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Dr. Horváth Gábor, a városháza 
igazgatója, valamint Szilágyi 
Norbert Sándor rendőr alezredes 
vehette át idén a Gyöngyös Köz-

szolgálatáért kitüntetést.
A július 5-ei képviselő-testületi ülés kereté-

ben adták át az önkormányzat által alapított 
Gyöngyös Város Közigazgatásáért elismeré-
seket. A díjból évente kettő adományozható.

A kitüntetést idén a Gyöngyösi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Közigazgatási és Intéz-
ményirányítási Igazgatóságának vezetője, dr. 
Horváth Gábor kapta meg.

Az igazgató harminc éve dolgozik a köz 
szolgálatában, a gyöngyösi közigazgatásban 
1991 óta lát el szakmai feladatokat, több 
mint húsz éve tölt be vezetőbeosztást. Mun-
kája elismeréseként 2001-ben „Címzetes ta-
nácsos”, 2009-ben „Címzetes vezető-főtaná-
csos” címet kapott.

Gyöngyös Közszolgálatáért kitüntetésben 
részesült a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályának vezetője, Szilágyi Nor-
bert Sándor. A rendőr alezredes 2000. július 

1-én került a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztály Vizsgálati Alosztály állo-
mányába, vizsgálói beosztásba. A Bűnügyi 
Osztály Nyomozó Alosztálynak 2007-től 
megbízott alosztályvezetője, majd 2009-től 
kinevezett alosztályvezetője. Szakmai mun-
kájának elismeréséül 2011-től a Bűnügyi 
Osztály élére nevezték ki, osztályvezetői be-
osztásba. Jelenleg is ebben a beosztásban látja 
el szolgálati feladatait.

Az elismerést mindkét díjazott Hiesz 
György polgármestertől vette át, a kitünte-
tetteket Kévés Tamás alpolgármester köszön-
tötte. 

A jutalomban részesült közszolgák mind-
ketten hangsúlyozták: kitüntetésük min-
denképpen egy csapatmunka eredménye, és 
kollégáik mellett köszönetet mondtak a csa-
ládjuknak is azért, hogy hivatásukban dicsé-
retes módon helyt tudnak állni.                  J.M.

HIVATALI VEZETŐT ÉS RENDŐRT JUTALMAZTAK

A Bugát Pál Kórház szemészeti szakren-
delésének dolgozói, valamint Előházi Éva 
iskolavédőnő kapta meg idén a Gyöngyös 
Város Egészségügyéért kitüntetést a 
Semmelweis-nap alkalmából rendezett 
városi ünnepségen.

Nem csak az első vonalban dolgozók, ha-
nem minden egészségügyi dolgozó megtett 
és megtesz mindent azért, hogy ez a „koronás 
világ” egyszer visszazökkenhessen a rendes 
kerékvágásba – mondta a Gyöngyös önkor-
mányzata által szervezett Semmelweis-napi 
ünnepségen köszöntő beszédében dr. Elek Ilo-
na. A Bugát Pál Kórház főorvosa hozzátette:

– Eltelt több mint egy év, és én még min-
dig nem tudom, szegényebbek lettünk-e a 

körülmények által a ránk kényszerített izolá-
ció következtében, vagy gazdagabbak. Min-
denesetre sokat tanultunk egymásról – és 
saját magunkról. Nagyon várom, milyen lesz 
a „post-covid” világ.

A szemész főorvos hangsúlyozta: a nem-
zetközi orvosi eskünek megfelelően továbbra 
is mindent megtesz annak érdekében, hogy 
a körülmények befolyásolása nélkül segítse a 
betegek gyógyulását.

A köszöntőt követően a díjazottak Hiesz 
György polgármestertől vették át a Gyön-
gyös Város Egészségügyéért kitüntetést.

Az idén az önkormányzat által alapított 
elismerésben részesültek a Bugát Pál Kór-
ház szemészeti szakrendelésének dolgozói, 
Greskóné Kis Zsuzsanna, Szecskő Józsefné és 
Sőreginé Káli Katalin. Mindhármuknak ez a 
szakrendelés az első, és mindeddig egyetlen 
munkahelye, immár csaknem negyed százada.

A kitüntetettek dr. Elek Ilona mindenna-
pi gyógyító munkáját segítik. A főorvosnak 
meggyőződése, hogy nem csak az alkotómű-
vészek képesek együttműködő társakkal 
nagy eredményeket elérni. 

A díjazott közösség nevében Szecskő Jó-
zsefné mondott köszönetet. Mint kiemelte: 
nem csak azért teszik örömmel minden nap 
a dolgukat, mert társadalmilag hasznos mun-
kát végeznek, hanem azért is, mert örömüket 
lelik a munkájukban. 

Gyöngyös Város Egészségügyéért kitünte-
tésben részesült továbbá Előházi Éva iskol-
avédőnő, aki 1986 óta dolgozik Gyöngyösön. 
Az elmúlt években több középiskolában is 

dolgozott, jelenleg három iskolában mintegy 
ezer tanulóról gondoskodik. A gyöngyösi 
VII. számú iskolavédőnői körzet munkatár-
saként segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Károly Róbert Technikum, Szakképző Is-
kola és Gimnázium, a Ferences Rendi Autista 
Segítő Központ Általános Iskola, valamint a 
Gyöngyösi Arany János Általános Iskola vé-
dőnője, a Közigazgatási és Intézményirányí-
tási Igazgatósághoz tartozó Közszolgáltatási 
Csoport diákjait.

Előházi Éva miután megköszönte az elis-
merést, elmondta, az egyik legszebb hivatás az 
övé, ami egyben jelent felelősséget és kihívást 
is. Úgy érzi, nem is kívánhatna többet, hiszen 
iskolavédőnőként megbecsülik és tisztelik.

Az anyák megmentőjéről elnevezett egész-
ségügyi dolgozók ünnepén Hiesz György 
polgármester pohárköszöntő beszédében 
kiemelte: az elmúlt másfél év bebizonyította, 
valóban a bajban mutatkozik meg, ki az igazi 
társ, ki az igazi ember. Mint mondta, a baj-
ban az egészségügy kiemelkedőt teljesített. 

A polgármester megemlékezett azokról az 
egészégügyi dolgozókról, akik a covid áldo-
zatául estek. Nekik, valamint minden élvo-
nalban dolgozónak köszönetét fejezte ki az 
áldozatos munkáért.

Végezetül hozzátette: a létszámot tekintve 
az idei városi Semmelweis-nap családiasra 
sikerült, de bízik benne, hogy hamarosan a 
Bugát Pál Kórház kollektívájával együtt ün-
nepelhetnek majd ismét az egészségügyi dol-
gozók napján.

  J.M.

AZ ELMÚLT TÖBB MINT EGY ÉVBEN SOKAT 
TANULTUNK EGYMÁSRÓL

Szilágyi Norbert Sándor alezredes és 
dr. Horváth Gábor igazgató a július 
elején megtartott képviselő-testületi 
ülésen vette át az elismerést

A kitüntetettek a díjátadó ünnepségen: 
Előházi Éva, iskolavédőnő, Sőreginé 
Káli Katalin, Szecskő Józsefné és 
Greskóné Kis Zsuzsanna

 képgaléria: gyongyos.hu
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Megkezdték a far-
kasmályi pincesor 
leomlott támfa-
lának helyreállí-

tását. A balesetveszélyessé vált 
falat újjáépítik, valamint meg-
oldják a csapadékvíz elvezeté-
sét is, megakadályozva ezzel az 
újabb omlásveszélyt. A munka 
befejezését augusztus végére 
tervezik.

A szakemberek szerint pince-
soron lévő támfal az elmúlt év-
tizedek esőzései miatt roggyant 
meg, majd két évvel ezelőtt 
leomlott, ezért a helyreállítást 
már nem lehetett tovább ha-
lasztani.

A 11,5 millió forintos beruházást a terület 
tulajdonosaként Gyöngyös önkormányzata 
finanszírozza. A kivitelező a Közösút Kft. – 
mondta Molnár József, a Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Igazgatóság beruházási 
főelőadója.

A kivitelezést végző Közösút Építő Kft. 
ügyvezetője, Sütő Elek Sándor elmondta: a le-

omlott falrész visszaépítése után a mintegy 60 
méter hosszú pincerész támfalát teljes hosszá-
ban megerősítik. A megmaradó, épségben lévő 
támfalakat vasbetonnal megerősítik, majd fö-
démmel fedik be, biztosítva ezzel, hogy a víz 
az árokba jusson, és megakadályozva, hogy a 
fal ismét elmozduljon. Ezt követően olyan 
növényzetet telepítenek, ami megköti a talaj 
felső rétegét, és a vízelvezetést is biztosítja.

Épülnek az új, gyeprácsos parkolók Mátrafü-
reden, a Béke úton. A 37 gépjármű várako-
zására alkalmas területet csaknem 30 millió 
forintból alakítja ki Gyöngyös önkormány-
zata megbízásából a Városgondozási Zrt. A 
kivitelezés a tervek szerint augusztus köze-
pén fejeződik be. 

A gépkocsimegállók kialakítására azért 
van szükség, mert a jelentős turisztikai for-
galommal bíró településrészen kevés a szab-

ványos, engedélyezett parkoló. 
A gyöngyösi képviselő-testület még tavaly 

döntött úgy az egykori füredi strand értéke-
sítése után, hogy annak vételárából 30 millió 
forintot fordítanak a turisztikailag jelentős 
vonzerejű településen parkolók építésére. 

A parkolók megépítésénél arra is különös 
figyelmet fordítanak, hogy minél kisebb le-
gyen a környezetkárosítás a beruházás miatt. 

Pásztor Csilla

A megrogyott támfalat visszaépítik és meg is 
erősítik

Hírek
IGAZGATÁSI SZÜNET A 

VÁROSHÁZÁN
Július 19-30. között nyári igazgatási szünetet 
tartanak a Gyöngyösi Közös Önkormányzati 
Hivatalban. Erre az éves szabadságok kiadása 
és a költséghatékony működés érdekében van 
szükség.
Az igazgatási szünetben a hivatalban szüne-
tel az ügyfélfogadás, kizárólag a halasztha-
tatlan ügyek intézésére lesz lehetőség hét-
főn, szerdán és pénteken, az ügyfélfogadási 
időben megtartott ügyelet keretében. Az 
igazgatási szünet nem érinti a Városrendé-
szeti Igazgatóság ügyfélfogadási rendjét. 
Tekintettel arra, hogy az ügyfélfogadás 
ügyeleti létszámmal történik, az ügyfelek-
nek várakozási idővel kell számolniuk, ezért 
szíves türelmüket és megértésüket kéri a pol-
gármesteri hivatal. 

GYÖNGYÖSIEKET JUTALMAZ 
A MEGYE

A Heves Megyei Közgyűlés döntése értel-
mében az idén Heves Megyéért díjban ré-
szesül Maka Piroska, a gyöngyösi Kistérségi 
Humán Szolgáltató Központ igazgatója; a 
gyöngyösi Bugát Pál Kórház; Nagy Zoltán, 
az egri Eszterházy Károly Egyetem Turizmus 
Tanszékének mesteroktatója; az Eszterhá-
zy Károly Egyetem Kutatási és Fejlesztési 
Központja, valamint Képe Tibor, a Hyundai 
Hatvan kereskedés és szerviz tulajdonosa ré-
szesül.
Az elismerésben azok részesülhetnek, akik a 
társadalmi és közélet, a természet és társada-
lomtudományok, a településfejlesztés össze-
hangolása és megvalósítása, az oktatás, neve-
lés, a gazdaság, a kultúra, a művészeti élet, az 
egészségügy, a sport és a civil szféra, illetve a 
megye épített és természeti környezet védel-
me és megóvása területén kiemelkedő szín-
vonalú munkájukkal hozzájárultak megyénk 
jó hírnevének öregbítéséhez.
A díjakat a megyei közgyűlés szeptemberi 
ülésén adják át.

VEZETŐ ÁPOLÓT ÉS 
ASSZISZTENST DÍJAZTAK

A Bugát Pál Kórház két munkatársa, Szabó-
né Prezenszki Enikő, a Neurológiai Osztály 
vezető ápolója és Kovács-Hanka Szilvia, a 
Transzfúziológiai Osztály vezető asszisztense 
Semmelweis-nap alkalmából a Magyar Szak-
dolgozói Kamara (MESZK) Országos Szer-
vezetének „Elismerő Oklevél” díját vehette 
át az Egerben megrendezett ápolók napján. 
Mindkét díjazott több évtizede vannak 
egészségügyi pályán, vezetőként kollégáikat 
felelősséggel, magas szakmai tudás birtoká-
ban irányítják.

HELYREÁLLÍTJÁK AZ ESŐ MIATT 
MEGROGYOTT TÁMFALAT

ÚJ PARKOLÓK ÉPÜLNEK 
MÁTRAFÜREDEN

Már elkezdődött a beruházás, augusztus közepére végeznek a szakemberek
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Nyolc hónap után ismét személyes rész-
vétel mellett ülésezett Gyöngyös képvise-
lő-testülete. A képviselők a napirendi pon-
tok tárgyalását megelőzően egyperces 
néma főhajtással emlékeztek a pandémia 
idején a koronavírus-járvány miatt június 
végéig elhunyt 123 gyöngyösire, többek 
között a város kiemelkedő polgáraira: 
Püspöki Győzőre, Barcs Aladárra, Matus 
Miklósra, Kósik Istvánra, Szekrényes 
Tamásra, Ivanics Sándorra, dr. Mózer 
Albertre, Huszár Andrásra, Kiss Antalra és 
Zeltner Imrére, valamint a városhoz ezer 
szállal kötődő Szőke Mátyásra.

Nyári napközit szervezne az 
önkormányzat

Elfogadta a képviselő-testület a 2021-es évre 
szóló költségvetési rendelet módosítását. 
Ennek kapcsán azzal a feladattal bízta meg 
a grémium a Közigazgatási Igazgatóságot, 
hogy ha igény mutatkozik rá, augusztusra 
szervezze meg a kisgyermekek felügyeletét 
biztosító nyári napközit, illetve előzetesen 
készítsen egy felmérést arról, hogy kik ven-
nék igénybe a szolgáltatást.

Erre azért van szükség, mert a tankerület a 
korábbiaktól eltérően az idén nem szervezett 
nyári napközit a kisiskolásoknak, akik nem 
maradhatnak felügyelet nélkül, amíg a szüle-
ik dolgoznak. Sok szülő a tavaszi veszélyhely-
zet idén kénytelen volt a nyári hónapokra 
szánt szabadságát kivenni arra az időszakra, 
amíg a nevelési, oktatási intézmények köte-
lezően zárva tartottak. Az ülésen elhangzott: 
az önkormányzatnak nem feladata a nyári 
napközi megszervezése, de kötelességének 
érzi, hogy segítse a családokat. 

A nyári napközire szánt költség nagysága 
attól is függ majd, hogy az iskolás korú gyer-

mekek közül mennyien veszik majd igénybe 
a szolgáltatást augusztusban.

A takarékos gazdálkodás következtében a 
költségvetés módosítására vonatkozó napirend 
kapcsán szó esett arról, hogy mintegy 130 mil-
lió forintos tartalékkal rendelkezik az önkor-
mányzat. Ennek felhasználásáról a feladatellátás 
biztonsága érdekében nem született határozat.

•
Plusz forrás jut infrastruktúra-

fejlesztésre
A költségvetés általános tartaléka terhére 
biztosít 2,3 millió forintot a város Sástón, a 
Farkas utca, valamint csaknem négymillió 
forintot a gyöngyösi központi autóbusz-állo-
más útburkolat-javítására. Ez utóbbira azért 
van szükség, mert mintegy 130 négyzetmé-
teres felületen balesetveszélyessé vált az ön-
kormányzati területen lévő út.

Az idei költségvetés módosítása lehető-
séget biztosít arra is, hogy a Városrendé-
szeti Igazgatóság részére egy új gépkocsit 
vásároljon lízingszerződéssel csaknem hat-
millió forintért.

•
Módosított rendezési terv

A Hotel Ózon további fejlesztéseihez iga-
zodva módosították Gyöngyös településszer-
kezeti tervét és helyi építési szabályzatát. Így 
a szálloda olyan szabadidős tevékenységek 
kialakításához szükséges erdőművelésből 
kivont zöld területtel gyarapodhat, melynek 
nagy része továbbra is beépítetlen marad.
Szabályozta továbbá a grémium annak a 
mintegy 45 hektáros ipari területnek a fel-
használását, amely tavaly területcsere révén 
került az önkormányzat tulajdonába egy új 
ipari park kialakítása miatt.

Novemberig rendel dr. Mangó 
Gabriella

Elfogadta a testület az I. számú felnőtt há-
ziorvosi körzetben helyettesítést biztosító 
Hórusz Kft. felmondását. Eszerint novem-
bertől már nem dr. Mangó Gabriella látja el 
a körzet betegeit. Az önkormányzat eleget 
téve az egészségügyi alapellátás biztosítására 
vonatkozó kötelező feladatának, pályázati 
felhívást tesz közzé a praxis betöltésére.

•
Több óvodás lehet négy 

csoportban
A képviselők jóváhagyták Gyöngyös Város 
Óvodái intézményvezetője kérelmét, és en-
gedélyezték, hogy a Platán Úti, az Epreskert 
Úti és a Mátrafüredi Tagóvoda négy csoport-
jában a maximális létszám átlépésével kez-
dődjön el szeptemberben az új nevelési év. 

Az intézményekben a változás nem befo-
lyásolja a nevelési feladat ellátását, melyet a 
jelenlegi pedagógus és pedagógiai asszisztens 
létszámmal és a rendelkezésre álló eszközök-
kel is el tudnak látni.

•
Alapítványokat segítenek

A testület döntött arról is, hogy képviselői 
és polgármesteri javaslatra százezer forinttal 
támogatják az Együtt Gyógyulni Könnyebb 
Alapítványt és ötvenezer forinttal segítik a 
Pro Musica Ének-Zenei Alapítványt.

•
Újraindul a közfoglalkoztatás

A grémium döntése szerint a tavasszal újra 
indult közfoglalkoztatás augusztusban újabb 
lehetőséggel bővül Gyöngyösön. A teljes egé-
szében támogatott finanszírozású program 
legfeljebb 25 fő képzését is lehetővé teszi.

IGÉNY ESETÉN NYÁRI NAPKÖZIT SZERVEZ A VÁROS

Augusztus 27-ig öthetes turnu-
sokban nyári szünetet tartanak 
a gyöngyösi óvodákban. Azok, 
akik a több hétig tartó leállás alatt 

nem tudják megoldani gyermekük biztonsá-
gos felügyeletét, egész nyáron igénybe vehe-
tik a tagintézmények által tartott ügyeletet.

Július 23-ig bezárt a Tündérkert, a Fecske 
Úti, a Mesevár, az Epreskert Úti, és a Katona 
József Úti Tagóvoda. 

Július 26-tól pedig a Platán Úti, a Jeruzsá-
lem Úti, a Dobó Úti és a Mátrafüredi Intéz-
mény tart zárva augusztus 27-ig. 

Molnár Lászlóné, Gyöngyös Város Óvo-
dáinak vezetője elmondta: a szülők előzete-

sen, írásban jelezhették, hogy melyik óvo-
dában szeretnék igénybe venni az ügyeletet, 
ahol egész napra, teljes ellátással fogadják a 
gyerekeket úgy, mintha abba az intézménybe 
járnának, ahol az év többi napjait töltik. 

Ha előre nem jelezte, de saját óvodájának 
zárva tartása alatt mégis néhány napra óvodá-
ba vinné a gyermekét, akkor az éppen ügyele-
tet tartó tagóvoda vezetőjénél kell ezt jeleznie.

A gyöngyösi tagóvodák elérhetőségeit az 
alábbi linken éri el: https://gyongyos.hu/
lakossagi-informaciok/oktatas/ovodaink/

NYÁRI SZÜNETBEN ÜGYELETET TARTANAK AZ 
ÓVODÁK
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A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel húsz nappal tovább lehet 
szavazni a részvételi költségvetés 
kapcsán érkezett lakossági javas-

latokra. Minden gyöngyösi három-három ja-
vaslatot támogathat szavazatával július 31-ig.

A voksokat az önkormányzat honlapján, 
a gyongyos.hu oldalon lehet leadni. A rész-
vételi költségvetésről szóló oldal a weblap 
főoldaláról is elérhető, a megvalósítható el-
képzelésekre pedig az ötletek felsorolásánál 
lehet szavazni.

A voksolási időszak végéhez közeledve a 
szavazatok alapján az első helyen az a „Street 
Art” javaslat áll, mely egy természetvédelmi 
tartalommal is felruházott városszépítő ja-
vaslat. 

A képzeletbeli dobogó második fokán a 
„Közösségi kert – zöld kulturális tér”, míg a 

harmadik helyen az „Esé-
lyegyenlőség – akadály-
mentesítés” ötlet szerepel. 
Mindezen túl további 35, 
a városlakók által beküldött 
javaslatra (pl. parkolóépítés, 
temetőgondozás, kamerák 
kihelyezése) is lehet szavaz-
ni, egészen július 31-ig.

A részvételi költségvetés 
projektre az önkormányzat 
az első, kísérleti évben 6 
millió forintos keretet kü-
lönített el. Az, hogy végül 
hány, élen végzett javaslatot 
valósít meg a város, az a leg-
több szavazatot elnyert ja-
vaslatok megvalósításához 
szükséges összegtől is függ.

Átadták a felújított Vargák terét. A tér és 
a környező utcák egy európai uniós pályá-
zat segítségével újultak meg mintegy 70 
millió forintból. A térfelújítás az észak-
nyugati városrész rehabilitációját célzó 
beruházás keretében valósult meg. A 
mintegy félmilliárdos projekt hamarosan 
bérlakás-felújításokkal és közösségi ház 
kialakításával folytatódik, de része lesz a 
Petőfi utcában álló Berényi-Haller kastély 
helyreállítása is.

A munka május elején kezdődött a Vargák 
terén, amelyet egyebek között szilárd burko-
latú úttal láttak el, és a környező utcákban is 
számos fejlesztést valósítottak meg – foglalta 
össze a projektátadón Hiesz György polgár-
mester hozzátéve: az útépítés mellett kiépült 
a csapadékvíz-elvezetés, épült járda és megú-
jult a közvilágítás. A korszerűsítés megtörtént 
a Vargák terén, a Sárosi és a Szép utcában.

A mintegy hetven millió 
forintos beruházáshoz 47 
millió forintos támogatást 
kapott az önkormányzat az 
Európai Uniótól. 

Kévés Tamás alpolgár-
mester, a körzet képviselő-
je elmondta: hamarosan a 
zöldmunkákat is elvégzik a 
Fő tértől öt percre lévő te-
rületen, melynek lakói rég-
óta várták már a felújítást.

A korszerűsítésnek kö-
szönhetően a városrészen 
lévő ingatlanok értéke 
megemelkedett, és az ott 
élő családok mindennapjai 
komfortosabbá váltak.

Pifkó Tamás

TOVÁBBRA IS A STREET ART JAVASLAT VEZET

ÁTADTÁK A MEGÚJULT VARGÁK TERÉT

A korszerűsítés Gyöngyös önkormányzata által elnyert 
„A gyöngyösi északnyugati városrész rehabilitációja” 
(TOP-4.3.1-15-HEl - 2016-00001) elnevezésű pályázat 
keretében valósult meg

TÖBB TEMETŐBEN IS FELÚJÍTOTTÁK AZ 
UTAKAT

A köztemetők üzemeltetését végző Városgondozási Zrt. a nyár elején kezdte el a 
gyöngyösi sírkertek karbantartását. A munkák jó része már befejeződött. 

Elsőként a Közép temető ravatalozóját újították fel, majd az előtte lévő térületet 
burkolták le. 

Miután az Alsóvárosi temető ravatalozója előtti betonlapos térburkolat meg-
süllyedt és szétrepedezett, balesetveszélyessé vált, ezért díszkőburkolattal látták el.

Megkezdődik az Alsóvárosi temető útjainak megújítása. A temető bejáratától a 
ravatalozóig tartó aszfaltos út széle több helyen is megsüllyedt, az út közepe fele-
melkedett, berepedezett, ezért száraz útviszonyok között is balesetveszélyes. Mivel 
a hulladékgyűjtésre szolgáló konténereket szállító autó is ezen az útvonalon közle-
kedik, az út helyreállítása az érintett szakaszon már meg is történt. 

A Püspöki úti temetőben szintén útjavításra volt szükség, itt a bejárattól a rava-
talozóig tartó útszakaszt állították helyre.

MEGVÁLTOZOTT AZ 
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

Változott a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban az 
anyakönyvi ügyfélfogadás rendje.

Eszerint hétfőn és szerdán 7.30-12 óra között kizáró-
lag előzetes egyeztetés alapján fogadják az ügyfeleket.

Előjegyzési időpont a 37/510-335-ös vagy a 
37/510-356-os telefonszámon, illetve az anyakonyv@
gyongyosph.hu e-mail címen lehet kérni. 

Dél és 16 óra között előzetes egyeztetés nélkül, a hi-
vatal ügyfélszolgálatán kérhető sorszám alapján törté-
nik az ügyintézés.

Pénteken 7.30-13.30 óra között előzetes egyeztetés 
nélkül, a hivatal ügyfélszolgálatán kérhető sorszám 
alapján történik az ügyintézés.
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Több, mint 22 millió forintot 
nyert a közterületeken elhelye-
zett illegális hulladéklerakók 
felszámolására Gyöngyös ön-

kormányzata, miután sikeres pályázatot 
nyújtott be a város az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium által kiírt, az illegá-
lis hulladéklerakók felszámolása érdekében 
létrehozott „Tisztítsuk meg az országot!” 
projekt 2020. évben megvalósítandó, I. üte-
me tárgyú pályázati felhíváson, melynek le-
bonyolítója, és egyben támogatója az IFKA 
Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat keretében mintegy 40 helyszí-
nen megközelítőleg 800 köbméter illegálisan 
elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és 
szállítottak a hulladéktelepekre, mindössze-
sen 22 830 912 forint támogatásból.

A takarításhoz kapcsolódóan szemléletfor-

máló kampányt szerveztek a helyi médiumok 
segítségével, így a város megtisztításában a he-
lyi lakosok és civil szervezetek is részt vettek.

A megtisztított helyszínek között bel- és 
külterületi lerakók is voltak. Az illegális 

hulladéklerakók felderítésé-
ben a Gyöngyösi Városren-
dészet, a helyi mezőőrök, va-
lamint a lakosság segítségét 
is igénybe vette a pályázatot 
készítő Gyöngyösi Város-
térség Fejlesztő Nonprofit 
Kft. Az illegális lerakókban 
a lakossági és építési hulla-
dékok mellett gyakran sajnos 
egyértelműen vállalkozások-
tól származó hulladékot is 
találtak.

Az illegális hulladéklera-
kók ismétlődő kialakulásának 

megakadályozása érdekében a pályázat ré-
szeként összesen hat nagyfelbontású, infra-
vetővel ellátott kamerát helyeztek ki a város 
stratégiailag fontos pontjain.

A LAKOSSÁG IS TAKARÍTOTT GYÖNGYÖSÖN

A különösen nagy nyári hőségben nagyon fontos odafigyelni a 
fokozott vízfogyasztásra. A kávé, az alkohol, a magas koffe-
in- és cukortartalmú üdítők helyett helyesebben tesszük, ha 
ivóvizet vagy ásványvizet fogyasztunk. 

Gyöngyös közterületein az önkormányzat gondoskodott az ivókutak 
és az ivócsapok üzembe helyezéséről.

Ivókutak üzemelnek a város frekventált helyein, például a Könyves 
Kálmán téren, a Hanisz téren és a Fenyő áruház előtt a Kakasos fiú 
szobránál, valamint a nagyobb játszótereken.

Mindemellett természetesen a közkifolyók is működnek Gyöngyös 
egész területén.

Az ivó- és díszkutak mellett már a tűcsapokról is felfrissíthetik ma-
gukat a városban közlekedők, miután a Heves Megyei Vízmű Zrt. fel-
szerelte az ivócsapokat a tűzcsapokra. A Hanisz Imre téren, a Kossuth 
Lajos utcában, a Szövetkezet úton, a Kócsag utcában és Mátrafüreden 
áll rendelkezésre plusz ivóvízforrás. 

Az ivócsapokat Gyöngyös hőségriadó tervének megfelelően már 
a korábbi években beszerezték, és a város olyan pontjain szerelik fel 
minden nyáron, melyek nem csak a helybeliek, hanem a turisták által 
is kedvelt helyszínek – mondta a Gyöngyösi Televíziónak Gonda Ti-
vadar, a gyöngyösi önkormányzat közbiztonsági referense.

A nyári hőségben nagyon fontos, hogy folyadék nélkül ne indul-
junk útnak, a palackokat pedig a város számos pontján újra lehet 
tölteni. Viseljünk lenge ruházatot, a legmelegebb órákban pedig ne 
tartózkodjunk a napon. Fontos, hogy továbbra is érvényben van az 
országos tűzgyújtási tilalom, hiszen a száraz növényzet akár egy apró 
szikrától is begyulladhat.

A hőségriasztás idején Gyöngyösön is vannak olyan kijelölt légkon-
dicionált helyiségek, melyeket extrém melegben bárki igénybe vehet. 
Ilyen a CBA áruház (Mérges út 13.), a Gyöngyház (Páter Kiss Szaléz 
utca 22.), a Mátra Művelődési Központ (Barátok tere 3.), a Gyöngy-
szöv COOP (Kócsag utca 11/7.), a Kékes étterem (Fő tér 7.), a LIDL 
áruház (Budai Nagy Antal tér 10.), az OBI áruház (Vásár utca 4.), a 
Penny Market áruház (Kassai utca 24.), a SPAR áruház ( Jókai Mór 
utca 57.; Dobó István utca 5.) és a Tesco áruház (Vásár utca 2.).

J.M.

A TŰZCSAPOKRÓL HŐSÉGBEN 
IVÓVÍZ IS VEHETŐ

A HulladékRadar egy ingyenesen letölthető 
mobilalkalmazás, mely lehetőséget biztosít az 
illegális hulladéklerakó helyek bejelentésére
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Sem a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal, 
sem pedig a rendőrség nem követett el 
jogsértést, valamint az elkövető jogai 
sem sérültek semmilyen módon a gyön-
gyösi városházán történt fegyveres táma-
dás kommunikációja kapcsán – derül ki 
az adatvédelemmel foglalkozó Igniplus 
Optimum Kft. állásásfoglalásából.

Mint ismert június 16-án délben egy férfi 
felfegyverkezve, hosszú pengéjű késsel és egy 
pisztollyal érkezett ügyet intézni a Gyön-
gyösi Polgármesteri Hivatalba. Az esetről 
számos beszámoló jelent meg, pár nap alatt 
országos hír lett a támadásból.

A történtekkel kapcsolatban a rendőrség 
hivatalos közleményt adott ki, illetve a vá-
rosháza is közölt egy beszámolót az önkor-
mányzat honlapján a történtekről.

Az eset kommunikációja kapcsán felme-
rült a kérdés, hogy sérültek-e az elkövető jo-
gai azáltal, hogy a fent említett csatornákon 
keresztül az ország számos médiuma beszá-
molt az ügyről.

A kérdés kapcsán a szakemberek meg-
vizsgálták az adatvédelemmel, személyiségi 
jogokkal összefüggő kérdéseket, illetve azt, 
hogy vajon mi a köz érdeke egy ilyen súlyú 
ügy, illetve a vonatkozó tájékoztatás kapcsán.

A vizsgálatot végzők arra a megállapításra 
jutottak, hogy a Gyöngyös város honlapján 
megjelent cikk nem tartalmaz személyes ada-
tokat, azaz a cikkben szereplő információk 
alapján nem lehet beazonosítani a támadót.

Ez alapján egyértelműen kijelenthető, 
hogy nem történt adatvédelmi incidens, 
nem sérültek az érintett személy adatvéde-
lemhez fűződő jogai.

A személyiségi jogokat illetően fontos 
részlet, hogy a támadás a polgármesteri hiva-
talban történt, amelynek korábban a támadó 
maga is a dolgozója volt. A hivatal munka-
társai nyilvánvalóan tudják, hogy pontosan 
kiről van szó, ezáltal kijelenthető, hogy az el-
követő egyáltalán nem fordított gondot arra, 
hogy kilétét titkolja. A volt munkahelyén 
végrehajtott tett elkövetésével a támadó vol-

taképpen lemondott a személyiségi jogairól, 
így nem történt érdeksérelem.

Az írásba foglalt szakértői vélemény meg-
állapítja azt is, hogy a police.hu cikke már jó-
val informatívabb, hiszen az érintett életkora 
és monogramja is szerepel benne, de még 
ezekkel az együtt sem azonosítható be, hogy 
pontosan kiről van szó.

Azok, akik a támadásról a médián keresz-
tül szereztek tudomást, még a két hírforrás-
ból együttesen származó adatok birtokában 
sem rendelkeznek elegendő információval 
ahhoz, hogy azonosítani tudják az illetőt, 
így adatvédelmileg semmiképpen sem kifo-
gásolható a közlés.

A szakértői véleményben hangsúlyozzák: 
a támadás részletei, illetve az a tény, hogy az 
elkövető korábban a hivatal dolgozója volt, 
valamint részére az önkormányzat jelenleg 
is folyósít különféle segélyeket, támogatáso-
kat, egyértelműen szükségesek ahhoz, hogy 
segítsék az eset megértését és megfelelő értel-
mezését.

Július 1-jétől kötelező minden uniós országnak 
biztosítania polgárai számára az EU-s covid-iga-
zolványt, mellyel a 27 tagállam mindegyikében 
igazolhatjuk, hogy nem vagyunk covid-vírussal 
fertőzöttek, és hozzáférhetünk olyan szolgál-
tatásokhoz, amelyek az adott országban csak 
az igazoltan negatívaknak jár. A szolgáltatások 
köre minden tagállamban más és más, van, ahol 
már a beutazást is védettséghez kötik.

Magyarországon július 1-jétől vezették be 
az uniós covid-igazolványt, amely tartalmazza 

az egy éven belül megtörtént oltás tényét; ha 
valaki koronavírusos volt, és ezt egy 15 napnál 
régebbi, de 180 napnál frissebb antigén-teszt-
tel igazolta; ha valaki frissen negatívra tesztelt, 
és ezt 72 óránál frissebb PCR-teszt igazolja.

Az igazolás részletesen tartalmazza a be-
adott oltás típusát és a beadások dátumát is.

Minden oltottat védettnek nyilvánítanak 
az unióban, ám az EU-s országok csak azokat 
kötelesek oltottként elismernie, akik az EU 
gyógyszerügynöksége által elismert vakcinát 

kapták. Azaz a Szputnyikkal (orosz) vagy 
Sinopharmmal (kínai) oltást felvevők csak 
olyan országokban élhetnek az igazolvány 
adta lehetőségekkel, amelyeknek a kormányai 
erről külön döntést hoztak. 

Akinek van ügyfélkapuja, az az igazolványt 
le is töltheti, vagy ki is nyomtathatja. Mind-
kettőt egy QR-kód érvényesíti, pecsétre 
nincs szükség a hitelességhez. A letöltéshez 
egyszerre kell mobiltelefon és számítógép, és 
szükség lesz a TAJ-számra is.

NEM VOLT JOGSÉRTŐ A VÁROSHÁZA KOMMUNIKÁCIÓJA

Miután június végén elérte a covid-elleni vé-
dőoltással rendelkezők száma az 5,5 milliót, 
enyhített a járványidőszakra vonatkozó szi-
gorításokon a kormány:

A kórházak és szociális intézmények kivé-
telével megszűnt a kötelező maszkviselés.
– Az egészségügyi intézményben ápolt be-

teg az elhelyezésére szolgáló kórteremben 
nem köteles maszkot viselni.

– Az egészségügyi intézményben foglalkoz-
tatott személy nem köteles maszkot viselni 
a betegellátásra nem szolgáló, betegforga-
lom számára nyitva nem álló pihenésre és 
étkezésre szolgáló helyiségekben, az orvosi 
és nővérszobában és irodai és egyéb mun-
kahelyen.

–  „Szociális intézményben a Covid19-vi-
lágjárvány idején a szabad mozgás meg-
könnyítése érdekében az interoperábilis, 
Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra 

vonatkozó igazolványok (uniós digitális 
Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőr-
zésének és elfogadásának keretéről szóló, 
2021. Június 14-i (EU) 2021/953 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 
koronavírus elleni védettség igazolásáról 
szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. Rendelet 
szerint védettnek nem minősülő látoga-
tó, ellátott – lehetőség szerint – látogató 
fogadásakor, közösségi programok alkal-
mával, közösségi terekben való tartózko-
dás esetén, munkát végző személy, egyéb 
célból jelenlévő személy köteles – a ren-
deletben foglalt kivételektől eltekintve – 
„orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot 
vagy textil, illetve más anyagból készült 
maszkot olyan módon viselni, hogy az az 
orrot és a szájat folyamatosan elfedje.”

– A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, 
valamint az értelmi vagy pszichoszociális 

fogyatékossággal vagy autizmus spektrum-
zavarral élő személy nem köteles a szociális 
intézményben maszkot viselni.

– Védettségi igazolvány nélkül is be lehet 
menni vendéglátó üzletekbe, szálláshe-
lyekre, szabadidős létesítményekbe, és az 
előreváltott ülőhelyes nézőtérrel rendezett 
kulturális rendezvényekre;

– Megszűntek az üzletekre vonatkozó korlá-
tozások, így nem kötelező a távolságtartás, 
és nem kell 10 négyzetméterenként korlá-
tozni a vásárlók számát.

– Családi és magánrendezvényekre már 
százan is mehetnek, lakodalmakra pedig 
400-an.
A sportrendezvényekre, a „zenés-táncos” 

rendezvényekre és a zárt helyen rendezett, 
illetve 500 résztvevősnél nagyobb szabadtéri 
„egyéb” eseményekre vonatkozó korlátozá-
sok egyelőre maradnak.

VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY NÉLKÜL MEHETÜNK ÉTTEREMBE

LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ AZ UNIÓS COVID-IGAZOLVÁNY
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A város évek óta minden áprilisban 
köszönti a bölcsődei dolgozókat 
az intézmények hivatalos, tavasz-
szal szokásos ünnepén, ám ezt az 

alkalmat idén is felülírta a világjárvány.
Az önkormányzat azonban nem feledke-

zett meg a legkisebb gyermekek gondozóiról. 
Ebben az évben a Dobó Úti Bölcsőde nyu-
galmazott szakácsnője, Bulhardtné Csépány 
Anita, valamint a Jeruzsálem Úti Bölcsődébe 

kisgyermeknevelője és szakmai koordinátora, 
dr. Tabbouchné Szakmáry Valéria részesült 
elismerésben az önkormányzat által szerve-
zett bölcsődék napi ünnepségen.

– Ezen a napon nemcsak a kitüntetette-
ket, hanem a bölcsődei területen áldozatos 
munkát végző minden dolgozót ünnepeljük. 
Ők azok, akik nap mint nap hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyu-
godt környezetben tölthessék napjaikat, amíg 
szüleik dolgoznak – fogalmazott ünnepi kö-
szöntőjében dr. Horváth Gábor, a polgármes-
teri hivatal Közigazgatási és Intézményirányí-
tási Igazgatóság vezetője.

Az igazgató hozzátette: magas színvonalú 
munkájukért, amellyel gyermekeinkről gondos-
kodnak, hálával tartozunk. Ahogyan azért is, 
hogy immár több mint egy esztendeje az újabb 
és újabb kihívásokat hozó időkben is kitartanak.

A bölcsődei dolgozók méltatását követően 
dr. Horváth Gábor kiemelte: Gyöngyösön két 
székhelybölcsődében, a Dobó úti és a Visonta 
úti intézményben, valamint ezek két telephe-
lyén, a Jeruzsálem út tagintézményben és a Kál-
váriaparti családi bölcsődékben 214 férőhely 
áll rendelkezésre a gyermekek napközbeni ellá-
tására. Az intézményekben gazdagon felszerelt 

csoportszobák, továbbá készségfejlesztő eszkö-
zök segítik a gyermekek sokoldalú, harmonikus 
fejlődését. Az alapellátáson túl olyan szolgálta-
tások is segítik a családi nevelést mint a játszó-
csoport és az időszakos gyermekfelügyelet. 

A jelenlévőket köszöntötte Szűcs Viktória, 
a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezetének elnöke, aki a bölcsődei dolgo-
zók jobb megbecsülésére hívta fel a figyelmet.

Hiesz György polgármester is köszöntöt-
te az ünnepelteket, és egyúttal megköszönte 
azoknak a segítségét, akik a járványhelyzet 
kritikusabb időszakában, amikor a gyerme-
kintézmények zárva voltak, az önkormány-
zat szervezésében önkéntesként segítették az 
időseket, a betegeket. 

A városvezető kiemelte: Gyöngyösön szep-
tembertől tovább bővül a bölcsődei férőhe-
lyek száma. A fejlesztéshez az önkormányzati 
források mellé európai uniós támogatást is 
nyert a város. Változást hoz az ősszel abból a 
szempontból is, hogy az új nevelési évtől ön-
álló intézményként kezdi meg működését a 
Jeruzsálem úti bölcsőde. 

A városi bölcsődék napi ünnepségen a Pla-
tán Úti Tagóvoda óvodásai köszöntötték az 
ünnepelteket.                                                    J.M.

BÖLCSŐDÉK NAPJA: HÁLÁVAL TARTOZUNK AZ ÁLDOZATOS MUNKÁÉRT

Tabbouchné Szakmáry Valéria és 
Bulhardtné Csépány Anita örömmel 
vették át az elismerést

DÍJAK, ELISMERÉSEK 
A SEMMELWEIS-

NAPON

Elismeréseket, kinevezéseket adtak át a Bugát 
Pál Kórházban Semmelweis-nap alkalmából. 
Az év ifjú orvosa dr. Barta Alíz belgyógyász 
rezidens lett, az év ifjú ápolója pedig a sebé-
szet munkatársa, Horváth Dalma. 

Weisz Péter, az intézmény főigazgatója 
a budapesti központi ünnepségen Batthyá-
ny-Strattman László díjat vehetett át, minisz-
teri elismerésben részesült még Kovács Edit 
főnővér, Kovács Viktória szakasszisztens, dr. 
Piros Annamária főorvos, a Covid Inten-
zív Munkacsoport tagjai és a Tüdőgondozó 
munkatársai.

A gyöngyösi intézményben megtartott 
ünnepségen adjunktussá nevezték ki ifj. dr. 
Kovács István sebész szakorvost, és többen 
főigazgatói elismerésben részesültek.

Közös piknik keretében adták át az újonnan 
kialakított pihenőkertet és szabadidőparkot 
a gyöngyösi Idősek Bentlakásos Otthonában 
(IBO). Az ország első madárbarát idősott-
honának ligete jelentősen hozzájárul az ott 
lakók életminőségének javításához, valamint 
a demens ellátottak biztonságát is szolgálja. 
A nyár folyamán folytatódnak a fejlesztések.

– A pandémia okozta bezártság adta az 
ötletet, hogy szabadidős parkot, külső lá-
togatóteret hozzanak létre a régi kórház 
kertjéből, ami egész nap az IBO-ban lakók 
rendelkezésére áll, és a demens ellátottak biz-
tonságát is szolgálja – mondta Maka Piros-

ka, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 
vezetője a külső látogatótérként is szolgáló 
terület avatóján.

A pihenőpark bemutatásán részt vett 
Hiesz György polgármester is, aki elmond-
ta: örül, hogy az eltelt évtizedek alatt mél-
tatlan állapotba került udvar megszépült, 
majd hozzátette, az intézmény fejlesztése a 
kert helyreállításával nem ért véget. A bel-
ső terekben szükség lesz tisztasági festésre, 
továbbá klímaberendezésekkel is ellátják az 
épületet, korszerűsítik a kéményt, és a tetőt 
is felújítják, valamint még az ősz beállta előtt 
akadálymentesítenék a kertet is. A fejlesztő 
beruházásokra Gyöngyös költségvetéséből 
és kistérségi keretből 18 millió forintot köl-
tenek majd.

Az udvaron tartózkodó idősek biztonsága 
érdekében a kerítésen belüli területen térfi-
gyelő kamerákat szereltek fel, a kapukat zár-
hatóvá tették, és portaszolgálat is működik. 

A kert nem csupán virágos, hanem ma-
dárodúkat és madáritatókat is kihelyeztek. 
Nem véletlenül, hiszen az intézmény pályá-
zott, és el is nyerte a madárbarát kert címet 
a Madártani és Természetvédelmi Egyesület-
től. Ezzel a gyöngyösi intézmény lett hazánk 
első madárbarát idősotthona.

Pásztor Csilla

ÚJ PIHENŐKERT ÉS SZABADIDŐPARK 
AZ IDŐSEKNEK

Az ország első madárbarát idősottho-
nának ligete hozzájárul az ott lakók 
életminőségének javításához

Kásler Miklós minisztertől kapta meg 
az elismerést Weisz Péter



92021. július GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

Eddig minden nyáron egy hónapig 
zárva volt a városi könyvtár, ilyen-
kor végezték el a nagytakarítást, 
a könyvek selejtezését és leltárel-

lenőrzést. Az idén a kényszerű, több hóna-
pos bezárás alatt mindezekkel már hetekkel 
ezelőtt végeztek az intézményben, így már 
nincs akadálya a kölcsönzésnek, és tartalmas 
– a körülményekhez is igazodó – programok 
megszervezésének. 

Elsőként a belvárosi szabadtéri színpadon 
rendezték meg a GreCSÓKOLlár című Gre-
csó Krisztián és Kollár Klemencz László ze-
nés irodalmi estjét, valamint egy kiállítással 
egybekötött néprajzi-nyelvi könyvbemuta-
tót. Mindkét rendezvényt nagy érdeklődés és 
elégedettség övezte.

További programjaink között lesznek kép-
zőművészeti kiállítások, irodalmi műhelyfog-
lalkozások, gyermekeket, szülőket, nagyszü-
lőket megszólító programsorozatok.

Jelen leszünk a júliusi GasztroArt soro-
zaton, ahol minden nap népszerűsítjük a 
témához kapcsolható könyveket, valamint 
helyben beiratkozási, kölcsönzési lehetőséget 
is biztosítunk. 

Figyelünk a nyári szünet alatti sajátos 
helyzetre, amikor nem minden gyermek tud 
nyaraláson, táborokban, egyéb programokon 
részt venni. Ezért „Szünidei foglalkoztató”, 
„Könyvtár a játszótereken”, „Babaolvasó”, 
„Játssz a nagyival!” címmel ismétlődő foglal-
kozásokat szervezünk. Utóbbi kettő a fiók-
könyvtár szervezésében valósul meg.

Zajlik és folytatódik az „Okos nagyi klub” 
számítógép- és internethasználat elsajátítása 

témában, ahol a nagyszülők ismerked-
hetnek meg a világhálóval.

További terveink között szerepel-
nek olyan ismeretterjesztő előadások, 
melyek megjelenés előtt álló, Berze 
Nagy János és Bugát Pál munkásságát 
bemutató könyveinket népszerűsítik 
majd. 

Készülünk az őszre is, amikor pó-
tolni szeretnénk az elmaradt „Vers-
tér” elnevezésű nagyszabású prog-
ramunkat, és tervezzük az Országos 
Könyvtári Napok egy hétig tartó 

programsorozatának előkészítését.
Megvalósult programjaink fotói megtekint-

hetők a Flickr oldalunkon, a rendezvények 
videói a YouTube csatornánkon, működé-
sünkről a Facebook és Instagram oldalainkon 
lehet tájékozódni, továbbá minden érdeklődő 
figyelmébe ajánlom a Könyvtári Hírmondó 
elnevezésű humoros kisfilmjeinket is.

Farkas István könyvtárigazgató

NYÁRON IS NYITVA VAN A KÖNYVTÁR

Nagy érdeklődés kísérte Grecsó Krisztián és 
Kollár Klemencz László zenés irodalmi estjét

A nyár elején elhunyt Szőke Mátyás, a 2017-
es év Bortermelőjének megválasztott leg-
ismertebb mátrai borász, aki példamutató 
munkássága révén évtizedek óta erősen kö-

tődött Gyöngyöshöz, ahol sokan tisztelték.
„Az Év bortermelőjének lenni olyan, mint 

amikor az ember fejére felteszik a koronát. 
Ezt a díjat nem egy jó borért adják, hanem 
egy élet munkáját értékelik vele. Elismerik, 
amit eddig a magyar borért, a mátraaljai 
borvidékért tettem.” – mondta 2018 janu-
árjában Szőke Mátyás, aki soha nem várt a 
legekre: a legjobb pillanatra, a legkedvezőbb 
körülményre, a legjobb csapatra, hanem bát-
ran belevágott álmai megvalósításába.
Nyugodjon békében!

In memoriam
SZŐKE MÁTYÁS (1931-2021)

A gyöngyösi jótékonysági sportoló, Nagy 
Réka, idén a daganatos és krónikusan 
beteg, valamint cukorbeteg gyerekek 
élményterápiás táboroztatásával fog-
lalkozó Bátor Tábornak segít Karitatív 
Kerekezés elnevezésű akciójával.

Réka már teljesítette is az első 18 örökbe fogad-
ható versenykilométert a június első hétvégéjén 
megrendezett Tour de Gyöngyös keretében.

A sportoló jótékonysági akciója idén is 
ugyanúgy zajlik, ahogyan 2016 óta minden 
évben. Réka most 100 versenykilométer 
teljesítését vállalta, melyet kilométerenként 
kétezer forintért lehet örökbe fogadni. Az 
adományokat teljes egészében a Bátor Tábor 
alapítványa kapja meg.

Nagy Rékát személyes élmé-
nyei sarkallták arra, hogy ebben 
az évben a Hatvan szélén álló tá-
bort támogassa, ahol segítőként 
már négy nyári táborban is részt 
vett. Karitatív Kerekezésével az 
ott szerzett tapasztalatait és él-
ményeit szeretné meghálálni.

A kilométerek örökbefoga-
dói felajánlásaikat az Élmény-
különítmény oldalán található 
Nagy Réka-profilon keresztül 
juttathatják el az alapítvány szám-
laszámára: https://elmenykulo-
nitmeny.hu/jotekony.../nagy-re-
ka-emese/                                 J.M.

RÉKA ISMÉT AKCIÓBA LENDÜL: SZÁZ 
KILOMÉTER A BÁTOR TÁBORÉRT

Nagy Réka 100 kilométert biciklizik idén azért, 
hogy másoknak segíthessen

FO
TÓ

: E
RD

ÉL
YI

 J
ÓZ

SE
F

Legközelebb augusztusban költözik ki 
a város egyik parkjába a könyvtár
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Már három éve zajlik az a drogprevenciós 
program Gyöngyösön, melynek megszervezé-
séhez 75 millió forintot nyert az önkormány-
zat. A pályázati segítségből legutóbb jutott 
arra is, hogy felújítsák Gyöngyös Harma-
dosztály néven ismert városrészén, az Erdélyi 
téren, a közösségi térként üzemelő konténert. 

Erdélyiné Gáspár Katalin, a projekt me-
nedzsere elmondta: a konténert két éve 
adományként kapták, és eddig számos cso-
portfoglalkozásnak, közösségi programnak 
adott már otthont. A közösségi összetartást 
erősítve jutottak arra az elhatározásra, hogy 

a drogprevenciót támogató pályázaton el-
nyert összegből felújítják a helyiséget.

A korszerűsítés befejezését nemrég egy 
Konténernyitogató programmal ünnepelték 
meg, melynek sztárvendége Burai Krisztián 
dalszerző-producer volt, aki saját példáján 
keresztül arra buzdította a fiatalokat, hogy ha 
valamit nagyon szeretnének elérni, dolgozza-
nak érte keményen. 

A konténeravatón Kévés Tamás alpolgár-
mester arra kérte a városrész lakóit, hogy élje-
nek a közösségi házként funkcionáló konténer 
adta lehetőségekkel. Mint mondta, a Durán-

dában is beigazolódott, hogy az ilyen fajta 
közösségi térnek valóban fontos szerepe van.

A rendezvényen bemutatkoztak azok a 
gyerekek, akik a közösségformáló programok 
keretében részt vettek a zenei foglalkozáso-
kon, és végül zenekart is alapítottak.

A készségfejlesztő programokon a 6 és hu-
szonéves korosztály közti fiatalok vehettek 
részt, zenei előképzettségtől függetlenül. A 
zenei foglalkozásokon túl a fiatalok képregé-
nyeket is készítettek, az alkotásokból pedig 
kiadvány készül.

Lónyai Linda

A KÖZÖSSÉGI ÖSSZETARTÁST ERŐSÍTIK

Közel kétszázan fejezték be tanul-
mányaikat a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem Károly 
Róbert Campusán, közülük 

százhúszan vették át diplomájukat vagy okle-
velüket július első hétvégéjén. Az intézmény 
a járványügyi helyzet miatt úgy döntött, 
hogy a helyszínen csak a végzett hallgatók, 

fellépők és oktatók lehettek jelen. A család-
tagok, hozzátartozók, barátok a Gyöngyösi 
Televízió segítségével online kísérhették fi-
gyelemmel a diplomaátadó ünnepséget.

A végzősök között volt, aki három intéz-
mény hallgatójaként is tanult képzése során, 
hiszen a campus az elmúlt években az Esz-
terházy Károly és a Szent István Egyetem 

képzőhelyeként is működött. Dr. Bujdosó 
Zoltán főigazgató kiemelte: örül, hogy még 
ha korlátozások mellett is, de a végzett hall-
gatók személyes jelenlétével tarthatták meg a 
rendezvényt.

A főigazgató beszédében köszönetet mon-
dott a hallgatóknak, oktatóknak és hozzátar-
tozóknak, hogy mindannyian helytálltak az 
elmúlt egy év nehéz időszakában.

Az ünnepségen a tanévben elért sikerekről 
is beszámoltak, valamint felsorolták a kima-
gasló eredményeikért ösztöndíjban részesí-
tettek nevét is. Átadták a „Hallgató a Hall-
gatóért” elismerést, amit idén Kiszály Emese 
kapott meg, a közösségért végzett kiemelke-
dő tevékenységéért.

Mindemellett elismerésben részesítették 
azokat a kutatókat, akik részt vettek az Od-
deron részecske felfedezésében. 

A tanulók nevében Nagy Réka Emese, vég-
zett hallgató búcsúzott el az intézménytől.

A hagyományok szerint a végzett diákok 
átadták az iskola zászlaját az alsóbb évfolya-
mos hallgatóknak. Ezt követően a búcsúzó 
hallgatók fogadalmat tettek, majd átvették 
az őket megillető diplomájukat, oklevelüket.

Széles Nikolett

EREDMÉNYES TANÉVET ZÁRT A CAMPUS

A belügyminiszter „Bátorságért Érdemjel” miniszteri elismerésben részesítette a 
gyöngyösi hivatásos tűzoltóparancsnokság szolgálatában dolgozó Bóta István 
tűzoltó főtörzsőrmestert és Zsoltész Attila tűzoltó törzsőrmestert. Mindketten 
január 6-án, Gyöngyösön, a Verseny utcában álltak helyt, amikor egy háromemele-
tes társasház második emeletén gázrobbanás történt. A két gyöngyösi tűzoltó a 
helyszínen történt beavatkozás közben tanúsított példamutató helytállást.

Új módszerrel veszi fel a harcot az illegálisan 
szemetelőkkel a gyöngyösi városrendészet 
mezőőrből, felügyelőből és térfigyelő mun-

katárs hármasából álló operatív munkacso-
portja.

A Gyöngyös Harmadosztály néven ismert 
városrészén telepített vadkamera már az első 
nap lebuktatott egy szemetelőt. Az új eszköz 
révén vették észre a felügyelők, hogy a nem-
rég, épp az illegális szeméthalmok felszámo-
lását segítő pályázat keretén belül megtisztí-
tott terület újra szemetes. 

A felvételek alapján be lehetett azonosíta-
ni azt a személyt, aki traktorral szállította a 
területre a hulladékot. A felügyelők az azo-
nosítást követően felkeresték az elkövetőt, 
aki elismerte a tettét, így vele szemben eljárás 
indult. 

Ferenczy Dániel, az önkormányzat kerete-
in belül működő Városrendészeti Igazgatóság 
vezetője elmondta: a hulladéktörvény mó-
dosítását követően lehetőség van arra, hogy 
az illetékes szervek szigorúbban járjanak el a 
fenti esetekben. Mindettől azt remélik, hogy 
a jövőben egyre többen szabályos módon 
szabadulnak majd meg a hulladékaiktól.

Az igazgató hangsúlyozta: az illegális szemét-
lerakás elleni küzdelemben elengedhetetlen az 
olyan innovatív rendészeti módszer bevezetése, 
melyben ötvözik a világos és egyértelmű eljá-
rásrendet, a kollegák szakmai felkészültségét, 
valamint a modern és hatékony eszközöket.

Mikó Dalma

ILLEGÁLIS SZEMETELŐT FOGTAK A VÁROSRENDÉSZEK

Az illegálisan szemetelők ellen hosszú 
távon szeretne eredményes lenni a 
városrendészet
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A jelenleginél is tovább erősödik az állam 
szerepe a hulladékszállítással kapcsolatos 
feladatokat ellátása területén 2023 júliusá-
tól. Már nem csak a hulladék-begyűjtésről, 
hanem annak megszervezéséről is az 
állam gondoskodik majd. A változásokról 
és a Gyöngyöst érintő fejlesztésekről a 
Gyöngyösi TV Fórum című műsorában 
beszéltek a szolgáltató képviselői és az 
önkormányzat munkatársai.

Gyöngyösön négy éve az állami tulaj-
donban lévő NHSZ Mátra Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. látja el a hulladékszállítást. 
A város önkormányzatának jelenleg abban 
kimerül a hatásköre, hogy szerződést köt a 
szolgáltatóval, amely gondoskodik a köz-
szolgáltatás elvégzéséről.

A hulladékgazdálkodásban egy törvény-
változás hoz lényeges átalakulást 2023. júli-
usától. Két év múlva mind a közszolgáltatás, 
mind pedig a szállítás állami feladat lesz, 
vagyis az önkormányzatnak minden ilyen 
jellegű kötelezettsége megszűnik. A telepü-
lési önkormányzatok feladata és hatásköre 
a köztisztaság megszervezésére, valamint a 
közterületeken felhalmozódott illegális hul-
ladék elszállítására korlátozódik – mondta 
dr. Szemes Paula, a Városfejlesztési és Vá-

rosüzemeltetési Igazgatóság műszaki főe-
lőadója.

Az illegális hulladéklerakók felszámolá-
sára az önkormányzat a közelmúltban egy 
pályázaton támogatást is nyert. A több mint 
22 millió forintos segítségből 800 köbméter 
szemetet szállíthatnak el, továbbá hat térfi-
gyelőkamerát is elhelyeznek az illegális hul-
ladéklerakás megelőzése érdekében.

A törvénymódosítástól függetlenül 
Gyöngyösön számos fejlesztés történt, és 
zajlik jelenleg is annak érdekében, hogy a 
hulladékszállítás zavartalan legyen. 

A Gyöngyösön hulladékszállítással meg-
bízott NHSZ Mátra Hulladékkezelő Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója, Hencz 
Zsolt elmondta: az elmúlt két évben négy 
új járművet vásároltak, illetve a zöldhulla-
dék-gyűjtésénél még két új járatot is beállí-
tottak, továbbá új alkalmazottakat is felvet-
tek a céghez, hogy optimális körülmények 
között el tudják végezni a munkát.

A fejlesztések sorát gyarapítja, hogy az 
NHSZ Mátra Hulladékkezelő gyöngyösi te-
lephelyén 2022 tavaszáig elkészül majd egy 
új bálázócsarnok. 

Mint az a műsorban elhangzott, a cég és az 
önkormányzat között jó partneri kapcsolat 

alakult ki, így, ha a polgármesteri hivatalba 
fut be hulladékszállítással kapcsolatos lakos-
sági panasz, azt az önkormányzat továbbítja 
a szolgáltatónak, hiszen a társaság feladata 
orvosolni azt. 

A hulladékszállítással kapcsolatos prob-
lémákat az NHSZ Mátra Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségein lehet 
jelezni:

cím: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.
telefon: 37 / 311-894
e-mail: info.matra@nhsz.hu

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS: TOVÁBBRA IS AZ ÁLLAM 
GONDOSKODIK RÓLA

A Gyöngyösön hulladékszállítással 
megbízott cég az elmúlt két évben 
négy új járművet is vásárolt

Néhány héten belül támadhat a parlagfű. Az 
allergén növény elleni védekezés évtizedes 
múltra tekint vissza, és még most is rengeteg 
tennivaló van, hiszen nem csökkent sem a 
pollenkoncentráció, sem az allergiások szá-
ma. Ráadásul Magyarországon a parlagfű a 
legelterjedtebb gyomnövény. A szakembe-
rek azt kérik, hogy a sikeres feltérképezés és 
felszámolás érdekében mindenki használja a 
NÉBIH bejelentő rendszerét, hiszen közös 
érdekünk a parlagfű-mentesítés.

Tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés – ezek 
a tünetek nem idegenek az allergiásoknak, 
ugyanis, ha jön a száraz idő, akkor a pollenek 
koncentrációja is megemelkedik. 

A szabályok változása szerint a földhasz-
nálóknak már nem június 30-tól kell gondos-
kodniuk a terület parlagfű-mentesítéséről, 
hanem a naptártól függetlenül a parlagfű-vi-
rágbimbó kialakulását kell megakadályoz-
niuk– mondta a Gyöngyösi Városi Televí-
ziónak Jordán László, a NÉBIH növény-, 
talaj- és agrárkörnyezet-védelmi igazgatója.

Fontos törvényváltozás továbbá, hogy ha 
az adott terület 30 százalékát meghaladja a 
parlagfű borítottsága, akkor a közérdekű 

védekezést el kell rendelni. Jordán László ki-
emelte: ha egy ellenőrzés során virágbimbós 
parlagfüvet észlelnek bármely területen, nö-
vényvédelmi bírságot szabnak ki, amely lega-
lább 15 ezer forint, felső határa pedig akár 50 
millió forint is lehet.

– Ne azért végezzék el a parlagfű mente-
sítését a földhasználók, mert félnek az elle-
nőrzéstől és a bírságtól, hanem azért, mert a 
parlagfű egy allergén növény, gyomnövény, 
így a mezőgazdasági termelés során is kárt 
okoz, tehát a mezőgazdasági termelőknek is 
érdeke a termőterületek parlagfű-mentesen 
tartása – mondta Jordán László.

Ha bárki észlel valahol parlagfüves terüle-
tet a NÉBIH bejelentő rendszerén keresztül 
akár fotóval együtt is küldhet információt 
arról, hogy az pontosan hol található.

A parlagfű legnagyobb mennyiségben 
táblaszéleken, táblák szegélyében, sikertele-
nül gyomirtott területeken, kiritkult tábla-
részeken, kiszáradt belvízfoltokon, parlagon 
hagyott területeken, mezőgazdaságilag nem 
művelt területeken, ruderáliákon, árokpar-
tokon, elhanyagolt zártkertekben fordul elő.

Széles Nikolett

A PARLAGFÜVET MÁR A 
BIMBÓZÁSKOR IRTANI KELL

GYÖNGYÖS JOBB 
EREDMÉNYEKET 

PRODUKÁLT
Heves megye az egyike azoknak a megyéknek 
hazánkban, ahol a legtöbb patkányt észlelik, 
de hasonló az adat az egerek tekintetében is. 
Megyénkben Hatvan és Heves környékén 
tapasztalták a legtöbb rágcsálót, Gyöngyös 
azonban alulmarad a két várossal szemben. 
Az élőlények közegészségügyi veszélyt jelen-
tenek, de akár komoly gazdasági károkat is 
okozhatnak, ezért folyamatosan védekezik 
ellenük a város. Ennek köszönhetően Gyön-
gyös olyan adatokat produkál, mint több 
nyugat-magyarországi nagyváros, ahol alacso-
nyabb a fertőzöttség. 

Tóth Levente, a Bábolna Bio Kft. kom-
munikációs szakértője elmondta: a legfon-
tosabb, hogy szervezett és folyamatos legyen 
a patkányok elleni védekezés, ennek része a 
csatornahálózat állandó kezelése.

Amennyiben valaki patkányt vagy egyéb 
rágcsálót észlel, az a város honlapján jelent-
heti a problémát. A lakossági bejelentést 
azonnal továbbítják a Bábolna Bio Kft. helyi 
megbízottjának, aki 36 órán belül megkezdik 
az irtást. 

Kátai Levente
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MAGDA BOLDIZSÁR IS A 
BRONZÉRMES CSAPAT TAGJA VOLT

A gyöngyösi Parafa 
Úszóklub növendéké-
vel, Magda Boldizsár-
ral a soraiban bron-
zérmet szerzett július 
elején a magyar mixed 
4×100-as gyorsváltó 
a római junior Euró-
pa-bajnokságon. 

A Mészáros Dáni-
el, Magda Boldizsár, 

Pádár Nikoletta, Ugrai Panna összeállításban szereplő négyes az Euró-
pa-bajnok oroszok és a második helyezett olaszok mögött 3:31.85-ös 
időeredménnyel ért célba.

– Mindent beleadtam, a végén már a szurkolásba, torkom szakadtából 
ordítottam Pannának és Nikinek – mondta Magda Boldizsár, aki Pádár 
Nikolettel együtt a korosztályhoz képest két évvel fiatalabbként verse-
nyez Rómában. – A vége nagyon fájt, de a legjobbamat akartam úszni 
és ez sikerült is.

Már biztos, hogy valóra válhat Lévay Petra álma, aki paralim-
pikon lesz az idei paralimpián.
Szívből gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 
egy gyöngyösi sportoló is ott lehet a világjátékokon!

Aklub fennállásának legeredmé-
nyesebb évét zárta az Energia SC 
felnőtt labdarúgócsapata, amely a 
bajnoki ezüstérem mellett meg-

nyerte az Imola-Hírlap-Téli-kupát, a Magyar 
Kupában pedig főtáblára jutott. A kivételes 
szezon zárásaként június közepén tartották 
meg a csapat évzáró és díjátadó rendezvényét 
a Sport úti Sporttelepen. A csapat és az el-
nökség reméli, hogy a következő szezonban 
a bajnoki ezüstöt aranyra cserélhetik a fiúk.

Az évzáró rendezvényen Csiba Attila 
egyesületi elnök elmondta: fennállásuk leg-
jobb évét tudhatják maguk mögött.

– 2020-ban megnyertük a téli műfüves 
bajnokságot, amire korában még soha nem 
volt példa. Idén a megye I. osztályban ezüs-
térmet szereztük, amire még szintén nem 
volt példa. Mindemellett feljutottunk az 
MLSZ országos Magyar Kupa főtáblájára, 
amire, milyen meglepő, még szintén nem 
volt példa. Mindezeket összevetve úgy gon-
dolom, hogy az Energia nagyon jó évet zárt 
– összegezte Csiba Attila, az Energia SC el-
nöke.

Gohér János, a Magyar Labda-
rúgó Szövetség Heves megyei igaz-
gatóságának társadalmi elnökségi 
tagja mellett Hiesz György, Gyön-
gyös polgármestere is részt vett az 
eseményen, aki elmondta: büszke-
séggel tölti el, hogy a város ilyen si-
keres futballcsapattal rendelkezik, 
és reméli, hogy ez jó példa lehet az 
itt nevelkedő fiatalok számára.

– Nagyon remélem, hogy sok 
tehetséges utánpótlás fiatal bonto-
gatja szárnyait, és lesznek köztük 
olyanok, akik majd ott lesznek a 
megyei első osztály dobogóján. 
Nagyon sokat fejlődött az egyesü-
let, rengeteg technikai fejlesztést is megvaló-
sítottak. Valóban szép összmunkát végeztek 
a vezetők, a technikai személyzet és a csapat 
– mondta Hiesz György polgármester.

A beszédeket követően átadták a játéko-
soknak járó érmeket, majd elkészült a csapat-
fotó is. Az örömbe azonban egy kis keserűség 
is vegyült, hiszen csak kevésen múlott a baj-
noki elsőség.

– Sok kemény edzésen vagyunk túl, meg-
érdemeltük a főtáblára kerülést is. Picit fájó, 
hogy nem sikerült a bajnokságot megnyer-
nünk, de reméljük, hogy legközelebb sike-
rülni fog – mondta Iváncsik Norbert, az 
Energia SC játékosa.

A csapat egy rövid pihenő után már a nyá-
ron elkezdi a felkészülést, hogy megfelelő 1

állapotban várják a 2021/22-es szezont.
Kátai Levente

KIVÉTELES SZEZONT ZÁRTAK AZ ENERGIÁSOK

Az Energia SC felnőtt labdarúgócsapata fennál-
lása legjobb évét tudhatja maga mögött

Az Energia SC felnőtt labdarúgócsa-
pata fennállása legjobb évét tudhatja 
maga mögött

Ismét élményparkká alakult a gyöngyösi 
strand 50 méteres medencéje, ahol a nyári 
szezonra ismét megépítették a vízi akadály-
pályát a gyöngyösi strandon. A külön díj 
nélkül használható pálya immáron két éve a 
látogatók kedvence. 

Miután a játékelem a több mint két méter 
mély medencében van, csak azoknak ajánlják 

a használatát, aki biztos úszástudással rendel-
keznek – mondta Juhász Péter, a Gyöngyösi 
Sportfólió Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Az ügyvezető elmondta: a reggeli órákban 
az akadálypályát a medence szélére húzzák, 
így az úszók az eredeti 10 úszósávból nyolcat 
tudnak használni.

Kátai Levente

ÉLMÉNYPARK A GYÖNGYÖSI STRANDON
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A hetvenes évek végén a cukkini még ritkaságnak számított hazánkban. Szorgos kertészeknek és a természet sokoldalúságának köszönhető-
en ma már kerekded és hajlított alakban, sárgán-zölden-feketén, csíkosan, egyszínűen és foltosan egyaránt megtalálhatjuk. A francia és az 
olasz konyha a cukkininek még a virágát is használja. Általában kecskesajttal, paradicsommal és fűszerekkel megtöltve, zsiradékban kisütve 
fogyasztják.
A cukkini vásárlásakor és tárolásakor ajánlott az alábbiakat tudni:

• A kisebb, keskenyebb cukkinik íze édesebb, magvaik puhák.
• A héj legyen fényes, foltosodástól, puhulástól mentes. A kocsány (az a kis szár a végén) legyen puha: a kemény kocsány régi szedésre, 

túlérettségre utal. Az ilyen cukkini is ehető, de sokkal rostosabb, és a magvait nyersen már nem tudjuk könnyedén elfogyasztani.
• A méretéhez képest szokatlanul könnyű cukkini már sok vizet veszített, tehát régen szedték le.
• A cukkinit óvatosan szállítsuk, mert a héja sérülékeny.
• Hűtőszekrényben 5-7 napig tárolható. A helyenkénti megpuhulás a romlás jele: ekkor azonnal használjuk fel a még ép részeket.
• Csakis felhasználás előtt mossuk meg.  Nagy Zoltán mesterszakács

A CUKKININEK MÉG A VIRÁGA IS EHETŐ

Gyöngyös város önkormányzatának ingyenes időszaki kiadványa 
Kiadó: Gyöngyösi TV Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Pifkó Tamás ügyvezető 
Szerkesztőség: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
ujsag@gyongyostv.hu
A szerkesztőség kéziratot nem tart meg és nem küld vissza. 
Készült a Konturs Nyomdaipari Kft. gondozásában.
Megjelenik 15 300 példányban.
ISSN 2062-5057

GYÖNGYÖSI
ÚJSÁG

Ízelítő

Cukkinifasírt
Hozzávalók:
½ kg cukkini 1 ek só
1 cs snidling 2 gerezd fokhagyma
4 ek parmezán, reszelve
4 ek liszt  2 tojás
½ tk. sütőpor só, bors
olívaolaj

Elkészítés:
A cukkinit lereszeljük, majd sóval összeforgatjuk, és hagyjuk állni 10 
percig. Ezután jó alaposan kifacsarjuk a levét. A kifacsart cukkinihez 
hozzá keverjük a finomra vágott snidlinget, a zúzott fokhagymát, a 
parmezánt és a tojást. Borsozzuk ízlés szerint.
A masszába tesszük a lisztet és a sütőport, majd összedolgozzuk.
Egy serpenyőben kevés olajat forrósítunk, majd a cukkinis masszából 
evőkanállal egy-egy adagot teszünk az edénybe, és kanállal formára 
igazítjuk.
Ha az egyik oldala megsült, óvatosan megfordítjuk.
A kész lepénykéket papírszalvétára szedjük, és joghurtos mártogató-
val kínáljuk.
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