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Újra van háziorvosa az egyes körzetnek
Megyei Prima-díjat kapott Novák Tamás
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MINDEN NEHÉZSÉGÉVEL EGYÜTT HÁLÁS
VAGYOK AZ IDEI ESZTENDŐÉRT
Csodálatos és meghitt, ahogy már hetek
óta adventi díszbe öltözött a város. Hamarosan beteljesedik, amire régóta várunk,
elérkezik karácsony, a szeretet ünnepe,
melynek megéléséhez hozzátartozik a
csend, a pihenés, a szeretteinknek nyújtott
idő és minőségi figyelem. Mindenkinek,
nagyon nagy szüksége volna erre.

Ahogyan tavaly, sajnos idén is elmondhatjuk, hogy egy nagyon nehéz, veszteségekkel
teli éven vagyunk túl. Mára megszoktuk, hogy
maszkban járunk, fertőtlenítünk, nem megyünk
közel egymáshoz, nem ölelünk, nem rázunk
kezet, csak ritkán koccintunk és ünneplünk.
Egy szempillantásnak tűnt ismét, ahogyan
ilyen módon elrohant ez az év is velünk…
pedig még nem is volt olyan rég, amikor reményekkel telve vágtunk neki 2021-nek. Ez

Hálás vagyok mindenért, és béke van bennem. Tiszta szívből kívánom, hogy visszagondolva a lassan elköszönő évre mindannyian találjunk valami szépet 2021-ben, ami jó
érzéssel tölt el, amiért köszönetet mondhatunk, ami nyugalommal tölthet el bennünket, és fényességet adhat olyankor is, ha kint
sötétség van… Mert a sorsfordító események
nem tőlünk távol, hanem a hétköznapok
egyszerűségében történnek. Akkor, amikor
kérés nélkül is segítségére sietünk a bajba jutottnak, és észrevétlenül is követjük, amit a
szívünk-lelkünk diktál. Mindezt átgondolva
és szem előtt tartva vegyük számba, mit is
várunk oly nagyon 2022-től. Mert ha bízunk
benne és teszünk érte, jöhet a változás.
Hiesz György
polgármester

HOSSZÚ TÁVÚ MEGOLDÁS SZÜLETETT AZ EGYES
HÁZIORVOSI KÖRZET PROBLÉMÁJÁRA

r. Watti Nermin látja el december 13-tól határozatlan ideig
Gyöngyösön, a Diósmalom utcában működő I. felnőtt háziorvosi praxis háziorvosi teendőit.
Mint ismert, az egyes számú felnőtt háziorvosi körzetben 2018 óta betöltetlen az orvosi állás annak ellenére, hogy az önkormányzat évek óta minden tőle telhetőt megtett
annak érdekében, hogy a kialakult helyzetet
orvosolja. Az elmúlt két évben helyettesítéssel oldották meg a problémát, ám december
elsejével orvos nélkül maradt a körzet.
A kialakult kritikus helyzet megoldása nehéz
kihívás elé állította a várost, hiszen mint Hiesz
György polgármester fogalmazott, az orvoshiány országos szinten nagy problémát jelent.
Hiesz György köszönetét fejezte ki a
Watti családnak, melynek több tagja is gyógyító munkával segíti a várost. A családfő,
dr. Said Watti köztiszteletben álló fogorvos
Gyöngyösön. A Bugát Pál Kórház orvosaként gyógyító doktornő testvérei is mind
az egészségügyet szolgálják. Dr. Watti Jezdancher, a Bugát Pál Kórház belgyógyásza
és orvosigazgató-helyettese, dr Watti Rezan
szívsebész szakorvos, aki Zalaegerszegen és
Gyöngyösön is gyógyít, a család legfiatalabb
ikerpárja pedig most tanulja az orvosi szakma szépségeit az orvosi egyetemen.
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a reménykedés nem volt hiábavaló még a koronavírus-járvány és a gazdasági nehézségek
ellenére sem.
Most, amikor hamarosan zárul ennek az
évnek is az ajtaja, ideje számot vetni arról, mi
mindent adott nekünk a búcsúzú esztendő.
Minden nehézségével együtt hálás vagyok az
idei esztendőért. A romló gazdasági helyzet
ellenére Gyöngyös tudott fejlődni, szépülni
és gyarapodni. Amit ma megtettünk, azzal a
holnapot is gyarapítottuk, hiszen a fejlesztő
beruházásokkal nem csak a jelent gazdagítottuk, hanem a jövőt is megalapoztuk.
Hálás vagyok azoknak az embereknek,
akik szabadidejüket, energiájukat és sokszor
az anyagiakat sem sajnálva dolgoztak Gyöngyösért. Tettek azért, hogy a város ismert és
elismert legyen határon innen és túl.

A Diósmalom úti rendelő nem egészen
két hétig állt üresen

Dr. Watti Nermin elmondta: a kialakult
nehéz helyzetben gyöngyösiként felelősségének érezte, hogy segítse az egyes számú
körzetet, ahol korábban már helyettesített
orvosként. A város pedig hálás neki, így az
önkormányzat biztosítja a rendelőt, és az orvos munkáját segítő asszisztenciát és orvosírnokot, valamint egyéb, a praxishoz szükséges
feltételeket. Valamint köztudott, hogy rendkívül problémás körzetről van szó, hiszen
oda tartozik a Duranda városrész is, így a
kellemetlenségek elkerülése érdekében a városrendészet járőrei többször is ellenőriznek
a területen, hogy ne érjen senkit atrocitás.
Juhász Marianna
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KÁRPÁTI ISTVÁN: A GYŰLÖLKÖDŐ HANGNEM
MÉRSÉKLÉSÉÉRT DOLGOZOM
Folytatjuk interjú sorozatunkat, melyben
korábban beszélgettünk Hiesz György
polgármesterrel és Kévés Tamás alpolgármesterrel az egyes helyi médiumokban
megjelent, őket ért támadásokról, most
pedig Kárpáti István kérdeztük, mi a véleménye a jelenleg zajló folyamatokról.

–

–
–

Kárpáti István

– Közelednek a választások, javában folyik a kampány és főként negatív üzenetek kerülnek előtérbe. Több helyen lehet
olvasni, hogy a kormánypárt „trollhadsereget foglalkoztat”. Ön szerint minek
köszönhető, hogy ez így kialakult?
– Már 2019-ben, az önkormányzati választások során is beszéltem róla, hogy az egyik
ok, amiért beszálltam a politikába, az az a
gyűlölködő hangnem, ami kialakult, nem
csak a politikában, hanem a szavazók körében is. De alpolgármesterként is nagyon
meglepett, hogy még a helyi ügyekbe is
mennyire bevonódik az országos hangulat, holott az önkormányzati ügyek többsége parkokról, járdákról, városi kulturális
programokról szól, tehát nem pártpolitikához kötődik. Ennek ellenére mégis lehet
érzékelni, hogy bizonyos kisebb-nagyobb
csoportok szervezetten, néha úgy tűnik,
mintha egymással is egyeztetve igyekeznek
lejáratni a gyöngyösi önkormányzatot. Az
egyáltalán nem baj, hogy adott dologról
más a véleményünk, a legnagyobb gond
azzal van, hogy gyakran hazugságokat állítanak, ebből következtetéseket vonnak le,
majd igazi papagáj kommandóként ismételgetik azt mindenhol. Hogy ezt politikai
irányításból teszik vagy egyszerűen csak
lelkes önkéntesek, nem tudom. Mindenesetre én azért dolgozom, hogy ez a gyűlölködő hangnem mérséklődjön legalább itt,
Gyöngyösön, én biztos, hogy tartózkodni
fogok a jövőben is ettől a hangnemtől.
– Mi lehet az oka annak, hogy a közösségi médiában úgy tűnik, mintha a

–

–

–
–

kormánypárti szimpatizánsok hangosabbak lennének, vagy jobban hangot
adnának a véleményüknek?
Én is így tapasztalom, ennek több oka is
lehet. Az egyik ilyen, hogy Gyöngyösön az
országos kormánypárt az ellenzék, és lehet
ez egy általános emberi tulajdonság, hogy
az ellenzékhez tartozók kritikusabbak,
hangosabbak. De az sincs kizárva, hogy
vannak olyan, tényleg bármit kritizáló
emberek, akik a kormánypártnál is sokkal
radikálisabban gondolkodnak. Ez utóbbit
helyi csoportokban én is tapasztaltam.
Sok olyan téma volt Gyöngyösön is az
utóbbi időben, amely politikai csatározások színterévé vált.
Igen, sokszor szakmai témákba is belefolyik
a politika, ez valahol érthető, hiszen közvetve mindennek köze van a politikához.
Itt a legnagyobb problémát megint az jelenti, hogy hazugságok jelennek meg, és ha
egy hazugságot elmondanak kétszázszor,
sokan gondolhatják azt, hogy nem zörög
a haraszt… lehet benne valami. Ezeket csak
úgy lehet visszaverni, hogy folyamatosan
válaszolni, reagálni kell a hazugságokra.
Nem szabad hagyni, hogy kontroll nélkül
ülepedjen le egy-egy fals információ az
emberekben. Természetesen vannak olyan
hazugságok is, amik ellen jogi eszközökkel
kell fellépni. Az a több száz, ellenzéki politikusok által megnyert sajtóper is jól mutatja,
hogy a hazudozás országos szinten zajlik.
Polgármester úrral és alpolgármester
úrral is érintettük azt az online és print
formában megjelenő újságot, nevesül a
Kékes Magazint, amely szeret a közösségi médiában megjelenő információkra
reflektálni, még akkor is, ha azok nem
teljesen fedik a valóságot, és teszi mindezt úgy, hogy a másik felet nem kérdezi
meg. Mennyire tartja ezt veszélyesnek?
Nem veszélyesnek, inkább manipulatívnak mondanám. Akárcsak a vélemények
kapcsán itt sem az a baj, hogy vannak
olyan sajtótermékek, amelyek ehhez vagy
ahhoz a politikai oldalhoz közelebb állnak, hanem az a hatalmas probléma, hogy
nem tartják be az újságírás alapszabályait,
például nem választják el a véleményt a
hírtől. Sokszor véleménycikkekben próbálnak ténynek látszó információkat közölni, ezzel pedig manipulálják az olvasót.
Azt gondolom, ez erkölcsi szempontból
nagyon aggályos és vállalhatatlan.
Ha jól tudom, ezzel kapcsolatban is volt
személyes tapasztalása.
Igen, nem is olyan régen a Könyves Kálmán
téri sziklák kihelyezése kapcsán. Én magam

is posztoltam a témában, és a bejegyzésem
utóélete tökéletesen példázza a trollhadsereg működését. A saját posztomban természetesen leírtam, ki volt az ötletadó -Jakkel
Mihály -, aki egyébként Gyöngyös város
díszpolgára, sőt egy fotót is posztoltam,
amelyen mind a ketten rajta vagyunk. A
témát pedig a fotóimmal együtt viszontláttam más felületeken, azzal a módosítással,
hogy például Jakkel Mihály nem szerepelt a
fotókon, sőt azt írták, hogy ő nem is akarta
a sziklákat. Ez egy nagyon jó példa a helyi és
az országos lakájmédia hazudozásaira.
– És ha már arról beszéltünk, hogy a politika mindenbe betüremkedik trollok
vagy mások által, talán ejtsünk néhány
szót az utóbbi hetek egyik vezető témájáról, a Mátrai Erőműről, amit a baloldal
be akar záratni a kormánypárt szerint.
– A Mátrai Erőmű ügye már 2019-ben, az
önkormányzati kampány finisében is téma
volt, akkor is az ellenzék be akarta záratni,
most pedig ismét választások közelednek, a
vádak pedig változatlanok. Azt gondolom,
hogy nem jó irány, hogy mindenből politikát akarnak csinálni, és ezt hazugságokra
alapozzák. A Mátrai Erőmű egy nagyon
komplex kérdés energetikai, energiabiztonsági, foglalkoztatási, gazdasági és környezetvédelmi szempontból is. Az pedig a
választók lenézése, hogy a kormány egybites üzenetekkel operál, ami pedig hazugság.
Magyarországnak szüksége van alaperőművekre, mint Paks vagy majd a megépülő gáz
erőmű. Mert ugyan a zöldenergia fontos, és
egyre fontosabb kell, hogy legyen, de a biztonságos áramellátás jelenleg alaperőművek
nélkül nem megoldható. Vitathatatlan,
hogy a Mátrai Erőmű társadalmi, foglalkoztatási szempontból is rendkívül fontos
Gyöngyös számára. Azt azonban ne felejtsük el, hogy maga a kormány vállalta, hogy
2030-ig kivezeti a magyar energiamixből a
kőszenet, majd ahogy a széndioxid-kvóta
ára jelentősen emelkedett, ezt a dátumot
módosították 2025-re. Ezzel maximálisan egyetértek, ám ami ennél is fontosabb
kellene, hogy legyen, és ez az Energiaklub
rendezvényén is elhangzott az erőműben
dolgozó emberektől, hogy nincs tiszta
kommunikáció. Hogy például egy 57 éves
embert, aki ezekhez a speciális bányagépekhez ért, ezekkel dolgozik harminc éve,
hogy tudnak átképezni, egyáltalán szükség
lesz-e rá a koránál fogva. Sok a megválaszolatlan, nyitott kérdés, ám az biztos, hogy az
átalakításra gazdasági és környezetvédelmi
szempontból nagy szükség van.
Mikó Dalma
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AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALJA A KOSSUTH UTCAI
INGATLAN TETŐJAVÍTÁSÁT
és Közbiztonsági Díjra Ferenczy Dánielt, a
Városrendészeti Igazgatóság vezetőjét, míg a
Heves Megyei Klímabarát Díjra a Kékes Turista Egyesületet terjeszti fel a város képviselő-testülete.

Megjavítják a Kossuth úti épület tetőszerkezetét

Támogatást kapnak a fogorvosok
A képviselők döntöttek arról is, hogy az
önkormányzat a városban területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosoknak jövőre
havi bruttó 25 ezer forint működési támogatást biztosít. A juttatás 2,4 millió forintos
költséget jelent a városnak. Mindemellett az
önkormányzat a fogászati ügyeleti ellátásban
résztvevő orvosoknak bruttó 5000, míg a fogászati asszisztenseknek bruttó 2500 forintos
óradíjat biztosít.
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Több városi kitüntetés odaítéléséről,
fogorvosok, alapítványok támogatásáról,
valamint a Kossuth utca 1. szám alatt
lévő ingatlan tetőszerkezetének javításáról is döntött idei utolsó ülésén a város
képviselő-testülete.

A műemlék épéület tetőszerkezete az
önkormányzat jóvoltából újulhat meg

Felújítja az önkormányzati a Kossuth Lajos
utca 1. szám alatti műemlék épület tetőszerkezetét. A város képviselő-testülete decemberi ülésén adott zöld utat a többségében állami
tulajdonban lévő, egyebek mellett a földhivatalnak is helyet adó épület megromlott
tetőszerkezetének javítására. A több mint
8 és fél millió forintos beruházás fedezetét
kisebbségi tulajdonosként a város vállalta. A
grémium tagjai ugyanakkor egyet értettek
abban, hogy mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy a beruházás költségéhez a
tulajdoni hányad arányában valamennyi tulajdonos hozzájáruljon.
Sportolókat, sportszakembereket is díjaztak
Több városi kitüntetés odaítéléséről is
döntött a képviselő-testület decemberi ülésén. Idén az Év Utánpótlás Leány Sportolója
Pernyész Dorottya búvárúszó, az Év Utánpótlás Fiú Sportolója Magda Boldizsár úszó,
az Év Utánpótlás Csapata a Gyöngyösi Tájfutó Klub N18-as csapat, az Év Női Sportolója
Kovács Zsófia triatlonista, az Év Férfi Sportolója Mozsár Alex búvárúszó, az Év Csapata a VAMAV Lövész Sportklub, míg az Év
Sportszakembere Szabó Gábor atlétikaedző.
A Gyöngyös Város Kultúrájáért kitüntetés
díjazottja László Ferenc, a Gyöngyösi Kolping Család Egyesület alapítója, valamint
Sándor Ferenc, a Gyöngy Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvány elnöke. A Gyöngyösi Fiatalok a Művészetekért díjat Patócs
Donát Endre néptáncművésznek ítélte oda
a testület. A Heves Megyei Közgyűlés elnökének felhívására a Heves Megyei Rendészeti

Új parkolók épülhetnek
Az önkormányzat már jó ideje egyszerűsített engedélyeztetési eljárással segíti azokat
az ingatlan-tulajdonosokat, akik kapubejárót
vagy parkolót szeretnének ingatlanuk előtt
építeni. Decemberi ülésén a képviselő-testület három ingatlan előtti zöldterületen
engedélyezte gyeprácsos parkolók építését.
A kérelmezőknek a zöldterület beépítéséért
cserébe saját költségükön facsemetéket kell
ültetniük, és azokat gondozniuk.
Óvodák, bölcsődék nyári szünete
A grémium elfogadta a Gyöngyös Város
Óvodáihoz tartozó intézmények 2022-re vonatkozó nyári zárva tartási rendjét. A Platán
úti, a Jeruzsálem úti és a Dobó úti Tagóvoda
2022. június 20-a és július 22-e között, míg a
többi intézmény 2022. július 25-e és augusztus 26-a között tart nyári szünetet. A Dobó
úti, valamint a Jeruzsálem úti Bölcsőde 2022.
június 27-e és július 22-e között, Visonta úti
bölcsőde pedig 2022. augusztus 1-je és augusztus 26-a között lesz zárva. Természetesen
az ügyeletes intézmények gondoskodnak a
gyermekek felügyeletéről.
Emelkedik az illetményalap és a munkabér
Ötvenezer forintra emelkedik a Gyöngyösi
Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetményalapja 2022. január
1-jétől. A képviselők egyetértettek azzal is,
hogy a hivatalban foglalkoztatott közszolgálati ügykezelők, munkavállalók, önkormányzati közalkalmazott mezőőrök, személyi
illetménnyel rendelkező foglalkoztatottak
munkabére, illetménye január 1-jétől 10 százalékkal emelkedjen. Természetesen differenciált béremelésre az önkormányzati cégek
dolgozói is számíthatnak jövőre.

Újra megalakult a bizottság
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását követően újra megalakult az önkormányzat Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága. A grémium megválasztotta két új
külsős tagját is. Mága Istvánné és Tóth Norbert
december 2-án meg is kapta megbízólevelét a
polgármestertől.
Fenntartható városfejlesztés
Pályázatot nyújt be Gyöngyös a fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatására
kiírt európai uniós projektek megvalósítására. A város a Fenntartható Városfejlesztési
Eszközök célterületen 1,6 milliárd forintra
pályázhat 2027-ig. Ez a pénzkeret Gyöngyös
esetében jóval kevesebb, mint az előző, 20142021 között lezajlott EU-s fejlesztési időszakban, amikor 3,6 milliárd forintot kapott a város. A pályázat érdekében az önkormányzat
vállalta, hogy elkészítteti a település fenntartható városfejlesztési stratégiáját.
Bölcsődevezetőket választottak – újra önálló lesz a Jeruzsálem Úti Bölcsőde
A képviselő-testület 2022. január 1-jétől
2026 év végéig a Dobó Úti Bölcsőde vezetésével Debrei Andrásnét, míg a Visonta Úti
Bölcsőde irányításával Balás-Gál Veronikát
bízta meg. A január elsejétől ismét önállóvá
váló Jeruzsálem Úti Bölcsőde igazgatásával
Hevér Nikolettát bízta meg a grémium.
A további döntésekről a
www.gyongyos.hu oldalon olvashat.

IGAZGATÁSI SZÜNET
A HIVATALBAN
Igazgatási szünetet tartanak a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban 2021. december 20-a és december
31-e között.
A COVID-járvány miatti veszélyhelyben a hivatalban az ügyfélfogadás
egyébként is szünetel. Az igazgatási
szünet alatt a hivatalban hétfőn, szerdán és pénteken ügyfélfogadási időben
telefonos ügyeletet tartanak, kizárólag
a halaszthatatlan ügyek telefonos intézésére, vagy a kizárólag személyesen
intézhető ügyek intézésére, előzetesen
egyeztetett időpontban.
Az ügyintézés ügyeleti létszámmal történik, az esetleges fennakadásokért az
ügyfelek türelmét és megértését kérik.
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ÚJ HELYEN A VÁROSRENDÉSZET

ecember 13-tól új helyen, a Kossuth utca 1. szám alatti ingatlan
magas földszintjén folytatja
munkáját a Gyöngyösi Önkormányzat Városrendészete.
A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egysége immár egy nagyobb,
kényelmesebb munkakörülményeket biztosító irodacsoportban fogadja az ügyfeleket.
Ferenczy Dániel, a Gyöngyösi Városrendészet vezetője elmondta: a Fő téri elhelyezés szűkösnek bizonyult, miután a jelenleg
29 fővel dolgozó Városrendészet irodája ad
otthont a közterület-felügyelőknek, a mezőőröknek és a térfelügyeleti rendszer kez-

előinek is.
Az új, tágasabb iroda további előnye, hogy
a jövőben lehetőség lesz szerverbővítésére,
ezáltal több térfigyelő-kamera csatlakoztatására, így a bűnmegelőzés szempontjából
hatékony, jelenleg több mint száz kamerával
működő térfelügyeleti rendszer tovább bővíthető.
A költözéssel csupán a Városrendészet
címe változik, minden egyéb elérhetőségük
változatlan marad.
Az ügyfelek továbbra is a 06 37 303-351
-es telefonszámon, a rendeszet@gyongyosph.hu e-mail címen és közösségi oldalon
érik el a szervezetet.

FOTÓ: GYONGYOS.HU
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A városrendészek és a mezőőrök is
költöznek

EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN REJLIK A HATÉKONYSÁG
Hatékonyan csak egymás munkáját segítve lehet dolgozni – ebben valamennyi rendvédelmi
szervezet egyetért, éppen ezért döntöttek úgy,
hogy ismét egy asztalhoz ülnek. A Gyöngyösi
Városrendészet, a Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület és a Gyöngyösi
Rendőrkapitányság illetékes kollégái ezúttal az
év végi ünnepekhez kapcsolódóan egyeztettek
a közelmúltban, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan, most is közösen biztosítják a karácsonyi időszak biztonságát.
A megbeszélésen témaként jelentkezett

továbbá a havazás idején és a téli síszezon alkalmával a Mátrában nagyszámban megjelenő
gépjárművek parkolásának, közlekedésének
megszervezésére irányuló tervek aktualizálása
is. Ferenczy Dániel, a városrendészet igazgatója az egyeztetést követően kiemelte, vidéken
a közbiztonság fenntartása csak úgy lehet hatékony és sikeres, ha minden benne résztvevő szereplő együttműködik. Egyik szervezet
sem kerülheti meg a másikat, a rendőrségnek
szüksége van az alternatív rendészeti szervekre,
mint városrendészet és polgárőrség.

EGYMILLIÁRD FORINTOS HIÁNYRÓL
INDUL A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE
2022-ben sem lesz könnyű helyzetük az önkormányzatoknak, miután a kormány úgy
döntött, hogy a kis- és középvállalkozásoknak
jövőre is csak a helyi iparűzési adó felét kell
megfizetniük. A gyöngyösi önkormányzat
már idei költségvetését is több mint egymilliárd forintos kieséssel tervezte meg, részben
a Covid-19 járvány okozta termeléskiesés miatti adócsökkenések, részben a kormány általi
elvonások csökkentették a város mozgásterét.
A jelentős bevételkiesés révén kevesebb forrás
jutott köztisztaságra, parkgondozásra, beruházásokra, valamint a kultúra támogatására. Sajnos a jövő évi büdzsé is hasonló nehézségekkel
számol. A 2022. évi költségvetési koncepció
első körös tárgyalásakor már látszódott, hogy
a kkv-szektor adójának 50 százalékos elvonása
nagyon nehéz helyzetbe hozza a városokat.
Gyöngyös esetében ez mintegy 300 millió
forintos kiesést jelent, a szolidaritási adóval
együtt pedig az elvonások már most meghaladják a 800 millió forintot.

Hiesz György polgármester a Gyöngyösi
TV Fogadóóra című műsorában azt mondta, nem lehet vitatni, hogy a pandémia alatt
igenis voltak olyan szektorok, amelyek tényleg
nagyon rosszul jártak, épp, hogy csak túléltek,
ám vannak olyan vállalkozások is, amelyek
nyertesei voltak a járványnak, így az egységes
kedvezmény igazságtalan, és csak az önkormányzatokat bünteti.
A város helyzetét tovább nehezíti majd a
minimálbér emelkedése is, hiszen a városvezető szerint vitathatatlan, hogy emelni kell a béreket, a jövedelmet az embereknél kell hagyni,
csakhogy ennek sincs állami fedezete, ez az önkormányzati cégeknél és a városházán 100-200
millió forint plusz költséget jelent, és további
100 millió forintos bevételkiesést jelent az elvitt gépjárműadó. Így az előzetes tervek alapján a város az idei évhez hasonlóan, jövőre is
egymilliárd forint bevétel kieséssel fogadhatja
el a költségvetést
Mikó Dalma

Mácsárné Ildikó, a Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnökhelyettese
kiemelte, számukra nagyon fontos a hatékony
és eredményes együttműködés a rendőrséggel és a városrendészettel. Megalakulásuk óta
rendszeresen tartanak megbeszélést, egyeztetést a társszervekkel. Mint fogalmazott, a hatékony együttműködés, a rend fenntartása, a
közbiztonság védelme csak egymás munkáját
kiegészítve lehet sikeres.
M.D.

DÍJMENTES A
PARKOLÁS
Idén is díjmentesen lehet parkolni Gyöngyösön az évvégi időszakban. Az egyébként fizető
parkolókban december 20-tól 2022. január
1-jéig ingyenesen várakozhatnak az autósok.
A fizetőparkolókat üzemeltető Városgondozási (VG) Zrt. az első kedvezményes napon,
december 20-án, hétfőn reggel a város minden parkolóautomatáján az érme bedobására
szolgáló nyílást matricával ragasztja le. Ezen a
címkén jelezve, hogy a díjfizetés az óév utolsó
napjaiban és újév napján szünetel.
A szolgáltatást végző VG Zrt. arra kéri a
lakosságot, hogy ne távolítsák el, ne szakítsák
fel a kiragasztott matricákat, mert azzal megtévesztenek másokat.
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MEGYEI PRIMA-DÍJAT KAPOTT A GYÖNGYÖSI
CAMPUS DOCENSE
Heves megyei Prima-díjat kapott Dr.
Novák Tamás, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly
Róbert Campusának egyetemi docense.
Az Országos Év Vállalkozója-díjat pedig
Kósa László vendéglátóipari vállalkozó
vehette át idén. Emellett több gyöngyösi
vállalkozót is kitüntettek a Heves Megyei
Év Vállalkozója-díjjal. A rangos elismeréseket még novemberben ítélte oda a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének megyei szervezete egy
gálaest keretében.

A Prima Primissima Díj területi Prima-díjaival 2005 óta ismerik el a szellemi élet, a
kultúra, a tudomány, a művészet és a sport
legjobbjait. Idén a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete az egerszalóki Saliris Hotelben tartotta
a Heves Megyei Primadíj-átadó gálaestjét.
Az idén kilenc jelölt közül választották
ki a három megyei Prima-díjast. A jelöltek
között több gyöngyösi személy és szervezet
is szerepelt, például Lévay Petra paratriatlonista, Molnár László festőművész és az Autista Segítő Központ. A három kitüntetett
közé városunkból végül Dr. Novák Tamás, a
MATE Károly Róbert Campusának oktatója került be, aki magyar tudomány kategóriában nyerte el az elismerést.
Az egyetemi docens aktív tagja annak

V

az ötfős magyar-svéd kutatócsoportnak,
amelyik 2021-ben fedezte fel a rendkívül
tünékeny részecskét, az Odderont. Ennek
felfedezése egy 48 éves rejtélyt oldott meg a
részecskefizikában. Novák Tamás beszédében
azt mondta: óriási megtiszteltetés számára,
hogy elnyerhette ezt
a rangos elismerést.
– Ahogy néztem
a jelöltek listáját,
hogy micsoda emberek és micsoda eredmények, és hogy én
tagja vagyok ennek,
úgy gondoltam már
Novák Tamás
győztem, a többi
csak hab a tortán. Most pedig megkaptam
a habot a tortára. A mai világban a részecskefizikában vagy a nagyenergiás fizikában
nincsenek önálló dzsungelharcosok, akik
csak úgy mennek előre, és hozzák az eredményeket. Csapatban dolgozunk, én is csapatban dolgozom, ezért ezt a díjat velem
együtt minden kutatótársam megérdemli
– hangzott el Novák Tamás köszöntőjében.
A megyei Prima-díjat Novák Tamás mellett Gledura Benjamin sakkozó, valamint
Batári Antal irodalomoktató vehették át.
A gálaesten továbbá átadták a Heves Megyei Év Vállalkozója-díjakat is. A nyolc kitüntetett között öt gyöngyösi vehette át az

elismerést: Berzsényi Gergely, Kiss Krisztián,
Sulyok Zsolt, Farkas Gyöngyi és Ivicz Gyula.
Az Országos Év
Vá lla lkozója- díjat
pedig Kósa László
vendéglátóipari vállalkozó kapta, aki
elismerését december 3-án vehette át
a Vállalkozók Napja
ünnepség sorozat
Kósa László
keretén belül Budapesten. Kósa László szerint szakmájához
elengedhetetlen a szakma iránti hűség, szeretet és alázat. Úgy véli, ezek játszhattak
közre abban, hogy neki ítélték oda idén ezt a
rangos elismerést.
– Számomra a legfontosabb cél az, hogy a
legjobbat nyújtsam a munkámban. Az Országos Év Vállalkozója-díj egy igazán megtisztelő elismerés. Túl azon, hogy ez névre
szól, úgy vélem azok nélkül a kollégák nélkül, akikkel az éveken, évtizedeken át együtt
dolgoztam és dolgozok, nem tudtam volna
elérni ezt – hangsúlyozta a díjazott.
Kósa László úgy véli, a vendéglátóiparban, kereskedelemben akkor igazán sikeres
az ember, és akkor oldották meg jól a feladatot, ha szolgáltatásnyújtás találkozik az
vendégek igényeivel.
Széles Nikolett

FÉL ÉVSZÁZADA AZ ORVOSI PÁLYÁN

árosunk két elismert, közkedvelt
orvosa is aranydiplomát vehetett
át az elmúlt hetekben orvosdoktorrá avatásának ötvenedik évfordulóján. Győri Imre, a Bugát Pál Kórház
munkatársa és Faragó Tibor háziorvos részesült a nem mindennapi életpályát elismerő
kitüntetésben.
Győri Imre főorvos 1971-ben diplomázott, pályafutását
Parádfürdőn kezdte.
1973-ban a Bugát
Pál Kórház belgyógyászati osztályára
került. Pályája során
számos
képesítést
Győri Imre
szerzett, 1982-ben
főorvosi kinevezést kapott. Több évtizedes
orvosi munkája révén több orvosgenerációt
segített, segít ma is tapasztalatával. A Bugát
Pál Kórházból való nyugdíjazása után sem
hagyta abba a gyógyító munkát. A Parád-

fürdői Állami Kórház belgyógyászati, illetve
gasztroenterológiai szakrendelésein kezelte az északi Mátra betegeit éveken át, majd
2017-ben visszatért a Bugát Pál Kórházba,
ahol ma is aktívan dolgozik a fekvőbeteg
ellátás és a szakrendelés területén. Elismerései között szerepel egyebek mellett a Pro
Civitate díj és a legjelentősebb egészségügyi
kitüntetésként számon tartott BatthyányStrattmann László díj.
Ötven éve gyógyít
Faragó Tibor is, akit
a jeles évforduló alkalmából szintén a
közelmúltban tüntettek ki díszoklevéllel. A háziorvos a
Gyöngyösi TV Nappali című műsorában
Faragó Tibor
elmondta:
családi
okok miatt, valamint tanára hatására választotta az orvosi pályát.
– Az egyik unokabátyám gyermekbénu-

lást kapott, de átvészelte a vírusjárványt. Akkor fordult meg a fejemben, hogy az orvosi
pályára megyek, de elég hosszú idő kellett
ahhoz, hogy bejussak. Háromszor felvételiztem, a gyöngyösi gimnáziumban végeztem,
humán tárgyakat tanultam. Somogyi Géza
tanár úr biztatására jelentkeztem az orvosi
egyetemre – idézte fel pályaválasztásának
emlékeit a betegei körében rendkívüli népszerűségnek örvendő mátrafüredi háziorvos.
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán 1972-ben
szerezte meg a diplomáját általános orvosként. Még ebben az évben Gyöngyösön, a
Bugát Pál Kórház gyerekosztályán állt munkába. 1972 és 1976 között Mátraszentimre
körzeti orvosaként dolgozott, majd 1976.
augusztus 1-jétől napjainkig Mátrafüreden
tölti be a körzeti orvosi állást. 2016-ban ő
is megkapta Gyöngyös város legrangosabb
elismerését, a díszpolgári címmel együtt járó
Pro Civitate kitüntetést.
Szőlősi Szabina
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ÚJ BURKOLATOT KAPOTT AZ ANGYAL UTCA

Még júliusban kezdték el a város egyik
legkritikusabb utcájának felújítását. Az Angyal utca első szakaszának munkálatai hat és
fél millió forintba kerültek. A Gyulai Pál és
a Vörösmarty utca közti 100 méteres szakaszának korszerűsítését a város költségvetéséből fedezték a terület képviselője, dr. Szén
Gabriella ötmillió forintos képviselői keretéből oly módon, hogy a rendelkezésre álló
összeget további, egyéb helyen megspórolt
összeggel egészítette ki az önkormányzat.
Kakuk Gyula, a beruházást végző Andezit
Kft. építésvezetője az első szakasz átadásán
elmondta: az út régi szegélyét elbontották,
és teljesen új betonelemekből készült kiemelt szegélyt építettek mindkét oldalon,
úgy, hogy azt a kapubejárókban megsül�lyesztették. Ezt követően pedig a hat méter
széles úttest öt centiméter vastag aszfalt-

szőnyeget kapott.
A második szakasz munkálatai
novemberben kezdődtek, és decemberben volt a műszaki átadása. A közel százméteres szakasz
hétmillió forintból újult meg, a
szakemberek mintegy 71 tonna
aszfaltot dolgoztak be a Bányász
és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződéséig.
Az építésvezető hozzátette, azért
volt szükség ennyi aszfaltra, mivel
a megszakadt részeket betonnal
kellett pótolniuk, és úgy került rá négy centiméter vastagon az aszfaltszőnyeg. Emellett
lecserélték a régi szegélyeket is. Hozzátette: a
harmadik és egyben utolsó szakasz a legros�szabb minőségű és a leghosszabb is, de reméli,
hogy tavasszal zökkenőmentesen meg tudják
majd oldani a felújítását.
Az út műszaki átadásán Hiesz György
polgármester elmondta: a kivitelezés teljes összege meg fogja haladni a húszmillió
forintot, de örömére szolgál, hogy minden
nehézség ellenére volt olyan forrása az önkormányzatnak, amit városfejlesztésre fordíthatott, így Gyöngyös minden részén volt
vagy lesz fejlesztés, felújítás. A városvezető
FOTÓ: GYÖNGYÖSI TV

Idén két ütemben újult meg az Angyal
utca kétharmada, több mint 200 méteres
szakaszon. A két ütemben lezajlott közel
14 millió forintos beruházást a város költségvetéséből finanszírozták. A harmadik
ütem, és egyben az utolsó szakasz pedig
várhatóan a jövő év elején készül el, így
tavasszal már az egész utca teljesen
felújított formában kerül átadásra.

BÖRTÖN JÁR AZ ÁLLATKÍNZÓKNAK

T

örténelmi pillanatnak lehettek
szem és fültanúi azok, akik az
állatvédelmi törvény vitáját követték november végén. A téma
ugyanis egy platformra hozta a kormánypárti
és ellenzéki képviselőket, a szavazás végén pedig döntöttek, január elsejével szigorodik az
állatvédelmi törvény. A rendelet módosításával valóban lehetőség lesz elrettentő ítéletek
kiszabására.
A törvény egyik sarkalatos pontja fellépni a szaporítókkal szemben, így rájuk 2022.
január elsejét követően akár öt évig terjedő
szabadságvesztés is kiszabható. Ez azért különösen üdvözölendő, mert tavaly szeptemberben az egész országot megrázta az, amit
a szakemberek egy karcagi szaporító telep
felszámolása során tapasztaltak. Az állatvédők több mint száz kutyát találtak, közülük
többnek a hangszalagja is át volt vágva, és
különböző súlyos betegségekkel küzdöttek.
Éppen ezért az állatvédelmi szervezetek
számtalanszor felhívják a figyelmet, hogy aki
kutyát szeretne tartani, vagy fogadjon örökbe, vagy ellenőrzött helyről vásároljon, az
olcsó kutyák többsége ugyanis ilyen áldatlan
körülmények között jön a világra. Emellett
három évig terjedő börtönnel büntethető a

visszaeső állatkínzó, öt évig pedig a különösen visszaeső állatkínzó. A törvény emellett
bünteti a jövőben már azt is, aki méreg kihelyezésére készül, vagy csak résztvevője állatviadalnak. Szigorúbban büntethető a nagy
nyilvánosság előtt elkövetett állatkínzás is,
továbbá 2022. október 4-től az állattartástól
való eltiltás is bejegyzésre kerül a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásába.
Gyöngyösön több esetben is volt olyan
összehangolt akció az Új Nap Egyesület
és az egyenruhások részvételével, melynek
célja a renitens állatartók felderítése volt.
Helyben a legtöbb szabálytalanság az oltás
és chip hiányából fakad, de volt már példa
állatviadalokra, nem megfelelő körülmények
között tartott állatokra vagy akár utcán eldobált mérgezett vagy tűvel átszórt élelemre. Emellett sajnos előfordult olyan is, hogy
zsákban dobtak ki kutyákat vagy a patakban
landolt egy-egy ártatlan állat. Természetesen
minden ilyen esetben megteszik a szükséges
lépéseket, ám ezek felderítése sokszor nem
egyszerű feladat. A helyi állatvédők is bíznak
abban, hogy a törvény erejével egyre hatékonyabban fel lehet majd lépni az állatkínzókkal szemben.
Mikó Dalma

Az Angyal utca teljesen új burkolatot
kapott

az átadón arról is beszélt, hogy az ígéretek
szerint jövőre több, állami kezelésben lévő
belterületi út is megújul, így a Kossuth Lajos, Szent Bertalan, Vachott Sándor, Damjanich János és Petőfi Sándor utak is új burkolatot kaphatnak, és a felújítás részeként két
új körforgalmat is kialakítanak. A városvezető bízik abban, hogy pályázati lehetőségek
is rendelkezésre állnak majd további útfelújítások elvégzésére, hiszen az önkormányzatnak további tervei is vannak, többek között a Kócsag utca folytatását tervezik.
Széles Nikolett

KÖNNYEBBÉ
VÁLT AZ ÁROK
MEDERTISZTÍTÁSA A
SZABADSÁG UTCÁBAN
Több mint 5 millió forintot költöttek az
új, csapadékvíz elvezető árok felújítására a
Szabadság utcában. Az út mentén sorakozó diófák és a mély, balesetveszélyes meder
miatt nehéz volt a víz útját tisztán tartani a
lakóknak, ezért indokolt volt a beruházás.
Dr. Végh Attila, a 9-es körzet képviselője
elmondta: két éve több mint 450 millió forintot fordítottak a körzet csapadékvíz elvezetésére, mivel korábban ez a legtöbb helyen
gondot okozott. Az út két oldalán 96 és 158
folyóméteren készült el a meder az Attila
és Lehel utca kereszteződéséig. Az önkormányzati képviselő hozzátette: a Szabadság
utca folytatásában még 30 folyóméteren van
szükség a meder helyreállítására, az árajánlatokat már bekérték, a megvalósítás a jövő
évi feladatok között szerepel. Dr. Végh Attila
arra kéri a Szabadság utcai lakosokat, hogy
mivel az ingatlan bejáratától 5 méterig a lakó
feladata a közterület rendben tartása, ezért
figyeljenek a mederre, hogy a víz megfelelően el tudjon folyni.
Szőlősi Szabina
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ÜNNEPRE VÁRVA
Csodálatosan csillog Gyöngyös karácsonyi ruhája. A város karácsonyfáját idén Atkárról ajánlották fel, a 11 méter magas, 50 éves lucfenyőt pedig klasszikus, arany-piros díszekbe öltöztették a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. munkatársai Szalmási Edit dekoratőr és
a katasztrófavédők segítségével. A fán közel ezer dísz csillog. A városi díszvilágítás advent első vasárnapjára készült el, az ünnepi rendezvénysorozat azonban már egy héttel korábban elkezdődött. Az önkormányzat és az Ajándékdoboz Alapítvány idén is közösen rendezi a
programokat, amelyek országosan ismert és helyi művészek, előadók fellépésével emelik az ünnep fényét.
Fotók: Czímer Tamás és Tihanyi Stella
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A LAKOSSÁGI IGÉNYEKET KÖVETI AZ ÚJ MENETREND

A

lakossági észrevételeket figyelembe véve módosította a város képviselő-testülete a nyár végén bevezetett új helyi járatos menetrendet. Eszerint 2022. január 1-jétől a helyijáratú vonalon munkanapokon több új megállóhely is bekerül a menetrendbe. A Tesco és a
Seregély út közti vonalon a Platán út 6., a Jászsági út 3., az Esze Tamás út 19. és 3/1. megállókban is fel- és leszállhatnak az utasok.
Ezen a vonalon az 5:01, a 7:10 és a 11:50-kor induló járatok az Esze Tamás úton nem állnak meg.
A Seregély út és a Tesco között közlekedő útvonalon az Esze Tamás út 3/1. és 19., valamint a Baross Gábor utca, a Jászsági út 3 és a Platán
út 6. szám alatt lesznek új megállóhelyek. Itt az 5:45, a 7:55 és a 13:00-kor induló járatok az Esze Tamás és a Baross úton nem állnak meg.
Szombaton és vasárnap új megállóhelyként épül be a Platán út 6. és a Jászsági út 3. szám alatt lévő megálló.
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FEL KELL FEDEZNI AZ ÜNNEP IGAZI ÜZENETÉT

Hirdetés

– A karácsony a kereszténység második legnagyobb ünnepe, Jézus születését pedig
úgy ünnepeljük, hogy közben senki sem
tudja igazán, mikor is volt az a dátum.
– Azt nem lehet tagadni, hogy történelmi
személy volt. Történetírók írtak a messiásról, persze lehetne kutatgatni a dátumokat.
De, hogy miért pont december 25-e? Jézus
a Szentírásban úgy mutatkozik be, hogy én
vagyok a világ világossága. Nyilván ezt lelki értelemben használta, de a keresztények
úgy gondolták, hogy akkor legyen ekkor a
születési dátum. A csillagászati időszámításból ugyanis tudhatjuk, hogy decemberben van a nap-éj fordulat, karácsony után
egyre hosszabbak a nappalok, így Jézus születésének decemberi ünneplésével a korábban élt pogány szokások elhalványultak, és
már nem a napot, hanem az Istent imádták.
– Miért van szükség a karácsonyt megelőzően egy négyhetes felkészülési időszakra?
– Minden nagy ünnepet megelőz egy készületi idő. Hiszen édesanyánk vagy édesapánk születésnapját sem a születésnap
előtt egy perccel kezdjük el ünnepelni. Az
adventi időszak lehetőséget ad arra, hogy
az emberek lelkileg is felkészüljenek. Én
személy szerint nagyon szeretem ilyenkor
olvasni az Ószövetséget, elmélkedni Jézusról, hiszen az olvasás által ismereteket
szerzünk, ami még közelebb visz minket
a hithez. Fontos, hogy ezt a mai világban
is beépítsük az életünkbe, ilyenkor igyekszünk lényegesebb dolgokra koncentrálni.
Ha át akarjuk élni igazán a karácsonyt,
akkor oda kell figyelnünk egymásra, és föl
kell valamit áldoznunk szeretetből.
– A karácsony kapcsán azt tapasztaljuk,
hogy ilyenkor is már az anyagias dolgok
váltak uralkodóvá, az ajándék minél drágább vagy nagyobb legyen. Az ünnep
megítélése milyen változásokon ment
keresztül az elmúlt évek során?

FOTÓ: TIHANYI STELLA

Díszes karácsonyfa, ajándékok, családi együttlét – ez ma sokak számára a
karácsony. De mi az ünnep igazi üzenete,
és mit jelent ez egy olyan embernek, aki
napi szinten ápolja kapcsolatát Istennel? Balog Gyula plébános-kanonokkal
beszélgettünk.

Balog Gyula az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása előtt mondott
áldást.

– Az ünnep nem változott, csak az emberek
meggyengültek a hitükben, hiányzik a szívüket elérő szeretet. Jézus nem vallást alapított, hanem életformára tanított. Én a
karácsonyt a családok ünnepének is tartom,
és sajnos azt látom a gyerekeken keresztül,
hogy a családokban már nem ver gyökeret
a keresztény életvitel. Én magam egy falun,
paraszti családban nőttem fel három testvéremmel. Ilyenkor döbbenek rá, hogy mit is
jelentett, mikor anyám karácsonyi énekeket
énekelt kenyérdagasztás közben. Sajnos a
mai gyerekek már olyan elemi énekeket sem
ismernek, mint a Mennyből az angyal. Éppen ezért sokat imádkozom a családokért,
hogy fogjunk össze, mert valamit nagyon
elveszítettünk. Nem hibáztatok senkit,
ilyen a társadalom. De fontos, hogy újra
felfedezzük az ünnep üzenetét.
– Ha már a karácsonyi énekeket említette,
az Ön gyermekkorában milyen meghatározó élmények kötődtek a karácsonyhoz?
– A hajnali mise, ahova az egész család együtt
ment. Láttam apámat térdelni a gyóntatószék előtt, nem félt attól, hogy felvállalja
a fia előtt, hogy bűnös, mert jobban akart
szeretni. Nem mentünk úgy aludni, hogy

ne imádkozott volna együtt a család. Iskolásként egy héten keresztül pásztorjátékkal jártuk a települést. Ami pedig az ajándékot illeti, emlékszem mikor elmondtam
anyámnak, hogy elvesztettem a ceruzámat,
erre karácsonyra kaptam egy ceruzakészletet. Akkora öröm volt, mint a mai gyerekeknek az okostelefon.
– És ha már szó volt az üzenetről. Most a
pandémia miatt egyébként is nehéz időszakot élünk meg. Mi lehet az üzenet, ami
ebben a nehéz időkben is lélekemelő?
– Az embernek rá kellene döbbeni akár a pandémia révén is, hogy korlátozott, nem ura
önmagának sem. Rá kéne döbbeni, hogy
minden ember Isten teremtménye, Isten
képére vagyunk teremtve. Nem a szemünk,
a fülünk, az orrunk, hanem a szeretet által, amit belénk oltott. A kapcsolatainak is
másképpen működnének, alakulnának, ha
hívőbbek lennének az nemberek vagy hinnének. Nem csak vallásilag nem hiszünk
egymásban, hiszen nem lenne ennyi válás, ha
az emberek bíznának egymásban. De a hit, a
bizalom kibontakozhat, keresni kell a kapcsolatot Istennel és meg kell élni a szeretetet,
mert a megélt szeretet erősíti a hitet. MD
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KOMMUNIKÁCIÓS CSÖRTE AZ ERŐMŰ JÖVŐJÉRŐL

A

nyugati elkerülő út mellett a
Mátrai Erőmű lett a választási
kampány kiemelt témája térségünkben. A kormánypárt és az
ellenzéki összefogás ugyanazt mondja, mégis mindenki másképp értelmezi, ezzel egyes
politikusok pedig igyekeznek megvezetni és
tévútra vinni a választókat. Ehhez a megvezetéshez pedig asszisztál a Heves Megyei Hírlap
is, melynek közelmúltban megjelent nyomtatott verziójában az egyik oldalon egy hirdetésben írnak arról, hogy a kormány a jelenlegi
tervek szerint 2025-ig, a Nemzeti Energia- és
Klímatervvel összhangban megszünteti a
lignitalapú villamosenergia-termelést vagyis
a Mátrai Erőmű az átalakítást követően je-

lenlegi formájában megszűnik létezni. Majd
ugyanezen újság ugyanezen lapszáma írja
szintén azt – Horváth László országgyűlési
képviselőt idézve –, hogy a baloldal bezáratná az erőművet.
Hiesz György az ügy kapcsán úgy nyilatkozott, hogy a Mátrai Erőmű Gyöngyös és
térsége meghatározó cége, jelenleg nem arról
kellene vitatkozni, hogy ki akarja bezáratni.
Hiszen a kormány jó néhány európai országgal közösen aláírt egy klímaegyezményt,
melynek pont az a fő iránya, hogy vissza kell
fogni a széndioxid-kibocsátást, melynek hazánkban a jelentős részét a Mátrai Erőmű
adja. Itt az igazi kérdés az, hogy az átalakítás
során kialakítani tervezett gázerőmű blokk-

hoz ki hozza ide több száz kilométerről a
gázt, és ki építi meg? Hogy a tervezett hulladékégető, amely száz százalékban hulladékot
éget, milyen környezeti terhelést jelent majd,
hiszen, ha nem megfelelő technológiával épül
meg, akkor Horváth Lászlónak kötelessége
teljes mellszélességgel kiállni a hulladékégető
megépítése ellen az itt élő emberek biztonsága és egészsége érdekében. És a legfontosabb kérdés, hogy a több ezer ember, akinek
közvetlenül vagy közvetetten munkát ad az
erőmű, miként találja meg a helyét az átalakítást követően és, hogy az idősebb, nyugdíjhoz közel álló embereket miként tudják majd
nyugdíjba helyezni.
Mikó Dalma

LEZÁRTÁK A NYOMOZÁST, A GREENPEACE
ÉRTETLENÜL ÁLL AZ ÜGY ELŐTT
Sajnálatos, hogy a hatóságok nem tudták
egyértelműen megállapítani, ki szennyezte meg a Bene- és a Nyiget patakot 2019ben – mondta a Gyöngyösi TV-nek Simon
Gergely, a Greenpeace Magyarország
regionális vegyianyag-szakértője, miután
megszüntették a nyomozást a Büntető Törvénykönyv azon paragrafusára
hivatkozva, amely szerint a környezetkárosítási ügyekben a büntetés korlátlanul
enyhíthető, ha a gyanúsított a veszélyt,
illetve környezetkárosodást megszünteti,
és a károsodott környezet eredeti állapotát helyreállítja.

A Greenpeace azóta valóban nem kapott
információt, hogy a patak vize újra szürkés
színű lenne, ám 2019-ben egy videót is közzétett, amelyben víz- és üledékmintát vettek a
patak vizéből, laboratóriumba vitték, az eredményt pedig továbbküldték a Borsod-Abaúj
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak is. Simon Gergely elmondta:
szennyvízminőséget, magas szervesanyag-tartalmat tapasztaltak. A Katasztrófavédelmi
Igazgatóság akkor vízvédelmi hatósági eljárást indított, az illetékes rendőrkapitányság
pedig környezetkárosítás miatt nyomozott.
A hatósági határozat akkor bár nem mondta ki a Viresol búzakeményítő üzem közvetlen és egyértelmű felelősségét, azt azonban
igen, hogy olyan szervesanyag-tartalmú víz
kerülhetett ki a telephelyről, amellyel elindulhatott a gázképződés. Emiatt a cégnek
műszaki átalakítást kellett végrehajtania. A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által elrendelt nyomozást a hatóság kétszer is megszüntette, a Gyöngyösi

Járási Ügyészség azonban mindkét esetben a
nyomozás folytatását rendelte el, végül idén
októberben szakértői vélemények alapján lezárták az eljárást.
A Greenpeace szerint a hasonló esetek elkerülése érdekében Magyarországon is érvényesülni kellene a „szennyező fizet” elvének,
amely kimondja, hogy mindig a szennyező fél
köteles fizetni a környezetben okozott kárért,
akár azáltal, hogy maga takarítja el, vagy külön adókötelezettség által. 2019 februárjában
még Orbán Viktor miniszterelnök is részt
vett a Viresol átadásán, amelynek fejlesztését
a kormány több mint hatmilliárd forinttal
támogatta. Az átadó után néhány hónappal
a szomszédos Mátrai Erőmű több dolgozója
is kórházba került, hányingerre, fejfájásra,
szem- és torokirritációra panaszkodtak. Mint
kiderült, kén- és foszfortartalmú gáz képződött az erőmű és a Viresol közös víztározójában, a közeli patak pedig szürkén habzott, és
elpusztultak a halak. Az ügy sokáig elhúzódott, és nagy volt a csend, pár hete Szél Bernadett országgyűlési képviselő közzétette azt
a levelet, amelyet Polt Pétertől kapott, ebben
az áll, hogy a nyomozást lezárták. Ollé Elina

2019-ben szürkén habzott a Benepatak vize

Jelentős fejlesztés kezdődött a
Dr. Fejes András Sportcsarnokban,
amely új sportpadlót kap, megújul a
világítástechnika és légkondicionálót
is kialakítanak. A mintegy 270
millió forintba kerülő munkálatokat
a Gyöngyösi Kézilabda Klub taoforrásból és a Magyar Kézilabda
Szövetség támogatásából
finanszírozza.
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SZOBÁBA ZÁRT KULTÚRA
Hatalmas sikerrel rendezte meg a Mozaik
Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány november végén a VI. Szobaszínházi Fesztivált,
amely 2011-ben indult útjára. A két nap alatt
olyan kiváló művészek léptek a képzeletbeli
színpadra, mint Ács Tamás, Illyés Lénárd,
Barna Lilla és Boda Tibor. A színészek mellett
pedig a témák is súlyosak voltak. Egy őrület
határára sodródott hivatalnok, egy francia
forradalmár története, aki felidézi azt a két
másodpercet, amit az elméje él át a lefejezését követően, vagy éppen olyan aktualitások
is terítékre kerültek, mint a családalapítás, a
szexuális orientáció vagy a nemi hovatartozás.
Válik István, a szervező Mozaik Színkör

vezetője elmondta, hogy a SZOFESZ ötletmagját a Pécsi Országos Színházi Találkozó
adta tíz évvel ezelőtt. Azt a különleges hangulatot akarta megteremteni –ahogy ő fogalmazott – a kis alternatív, színházi világukban.
A szobaszínház különlegessége, hogy egyfajta intim hangulatot ad, hiszen az előadás
közben szoros a kötelék a színész és a néző
között. Éppen az adja a különlegességét, hogy
nincs meg az a monumentalitás, mint egy
átlag színházban, ahol nagy színpad, fények
ölelésében, a néző a nézőtéren elbújva csak
egyfajta megfigyelő. A Szobaszínházi Fesztiválon a résztvevők főleg monodrámákat és
páros előadásokat láthatnak.

Ez a különlegesség pedig úgy tűnik, bejön
a gyöngyösieknek, a Szobaszínházi Fesztivál
sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
szinte mindig teltházzal mennek az előadások, a résztvevők pedig sokszor díjnyertes alkotásokat tekinthetnek meg. Ez a siker pedig
előrevetíti, hogy a hagyomány folytatódik, és
jöhet a hetedik felvonás.
Egyébként a Mozaik Színkör tetszhalott
állapotából igyekszik kitörni, Válik István, a
társulat vezetője elárulta, hogy van néhány
darab a fejében, amelyet nagyon szeretne
színpadra vinni. Legutóbb a Gyöngyösi Játékszínnel együttműködve megvalósított darabja, az Oscar hatalmas sikert aratott. MD

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEKÉRT KÜZD AZ
ÉV PEDAGÓGUSA

K

iváló gyöngyösi szakember azon
pedagógusok egyike, aki a közelmúltban kiérdemelte az idei
évben első alkalommal odaítélt
Év Pedagógusa szakmai díjat. A Távoktatási
és Továbbképzési Intézet, valamint a Kodolányi János Egyetem által alapított elismerések
ünnepélyes átadására november végén került
sor Gyöngyösön, az Innovációs Központban. Dr. Danyi Gyula, a központ vezetője
elmondta, nagyjából másfél éve született meg
a gondolat, hogy életre hívják ezt a szakmai
díjat, az elmúlt időszak többek között pandémia okozta nehézségei pedig megerősítették,
hogy szükség van az országban tapasztalható
jó gyakorlatok bemutatására.
– Ez egy szakmai alapokon nyugvó díj, nem
tetszési indexen múlott, kik részesülnek az elismerésben, hanem iskolák, óvodák komoly
ajánlásokat fogalmaztak meg, amik alapján
egy szakmai zsűri döntött – fogalmazott Da-

nyi Gyula. Most
168 jelöltből
választották ki
a nyolc legjobbat, akik között
ott van Lehotai
Magdolna, a
Mesevár Tagóvoda vezetője
is. Dr. Danyi
Gyula kiemelte,
az intézményLeholtai Magdolna
vezető szakmaisága példaértékű, és mint fogalmazott, öröm
és büszkeség, hogy az első díj esetében helyi
érdekeltség is született.
Lehotai Magdolna a díj kapcsán elmondta,
nem számított az elismerésre, hiszen mint fogalmazott, a Mesevár Tagóvoda egy nagyon
pici intézmény, ugyanakkor kétségtelen,
hogy nagyon sok feladattal és kihívással talál-

koznak munkájuk során. Ám mint mondja,
mindig a megoldáson gondolkodnak, így
igyekeznek adományokkal segíteni a gyerekeket, vagy a szülőknek támogatást biztosítani.
Szakmaiságát és elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a díjátadóról sietett
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, ahol
jelenleg gyermek- és ifjúságvédelmet hallgat.
Lehotai Magdolna hisz az élethosszig tartó
tanulásban, és az a terület, ahol ő dolgozik,
mindig tartogat olyan kihívásokat, amelyeknél elengedhetetlen a naprakész tudás.
A Menház úton lévő Mesevár Tagóvodába
zömében halmozottan hátrányos helyzetű
családok gyermekei járnak. Az intézmény
fontos feladata a hátrányok leküzdése, a gyermekek egyéni felzárkóztatása, szocializációja
és gazdag, közösségi élményekhez juttatása,
hogy a gyermekek alkalmassá váljanak a sikeres iskolakezdésre, a társadalomba való beilleszkedésre.
Mikó Dalma

A KÖNYVTÁR ŐRZI BÁLINT GAZDA EMLÉKÉT
„A gyöngyösi ház, ahol megszülettem, tekintélyes, kerámia téglával burkolt, földszintes épület. Utcára néző ablakai alacsonyak,
szinte be lehet lépni rajtuk át a szobába. Az
ajtók és az ablakok zöldre vannak mázolva
és a súlyos kétszárnyú kapu is zöld. Fedett,
terjedelmes kapualjra nyílik.” Ezzel a Bálint
György Keserédes éveim című önéletrajzi
könyvéből származó visszaemlékezéssel nyitották meg az ünnepséget december elején
a Vachott Sándor Városi Könyvtárban, ahol
felavatták a Bálint gazda Emléktermet.
Farkas István, a könyvtár igazgatója kiemelte, nagy megtiszteltetés érte a várost és
a bibliotékát is azzal, hogy Bálint György
úgy döntött, hogy Gyöngyösre hagyja éremgyűjteményét és számos személyes tárgyát. A

hagyaték méltó elhelyezésére létrehoztak egy
emléktermet a Vachott Sándor Városi Könyvtár második emeletén, amely Bálint gazda nevét viseli. Mintha az egykori kertészmérnök
dolgozószobája költözött volna be a bibliotékába. Megtalálható egyebek mellett íróasztala, amelyen dolgozott, kitüntetései, könyvei,
portrék, éremgyűjteménye.
Dr. Bálint György 1919-ben, két évvel a
Gyöngyös jelentős részét elpusztító tűzvész
után látta meg a napvilágot. Átélte a XX. század minden kínját, poklát. Üldözték származása miatt, borzalmas hónapokat töltött koncentrációs táborban. Ennek ellenére örökké
mosolygott, úgy élte meg azt a világot, hogy
nem panaszkodott, megbékélt azzal, ami számára adatott. Mély embersége, humanizmusa

tiszteletet ébresztett mindenkiben – ezekkel
a szavakkal emlékezett Bálint gazdára Hiesz
György polgármester.
Antónia asszony, Bálint György özvegye
örömét és háláját fejezte ki az emlékterem ünnepélyes avatásán. Mint fogalmazott: „olyan
lett a szoba, ahogy én elképzeltem, szívünkben sokáig megőrizzük emlékét”.
Mindenki Bálint gazdája, a város szülötte,
Gyöngyös város díszpolgára életének 101.
évében hunyt el 2020. júniusában. Emlékét
nem csak a most felavatott terem, hanem egy
házi berkenyefa is őrzi, melyet még 2019. júliusában, az akkor közelgő 100. születésnapjához kapcsolódva ültettek a Mátra Múzeum
kertjében.
Mikó Dalma
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TIZENÖT ÉVES A CINEMA BRIDGE
Fennállásának tizenötödik évfordulóját ünnepelte a gyöngyösi Cinema Bridge. A mozit 2006 december 1-jén adták át, a filmszínház
azért jött létre, hogy az emberek minőségi szórakozását szolgálja. Az
évek alatt több százezren látogatták már az intézményt, a cél pedig
tizeöt év távlatából sem változott.
Gyöngyösön a XX. század elejétől tartanak filmvetítéseket, az elmúlt több mint száz évben kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan üzemelt mozi a városban, sokáig két vetítőterem is működött egymással párhuzamosan. Az 1990-es évek elején három mozi
– a Szabadság, a Puskin és a Kertmozi – is várta a nézőket, azonban
előbb 1992-ben a Szabadság, majd 1996-ban a Kertmozi is bezárt.
Maradt a Puskin, amelynek felújítását azonban az ezredforduló után
nem lehetett tovább halogatni. Egy helyi vállalkozó, a Styl-Bau és az
önkormányzat nagyot álmodott, és a mozi épülete helyén egy szórakoztató- és bevásárlóközpontot hozott létre a kéttermes Cinema
Bridge-dzsel, melynek termei a múlt előtt tisztelegve a Szabadság
és a Puskin nevet viselik – olvasható a frissen megjelent Gyöngyösi
Kalendárium gyöngyösi mozitörténetet feldolgozó írásában.
A gyöngyösi közönség kedveli a mozit – az elmúlt tizenöt év tapasztalatai ezt egyértelműen alátámasztják, a Cinema Bridge a helyi emberek életének fontos részévé vált. A filmszínház népszerűsége továbbra
is töretlen, és a gyöngyösiek a szívükbe zárták a kéttermes mozit. A
Cinema Bridge mindenkori célja, hogy az ide látogató emberek jó élményekkel és feltöltődve távozhassanak.
A Cinema Bridge tizenöt éves fennállása alatt számos nehézséggel
nézett szembe, azonban az elmúlt két év a koronavírus-járvány miatt
a filmszínház legnehezebb időszakát hozta magával, ami még most
is tart. A biztonságos mozizás feltételei mindenesetre adottak, így a
Cinema Bridge ebben az időszakban is igyekszik minden igényt kiszolgálni.
Kátai levente
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IDÉN LETT VOLNA 35 ÉVES
KISS PÉTER
Nyolc évvel ezelőtt, a 8586 méter magas Kancsendzöngán, a csúcstámadást követően vesztette életét az akkor 26 éves Kiss Péter.
A gyöngyösi hegymászó 1986. december 12-én született Gyöngyösön. Teljesítménytúrázóként már gyermekkorában is a természetközeli tevékenységeket kedvelte. Számtalan nagy kihívást jelentő túrán
taposta Magyarország ösvényeit. Kétszer lett „Az év teljesítménytúrázója” elismerő cím birtokosa.
Kiss Péter 18 éves korában kezdett el hegyet mászni és barlangászni, fiatal kora ellenére kiváló eredményeket ért el. A hazai és a környező országok nehéz szikla és jégútjai után első magyarként mászta végig
egyedül a Magas-Tátra főgerincét.
Szintén első magyarként érte el az Alpok összes, több mint nyolcvan 4000 méter feletti csúcsát, és az ő nevéhez fűződik a Mont Blanc
leghosszabb Peuterey-gerinc Integrale útjának megmászása is.
Expedíciós barlangászként mintegy 15 kilométernyi barlangjárat
feltárásában vett részt az erdélyi Pádis és az olaszországi Canin-fennsík barlangjaiban.
Péter barlangi és hegymászó túravezetőként is tevékenykedett,
majd 2012-ben a Kékes Kutató Mentő Alapítvány kiképzési munkáinak egyik irányítója lett.
Hobbija a futás volt, hatszor futotta körbe a Balatont. Kedvenc
sportjai népszerűsítése érdekében egyszer barlangász, egyszer pedig
hegymászó felszerelésben teljesítette a maratoni távot.
2013. május 20-án Erőss Zsolttal első magyarként elérték Földünk
harmadik legmagasabb csúcsát, a 8586 méter magas Kanchendzöngát,
amely a nyolcezresek legnehezebben elérhető csúcsainak egyike. Azonban Kiss Péter nemcsak a Himaláján legfiatalabb magyarként nyújtott
teljesítményével írta be magát a történelembe. A gyöngyösi hegymászó
a halálzónában saját életét kockáztatva segített legyengült társán, vállalva ezzel annak kockázatát, hogy ő is ott maradhat örökre a hó és a jég
fogságában. Végül emberségéért életével fizetett.
Juhász Marianna

Hirdetések

14

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2021. december

Ízelítő

FOGASFILÉ AZ ÜNNEPI ASZTALON
A karácsonyi vacsorának különleges varázsa van, nem véletlen a
hosszadalmas tervezés és előkészület. A legtöbb családban évről évre
ugyanazok a fogások kerülnek az asztalra. Ilyenkor olyan ételek is
szerepet kapnak a menüben, amiket máskor kevésbé engedünk meg
magunknak. A karácsonyi étkezéshez számos hiedelem kapcsolódik. Őseink úgy tartották, hogy a menüben mákos, diós, halas ételeknek is szerepelniük kell, mert sok pénzt jelentenek a következő
esztendőre. Továbbá az alma, a fokhagyma, a káposzta szintén nélkülözhetetlen elemei az ünnepi asztalnak. Például jelentősége volt
a szépen hímzett karácsonyi abrosznak is, amelyet kizárólag erre az
alkalomra használtak. Karácsonykor piros csíkos terítőt tettek az
asztalra, mert karácsonyi abrosznak varázsereje volt: bőséget, egészséget hozott, ezért később sütő- vagy vetőabrosznak használták Az
ünnep fontos kelléke volt az asztalon a kenyér, s valahol a kalács.
Jelentősége volt annak is, hogy az asztalra kerülő kenyér egész legyen, hogy a teljes esztendőre bőven legyen. Ma már ha egy kis oda-
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Fogasfilé keszthelyi módra
Hozzávalók:
80 dkg fogasfilé, 5 dkg gomba, 5 dkg zöldpaprika,5 dkg piros színű
paprika, 5 dkg sárga színű paprika, 5 dkg paradicsom, 2 dkg újhagyma, 5 dkg vaj, 1 csomag petrezselyemzöld, 1 dl tejszín, fehérbor
Elkészítés:
Ezúttal azzal kezdünk, hogy a fogasfilét sózzuk, lisztezzük, vajon
elősütjük. A visszamaradt zsiradékban karikára vágott póréhagymát
és kockára vágott kaliforniai paprikát, mindhárom színben, azaz pirosat, sárgát és zöldet teszünk, majd hozzáadjuk a paradicsom con-

figyeléssel főzünk, nem kell a teljes napot a konyhában tölteni, a
családot is lenyűgözhetjük, plusz még a gyomrunk is boldog marad
az egészséges alapanyagoknak köszönhetően..
Nagy Zoltán mesterszakács

cassét (meghámozott, levétől magjától kiszedett paradicsom kocka)
és a gombát.
Mindezek után sózzuk, borsozzuk, majd egy kevés fehérbort öntünk
rá, a tejszín pedig a legvégén kerül bele. A fogasfilét visszatesszük a
ragu tetejére, és végül az egészet így 10 percre berakjuk a sütőbe,
hogy összepárolódjanak.
Köretként vajas petrezselymes burgonyát adunk.
Jó étvágyat kívánok!
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