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Ez a nap elsősorban a magyar honfi-
társainkkal való összetartozás nap-
ja, de nem szabad elfeledkezni a 
nem magyar testvéreinkkel való 

jó kapcsolatról sem. Örök történelmi lecke, 
hogy ne nézzük le a velünk együtt élő kisebb-
séget – fogalmazott a trianoni békediktátum 
101 éves évfordulója kapcsán tartott városi 
megemlékezésen dr. Vinkler Bálint helytör-
ténész.

– Magyarország elvesztette legkedveltebb 
üdülőhelyeit, a Tátrát és az Adriát, az ország 
legmagasabb hegysége a Mátra lett az 1014 

méter magas Kékes hegycsúccsal. Puky Ár-
pád polgármester felismerte az új helyzetben 
rejlő lehetőségeket, és kiadta a jelszót: Legyen 
a Mátra az új Semmering! Megépült a Mátra-
házai Tüdőszanatórium, a kékesi gyógyszálló, 
kiépült Mátrafüred, a kisvasút és a Mátra va-
lóban a legkedveltebb turisztikai célpont lett, 
melyhez hozzájárult a Budapesthez való kö-
zelsége is. Jóllehet ez a gazdasági fellendülés 
elsősorban az országot sújtó trianoni béke-
diktátumnak volt köszönhető, azért Gyön-
gyösnek is fájt az országcsonkítás. Viszonylag 
korán, már 1933-ban felállították Gyöngyös 
főterén az elcsatolt területekre emlékeztető 
országzászlót, Gyöngyösön is élt és virágzott 
a revíziót célzó levente mozgalom, a Felvidék, 
Észak-Erdély és a Délvidék visszacsatolásakor 
gyöngyösi katonák is részt vettek a bevonu-
lásban, illetve a hadműveletekben. 1945 után 
nem lehetett ugyan beszélni róla, de a városi 
könyvtárba író-olvasó találkozóra meghívtak 
neves erdélyi és felvidéki írókat. A rendszer-
váltás után pedig ismét lépett a város: test-
vérvárosi kapcsolatot létesített Kézdivásár-

hellyel, amely egy mai napig élő és kölcsönös 
kapcsolat, melynek ápolását Gyöngyös Város 
Barátainak Köre vállalta fel. Gyöngyösön 
2018-ban újra felépítették az országzászló 
emlékművet, továbbá a polgármesteri hivatal-
ra kitűztük a székely autonómia melletti szo-
lidaritás jeléül a székely lobogót – összegezte 
a helytörténész.

Az ünnepi beszédet követően a Hanisz 
téren álló Országzászló emlékműnél felvon-
ták, majd félárbocra eresztették a nemzeti 
lobogót, mellyel köszöntötték Gyöngyös 
testvérvárosát, Kézdivásárhelyt is, emlékezve 
arra, hogy 2018-ban az eredeti lobogó pon-
tos mását a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete 
készítette és ajánlotta fel a városnak.

Az emlékmű megkoszorúzása után a meg-
emlékezés a Szent Bertalan-templomban ce-
lebrált ünnepi misével zárult.

A városi rendezvényen a Vak Bottyán János 
Katolikus Műszaki és Közgazdasági Techni-
kum, Gimnázium és Kollégium tanulói adtak 
ünnepi műsort.

Mikó Dalma

GYÖNGYÖSNEK IS FÁJT AZ ORSZÁGCSONKÍTÁS

A koronavírus-járvány miatt az év első fe-
lében elhalasztotta a városi kitüntetések 
átadását Gyöngyös önkormányzata. Idén 
a Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa 
elismerés Dely Zoltánné, Oroszi Hajnalka 
és Molnár Tamás kapta meg. Miután a 
hagyományos ünnepélyes díjátadásokat 
később rendezik meg, ahol a díjazottak 
személyesen vehetik majd át a jutalmat, 
az alábbiakban adjuk közre a kitüntetet-
tek rövid méltatását.

Dely Zoltánné
A Platán úti lakásó-
vodában, majd 1997-
től egészen 2019-es 
nyugdíjba vonulásáig 
a Fecske Úti Tagó-
vodában dolgozott 
ó vo dap e da g ó g us -
ként. 
A keze alatt nevelke-
dő gyerekek nagyon 

szerették anyáskodó természetét, ösztönösen 
érezték szeretetét, jóságát. A szülők partner-
ként és tisztelettel tekintettek rá.
Pályája során folyamatosan képezte magát. 
Hat alkalommal munkaközösség vezetőként, 
két alkalommal az új kolléganők mentora-
ként segítette a közösség életét.
Minősített „Jó gyakorlata”, „A helyi értékek 
megismertetése óvodáskorú gyermekek szá-
mára” címet kapta, melynek kapcsán óvodás-
korú gyerekeknek tanította a város szerete-
tét, múltjának és kultúrájának megismerését, 

valamint a műemlékvédelem fontosságát. 
Emellett pályázatokat írt és bonyolított le. A 
város óvodapedagógusainak is szívesen adta 
át ismereteit különböző fórumokon.

Oroszi Hajnalka
Az Egressy Béni 
Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola in-
tézményvezető he-
lyettese húsz éve az 
intézmény angol nyel-
vet tanító pedagógu-
sa. Fő szervezője volt 
annak az egyedülálló 
szakmai fejlesztésnek, 

amely az angol-magyar két tanítási nyelvű ta-
gozat bevezetését jelentette. Folyamatosan új 
tankönyvek, új módszerek, mérések, értékelé-
si formák bevezetésén dolgozik. A 2011-ben 
létrejött két tanítási nyelvű munkaközösség 
vezetője. Munkája során kiemelt figyelmet 
fordít a tehetséggondozásra és a gyengébb ké-
pességű tanulók felzárkóztatására is. 
Földrajztanári diplomáját 2013-ban kapta 
meg. A két tanítási nyelvű tagozat kialakítá-
sa és a munkaközösség vezetése mellett fon-
tosnak tartotta, hogy az iskola elkötelezze 
magát a természet- és a környezetvédelem, 
valamint a környezettudatos nevelés mellett, 
ezért megszervezte az ÖKO munkacsopor-
tot. Munkájuk eredményeként az intézmény 
2016-ban elnyerte, majd 2018-ban megújí-
totta az Ökoiskola címet, s tagja lett a Kör-

nyezet- és Természetvédelmi Oktatóközpon-
tok Országos Szövetségének.

Molnár Tamás
Biológia-kémia-kör-
nyezetvédelem sza-
kos tanárként 1990 
óta dolgozik a Berze 
Nagy János Gimná-
ziumban. Érkezése 
megújította az in-
tézmény környezeti 
nevelési kultúráját. 
Egyike azon tanárok-

nak, akiknek a diákok az intézmény tanítási 
órán kívüli programjainak gerincét képező, 
három egységből álló táborsorozatot kö-
szönhetik, amely segíti az egészséges életre 
való felkészítést és az ismeretanyag bővítését. 
Munkássága mérföldkövének tekinthető a 
sárhegyi tanösvény kialakítása. Tanítványai 
kiváló eredményeket értek el OKTV döntő-
kön és más szaktárgyi versenyeken. 
Húsz évig volt a gimnázium igazgatóhelyette-
se. Munkásságával tanítványai és kollégái tisz-
teletén túl elismerések sorát vívta ki, melyek 
közül a legrangosabb a Magyar Köztársaság 
Ezüst Érdemkeresztje, a MOL tehetséggon-
dozásért díja, valamint a Szegedi Orvosbioló-
giai Kutatásért Alapítvány által megítélt taná-
rok részére adható Szent-Györgyi Albert-díj. 
Munkáját hosszú évtizedek óta mesteri szin-
ten végzi, melyért 2018-ban hivatalosan is el-
nyerte a mesterpedagógus címet.                  J.M.

TEVÉKENYSÉGÜKKEL MEGÚJÍTOTTÁK AZ OKTATÁST
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A kormány 316 millió forinttal ellentétele-
zi Gyöngyöst azokért a központi elvoná-
sokért, melyeket a koronavírus-járvány 
miatt szenvedett el a város. A támoga-
tást európai uniós pályázatokon elnyert 
fejlesztő beruházásokra költheti a város.

A támogatást olyan befejezett és még folya-
matban lévő pályázatokhoz használhatja fel 
az önkormányzat, melyeket még 2016-ban és 
2017-ben nyert el a város. Ilyen már megva-
lósult projekt a Szent Bertalan-templom to-
ronysisakjának rekonstrukciója és a látvány-
lift kiépítése, valamint a Mátra Művelődési 
Központ energetikai korszerűsítése. 

A kompenzáció felhasználható a befejezé-
séhez közeledő Jeruzsálem Úti Bölcsőde és 
Óvoda bővítéséhez és energetikai felújításá-
hoz, mely tartalmazza az épület szigetelését; 
az északnyugati városrészen elindult szociá-
lis városrehabilitációhoz, ahol elkezdődött 
az út-, járda-, csapadékvíz-hálózat és a köz-
világítás kiépítése, valamint a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása után a hamarosan induló, 
az északnyugati városrészen található Beré-
nyi-Haller-kastély rekonstrukciójához is.

A támogatás igénybe vehető a közbeszer-
zési eljárás után rövidesen induló új ipari 
terület kialakításához, illetve a Mátra Műve-
lődési Központ belső terének felújításához. 

Hiesz György polgármester a kompenzá-
ció kapcsán elmondta: sajnos van olyan eu-
rópai uniós beruházás, amelyre nem kapott 
támogatást a város, ilyen az egykori laktanya 
területét érintő fejlesztés, de ha szükséges, 
ehhez is számít majd többletforrásra a vá-
ros. A területen alakítják majd ki a meglé-
vő épületekből azt az Aktív Házat, amely 
otthont ad egyebek között egy sportmúze-
umnak, edzőtermeknek, sportegészségügyi 

rendelőknek és kezelőknek, konferenciate-
remnek; megépül a Honvéd út és a Bethlen 
út, valamint a Bethlen és a Gábor Áron út 
összekötése, valamint épülnek az egykori 
laktanyában belső utak, parkolók és közmű, 
továbbá parkosítják is a területet.

A polgármester kiemelte: igaz, csak részben 
teljesült a város kérése, de így legalább nem 
Gyöngyös idei költségvetéséből kell többlet-
forrást biztosítani az uniós pályázatokhoz. A 
város a hitelkeretét így az Aktív házhoz tudja 
majd felhasználni, ha arra szükség lesz.

- Az önkormányzat 400 millió forintos 
hozzájárulást kért az eu-s pályázatok finan-
szírozásához a kormánytól, amely végül 316 
millió forintot adott Gyöngyösnek. A ke-
vesebb támogatást is köszönettel fogadjuk, 
hiszen minden segítség jól jön, még akkor is, 
ha a most adott százmilliókat sokkal koráb-
ban megkaphatta volna Gyöngyös ugyanúgy, 
mint ahogyan több város már megkapta egy 
vagy két évvel ezelőtt. A kompenzáció a ter-
vezett és a kifizetett költségek infláció miatt 
bekövetkezett különbözetét fedezi, és csak a 
meghatározott célra fordítható – mondta a 
polgármester hozzátéve: az említett EU-fi-
nanszírozott beruházásoknak az elmúlt 
években bekövetkezett infláció-, munkabér- 
és anyagköltségár-növekedés miatt volt 
szükségük többlettámogatásra, mert ezeket 
a többletköltségeket az elnyert pályázatok 
nem fedezték. Ezért pályáztak kormányzati 
támogatásra az önkormányzatok, melyek 
többsége már jóval korábban megkapta a 
kért segítséget.

Miután az elmúlt három évben mindig 
elmaradt a központi támogatás, a város idei 
költségvetésében is kiemelt szerepet kaptak 
azok az európai uniós pályázatok, melyeknek 

már elkezdődött a megvalósítása. Erre azért 
volt szükség, hogy biztosított legyen a köz-
beszerzési eljárások elindításához szükséges 
fedezet. Ugyanis, ha az önkormányzat nem 
biztosítja a szükséges többletforrást, akkor a 
még meg nem valósult EU-s pályázatokhoz 
elnyert több mint kétmilliárd forintos támo-
gatást vissza kell fizetnie a városnak.

Hiesz György hangsúlyozta: minden re-
mény megvan arra, hogy a tervezett uniós 
pályázatok mindegyike sikeresen megvaló-
suljon, és a jövő év elején megtörténjen az 
átadásuk is, hiszen az árváltozás miatti több-
letköltségekre immár meg van a fedezet.

Mint ismert, Gyöngyös önkormányzata 
az év elején több kérést is megfogalmazott 
a kormány felé, hogy a központi intézkedé-
sek és a covid járvány miatt kieső mintegy 
egymilliárd forintot pótolni tudja a város. 
Gyöngyös egyebek között abban kért konk-
rét segítséget a kormánytól, hogy kompen-
zálja a kkv-szektort érintő 50 százalékos 
helyi iparűzési adó kedvezmény miatt kieső 
bevételét, biztosítson többletforrást az eu-
rópai uniós fejlesztésekhez, valamint segítse 
az önkormányzatot a strand felújítása és a 
sportcsarnok miatt felvett hitelek kiváltá-
sában.

A polgármester megjegyezte: a most kom-
penzált települések között vannak olyan, 
többnyire kormánypárti vezetésű városok, 
amelyek nehéz anyagi helyzetükre hivat-
kozva már tavaly decemberben is kaptak 1,3 
milliárd forintos kormányzati segítséget. El-
lentétben azokkal a főként ellenzéki vezetésű 
városokkal, amelyek – nem tudni, milyen el-
gondolás alapján – a tehetősebb települések 
közé sorolva nem kaptak támogatást, vagy ha 
igen, akkor csak csekély mértékben.             J.M.

GYÖNGYÖS ÉVEKKEL EZELŐTT IS MEGKAPHATTA 
VOLNA MÁR A TÁMOGATÁST

Már 75 javaslat érkezett az ön-
kormányzathoz a hazánkban 
egyelőre kevés önkormányzat-
nál bevezetett Részvételi Költ-

ségvetés program keretében. 
– Most mindenki előtt adott a lehetőség, 

hogy javaslatait eljuttassa az önkormányzathoz, 
csupán egy jól megfogalmazott és konkrét öt-
lettel kell előállnia. Az önkormányzat ugyanis 
úgy fog elkölteni hatmillió forintot, ahogy a 

lakosság szeretné – mondta Kárpáti István al-
polgármester, aki elárulta: már szép számmal 
érkeztek javaslatok, azonban sok ezek közül 
nem elég konkrét, ezért arra kéri a javaslattevő-
ket, hogy ötleteiket pontosan írják le.

Jelenleg öt, a Fő téren található B Café-
ban, a piactéri Hamza Plázában, a Dobó úti 
Sparban, az Orczy úti Kastély Presszóban és 
a Tescóban kihelyezett gyűjtődobozokban, 
valamint az erre a célra létrehozott, a gyon-

gyos.hu oldalról is elérhető online felületen 
várják a javaslatokat legkésőbb június 14-ig. 
Az ötletekről később szavazni lehet majd, és 
azokat valósítják majd meg, amelyekre a leg-
többen voksolnak.

Az alpolgármester hozzátette: olyan ötle-
teket várnak, melyek megvalósítási költsége 
200 ezer és 2 millió forint közé esik, hiszen 
szeretnék, ha minél több projekt megvaló-
sulna. 

JÚNIUS VÉGÉIG VÁRJÁK A JAVASLATOKAT
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Önkormányzati támogatásokról, a képvi-
selő-testület által alapított kitüntetések 
odaítéléséről, valamint több beruházás 
elindításáról is döntött májusban a városi 
grémium. A képviselők határoztak arról 
is, hogy szeptembertől már három önálló-
an működő bölcsőde lesz Gyöngyösön.

Önálló intézmény lesz a 
bölcsőde

Szeptember elsejétől ismét önálló intézmény 
lesz a Jeruzsálem Úti Bölcsőde, amely csak-
nem tíz éve a Dobó Úti Bölcsőde szervezeti 
keretein belül működött. A változást egye-
bek között az indokolja, hogy a városban 
működő P&G szeretne a munkavállalók 
gyermekeinek biztonságos családi és szoci-
ális környezetet biztosítani, amíg a szülők 
dolgoznak. A nagyvállalat ennek érdekében 
kérte az önkormányzat együttműködését. 

A város nyitott volt a kezdeményezésre, 
miután a férőhelykapacitás iránt megnöve-
kedett igény miatt már zajlik a Jeruzsálem 
Úti Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése és bő-
vítése. Az európai uniós támogatásból meg-
valósuló fejlesztést követően a bölcsődében 
két új, 24 férőhelyet biztosító csoporttal mű-
ködhet majd tovább az intézmény.

A tervek szerint még a nyár elején meg-
köti az együttműködésről szóló szerződést a 
P&G és az önkormányzat.

•
Új parkolók épülnek 

Mátrafüreden
Elkezdődik a mátrafüredi Béke úti gyeprá-
csos parkolók építése. Mint ismert, tavaly a 
településrészen több ingatlant is értékesített 
az önkormányzat, amely a Mátrafüredi Ré-
szönkormányzat kérésére az eladási árból 30 
millió forintot parkolók kialakítására fordít. 
A 37 új várakozóhely megépítését a megnö-
vekedett turistaforgalom is indokolta. A be-
ruházást a Városgondozási Zrt. végzi majd el.
Döntés született arról is, hogy helyreállítja 
az önkormányzat a farkasmályi pincesor fö-
lött még tavaly leomlott támfalat, amely a 
korszerűtlen csapadékvíz-elvezető rendszer 
miatt roskadt meg. A több mint 11 millió 
forintos helyreállítás kapcsán kiírt pályázat 
nyertese a Közösút Építő Kft.

•
Tavaly képződött, de idén tudják 

felhasználni
Felosztotta és jóváhagyta a testület a költség-
vetés 2020-as évi pénzmaradványát, melyet 
az elmúlt évben a takarékos gazdálkodás je-
gyében és a pandémia miatt az önkormány-
zatnak nem volt lehetősége felhasználni. Az 
összeg nagy része kötelezettségekkel terhelt, 
így a 2,7 milliárd forintból több mint 2,2 mil-
liárd forintot főként a városban zajló európai 

uniós pályázatok megvalósítására, intézmé-
nyek felújítására és fejlesztésére, valamint a 
Pálosvörösmarttal közös hivatal működteté-
sére fordítanak. Mintegy 525 millió forintot 
pedig tartalékba helyeztek.

•
Három és fél millió jutott 

támogatásra
Döntött a testület a városi nyugdíjas szerveze-
tek támogatásáról. A beérkező pályázatok 2,5 
millió forintos segítséget igényeltek volna, 
ám az önkormányzat idén 1,5 millió forintot 
tudott biztosítani kilenc nyugdíjas közösség 
rendezvényszervezésére és működésére. 
A helyi polgárőrségek támogatására kiírt pá-
lyázati lehetőséggel a városban tevékenykedő 
három szervezet közül kettő élt, így a rendel-
kezésre álló 2 millió forintos támogatásból a 
Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr 
Egyesület 1,7 millió, míg a Gyöngyösi Pol-
gárőrség 300 ezer forintot kapott.

•
Közszolgákat és gyógyítókat 

jutalmaznak
A képviselő-testület döntött több díj átadá-
sáról is. Idén a Gyöngyös Város Egészség-
ügyéért kitüntetést Előházi Éva iskolavédő-
nő, valamint a Bugát Pál Kórház szemészeti 
szakrendelésének dolgozói: Greskóné Kis 
Zsuzsanna, Szecskó Józsefné és Sőreginé Káli 
Katalin veheti majd át. A Gyöngyös Közszol-
gálatáért elismerés dr. Horváth Gábort, a vá-
rosháza Közigazgatási és Intézményirányítá-
si Igazgatóságának vezetőjét, illetve Szilágyi 
Norbertet, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályának vezetőjét illeti meg.
A Heves Megyéért kitüntető díjra pedig 
Maka Piroskát, a Kistérségi Humán Szolgálta-
tó Központ igazgatóját és Nagy Zoltán mes-
terszakácsot terjesztette fel a díjazó megyei 
önkormányzat felé a gyöngyösi grémium.

•
Új kamerákat helyeznek ki

A képviselő-testület módosította a Gyön-
gyösön újonnan telepített térfigyelő-ka-
merák kihelyezéséről szóló önkormányzati 
rendeletet. Erre egyrészt azért volt szükség, 
mert az illegális hulladéklerakók felszámolá-
sára irányuló pályázaton nyert támogatásból 
hat újabb kamerát szerelnek fel a közterüle-
teken, másrészt a már korábban kihelyezett 
kamerák új helyre telepítését is önkormány-
zati rendeletbe kell foglalni.

•
A Dombon élőket segíti az ATM
A képviselők tájékoztatást kaptak a több 
mint ötezer lakossal rendelkező dombi város-
részen immár fél éve működő bankautomata 
működésének tapasztalatairól. A beszámoló-
ból kiderült, az ATM forgalma azt bizonyít-

ja, szükség volt a pénzkiadó telepítésére, ám 
az ingyenes üzemeltetés feltétele, hogy ha-
vonta legalább 1500 készpénzfelvétel történ-
jen. Ennek érdekében az önkormányzat arra 
kéri a Dombon élőket, hogy készpénzfelvétel 
során a Kócsag utca 11. szám alatt lévő pénz-
kiadó automatát részesítsék előnyben.

•
Bővül a hotel, változik a 

szabályzat
Májusban szükség volt a helyi építési szabály-
zat módosítására is a mátraházai Hotel Ózon 
bővítése kapcsán, hogy a beruházás zökkenő-
mentesen megtörténhessen. A tavaly novem-
berben bezárt szállodát teljesen felújítják és 
újabb építményekkel teszik komfortosabbá, 
miután az utóbbi években egyre növekszik 
a pihenni vágyók érdeklődése a Mátra iránt.

•
Helyi támogatást kaptak

Májusban egy fiatal pár fordult helyi támo-
gatási kérelemmel az önkormányzathoz. 
Kérésüket méltányolta a polgármester, így a 
kérelmezők 500 ezer forint kamatmentes és 
500 ezer forint vissza nem térítendő támoga-
tásban részesülnek, melyet lakhatási körül-
ményeik megteremtésére fordíthatnak.

•
Lakáscsere: hogy mindenki 

jóljárjon
Az új lakásrendelet értelmében az önkor-
mányzat arra ösztönzi a városi bérlakások-
ban élőket, hogy igényjogosultságuknak 
megfelelő nagyságú ingatlanokban lakjanak. 
Ennek jegyében méltányoltak három la-
káscsere iránti kérelmet is. A lakáscsere egy 
nyugdíjas igénylőnek anyagi megtakarítást 
jelent, hiszen kisebb ingatlanra van szüksége, 
míg két családalapítás előtt álló párnak pedig 
kényelmesebb lakhatást biztosít. A lakáscse-
re-szándékok továbbra is elsőbbséget élvez-
nek az ingatlant igénylők esetében.

•
Mezőőrök jelentkezését várják

Hamarosan egy megüresedett mezőőri ál-
láshelyre ír ki pályázatot az önkormányzat. 
Az határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony formájában meghirdetett álláshely 
betöltésére június 21-ig lehet jelentkezni. A 
pályázatot postai úton kell eljuttatni Hiesz 
György polgármesterhez a Gyöngyös, Fő tér 
13. szám alá címezve.

•
Új elnöke van az alapítványnak

Hiesz György polgármester Ombódi And-
rást választotta meg határozatlan időre az 
Vidróczki Alapítvány kuratóriumi elnökévé, 
miután az alapítvány korábbi elnöke, Zelt-
ner Imre elhunyt. A kuratórium tagja lett  
Zápler Fanni és Szárnya István.                    J. M.

ÉPÜLNEK AZ ÚJ PARKOLÓK, ÖNÁLLÓ LESZ A BÖLCSŐDE



52021. június GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

Hírek
ÜGYFÉLFOGADÁS A 

VÁROSHÁZÁN
Ismét normál munkarend szerint fogadja az 
ügyfeleket a gyöngyösi polgármesteri hivatal. 
A beléptetésnél megszűnt a testhőmérsék-
let-mérés, azonban a maszkviselés és a szo-
ciális távolság betartása továbbra is kötelező 
a hivatali ügyintézés során. A hivatal irodái-
ban, hivatalos helyiségeiben egyszerre egy 
ügyfél tartózkodhat, kivéve, ha az ügy termé-
szete több, legfeljebb két személy jelenlétét 
követeli meg. Az ügyfelek a hivatal udvarán, 
illetve az adott szervezeti egység, iroda előte-
rében várakozhatnak.
Fontos, hogy az Anyakönyvi Hivatalba június 
16-ig csak a délutáni órákban tudnak ügyet 
intézni, utána azonban ott is normál munka-
rend szerint működik az ügyfélfogadás.
A hivatal Gárdonyi Géza utcából nyíló pénz-
tára is megnyitott, ahol szintén a fent említett 
szabályok érvényesek. 

ISMÉT KÉRHETŐ A 
LOMTALANÍTÁS

Gyöngyösön újra igényelhető a házhoz menő 
lomtalanítás, melyet évente egy alkalommal, 
október 31-ig igényelhetnek a helyi lakosok, 
akiktől legfeljebb 2 köbméter lomhulladékot 
is elszállít az NHSZ Mátra Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. A szolgáltatás igénybevételére 
az a magánszemély vagy társasház jogosult, 
amely hulladékszállítási szerződéssel rendel-
kezik és nincs díjhátraléka. További informá-
ció a 06-37/311-894 telefonszámon vagy az 
info.matra@nhsz.hu e-címen kérhető.

JÓVÁÍRJÁK A KIESETT 
HÓNAPOKAT

A kormány dön-
tése érdekében 
megszűnt az in-
gyenes parkolás, 
így Gyöngyösön 
is újra fizetni 
kell a parkolá-
sért.
Azoknak, akik 

tavaly is megvásárolták az éves bérletüket, jóvá-
írják az idei parkolóbérletek árából az ingyenes 
parkolás hónapjai alatt fel nem használt időará-
nyos összeget Gyöngyösön.
Tavaly öt hónapon át lehetett díjtalanul hasz-
nálni a várakozóhelyeket, ami azoknak okoz-
hatott kárt, akik egész évre érvényes bérlettel 
rendelkeztek. Az ő helyzetükről minden ön-
kormányzat saját hatáskörben dönt. Gyön-
gyösön az idei bérletek árából írják jóvá a 
kiesett hónapokat. Az új bérlet megvásárlását 
és a jóváírást a Városgondozási Zrt. ügyfél-
szolgálatán lehet elintézni (Gyöngyös, Ma-
dách u. 16.; 06/37-311-952; www.vgrt.hu)

Május elejétől mintegy féltucat-
nyi civil szervezet, valamint 
Gyöngyös város képviselői is 
szerveztek hulladékgyűjtést a 

város számos pontján.
Mint arról korábban már beszámoltunk, 

több mint 22 millió forintot nyert a közte-
rületeken elhelyezett illegális 
hulladéklerakók felszámolá-
sára a Gyöngyös Városi Ön-
kormányzat az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
által, az az IFKA Közhasznú 
Nonprofit Kft.-n keresztül ki-
írt „Tisztítsuk meg az orszá-
got!” című felhíváson A 2021/
TMOP/0150 számú nyertes 
pályázat keretében mintegy 40 
helyszínen megközelítőleg 800 
köbméter illegálisan elhelyezett 
hulladékot gyűjtenek össze és 
szállítanak a hulladéktelepekre 
a résztvevők.

A megvalósításba az elmúlt 
két hétben Gyöngyös önkor-
mányzata bevonta a lakosságot és a helyi civil 
szervezeteket is. A gyűjtés kézi és gépi erővel 
történt.

A gépi gyűjtést, valamint a hulladék el-
szállítását és elhelyezését a pályázat keretben 

kiválasztott NHSZ Észak-KOM Hulladék-
gazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság végezi. Összessé-
gében eddig mintegy 300 köbméter hulladék 
gyűlt össze. 

A megtisztítandó helyszínek között talál-
hatóak bel- és külterületi lerakók is, melyek-
ben a lakossági és építési hulladékok mellett 
gyakran elromlott elektromos eszközök 
találhatók, de rengeteg például a használt 

autógumi és műanyag palack is. Az egyik 
helyszínről például eddig több mint 150 
köbméter használt autó- és ipari gépjármű 
gumit szállítottak el. 

Problémát jelent azonban a hulladék új-
ratermelődése. Sajnos előfordult, hogy már 
megtisztított részen ismét megjelentek az 

illegálisan lerakott szemétkupacok. Ezért 
kérjük a lakosság segítségét, ha illegáli-
san lerakott hulladékot, vagy éppen olyan 
személyt látnak, aki hulladékot helyez el, 
kérjük jelezzék a város megújult webolda-

lán, a Lakossági bejelentő menüpontban:  
https://gyongyos.hu/bejelento/. 

Sajnos a rendkívül csapadékos időjárás 
nagyon hátráltatja a hulladékgyűjtést. A sok 
eső miatt vannak olyan kültéri helyszínek, 
melyek nehezen vagy egyáltalán nem köze-
líthetők meg sem gyalogosan, sem jármű-
vel. Ezért Gyöngyös önkormányzata egyéni 
kérelmet nyújtott be a május végi határidő 
meghosszabbítására.

CIVILEK ÉS POLITIKUSOK 
FOGTAK ÖSSZE EGY TISZTÁBB 

GYÖNGYÖSÉRT

A Gyöngyösi Kézilabda Klub sportolói is csatlakoztak az akcióhoz, és a 
sportcsarnok környezetét tisztították meg a szeméttől

Ilyen elszomorító látvány fogadta az önkéntes 
hulladékgyűjtőket a városban és a külterületeken
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Június elsejétől az egészségügyi ellátások az 
alábbiak szerint érhetők el Gyöngyösön.

24 órás sürgősségi ellátás érhető el a Bugát 
Pál Kórházban.
Dózsa György u. 20-22. szám alatt. (Hotel 
épület, földszint) 
Központi telefonszám: (06 37) 312-491

•
Központi Sürgősségi Orvosi 

Ügyelet
Dózsa György u. 18.
Telefonszám: 37/311-727; 112
Mikrotérségi Társulásban, Gyöngyös köz-
igazgatási területe, Gyöngyös környéki köz-
ségek Abasár, Markaz, Halmajugra, Visonta, 
Detk, Ludas, Nagyfüged, Atkár, Adács, Vá-
mosgyörk, Visznek, Pálosvörösmart

munkanapokon 16.00-8.00 óráig;
hétvégén és ünnepnap 24 órában.
Gyöngyös, Deák Ferenc. u. 1.
Telefonszám: 37/300-981
Szűcsi, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, 
Gyöngyöshalász, Nagyréde, Karácsond
munkanapokon 16.00-8.00 óráig;
hétvégén és ünnepnap 24 órában.

•
Fogorvosi Ügyelet 

Batthyány tér 21-23. 
Telefonszám: 37/302-188
Abasár, Markaz, Halmajugra, Visonta, 
Detk, Ludas Nagyfüged, Atkár, Adács Visz-
nek, Gyöngyös, Domoszló, Kisnána, Vécs, 
Nagyréde, Vámosgyörk, Karácsond, Szűcsi, 
Gyöngyöshalász, Gyöngyöspata, Gyöngyös-
solymos, Gyöngyöstarján, Gyöngyösoroszi, 

Mátraszentimre
hétvégén és ünnepnap: 07:30-13:30 óráig
Egyéb egészségügyi ellátások, ügyeletek kap-
csán a megújult gyongyos.hu oldalon tájéko-
zódhatnak.

SZÉLES KÖRŰ ORVOSI ELLÁTÁS GYÖNGYÖSÖN

LED-ES LÁMPÁK: TÖBBMILLIÓS A 
MEGTAKARÍTÁS

Nagy felháborodást okozott egy 
poszt az egyik közösségi oldalon, 
ahol egy anyuka írta le, hogyan 
zsarolják és követelnek pénzt 

naponta gyermekétől a gyöngyösi autó-
busz-állomáson. Mint azt az asszony leírta, 
szemtanúja is volt annak, ahogy egy másik 
fiatalkorútól kért pénzt egy fiatalember. 
Hasonló incidenst tapasztaltak a Gyöngyösi 
TV (GYTV) munkatársai is, akik épp a té-
mában forgattak a buszpályaudvaron. 

Miután a fenyegetéssel járó pénzkövetelés 
nem ritka, a városvezetés lépéseket tett az ügy-
ben. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a 
Volánnal és a rendőrséggel is, hogy megerősí-

tett szolgálatot lássanak el a fentebb említett 
vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében.

– Fontos tudni, hogy a buszmegálló terü-
lete nem közterület, hanem a Volán tulajdo-
nában van, ahol a közlekedési társaság lát el 
biztonsági szolgálatot, saját alkalmazásában 
álló biztonsági őrrel. Az önkormányzat a 

zaklatások elkerülése érdekében megteszi 
azokat a lépéseket, melyekre lehetősége van. 
Ez pedig nem más, minthogy a város egy 
megerősített biztonsági szolgálatot kér az au-
tóbusz-pályaudvaron, ahol az önkormányzat-
hoz tartozó közterület-felügyelet is járőrözni 
fog. Ez utóbbi azonban csak a buszmegálló 
környékén tud intézkedni – mondta dr. Szén 
Gabriella önkormányzati képviselő.

A polgármesteri hivatal folyamatos kap-
csolatban áll a rendőrséggel Gyöngyös köz-
biztonsága érdekében. A buszpályaudvaron 
történtekkel kapcsolatban pedig a rendőrség 
kiemelt figyelmét kérték. 

Ollé Elina

INTÉZKEDETT A VÁROS, HOGY NE LEGYEN ZAKLATÁS

ÚJABB CSALÁDOT 
TÁMOGATTAK A 
VÁROSVEZETŐK

Ismét jó helyre került a polgármester és az 
alpolgármesterek felajánlása. Májusban is, 
akárcsak áprilisban egy olyan édesanya kapta 
a 60 ezer forintos támogatást, aki egyedül, 
nehéz anyagi körülmények között neveli 
gyermekeit. A városvezetők bíznak abban, 
hogy az egyszeri adomány ellenére, meg-
könnyíthetik ezeknek a családoknak a min-
dennapjait.

A tisztségviselők önként határoztak úgy, 
hogy minden hónapban magánemberként 
felajánlanak 20-20 ezer forintot valamilyen 
karitatív cél érdekében. Februárban a Gyön-
gyösi Mentőállomás, márciusban Dumity 
Richárd volt a kedvezményezett.            M. D.

Több mint 
18 millió fo-
rint megta-
karítást ered-
m é n y e z e t t 
Gyöng yösön 
az év első öt 

hónapjában a közvilágítás korszerűsítése 
2019 azonos időszakához képest, miután 
tavaly év elején 3291 lámpatestet cseréltek 
korszerű LED-es lámpára.

Két évvel ezelőtt Gyöngyös önkormányza-
ta 300 millió forintos fejlesztési hitelkeretből 
korszerűsítette a város közvilágítását. Az új 
lámpák fehér fényt adnak, ami jobban vissza-

adja a színeket, és világosabbá, ezáltal bizton-
ságosabbá teszi a közterületeket, miközben a 
felhasznált energia nagymértékű csökkenése 
miatt kevesebb áram előállítására van szük-
ség, csökken az erőművek szén-dioxid kibo-
csátása, vagyis a környezetet ért káros hatások 
is jelentősen mérséklődnek. A megtakarítás a 
LED-es korszerűsítésnek és annak a száz új 
mérőhely-kialakításnak köszönhető, melyek 
lehetővé tették a közvilágításban elhasznált 
villamosenergia-mennyiség pontos mérését.

A modernebb közvilágítás által elért meg-
takarítást, az önkormányzat a beruházásra 
felvett hitel törlesztésére fordítja.

Mikó Dalma
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Elkezdődött a gyöngyösi önkormány-
zat üzemeltetésében lévő városi utak 
karbantartása. Kátyúzásra és egyéb bur-
kolatjavításra a tavalyihoz képest az idén 
nyolcmillió forinttal jut több Gyöngyösön.

Gyöngyösön 33 millió, Mátrafüreden pe-
dig 4 és fél millió forint jut az önkormányzat 
költségvetéséből a város által kezelt utak álla-
potának javítására.

Az önkormányzat által útkarbantartási és 
kátyúzási feladatokra kiírt pályázat nyertese, 
az Andezit Kft. már elkezdte a munkát. A 
Gyöngyöspatak utcában leaszfaltozták a Fu-
varos és a Tulipán utcát összekötő hidat, míg 
a Ringsted utcában a kátyúzás megalapozá-
saként hozzáláttak a kátyúk felvágásához.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelő-
en idén is több ütemre bontva zajlik majd a 
Gyöngyös és Mátrafüred belterületén lévő 
utcák karbantartása.

A karbantartás első üteme várhatóan a 
nyár elejéig tart Gyöngyösön, amely érinti 

a Dózsa, a Bethlen Gábor, a Hanák Kolos 
tér-Felsőújváros utcát, a Hunyadi, a Gyulai 
Pál utcát, az Ipar utat, a Fakasmály pince-
sor bejáratát, a Mátyás király, az Angyal, az 
Őrálló, Jászsági út-Hunyadi út csomópon-
tot, a Jókai u.-Pesti út találkozását, a Kócsag, 
a Rákóczi, az Alkotmány, a Pesti, a Szegfű, 
a Szurdokpart, a Seregély, a Felsőújváros, a 
Bethlen, a Deák F., a Gyöngyöspatak-Tán-
csics utcát, a Kenyérgyár, a Páter Kis Sza-
léz-Zrínyi utcát, a Platán, a Dobó utcát, a 
Jászsági-Kolozsvári csomópontot, a Jászsági, 
a Recski, Május 1 lépcső-Aranysas utca kö-
zötti szakaszt, az Országút utcát, az Egri, a 
Madách, a Ringsted-Pesti út csomópontot, a 
Bátori-Bartók kereszteződést, a Virág utcát, 
a Bajcsy Zs. krt., a Jószerencsét utcát, a Ki-
nizsi-Diófa sarok-Kinizsi-Szív sarok, a Dió-
fa, a Bartók Béla, a Gyöngyöspatak utcát, a 
Gyöngyöspatak-Felsőhíd, a Rigó, a Poczik 
Ferenc-Kakastánc sarok, az Aranysas-Gólya 
sarok, a Rákóczi-Táncsics csomópontot, az 

Aranysas utcát, az Angyal u.-Vörösmarty u., 
a Bajcsy-Zsilinszky krt., a Hunyadi, a Sere-
gély, a Dózsa Gy.-Epreskert sarok, a Gólya, a 
dr. Puky, a Kodály Zoltán, az Északi külha-
tár-Pillangó, a Vasút, a Déli külhatár, a Gyu-
lai Pál-Budai Nagy Antal utca találkozását.

Mátrafüreden várhatóan a nyár közepén ér 
véget az útfelújítás az Avar, az Abasári utcá-
ban, a buszfordulónál, a Béke, a Hegyalja ut-
cában, a Dévai-Fenyves saroknál, az Akadé-
mia-Kalló csomópontban, a Kékes, az Erdész 
utcában és az Üdülősoron.

A karbantartás az indokolt útszakaszokon 
olyan kátyúzástól eltérő műszaki beruházást 
is tartalmaz mint a padkajavítás, rácsos víz-
nyelő újraaszfaltozása vagy feljáró pótlása.

Több olyan útszakasz is van a város, me-
lyet nem az önkormányzat, hanem a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. tart karban. Egyebek 
között ilyen a Kossuth, a Vachott Sándor, a 
Petőfi, valamint az Egri út egy része, illetve a 
3-as számú főút és a Mátrába vezető 24-es út.

Ismét akcióba lendültek a virágtolvajok 
Gyöngyösön. Korábban leginkább a Fel-
sővárosban fordult elő több esetben, hogy 
az elkövetők a közterületre kiültetett ki-

sebb fákat, bokrokat kiásták és elvitték.
Az utóbbi időszakban a dombi városré-

szen lovasítottak meg több tő közterületre 
kiültetett virágot. Az ismeretlen tettesek a 
Május 1. lépcső járdája mellett és a Kócsag 
utcában is jelentősen megdézsmálták a dísz-
növényeket.

Tóth Szabolcs, a körzet képviselője el-
mondta, ez a közösség és a közösségi vagyon 
megkárosítása, ami nem tolerálható. Az ilyen 
cselekmények megakadályozása érdekében 
fontos a közösségi összefogás. Az önkor-
mányzati képviselő az esetet jelezte a a vá-

rosrendészeknek, az eltűnt virágokat pedig 
természetesen pótolni fogják.

Amennyiben a városrendészek tetten érik 
a tolvajt, tulajdon elleni szabálysértés címén 
öt ezertől 50 ezer forintig büntethető.

Ha ön szemtanúja ilyen, vagy ehhez hasonló 
jogellenes cselekedetnek, hívja a 112-es segély-
hívó telefonszámot, vagy a gyöngyösi városren-
dészetet a 06 70-866-9555-ös telefonszámon. 
Észrevételét, panaszát bejelentheti a megújult 
gyongyos.hu lakossági bejelentő oldalán is.

Tavasszal az önkormányzat a város több 
mint hetven helyszínén, mintegy 1300 
négyzetméteren ültetett el több mint hate-
zer tulipánt. Az elvirágzást követően a tuli-
pánhagymákat kiszedték, és előkészítették 
a virágágyásokat az egynyári virágok ülteté-

séhez, melyet Mátrafüreden és Gyöngyösön 
is az éves parkfenntartási munkák keretében 
végeznek el. Emellett a város költségveté-
sében további forrás is rendelkezésre áll a 
gyöngyösi közterületek virágosítására.

Az idei parkosítás során 1450 négyzetmé-
teren ültetnek el olyan egynyári virágokat, 
egyebek között petúniát, büdöskét, paprika-
virágot, begóniát, ipomeát, verbénát és ká-
nát. Az egynyári virágpalánták kiültetésének 
előkészítése, elhelyezésére és fenntartása hét-
millió forintot szán az önkormányzat.

Mátrafüredi nagy parkban mintegy 180 
négyzetméteres területen dália, begónia, bü-
döske, hamvaska és díszfüvek teszik szebbé a 
környezetet. Itt a virágosítás költsége kétmil-
lió forintba kerül.

IDÉN NYOLCMILLIÓVAL TÖBB JUT AZ UTAK 
JAVÍTÁSÁRA

Jól működik az online bejelentő felület Gyön-
gyös megújult honlapján. Az április végén el-
indult weboldalon a legfrissebb információk, 
az átlátható költségvetés és szervezeti felépítés 
mellett az állampolgároknak lehetőségük van 
online bejelentést tenni. Legyen szó út- vagy 
járdahibákról, problémás fáról, vagy éppen 
elhagyott gépjárműről. Utóbbi esetben az el-
múlt hetekben a Gyöngyösi Városrendészeti 
Igazgatóság több bejelentést is kapott.

A jogszabály szerint azok az autók szállít-
hatók el a közterületről, amelyek üzemkép-
telenek. A városrendészek minden esetben 

először felszólítják az autó tulajdonosát le-
vélben, majd az értesítést követően tíz napra 
elszállítják a gépjárművet, ha a tulajdonos 
nem reagál a megkeresésre.

Tavasszal a város több pontjáról szállítot-
tak el hónapok óta közterületen tárolt autó-
kat, melyek vagy rendszámmal nem rendel-
keztek, vagy a forgalomból voltak kivonva. 
Az elszállított autókat legfeljebb 6 hónapig 
a Városgondozási Zrt. telephelyén tárolják. 
Amennyiben a tulajdonos továbbra sem ke-
resi, úgy a roncsot hasznosítják. Tavaly pél-
dául tíz autót ítéltek bontásra.

Legutóbb április 28-án volt hasonló akció. 
Akkor öt roncsautót szállíttatott el a Városren-
dészeti Igazgatóság a durándai városrészből. A 
közterület-felügyelők a napi járőrözés során ta-
pasztalták, hogy néhány üzemképtelen jármű-
vet a közterületen tárolnak a tulajdonosai. Az 
üzembentartók korábban többszöri felszólítás 
ellenére sem tettek semmit, most pedig nekik 
kell a szállítás és tárolás költségeit is megfizetni.

Amennyiben problémát észlel vagy javas-
latot tenne, a gyongyos.hu lakossági bejelen-
tő oldalán megteheti.

Mikó Dalma

JELEZZE ONLINE, HA RENDKÍVÜLIT ÉSZLEL!

TOLVAJOK DÉZSMÁLJÁK A PARKOK VIRÁGAIT
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Május közepe óta a művészeti 
csoportok és az egyéb közös-
ségek védett tagjai már meg-
tarthatják próbáikat a Mátra 

Művelődési Központban (MMK), ahol az 
újranyitásra két kiállítással is készültek, és a 
labdarúgó Eb-re is szerveznek programokat.

A látogatók közül is egyelőre csak a védett-
ségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek részt 
az MMK épületében szervezett rendezvénye-
ken. Aki nem oltatta még be magát a covid 
ellen, egyelőre csak a belvárosi üzletek kira-
kataiban kiállított fotókban gyönyörködhet, 
melyek a Szempont Fotókör és Kalácsi René 
alkotásai. A művelődési házban pedig Kötet-

lenül címmel állítottak össze egy tárlatot a 
Szempont Fotókör tagjainak fotóiból.

Nagy Andrea, a Gyöngyösi Kulturális 
Nonprofit Kft. igazgatója elmondta: a Mát-
ra Művelődési Központ először a gyereknap 
kapcsán megrendezett zenés mesejáték kap-
csán fogadott közönséget, de készülnek a 
nyári programokra, és már megkezdődött a 
jegyárusítás a tervezett koncertekre. A jelenle-
gi állás szerint a Mátrai Bornapokat is szeret-
nék majd július 23-25. között megrendezni. 

A június 11-én kezdődő labdarúgó Euró-
pa-bajnokságot pedig egy 21 négyzetméteres 
kivetítőn kísérhetik figyelemmel a focirajon-
gók a művelődési központ előtt lévő területen.

A szervezők gondoskodtak arról is, eső ese-
tén az MMK aulájában fogadhassák a futball 
iránt érdeklődőket.

Ez egy hónapig tartó Eb idején lesznek 
még a művelődési házban focival kapcsolatos 
pódiumbeszélgetések, valamint filmvetítések 
és koncertek is. Ezeknek a programoknak a 
látogatása a hatályos kormányrendelet szerint 
védettségi igazolványhoz kötött.

Május elejétől már a gyöngyösi Cinema 
Bridge mozi is fogadja a nézőket. Néhány sza-
bályt a javuló oltottsági és fertőzöttségi adatok 
után is be kell tartani. A vetítőtermekben nem 
kell maszkot viselni, de a kormány döntése ér-

telmében a moziba is csak a védettségi igazol-
vánnyal rendelkezők, és kíséretükben érkező 
16 év alattiak mehetnek. Pifkó Tamás, a mozit 
üzemeltető Gyöngyösi Televízió Nonprofit 
Kft. ügyvezetője elmondta: nincs a moziban 
ültetési szabályozás sem, de az üzemeltető azt 
javasolja, ha megoldható, azok között, akik 
nem együtt érkeznek, a foglaláskor figyeljenek 
arra, hogy egy hely üresen maradjon. 

A gyöngyösi moziba már online is lehet 
jegyet foglalni és vásárolni, valamint a pan-
démia alatt megvásárolt támogatói jegyek is 
beválthatóak.

Megkezdte hagyományos szolgáltatásait 
a Vachott Sándor Városi Könyvtár is. A köl-
csönzés a megszokott módon történik, de az 
épületbe csak a védettségi igazolvánnyal ren-
delkezők léphetnek be. A visszahozott köny-
veket ózongenerátorral fertőtlenítik.

Farkas István elmondta: akiknek nincs vé-
dettségi igazolványuk, de szeretnének kölcsö-
nözni, őket sem fosztják meg a lehetőségtől. 
Továbbra is üzemel az úgynevezett csomag-
pontos kölcsönzési szolgáltatás a szolgálati 
bejáratnál. 

A könyvtárban kinyitott a megújult zenei 
részleg is, az intézmény programjait pedig 
leginkább a szabadban tervezik megszervezni. 

Lónyai Linda, Ollé Elina

A május 23-án életbe lépett kormány-
rendelet a maszkviselési szabályokon is 
módosított. Összeállításunkban össze-
foglaltuk a változásokat, hogy hol kell, és 
hol nem szükséges maszkot hordani.
Nem kell maszkot viselni:
- a közterületeken
- az éttermek és a vendéglátóhelyiségek tera-

szain
- moziban, színházban
- sportrendezvényeken
- a MÁV és a Volánbusz állomásain és megálló-

helyein, valamint a nyitott peronokon
Kötelező maszkot viselni:
- zárt terekben, ahol védettek és nem védettek 

találkozhatnak (pl. üzletekben) 
- tömegközlekedési eszközökön
- zárt utasforgalmi helyiségekben
- ha a vendéglátó üzlet rendelkezik olyan, az 

ingatlan többi részétől elzárt helyiséggel, 
ahol biztosítható, hogy a családi vagy ma-
gánrendezvény résztvevői az esemény teljes 
időtartama alatt a vendéglátó üzlet többi 
vendégétől és egyéb rendezvényeitől elkülö-

níthetők, akkor a koronavírus ellen nem vé-
dett személy kizárólag e helyiségbe beléphet, 
és a rendezvény ideje alatt az elkülönített he-
lyiségben nem köteles maszkot viselni. 
A fent megjelölt esetekben a hatodik éle-

tévüket be nem töltött kiskorúak kivételével 
mindenkinek maszkot kell viselnie.

Saját maguk és mások biztonsága, egészsége 
érdekében, ahol továbbra is szükséges, ott tart-
sák be a maszkviselés és a kötelező távolság-
tartás szabályait, valamint a közegészségügyi 
előírásokat!                                                          J.M.

JÚLIUSBAN SZERVEZI MEG A VÁROS A MÁTRAI BORNAPOKAT

MASZKVISELÉS: HOL KELL ÉS HOL NEM KÖTELEZŐ?

Új, kényelmesebb székekkel és online 
jegyvásárlási lehetőséggel várja a 
filmrajongókat a gyöngyösi mozi

Sok mindent szimbolizál a Vachott Sándor 
Városi Könyvtár (VSVK) fájaként a Fő tér 
10. szám alatt lévő udvarban elültetett ja-
pán cseresznyefa. Jelképezi egyebek között a 
bibliotéka fennállása óta eltelt 70 évet, em-
lékeztet a könyvtár azon törekvésére, mellyel 
szeretnék elnyerni a minősített könyvtári és a 
zöldkönyvtár címet is.

A faültetésen Farkas István, a VSVK igazga-
tója emlékeztetett arra, hogy az intézmény ta-
valy éppen akkor ünnepelte volna hetvenéves 
évfordulóját, amikor a járvány miatt meg kel-
lett szüntetni a közösségi rendezvényeket. A 
jeles alaklom azonban nem maradt emlék nél-
kül. A könyvár elmúlt évtizedeit egy könyvben 

és egy kiállítással foglalták össze. Most pedig 
már egy emlékfa is utal a jubileumra.

Sokkal többet jelent ennek a fának az el-
ültetése, mint azt gondolnánk. Az elmúlt 
egy év talán elég volt arra, hogy a céljainkat 

átértékeljük, hogy lassítsunk és jobban figyel-
jünk a környezetünkre. Optimista vagyok, és 
hiszek abban, hogy tudatos gondolkodással 
felépíthetünk egy másik világot, nem csak 
magunknak, hanem gyermekeinknek és uno-
káinknak is – hangsúlyozta Hiesz György 
polgármester, aki Farkas Istvánnal közösen 
elültette a könyvtár fáját.

A díszfát felajánló egri Életfa Környezet-
védő Szövetség és a gyöngyösi Élhető Mát-
ráért Környezettudatos Egyesület képviselői 
elmondták, bíznak benne, hogy a költőket 
már oly sokszor megihlető japán cseresznyefa 
árnyékában minél több könyvtárlátogató meg-
pihen majd egy könyvvel a kezében.              J.M.

JAPÁN CSERESZNYEFA EMLÉKEZTET A KÖNYVTÁR ÉVTIZEDEIRE

Farkas István és Hiesz György 
polgármester közösen ültették el a 
könyvtár fáját
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Évente választhat Örökös Tagot a 
Magyar PR Szövetség közgyűlése. 
Az Örökös tag címet azok a jelen-
legi vagy korábbi MPRSZ tagok 

kaphatják meg, akik munkásságuk során 
elévülhetetlen érdemeket szereztek a public 
relations szakma magyarországi meghono-
sítása, oktatása, művelése, népszerűsítése és 
elismertetése terén és hozzájárultak az MP-
RSZ megerősödéséhez, hazai és nemzetközi 
elismertetéséhez, céljainak eléréséhez.

Az Örökös Tagság cím elnyerése egy valóra 
vált álom a számomra. Külön megtiszteltetés, 
hogy mindössze 45 évesen kaptam meg ezt az 
elismerést abban az évben, amikor a Magyar 
PR Szövetség megalapításának 30. évforduló-
ját ünnepeljük. A következő évtizedekben is a 
szakmánkért fogok dolgozni úgy, hogy méltó 
maradjak erre a rangos címre – mondta La-
katos Zsófia, aki 15 évig elnökségi tagként, 
alelnökként, majd elnökként tevékenykedett 
az MPRSZ-ben.

A gyöngyösi születésű Lakatos Zsófia 
több mint 20 éve dolgozik pr-szakember-
ként. A Külkereskedelmi Főiskolán és a Ca-

lifornia State University Northridge egyete-
men folytatott pr-tanulmányai befejeztével 
2000-től 2008-ig a Capital Communications 
pénzügyi kommunikációs ügynökségnél, 
2008-ban a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium klímakampányának pr-veze-
tőjeként dolgozott. Közben MBA-t szerzett 
Menedzsment szakon a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2008-
tól 2015-ig a Hill+Knowlton pr-ügynökség 
ügyvezetője volt, 2015-ben megalapította 
saját ügynökségét, az Emerald PR-t. 2001-
ben alapítója volt a PR Ügynökségek Szak-

mai Kollégiumának, 2005-ben lett a Magyar 
Public Relations Szövetség (MPRSZ) elnök-
ségi tagja, 2008-ban a szervezet alelnökévé, 
2013-ban az MPRSZ elnökévé választották. 
2016-ban ismét elnyerte a Szövetség elnöki 
tisztségét 3 évre, 2019-ben leköszönt az el-
nöki posztról.

Lakatos Zsófia az MPRSZ mellett tagja 
a HBLF-nek, a Szóvivők Egyesületének, el-
nökségi tagja a Levegő Munkacsoportnak, 
alelnöke a Budapest Klub Global Executive 
Council-nak, bizottsági tagja a Superb-
rands-nek, Magyar Brands-nek és a Green 
Brands-nek. A Válság112, a Business Susta-
inability Program és a Smaragd Akadémia 
tulajdonosa, több egyetem vendégelőadója. 
Elismert fenntarthatósági szakértő is, 2013-
ban Londonban jelent meg szakkönyve 
„Corporate Social Performance in Emerging 
Markets - Sustainable Leadership in an In-
terdependent World” címmel. Ugyanebben 
az évben az országban elsőként kapta meg a 
Fenntarthatóság Szakmai Követe díjat. 2021-
ben Magyarországot képviselte a Davosi Vi-
lágkommunikációs Fórumon.

LAKATOS ZSÓFIÁT VÁLASZTOTTA ÖRÖKÖS TAGJÁNAK A MAGYAR 
PR SZÖVETSÉG

ÖNKÉNTESEK 
ÚJÍTOTTÁK MEG A 

HADISÍROKAT
Civil összefogás révén újultak meg a hadisírok 
Gyöngyös középső temetőjében. Az egyesület, 
melynek az önkéntesei a közelmúltban rendbe 
tették a sírokat, országszerte hadisírok kutatá-
sával, gondozásával és hadtörténeti kutatásokkal 
foglalkozik. Ők voltak azok, akik néhány éve 
szintén a középső temetőben megújították az 
orosz temetkezési helyet.

A most elvégzett munkát az ügyet felkaroló 
Szebenyi István finanszírozta saját forrásból, va-
lamint adományokból. A sírokhoz szükséges kő 
szállításában pedig a Gyöngyös önkormányzata 
is segített.

A hadisírok rendbetételére érkeztek önkén-
tesek az ország szinte minden részéből, Gödről, 
Székesfehérvárról, Kiskunfélegyházáról és Szek-
szárdról is.

A temetkezési hely teljes felújítása során a gaz-
tól és egyéb nem esztétikus növényektől megtisz-
tították a sírokat, a sírhelyeket szegélykővel rak-
ták ki, majd ezt követően zúzott kővel borították 
be. A rozsdás kereszteket és táblákat újrafestet-
ték, akárcsak a lekopott sírfeliratokat.

Ennek eredményeként május utolsó vasárnap-
ján, a magyar hősök emléknapján méltó körül-
mények között fogadták a sírok az emlékezőket.

Kuriózum Gyöngyös „étlapján” az a Mátra kincse névre keresztelt torta, melyet 
a G&D Kézműves Cukrászda és Pékség cukrásza, Póti Éva alkotott meg. Aki 
kóstolta, már tudja, valóban különleges és finom lett az a desszert, melyet a 
Mátrában is fellelhető alapanyagokból állítottak össze.
A cukrász határtalan kreativitásának köszönhetően az össze nem illőnek tűnő 
hozzávalókból egyedülálló torta született. A vargánya gombás piskótára gesz-
tenyekrém és gesztenye mousse került, melybe feketeribizli-velőt ágyaztak.
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Újabb Kincsesbarlang adománybolt 
nyílt Gyöngyösön. A Bugát Pál 
téri üzlet is a használt fogyasztási 
cikkek, elsősorban ruhaneműk 

adás-vételével foglalkozik, az üzemeltető Al-
mavirág Szövetkezetnek azonban más tervei 
is vannak az új üzlettel: nyárra például érzéke-
nyítő napközit szerveznek gyerekeknek.

Akár adsz, akár veszel, mindenképpen jót 
teszel – ez a mottója a Kincsesbarlang ado-
mányboltnak, melyből már a harmadik nyílt 
meg Gyöngyösön. Hét év után ugyanis korsze-

rűsítik az első, Verseny utcai üzletüket, ami a 
felújítás idejére bezár, az új üzlet szükségessége 
először csak átmeneti megoldásként merült fel.

– A költözés idejére kerestünk egy ide-
iglenes helyet, és közbe eszünkbe jutott az 
érzékenyítő napközi ötlete. Adta magát a le-
hetőség, hogy ez a nagy, a Bugát Pál tér 1/1. 
szám alatt található épületet használjuk erre 
a célra is – mondta Aradi Mária, az Almavi-
rág Összefogás Értékteremtő Kereskedelmi 
Szociális Szövetkezet alapítója.

A civil közösségnek immár már van egy 

Kincsfutár névre keresztelt autója is, mellyel 
könnyebben tudják szállítani áruikat, vala-
mint kedvezményes áron házhoz is tudnak 
menni az adományokért. 

Szövetkezetük nem csak környezettudatosan 
cselekszik, hanem munkalehetőséget is terem-
tenek egyebek között a saját készítésű kézműves 
termékeknek teremtenek piacot, míg a rászoru-
lóknak szociális vásárlási lehetőséget kínálnak.

A Kincsesbarlang új üzletében minden 
szerdán 10 és 19 óra között fogadják a fel-
ajánlók adományait.                    Széles Nikolett

Zeltner Imre, a mi „Ked-
ves Imre bácsink” – bú-
csúzom tőled, a Vidró-
czki Néptáncegyüttes 
minden jelen és valami-
kori tagja nevében. Na-
gyon sokan vagyunk. A 
mai napig eltelt 59 év 

alatt többszáz, de az ezret is bőven megha-
ladó táncos, zenész, koreográfus fordult meg 
az együttesben. Megszámlálhatatlan élmény, 
barátság, szerelem és több házasság is kötő-
dött az évtizedek alatt. Mindezt neked is 
köszönhetjük, mert megteremtetted a lehe-
tőségét – azzal, hogy kitartóan, sokszor ma-
kacsul, és mindig lelkesen tetted a dolgodat. 

Mindig az együttes körül forgott minden 
gondolatod.

Mennyi próba, műsor, fesztivál, utazás, él-
mény és érték született meg a kitartó munkád 
miatt. Az együttes nyomán elmondhatjuk, 
hogy Gyöngyös a tánc városa lett, előbb csak 
a néptáncé, majd mára már több műfajé is.

Gyöngyös város kulturális életéből elment 
az utolsó nagy öreg a személyedben. Megvál-
toztattátok Gyöngyös életét.

A huszonöt év alatt nemzetközivé növeke-
dett Gyöngyfesztiválon a világ majd minden 

kontinenséről megfordultak már együttesek, 
akik életre szóló élményekkel tértek haza, és 
elvitték a városunk jó hírnevét.

A Vidróczki Néptáncegyüttes megalakí-
tásával megteremtetted a lehetőségét annak, 
hogy közösséggé váljunk, és ez a közösség 
mindig és mindig megújulva, már hatodik 
évtizede bizonyítja létét, bizonyítja, hogy a 
hagyományos értékeink mentén minden kor-
ban megtalálhatjuk az örömöt, a szépet. Azt 
mondják, aki valaha elveszíti az élete fonalát, 
a hagyományban megleli a továbblépés útját. 
Ezt is megtanulhattuk itt a tánclépéseken túl.

Az igaz, hogy sokszor kiabáltál is velünk, 
de mindig tudtuk, hogy ez is értünk törté-
nik, mindig minden a közösségért, a műsor, 
az együttes sikeréért.

Nagyon nehéz mindent felsorolni, talán 
lehetetlen is, mi mindent köszönhetünk ne-
ked, mi mindent tanultunk meg tőled. Én 
sok mindent köszönök: becsületet, elhiva-
tottságot, szeretetet, kötelességtudatot. 

A végső percekig a szíveden viselted az 
együttes sorsát. Az utolsó telefon-beszélge-
tésünkkor a kórházból azt mondtad: „Haza-
megyek, megerősödök Andriskám, és készü-
lünk a hatvanéves évfordulóra, úgy, ahogyan 
elterveztétek, mindenben benne vagyok.”

Az is igaz, hogy sokat vitatkoztunk, de azt 
mondtad, azért, mert mindketten jót akarunk.

Egyszer azt olvastam, ha valaki elmegy, úgy 
emlékezünk rá a legjobban, hogy mesélünk 
róla jó történeteket. Most elmondom az én jó 
történetemet, a tegeződésünk történetét.

Egy szolnoki fesztivál felkészülése kapcsán 
vitatkoztunk – Imre bácsi a szokásos heves-
séggel. Mivel nem hagytam a véleményem, 
megelégelte a vitát, szétdobálta a papírokat 
az irodában, és kirohant, jól becsapva az aj-
tót. De azonnal vissza is jött, és mosolyogva 
azt mondta: „Tudod mit, tegeződjünk, úgy 
jobban lehet vitatkozni!”

Nehéz lesz nélküled az együttes életét 
tovább vinni. A közösségeknek is vannak 
hagyományai, a Vidróczkinak Zeltner Imre. 
Búcsúszóul itt sokan megígérjük, hogy foly-
tatjuk abban a szeretetteljes szellemben, elhi-
vatottan, és legalább olyan makacsan, mint 
ahogyan tőled megtanultuk.

Úgy búcsúzzunk, hogy meséljünk Imre 
bácsiról jó történeteket. Ezt kell tennünk, 
hogy ne feledjük!

Nyugodj békében, a Vidróczki híres nyája 
nem felejt el soha!
(Az Ombódi András által írt búcsúbeszéd 
Zeltner Imre temetésén hangzott el.)

In memoriam

TÁBORNAK IS OTTHONT AD AZ ADOMÁNYBOLT

A járványügyi helyzet lehetővé teszi, hogy 
a hozzátartozók az alábbi feltételek mel-
lett meglátogathassák hozzátartozóikat a 
Bugát Pál Kórházban:
Egy beteget egy nap csak egy hozzátartozó 
látogathat. 

Kizárólag az a hozzátartozó látogathat, aki 
rendelkezik védettségi igazolvánnyal, vagy a 
látogatást megelőző 48 órában végzett nega-
tív PCR teszt eredménnyel. Ezek bemutatása 
a látogatás alkalmával kötelező.

Amennyiben a beteg állapota megengedi, 
a látogatást nem a betegszobában, hanem az 
osztály előterében kell megtenni. 

Ha a beteg állapota megengedi, az időjárás 
függvényében lehetőség szerint a szabadté-
ren történjen a látogatás.

A látogatók az új szakrendelő bejáratán 
érkezhetnek, ahol testhőmérséklet-mérés, 
kézfertőtlenítés történik. A maszk viselése a 
kórház területén kötelező.

A Covid-19 fertőzés miatt kezelt betegek 
továbbra sem látogathatók. Csomagot hét-
főn, szerdán és pénteken 13-14 óra között 
van lehetőség részükre eljuttatni. 

A gyógyszertárat és az optikai boltot vé-
dettségi igazolvánnyal nyitvatartási időben 
bárki felkeresheti.

MÁR LÁTOGATHATÓK A KÓRHÁZBAN ÁPOLTAK
LÁTOGATÁSI IDŐK:

belgyógyászat: 13.30-14.30
szülészet-nőgyógyászat:  15.30-16.30
sebészet: 15.00-16.00
krónikus belgyógyászat: 14.00-15.00
intenzív osztály: 15.30-16.30
gyermekosztály:
hétvégén, ünnep-, valamint szerdai 
napokon:  14.00-15.00
hétfő, kedd, csütörtök és pénteki napo-
kon: 16.00-17.00
krónikus pszichiátria:  16.00-17.00 
(bejárat a József Attila út felől)

ZELTNER IMRE (1933-2021)
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Újra közös szolgálatot lát el a ren-
dőrséggel a Gyöngyösi Városren-
dészeti Igazgatóság. A két szerv 
egyenruhásai egész nyáron, a hét 

minden napján közösen fognak járőrözni a 
városban a közbiztonság megszilárdítása és a 
bűnözés elleni hatékony fellépés érdekében.

Nyáron a turisták számának növekedésé-
vel gyakran tapasztalható, hogy országszerte 
megnő a zseblopások száma. Gyöngyösön 
is hatékonyan szeretnének fellépni a bűnö-
zők ellen, így a városrendészek a rendőrség 

munkatársaival ismét közösen járőröznek a 
városban.

– Ennek már sokéves hagyománya van 
Gyöngyösön. A hét minden napján, júniustól 
augusztus végéig látjuk el a közös szolgálatot 
a rendőrséggel. A program fő célja a turizmus 
szempontjából frekventált területeken a köz-
biztonság megszilárdítása, a bűnözés elleni 
hatékony fellépés, valamint a hazai és külföldi 
turisták személy- és vagyonbiztonságának biz-
tosítása – mondta Ferenczy Dániel, a Gyön-
gyösi Városrendészeti Igazgatóság igazgatója.

Gyöngyösön elsősorban a Fő téren, az au-
tóbusz-pályaudvar környékén, a Mátra Mú-
zeumnál és a strandon találkozhatunk majd 
a nyáron egyenruhásokkal, akik amellett, 
hogy idegenforgalmi információkkal látják 
el a turistákat, a közbiztonságra is ügyelnek.

Abban az esetben, ha járőrözés során a 
közterület-felügyelők körözött személyt vagy 
rablót fognak, beszállítják a rendőrkapitány-
ságra, a rendőrök szabálysértés esetén figyel-
meztetik vagy igazoltatják a renitenseket.

Széles Nikolett

Tovább folytatódik az ebtartás ellenőrzése 
és a kóbor kutyák befogása Gyöngyösön. 
Ennek jegyében több közös ellenőrzést is 
tartott a gyepmesteri telepet üzemeltető 
Új Nap Egyesület és a Gyöngyösi Város-
rendészet. Valamennyi szervezet elkötele-
zett abban, hogy a szabálytalan állattar-
tókkal szemben, a korábbi évektől eltérően 
hathatósabban lépjen fel, illetve minél 
több kóbor állatnak adjanak új esélyt.

Az Új Nap Egyesület révén a gazdátlan 
ebek többsége, a törvényi előírásoknak meg-
felelően, oltva, chippel ellátva és ivartalanít-
va vagy ivartalanítási kötelezettséggel örök-
befogadókhoz kerül. Azonban a renitens 
állattartók miatt ez is olyan terület, amely 
a megfeszített munka ellenére is folyamatos 
küzdelem a szaporulatok miatt.

Éppen ennek érdekében indított foko-
zott ellenőrzési sorozatot még márciusban 
a városrendészet, az önkormányzat illetékes 
kollégája, valamint az Új Nap Egyesület. 
Akkor a harmadosztályon tizenegy kóbor 
ebet fogtak be, de a nagyobb akciók mellett 
vannak visszatérő kisebb, szúrópróbaszerű 
ellenőrzések is. Ennek során több kutyát is 

befogtak, valamint egy hatósági intézkedés 
is történt.

Fontos, hogy ha valaki felügyelet nélkül 
kóborolni hagyja a kutyáját, 5-től 50 ezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Amennyiben kóbor, a szabályoknak nem 
megfelelően tartott állatot észlel, bejelen-
tését az alábbi elérhetőségeken teheti meg 
munkaidőben:

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hi-
vatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Igazgatósága 37/510-346; Gyöngyösi Járási 
Hivatal 37/795-016.

Illetve kóbor állat esetében továbbá beje-
lentést tehet az önkormányzat megbízásá-
ból gyepmesteri feladatokat ellátó Új Nap 
Egyesületnél a 31/781-2162 vagy a 31/781-
3063-as telefonszámon.                Mikó Dalma

A JÁRŐRÖK TÁJÉKOZTATNAK ÉS A 
KÖZBIZTONSÁGRA IS ÜGYELNEK

ÚJ ESÉLY A KÓBOR EBEKNEK IS

KÖZLEKEDÉS: 
GYÖNGYÖSI GYEREKEK 
A LEGKREATÍVABBAK 

KÖZÖTT
Mintegy 280 pá-
lyaműből válasz-
tották ki a leg-
jobbakat a Heves 
Megyei Baleset-
megelőzési Bizott-

ság által életre meghirdetett „Így közlekedtek 
ti” rajzpályázat győzteseit. 

Az óvodások között hatodik helyezést ért el 
Bardóczi Benett, a Katona Úti Tagóvoda óvo-
dása. Második helyezéssel büszkélkedhet Ágai 
András, az Epreskert Úti Tagóvoda óvodása.

Az általános iskola alsó tagozatos korcso-
portjában a képzeletbeli dobogó legfelső fo-
kára is gyöngyösi állhatott. Ezüstérmes lett 
Szabó Gergő Csongor, míg az első helyet 
Kánási Liliána érdemelte ki rajzával. Mind-
ketten a Felsővárosi Általános Iskola tanulói.

M. D.

A hónap ajtaja

„Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó…” – mi sem aktuálisabb 
júniusban, mint a strandon sorakozó sok színes öltözőkabin-ajtó, melyeket bizto-
san sokszor adják majd kézről kézre a pihenni vágyók. Véget ért az iskola, kitört a 
vakáció, élvezzük a szabadságot, a pihenést, a maszk nélküli szűretlen levegőt és 
a napfényt!
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Ma is villamossal közlekedhetnénk 
Gyöngyösön, ha sikerül megvalósítani 
az 1917-es tűzvész utáni újjáépítési terve-
ket, azonban a vesztes világháború és a 
rekordmagas infláció keresztülhúzta a 
számításokat. A 104 évvel ezelőtt történ-
teket Kozéki Krisztián helytörténész segít-
ségével idézték fel a városi televízióban 
az 1917-es nagy tűzvész 104. évfordulója 
kapcsán.
A hivatalos adatok szerint 11-en vesztették 
életüket és nyolcezren váltak hajléktalanná 
Gyöngyösön az 1917. május 21-én pusztító 
tűzvészben, ami után szinte teljesen újjá kel-
lett építeni a várost. 
Kozéki Krisztián, a nagy tűzvészről megem-
lékező centenáriumi kötet szerzője felidézte 
dr. Harrer Ferenc és Warga László terveit, 
amelyek szerint kultúrpalota és postapalota 
épült volna a városban, sőt, villamos is közle-
kedett volna Gyöngyösön.
– Megvásárolták az egri érsektől az érsek-
földet Délen, oda tervezték volna a vasútál-
lomást, mert Warga sugárutakkal számolt, 
30 méter széles sugárút lett volna a Kossuth 

utcából és a Jókai utcából, 
valamint villamoshálózat 
vezetett volna a Délen 
lévő vasútállomáshoz – 
mondta Kozéki Krisztián 
gazdasági mérnök, hely-
történész.
Ha a tervek megvalósul-
nak, Gyöngyösből min-
taváros válhatott volna, a 
köznyelv szerint Kelet Pá-
rizsát tervezték felépíteni 
a tűzvész romjain, emiatt 
számos támadás is érte 
az elképzeléseket, melyek 
nem csak ezért nem való-
sultak meg.
– Elkészültek a tervek, de 
a vesztes világháború és az 
irracionális infláció min-
dig keresztülhúzta a számításokat, mindig le 
kellett faragni a tervekből – tette hozzá Ko-
zéki Krisztián.
Az elképzelések szerint a Fő téren kultúrpa-
lota, azaz kőszínház épült volna, és számos 

fontos közintézményt építettek volna fel 
Gyöngyösön. A tervek egy része, például a 
vízvezeték-hálózat a következő évtizedben 
megvalósult.

Pifkó Tamás

TŰZVÉSZ UTÁN: VILLAMOST ÉS 
KULTÚRPALOTÁT TERVEZTEK

Május eleje óta újra lehet utazni kisvonattal. Jó hír, hogy a kisvasút 
járművein utazóknak védettségi igazolvány nem kell, de a maszk-
viselés kötelező. A menetrend és a díjszabás változott. A kirán-
dulók 10-20 százalékos áremelkedésre számíthatnak. Mátrafüred 
irányába minden nap, míg a Szalajka-házhoz szombat, vasárnap és 
ünnepnap közlekednek a szerelvények.

IRTJA A SZÚNYOGOKAT A 
KATASZTRÓFAVÉDELEM

A csapadékos és viszonylag meleg időjárás kedvezett a szúnyogok-
nak. A vérszívók gyérítése a katasztrófavédelem koordinálásával 
április végén elkezdődött, és várhatóan augusztus végéig tart. 
Megyénkben a Tisza-tó környékét érinti a szúnyogirtás, ahol 
június elején el is kezdődött a gyérítés. Gyöngyösön előrelát-
hatóan a nyár elején még nem lesz ilyen jellegű beavatkozás, de 
érdemes lesz figyelni a katasztrófavédelem weboldalát, hiszen 
ott teszik közzé hetente, hogy éppen hol, mikor és milyen eljá-
rással végzik majd a szúnyogirtást.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a 
Gyöngyösi TV-nek elmondta, van egy, a természetben is elő-
forduló talajlakó baktérium, amely fehérjét termel, és ezt a 
fehérjét tartalmazó készítményt juttatják el a szakemberek a 
szúnyogok tenyésző helyein a vízbe. Ezt a fehérjét a szúnyog-
lárvák elfogyasztják, és elpusztulnak tőle. Ez semmilyen más 
élőlényen nem okoz semmilyen kárt, kizárólag a csípőszúnyo-
gok lárváit pusztítja el.
Mukics Dániel hozzátette: országszerte rovarszakértők elem-
zik mind a lárvák tenyésző helyein a lárvák számát és fejlettségi 
állapotát, mind pedig a kifejlett szúnyogok számát, ezért maxi-
mum egy, másfél héttel előre lehet megmondani, hogy mikor, 
hol, milyen eljárással lesz szúnyoggyérítés.
A sikeres szúnyoggyérítéshez mi is hozzájárulhatunk, ha a 
kaspók, madáritatók, esővízgyűjtő hordók, tartályok vízét 
gyakran cseréljük, vagy szúnyoghálóval lefedjük, hiszen ma-
gánterületen ezekben telepszenek meg leggyakrabban a szú-
nyogok. Egy deciliter vízben akár százezer szúnyoglárva is 
kifejlődhet.

Az 1917-es nagy tűzvész hatalmas pusztítást végzett a 
városban. A mérnökök és a politikusok nagy remények-
kel vágtak bele Gyöngyös újjáépítésébe
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Június első hétvégéjén rendezte meg 
első alkalommal a Mátra Biker Sport Club 
a Tour de Gyöngyös országúti kerék-
párverseny és gyalogtúra fesztivált a 
Mátrában. A kétnapos kerékpárversenyre 
mintegy 300 sportoló nevezett, túrázni 
pedig több mint 400-an indultak el.
Az országosan is egyedülálló sportkezdemé-
nyezés nem csak kihívást, hanem számos él-
ményt is tartogatott a kerékpározóknak, akik 
két távon, 75 és 18 kilométeren is próbára te-
hették magukat.

A hosszabb táv egy teljes mátrai kör volt, 
kékesi befutóval és 1650 méter szintkülönb-
séggel. Természetesen mindenki nyert, aki 
az ország legmagasabb pontján célba ért. A 
Tour de Gyöngyös első napjának befejező 

programja egy éjszaki bringatúra volt a Sza-
lajka-körrel. Aki pedig nem országúton te-
kert, a Mátra erdeiben, terepen élvezhette a 
kerékpározást. 

A covid-járvány miatt az elmúlt egy évben 
számos sportprogram elmaradt a Mátrában 
is, ezért nem csoda, hogy sokan kihasznál-
ták a lehetőséget, és a meghirdetett túrákon 
vettek részt, vagy futottak. A családi progra-
mok a kicsiket és a nagyokat egyaránt meg-
mozgatták.

A szervezők célja sokrétű volt: törekedtek 
az egészséges életmód, a kerékpársport és a 
Mátra népszerűsítésére. Reményeik szerint az 
idei Tour de Gyöngyös hagyományteremtő 
volt, és a következő években lesz folytatása.

J. M.

A 2026-os téli paralimpiára készül 
Dumity Richárd, a Magyar Sía-
kadémia Egyesület, a Magyar 
Síszövetség és a Magyar Paralim-

piai Bizottság hivatalos magyar klasszifikált 
versenyzője.

A mátrafüredi sportoló hároméves korában 
egy baleset következtében kényszerült ke-
rekesszékbe, ennek ellenére számos sportot 
kipróbált. Végül nyolc éve rátalált a monosí-
re, tavaly pedig jelenlegi edzőjére is, Fábián 
Attilára, aki a Magyar Síszövetség és a Ma-
gyar Paralimpiai Bizottság szagágvezetője. A 
találkozás után pedig megkezdték a felkészü-
lést a paralimpiára.
A szakmai háttér biztosított, azonban a hazai 
hóviszonyok nem alkalmasak arra, hogy a fel-
készülés folyamatos és magasszintű legyen. Az 

edzőtáborokon való részvétel és az utazás költ-
ségei évi 1,5-2 millió forintba kerül. Ahhoz, 
hogy a sportoló felkészülését finanszírozni 
tudják, szükség van a támogatók segítségére. 
A kiadásokhoz számos szervezet és a család is 
hozzájárul, de Ricsi, aki kitartásával és küzde-
ni akarásával kiérdemelte a paralimpián való 
részvételt, további segítségre is számít.
Ha ön is szívesen támogatná Dumity Ri-
chárd felkészülését, az alábbi szervezetek 
bankszámlaszámára juttathatja el a sportoló-
nak szánt összeget:

SPORT A MÁTRÁBAN: ELSTARTOLT A TOUR DE GYÖNGYÖS

TÁMOGATÓKAT VÁR A PARALIMPIÁRA 
KÉSZÜLŐ SPORTOLÓ

Magyar Síakadémia Egyesület (1183 Budapest Pozsony u. 2.) 18210510-2-43
Kékes Kutató Mentő Alapítvány (3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 144.) 18338630-1-
10, Nyilvántartási szám: A-1090, Bankszámlaszám: 10700299-69141643-511000005

ÖT ARANY ÉS KÉT EZÜST 
SZENTESRŐL

Szenior úszóknak ren-
deztek május elején 
úszóversenyt, ahol a 
tőle megszokott mó-
don Roska László ki-
emelkedő eredménye-
ket ért el. A gyöngyösi 
sportoló egyéniben és 
váltóban is többször a 
dobogóra állhatott. A 
sokszoros masters baj-

nok szenior úszó öt versenyszámban aranyérmet, két 
versenyszámban pedig ezüstérmet szerzett.
Roska László a szentesi versenyen 66 méteren meg-
rendezett mellúszásban minden idők második leg-
jobb idejét úszta, míg a 133 méteres vegyes úszásban 
új országos csúcsot állított fel.

Tizenegyedszer rendeztek hegyi befutót Kékestetőn a Tour de Hongrie közel 
százéves történetében. A legrangosabb hazai kerékpárverseny május közepén 
rengeteg érdeklődőt vonzott a Mátrába és Gyöngyös környékére. A versenyzők 
idén két kört tettek meg a Mátrában, mielőtt Kékestetőre kanyarodtak volna. 
Itt, a befutónál idén a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt nem vár-
hatták szurkolók a versenyzőket, de a 150 országban futó élő közvetítésnek 
köszönhetően így is sokan ismerhették meg a Mátrát és Gyöngyöst.

A kerékpárosok Gyöngyösről indultak, 
és Kékestetőre is felkapaszkodtak
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A tavaszi ételek között is vannak olyanok, melyeknek igen szövevényes és kalandos a története a gasztrokultúrában. Ilyen például a kijevi 
csirkemell, ami nem más, mint vajjal és finom zöldfűszerekkel töltött csirkehús ropogós panírba forgatva. 
Az étel a második világháború után a szovjet vendéglátás egyik remekeként terjed el világszerte. A fűszeres vajjal töltött rántott húst először 
1937-ben egy chicagói étterem étlapján említették, melynek tulajdonosa a cári hadsereg egykori tisztviselője volt. A recept ebben az időszak-
ban jutott el Magyarországra is, és nagyon hamar népszerű fogás lett. 
A kijevi csirkének is, mint több más ételnek is, rengeteg változata van. A séfek a vaj és a fűszerek mellett előszeretettel ízesítik különféle saj-
tokkal is. Egy biztos, az eredeti receptben a sajt nem szerepelt.
A kijevi csirkemell elkészítésében mégsem az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy milyen sajttal tesszük még ízletesebbé, hanem az, hogy a vaj 
ne folyjon ki sütés közben a húsból.  Nagy Zoltán mesterszakács

KIJEVI CSIRKEMELL

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

Hozzávalók 4 személyre:
4 csirkemellfilé
2 tojás
200 gramm vaj
150 gramm zsemlemorzsa
1 csomag petrezselyem 
só 
bor
szerecsendió
150 gramm liszt

Elkészítés:
Az apróra vágott petrezselymet keverjük 
a szobahőmérsékletű vajhoz, sózzuk, bor-
sozzuk és szórjuk bele az őrölt szerecsen-
diót is. A masszát osszuk négy egyenlő 
részre, mindegyiket tekerjük frissen tartó 
fóliába, majd tegyük a hűtőbe. 
A csirkemelleket klopfoljuk ki, tegyük a szélére a vajat, és szorosan 
tekerjük fel a hússzeleteket. Amikor már félig feltekertük, hajtsuk rá 
a vajra a csirkemell két végét, hogy egy hengert kapjunk. A kész húst 
csomagoljuk be frissen tartó fóliába, és egy órára tegyük a mélyhűtőbe. 
Ha a húst nem tekerjük, hanem összeszúrjuk, nincs szükség hűtésre.
A jól lehűlt húst duplán panírozzuk be, majd sütés előtt újra tegyük 
be a mélyhűtőbe egy kevés időre. Nem túl forró, bő olajban süssük 
ki, és azon nyomban tálaljuk petrezselymes újburgonyával vagy friss 
salátával. 
Ízlés szerint sajttal is ízesíthetjük a tölteléket. A kijevi csirkemell titka 
a hűtésben van!
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Koncert

JANZA      
   KATA EGYHÁZI

       GÉZA  
&

GYÖNGYÖK
GYÖNGYÖSI KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.

Dáma Díva ProDukció   

Mátra Művelődési Központ
GyönGyös, BarátoK tere 3.

2021. június 20. 19 óra   

Musical daloK 
és duetteK,

operett részleteK,
viláGhírű sláGereK és 

öröKzöld dallaMoK.
jeGyrendelés és inforMáció: 

musicalgaleria@gmail.com
     tel.: 0630 915 6918 

Valamint a helyszínen.

jeGyáraK: 3900 és 4300 ft.
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