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KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSFEJLESZTÉS GYÖNGYÖSÖN

A

mintegy 2 330 300 000 forintból
megvalósult gyöngyösi szen�nyvízfejlesztést a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kft. (NFP) és Gyöngyös önkormányzatának
konzorciuma valósította meg. A Gyöngyös
és térsége szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztésére irányuló projekt célja
a város százszázalékos közműves szennyvízelvezetésének kiépítése és az öt település
szennyvizét tisztító telep fejlesztése volt (KEHOP-2.2.2-15-2016-0091).
A beruházás részleteit ismertetve Hiesz
György polgármester elmondta: 2018 novemberétől 5878 fm új szennyvízelvezető gerincvezeték és 385 házi bekötővezeték épült
meg. A fejlesztés érinti a város északnyugati

részén lévő Akaszka, Szép, Galamb, Solymosi külhatár, Víztorony, Malom, Víg utcát,
a Petőfi utcai zsellérközöket, a Damjanich,
Vasöntő, Akadémia, Toka, Csend utcát, továbbá a Karácsondi közt teljes hosszában, valamint a Határ és Kassai utca eddig közműves
szennyvízelvezetéssel ellátatlan szakaszait.
Csaknem 2828 fm hosszan megtörtént a
rossz állapotban lévő, gyakran meghibásodó
szennyvízgerinc rekonstrukciója is. Béleléses technikával valósult meg a Kassai, Széna,
Béla, Lokodi, Visonta, Aranysas, Fecske,
Farkas Tamás, Kármán József utca szennyvízelvezető hálózat korszerűsítése, míg a Petőfi
és a Báthori utcában nagyobb átmérőjű vezetéket fektettek le a megnövekedett szennyvízmennyiség biztonságos elvezetése érdekében.

FOTÓ: CZÍMER TAMÁS

Szemet gyönyörködtető a parkokban nyíló
rengeteg tulipán, nárcisz, árvácska és jácint, a
levelüket bontogató és virágzó fák. Színpompás
virágok köszöntötték a tavaszt Gyöngyösön. Az
önkormányzat a város több mint hetven helyszínén,
mintegy 1300 négyzetméteren ültetett el több mint
hatezer tulipánt. A tulipánokat elvirágzás után
kiszedik a földből, és előkészítik majd a talajt az
egynyári növények ültetéséhez.
képgaléria: gyongyos.hu

Az építéssel érintett közterületek a pályázati feltételeknek megfelelőn nyomvonalas
helyreállítást kaptak.
A pályázat lehetővé tette a gyöngyösi
szennyvíztisztító telep fejlesztését is. Itt a régi,
üzemen kívüli műtárgyakat elbontották, és a
felszabadult területen új épületeket és műtárgyakat helyeztek el. A korszerűsítésnek
köszönhetően a szennyvíziszapból biogázt állítanak elő, amely energiaforrásként csaknem
teljes egészében fedezi a tisztítási technológiához szükséges elektromos áramigényt.
Hiesz György polgármester kiemelte: a
megvalósult fejlesztések jó néhány évtizedre biztosítják a város, a mátrai területek és a
szennyvíztisztító telephez tartozó öt település biztonságos szennyvízkezelését.
J.M.

ORSZÁGOS HÍRE MENT A
MÁJUSFÁKNAK

Május elsejére ötven hársfát öltöztettek díszbe a Mátra Művelődési Központ munkatársai. A színes szalagokkal feldíszített májusfákat bárki örökbe
fogadhatta, hogy így kedveskedjen az általa szeretett személynek anélkül,
hogy a hagyományoknak megfelelően kivágna egyetlen fát is.
A hársokon egy-egy táblácskával jelezték, ki és kinek ajánlja a szatén szalagos fát. A kezdeményezés sokak érdeklődését felkeltette. Az örökbefogadók között volt végzős osztályát búcsúztató pedagógus, aki az együtt töltött
négy év emlékére lepte meg tanítványait, egy szerelmes férj pedig felesége
születésnapjára kedveskedett a májusfával.
A táblákon az örökbefogadók egy képpel vagy egy idézettel is személyesebbé tehették üzeneteiket.
Nagy Andrea, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. igazgatója elmondta: nem csak gyöngyösiek fogadtak örökbe májusfát, egyebek között Békéscsabáról is érkeztek érdeklődők.
Az igazgató szerint nem csak a szerelmeseknek nyújthattak örömet a feldíszített fák.
Ha valamikor, akkor most nagyon-nagy szükség van arra, hogy a tavaszt
és a megújulást becsempésszük a városba. A májusfák pici gyógyírként is
szolgálnak a lelki sebekre, melyeket a hosszan elhúzódó pandémia okozott
– tette hozzá az igazgató.
A tervek szerint a májusfák egy hónapig díszítik majd Gyöngyös Fő terét.
Kátai Levente
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KÜLLEMÉBEN ÉS TARTALMÁBAN IS MEGÚJULT AZ
ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJA
Elindult Gyöngyös új honlapja. Megőrizve
és kibővítve a korábbi weboldalra jellemző
informatív jelleget, a modern köntösbe öltöztetett honlap egy egészen új szemléletet
tükröz, melyen csaknem minden olyan információ megtalálható, amit a gyöngyösiek, a
városba érkező turisták vagy az itt befektetni szándékozó üzletemberek kereshetnek.

Csaknem tíz éve indult az előző gyongyos.hu, azóta nagyon sok minden változott
Gyöngyös életében és az informatika világában is, ezért már időszerű volt egy új városi
honlap készítése. A régi oldallal ellentétben,
az új weboldal készítésekor figyelembe vették, hogy egyre többen nagy kijelzős okostelefonokon böngésznek a neten. Ez azt jelenti,
hogy a honlap arculatterve először mobilra
készült el, és csak ezt követően hozták létre az
asztali változatot, de az úgynevezett mobile
first szemlélet az egyes funkciók kialakítása
során is prioritás volt.
Az új gyongyos.hu nem csak küllemében,
tartalmában is megújult. Már a nyitóoldalon
megtalálhatók azok a tartalmak, melyek – a
korábbi mérési eredmények alapján – a legkeresettebbek a honlaplátogatók körében. Ilyen
a hulladékszállítással, az egészségügyi ellátással, a koronavírussal vagy a városháza telefonkönyvével kapcsolatos információk.
A weboldal egyaránt kiszolgálja a gyöngyösieket és a város, valamint a Mátra turizmusa
iránt érdeklődőket. Számos olyan tartalom
került fel a honlapra, melyek létrehozásában
városi szintű együttműködés alakult ki: az
önkormányzati intézmények mellett sok segítséget adott a Mátra Múzeum és a Károly
Róbert Campus is, de számos magánszemély
is küldött anyagokat.
Az új interaktív felületek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az oldal látogatói közvetlen kapcsolatba lépjenek az önkormányzattal.

A lakossági bejelentő használata révén a lakosok könnyen és egyszerűen tudnak hibákat
bejelenteni vagy javaslatokat tenni.
Újdonság a weboldalon a város pénzügyeinek a bemutatása. Az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége elektronikus formában
is közzétenni Gyöngyös költségvetését, ez
eddig is megtörtént, de mostantól a K-Monitor közreműködésének köszönhetően az
érdeklődők a bonyolult excel táblázatok helyett egy külön aloldalon, könnyen érthető és
gyorsan átlátható grafikus ábrák segítségével
is tájékozódhatnak a városi büdzséről.
Mindemellett helyet kapott az oldalon a város
elmúlt öt évének költségvetési anyaga is. A dokumentumokat eredeti formában töltötték fel.
Az új gyongyos.hu részletesen bemutatja
az elmúlt másfél évtized helyi, több, mint 10
milliárd forintnyi európai uniós fejlesztéseit,
továbbá a jelenleg is zajló és a még megvalósításra váró beruházásokat is.
Újdonság az oldalon, hogy az önkormányzat működését a korábbinál részletesebben mutatják be. Például a választási
körzetek képviselőt egy utcanévkeresővel és

FELSZÁMOLJÁK AZ ILLEGÁLIS
HULLADÉKLERAKÓKAT
A város környezettudatos fejlesztését szolgálja az a pályázaton elnyert több,
mint 22 millió forintos támogatás, amelyből a közterületeken elhelyezett illegális hulladéklerakókat számolják fel Gyöngyösön. A pályázat segítségével
mintegy 40 helyszínen megközelítőleg 800 köbméter illegálisan elhelyezett
hulladékot gyűjtenek össze, és szállítanak a hulladéktelepekre.
A megtisztítandó helyszínek között van bel- és külterületi lerakó is, felderítésükben a gyöngyösi mezőőrök segítségét is igénybe vette a pályázatot
készítő Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft.
A pályázat a hulladékgyűjtés és -elszállítás mellett lehetőséget biztosít arra
is, hogy megakadályozzák az illegális hulladéklerakók újrakeletkezését. Emellett a pályázat keretében lakossági szemléletformáló kampányokat indítanak,
valamint a város stratégiailag fontos pontjain elhelyeznek hat nagyfelbontású
kamerát. Az illegális hulladéklerakókat a HulladékRadar applikáció letöltése
után a helyszín pontos megjelölésével bárki bejelentheti.
J.M.

egy beágyazott térképpel ellátott felületen
is megtalálhatják az érdeklődők. Emellett a
korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt kapott a
környezetvédelem témaköre is.
Kárpáti István, az új városi honlap kialakítását koordináló alpolgármester elmondta: a
megújult webes felület elkészítésére korábban
pályázatot írt ki az önkormányzat, melyre hét
pályázat érkezett. Ezek közül az ár-érték arányt
figyelembe véve választották ki a nyertest.
– A covid miatti gazdasági bizonytalanság okán különösen fontos volt az átgondolt
és tudatos pénzügyi szemlélet. Külön öröm,
hogy a honlap elkészítésére tavaly előirányzott költségnek csupán az egynegyedét
használtuk fel. Ez annak is köszönhető,
hogy több feladatot mi magunk végeztünk
el a weboldal kialakítása során – tájékoztatott az alpolgármester hozzátéve: az új
honlap elindult, de közel sem tekinthető
véglegesnek, hiszen jellegéből és rendeltetéséből adódóan folyamatosan új funkciókkal fejlesztik majd, és új tartalmakkal töltik
meg. Mindehhez számítanak a lakosság észrevételeire és javaslataira.
J.M.

ÓVADÉKOT CSAK AZ ÚJ BÉRLŐKNEK
KELL FIZETNI
Egy adminisztrációs hiba folytán minden bérlő, aki szerződéses
kapcsolatban áll a gyöngyösi önkormányzattal, értesítést kapott
arról áprilisban, hogy óvadékot kell fizetnie a bérelt lakásért.
Az adminisztrációs hiba oka, hogy nem a módosított, hanem
a korábban elfogadott önkormányzati bérlakásrendelet alapján
értesítették a bérlőket. Az érvényben lévő rendelet alapján az
óvadékfizetés csak az újonnan szerződő bérlőkre vonatkozik,
azokra nem, akiknek meg kell újítaniuk az önkormányzattal érvényben lévő szerződésüket. Másik lényeges módosítás, hogy az
új rendelet értelmében a hetedik évet követően csak a nyolcadik
évben kell megfizetni a 20 százalékkal megemelt díjat. A kilencedik évtől azonban a bérleti díj automatikusan nem emelkedik.
Az adminisztrációs hibáért elnézést kér az önkormányzat,
amely minden bérlakásban élőt újabb levélben értesít az érvényben lévő szabályokról.
J.M.
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A MEGYÉBEN CSAK GYÖNGYÖSÖN LESZ 24 ÓRÁS
ORVOSI ÜGYELET JÚNIUSIG
Civil szervezetek, alapítványok és polgárőrségek támogatásokról, fejlesztésekről
és kitüntetések odaítéléséről is döntött a
város képviselő-testülete áprilisban.

MÁJUS VÉGÉIG MARAD A 24 ÓRÁS
ORVOSI ÜGYELET

Hiesz György polgármester május 31-ig meghosszabbította a 24 órás gyöngyösi orvosi
ügyelet működését, igaz, a szolgáltatás biztosításához anyagi támogatást eddig még nem
kapott a város az azt szorgalmazók részéről.
Június 1-jétől a megye minden más településéhez hasonlóan Gyöngyösön is 16 órás
orvosi ügyelet látja majd el a betegeket. Ahogyan az ország csaknem minden településén,
Gyöngyösön is délután 4 és reggel 8 óra között vehetik majd igénybe az ügyeleti orvosi
ellátást. A 24 órás ügyelet csak hétvégén és ünnepnapokon lesz biztosított. Azt a többletforrást, amit a város a 16 órás szolgáltatás finanszírozásához kap a központi költségvetésből,
júniustól az ügyeletet segítő ápolók és technikai munkatársak béremelésére fordítják.
AZ ANDEZIT KFT. KÁTYÚZHAT A
VÁROSBAN

Az önkormányzat által útkarbantartási és
kátyúzási feladatokra kiírt pályázatra jelentkezők közül az Andezit Kft.-t választotta a testület
a burkolatjavítási munkák elvégzésére. Az idei
költségvetésből Gyöngyösön 33 millió, Mátrafüreden pedig 4 és fél millió forint jut az önkormányzat által kezelt utak karbantartására.
MEGÚJULHAT A BÖLCSŐDE
KONYHÁJA ÉS KÉT ORVOSI
RENDELŐ

Pályázati támogatással újulhat meg a Jeruzsálem Úti Bölcsőde konyhája, amennyiben
a pályázat sikeres lesz. Ehhez az önkormányzat biztosítja a több mint 40 millió forintos
beruházás költségének felét. A korszerűsítés
érintené az elektromos hálózatot és berendezéseket, a vizesblokkokat, valamint fedezné a
külső és belső szakipari munkákat.
Szintén 50 százalékos támogatottságú hazai
pályázat segítheti az Olimpia úton két felnőtt
háziorvosi körzet rendelőjének korszerűsítését. A beruházás költsége meghaladja a 38 millió forintot, melyhez az önrészt, több mint 19
millió forintot, az önkormányzat biztosít.

csökkent a regisztrált bűncselekmények és
a súlyos sérülést okozó közúti közlekedési
balesetek száma, valamint jóval kevesebb tulajdon elleni szabálysértési eljárást kellett indítani. A beszámolóból az is kiderült, hogy az
elmúlt évben jelentősen javult a rendőrség és
a városrendészet együttműködése.
A rendvédelmi szervek és a polgárőrségek
vezetői által írásban tett jelentésüket személyesen is ismertetik majd a képviselő-testület
előtt, miután lehetőség lesz arra, hogy a grémium ismét ülésezzen.
TÁMOGATJÁK A
POLGÁRŐRSÉGEKET

Az önkormányzat kétmillió forintos támogatást biztosít az idei költségvetésből a városban
működő polgárőr szervezeteknek működésük, tevékenységük megsegítésére. A támogatásra május 20-ig lehet pályázni. Az elnyert
összeget egyebek között olyan meghatározott
tevékenységek ellátásához szükséges költségek
finanszírozására fordíthatják mint a rendezvényhelyszínek biztosítása, a polgárőrség feladataival összefüggő oktatási tevékenységek
megszervezése vagy formaruha beszerzése. A
kiemelt támogatást az is indokolta, hogy az
elmúlt egy évben a covid miatt bevezetett veszélyhelyzet okán az önkormányzat többször
is kérte a polgárőrszervezetek segítségét.
PÁLYÁZHATNAK A NYUGDÍJAS
SZERVEZETEK

Támogatást biztosít az önkormányzat a városi
nyugdíjas szervezeteknek is működésük, tevékenységük és programjaik anyagi finanszírozására. Az idén erre a célra rendelkezésre álló
másfél millió forintból olyan szabadidős tevékenységekre is költhetnek a szervezetek, melyekre a járvány miatt eddig nem volt lehetőségük, de a támogatás felhasználható a nyugdíjas
szervezetek egymás közötti kapcsolattartására
is. A pályázatokat május 20-ig lehet benyújtani.
ALAPÍTVÁNYOKNAK IS SEGÍT A
VÁROS

JAVULTAK A RENDŐRSÉGI
MUTATÓK

Idén 580 ezer forint jut a város költségvetéséből a
vezetői és a képviselői keretek terhére a Muzsikál
az Erdő Alapítvány, a Berze Iskolafejlesztési Alapítvány, a Dobó-kocka Egészséges Óvodásokért
Alapítvány, az Alapítvány a Dobó Utcai Bölcsőde Gyermekeiért, a Boldog Gyermekkor Alapítvány, az Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány
és a Vadas Jenő Alapítvány támogatására.

Az áprilisi napirendi pontok között szerepelt
a helyi polgárőrségek és a városrendészet tevékenységéről szóló beszámolók elfogadása,
valamint a Gyöngyösi Rendőrkapitányság
tájékoztatója a tavalyi év közrend-közbiztonsági helyzetéről. Ez utóbbiból kiderült, hogy
Gyöngyösön az előző évhez képest 2020-ban

Döntés született arról, hogy idén kiket illet meg
a Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa elismerés. A díjat Dely Zoltánné, a Fecske Úti Tagóvoda nyugalmazott óvónője, Oroszi Hajnalka,
az Egressy Béni Kéttanítási Nyelvű Általános
Iskola intézményvezető-helyettese, valamint

PEDAGÓGUSOKAT JUTALMAZNAK

Molnár Tamás, a Berze Nagy János Gimnázium
tanára veheti majd át a városi ünnepségen.
HELYI TÁMOGATÁST KAPTAK

Áprilisban két fiatal pár fordult helyi támogatási kérelemmel az önkormányzathoz. Kérésüket méltányolta a polgármester, így mindkét kérelmező 500 ezer forint kamatmentes
és 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet lakhatási körülményeik megteremtésére fordíthatnak.
LAKÁSCSERE: HOGY MINDENKI
JÓLJÁRJON

Az új lakásrendelet értelmében az önkormányzat arra ösztönzi a városi bérlakásokban élőket,
hogy igényjogosultságuknak megfelelő nagyságú ingatlanokban lakjanak. Ennek jegyében
méltányoltak három lakáscsere iránti kérelmet
is. A lakáscsere anyagi megtakarítást is jelent
azoknak a bérlőknek, akiknek kisebb ingatlanra van szükségük, és kényelmesebb lakhatást
tesz lehetővé azoknak a kisgyermekes családoknak, akik nagyobb lakásra tartanának igényt. A
lakáscsere-szándékok továbbra is elsőbbséget
élveznek az ingatlant igénylők esetében.
ÁPRILISBAN IS SEGÍTETTEK A
VÁROSVEZETŐK

A városvezetők önként határoztak úgy, hogy
minden hónapban magánemberként felajánlanak valamilyen nemes cél érdekében 20-20
ezer forintot leadózott jövedelmükből. A
tisztségviselők áprilisban egy olyan gyöngyösi óvodás autista kisfiúnak nyújtottak segítséget, akit az édesanyja egyedül nevel.
KÉT VÁLLALKOZÁS KÉRT
SEGÍTSÉGET

Két helyi kkv-szektorhoz tartozó vállalkozás fordult segítségért az önkormányzathoz,
miután a koronavírus-járvány jelentős anyagi
nehézséget okozott számukra. A város által
létrehozott Covid Segélyalapból márciusban
a Gyöngyösi Állatkert kapott támogatást,
az áprilisi döntés értelmében 250-250 ezer
forintos anyagi segítségben részesül a Kulacs
Bisztró Kft. és a Mátra Fitness Kft.
MEGÚJUL A SZENNYVÍZHÁLÓZAT

A víziközmű használati díj terhére több mint
180 millió forintból kezdődhet el a mátrai
szennyvízhálózat egyes szakaszainak felújítása Mátrafüred és Sástó között, valamint
a mátrafüredi végátemelő korszerűsítése. A
költségeket az önkormányzat a Heves Megyei Vízműtől Zrt.-nek bérbe adott létesítményekből befolyt bérletidíjból fedezi.
A korszerűsítésre azért van szükség, mert
az 1950-es években készült mátrai szennyvízhálózat nagyon rossz állapotban van, emiatt
gyakori volt az üzemzavar.
J. M.
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AMI ITT TART, AMI MEGTART

KALÁCSI RENÉ ÉPÍTÉSZMÉRNÖK

Tipikus kisvárosi ember vagyok.
A
Műszaki
Egyetemet Budapesten végeztem el, de nem
lubickoltam a
fővárosi környezetben. Emellett az is fontos
tényező volt az
életemben, hogy
amikor végzős
Kalácsi René
egyetemista voltam, akkor alapította meg saját cégét Gyöngyösön édesapám két mérnöktársával, így
adódott a lehetőség, hogy statikus kollégák
mellett tanulhattam meg a szakma gyakorlati
tudnivalóit.
A munkánk nem csak matematikáról, fizikáról és tervrajzokról szól, hanem azokról
az emberekről is, akik az általunk tervezett
épületeket használják. Nekem fontos, hogy
ismerjem, tudjam, ki a megrendelő, hogy
a számára legmegfelelőbb terveket tudjam
elkészíteni. Erre egy nagyvárosban sokszor
nincs lehetőség.
Gyöngyös egy emberközeli, bejárható, befogható méretű város. Sok helyi értékkel rendelkezik, melyekre büszkék lehetünk. Itt van
nekünk a Mátra minden jóságával. A környező hegyek és a város is sokszor előcsalogatja a
fotós énemet.

Nem mellesleg az is fontos, hogy a városban
van kereslet a szakmánkra. Büszke vagyok
arra, hogy a mi vállalkozásunk tervezte meg
azt a legnagyobb gyöngyösi gyárépületet,
amit helyi mérnökök terveztek meg a városban. Természetesen biztos van nagyobb
kihívás egy negyvenezer négyzetméternél
nagyobb gyáregység megtervezésére például Budapesten, de nekem nem érne annyit,
mint az, hogy itt élhetek és dolgozhatom.

de folyamatosan próbálunk, az akusztikus
formációnk örökké élni fog. A nagyzenekaros együttesünk a koronavírus-járvány óta
szünetel, nem tudjuk, mikor léphetünk fel
ismét.
FARKAS ÁDÁM LABDARÚGÓJÁTÉKVEZETŐ

TUFESCU CSENGE ÉNEKESNŐ

Húsz év után
költöztem
vissza
végleg
Budapestről
Gyöngyösre. Itt
vannak a gyökereim, a családom
és a barátaim,
szinte minden
ideköt. Budapesten is szerettem élni, de az
utóbbi években
Tufescu Csenge
már nem használtam ki a főváros adta előnyöket. Egyre
kevesebbet jártam szórakozni, például színházba, hétvégenként inkább hazajöttem. Budapesten pezsgett az élet, de bevallom, most
már jól esik egy kicsit lelassulni.
Nagyon szeretem Gyöngyösben, hogy kisváros, szinte minden karnyújtásnyira van. Az
emberek sokkal közvetlenebbek, mint Budapesten. Itt ismerős arcokkal találkozom az utcán, és mindenhol szeretettel fogadnak. Természetesen a fővárosban is megvolt az a néni,
akitől vásárolni szerettem a piacon, ott is volt
kedvenc kávézóm, de itt sokkal nyitottabbak
az emberek.
A lakhelyváltással a korábbi munkahelyemet
is feladtam. Hamarosan Gyöngyösön folytatom a vállalkozásomat, hiszen az éneklés
mellett évek óta a szépségiparban dolgozom.
A zene sem hiányzik majd az életemből. A
szintén gyöngyösi Czirák Balázzsal ketten
alapítottuk meg a Random Acoustics nevű
zenekart. Balázs már nem él Gyöngyösön,
FOTÓ: PINTÉR ÁRPÁD

Miért éppen Gyöngyös? – tettük fel a
kérdést azoknak a gyöngyösieknek, akik
kvalitásaiknál, adottságaiknál, szakértelmüknél fogva bárhol az országban megállnák a helyüket. Ők mégis Gyöngyöst
választották, itt alapítottak családot, itt
képzelik el a jövőjüket.
A hagyományok szerint – amíg abba
bele nem szólt a covid-járvány – május
közepén ünnepeltük Gyöngyös várossá
nyilvánításának évfordulóját. Ennek idén
immár 687 éve.
E születésnap kapcsán készült összeállításunk.

Farkas Ádám

Nem
vagyok
tősg yökeres
gyöngyösi, de
már több mint
húsz éve élek a
városban, ahol
végleg otthonra
találtam. Ami
itt tartott, és itt
tart a mai napig,
az a családom.
Hosszú
távra
tervezünk, miután itt épül a

családi házunk.
A feleségem gyöngyösi születésű, édesapám
pedig évtizedekkel óta Mátrafüreden él, tanulmányaim befejezése után kerültem ide, és
vele kezdtem el dolgozni gyöngyösi vendéglátó vállalkozásában. Az elmúlt években már
nem csak a családom, a sport révén is sok kötelék kapcsol a városhoz, amit megszerettem.
Szeretem a Mátrát is, én magam is hegyek
között nőttem fel, igaz a Mátra túloldalán,
Istenmezején.
A feleségem is labdarúgó-játékvezető, a
munkánk miatt mindketten sokat utazunk,
ezért kifejezett előny, hogy Gyöngyöshöz
közel van az autópálya. A város fekvése kiváló, innen az ország keleti és nyugati fele,
valamint a főváros is gyorsan, könnyen megközelíthető.
Fel sem merült bennünk, hogy máshová, akár
a munkánk miatt Budapestre költözzünk. Ma
már számos barátság engem is ideköt. Nagyon
szeretjük a városi rendezvényeket, a családdal
és a barátokkal is szívesen részt veszünk ezeken az eseményeken, de egy mátrai kirándulás
is mindig nagyon jó családi program.
Juhász Marianna
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MINDEN PÁLYÁZAT A GYÖNGYÖSIEK
ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA

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

MIT JELENT A CCLD?

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

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

A Gyöngyösi Újság áprilisi lapszámában
bemutattuk azokat a fejlesztéseket, amelyek

már megvalósultak. Ígéretünkhöz híven most azokat a beruházásokat vesszük sorra, amelyek
épp teljesülnek, vagy még kivitelezésre várnak.
• Két és fél millió forintot nyert
a Gyöngyös értékei a filmvásznon elnevezésű projekt megvalósítására a Gyöngyösi TV
Nonprofit Kft., amely a támogatásból két gyöngyösi témájú
dokumentumfilmet
készít,
valamint beszerez egy digitalizálásra alkalmas berendezést.
• A Gyöngyösi Kulturális NonA pályázat a borászati hagyományok
profit Kft. 5 millió forintot
népszerűsítését is segíti
költhet az „Egyenlő jogok,
egyenlő lehetőségek” elnevezésű kulturális sportolási és rekreációs szolgáltatásokat. A
megújuló épület helyet ad a múzeum melrendezvénysorozatára.
• Gyöngyös önkormányzata és a Mátra lett egy sportdiplomáciai, sportegészségMűvelődési Központ (MMK) 135 millió ügyi és egy egészséges életmód centrumnak,
forintot fordíthat az MMK kulturális inf- ahol berendeznek egy konferenciatermet és
rastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztésére, sporttörténeti kiállítás gyanánt kialakítanak
hogy megújuljon a művelődési ház belső egy „büszkeség-falat” is.
További egy-egymillió forintból valósultere. Jelenleg zajlik a projekt előkészítése,
egyebek között építész-, villamos-, tűz- hat meg egy, a helyi borászat értékeit bemuvédelmi és statikai tervezőkkel, akiknek tató program.
A már befejezett, valamint a folyamatban
összehangolt munkája eredményeként a
projekt zárásakor egy modern, biztonsá- lévő pályázatok megvalósítására Gyöngyös
gos és szép Mátra Művelődési Központot önkormányzata csaknem 400 millió forintot
nyert, de az elnyert támogatásból fedezik a
adhatnak majd át a nagyközönségnek.
• Négy millió forintos támogatás áll ren- CLLD lebonyolítását biztosító munkaszerdelkezésre arra, hogy Gyöngyös Város vezet működtetését is.
A munkaszervezet feladata volt az igényfelBarátainak Köre, a Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület és a Gyöngyösi mérés, amely alapján a HACS kialakította a
Kulturális Nonprofit Kft. a várost tovább Helyi Közösségfejlesztési Stratégiát, majd ezek
alapján meghatározta a pályázati törekvéseket.
gyarapító terveket valósítson meg.
Az iroda munkatársai készítették el a páA 2016-ban Pro Civitate díjjal kitüntetett
Gyöngyös Város Barátainak Köre közhasz- lyázati felhívásokat, továbbá segítenek a
nú egyesület formájában évek óta részt vesz pályázatok megvalósításában, kapcsolatot
Gyöngyös kulturális életének szervezésében. tartanak az Irányító Hatósággal, valamint
A jövőben kiemelt céljuk egy olyan gyűjte- koordinálják a pályázat egész folyamatát.
A munkaszervezet továbbra is várja a vámény összeállítása, amely sportmúzeumként mutatná be Gyöngyös sportrelikviáit, a ros fejlődésére irányuló egyéb javaslatokat,
gyöngyösi sportolók kiemelkedő teljesítmé- valamint a leendő sportmúzeum számára felnyét. A CLLD kétmillió forintos támoga- ajánlott relikviákat. Ha ötlete van, vagy tud
tást biztosít arra, hogy a városi sportcsarnok segíteni, akkor keresse a Gyöngyösi Városmellett kialakíthassanak egy színvonalas ál- térségfejlesztő Irodát (Gyöngyös, Fő tér 10.)
landó kiállítást. A tervezett sportmúzeum hétfőn 8-12 óra, kedden 12-16 óra, valamint
az önkormányzat egy másik elnyert pályá- pénteken 8-12 óra között. Információ kérzata által megvalósuló úgynevezett „Aktív hető a kapcsolat@clldgyongyos.hu, illetve a
Ház” kialakításánál kap szerepet. A Dr. 70/930-32-89-os telefonszámon.
További információ található a www.
Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok
mellett található épület a sportolók és a la- clldgyongyos.hu és a megújult www.gyonkosság számára egyaránt nyújt majd további gyos.hu oldalon.
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RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS
MI A RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS?

A részvételi költségvetés először a brazil
Porto Alegre városában indult el, mára pedig
a világ több ezer településén működő intézmény, melynek lényege, hogy az adott település költségvetésének egy adott részéről a
lakosság közvetlenül dönthet. Magyarországon az „első fecske” Kispest volt 2016-ban,
majd 2019 után számos más önkormányzat
vezette, vagy éppen vezeti be, ahogyan idén
Gyöngyös önkormányzata is – a 2019-es választási programnak megfelelően.
MIÉRT LEHET EZ HASZNOS
MINDANNYIUNKNAK?

A városi költségvetésnek sokféle szempontnak, jogszabálynak kell megfelelnie,
és ezen kereteken belül a képviselő-testület
igyekszik a lakosság legnagyobb megelégedésére kidolgozni azt. Ugyanakkor nyilvánvaló,
hogy számos egyéb hasznos és megvalósítható ötlet is lehet. A részvételi költségvetés
ezeknek ad teret, és egyben nyújt lehetőséget arra, hogy mindezekről maga a lakosság
dönthessen.
A projekt nem titkolt célja az is, hogy
szeretnénk, ha a lakosság megismerné a költségvetési tervezés témakörét, az egyes beruházásokhoz szükséges erőforrások nagyságrendjét is. Hisszük, hogy a folyamatban való
részvétel mindenképp erősítheti a helyi demokráciát és színesítheti a városi közéletet.

A RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS
MENETE

1. Javaslattétel – Bárki küldhet javaslatot,
akár többet is, papíralapon és online is.
Fontos, hogy:
• a javaslatok az önkormányzat hatáskörébe tartozzanak. Egy javaslat lehet
bármilyen jó, nem lehet megvalósítani,
ha az önkormányzatnak nincs hozzá
megfelelő jogköre.
• a javaslat 200 ezer és 2 millió forint
közé eső összegből magvalósítható legyen. Ennek oka, hogy több ötlet is
megvalósulhasson, azonban az sem jó,
ha túlzottan szétaprózódik a keret.

• olyan javaslatok valósuljanak meg,
amelyeknek a következő években számottevő fenntartási költsége nincs.
• egy javaslat, illetve annak a megvalósulása ne egy-egy szűk csoport, hanem a
városi közösség hasznára váljon.
2. Szűrés – Csak technikai jellegű, a fenti
kritériumok alapján.
3. Szavazás – A lakosság szavazással dönt,
a legtöbb szavazatot elnyert javaslatokat
pedig az önkormányzat valósítja meg.
Minden lakos három projektre szavazhat.
A projekt menetével és egyéb részletekkel
kapcsolatban a gyongyos.hu oldalon találnak bővebb tájékoztatókat.

Részvételi Költségvetés – Gyöngyös

JAVASLATTÉTELI LAP

Tegyen egy, vagy akár több javaslatot, hogy a részvételi költségvetés keretén belül mit valósítson meg az önkormányzat!
Fontos: javaslata az önkormányzat hatáskörébe tartozzon, és várható költsége 200 000 és 2 millió Ft között legyen; ne jelentsen későbbi jelentős fenntartási költséget, valamint közösségi érdeket szolgáljon. A javaslattétel módjai: online, postai levél
(3200, Gyöngyös, Fő tér 13.) és a kihelyezett gyűjtődobozok. Részletes leírás a feltételekről és az online javaslattételi űrlap
elérhető: www.gyongyos.hu
Beadási határidő: 2021. június 14.
Javaslat megnevezése: _______________________________________________________________
Javaslat leírása: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Becsült költség (nem kötelező): ______________________________________
név:

____________________________________________________________

e-mail: ____________________________________________________________
tel:

____________________________________________________________

aláírás: ___________________________________________________________
Hozzájárulok, hogy javaslatom mellett a nevem is megjelenjen a gyongyos.hu oldalon: o Igen o Nem
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ÚJRAGONDOLT SZOLGÁLTATÁSOK A COVID IDEJÉN
A járvány több szolgáltató életét megnehezítette. Az üzletek bezárása anyagilag
és lelkileg is megterhelő volt sokaknak.
Összeállításunkban annak jártunk utána,
hogyan élték meg a kényszerpihenőt a
gyöngyösi vállalkozók.

TÓTH SÁNDOR, EDZŐ

Tavaly tavasszal, a
járvány kezdetén, sok
edzőterem biztonsági
okokból bezárt. Igaz,
nyáron kinyithattunk,
de ez az időszak az
edzőtermekben
holt
szezonnak számít. Sokan inkább a szabadTóth Sándor
ban kerékpároztak vagy
kocogtak. Már ekkor azt tapasztaltam, hogy
sokan elkezdtek sporteszközöket vásárolni,
hogy otthon is tudjanak sportolni. Ősszel
ismét kezdtek megtelni a termek, de novemberben újra be kellett zárni az edzőtermeket. Szerencsére én már tavaly tavasszal
kidolgoztam egy stratégiát erre az esetre, így
gyorsan át tudtunk állni online edzésre. A
sporteszközöket, amelyekkel addig a teremben dolgoztunk, ki lehetett bérelni, így haza
kerültek a spinning kerékpárok. Ám sokkal
többre lett volna szükség, mint amennyit
biztosítani tudtam. Ez a probléma nem csak
nálam, hanem országosan is jelentkezett. Az
edzéseket a közösségi médián keresztül, egy
privát csoportban lehetett követni.
Az órákért nem kellett fix összeget fizetni, mindenki annyit utalt, amennyit tudott,
hogy ezzel is támogassa a munkámat. Bíztam
az emberekben, egymást segítettük, és nagyon
fontos volt, hogy életben maradjon a közösség.
Jó érzés volt, hogy hónapokon keresztül,
és most is szívesen támogatják a munkámat.
Nekem nagyon fontos volt, hogy foglalkozhattam azzal a közösséggel, amit az évek alatt
felépítettünk, hiszen a személyes kontaktok
teljesen elvesztek, és a közösség energiájából
így mi, edzők sem tudtunk töltekezni. Ezen
enyhített némiképp az online edzés. Hetente
többször, szinte minden nap jelentkezek még
most is élőben. Van, hogy 10-en 12-en, de
van, amikor akár 60-70-en is követnek.

FODOR ÉVA, FODRÁSZMESTER

A szakmánkban a
legtöbbünket váratlanul érte a járvány miatti bezárás. Erre fel sem
lehetett készülni, nem
tudhattuk, hány hónapig tart majd. Ez nem
csak anyagilag rótt ránk
plusz terhet, hanem lelFodor Éva
kileg is. Engem nagyon
rosszul érintett a bezárás. Otthon az elmaradt feladataimat elvégeztem, egyéb tervem
nem volt.
Nem tudom, a fodrászatoknak miért kellett
bezárniuk, hiszen egyszerre csak egy vendéggel tudunk foglalkozni. Én is időpontra dolgozom, ahogy a legtöbb fodrászatban. Biztos
vagyok benne, hogy meg tudtuk volna úgy
oldani, hogy a vendégek ne találkozzanak egymással. Nehéz volt ez a kényszerhelyzet még
úgy is, hogy a gyerekeim már önálló életet
élnek. Ilyenkor a tartalékait éli fel az ember,
hogy túlélje a nehéz időszakot.
Amikor újra kinyithattunk, mindenki
azonnal fodrászhoz akart jönni. Nehéz volt
megoldani, hogy mindenkinek találjunk optimális időpontot, de örülök, hogy ismét dolgozhatom.
ROSTÁS RITA, ÜZLETTULAJDONOS

Miután számos rendezvény, közösségi program, ünnepség, mint
például a szalagavatók,
a bálok, a lakodalmak,
a színházlátogatás régóta elmaradt, és sokan
hosszú ideje otthonról
dolgoztak, így jóval alaRostás Rita
csonyabb volt az igény a
csinos, alkalmi termékekre. Ez a járványhelyzet miatt bekövetkezett változás komolyan
érintette az üzletünket. Mindemellett időszakokra be is kellett zárnunk, így komoly kihívást jelentett, hogy a kollégánkat minden
nehézség ellenére alkalmazni tudjuk.
Vásárlóinkkal a közösségi oldalakon keresztül tartottuk a kapcsolatot. Mivel sokan
nem szívesen mozdultak, mozdulnak ki ott-

honról, ezért új lehetőségként Gyöngyösön
és környékén, valamint Hatvanban és környékén ingyenes kiszállítást végzünk, illetve
távolabbi településekre postázunk is. Előfordult, hogy a zárva tartás alatt, a házhozszállítással mentettünk meg egy menyasszonyt az
esküvője előtt.
Változtatnunk kellett a termékskálán is,
alkalmazkodva a vásárlói igényekhez. Sokkal kisebb volt az igény egy alkalmi harisnyanadrágra, mint például egy kényelmes
köntösre.
A közösségi oldalakon továbbra is folyamatosan bemutatjuk termékeinket, de sok
törzsvásárlónk keres minket telefonon vagy
üzenetben. Ezeket a kényelmi szolgáltatásokat továbbra is megtartjuk, így azokhoz is
eljutnak termékeink, akik nem szívesen mozdulnak ki, vagy épp nincs idejük, módjuk
eljönni hozzánk.
DR. HOLLÓ ERVIN
ÜGYVEZETŐ,
ÉTTEREMÜZEMELTETŐ

Gyöngyösön
két
helyszínen is végzünk
éttermi szolgáltatást. Az
egyiket a Károly Róbert
Campuson, a másikat a
dr. Holló Ervin Hotel Opálban, ahol a
covid járvány miatt hozott intézkedések hatására tavaly a szállodai
tevékenység leállításával az étterem is bezárt.
Majd a rendeletek változtatásával az üzleti
célú szálláshely-szolgáltatás üzemelhetett,
így a megszálló vendégek a szálloda éttermében fogyaszthattak, de külső vendégek fogadására továbbra sem volt lehetőség.
A Károly Róbert étterem pedig, mivel elsődlegesen a Károly Róbert Campus dolgozóinak, illetve hallgatóinak étkezési igényeit
szolgálta ki, a felsőoktatás teljes leállásával,
valamint a családi, céges és gálarendezvények betiltásával az étterem teljes bezárását
jelentette volna. A teljes leállást azzal előztük
meg, hogy erősítettük a külső kiszállítási tevékenységet, aktívabban jelen voltunk a közösségi médiában.
Pásztor Csilla
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SZÜLÉS ALATT ÉS UTÁN IS EGYÜTT LEHET A CSALÁD
kap tápszert egyetlen újszülött
sem.
Az elnyert összeg jóvoltából
az osztály dolgozóinak képzéseket tartanak, melynek célja
a szülés minél jobb kisérése,
segítése. Kialakítottak és megfelelő tárgyi eszközökkel látták
el azt a helyiséget, melyet az
anya- és családcsoportok, a
szoptatást segítő csoportok, a
szülésfelkészítő tanfolyamot
látogatók is igénybe tudnak
A gyöngyösi kórházban már kádban is vajúdhatnak venni. Állandó pszichológust
és szülhetnek a kismamák
foglalkoztatnak, aki naponta
„aranyóra” szabályát, ami lehetőséget ad arra, találkozik a várandós anyukákkal, gyermehogy a szülést követő néhány órát együtt kágyasokkal, részt vesz a szülésfelkészítés
tölthessék a szülők kisbabájukkal. Emellett folyamatában, közreműködik a segítségre
propagálják a szoptatás fontosságát is, és az szorulók kiszűrésében a szülés előtt, és a korai
osztályon gyermekorvos javaslata nélkül nem gyermekágyban.
FOTÓ: CZÍMER TAMÁS

K

ádban szülés és vajúdás, sétálva vajúdás, szülőágyon vagy
szülőszéken szülés – mindezek
az együtt-szülés és az alternatív szülés optimális feltételei, melyek már a
gyöngyösi Bugát Pál Kórházban is adottak.
A korszerűsítés a kormányzat Családbarát
Szülészet 2019-es programja jóvoltából
több mint 53 millió forintból valósult meg.
A felújítás eredményeként a kismamák és az
apukák megszépült, modern körülmények
között élhetik meg a születés misztériumát,
miközben az anyák nagyobb biztonságban
és barátságosabb környezetben érezhetik
magukat.
A korszerűsítés révén klimatizálták a szülőszobákat, a szülészeti osztály előterét úgy
alakították ki, hogy egy családias nappalira
hasonlítson, ahol gyereksarok is van.
A kórházban lassan két éve alkalmazzák az

CSALÁDI PROGRAM LETT A VERSKVÍZ
Átvették nyereményüket a magyar
költészet napja alkalmából meghirdetett
verskvíz nyertesei. A szerencsés játékosok főként Gyöngyöshöz kapcsolódó
könyveket kaptak ajándékba.

városborral is megjutalmazta a szerencsés
játékosokat.
A nyertesek elmondták, mindketten nagyon szeretik a verseket, elősorban ezért töltötték ki a kvízkérdéssort.
Ruzsomné Juhász Bernadett elmondta,
örömmel játszottak iskolás gyermekével, aki
nagy segítségére volt a helyes válaszok kiválasztásában. Vas Richárd pedig, amikor rátalált az önkormányzat honlapján az online játékra, először csupán arra volt kíváncsi, vajon
emlékszik-e még az irodalomórán tanultakra.

A nyertes, Ruzsomné Juhász Bernadett

Csaknem 120 megfejtés érkezett a Gyöngyös
önkormányzata és a Vachott Sándor Városi
Könyvtár együttműködésében meghirdetett
online kvízjátékra. A játékosoknak ismert
magyar költők népszerű verseiből összeállított kérdéssorra kellett tíz helyes választ
adniuk ahhoz, hogy megnyerjék az értékes
könyvcsomagok egyikét.
A lírakedvelők közül három játékosnak
kedvezett a szerencse, közülük ketten, Ruzsomné Juhász Bernadett és Vas Richárd
átvették nyereményüket Hiesz György polgármestertől, aki gratulált a nyerteseknek,
és a könyvcsomagok mellé egy-egy palack

Vas Richárd Hiesz györgy polgármestertől vette át nyereményét

Az eredmény végül dupla örömet hozott a hibátlan válaszokkal és az megnyert ajándékkal.
A harmadik nyertes, Burucz Mária más
elfoglaltsága miatt később vette át nyereményét.
Juhász Marianna

In memoriam
KISS ANTAL
(1936-2021)
Nyolcvanöt éves korában
elhunyt Kiss Antal gyalogló, a mexikóvárosi olimpia
ezüstérmese, Gyöngyös
díszpolgára.
Az egykori kiváló atléta
Gyöngyösön végezte iskolai tanulmányait, és itt
szerzett géplakatos végzettséget. Testnevelő
tanára, Kömlei Károly hatására 1951-ben
kezdett el atletizálni, és még ebben az évben
a Normafánál rendezett erdei futóbajnokságon országos bajnok lett. Egészen 1960-ig
sportolt közép- és hosszútávfutóként. Tizenegyszeres magyar bajnok volt, a címek
közül ötöt egyéniben, hatot pedig csapatban
szerzett meg. A magyar válogatott szerelését
1961-től tizenkilencszer húzhatta magára.
Kiss Antal az 1968-as olimpián 50 kilométeren a második helyen végzett, néhány
nappal azután, hogy 20 kilométeren a 14.
pozícióban ért célba. Indult az 1972-es
müncheni olimpián is.
Pályafutása során számos magas rangú
elismerésben részesült, 2007-ben Gyöngyös
díszpolgára lett. Nevét 2013 óta viseli a
gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános
Iskola tornacsarnoka.
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COVID IDEJÉN IS SZÜKSÉG VAN ANYATEJRE

koronavírus járvány ellenére is fogadja az édesanyák többlet tejét az
anyatejgyűjtő állomás Gyöngyösön. A babák nincsenek veszélyben, miután az anyatejben nem választódik
ki a vírus, mert azt csak cseppfertőzéssel lehet
elkapni. Ám minden tejadó anyának szigorúan be kell tartania a higiénés szabályokat.
Bankáné Gergely Katalin, a gyöngyösi
Anyatejgyűjtő Állomás asszisztense elmondta: a tapasztalatok azt mutatják, hogy az
anyatejjel táplált csecsemők ellenállóbbak
egyes fertőző betegségekkel szemben, továbbá jobban fejlődnek testileg és szellemileg
is. Emiatt legalább 6 hónapos korig tanácsos
lenne anyatejjel táplálni a csecsemőket.
Az az édesanya, aki saját gyermeke táplálá-

sán túl többlet tejmennyiséggel rendelkezik,
csecsemője 8 hónapos koráig adhatja le az
anyatejet a gyöngyösi állomáson, naponta
legfeljebb 800 ml-t. A tejadónak literenként
2700 forintot fizetnek átutalással.
A tejadó csak egészséges és negatív eredményű vizsgálatokon átesett anya lehet, aki

nem dohányzik, alkoholt, drogot nem fogyaszt, szervi betegség miatt pedig nem szed
gyógyszert.
A leadott anyatejet először leszűrik, bevizsgálják, majd hőkezelik, 65 fokon 30 percig
pasztörizálják, lehűtik, és névre szólóan készítik el a babáknak.
Gyöngyösön közel tíz anyuka ad le tejet
rendszeresen, az anyatejet igénylők száma
változó, 3-13 között mozog. Az anyatejet
gyermekorvos által vonalkódos vényre felírva
lehet igényelni. Az anyatejgyűjtő állomás a
védőnői tanácsadó melletti épületben található, amit a Vezekényi utca felől lehet megközelíteni, de tejadónak vagy tejigénylőnek
telefonon is lehet jelentkezni a 70/931-5945ös telefonszámon.
Pásztor Csilla

KÉT ROBOGÓT KAPTAK A GYÖNGYÖSI POLGÁRŐRÖK
Két kismotort és tizenkét kerékpárt
kapott közel kétmillió forint értékben a
Heves Megyei Polgárőr Szövetség az
Országos Baleset-megelőzési Bizottságtól. A járműveket hét megyei polgárőr
egyesület között osztották szét.

A Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület két kismotort vehetett át, a
boldogi, a kápolnai, a maklári, a markazi, a
mátraderecskei és a sarudi polgárőrség pedig
két-két kerékpárt kapott.
Juhász Gábor, a Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnöke elmondta, hasznosak lesznek a járművek, mert
az új kismotorokkal hatékonyabban dolgozhatnak, és segítik majd a városrendészekkel
való együttműködést is, mert már közösen
tudnak motorral is járőrözni.
–Nagyon örültünk a két robogónak, hiszen a gépjárműparkunkba jelenleg csak egy

A robogókkal motoros járőrözésre is
lehetőségük lesz a polgárőköknek

autó van, amit szintén pályázat útján nyertük – tette hozzá az egyesület elnöke, akitől megtudtuk, a koronavírus-járvány miatt
jelentősen átalakult a gyöngyösi polgárőrök

munkája, sokkal nagyobb szerepet kap a karitatív tevékenység,
miután részt vesznek az idősek
támogatásában, ha kell, bevásárolnak nekik, vagy kiváltják
a gyógyszereiket, emellett két
általános iskolának is segítenek
abban, hogy házhoz viszik a diákoknak a kinyomtatott leckéket.
Mindemellett 24 órás szolgálatot láttak el januárban a Verseny
utcai lakásrobbanást követően, de
részt vettek az év elején a mátrai
forgalomterelésében, tavasszal
pedig az üzletekben és a piacokon
is ellenőrizték a védelmi szabályok betartását, miközben a hétvégi szolgálatokkal ellátták a városban a közrend és közbiztonság védelmét.
Széles Nikolett

SE TÁVIRATOT, SE NAPILAPOT KORSZERŰBB ÉS NAGYOBB LESZ A
NEM KÉZBESÍT A POSTA
BÖLCSŐDE
A Magyar Posta április 30-án kézbesítette az utolsó táviratot, és
ezzel egyidőben megszüntette a Posta-Világfax szolgáltatást is.
A változásnak az az oka, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen
csökkent a távirat iránti igény. A döntés nem példa nélküli, számos európai országban már korábban megszűnt a szolgáltatás.
A távirat a maga korában óriási jelentőségű információtovábbító médium volt, de népszerűsége a telefon széleskörű elterjedésével és az internet rohamos fejlődésével drasztikusan csökkent.
– Míg 30 évvel ezelőtt mintegy nyolcmillió táviratot küldtek
egymásnak üzleti és magán ügyfelek, addig az elmúlt években
tízezres nagyságrend volt jellemző – mondta Panulin Ildikó, a
Magyar Posta Zrt. szóvivője.
A cég július 1-jétől nem kézbesíti a napilapokat és a szórólapokat sem. Ezt a megrendelések csökkenések indokolja.
Széles Nikolett

Javában zajlik a Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Tagóvoda felújítása, a munkálatok nagy részével már végeztek a szakemberek. Miután az épületet
hőszigetelték, bevakolták, és az intézmény működését biztosító gépészetet is korszerűsítették.
A korszerűsítés mellett bővült is a bölcsőde, amely két új csoportszobát
kapott, melyeket egy folyosó köt össze a régi épülettel. A bővítésnek köszönhetően közel ötven bölcsődés korú gyermeket tud majd fogadni az intézmény. A csoportszobához természetesen kiszolgáló helyiségek is épültek.
Hiesz György polgármester a beruházás kapcsán elmondta: annak érdekében, hogy a gyerekek számára maradjon elegendő terület az udvari
játszáshoz, a tervek szerint a Mérges úti lakótelep parkolója felé bővítenek az intézmény udvarát.
A tavaly decemberben indult felújítás közel 250 millió forint európai
uniós támogatásból valósul meg, és a tervek szerint a nyár közepére be is
fejeződik.
Lónyai Linda
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SEGÍT A KORONAVÍRUS ELLENI OLTÁS
REGISZTRÁCIÓJÁBAN A GYÖNGYÖSI ÖNKORMÁNYZAT
A tapasztalatok alapján sokaknak problémát jelent online bejelentkezni a koronavírus elleni védőoltásra, ezért a gyöngyösi
önkormányzat munkatársai április 1-jétől
segítséget nyújtanak mindazoknak, akik
erre igényt tartanak.

Magyarországon a koronavírus elleni védőoltás ingyenes és önkéntes, így regisztrálni
szükséges ahhoz, hogy valaki megkapja.
Akik szeretnének regisztrálni a koronavírus
elleni oltásra, azonban számítógép és egyéb
infokommunikációs eszköz hiányában, vagy

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

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

AZ OLTOTTAK LEJÁRAT NÉLKÜLI KÁRTYÁT KAPNAK

A

négymilliomodik oltást követően
megnyithattak a mozik, az edzőtermek, a színházak, az éttermek
belső részei, illetve a szállodák.
Ezeket a szolgáltatásokat azonban csak azok
vehetik igénybe, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Sokaknál azonban hamarosan lejár az okmány érvényessége, de vannak
olyanok is, akik még meg sem kapták, vagy ha
mégis, a kártyájukon helytelen adatok szerepelnek.
Fontos, hogy akik megkapták a védőoltást, lejárat nélküli kártyát kapnak. Akik
átestek a fertőzésen, azok fél évig érvényes
kártyát kapnak. Akik pedig tünet nélkül es-

Mostantól lesz igazán fontos, hogy
kinek van védettséget igazoló
kártyája, és kinek nincs

tek át a betegségen, és vérvizsgálat mutatta
ki szervezetükben az antitesteket, azoknak

HA KÉRIK, AZ ORVOSOK
MUNKÁJÁT IS SEGÍTI AZ
ÖNKORMÁNYZAT
Jelentős terhet ró a háziorvosokra és az asszisztenseikre az oltásokhoz
kapcsolódó adminisztráció. Ezért a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség közösen azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy segítse az olyan oltásszervezési feladatok ellátásában a háziorvosok munkáját, melyek során külsős segítő nem jut hozzá szenzitív
adatokhoz.
A gyöngyösi önkormányzat ennek lehetőségéről tájékoztatta a városban tevékenykedő háziorvosokat, akik közül egy fő jelezte, hogy
szeretné igénybe venni az önkormányzat segítségét.
Gyöngyösön is javában zajlik az oltás, hetente több száz ember
kapja meg a koronavírus elleni vakcinát. A legidősebbek már mindenhol megkapták az oltást, most már a munkaképes fiatalabb korosztály oltása zajlik.
A koronavírus elleni védekezés leghatékonyabb eszköze a védőoltás. Ha még nem regisztrált, mert nem rendelkezik informatikai
eszközzel vagy internetes csatlakozással, hívja a 06/30/229 50 43as telefonszámot, foglaljon időpontot, és az önkormányzati hivatal
munkatársai segítenek az oltási regisztrációban.

a kártya-érvényesség kezdete a vizsgálat időpontja, lejárata pedig a vizsgálattól számított
négy hónap. A koronavíruson átesetteknek
a gyógyulást követő nyolc napon belül hivatalból kiállítják az igazolványt, míg a vérvizsgálattal igazolt, tünetmentes fertőzésről
az érintettek elektronikus úton, a www.magyarorszag.hu weboldalon, vagy személyesen
igényelhetik az igazolványt bármelyik kormányablakban.
A fenti weboldalon keresztül igényelhet új
kártyát az is, aki elvesztette a már meglévőt,
vagy akinek hibás adatok szerepelnek a kártyáján.
Lónyai Linda

POST-COVID SZINDRÓMÁS
AMBULANCIA A KÓRHÁZBAN
A COVID-19-ben szenvedő betegek 10-20 százalékánál jelentkeznek olyan elhúzódó panaszok, melyek rontják a páciensek életminőségét és munkaképességét. A post-covid szindróma az akut tünetek
utáni 4-12. hétig, vagy ennél is tovább tarthat.
Április végétől a Bugát Pál Kórház Tüdőgondozójában post-covid
ambulancia fogadja a covid fertőzésen átesett pácienseket. A járóbetegek ellátása kedden, szerdán és pénteken 9-11 óra között történik.
– Az ambulancián azokat várjuk, akiknél a felgyógyulást követően maradtak, vagy újonnan jelentkeznek a covid fertőzéssel összefüggő tünetek. Tapasztalatunk szerint számos szervi, de nagyon sok
esetben lelki traumás utóhatást észlelnek a betegek. Az ambulancia
szakmai stábját úgy állítottuk össze, hogy abban tüdőgyógyász, belgyógyász-kardiológus, neurológus, infektológus, pszichiáter, pszichológus, gyógytornász és dietetikus szakemberek álljanak a betegek
rendelkezésére – mondta dr. Assani Omar orvosigazgató.
A munkacsoportot dr. Szabó Csilla főorvos vezeti. Az ellátáshoz
háziorvosi beutaló és előzetes időpontkérés szükséges. Ezt a 37/312491-es központi számon, a 343 vagy a 247-es melléken a betegirányítás adja meg.
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A NEHÉZ IDŐKBEN IS EREDMÉNYESEN
MŰKÖDÖTT A GYÖNGYÖSI VÁROSRENDÉSZET
A Gyöngyösi Városrendészet mindennapjaiba és tevékenységébe is beleszólt
a pandémia. Az elmúlt egy évről, annak
nehézségeiről, eredményeiről és a jövőbeni tervekről kérdeztük Ferenczy Dánielt, a
szervezet igazgatóját.

a maszkhasználat, a kijárási tilalom ellenőrzése, valamint az egyéb
védelmi intézkedések,
melyekben feladatunk
és jogunk volt eljárni,
– Tavaly év elején, az első hullám alatti,
amikor még nem fogalmazzunk
úgy,
lehetett
sejteni, demó módból napjahogy milyen kihí- inkra rutinná váltak.
vásokkal nézünk Sikerült ezeket megfeszembe,
melyek lelő mértékben kezelni
voltak azok a főbb és kiválóan helytállni.
célkitűzések, ame- – Az év elején kitűzött
lyek a 2020-as évre célokhoz képest a városA közterületeken hagyott, üzemképtelen gépjárművek
szóltak?
rendészet élete hogyan
elszállításában is közreműködtek a városrendészek
– Fő szempont alakult az év végére?
volt, hogy a szerve- – A szervezeti átalakulás megtörtént, és a – A környezetszennyezés egy állandó, visszaFerenczy Dániel
zet átalakuljon egy pandémia ellenére a hatékonyságunkat is a térő probléma, azonban a magunk részéről
modern rendészetté annak érdekében, hogy háromszorosára tudtuk növelni. Nem csak elmentünk a „falig” ezen személyek felderítéeredményesebben és hatékonyabban tudjunk teljesítettük, de túlszárnyaltuk a kitűzött sében és tettenérésében. Illegális szemétkihefellépni a renitensekkel szemben. Ehhez mu- célokat, ezt a 2020-as beszámolónk is alátá- lyezés és a köztisztasági szabályok megsértése
miatt 135 esetben intézkedtünk sikeresen,
száj volt egy fiatalosabb, rugalmasabb és ha- masztja.
tékonyabb szemlélet kialakítása. Rendkívül – Ha a tavalyi évet és a 2021-es év elejét néz- több mint másfélmillió forint értékben szabfontosnak tartjuk, hogy a közbiztonságért zük, melyek voltak a legnagyobb kihívást je- tunk ki bírságot. Vannak bizonyos gócpontok a városban, ahol a lakosság szubjektív bizdolgozó szervek békés egymás mellett élését lentő feladatok?
az érdemi együttműködés váltsa fel, illetve – Fontos volt, hogy a lakosság érezze, értük tonságérzetének növelése érdekében többet
bizonyos jogellenes elkövetési formák – a és nem ellenük dolgozunk. Túlléptünk a járőrözik a gyalogos szolgálatunk a rendőrgondatlan állattartók vagy a illegális szemét- „kresz-rendőrség” mentalitáson, és számos séggel közösen is.
lerakók – ellen radikálisabban és határozot- egyéb feladattal, valamint eredménnyel bő- – Az illegális szemétkihelyezések hatékotabban lépjünk fel.
vítettük a palettánkat. Gondoljunk csak a nyabb felderítése mellett melyek azok a prob– A koronavírus-járvány mennyiben módo- több tucat elfogott körözött személyre, fü- lémás területek, melyeknél szintén javulást
sította a tavalyi elképzeléseket? Milyen kihí- lön csípett tolvajra, a rekord mennyiségben ért el a szervezet?
vások elé állította a városrendészetet, jelent- tetten ért illegális hulladék-kihelyezőkre. A – Felléptünk a gondatlan állattartókkal szemkeztek-e plusz feladatok?
korábban nem létező járőrszámunk is sike- ben. Az márciusban megtartott akciónak or– Olyan jellegű feladatellátások jelentek meg res, manapság havonta átlagosan 52 bejelen- szágos híre is ment, a közvélemény rendkívül
a városrendészek előtt, melyekre nem lehetett tés, segítségkérés érkezik. Szorosabb kap- pozitívan fogadta. Soha ennyi intézkedés
felkészülni. Azok a feladatok, amelyek eddig csolatot alakítottunk ki a rendőrséggel és a nem történt az illegális árambekötés visszamindenki számára ismeretlenek voltak, mint polgárőrséggel. Ezenkívül rengeteg olyan, szorításában, és visszaszorult a köztéri szeszea város szempontjából sital-fogyasztás is.
meghatározó, a városért – Ez az év is elég bizonytalannak tűnik. Endolgozó szervezet irá- nek fényében melyek a legfőbb prioritások?
nyába nyitottunk, me- – A pandémia végeztével elkezdjük a felkélyekkel a korábbiakban szülést a „Szomszédom a felügyelő” program
semmilyen közös munka előkészítésére és végrehajtására, amelyet ternem valósult meg. El- veink szerint lakossági utcafórumokon mukezdődött egy e1gymás tatunk be az állampolgároknak. A program
munkáját segítő infor- célja a lakosságközelibb körzeti rendészet
máció-áramlás a szak- megjelenítése, melynek egyes elemei országos
területek között. Ilyen szintű innovációnak tekinthetők az önkorpéldául az Új Nap Egye- mányzati rendészetek között. Szeretnénk,
sület, az Elmű-Émász, ha elindulna egy pozitív folyamat, ha tovább
vagy az NHSZ Mátra erősödne a városrendészet jobb megítélése,
és, ha az állampolgárok segítségével hatékoHulladékkezelő Kft.
– Mi okozza a legna- nyabban tudnánk fellépni azokkal szemben,
A veszélyhelyzet miatt bevezetett szabályok betartásá- gyobb problémát a város- akik nem tartják be a közösségi együttélés
nak ellenőrzésében is részt vettek a városrendészek
szabályait.
Mikó Dalma
ban?
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MÁR AZ ÚJ LAKTANYÁBAN TELJESÍTENEK SZOLGÁLATOT
Átadták az ország egyik legmodernebb tűzoltólaktanyáját Gyöngyösön. Az új létesítmény
megépítésére 1,3 milliárd forint vissza nem
térítendő támogatást biztosított az Európai
Unió. A beruházást Gyöngyös önkormányzata is segítette egyebek között a volt honvédségi laktanya területének fejlesztésére nyert
pályázat keretében. A katasztrófavédelmi
kirendeltség 64 településért felel, a gyöngyösi
hivatásos tűzoltó-parancsnokság pedig 48
település több mint 114 ezer lakójának biztonságát erősíti.
Dr. Zólyomi Géza, a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője elmondta:
az új tűzoltólaktanya előnye nem csak abban
rejlik, hogy sokkal modernebb és kényelmesebb, hanem a költözésnek köszönhetően
csökken a vonulási idő is, így időveszteség
nélkül tudnak kiérkezni bárhová a városban.
A Bethlen Gábor utcában lévő új épület két
funkcionális egységből áll. A szertárakat magába foglaló, a készenléti állomány elhelyezésére szolgáló több mint ezer négyzetméteres
épületszárny mellett egy irányítási, hivatali

C

épületrészt is kialakítottak.
A gyöngyösi önkormányzat is segítette a beruházást,
egyebek között a volt honvédségi laktanya területének fejlesztésére elnyert 570
millió forintos pályázat keretében. Hiesz György polgármester úgy véli, nem csak
a város, de a megye is egy
értékes intézménnyel gazdagodott.
– A város nem csak az
építési területet biztosította, hanem a közművesítésről is A megye első, teljesen új építésű
gondoskodott, továbbá utak és tűzoltólaktanyájába április végén költöztek át a
csapadékvíz-elvezetők építésé- gyöngyösi tűzoltók
vel a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez majd vonulni a gyöngyösi tűzoltók.
is hozzájárul – mondta Hiesz György polgárFontos, hogy az új tűzoltólaktanya környémester.
kén megváltozik majd a forgalmi rend, ugyanAz átkötő utak és a parkolók kiépítése is két stop táblát helyeztek majd ki annak érhamarosan megkezdődik, és a tervek szerint dekében, hogy a tűzoltók biztonságosabban
legkésőbb jövő év első felében be is fejeződik. tudjanak kivonulni a fő közlekedési utakra.
A beruházást követően négy irányból tudnak
Széles Nikolett

ÚJRA LEHET KÖNYVET KÖLCSÖNÖZNI

saknem egy hónapja ismét működik
a csomagpontos könyvkölcsönzés a
gyöngyösi könyvtárban. A pandémia miatt márciusban a bibliotékának is be kellett zárnia. Ez alatt az idő alatt
átalakították a zenei gyűjteményt és egy új családi mosdót is kialakítottak a földszinten.
Pályázaton nyert támogatást a gyöngyösi
Vachott Sándor Városi Könyvtár egy új akadálymentesített családi mosdó kialakítására.
Jellegéből adódóan a helyiséget a földszinten,
és úgy alakították ki, hogy kerekesszékkel is
be lehessen menni. Emellett helyet kapott
a mosdóban egy pelenkázó is, ahol a szülők

tisztába tudják tenni a kisgyermekeket.
Farkas István, a könyvtár igazgatója elmondta: a beruházásra kétmillió forintot
nyertek, melyet 500 ezer forintos önerővel
egészítettek ki.
Ez az építkezés volt az oka annak, hogy az
ország más könyvtáraival ellentétben Gyöngyösön egy héttel később, április 19-től kölcsönözhettek újra könyveket, és hozhatták
vissza a korábban kikért köteteket az olvasók
– tette hozzá az intézmény vezetője, aki elmondta: a szakipari munkák miatt le kellett
zárni a könyvtárban több folyosórészt is,
melyeken keresztül el tudták volna juttatni a

könyveket, hogy átadják az olvasóknak.
Az intézményben felkészültek a hagyományos könyvtárhasználatra is.
Márciusban megtörtént a korábban a nyári szünetekre ütemezett nagytakarítás, és átalakították a zenei gyűjteményt. Az igazgató
elmondása szerint ez utóbbira a látogatók rá
sem ismernek majd, hiszen egy teljesen új tér
született a könyvtár emeletén, ahol elbontották a pultokat és a lehallgató helyeket.
A zenei gyűjtemény nem csak új külsőt,
hanem új vezetőt is kapott Szabó Dénes személyében. Az átalakítással az volt a cél, hogy
új, fiatalos lendületet kapjon a részleg.

MÁJUS 21-IG PÁLYÁZHATNAK
A CIVIL SZERVEZETEK

A gyöngyösi Lévay Petra megnyerte a PTS 5-ös kategóriát a
rotterdami Super League futamon. A verseny 300 m úszásból,
10 km kerékpározásból és 2 km futásból állt. A paralimpiára
készülő sportoló felkészülését a gyöngyösi önkormányzat
is támogatta 2019-es költségvetéséből. Petra folyamatosan
tanúbizonyságot tesz kitartásból és küzdeni akarásból.

A gyöngyösi önkormányzat elhivatott annak érdekében,
hogy a városban működő civil egyesületeket, szervezeteket
támogassa. Sajnos a koronavírus járvány és a kormányzati elvonások miatt az idei évben jóval kevesebb forrás jut erre a
nem kötelező feladatra. Ugyanakkor szeretnénk tájékoztatni
a civil szervezeteket azokról a lehetőségekről, amelyek további működésüket segítik. Ilyen az a pályázat, amely lehetőséget
teremt az ötezer fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek számára, hogy a kieső forrásaikat pótolhassák.
A Városi Civil Alap keretében Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása című alprogram pályázati kiírására május 21-én 12 óráig lehet pályázni.
A támogatást ingatlan beruházásra, felújításra; gépjárműbeszerzésre; eszközbeszerzésre; programszervezésre; kommunikációs tevékenységre lehet felhasználni.
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Ízelítő

IGAZI HÉTVÉGI SÜTEMÉNY
Csábító vanília, porcukor és citrusok illata lengi be a konyhát.
Nincs is jobb egy finom ebéd után, mint egy jó kávé, és mellé egy
ínycsiklandó kuglóf, ami ráadásul még a szemet is gyönyörködteti.
Ahogyan a gasztronómiában oly sok étel eredetéhez, a kuglófhoz
is több legenda kötődik. Az egyik szerint, amikor a bibliai háromkirályok Betlehemből hazafelé behagyták Elzászt, a vendéglátóiknak
hálából egy, a turbánjukhoz hasonló kinézetű süteményt sütöttek.
Egy másik elképzelés és a régészeti leletek alapján már a római légiósok is viseltek a kuglófsütő formához hasonló edényt a fejükön. A
sütemény elnevezése is erre utal, ami csuklyát, kapucnit jelent.

A kuglóf jellegzetes formáját adó, a forma közepén található
„kürtő” praktikus célt szolgál: mivel a viszonylag nagy formába
nagy tömegű tészta kerül, ez a „kémény” biztosítja, hogy a tészta
tökéletesen átsüljön.
A kuglóf eredetileg csakis élesztős tésztából készülhetett, és mindig cserépedényben sütötték, de a 20. században egyre több sütőporos verzió is elterjedt, valamint a cserépedény helyét is átvették a
kerámiából, fémből és szilikonból készült sütőformák.
Nagy Zoltán mesterszakács

Kuglóf gyümölcsökkel
hozzávalók:
25 dkg puha vaj
20 dkg porcukor
4 egész tojás
1 dl natúr joghurt
fél citrom héja
1 csomag sütőpor
35 dkg liszt
1 banán
2 mandarin
15 dkg ananászkonzerv
10 dkg csokoládé
Elkészítés:
A tésztához habosra keverjük a vajat a porcukorral, az egész tojásokkal, a joghurttal és a reszelt citromhéjjal. Ha valóban elég habos, hozzáadjuk a sütőporral és a darabolt csokoládéval elkevert lisztet. A kuglóf formát kivajazzuk és kiszórjuk liszttel. A tésztát rétegezve tesszük
a formába: öntünk bele egy sor tésztát, majd erre a tésztára szórunk
apróra vágott gyümölcsöket, majd újabb sor tészta, gyümölcs következik. A sort tésztával zárjuk. Fontos, hogy a gyümölcs ne érjen az edény
falához, mert megég.
A masszát 160 fokra előmelegített sütőben 50 percig sütjük. Tálalás
előtt porcukorral meghintjük.

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSSAL
ÉPÍTHETŐ ÚJ PARKOLÓ

VÁLTOZIK A KÖZLEKEDÉSI REND
A GYÖNGYÖSI KÓRHÁZNÁL

Nem szükséges előre elkészíteni a sokszor több százezer forintba
kerülő terveket azoknak, akik ingatlanuk előtt kocsibeállót vagy
parkolót szeretnének építeni, az engedélyeztetési eljárás a tervdokumentumok nélkül is elindítható.
Tapasztalatok szerint sokan nem a jogszabályoknak megfelelően
építenek parkolót, vagy nem pótolják a megszüntetett zöldterületet. A polgármesteri hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Igazgatósága arra kéri az ingatlantulajdonosokat, hogy ha megállót
szeretnének a házuk elé, az építés és tervezés előtt tájékozódjanak
a szabályokról, ugyanis a nem megfelelő kivitelezés rendezetlenné
teszi az utcákat, és könnyen balesetet is okozhat.
Szilágyi Attila, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság
igazgatóhelyettese elmondta: fontos tudni, hogy a parkolóépítéssel
kapcsolatos alkotmányos jog a környezetvédelemmel kapcsolatos
szabályokat sértheti. Tehát, ha valaki építést tervez, mellyel zöldterület szűnik meg, pótolnia kell a növényzetet.
Érdemes tudni továbbá, hogy a parkolók közforgalmúak lesznek.
Vagyis senki nem tudja biztosítani, hogy csak a tulajdonos álljon a
beállóba vagy parkolóba.
Ollé Elina

Az új pszichiátriai gondozó építési munkálatai miatt előreláthatólag
három hónapig megváltozik a közlekedési rend a Bugát Pál Kórházban.
Ennek értelmében tilos a behajtás a József Attila út felől a kórházba. A gépjárművekkel a Dózsa György út felől, a munkaügyi hivatallal szemben lévő kapubejárón keresztül lehet bejutni.
A személyi forgalom továbbra is a megszokott módon, a József
Attila út, illetve a rendelőintézet felől történik.
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RENAULT CLIO

DACIA

LODGY

A NAGYCSALÁDOSOK
AUTÓVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁSÁVAL
MÁR

3 049 000 FT-TÓL*

készletről akár
1 000 000 Ft kedvezménnyel

Hirdetések

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

www.dacia.hu

SHICK-R Kft.
3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 66., Tel.: 37 505 040, www.renaultgyongyos.hu

*

*Az 1 000 000 Ft-os kedvezmény 2021. április 9-től visszavonásáig vagy a készlet erejéig érvényes, kizárólag a készleten elérhető, megjelölt CLIO gépjárművekre,
használatautó-beszámítás esetén. CLIO vegyes fogyasztás l/100 km: 4,3 – 7,8; CO2-kibocsátás g/km: 96 – 145. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó
adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt.
Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető
minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépjármű tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépjármű terhelése, az időjárási
viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek,
és bármikor módosíthatók. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. Részletek a Renault Márkakereskedéseknél! A képek illusztrációk.

A Renault ajánlásával

SHICK-R Kft.
3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 66., Tel.: 37 505 040
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