás igénybevételével is megteheti.
(x)

TEKERJ A MÁTRÁBAN!
– RAJZPÁLYÁZAT
ISKOLÁSOKNAK
Már nagyon sok általános iskolás és kisgimnazista érdeklődését felkeltette az az országos
rajzpályázat, amit a gyöngyösi Mátra Biker
Sport Club(https://www.matrabikersc.hu/)
hirdetett meg.
A saját kézzel készült alkotások készülhetnek ceruzával, zsírkrétával, filctollal, grafittal, pasztellel vagy festékkel, csupán a rajzok
témája kötött: a mátrai kerékpározáshoz és
élményekhez kell kapcsolódnia.
A rajzokat november 25-ig lehet elküldeni a
matrabikersc@gmail.com e-mail címre.
A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja majd
el, korcsoportonként három díjazottat választanak ki.
Emellett kiosztanak egy közönségdíjat is,
melyet a Facebookon leadott szavazatok
alapján lehet elnyerni.
Eredményt december 6-án hirdetnek.
A rajzpályázat fődíja egy mountain bike
kerékpár lesz, továbbá kiosztanak ajándékcsomagot és számos meglepetést is.
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