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FIATALOK, AKIKRE BÜSZKÉK LEHETNEK A GYÖNGYÖSIEK

A

koronavírus-járvány miatt egyelőre elhalasztja a városi kitüntetések
átadását Gyöngyös önkormányzata. A hagyományos ünnepélyes
díjátadásokat a rendkívüli helyzetet követően
rendezik majd meg.
Idén a Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért elismerés Kupás Vendel Pétert, a Gyöngyösi Fiatalok a Művészetért elismerés Safranka-Peti
Zsófiát, a Gyöngyösi Fiatalok a Közösségért
kitüntetés pedig Bogdán Noémit illeti meg.
Mivel a járvány miatt bevezetett óvintézkedések miatt nincs lehetőség arra, hogy a
díjazottak személyesen vegyék át a jutalmat,
az alábbiakban adjuk közre a kitüntetettek
rövid méltatását.
FIATALOK A KÖZÖSSÉGÉRT BOGDÁN NOÉMI

Bogdán Noémi 20152019 között volt a Berze
Nagy János Gimnázium
növendéke, jelenleg az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai
Kar közösségszervezés
szakának
hallgatója,
Bogdán
emellett a Bánfalvy Ági
Noémi
Nemzetközi Színészképző Stúdió tanulója. Szabadidejében a Bodor
Tibor Kulturális Egyesület keretein belül
önkéntesen hangoskönyveket készít látássérültek részére.
Noémi már gimnazistaként kitűnt vezetői
képességeivel, mikor iskolai fellépések, műsorok, videófilmek megvalósításában segédkezett. Személyében az iskola egy olyan diákra
lelt rá, aki össze tudta fogni a különböző évfolyamba tartozó tanulókat, akinek véleményére
mindenki hallgatott, aki kellőképpen kreatív,
ötletgazdag volt ahhoz, hogy a társai rá merték bízni az irányítást. A gimnáziumban két

évig volt az iskolai diákönkormányzat elnöke.
A városi diákönkormányzatban végzett tevékenysége révén őt választották meg a Hatvani
Tankerületi Központ Tankerületi Tanács diákönkormányzatok által jelölt állandó tagjává.
Részt vett a Diákújságírók Egyesülete
munkájában, melynek ma már intézőbizottsági tagja.
Lelkes közösségi munkája mellett kimagasló
tanulmányi eredményekkel büszkélkedhetett.
FIATALOK A MŰVÉSZETÉRT –
SAFRANKA-PETI ZSÓFIA

Safranka-Peti Zsófia
táncművész általános
iskolai
tanulmányait
a II. Rákóczi Ferenc
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény balett
szakán végezte. Ezután
2009-ben felvételt nyert
a Győri Tánc- és KépSafranka-Peti zőművészeti Általános
Zsófia
Iskola, Szakközépiskola
és Kollégium kortárs modern táncos szakára,
melyet 2013-ban végzett el. Tanulmányait
2013-2016-ig a Magyar Táncművészeti Főiskola BA divattánc, majd 2016-2018-ig a Magyar Táncművészeti Főiskola mesterszakán
folytatta.
Bár Zsófi leginkább már Budapesten és
külföldön munkálkodik, mindig figyelemmel
kísérte szülővárosa eseményeit. Ha módja volt
rá, együtt dolgozott a gyöngyösi táncosokkal,
ha fellépési lehetőséget kapott azonnal igent
mondott, és visszatért megmutatni, van hová
fejlődni. Ha az ember elég kitartó, szorgalmas,
elérheti célját, példát mutatva ezzel Gyöngyös
táncos közösségének. Folyamatosan képezi
magát, különböző nemzetközi workshopokon gyarapítja tudását, hogy a későbbiekben
megismertethesse azt a fiatalokkal. Szakmai
munkájára a mai napig igényes táncművész-

ként és táncpedagógus-koreográfusként egyaránt. Táncos pályafutása mellett a Magyar
Táncművészeti Egyetem oktatójaként nagy
figyelmet fordít az utánpótlás nevelésére is.
Munkásságát már számos nemzetközi és
hazai díjjal is elismerték.
FIATALOK A TUDÁSÉRT - KUPÁS
VENDEL PÉTER

Kupás Vendel Péter
2018-ban érettségizett a
Gyöngyösi Berze Nagy
János Gimnáziumban,
jelenleg az ELTE TTK
Matematika Szak harmadéves hallgatója. Az
ELTE Bolyai Szakkollégiumba már elsőéves koKupás Vendel rában felvételt nyert. TerPéter
vei szerint tanulmányait
ősztől az ELTE mesterképzésén folytatja majd.
Érdeklődése elsősorban a matematika és
fizika felé irányult, tudását országos versenyeken bizonyította. A Középiskolai Matematikai
és Fizikai Lapok, a KÖMAL pontversenyén
évekig rendszeresen dolgozott, ahol az egyik
bravúros feladatmegoldását is közölték. Emellett kiválóan teljesített a többi tantárgyból is.
Ismeretei bővítésére saját elhatározásból
az utolsó éves gimnazistaként minden héten
látogatta a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium egyik tehetséggondozó matematika
szakkörét. Tizenegyedikesként tagja volt
annak a diákcsoportnak, amely a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriumba,
a CERN-be, az Európai Nukleáris Kutatási
Szervezethez látogatott.
A sportban – labdarúgásban – is kiváló
eredményeket szerzett. Jelenleg is focizik az
ELTE-BEAC futsal csapatában.
Kupás Vendel Péter ballagásakor megkapta
a Berze Nagy János Gimnázium legrangosabb
kitüntetését, az Alumnus Eminens díjat.

SEGÍT A KORONAVÍRUS ELLENI OLTÁS
REGISZTRÁCIÓJÁBAN A GYÖNGYÖSI ÖNKORMÁNYZAT
A tapasztalatok alapján sokaknak problémát
jelent online bejelentkezni a koronavírus elleni
védőoltásra, ezért a gyöngyösi önkormányzat
munkatársai április 1-jétől segítséget nyújtanak mindazoknak, akik erre igényt tartanak.
Magyarországon a koronavírus elleni védőoltás ingyenes és önkéntes, így regisztrálni
szükséges ahhoz, hogy valaki megkapja.
Akik szeretnének regisztrálni a koronavírus
elleni oltásra, azonban számítógép és egyéb infokommunikációs eszköz hiányában, vagy bármely

más okból ezt nem tudják megtenni, előzetes
időpontegyeztetés után személyesen megtehetik
ezt a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban.
Az adatrögzítéshez szükséges időpont-egyeztetésre a 06/30/229 50 43-as telefonszámon van lehetőség munkaidőben.
Ezt követően a megadott időpontban, hétfőtől péntekig 8-11 óra között – biztonságos
környezetben – a városháza ügyfélirodáján a
hivatal munkatársai rögzítik a jelentkező regisztrációhoz szükséges adatait.

A jelentkezéshez személyi igazolványra,
TAJ kártyára, lakcímet igazoló kártyára van
szükség, valamint a jelentkezőnek meg kell
adni a telefonszámát is.
A személyes adatok mellett e-mail címmel
nem kell rendelkeznie a jelentkezőnek.
A kitöltött formanyomtatványt postán küldi el az önkormányzat az oltási központba.
A regisztráció ideje alatt munkatársaink
fokozottan ügyelnek a járványügyi előírások
és az egészségügyi szabályok betartására.
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KITARTÁSRA ÉS FEGYELEMRE MÉG
HOSSZÚ IDEIG SZÜKSÉGÜNK LESZ

zomorú évfordulót hozott nekünk
ez a tavasz. Már tizenhárom hónapja
annak, hogy a koronavírus miatt a
kormány először elrendelte Magyarországon a veszélyhelyzetet. Akkor még nem
sejtettük, pontosan mi vár ránk. A sajtóban
egyre többször hallottuk, hogy több európai
országban is nagy a baj, a televízió elborzasztó képeket sugárzott az akkor már világszerte
tomboló és pusztító járványról. Nem kellett
jósnak lenni ahhoz, hogy lássuk, ha nem
cselekszünk gyorsan és felelősen, nálunk is
súlyos következményei lehetnek a covidnak.
Amikor egy évvel ezelőtt Olaszországban
hat-hétszáz fölé emelkedett a covid miatt a
halálos áldozatok száma naponta, és az itáliai
katasztrofális helyzetet érzékeltetve azt hoztam példának, olyan ez, mintha egy Pálosvörösmart vagy egy Visonta nagyságú település
lakossága tűnt volna el egyik napról a másikra. Voltak, akik ezt akkor riogatásnak vették...
Sajnos azóta nemhogy javultak volna a körülmények, hanem inkább romlottak. 2021
tavaszán rosszabb a helyzet, mint Lombardiában volt egy éve. Olaszország 60 milliós
népességéhez viszonyítva lakosságszám-arányosan jelenleg dupla annyi a halálos áldozatok száma Magyarországon, mint egy évvel
ezelőtt Itáliában volt.
A covidosok száma a cikk írásakor napról
napra nő. Hetek óta a járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre többen vannak az aktív fertőzöttek és a kórházi
betegek. Az új fertőzöttek száma lassan eléri
a nyolcezret, és egyre többen halnak meg a
koronavírus okozta betegségekben. Március
közepén szomorú rekord is született, amikor
az elhunytak száma meghaladta a 270-et. Elborzasztó adat, hogy a járvány kezdete óta
már több mint húszezer magyar állampolgár
– annyi, mint Hatvan város lakossága – halt
meg covid fertőzésben. Már több mint 12
ezer embert ápolnak kórházban, és mintegy
1500-an szorulnak lélegeztetőgépre. Ezek a
coviddal összefüggő hivatalosan kommunikált számadatok, de ki tudja, mennyien vannak, akiről nem tudunk, akiket nem tartanak
nyilván.
A járványhoz kapcsolódó gyöngyösi adatokat tavaly október közepéig valamelyest
nyomon tudtuk követni. Azóta Gyöngyös
önkormányzata a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kap tájékoztatást az illetékes
hatóságtól arról, hogy a városban mennyi koronavírussal fertőzöttet és karanténban lévőt
tartanak nyilván. Fél éve nem tudunk hivatalos tájékoztatást adni az éppen aktuális helyi

járványügyi helyzetről, arról, hogyan változik
a fertőzés üteme. Amíg tudtuk és lehetett, a
tényállást a város hivatalos honlapjának koronavírushoz kapcsolódó információkat közlő
aloldalán is közzétettük, ahol napról napra
frissítettük az adatokat a hatóság tájékoztatása alapján. Ennek a gyakorlatnak azonban
vége szakadt.
Az országos számokból akkor is jól látszott, és most is érzékelhető, hogy drasztikusan megnőtt a fertőzöttek száma, ami jelenleg
Gyöngyösön is többszöröse lehet a tavaly tavaszi csúcsnak. Latolgatni, találgatni azonban
nincs értelme. Jó lenne, ha a kormány és az
egészségügyi politika felnőtt számba venné
a lakosságot, és őszinte, korrekt tájékoztatást
adnának arról, hol tartunk most.
Miután a kormány nem közöl részletes
adatokat, nem ismerjük a valóságot. Azt viszont így is látjuk, hogy nemzetközi összevetésben szinte példátlanul nagy teher hárul
a kórházainkra, az egészségügyi dolgozókra.
Sokkal rosszabbul állunk, mint Olaszország
tavaly ilyenkor vagy Csehország a második
hullámban, hiszen lakosságarányosan Magyarországon van a legtöbb, kórházi ápolást
igénylő fertőzött. Sajnos a halálozási adatokban is élenjárók lettünk.
Mondhatnánk, ezek csak számok… Valóban, de a számok mögött emberek vannak.
Az emberi élet pedig pótolhatatlan, és már
így is óriási veszteségeink vannak, nagyszülők, szülők, barátok, közeli vagy távoli ismerősök estek áldozatul a covidnak. A koronavírus ugyanis nem válogat. Még mindig az
idősebbek vannak a legnagyobb veszélyben,
de a második és a harmadik hullám egyre
több áldozatot követelt a fiatalok és a középkorúak, a 40 és az 50 év közöttiek körében is.
A járvány elfajulása egyértelműen arra
utal, hogy míg tavaly tavasszal az emberek
fegyelmezetten betartották a korlátozó intézkedéseket, mostanra mentálisan és anyagilag
is nagyon sokan „elfáradtak”. Egyre többen
érzik béklyónak az életünket korlátozó szabályokat, egyre többen szorgalmazzák a minél
előbbi nyitást annak ellenére, hogy még kemény napok várnak ránk. Ilyenkor nyitásról
beszélni hamis illúziókeltés, mert ez csökkenti az emberek veszélyérzetét.
Amennyiben idő előtt, felelőtlenül nyitunk, ha a maszkviselést, a közösségi együttlétre, a létszámkorláthoz kötött bevásárlásra
vonatkozó új szabályokat nyűgnek tartjuk,
bármikor jöhet egy negyedik hullám. Ezzel
pedig tovább veszélyeztetjük az életünket,
a szabadságunkat és a gazdaság helyreállítá-

sát is. Bármilyen nehéz is, sokkal nagyobb
felelősségre van szükség mindenkitől, a kormányzattól és az állampolgároktól egyaránt.
Gyöngyös önkormányzata már eddig is
nagyon sokat tett, és még többet tudna tenni a megelőzés érdekében egy-egy hatékony
beavatkozással, ha képet kaphatna a járványhelyzet pontos alakulásáról. Az elvégzett
tesztek azt igazolják, hogy a vírus jelen van és
jelen lehet az intézményekben annak ellenére, hogy megvannak a szükséges óvintézkedések. Döbbenettel tapasztalom, milyen kevés
idős ember veszik igénybe Gyöngyösön azt az
ingyenes szolgáltatását, mellyel segíthetnénk
nekik a bevásárlásban vagy a gyógyszer-kiváltásban. Míg tavaly tavasszal több tucat idős
élt a lehetőséggel, most csak egy-két ember
fordul hozzánk segítségért. Az üzletek tele
vannak idős emberrel, akik talán bele sem
gondolnak, hogy az életükkel játszanak…
Akik sokkal jobban tennék, ha ott sétálnának
a szabad levegőn, ahol nincs tömeg, ha bevásárlás helyett inkább kirándulnának egyet a
Mátrában.
Mert kétség sem fér hozzá, a vírus ellenére is szükségünk van feltöltődésre. Egy ilyen
„háborús helyzet” nem csak a testünket, a
lelkünket is borzasztóan megterheli. A vírus
alattomos, és nem csak akkor rombol, amikor a szervezetben tombol. Az orvosszakma
hónapok óta figyelmeztet minket az úgynevezett poszt-covid-szindrómára. Krónikus
fáradtság, ízületi, mellkasi fájdalom, lelassult,
ködös agyműködés, tompaság, depresszió és
egyéb panaszok, szövődmények egyre gyakrabban jelentkeznek a gyógyultnak nyilvánított koronavírusosoknál. A vírus nem csak
óriási fizikai, hanem mentális megterhelést is
okoz.
Ez a poszt-covid-szindróma újabb feladat
elé állít minket, az egészségügyet és a politikát is. Nem elég csupán a láthatatlan ellenséggel, a vírussal megküzdenünk, fel kell készülnünk arra is, hogy a pusztítás után, amit a
covid maga mögött hagy, fel tudjunk építeni
egy olyan életet, amiben ismét megtaláljuk
önmagunkat.
Hogy milyen hosszú távú mentális, egészségügyi és gazdasági hatásai lesznek ennek az
időszaknak, még nem lehet tudni.
Egy biztos: kitartásra és fegyelemre még
hosszú ideig szükségünk lesz, ha azt szeretnénk, hogy ne legyen újabb pusztító covid-hullám.
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Hiesz György
polgármester
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A MEGYÉBEN CSAK GYÖNGYÖSÖN
BIZTOSÍTOTT A 24 ÓRÁS ORVOSI ÜGYELET
Április végéig mindenképpen biztosított Gyöngyösön a 24 órás háziorvosi
ügyelet – egyebek között erről is döntött
Hiesz György polgármester, aki kiemelte,
májustól annyi hónapon át lesz 24 órás
háziorvosi ügyelet, ahány hónapra a többlet-finanszírozást a térség országgyűlési
képviselője megszerzi. A márciusi képviselő-testületi egyeztetésen megválasztották az idei év díszpolgárait és a Városgondozási Zrt. új vezérigazgatóját is.

MÉG EGY HÓNAPIG 24 ÓRÁS AZ
ÜGYELET

Hiesz György polgármester márciusban döntést hozott arról, hogy április 30-ig marad a
24 órás orvosi ügyelet Gyöngyösön, miután
a polgármester elfogadta a város háziorvosainak arra vonatkozó kérését, hogy az ellátás
áprilistól ne módosuljon 16 órás betegellátásra. Így Heves megyében csak Gyöngyösön
működik 24 órás háziorvosi ügyelet.
A polgármester a 24 órás orvosi ügyelet
tovább-működtetése érdekében a helyi háziorvosoktól partnerséget, Horváth László
képviselőtől pedig anyagi támogatást kért, tekintettel arra, hogy az év elején több önkormányzat részesült több tíz- vagy százmillió
forintos központi támogatásban, amire most
Gyöngyösnek is szüksége lenne. Éppen ezért
a polgármester hangsúlyozta: májustól annyi
hónapon át lesz 24 órás háziorvosi ügyelet,
ahány hónapra a többlet-finanszírozást a térség országgyűlési képviselője megszerzi.
A háziorvosoktól pedig azt várja a városvezető, hogy minél többen vegyenek részt az
ügyeleti munkában, hiszen a gyöngyösi háziorvosok több mint fele ezt most nem vállalja.
ÚJ IGAZGATÓ A VG ZRT. ÉLÉN

Megköszönve az eddigi vezérigazgató, Dorsánszki Zsolt munkáját, a képviselő-testület
többségének javaslata alapján az elkövetkező
három évben Szűcs Viktor tölti majd be a Városgondozási Zrt. vezetői posztját. A pozíció
elnyerésére pályázatot írt ki az önkormányzat, melyre öt pályázat érkezett, közülük
kettő érvénytelen volt, így három jelölt közül
kellet választania a grémiumnak.
DÍSZPOLGÁROKAT VÁLASZTOTTAK

A képviselő-testület döntése alapján idén a
díszpolgári címmel járó Pro Civitate kitüntetésben részesül Balázs Ernő, a Gyöngyös
Város Barátainak Köre egyesület egykori elnöke és Juhász Ferenc, a város egykori kanonok-plébánosa. A Pro Civitate kitüntetés közösségnek járó díját a Mátra Honvéd Kaszinó
Kulturális Egyesület kapja meg.
IDÉN NEM LESZ DÍJEMELÉS

A járványhelyzetre való tekintettel az idén

nem emelkednek a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjai Gyöngyösön.
Így változatlan marad a Családok Átmeneti
Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona
intézményi díja, de nem változik a különböző
szociális ellátások és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja sem.
FEJLESZTIK A TEMETŐKET

Idén tízmillió forintot biztosít az önkormányzat a temetők fejlesztési tervének megvalósítására. A beruházások elsősorban a
látogatók biztonságos közlekedését segítik.
Ilyen például a térburkolat kijavítása, a temetői úthálózatok fejlesztése, bejáró aszfaltozása, de a tervek között szerepel ravatalozó- és
kerítés-felújítás is. A beruházásokat a gyöngyösi temetők üzemeltetésével megbízott
Városgondozási Zrt. végzi majd el.
SZEBB LESZ A MÁTRA SZÁLLÓ
HOMLOKZATA

Hatmillió forinttal támogatja Gyöngyös önkormányzata az egykori Mátra Szálló épületének
homlokzati felújítását. A jelenleg társasházként
funkcionáló műemléki épület lehangoló látványt nyújt pergő vakolatával. A tervek szerint
a helyreállítás még az idén megvalósul.
SIKERES MUNKÁVAL MEGELŐZHETŐ
A FÜGGŐSÉG

Márciusban terítékre került Gyöngyös aktuális Drogprevenciós Stratégiája is. A képviselők a cselekvési tervben leírtak végrehajtását
értékelték és elfogadták. A stratégia megvalósításának része az az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott pályázat, melyet
a szenvedélybetegségek megelőzése, a különféle függőségek kialakulásának csökkentése
érdekében nyert az önkormányzat. A több
éven át tartó, és az idén véget érő projekt során összegyűlt tapasztalatokat beépítik majd
a város új drogprevenciós stratégiájába. Az
elvégzett munka sok eredményt hozott, ám
a szakemberek és a döntéshozók is egyet értettek abban, hogy az elért eredmények csak
akkor kamatoztathatók, ha a megkezdett, pályázat által támogatott program folytatható a
továbbiakban is, hogy megelőzzék a szenvedélybetegségek kialakulását.
BEFEJEZIK AZ EU-S PÁLYÁZATOKAT

Jóváhagyta a testület a város 2021. évi közbeszerzési tervét, amely azoknak az elnyert
európai uniós pályázatoknak a közbeszerzését érinti, melyek megvalósítása folyamatban
van. Ilyen a mátrafüredi parkerdő fejlesztése;
a leromlott városi területek rehabilitációja,
melynek keretében a Petőfi utcai Haller-házzal együtt hat bérlakás is megújul; barnamezős beruházásként az egykori laktanya

területén lévő „Aktív ház” sport- és szabadidőközpont kialakítása, ahol az út- és közműépítést követően a környezet rendezése is
megtörténik; az ipari park bővítése; valamint
a Mátra Művelődési Központ fejlesztése.
ELFOGADOTT ÜZLETI TERVEK

A márciusi testületi ülés napirendi pontjai
között szerepelt az önkormányzati tulajdonban lévő cégek üzleti tervének elfogadása. A
társaságok közül a Gyöngyösi Városi Televízió és a Városgondozási Zrt. kivételével elfogadták a cégek idei évre vonatkozó elképzeléseit. A GYTV és a VG Zrt. üzleti tervének
átdolgozását kérte a polgármester.
FEKETE IVÁN MARAD A
KÖNYVVIZSGÁLÓ

A 2021., 2022. és 2023. évi beszámoló könyvvizsgálati feladatainak ellátására ismét Fekete
Ivánnal kötött szerződést a város. A szakember immár 2012 óta látja el a könyvvizsgálói
munkát az önkormányzatnál.
GAZDÁT CSERÉLT TÖBB INGATLAN

Ismét több önkormányzati ingatlant is értékestett a képviselő-testület. Gazdát cserélt
egy, a 3-as számú főút Szurdok-partra vezető
szakasza mellett lévő terület, egy, a Batsányi
utcában, a Kopata ház környékén lévő ingatlan, ahol telekbővítéssel vélhetően egy idősek ellátását szolgáló létesítményt alakítanak
majd ki. A Gyöngyös-Mátrafüred között lévő
kerékpárúthoz kapcsolódóan pedig egy 20
négyzetméteres földterületet adott át térítésmentesen az önkormányzat az államnak.
KÖLCSÖNNEL SEGÍTIK A
TURIZMUSFEJLESZTÉST

Mintegy 8,5 millió forintos áthidaló kölcsönnel segíti a Gyöngyös-Mátra Turisztikai
Közhasznú Egyesületet (TDM) a város önkormányzata. A támogatást pályázati finanszírozással megvalósuló mátrai turisztikai
fejlesztésekre használja fel az egyesület. A
kamatmentes kölcsönt az elnyert pályázati
összeg megérkezése után, két részletben fizeti
vissza a városnak a TDM.
HÁROM ÓVODÁBAN LESZ
VÁLTOZÁS

A csökkenő gyermeklétszám miatt a képviselő-testület módosította a 2021/22-es nevelési
évben induló óvodai csoportok számát, így
szeptembertől 42 helyett 39 csoportban kezdik meg az óvodát a kisgyermekek. A csoportszám csökkenés a Dobó Úti Tagóvodát, a Platán Úti Tagóvodát és a Fecske Úti Tagóvodát
érinti. Az óvodás korú gyerekek létszámának
ismeretében az önkormányzat augusztusban
ismét megvizsgálja, hogy szükség lesz-e az intézményekben újabb átszervezésre.
J.M.
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AZ ORSZÁGBAN EGYEDÜLÁLLÓ AZ ÜGYELETI
BETEGELLÁTÁS GYÖNGYÖSÖN

z ország városainak többségénél,
mintegy 95 százalékánál 16 órás
orvosi ügyelet biztosításával tesz
eleget jogszabályi kötelezettségének az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy
hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig,
valamint hétvégén és ünnepnapokon 0-24
óráig látják el a betegeket.
A szabályozás értelmében, a háziorvosoknak hetente legkevesebb 15 óra, de
munkanapokon naponta legkevesebb 2 óra
időtartamban kell biztosítani a rendelést,
háziorvosi tevékenység elvégzésével, illetve
a betegek számára történő rendelkezésre állással.
A háziorvosi körzetek rendelési ideje változó, ugyanakkor a gyakorlatban hétköznaponként a reggel 8 és délután 4 óra közötti
időtartamban biztosított.
A Bugát Pál Kórházban működő Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) sürgősségi ellátás keretében a nap 24 órájában biztosítja,
hogy a súlyos, életveszélyes állapotban lévő,
azonnali beavatkozást igénylő esetekben
azonnal megtörténjen a vizsgálat és az elsődleges ellátás is.
A központi orvosi ügyelet fenntartására

Az ország városainak többségénél 16 órás orvosi ügyeletet biztosítanak az
önkormányzatok

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
(NEAK) eddig csaknem 56 millió forintot
biztosított Gyöngyösnek, ám ez az összeg
soha nem fedezte a 24 órás szolgáltatás működtetését. A központi juttatást az önkor-

mányzat évente eddig 46,5 millió forinttal
egészítette ki, melyet idén nem tud biztosítani a város a termeléskiesés miatti adóbevétel-csökkenések és a központi elvonások
miatt.
J. M.

VÁLTOZTAK A BÉRLAKÁSBAN ÉLÉS FELTÉTELEI
Áprilistól módosult Gyöngyösön a lakásrendelet, mellyel kapcsolatban számos fontos
döntés és változás született. A bérlakások
kategorizálása innentől kezdve a lakások
elhelyezkedése, komfortfokozata, állapota
alapján meghatározott kategóriák szerint
fog történni, a bérleti díjak megállapítása is
ehhez igazodik. A kategóriák szerinti besorolást tételesen fogja tartalmazni a lakásrendelet függeléke.
A rendelet egyik új eleme, hogy a szociális
alapon megállapítható bérletidíj-csökkentés
a jövőben már csak kérelem alapján nyújtható.
Az önkormányzat célja, hogy minél többeknek nyújtson lakhatási segítséget, ami
egyebek között a bérlakások felszabadításával érhető el. Eddig a bérlakásban élők
ösztönzése érdekében az volt érvényben,

hogy akik hét évet meghaladóan bérelnek
önkormányzati ingatlant, a nyolcadik évtől
kezdődően minden évben 20 százalékkal
megnövelt lakbért fizessenek. Az új rendelet
értelmében a hetedik évet követően, a nyolcadik évben mindenkinek meg kell fizetnie a
20 százalékkal megemelt díjat. A kilencedik
évtől azonban a bérleti díj automatikusan
nem emelkedik, ha az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság egyedi kérésre úgy
dönt, hogy a többletdíjat elengedi a bérlőnek, szociális, kor vagy jövedelmi helyzetére
tekintettel.
A korábbiaktól eltérően minden új bérlőnek kauciót is kell fizetnie. A komfort nélküli és a félkomfortos ingatlanokért 50 ezer,
a komfortos, összkomfortos lakásokért pedig
100 ezer forintot. A fizetési kötelezettséget a
módosítás hatályba lépését követően létrejö-

vő bérleti szerződéseknél alkalmazzák majd.
Az önkormányzat ösztönző szándékkal elsőbbséget biztosít a meglévő bérlőknek arra,
hogy anyagi helyzetükhöz igazodva akár
kisebb, vagy szükség esetén nagyobb bérleményre cseréljék.
Továbbra is érvényben marad az a szintén
ösztönző szándék, hogy ha valaki a bérletidíj
csökkentése fejében vállalja a bérelt önkormányzati lakás felújítását, az állagmegóvásra
fordított költséget beszámítják a bérleti díjba.
A módosított lakásrendelet változásai áprilistól lépnek életbe, a rendeleti változások,
ezek tapasztalatai hamarosan újra a képviselő-testület elé kerülnek, amikor a veszélyhelyzetet követően ismét személyesen vesznek részt az ülésen a döntéshozók.
J. M.
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TÖBB MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁS A GYÖNGYÖSI
ÁLLATKERTNEK

LED-LÁMPA SEGÍTI A
KÖZLEKEDŐKET

A képviselők úgy döntöttek, hogy a várocovid miatt bajba jutott vállalkozások megsegítése érdekében öt- sunkban egyedülálló intézményt kétmillió
millió forintos válságalapot hozott forinttal támogatják a válságalap terhére,
létre Gyöngyös önkormányzata. amelyet Hiesz György polgármester adott át
Az alapból azok juthatnak támogatáshoz, akik jelképesen az állatkert tulajdonosának, Barcai Henriettának. Ezzel is segítve, hogy a járkéréssel fordulnak az önkormányzathoz.
Prioritást élveznek azok a vállalkozások, ványhelyzet végéig az ott élő állatok ellátása
amelyek hozzájárulnak Gyöngyös hírnevé- zavartalanul működjön.
Mikó Dalma
nek öregbítéséhez, és olyat képviselnek, ami
mindenképpen példaértékű helyi
és országos viszonylatban is. Ilyen
a Gyöngyösi Állatkert is, amely a
járványhelyzet miatt hónapok óta
zárva tart, elesve így a teljes bevételétől. Az újranyitás pedig még
kérdéses. Öröm volt látni, hogy a
közösségi média erejének köszönhetően sok vállalkozás, magánszemély sietett az állatkert segítségére, biztosítva azt, hogy Gyöngyös
egyik ékköve megmeneküljön a
teljes bezárás elől. Természetesen
a nehéz gazdasági helyzet ellenére
a képviselő-testület is úgy döntött, hogy lehetőségeihez mérten
A Hiesz György polgármester által eljuttatott
igyekszik segíteni a bajba jutott
támogatást Barcai Henrietta, az állatkert
tulajdonosa örömmel fogadta
vállalkozásnak.

Ismét LED-es figyelmeztető lámpák segítik
a közlekedést Gyöngyösön, a Kőrösi Csoma
Sándor utca két kereszteződésében.

A

Miután a régi lámpákat elektronikusan
felújították, a fényjelzők március közepétől
a stop táblákkal együtt figyelmeztetik óvatosságra a közlekedőket. A fejlesztés, amely
300 ezer forintból valósult meg, a tavalyi
évről húzódott át. A beruházás célja a balesetek megelőzése, hiszen a kereszteződésekben
többször is előfordult már ütközés. Évente
körülbelül négy-öt komolyabb baleset történt az érintett szakaszon, ezért kiemelten
fontos a megelőzés.
M.D.

ELŐRE HOZOTT
INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK

HATÉKONYABB EGYÜTTMŰKÖDÉS A
KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN

Megkezdődtek az intézményi karbantartási
munkák a gyöngyösi
óvodákban és bölcsődékben. A polgármesteri hivatal karbantartó
csoportja
kihasználva
a veszélyhelyzet miatti
intézmény-bezárásokat,
már négy óvodában hozzálátott a nyárra tervezett
felújítási munkákhoz.
A pandémia felülírta az éves
A karbantartó csoport
munkatervet, ezért előbb
új bejárati kaput készített
elkezdődött az intézményi
a Visonta Úti Tagóvodákarbantartás
nak, valamint kifestették
a mosdót, az irodát és a konyhát is, és korlátot szereltek a falra a kicsik
biztonságosabb közlekedése érdekében.
Boros Vince városgazda elmondta: a tavalyi évhez hasonlóan ismételten felülírta az éves munkatervet a pandémia, így az elmúlt egy
hónapban a Visonta Úti, a Platán Úti, az Epreskert Úti és a Fecske
Úti Tagóvodában dolgoztak, az éjszakai fagyok miatt főként még
csak az épületeken belül.
Az intézmény-bezárások miatt márciusban ügyeletet tartó Dobó
Úti Bölcsőde és Óvoda kivételével a legszükségesebb karbantartási
munkákat már elvégezték, az elmaradt kültéri munkákat a nyári hónapokra ütemezték.
Pásztor Csilla

Növeli a közös szolgálatai órák számát a rendőrség és a gyöngyösi
városrendészet a közbiztonság javítása érdekében. Az együttműködésnek köszönhetően ezentúl több járőrpár lesz majd az utcákon,
melyek főként a problémás területeken, így az autóbusz-pályaudvaron, a Durandában, illetve a nagyobb forgalmú közterületeken ellenőriznek majd.
A rendőrség és a városrendészet
között
évek óta szoros az
együttműködés, amely
most még szorosabb
lesz Ferenczy Dániel
városrendészeti igazgató
javaslatára, aki azt szorgalmazta, hogy az egymás mellett élést váltsa
fel egy tényleges partneri együttműködés. Így a
rendőrség és a városrendészet lényegében egymás munkáját kiegészítve közösen láthat el
szolgálatot. Ennek érdekében megállapodás született arról, hogy
növelik a közös szolgálati órák számát, így a hét több napján látnak
el páros – egy felügyelő és egy rendőr részvételével –bűnmegelőző
és reagáló szolgálatot.
A közbiztonság javítására irányuló törekvésekben fontos szerepet
vállalnak civilként a Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr
Egyesület tagjai is – tette hozzá az igazgató.
Kátai Levente
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KÖZÖSSÉGET ÉPÍTETTEK ÉS
GYARAPÍTOTTÁK A VÁROST
A képviselő-testület által alapított Pro Civitate kitüntetést minden évben azoknak
kapják meg, akik munkájukkal, tevékenységükkel példát mutatva jelentősen hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez, Gyöngyös fejlődéséhez.

FOTÓ: ERDÉLYI JÓZSEF

Márciusban a grémium döntése szerint
két új díszpolgárral gyarapodott a Pro Civitate kitüntetettek sora. Az elismerést Balázs
Ernő, a Gyöngyös Város Barátainak Köre
egyesület egykori elnöke és Juhász Ferenc,
a város egykori kanonok-plébánosa veheti
majd át. A Pro Civitate kitüntetés közösségnek járó díját a Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület érdemelte ki.
Balázs Ernő a város
egyik
legmeghatározóbb civil szervezetének – Gyöngyös Város
Barátainak Köre – alapítója és elnöke volt 12
éven keresztül. Vezetése
alatt az egyesület a város életében betöltött
Balázs Ernő
kiemelkedő kulturális
és társadalmi tevékenységéért számtalan elismerésben részesült, és kiérdemelte a város
lakosságának megbecsülését, tiszteletét. A
civil szervezet rendezvényeinek többségét
személyesen a díjazott kezdeményezte. Ilyen

egyebek között a Múzeumi zenés délutánok,
Amit a zenéről tudni kell, Gyöngyös Város
Napja – XIX. századi piac, Operagála.
Tervei között szerepel Gyöngyös sportmúltjának bemutatása az úgynevezett „Gyöngyös városi Sportmúzeum” létrehozásával.
A Magyar Olimpiai Akadémia (MOA)
az olimpiai eszme terjesztéséért a „MOA
Tiszteletbeli jelvényét” adományozta neki.
Gyöngyös Város Önkormányzata 2010-ben
Kiemelt Értékteremtő Örökös Címet adományozott Balázs Ernőnek.
Az évtizedeken keresztül végzett példaértékű kulturális, társadalmi és sport tevékenysége kiemelkedő, vállalkozóként és a Mátraaljai Munkaadók Egyesületén keresztül
jelentős szerepet vállalt Gyöngyös gazdasági
fejlődésében.
Juhász Ferenc kanonok-plébánosra 12 évet
töltött a városban. Ez idő
alatt nagyon sokat tett
Gyöngyös épített és szellemi kultúrájának fejlődése érdekében. Az ő nevéhez fűződik az egyházi
iskolák beindítása GyönJuhász
gyösön és a környező teFerenc
lepüléseken, mely teljesítmény országos szinten is kiemelkedőnek számít.

Számos karitatív cselekedet fémjelzi nevét,
ilyen az egyházi beteglátogató tevékenységek
elindítása, működtetése, a Bertalan Barátai
Nyári Táborok. Nevéhez fűződik a volt 2-es
iskola épületének megmentése, a II. Rákóczi
Ferenc Katolikus Általános Iskola épületének megújítása, a mátrafüredi templom, a
Szent Bertalan-plébánia és az Egyházi Kincstár teljes megújítását, a Szent Bertalan-templom toronysisakjainak helyreállítása. Aktív
résztvevője volt a város szellemi, kulturális,
építészeti, értékmegőrző és értékteremtő
munkájának.
A Mátra Honvéd
Kaszinó
Kulturális
Egyesület több évtizede
tevékenyen részt vesz a
város kulturális közösségépítő munkájában.
Sokat tesz a város civil
szervezeteinek működéséért, a csoportok összefogásáért, fennmaradásáért. A kaszinó számos egyesületnek és
alapítványnak ad otthont. Gyöngyös honvédelmi, katonai hagyományainak ápolása, bemutatása, és az ehhez kötődő rendezvények
szervezése mellett folyamatosan működteti
képzőművészeti galériáját, számos szervezet
és közösség számára biztosít működési feltételeket.

TOVÁBBRA IS TILOS A ZÖLDHULLADÉK-ÉGETÉS

A

zöldhulladék kezelése komposztálással vagy begyűjtéssel történhet. Ez utóbbit kéthetente végzi
az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
Gyöngyös közigazgatási területén – a kiépített szabadtéri tűzhelyek rendeltetésszerű
használata kivételével – az avar, továbbá kerti, növényi hulladék égetése tilos.
Az avar és a kerti hulladék kezelése komposztálással, vagy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltató által végzett zöldhulladék-begyűjtéssel történhet. Ez utóbbihoz a háztartások még február végén megkapták azt
a három lebomló zsákot, melyekbe a zöldhulladékot gyűjthetik, és amelyeket minden
elszállítás után pótol a szolgáltató. A gyöngyösiektől a zöld színű kukával, valamint a

három zsákkal együtt alkalmanként körülbelül 360 liternyi zöldhulladékot szállít el a
hulladékkezelő társaság.
Az égetést ki lehet váltani komposztálással is. A lemetszett ágakat, gallyakat aprítógéppel vagy metszőollóval lehet előkészíteni
arra, hogy szerves talajjavító váljon belőle.
Mint ismert, az Országgyűlés még nyáron
döntött arról, hogy 2021. január elsejétől
kezdődően országszerte tilos az avarégetés és
a kerti hulladék égetése, a rendelkezés bevezetését azonban elhalasztották a veszélyhelyzet végéig. Így továbbra is az önkormányzatok dönthetnek arról, hogy engedélyezik-e
az avar- és zöldhulladék-égetést, és ha igen,
milyen feltételekkel.
A belterületi égetés tiltása a SARS-Cov2
vírus terjedésének lassításához is jelentősen

hozzájárul, hiszen több tanulmány is bebizonyította, hogy a légszennyező részecskéken megtapadnak a vírusok, és így nagyobb
távolságokra is utazhatnak. Emellett a szen�nyezett levegő súlyosbítja a koronavírus hatását.
SZALONNÁT SÜTNI, BOGRÁCSOZNI
IS CSAK KÖRÜLTEKINTŐEN LEHET

A kiépített szabadtéri tűzhelyek rendeltetésszerű használatakor is fontos, hogy
mindig nagy körültekintéssel végezzük a
tűzgyújtást. Vagyis legyen a közelben egy
szerszám, amivel a tüzet kordában lehet tartani, és néhány vödör víz, vagy a kerti slag,
amivel oltani lehet. Ha feltámad a szél, a tüzet el kell oltani. A tüzet sosem szabad felügyelet nélkül hagyni.
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ILLEGÁLIS HULLADÉK:
A KÖRNYEZETEN EJTETT SEB

Évről évre több millió forintjába kerül a
gyöngyösi önkormányzatnak a városban
lévő illegális hulladéklerakók felszámolása. Míg 2019-ben 3,5 millió, tavaly
már 5,8 millió forintot kellett fordítani az
elhagyott szeméthegyek eltüntetésére,
idén pedig már 10 millió forintot szánnak
erre a célra. Az összeget tovább növeli
azoknak a közcélú foglalkoztatottaknak
a bére, akik rendszeresen részt vesznek a
munkában.

REKORDOT DÖNTÖTTEK A
VÁROSRENDÉSZEK

Mindemellett a városrendészek is mindent
megtesznek az illegális szemetelés visszaszorítása érdekében. Ferenczy Dániel, a Városrendészeti Igazgatóság vezetője elmondta:
tavaly rekordot döntöttek, hiszen a korábbi
évekhez képest jóval több olyan személyt
fogtak el, akik törvénytelenül helyeztek ki
hulladékot. A tettenérések, valamint az elkövetőkkel szembeni határozottabb és szigorúbb fellépés meghozta az eredményt,
csökkent a jogellenes cselekmények száma.
Gyöngyösön 63 digitális és 28 analóg térfigyelő kamera működik, melyek közül jó
néhány azokat a közterületeket figyeli, ahol
jellemző az illegálishulladék-elhelyezés.
A külterületeken és a környező települések
közigazgatási területén otthagyott szemét a
mezőőröknek ad plusz feladatot. A városrendészek azonban nem adják fel, idén már vadkamerákkal is figyelik a szemetelőket.
BÍRSÁG JÁR AZ ILLEGÁLIS
HULLADÉKÉRT

Az illegális hulladéklerakás hulladékgazdálkodási bírság kiszabását vonja maga után, a
hulladék jellegétől és mennyiségétől függően
pedig bűntettnek minősül. A hulladékgazdálkodási bírságot a területi hulladékgazdálkodási hatóság, vagy a közterület-felügyelő
helyszíni bírságként szabja ki. Ennek ellenére
Gyöngyös bel- és külterületén is rendszeresen
lehet találkozni környezetet csúfító szeméthegyekkel. A város belterületén főként az északnyugati városrészen, a patakmederben és a garázssorok környékén halmozódik fel illegális
hulladék. Tapasztalatok szerint e tekintetben
– minden óvintézkedés ellenére változatlan
tendencia – figyelhető meg Gyöngyösön.
Illegális hulladéklerakókkal kapcsolatban
havonta egy-két bejelentés érkezik az önkormányzathoz az Innovációs és Technológiai
Minisztérium által elindított hulladékradar-rendszeren keresztül. Sokkal inkább
jellemző, hogy járőrözés közben a közterület-felügyelők és a mezőőrök fedezik fel az
elhagyott hulladékot.

A VESZÉLYES HULLADÉK NAGYON
ÁRTALMAS

Dr. Szemes Paula, a városháza műszaki főelőadója elmondta: a szemetelők jellemzően
vegyes települési hulladéktól, építési-bontási
hulladéktól, lomoktól, állati ürülékkel szen�nyezett szalmától, zöldhulladéktól, használt
gumiabroncstól, autószerelésből származó
hulladéktól, valamint olyan veszélyes hulladékoktól szabadulnak meg mint az olajos
flakon vagy rongy, fáradt olaj, vagy akkumulátor.
Amellett, hogy az önkormányzatnak évente több millió forintjába kerül a közterületi
illegális hulladéklerakók felszámolása, az
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság is
több millió forintot költ évente arra, hogy a
Gyöngyös-patak medréből és parti sávjáról
rendszeresen távolítsa a hulladékot.
A kármentesítés elengedhetetlen, ugyanis
a veszélyes hulladék egyértelműen veszélyezteti a földtani közeg és a felszín alatti víz –
ezáltal az ivóvízkészlet – minőségét. Tovább
súlyosbítja a helyzetet, ha meg is gyújtják az
illegális hulladéklerakókat, ezzel súlyosan
veszélyeztetve az emberi egészséget és a környezetet.
A GUBERÁLÓK IS PROBLÉMÁT
JELENTENEK

A hulladékukat illegálisan elhagyók mellett folyamatos problémát jelentenek a guberálók is Gyöngyösön. A szemétgyűjtögetőkkel szemben csak tavaly 46 esetben szabtak ki
bírságot a városrendészek, melynek összege
közel másfél millió forint volt.
A gyűjtőedényben a hulladékátadó helyre
kihelyezett szemét a közszolgáltató tulajdonába kerül, tehát a guberálás őt károsítja, de
a guberálást Gyöngyös képviselő-testületé-

nek közösségi együttélés szabályairól szóló
helyi rendelete is tiltja. Eszerint a bírság ös�szege esetenként 5 ezertől 50 ezer forintig
terjedhet. További szabálysértési bírság szabható ki az elkövetővel szemben, ha a guberálás mellett a közterületet is beszennyezi. A
bírság mértéke ebben az esetben is 5 ezertől
50 ezer forintig terjedhet.
A guberálók amellett, hogy széttúrják a
kukákat, felfordulást és szemetet hagynak
maguk után. Sok esetben a számukra hasznosíthatatlan tárgyak a város közterületein
vagy a patakmederben landolnak.
PÁLYÁZAT IS SEGÍTI AZ ILLEGÁLIS
HULLADÉK ELTAKARÍTÁSÁT

Több, mint 22 millió forintot nyert a közterületeken elhelyezett illegális hulladéklerakók felszámolására Gyöngyös. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt
pályázat segítségével mintegy 40 helyszínen
megközelítőleg 800 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtenek össze, és szállítanak a hulladéktelepekre.
A megtisztítandó helyszínek között van
bel- és külterületi lerakó is, felderítésükben
a gyöngyösi mezőőrök segítségét is igénybe
vette a pályázatot készítő Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft.
A pályázat a hulladékgyűjtés és -elszállítás
mellett lehetőséget biztosít arra is, hogy megakadályozzák az illegális hulladéklerakók újrakeletkezését. Emellett a pályázat keretében
lakossági szemléletformáló kampányokat
indítanak, valamint a város stratégiailag fontos pontjain elhelyeznek hat nagyfelbontású
kamerát. A támogatási szerződés megkötése
után, várhatóan tavasszal indulhat a környezetvédő munka.
J. M.
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MINDEN PÁLYÁZAT A
GYÖNGYÖSIEK ÉRDEKÉT SZOLGÁLTA

zámos Európai Unió által támogatott pályázaton szerepelt sikeresen
Gyöngyös a 2014-2020-as pályázati
ciklusban. Ezek közül kiemelendő
a CLLD pályázat, melynek különlegessége, hogy a támogatási összeg felhasználása
a helyi közösségek bevonásával valósulhatott meg. A CLLD projektet több mint
húsz alprojekttel megmozgatta a helyi civil
szférát. Mint minden más európai uniós pályázat, amely még nem fejeződött be, így a
CLLD projektjei is, kiemelt szerepet kaptak
a város idei költségvetésében.
MIT JELENT A CLLD?

A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program célja a helyi társadalom megújítása
értékteremtő együttműködések segítségével.
A CLLD (Community-Led Local Development) négy betűje mögött a közösségi szinten irányított helyi fejlesztés mint módszer
húzódik meg. Ennek lényege, hogy a helyi fejlesztési irodák a helyi közösséggel egyeztetve,
azok igényeinek megfelelően állítanak össze
pályázati felhívásokat, melyekre helyi vállalkozók, civil szervezetek jelentkezhetnek.
Így a pályázati támogatást helyi szervezetek
helyben meghatározott fejlesztési célokra
használhatják fel, minden esetben Gyöngyös
érdekeit szolgálva. A pályázatot az erre a célra
létrehozott Gyöngyös-Mátra Értékei Helyi
Akciócsoport (HACS) koordinálja.
MIBEN SEGÍT A PROJEKT?

A pályázat hozzájárul Gyöngyös kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális
fejlesztéséhez, valamint a helyi közösségszervezéshez.
Az EU-s támogatás kedvezményezettje
Gyöngyös önkormányzata, mely csaknem
400 millió forintos támogatási összeget
fordíthat a fenti célok elérésére. A pályázat
előnye, hogy a támogatás mértéke 100 százalékos.
A CLLD 23 fejlesztő projekt megvalósítását segíti Gyöngyösön. Ezek közül több beruházás már befejeződött, néhány pedig még
folyamatban van.
AMI MÁR MEGVALÓSULT

• Egészségfejlesztési közösségi programok a
gyöngyösi strandon – A Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. a Dr. Csépe György
Uszoda és Termálstrandon rendezte meg
a „Csobbanj az egészségedért!” elnevezésű
programját, ahol az óvodásoktól az idősekig bárki térítésmentesen vehetett részt
egy egészségi állapotfelmérésen.
• A pályázat révén beszereztek egy vízi akadálypályát, melyet az egészségmegőrző

A vízi akadálypálya új élményt és új sportolási lehetőséget biztosít a gyöngyösi
strandon pihenőknek

programra érkezők térítésmentesen kipróbálhattak. A sporteszközzel bővíteni
tudták a gyöngyösi strandon a sportolási
lehetőségeket, továbbá élvezetesebbé, érdekesebbé vált a szabadidő eltöltése.
• Közösségi tér kialakítása – A Mátrai
Hegyközségi Tanács tízmillió forintot fordíthatott egy új közösségi tér kialakítására
a Fő tér 10. szám alatt, ahol megépült egy
kis színpad, egy játszótér, elhelyeztek egy
USB portokkal, vezetéknélküli töltőkkel
felszerelt, wifi hotspotként működő okospadot, valamint rendbe tették a térburkolatot.
• Fejlesztés a Mátra Művelődési Központban – Korszerűsítették a Mátra Művelődési Központ (MMK) kamaratermét,
ahol egy úgynevezett koronatartó szerkezetet helyeztek el, amely a hangosítás és a
világítás rögzítésére szolgál. Az MMK-t
működtető Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. vásárolt egy fedett, mobilizálható színpadot, továbbá kiépített a Fő
téren egy 1 kilovoltos földkábel-hálózatot, amely a tér mindkét felén megfelelő
mennyiségű áramvételt biztosít a nagyobb városi rendezvények és a közösségi
események során.
• Gasztrokulturális programok – A csaknem 90 millió forintos támogatás révén
az Ajándékdoboz Közhasznú Alapítvány,
a Kékestető Nonprofit Kft., a Gyöngyös
Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület
(TDM), a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft., az Új Nap Közhasznú Egyesület és a Muzsikál az Erdő Alapítvány
szervezett olyan közösségi programokat,
melyek egyaránt szolgálták a gyöngyösi és
mátrai értékekre, hagyományokra épülő

gasztronómia ápolását, újragondolását.
• Egészségmegőrző programok – A Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft., a Kékestető Nonprofit Kft. és a Mátra Honvéd
Kaszinó Kulturális Egyesület több olyan
rendezvényt is szervezett, amely hozzájárult az egészség megőrzéséhez és javításához. Kékestetőn épült egy új játszótér,
valamint kialakítottak egy kardióösvényt,
amely a felnőtt és az idős korosztálynak kínál lehetőséget az egészségmegőrzésre és a
regenerációra.
• Közösségfejlesztés és közösségépítés – A
Vachott Sándor Városi Könyvtár több új
programsorozatot is indított, ilyen volt
a „Könyvtár a játszótéren” is, hogy a legkisebbeket is megismertesse az olvasás élményével. Megkezdték a város birtokában
lévő eredeti Bugát Pál-napló fordítását, a
szabadtéri előadások hangminőségének
javítására új hangfalat és vezeték nélküli mikrofont vásároltak. Az időjárás viszontagságainak kiküszöbölésére pedig
egy harmonikasátort is vásároltak. A
Meseházikó Alapítvány több ingyenesen megtekinthető előadást is szervezett
óvodásoknak és kisiskolásoknak, valamint méltóképpen meg tudott emlékezni
olyan jeles évfordulókról mint az 55 éves
gyöngyösi gyermekszínjátszás és a Meseházikó húsz éves jubileuma. A Gyöngyösi
Játékszín több musical előadást tartott, és
megünnepelhette fennállásának 65. évfordulóját.
J. M.
(A cikk folytatásaként a májusban meg jelenő
Gyöngyösi Újságban bemutatjuk a még megvalósításra váró CCLD pályázatokat is.)
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JÁRVÁNYHELYZET: MARADNAK
A KORLÁTOZÁSOK
Ha a beoltottak száma eléri hazánkban a 2,5 milliót, változnak az
üzleteket érintő korlátozások. Tíz négyzetméterenként lehet bent
egy ember, tovább lehetnek nyitva a boltok esténként, és a kijárási
tilalom is később kezdődik. A megfelelő átoltottság elérése után a
szolgáltatók a március 8-án bevezetett szigorítások előtti szabályok
szerint működhetnek majd – jelentette be március végén Gulyás
Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Áprilisban megkezdődött a pedagógusok soron kívüli oltása, így
az iskolák, óvodák várható nyitása az elképzelések szerint április 19.
A szigorítások később sem szűnnének meg, csak némiképp enyhülnének, így a kijárási tilalom este 10 órára módosulna. Tehát este 10
órakor veszi kezdetét, és hajnali 5 óráig fog tartani. Ekkor az üzletek
hajnali öt órától fél 10-ig lehetnének nyitva.
A március 30-ai adatok szerint hazánkban 4609 az új fertőzött, elhunyt 274 beteg, 12 553 koronavírusos beteget ápolnak kórházban,
közülük pedig 1529-en vannak lélegeztetőgépen.

CSAK SÜRGŐS BEUTALÓVAL
FOGADJÁK A BETEGEKET
A Bugát Pál Kórház rendelőintézete március 22-től csak sürgős
háziorvosi beutalóval fogad betegeket a szakrendelésekre. Kivételt
jelent a terhesgondozás.
A korábban előjegyzett vizsgálatokra csak később kerül sor, erről a
kórház időben tájékoztatást ad mindenkinek.

A

oldalon.

COVID-KISOKOS: REGISZTRÁCIÓTÓL AZ OLTÁSIG

szakemberek szerint a covid elleni
legjobb védekezés az oltás, melyet
úgy kaphat meg valaki, ha regisztrál a https://vakcinainfo.gov.hu/

ELLENŐRIZHETŐ A REGISZTRÁCIÓ

Elindult a weboldal, ahol a regisztrálók
megnézhetik, hogy érvényes-e az oltásra jelentkezésük. Ezt a vakcinareg.neak.gov.hu
oldalon lehet megtenni. A TAJ-szám és a születési idő megadásával lehet ellenőrizni, hogy
az oltásra történő regisztráció sikeres volt-e.
Ha a válasz igen, akkor a regisztráció biztosan nyilvántartásban van, és idővel behívnak
minket oltásra. Amennyiben valakinél a nem
válasz jelenik meg, akkor valószínűleg még
zajlik az adatok feldolgozása. Ugyanakkor, ha
már több hét eltelt a regisztráció óta és ennek
ellenére a nem üzenet jelenik meg, a rendszer
valószínűleg pontatlanul rögzítette az adatokat. Ezt az adatvedelem@neak.gov.hu e-mail-címen lehet javítani.
AZ OLTÁSRA VALÓ REGISZTRÁCIÓT
KÖVETŐEN VAN-E EGYÉB TEENDŐ?

Érdemes felvenni a kapcsolatot a háziorvossal, levél regisztráció során ugyanis lehetnek
keveredések. A háziorvos minden héten új
beteglistát kap, ami a páciens minden személyes adatát tartalmazza.

MILYEN ESETBEN NEM JAVASOLT
AZ OLTÁS?

Egyetlen betegség sem kizárja ki, hogy valaki megkapja a covid elleni oltást.
MILYEN MELLÉKHATÁSAI LEHETNEK
AZ OLTÁSNAK?

Egyéni jellemzőktől függően előfordulhat
fejfájás, láz, fáradtság, fájdalom és duzzanat a
beadás helyén, izomfájdalom, bőrpír, kiütés,
viszketés, hányinger.
MILYEN ESETBEN NEM ADHATÓ BE
AZ OLTÁS?

Ha akut lázas betegsége, gyulladással járó fertőzése van, vagy esetleg koronavírusos lehet, az
oltás beadása csak a tünetek lezajlása után engedélyezett, különösen a saját és az oltópontot
felkeresők, illetve az ott dolgozók védelmében.
MIT VIGYEN MAGÁVAL AZ
OLTÁSRA?

Szükséges a saját maga által kitöltött dokumentum, amely a személyes adatai mellett az
egészségi állapotáról is tájékoztatást ad. Fontos, hogy oltás előtt egyen és igyon.
LEHET VÁLASZTANI AZ
OLTÓANYAGOK KÖZÜL?

A házirovos miután jelezte, hogy mivel
oltana, a páciens eldöntheti, kéri-e az oltást
vagy sem. Ha nem kéri az éppen rendelkezésre álló vakcinát, felveszik a kívánt listára, ahol

a betegségei és a kora alapján sorolják be arra
az estere, ha rendelkezésre áll majd az általa
kívánt oltóanyag.

KI MELYIK OLTÁST
KAPHATJA?
Pfizer-Biontech: bárki megkaphatja.
A nagyon alacsony tárolási hőmérséklet miatt főleg oltópontokon adják
be, jelenleg a legidősebbeknek (a friss
eredmények alapján nem szükséges az
extrém hideg a tároláshoz).
Moderna: bárki megkaphatja. Kevés
érkezik belőle, de könnyebben szállítható,
jelenleg főleg idősotthonokban használják.
Astrazeneca: csak 18 és 59 év közöttiek
kaphatják. Jelenleg ebben a korosztályban a krónikus betegeket oltják vele a
háziorvosok.
Szputnyik V: Nincs életkori korlátozás,
de krónikus betegek nem kaphatják.
Eddig az idős, krónikus betegséggel
nem küzdők körében adták elsősorban.
Sinopharm: elsősorban 18-59 éves kor
között, illetve 60 éves kor felett is alkalmazható. Nem adható azoknak, akiknél
a krónikus betegség nincs egyensúlyban,
vagy krónikus betegségek akut fellángolása esetén.
( forrás: forbes.hu)
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MAGYAR ÉS SVÉD TUDÓSOK PÁRATLAN FELFEDEZÉSE
Egy 48 éve tartó óriási nemzetközi
versenyben négy magyar és egy svéd
kutatónak sikerült először döntő bizonyítékot találnia egy rendkívül tünékeny
részecske, az Odderon létezésére. Az
eredményből számos hasonló, összetett
részecske létezése is következik, így ez
a felfedezés új fejezetet nyithat az erős
kölcsönhatás vizsgálatában. A Wigner
Fizikai Kutatóközpont, a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem (MATE) Műszaki
Intézet, a svédországi Lundi Egyetem
és az Eötvös Loránd Tudományegyetem
kutatói a European Physical Journal-ben
közölték a felfedezésüket.

„Az eredmény azért is különösen jelentős,
mert ismereteim szerint ez az első teljesen
meglepetésszerű, váratlan felfedezés a CERN
LHC méréseiben, és mindez új fejezetet nyithat az erős kölcsönhatás vizsgálatában” – mu-

J

tat rá a felfedezés jelentőségére Csörgő Tamás
fizikus, az Európai Akadémia tagja, a Wigner
Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsadója és a MATE Műszaki Intézetének kutatóprofesszora, a magyar kutatócsoport vezetője.
Az Odderon létezését L. Lukaszuk és B.
Niculescu 1973-ban vetette fel először. A részecske mérési adatokból történő biztonságos
kimutatására azonban 48 évet kellett várni. A
nemzetközi versenyben végül a magyar-svéd
kutatócsoport találta meg először az Odderon létezésének egyértelmű jelét. Ők a kísérletek által már korábban közölt mérési adatokat rostálták át, elemezték újra, egy innovatív,
a magyar kutatók által kitalált módszerrel.
Új adatok segítségével a CERN LHC TOTEM kísérlete és az amerikai Tevatron gyorsító D0 kísérlete közös, 463 szerzős kéziratában megerősítette az Odderon felfedezését.
„Az alapvető kutatások célja nem a közvet-

len gyakorlati haszon elérése, hanem a minket körülvevő világ mélyebb megértése, és új
összefüggések feltárása. Ezek az eredmények
lezárnak egy 48 éve nyitott tudományos kérdést: egy új és pici, de számottevő különbséget jelentenek az anyag és az antianyag
kölcsönhatásában, a részecskefizika egyébként ismert keretei között” – mondta Novák
Tamás, a MATE Műszaki Intézet egyetemi
docense, a gyöngyösi Károly Róbert Campus
oktatója.
A kutatócsoport tagjai azt remélik, hogy
az Odderon felfedezése nem csupán a minket körülvevő világ mélyebb megértését és
egy régóta fennálló tudományos probléma
megoldását jelenti, hanem azt is, hogy ez a
felfedezés egy kis elégedettséget jelent majd
a tudomány finanszírozásáért felelős szakmai
szervezetek számára, szerte a világon.
Nagy Réka

LELKI KINCSESTÁRAT ÉPÍTENEK A REFORMÁTUSOK

ó ütemben halad a Gyöngyösi Református Egyházközség közösségi
házának építése. Már félig készen van
a lelkészlakásnak, irodának és közösségi tereknek helyet adó épület, amely az Ó és
Új Lelki Kincsesház nevet kapta.
A múltat és jelent ötvöző épület bibliai hasonlatra kapta ezt a nevet, mert szeretnék, ha
ez egy valódi lelki kincsestárként szolgálna
– mondta Kenyeressy Károly lelkész hozzátéve: az épületnek két funkciót szánnak: egyfelől a gyülekezetnek szolgálná a misszió és
mindennapi életét, másfelől pedig a leendő
beosztott lelkész lakása is lenne.
A beruházás költsége több forrásból tevődik össze. Hat és fél millió forintot kaptak a
gyöngyösi reformátusok a Dunamelléki Református Egyházkerülettől, ezzel az eddig
összesen 33 millió forint értékű ráfordítás
többi része saját összegyűjtött adományaink-

ból valósult meg. Kenyeressy
Károly elmondta: a gyülekezet tagjai nagyon nagy örömmel adakoznak az építkezés
érdekében.
Ahhoz, hogy befejezhessék a beruházást még 15
millió forintra van szükség.
Pályáztak kormányzati forrásra is, és ismét számítanak
a Dunamelléki Református
Egyházkerület újabb támogatására, és a gyülekezet
tagjainak és minden jóérzésű
embernek az adományaira
is – mondta a református
lelkész, aki reméli, hogy az
építkezés még ebben az évben befejeződik.
Pásztor Csilla

Az épület szolgálná a gyülekezetet, valamint a
lelkész lakása is lenne

In memoriam
BARCS ALADÁR

HUSZÁR ANDRÁS

Nyolcvanhét éves korában elhunyt Barcs Aladár,
aki több éven keresztül volt a város képviselő-testületének tagja.
Az üzemgazdász végzettséggel rendelkező adószakértő és pénzügyi tanácsadó dolgozott a városháza megbízott jegyzőjeként, valamint a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának
vezetőjeként sokat tett a Bugát Pál Kórház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges források előteremtéséért.
Barcs Aladár több éven keresztül tevékenyen részt vett a Magyar
Közigazgatási Kar munkájában, melynek elismeréseként megkapta
a Közigazgatásért Díjat.

Hetvenhét éves korában váratlanul elhunyt Huszár
András, a Gyöngyösi Polgárőr Egyesület vezetője.
Huszár András harminc évvel ezelőtt, 1990-ben alapította a város első polgárőr egyesületét, melynek napjainkig vezetője volt. Szakértelmét és kollégái bizalmát
mi sem bizonyítja jobban, minthogy a civil közösség
szabályai szerint négyévente megtartott vezetőválasztások alkalmával immár három évtizede ő kapta a legtöbb szavazatot, így az alapítástól kezdve minvégig elnöke volt a Gyöngyösi Polgárőr Egyesületnek.
Huszár András 2012-ben, munkájának elismeréseként az Országos
Polgárőr Szövetségtől megkapta az „Év Polgárőre” kitüntetést.
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TÁMOGASSA A GYERMEKINTÉZMÉNYEKET
ÉS A VÁROST!
Széleskörű összefogást kezdeményez
a helyi gyermekintézmények és a civil
szervezetek patronálása érdekében
Gyöngyös önkormányzata, miután a kormányzati elvonások miatt az idén jóval
kevesebb pénz jut a város költségvetéséből támogatásra. Az önkormányzata arra
kéri az adózókat, hogy adójuk 1%-át helyi
közösségek javára ajánlják fel.

A 1996. évi CXXVI. törvény 6/A. § (2) bekezdése alapján az adózók személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlhatják civil szervezeteknek, egy másik 1%-ot pedig valamelyik
egyháznak.
Miután az adózók erről gyakran megfeledkeznek, évente több milliárd forint ragad
a fel nem ajánlott adóforintokból a központi
költségvetésben.
A város önkormányzata arra kéri a gyöngyösi adózókat, cégeket, könyvelőirodákat,
hogy adójuk 1%-át a helyi gyermekintézmények és civilek javára ajánlják fel.
HOGYAN KELL FELAJÁNLANI?

Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen személyi jövedelemadója 1+1%-áról.
Erről az szja bevallás során lehet dönteni, egy
erre rendszeresített nyomtatványon, melyen
1%-ot a civil szervezetek, alapítványok részére, másik 1%-ot pedig a vallási közösségek
vagy a kiemelt előirányzatok részére lehet felajánlani.
Amennyiben valaki interneten (pl. az
e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével) adja be a bevallását, mindössze be
kell írnia a megfelelő rovatba, hogy mely szervezetet szeretné támogatni.
A támogatásról a papíron beküldött adóbevalláson, a személyijövedelemadó-bevallással együtt, vagy a kitöltő program segítségével
elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati
lapon, vagy a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon lehet rendelkezni.
A felajánló rendelkezést lezárt borítékban
a NAV ügyfélszolgálatain személyesen is le
lehet adni.
MINDEN FORINT SZÁMÍT!

A felajánlott 1% azonnal ahhoz a civil
szervezethez, alapítványhoz vagy egyházhoz
kerül, amelyiknek segíteni szeretne.
A KSH adatai szerint tavaly októberben a
hazai átlagkereset csaknem 400 ezer forint volt.
Ezt a havi keresetet évesítve az szja 1%-a
több mint 7000 forint.

Becsléseink szerint Gyöngyösnek mintegy
13 ezer szja-t fizető lakosa van. Az előző adatokat alapul véve, ha mindegyikük felajánlaná adója 1%-át, akkor a felajánlható 1% ös�-

szege csaknem 100 millió forint lenne.
Sok kicsi sokra megy! Rendelkezzen ön is
adója 1%-ról!

ADÓJA 1%-ÁT FELAJÁNLHATJA AZ ALÁBBI GYERMEKINTÉZMÉNYEKNEK,
ALAPÍTVÁNYOKNAK, CIVIL SZERVEZETEKNEK IS:

Adószám

Név

18579882-1-10 A Gyöngyösi Platán Úti Óvodáért Alapítvány (3200 Gyöngyös, Platán
út 1/2.)
19137322-1-10 Boldog Gyermekkor Alapítvány (3200 Gyöngyös, Katona József út 5.)
18575558-1-10 Dobó-Kocka Egészséges Óvodásokért Alapítvány (3200 Gyöngyös,
Dobó u. 2.)
18573374-1-10 Mosolygós Ovisokért Alapítvány (3200 Gyöngyös, Jeruzsálem u. 3.)
18579758-1-10 Gyöngyösi Fecskefészek Alapítvány (3200 Gyöngyös, Fecske út 28.)
18575149-1-10 Fecskefiók Alapítvány Az Óvodás Gyermekekért (3200 Gyöngyös, Fecske út 28.)
18575651-1-10 Tipp-Topp Alapítvány (3200 Gyöngyös, Epreskert utca 8. 1.A.)
18579394-1-10 Alapítvány Az Első Lépésekért (3200 Gyöngyös, Visonta u. 2.)
18583421-1-10 Alapítvány A Dobó Utcai Bölcsőde Gyermekeiért (3200 Gyöngyös,
Dobó u. 2.)
18738535-1-10 „Az Olvasókért” Könyvtárpártoló Alapítvány (3200 Gyöngyös,
18572988-1-10 „Gyöngy Nemzetközi Néptáncfesztivál” Alapítvány (3200 Gyöngyös,
Barátok tere 3.)
18584518-1-10 Idősek Otthona Margit Közhasznú Alapítvány (3200 Gyöngyös, Dózsa
György u. 20-22.)
19137061-1-10 Segítőkész Alapítvány – Gyöngyös (3200 Gyöngyös, Visonta utca 4.)
18574887-1-10 Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (3200 Gyöngyös, Fő tér 9.)
A további, támogatásra jogosult regisztrált
civil szervezeteket megtalálják a NAV honlapján (https://nav.gov.hu/nav/szja1_1).
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MÁR AZ OLIMPIÁRA KÉSZÜL RICSI
Immáron magyar bajnokként készül a 2026os paralimpiára Dumity Richárd, a Magyar
Síakadémia versenyzője. A fiú még háromévesen szenvedett balesetet, melynek következtében kerekesszékbe kényszerült. Az
elmúlt években Ricsi kitartó küzdelemmel
bebizonyította, ha az ember akar valamit, akkor a kerekesszék sem tarthatja vissza.
Ricsi évszaktól függetlenül rendszeresen
sportol, nyáron handbike-ozik, télen pedig
monosízik. Most az a legnagyobb célja, hogy
a téli sportágban kijusson a 2026-os paralimpiára. A fiatal fiút Navratyil Sándor paralimpikon tanította meg a monosí használatára,
első eszközét pedig Dani Gyöngyi paralimpikon sportolótól kapta. Mesébe illő történet
az övé… úgy halad álma megvalósítása, az
olimpia felé, mint az Óz, a nagy varázslóban
Dorothy a sárga kővel kirakott úton.
Dumity Richárd keményen küzd, heti hét
napot edz, emellett három-négy napot monosízik. Az idei évtől pedig már segítségére
van edzője, Fábián Attila is, aki a Magyar
Paralimpiai Bizottság Alpesi-sí szakág vezetője. A nemrég elkezdett közös munkának
gyorsan meglett az eredménye: Ricsi első versenyén aranyérmet szerzett, és magyar bajnok
lett. A dicsőség nem szállt a fiú fejébe, azóta

is alázattal és kitartással edz
otthon és a pályán egyaránt.
Sajnos a magyarországi körülmények nem alkalmasak
arra, hogy hosszú hónapokat
szánhasson a felkészülésre,
így, ha minden jól megy, külföldi edzőtáborban folytatja
a munkát.
Az utazás költségei és a
sporthoz szükséges profes�szionális eszközök komoly
anyagi megterhelést jelentenek a családnak, amely mindent megtesz Ricsi sikeréért.
Néhány támogatótól eltekintve Dumity Richárd balesete után sem adta fel.
csak magukra számíthatnak. Tervei megvalósításában most a városvezetők is
segítették
Éppen ezért a városvezetők,
Richárd volt a kedvezményezett.
Hiesz György polgármester, Kévés Tamás és
Ricsi és családja szívesen fogadja a támogaKárpáti István alpolgármester úgy döntöttek, tásokat, hiszen az olimpiai felkészülés több
hogy márciusban Ricsit támogatják, hogy millió forintba kerül. Ricsinek a világjátékok
hozzájáruljanak a fiú sikereihez. Mint arról után is nagy tervei vannak. Végzős hallgatója
korábban beszámoltunk, a tisztségviselők a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
önként határoztak úgy, hogy egy-egy közcél Gyöngyös Károly Róbert Campusnak, nyáérdekében minden hónapban magánember- ron államvizsgázik. Szeretne majd munkát
ként felajánlanak 20-20 ezer forintot leadó- vállalni, és elárulta, nagy vágya, hogy megtazott jövedelmükből. Februárban a Gyöngyösi nuljon vezetni, és saját autója legyen.
Mentőállomás, márciusban pedig Dumity
Mikó Dalma

IDÉN SEM HAGYJA KI KÉKESTETŐT A TOUR DE HONGRIE

I

dén immár tizenegyedszer lesz hegyi
befutó Kékestetőn, ha május 12-én
Siófokon elstartol a magyar kerékpáros körverseny. A 42. Tour de Hongrie
nemzetközi mezőnye öt nap alatt 794 kilométert tesz meg a budapesti befutóig.
A mezőny május 15-én, szombaton Balassagyarmatról indulva érkezik majd Kékestetőre. Ahogyan tavaly, a Kékestetőre vezető
emelkedőn az első körben csak Mátraházáig
tekernek fel a versenyzők, majd egy hetven
kilométeres kör végén ismét hazánk legmagasabb csúcsa felé indulnak, és 984 méteres
magasságban érnek célba.

A Balassagyarmat és Gyöngyös-Kékestető
közötti kétszáznégy kilométeres szakaszon
több mint háromezer méternyi szintemelkedés leküzdése vár a kerékpárosokra, akik három gyorsasági és két hegyi hajrá során gyűjthetnek pontokat.
Hiesz György polgármester elmondta,
mindig nagy megtiszteltetés, amikor Gyöngyösre, vagy a közigazgatásilag a városhoz
tartozó Kékestetőre látogat a Tour de Hongrie. Ilyenkor nagyon sok érdeklődő, sportszerető ember jön a térségbe. A kerékpáros
körverseny az egyik legkedveltebb sport- és
turisztikai esemény az év során.

A Tour de Hongrie történetében tizenegyedszer lesz hegyi befutó hazánk legmagasabb pontján, Kékestetőn. A hegytetőig
vezető, nagyjából 18 kilométer hosszú,
helyenként tíz százalékot is meghaladó meredekségű emelkedő szinte minden alkalommal döntő befolyással bírt az összetett
verseny végeredményére. Tavaly emlékezetes
küzdelemben itt szerezte meg a sárga trikót,
és ezzel együtt az összetett győzelmet is Valter Attila.
Hogy merre jár majd az országban a színes
karaván, megtekinthető Gyöngyös Város Hivatalos Facebook-oldalán.

SPORT: TÖBB FEJLESZTÉS IS TÖRTÉNT
A képviselő-testület márciusban felülvizsgálta a város Sportfejlesztési Koncepciójának
cselekvési tervét is. Ennek alapján elmondható, hogy az elmúlt időszakban számos
sportfejlesztés történt a városban. Ezek közül
mindenképpen ki kell emelni a TAO-s finanszírozásból megvalósuló létesítmény-fejlesztéseket, melyek a helyi sportegyesületek által
elnyert támogatások segítségével valósultak
meg. Elkészült, és hamarosan átadják a sport-

csarnok mellett megépült munkacsarnokot,
amelynek 24 x 44 négyzetméteres játéktere
megfelel a nemzetközi szabványnak, később
pedig akár lelátóval is bővíthető. A beruházás
a Gyöngyösi Kézilabda Klub és az önkormányzat együttműködésének eredménye.
Jelentős fejlesztőberuházás történt az
Energia Sporttelepen, ahol egy kispályás labdarúgást és a versenysportot is szolgáló műfüves pálya épült, valamint az Egressy Béni Két

Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, ahol
egy kisméretű műfüves futballpályát alakítottak ki. Mindkét beruházás az Energia SC
TAO-pályázatából és az önkormányzat közös
finanszírozásában készült el.
A TAO-támogatással megvalósult beruházások előnye, hogy sokszor semmilyen, vagy
csak csekély, mindössze 30 százalékos önerőt
igényelnek a várostól.
J. M.
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Ízelítő

ÍGY LÁTTAM ÉDESANYÁMTÓL

Így láttam édesanyámtól! címmel hirdetett pályázatot a Mátra Művelődési Központ (MMK), hogy összegyűjtsék azokat a gyöngyösi és
gyöngyös környéki recepteket, melyeket az utókornak is érdemes megőrizni.
Most a felhívásra beérkezett receptek közül választottunk egyet, amely bekerül majd abba az ötven ételt tartalmazó szakácskönyvbe, amely
nem csak a hagyományokat őrzi meg, hanem azt is bemutatja, hogyan változtak generációról generációra a receptek.
Az MMK pályázatára bárki jelentkezhet, a családi receptet az igylattamedesanyamtol@gmail.com e-mail címre kell elküldeni a pályázó
nevével, címével és telefonszámával.
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LODGY

A NAGYCSALÁDOSOK
AUTÓVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁSÁVAL
MÁR

3 049 000 FT-TÓL*

*A feltüntetett kezdőár a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának megszerzése esetén érvényes, minden Dacia Lodgy Blue dCi 115 Arctic gépkocsira, 2021.01.10. napjától a készlet erejéig vagy visszavonásig. A támogatást a Magyar
Állam nyújtja, a 45/2019. (III.12.) Korm. rendeletben írt feltételekkel. A támogatás folyósításáért nem vállalunk felelősséget. Lodgy vegyes fogyasztás l/100 km: 4,7–5,1; CO 2-kibocsátás g/km: 124–133. Az üzemanyagfogyasztásra és
CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az
időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A jelen hirdetésben közölt
adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét. A kép illusztráció.

Hirdetések

A Dacia ajánlásával
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