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FONTOS, HOGY GYÖNGYÖS ÉLHETŐ ÉS
SZERETHETŐ LEGYEN

„M

eg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a
miénk.” Az elmúlt hetek eseményei sokszor
eszembe juttatták Simone Weil megfontolásra méltó gondolatait. A covid miatti bizonytalanság újra és újra felbolygatja körülöttünk a
világot. A járványhelyzet miatt a mindennapjaink egyik pillanatról a másikra változnak. A
koronavírus megjelenése óta eltelt egy év, de a
nyomában járó bizonytalansághoz egy élet is
kevés lenne, hogy hozzászokjunk. Leginkább
lelkileg megterhelő ez a sorsfordulás.
Minderre még mi magunk is ráteszünk egy
lapáttal, és acsarkodásra, álhírekre, igaztalan
vádaskodásra pazaroljuk az energiánkat, a saját életünket nehezítjük még tovább.
Sajnálatos ez akkor is, ha konkrét személyeket, egyéneket bánt, sérteget valaki, de
különösen romboló, amikor egy város közösségének árt szánt szándékkal vagy – legyünk
jó indulatúak – akarata ellenére.
Az utóbbi időben több olyan nyilatkozat is
elhangzott a médiában, ami leginkább ártott
Gyöngyösnek. Annak a városnak, ahol városvezetőként évek óta arra törekszem, hogy
meglegyen az a politikai konszenzus, amely
szükséges ahhoz, hogy békében, legjobb tudásunk szerint tegyük a dolgunkat a fejlődés
érdekében.
Mert mitől lesz vonzó egy város az itt élőknek, az itt dolgozóknak, az itt munkát adó
vállalkozásoknak, vagy azoknak a friss diplomás vagy szakképzett fiataloknak, akik Gyöngyösön képzelik el a jövőjüket?
Biztos, hogy nem kedvez a településnek,
ha – főként ok nélkül – folyamatosan ros�sz hírben tüntetik fel ország-világ előtt. Ilyen
helyzetben sokkal nehezebb befektetőt hozni,
vagy munkavállalót idevonzani. Egy szándékosan viszályokkal mérgezett környezet nem
csak a befektetőket riasztja el, nem csak a város gazdasági versenyképességét rontja, hanem
megmérgezi a közhangulatot és a lelkeket is.
Egy felelős embernek, legyen az városveze-

tő vagy országgyűlési képviselő, ha csak nem
sanda politikai céljai vannak, úgy kellene cselekednie, hogy ne vigye annak a városnak a
rossz hírét, melynek fejlődéséért dolgoznia,
tennie kellene.
Vajon kinek és miért jó az, ha Gyöngyöst
rossz hírben tünteti fel? A jövőnk érdekében
be kellene fejezni azt az értelmetlen, Gyöngyös ellen folytatott hadjáratot, ami már így
is jelentősen megtépázta a város nimbuszát,
melyért a múltban sokan sokat dolgoztak
már eddig is.
Azt gondolom, egy országgyűlési képviselőnek az az elsődleges dolga, hogy a
választókörzetét segítse, ha kell, lobbizzon
érte. Különösen nagy jelentősége van ennek
a jelenlegi rendszerben, amikor nélküle, az ő
állásfoglalása és beleegyezése nélkül nem számíthat pozitív kormányzati döntésre egyetlen olyan település sem, amely fejleszteni vagy
pályázni szeretne. Minden egyes dolgunkhoz
a térséget képviselő politikus igenje kell.
Szintén nem tesz jót Gyöngyös hírnevének, ha egy vállalkozói közösség egyik prominens tagja nem annak drukkol, hogy minél jobb legyen a városunknak, hanem azon
munkálkodik, hogyan tudná ingerelni, bos�szantani a közvéleményt, hogyan tudná hírbe
hozni, meghurcolni Gyöngyöst. Ez a meddő
vita több mint tíz éve tart közöttünk. Jobbító
szándékra, javaslatra eddig is, és most is nyitott vagyok.
A fent említett vállalkozó azt állítja, hogy
a helyi vállalkozások soha nem kapták meg
a „város” nevű szolgáltatást. Régóta vagyok
polgármester, és jól tudom, melyek azok a
sikertényezők, amelyek ahhoz kellenek, hogy
egy település valóban város legyen.
Hogy mitől lesz város a város? Attól, hogy
jó a város infrastruktúrája, egészséges az ivóvize, százszázalékos a szennyvíz-csatornázottsága, az állami utak kivételével többnyire jók
az útjai, kereskedelmi ellátottsága messze az
átlag fölötti, kiváló bölcsődéi, óvodái vannak,
jó a szociális ellátórendszere, szinte minden

általános iskolája fel van újítva. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a főiskola épületegyüttese óriásit fejlődött. Reméljük, végre
megtalálta helyét a magyar agrár-felsőoktatásban.
De a fejlett infrastruktúra és az életminőség javítása mellett a város vonzerejét növelik
azok a szolgáltatások, melyekkel nem csak a
saját lakosságát látja el. Fontos az a hírnév,
amit a civil szféra, a kulturális vagy sportélet
képviselőinek köszönhetünk. Mindez igaz
Gyöngyösre.
Ahogy igaz az is, hogy a fentiek legtöbbje polgármesterségem alatt épült, ahogyan a
város nemzetközi elvárásnak megfelelő három sportcsarnoka, fedett uszodája, műjégpályája, kéttermes mozija, a felújított Mátra
Múzeum és a megépült természettudományi
pavilon, valamint a nemrégiben megújult
Mátra Művelődési Központ. A hagyományos
rendezvényeink mellett pedig számos új, értékes programmal gazdagodtunk. Mi ez, ha
nem egy élhető város...?
Higgyék el, nem csak én gondolom így.
Amikor meghívást kapok a főiskolás évfolyamtalálkozókra, ahol olyanokkal is beszélgetek, akik húsz, harminc vagy negyven éve
nem jártak már Gyöngyösön, mindig rácsodálkoznak, milyen szép, és mennyit fejlődött
a város. Annak, aki itt lakik, talán ez mind
természetes, míg más álmélkodik azon, hogy
milyen szépek, hangulatosak, barátságosak
tereink, mennyit gazdagodott a Mátra. Gondoljunk csak az adrenalinparkra, a libegőre, a
megújult Sástóra, a pihenni vágyók által kedvelt és korszerű szállodákra.
Megnyugvást áhító világunkban leginkább
kapaszkodókra és segítőkre van szükségünk,
mert egymásra vagyunk utalva. Vajon hová
vezet, ha néhányak a választási kampány hevében mindenkit és mindent semmibe véve
továbbra is meggondolatnaul, a következmények figyelmen kívül hagyása nélkül nyújtják
be a politikai számlát mások kontójára…?.
Hiesz György polgármester
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BAJBA JUTOTT VÁLLALKOZÁSOKNAK SEGÍT A VÁROS

A

képviselői vélemények meghallgatása után Hiesz György polgármester elfogadta a város 2021-es
évre vonatkozó költségvetését,
amely 11 milliárd 840 millió forint bevételi
és ugyanannyi kiadási főösszeget tartalmaz,
miután a város veszteséges költségvetést nem
készíthet.
A tavalyihoz hasonlóan az idei évet is meghatározza a koronavírus-járvány és az ebből
adódó gazdasági visszaesés összes hatása. A
büdzsé tervezése egy majd’ kétmilliárd forintos mínusszal kezdődött a covid miatti gazdasági visszaesés és a kormányzati elvonások miatt, de a központi költségvetésben elfogadott
normatív támogatások csökkentették a hiányt.
Ezt követően mintegy egymilliárd forintos kiesésre kellett megtalálni a forrást a város költségvetésében. Emiatt az elmúlt évhez képest
sokkal szűkebbre kellett szabni a kiadásokat.
A költségvetés készítésekor elsősorban
meg kellett határozni azokat a prioritásokat,
melyekre mindenképpen biztosítani kell a
fedezetet. Ilyen az intézmények, például a
bölcsődék és az óvodák fenntartása, valamint
a város működését biztosító szolgáltatások.
Kiemelt szerepet kaptak azok az EU-s pályázatok, melyeknek már elkezdődött a megvalósítása, mert ellenkező esteben több mint
kétmilliárdos támogatást veszítene el a város.

Mindemellett forrást kell biztosítani a
2021-2027-es ciklusban kiírandó európai
uniós pályázatokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok, városi koncepciók elkészítéséhez.
Fontos szempont volt idén a takarékossági
intézkedések meghozatala. Ennek érdekében
megszűnt egy, a képviselő-testület munkáját
segítő bizottság, egy bizottság létszáma pedig
csökkent, csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat tíz százalékkal, és ennek az összegnek
megfelelően a polgármester és az alpolgármesterek felajánlották, hogy leadózott jövedelmükből havi 20 ezer forintot jótékony
célra fordítanak.
Szükség volt néhány szolgáltatás költségének drasztikus csökkentésére, ilyen a téli
síkosságmentesítés, a köztisztasági feladatok
ellátása vagy a parkgondozás. A korábbiaknál
20 százalékkal kevesebb pénz jut az önkormányzati cégek támogatására. A költségek
csökkentéséhez hozzájárultak a létszámleépítések is, beleértve a polgármesteri hivatalban
történt elbocsátásokat is. Csak ez utóbbi több
mint 80 millió forintos megtakarítást jelent.
Az egyéb önkormányzati intézményektől
is szükség volt az eddigiekhez képest három
százalékos működési kiadás elvonásra.
Az idei költségvetés legnagyobb vesztesei a
civil szférában tevékenykedő kulturális és sportegyesületek, melyek között vannak, amelyek

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT CSÖKKENTŐ
KORMÁNYZATI ELVONÁSOK 2021-BEN:
szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség

497 millió Ft (2020ban 36 m Ft),

gépjárműadó kiesése

100 millió Ft,

parkolási díj kiesése egész évre számolva

83 millió Ft,

kkv-kat érintő helyi iparűzési adócsökkentés

390 millió Ft,

a pandémia okozta termelésiesés hatása az iparűzési adóra

380 millió Ft,

idegenforgalmi adókiesés egész évre számolva

80 millió Ft,

európai uniós projektekhez szükséges önerő

260 millió Ft,

pénzbeli szociális ellátások le nem finanszírozása

50 millió Ft,

a helyi adó mértékének emelését tiltó rendelkezés kihatása

55 millió Ft,

szolgáltatási díj emelésének tilalma (gazdasági társaságok)

15 millió Ft

összesen

1.910 millió Ft

KEDVEZŐ HATÁSÚ, A MOZGÁSTERET BŐVÍTŐ GAZDASÁGI
ESEMÉNYEK:
a jövedelem-kiegyenlítés kapcsán a forrásszabályozás
keretén belül elvont, visszatartott összeg csökkenése
(beszámítás és szolidaritási hozzájárulás)

211 millió Ft-tal,

normatív állami támogatás növekedése

569 millió Ft,

hiteltörlesztési moratórium

56 millió Ft,

összesen

836 millió Ft

ebben az évben egyáltalán nem, vagy csak kevesebb önkormányzati segítségre számíthatnak.
A nehéz gazdasági helyzet ellenére mintegy 100 millió forint jut járda, út, játszótér és
parkolók működtetésére, illetve kialakítására
a város minden területén.
A város költségvetéséről és a kialakult
helyzetről a polgármester még február elején
levélben tájékoztatta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert, március elején pedig Pogácsás Tibor és Banai Péter Benő
államtitkárokat, bízva abban, hogy Gyöngyös
is számíthat kompenzációra. Mint ismert, a
25 ezer fő fölötti létszámmal rendelkező települések ez idáig semmilyen központi pénzügyi ellensúlyozásra nem számíthattak annak
érdekében, hogy a járvány miatti kormányzati elvonásokat pótolni tudják.
A bevezetett takarékossági intézkedéseken
akkor lehet enyhíteni, ha egyrészt Gyöngyös
is részesül majd kormányzati kompenzációban, másrészt a helyi gazdasági környezet
kedvezően alakul évközben.
Válságalap a bajba jutott vállalkozóknak
Az önkormányzat egy ötmillió forintos válságalap létrehozásával igyekszik segíteni a covid
miatt bajba jutott, szinte minden bevételüktől eleső gyöngyösi vállalkozásokon. Ilyen
például a gyöngyösi állatkert is. Az alapból
azok juthatnak támogatáshoz, akik kéréssel
fordulnak az önkormányzathoz.
A szorult helyzetbe került, önkormányzati
bérleményben működő vállalkozásoknak pedig a város tavaly tavasz óta már több ízben
elengedte vagy csökkentette a bérleti díjat.
Megvalósítás alatt lévő EU-s pályázatok
• A tervek szerint a nyárra befejeződik a
Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Tagóvoda bővítése és szigetelése
• Hamarosan elkezdődik a Mátra Művelődési Központ belső felújítása, tűzvédelmi, színpadtechnikai és elektronikai
korszerűsítése
• Közbeszerzés előtt áll az új ipari park kialakításával kapcsolatos beruházás
• Nemsokára elkezdődik az északnyugati
városrészen az út- és közműépítés. Közbeszerzés előtt áll a szociális bérlakások
felújítása, közösségi ház kialakítása a
Fuvaros utcában, megújul a Berényi-Haller-kastély, ahol hat bérlakást és közösségi tereket is kialakítanak
• Az egykori laktanyában alakítják ki azt az
Aktívházat, amely otthont ad egyebek között konferenciateremnek, sportmúzeumnak, sport-egészségügyi létesítményeknek,
edzőtermeknek, raktáraknak. Szintén itt
– a közbeszerzési eljárás lefolytatása után
–utakat és közműveket építenek, majd elkezdődik a parkosítás.
J.M.
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A VÁLLALKOZÁSOK DÖNTHETNEK ADÓJUK 50
SZÁZALÉKÁRÓL
Bérletidíj-csökkentéssel vagy akár a teljes
bérletidíj elengedésével segíti az önkormányzati bérleményben tevékenykedő
bajba jutott helyi vállalkozásokat a város
- egyebek között erről született képviselő-testületi döntés februárban.
A teljes mértékű iparűzési adót befizető vállalkozások pedig az adórendelet
módosításával lehetőséget kaptak arra,
hogy megcímkézve, konkrét cél megjelölésével felajánlják iparűzési adójuk ötven
százalékát.

Megcímkézhető az iparűzési adó fele
Változott az önkormányzat adórendelete.
Eszerint, ha egy vállalkozás nem él a kormány
által biztosított, felére csökkentett iparűzésiadó-fizetéssel, hanem a teljes adómérték
befizetésével tesz eleget kötelezettségének, lehetősége van arra, hogy megcímkézve, konkrét cél megjelölésével felajánlja iparűzési adójának ötven százalékát. Így a különbözetre
korlátozás nélkül felhasználási, rendelkezési
javaslatot tehet minden kis- és középvállalkozás, legyen az fejlesztési, felújítási, illetve karbantartási jellegű cél, vagy a helyi kulturális,
sport vagy civil élet támogatása.
Elengedett bérleti díjak
A testület több önkormányzati bérleményben tevékenykedő vállalkozó bérletidíját
csökkentette 25-50 százalékkal, valamint két
utazási iroda bérleti díját el is engedte. Az intézkedés főként azokat érinti, akik hónapok
óta egyáltalán nem, vagy csak csekély bevételhez jutottak. Az önkormányzat már tavaly
tavasszal is csökkentette a nehéz helyzetbe
került vállalkozások bérleti díját.
Elbírált a testület egy első lakáshoz jutó helyi
támogatási kérelmet is. A kérelmezőnek fele-fele arányban kamatmentes és vissza nem
térítendő kölcsönt állapított meg.
Felülvizsgáltak több lejárt határidejű bérlakásszerződést, és minden esetben meghos�szabbították a bérleti jogviszonyt, továbbá
döntöttek két lakáscserére vonatkozó kérelemről is.
Várnak az átszervezéssel
A képviselők elhalasztották a döntést az önkormányzati társaságokat érintő átszervezésekkel kapcsolatban. Felfüggesztették azt a
korábbi határozatot, amely négy cég, a Kulturális Nonprofit Kft. és a Gyöngyösi Városi
Televízió, valamint a Várostérségfejlesztő
Kft. és a Sportfólió Kft. összevonásáról szólt.
Jelenleg egy minden városi tulajdonban lévő
céget érintő holdig típusú átalakításon dolgozik az önkormányzat. A végleges döntés
később születik majd meg.

Lakásbiztosítás kell a támogatáshoz
Módosították a pénzbeli és természetbeli
szociális juttatásokról szóló önkormányzati
rendeletet. Mint ismert, januárban a testület létrehozott egy olyan támogatási keretet,
amely azokat a gyöngyösi, életvitelszerűen a
városban élő állampolgárokat segíti, akiknek
a lakóingatlanát valamilyen természeti csapás
vagy katasztrófa érte. A döntés értelmében
azok a magánszemélyek és társasházi közösségek részesülhetnek támogatásban, akik
rendelkeznek lakásbiztosítással.
Dr. Sohler Béla látja el a betegeket
A X. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítására volt szükség,
miután tavaly elhunyt a körzet háziorvosa,
dr. Murvai Margit. A praxist jelenleg tartós
helyettesítéssel, férje, dr. Sohler Béla látja el
betéti társaság keretén belül. Az önkormányzat megoldást keres arra, hogy hosszú távon
is legyen a körzetnek főállású háziorvosa.
Közösségi tér a Dombon
A helyi Gyöngyszöv ÁFÉSZ-szal kötött
megállapodás értelmében az önkormányzat
területet biztosít a dombi városrészen lévő
élelmiszerüzlet bővüléséhez. A területért
cserébe felajánlották a városnak azt az üzlet
mellett lévő 90 négyzetméteres oktatási épületet, ahol már egy bankautomata is üzemel.
Később itt egy közösségi teret alakít ki az önkormányzat a Dombon élők számára.
Szerződést módosítottak
Módosították a kékestetői sípályára vonatkozó bérleti szerződést, tekintettel arra, hogy az
üzemeltetőnek évek óta komoly problémákkal kell szembesülnie részben a klímaváltozás
miatt, részben a szűkös vízkapacitás és a természetvédelmi előírások miatt, így a tervezett beruházásokat nem tudta megvalósítani.
A vállalkozó nehéz helyzetét méltányoló kedvezményes bérleti konstrukció mindaddig érvényben marad, amíg ismertek nem lesznek a
Mátra-Bükk mint kiemelt turisztikai régióra
vonatkozó állami támogatás részletei.
Parkosítást kérnek a parkolókért
A testület utólag jóváhagyta egy, a családi házas övezetben élő ingatlantulajdonos engedély nélkül kialakított parkolójának megépítését. Az eset kapcsán az önkormányzat arra
kéri a lakosságot, ha valaki gépkocsibejárót
vagy parkolót szeretne kialakítani, például
zöld terület felhasználásával vagy nyílt árok
lefedésével, azt a munkálatok megkezdése
előtt jelezze a hivatalban, ahol egyszerű és
gyors ügyintézéssel segítenek mindenkinek.
Az engedélyezés feltétele, hogy a tulajdonos
vállalja a beépített terület gondozását, példá-

ul az áteresz tisztítását, zöld terület kialakítását vagy parkosítást.
Ingatlant és tulajdonrészt értékesítettek
Értékesítette a testület a mátrafüredi Parádi
úti „büfésor” mögött lévő 155 négyzetméternyi területét, miután az üzlettulajdonosok egyike élt azzal az ingatlanvételi lehetőséggel, melyre minden ott tevékenykedő
vállalkozónak is lehetősége van. A tulajdonosváltás segíthet abban, hogy a büfésor környezete is rendezettebb legyen.
Értékesítette a testület a Terra-Vita Környezetgazdálkodási Kft.-ben lévő önkormányzati tulajdonrészt. Az üzletrészt a többségi
tulajdonos 7 millió 290 ezer forintért vásárolta meg.
Ösztöndíjjal segít a város
A képviselők felülvizsgálták annak a felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjpályázatnak a jogosultságát, mellyel a város azokat a fiatalokat támogatja, akik felsőfokú tanulmányaik
alatt anyagi segítségre szorulnak. A szerződés
szerint a tanulmányok idejére járó havi támogatásért cserébe a hallgatók vállalják, hogy
az önkormányzatnál, intézményeinél vagy
annak cégeinél annyi évig végeznek munkát,
ahány évig ösztöndíjban részesültek.
Elfogadták a beszámolókat
A képviselő-testület elfogadta a Vachott
Sándor Városi Könyvtár elmúlt évéről szóló szakmai beszámolót. Sokáig a Mátra
Művelődési Központ részeként működő
intézmény 2017-től ismét önállóan tevékenykedik. A tájékoztatóból kiderült, hogy
a bibliotéka szép, tartalmas szakmai munkát
végeztek, mind a könyvtári tevékenységben,
mind a helytörténettel kapcsolatban.
Elkészült a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit
Kft. idei munkaterve, ám az elképzelések
megvalósítását jelentős mértékben befolyásolja a járványhelyzet, miután nem tudni,
mikor nyithat újra a Mátra Művelődési Központ, mikor indulhatnak el az általuk szervezett programok.
Nyáron és év végén tartanak szünetet
Évek óta bevett gyakorlat, hogy egyebek
között a szabadság-felhalmozódás elkerülése érdekében igazgatási szünetet tart a polgármesteri hivatal. Idén két alkalommal, a
július 19-30., valamint a december 20-31.
közé eső munkanapokon szünetel majd az
ügyfélforgalom a gyöngyösi hivatalban. A
veszélyhelyzet miatt jelenleg sincs lehetőség
személyes ügyintézésre, a hivatal munkatársait elektronikus vagy postai úton lehet elérni hivatalos ügyben.
J.M.
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COVID-19 járvány miatt az elmúlt időszakban egyre többen
élnek az internetes vásárlás és a
házhoz szállítás lehetőségével.
Sajnos a futárszolgálatok és a gépjárművel
közlekedők többször szabálytalanul parkolnak a Fő tér környékén, ami sokszor okozott
már fennakadást a közlekedésben.
A probléma megszüntetése érdekében a
dr. Puky Árpád utcában lévő gyógyszertár
oldalánál, valamint a Mátyás király utcában,
a Coop ABC előtt kialakítottak egy-egy
olyan rakodóhelyet, ahol a futár cégek és az
áruszállítók is zavartalanul megállhatnak,
várakozhatnak.
Gyöngyös önkormányzata az alábbiakra
hivatkozva „várakozni tilos” táblával jelölte
ki a rakodóhelyeket, ahol kivéve azok a gépjárművek állhatnak meg, amelyek áruszállítást végeznek.
A KRESZ-könyvek szerint a megállni tilos tábla hatálya alatt autóval megállni csak
forgalmi vagy műszaki okból szabad. A várakozni tilos tábla ellenére ezzel szemben meg
lehet állni, de
• csak a ki- és beszállás idejére (például iskolánál, ha felvesszük a gyereket),
• a ki- és berakodás idejére (például egy kenyérszállító, ami friss pékárut hoz a boltba), illetve
• egyéb okokból legfeljebb 5 percig, ha a

járművezető mindvégig a járműnél marad.
A kormány által a veszélyhelyzet idejére
országszerte bevezetett ingyenes parkolás
Gyöngyösön is érvényben van, így nincs a
városban olyan fizetős parkolási zóna, ahol
parkolási díjat kellene fizetniük az autósoknak. Igaz ez a gyöngyösi Mátyás király utcai
tömbbelsőben és a Sástón lévő magántulajdonban lévő parkolóra is.
Az elmúlt hónapokban Gyöngyösön érzékelhetően megnőtt a tilosban várakozók, parkolók száma a díjmentes parkolás bevezetése
óta. A megnövekedett gépjárműforgalom
miatt lényegesen több a KRESZ-szabálysértés, mint „békeidőben”. Annak ellenére,
hogy a Városrendészeti Igazgatóság munkatársai szem előtt tartják a fokozatosság és az
arányosság elvét, tavaly januárban 34, idén
januárjában 91 bírságot kellett kiszabniuk a
parkolási szabályok megszegése miatt.
Az ingyenes parkolás miatt sokszor kaotikus helyzet alakul ki a városban, hiszen élve
a díjmentes várakozás lehetőségével az autósok sokszor egész napra a parkolóban hagyják a gépjárművüket. A ritkábban felszabaduló parkolóhelyek konfliktust, feszültséget
és tumultust okoznak több esetben, főként
az oktatási intézmények, hivatali ügyintézést
végző intézmények és a piac környékén. A
KRESZ-re vonatkozó lakossági bejelentések
száma is emelkedő tendenciát mutat.

Az ingyenes parkolás havonta mintegy 7
millió forintos bevételkiesést jelent az önkormányzatnak.
A visszajelzések szerint sokan elégedetlenségüket fejezték azok, akik parkolni szerettek volna a városban, de a fenti okok miatt
akadályokba ütköztek.
J.M.

ÚJABB SZIGORÍTÁSOKRÓL DÖNTÖTT A KORMÁNY
A járványhelyzet súlyosbodása miatt több
szigorító intézkedésről döntött március elején a kormány.
Eszerint április 7-ig bezárnak az óvodák és
az általános iskolák. A középiskolákban továbbra is marad a digitális oktatás.
Március 8-22. között bezárnak az üzletek, ez alól kivételt képeznek az élelmiszerüzletek, drogériák, patikák, benzinkutak, a
bankok, a dohányboltok, az állateledelt értékesítő üzletek, a posták és a mezőgazdasági
boltok. Ezzel egyidőben a magánegészségügyi szolgáltatásokon kívül egyéb szolgáltatások sem működhetnek.
Bezárnak az edzőtermek és a sportlétesítmények. Az igazolt sportolók meccseire, edzéseire csupán zárt kapuk mögött kerülhet sor.
Megelőzve a szigorításokat, Gyöngyösön

február 27. óta kötelező a maszkhasználat
a közterületeken. Azonban a kormányhatározat alapján a közterületi maszkviselést az
egész ország területére kiterjesztették a drasztikusan romló járványügyi adatok miatt.
A parkok és arborétumok továbbra is látogathatók.
A munkavégzés engedélyezett, ám ahol
van rá lehetőség, ott biztosítani kell a home
office lehetőségét.
A szállodák, a vendéglátóipar bértámogatását, adókedvezményét minden szektorra
kiterjesztik, melyeknek most be kell zárni.
Maszkot kell viselni a közterületeken is
Maszkot kell viselni Gyöngyös belterületén, valamennyi közterületen, a 6 éven
aluli gyerekek kivételével a játszótereken,
valamint a közterületeknek nem tekinthető,

mindenki számára nyitva álló helyeken, különös tekintettel a piacokon.
A maszkviselésre vonatkozó szabály a város
közigazgatási területéhez tartozó épített területeken (pl. parkolók, áruházak parkolói):
• Gyöngyösön
• Farkasmályban
• Mátrafüreden
• Sástón
• Mátraházán
• Kékestetőn is érvényes.
Maszk nélkül tartózkodni csak a parkokban, a zöldterületeken, az erdőben és sporttevékenység közben lehet.
A helyi rendelet előírásai összhangban
vannak a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet előírásaival.

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
A GYÖNGYÖSI MENTŐSÖKNEK SEGÍTETTEK A
VÁROSVEZETŐK

É

A hordozható, digitális infravörös lázmérintésmentes
infrahőmérőket
adományozott Hiesz György pol- rőket Fodor István, a mentőállomás vezetője
gármester, Kévés Tamás alpolgár- vette át, aki megköszönve a készülékeket elmester, valamint Kárpáti István mondta: a pandémiás időszakban különösen
alpolgármester a Gyöngyösi Mentőállomás- nagy szükség van az adományként kapott eszJ.M.
nak. A tisztségviselők önként határoztak közökre.
úgy, hogy minden hónapban magánemberként felajánlanak valamilyen közcél érdekében 20-20 ezer
forintot a leadózott jövedelmükből. Döntésüket azzal indokolták,
hogy a kormányzati elvonások és
a költségvetés egyéb kiesései miatt
az önkormányzat kiadásainak mérséklése érdekében az idén kevesebb
pénz jut például a civil szervezetek,
alapítványok vagy magánszemélyek
támogatására.
Miután a törvény nem ad lehetőséget arra, hogy a polgármester és
az alpolgármesterek fizetése csökkenjen, magánemberként teremtettek lehetőséget a segítségnyújtásra.
Arról, hogy decemberig milyen jótékony célra fordítják a felajánlott
összeget, minden hónapban közöAz adományt a mentőállomás vezetője, Fodor
István vette át a városvezetőktől
sen döntenek a városvezetők.

2021. március

FOTÓ: JUHÁSZ MARIANNA

6

Maszkkal segítik a dolgozókat.
Mintegy ötezer maszkot osztott ki a
gyöngyösi önkormányzat az általa
működtetett intézmények és cégek
dolgozói között. A védőfelszerelésből
jutott a bölcsődék, az óvodák, a
könyvtár és a Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ (KHSZK)
munkatársainak is. Az önkormányzat
ily módon is hozzájárult ahhoz,
hogy biztonságos körülmények
között folyjon a munka a járvány
idején is. A KHSZK vezetőjének,
Maka Piroskának Hiesz György
polgármester mintegy kétezer
maszkot adott át.

RENDELKEZZEN ÖN IS
ADÓFORINTJAIRÓL!

AZ ÁPOLÓKRA EMLÉKEZTEK
A KÓRHÁZBAN

Újra kaphatnak csomagot a gyöngyösi
Idősek Bentlakásos Otthonában (IBO)
élők. A járványhelyzet javulása az
intézményben lehetővé teszi, hogy a
hozzátartozók a lakóknak összeállított
csomagokat hétfő, szerda és péntek délután bejuttassák. A kijárási és látogatási
tilalom – a központi szabályozásnak
megfelelően – visszavonásig továbbra is
érvényben marad.

Március 16-ig nyilatkozhatnak a vállalkozók
arról, hogy teljes összegű helyi iparűzési adó
(hipa) befizetésük felét mire költse a város.
Gyöngyös önkormányzata 2021-ben a kormányzati elvonások miatt szűkös költségvetési év elé néz. Így az eddigieknél is nagyobb
szükség van az összefogásra, a vállalkozók lokálpatrióta szemléletére.
A vállalkozók megcímkézhetik hipa-befizetésüket, vagyis rendelkezhetnek arról, hogy
adóforintjaikat az önkormányzat konkrétan
mely civil szervezet, egyesület támogatására
fordítsa, illetve milyen fejlesztési, felújítási
feladat valósuljon meg belőle.
Az ehhez szükséges nyomtatvány letölthető
a város hivatalos weboldaláról (gyongyos.hu).
Korábban már több helyi vállalkozó jelezte, hogy helyi iparűzési adójának teljes
egészét befizeti, segítve így a kormányzati elvonások miatt nehéz helyzetbe került városi
fejlesztéseket, az itt tevékenykedő civil szervezeteket, egyesületeket.
Természetesen a márciusi adóelőleg megfizetését követően tájékoztatást adunk majd
a megfizetett adótöbbletről és a vállalkozók
által hozzárendelt célokról.
M.D.

A Bugát Pál
Kórház vezetése, a Magyar
Egészség üg yi
Szakdolgozói
Kamara Helyi
Szervezete és a
Magyar Ápolók Egyesülete részvételével koszorúzással emlékeztek meg az ápolók napjáról a kórházban.
Mint ismert, Kossuth Zsuzsanna 1849
áprilisában, háborús helyzetben vette át az
országos főápolónői tisztséget. Az ő munkásságának köszönhetően az ápolási szakma
sokat fejlődhetett Magyarországon. Kossuth
Zsuzsanna születésnapját ünnepelte a magyar
egészségügy február 19-én.
Weisz Péter, az intézmény főigazgatója kiemelte: a szabadságharc nehéz körülményei
között dolgozó ápolókhoz hasonlóan a gyöngyösi kórház nővérei is minden nap bizonyítják rátermettségüket az egész világot érintő
pandémia idején.
A megemlékezéshez Gyöngyös polgárai is
csatlakozhattak, ha este mécsest vagy gyertyát
gyújtottak ablakaikban vagy az erkélyeiken.
Szeniczey Csaba

Az intézményben továbbra is csak eldobható dobozban, és fertőtleníthető táskában veszik át a lakóknak szánt csomagokat – mondta
Maka Piroska, az IBO-t működtető Kistérségi
Humán Szolgáltató Központ igazgatója.
Az otthon udvarára csak a Vezekényi útról
lehet gyalogosan bejutni, a csomagot a gazdasági bejáratnál veszik át az otthon dolgozói,
kizárólag hétfőn, szerdán és pénteken 14 és 15
óra között.
A kijárási és látogatási tilalom továbbra is érvényben van az intézményben, a lakókkal való
kapcsolattartás az eddig megszokott módon,
online, levélben vagy telefonon történhet.
Maka Piroska hozzátette: mind az idősek,
mind a dolgozók egészségi állapota lehetővé
tette, hogy az IBO-ban elkezdődhetett az covid elleni oltás.
Pásztor Csilla

FOTÓ: C.T.

ISMÉT FOGADJÁK A
CSOMAGOKAT AZ IBO-BAN
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NINCS OLYAN BETEGSÉG, AMI MIATT NEM LEHETNE OLTANI

M

agyarországon már ötféle vakcinatípussal zajlanak az oltások. A Pfizer, a Moderna, az
AstraZeneca és a Szputnyik
mellett már a kínai Sinopharm vakcina is bevethető az oltási programban. Az oltóanyagokkal kapcsolatban felvetődő kérdésekre dr.
Mangó Gabriella háziorvos válaszolt.
– Melyik oltást kinek javasolja?
– Amelyik szinte mindenkinek megfelelő
lenne, az a Pfizer, ám ebből nagyon kevés
van, és bonyolult a hűtési technikája. Az
AstraZenecát a 60 év alatti krónikus betegeknek, a Szputnyikra csak 60 és 74 év
közötti nem krónikus betegeknek javasolt
a leírás szerint. A Moderna felhasználása
hasonló a Pfizerhez. A kínai bárkinek beadható, aki nem kap éppen kemoterápiát
vagy immunszupresszáló szereket.
– Ha valaki regisztrált az oltásra, van egyéb
teendője még? Kell a háziorvosával még
konzultálnia?
– Mindenképpen vegye fel a háziorvosával
a kapcsolatot, hiszen az én praxisaimban
is megesett, hogy valaki levélben jelentkezett az oltásra, és ennek ellenére nem
szerepelt az oltási listán. Valószínűleg az
ő levele elkeveredett kézbesítés közben, és
nem érkezett meg. Ilyen esteben érdemes
online regisztrálni, mert ha így sikerül az
oltásra jelentkezni, valószínűleg nem ér-

–
–

–
–

kezett meg a levele. De a regisztráció fajtájától függetlenül mindenkinek célszerű
érdeklődnie a háziorvosánál, akik minden
héten új beteglistát kapnak, ami a páciens
minden személyes adatát tartalmazza. Ez
alapján mi is fel tudjuk venni a kapcsolatot
azokkal, akik az oltási listán szerepelnek.
Lehet választani az oltóanyagok közül?
Mindig megmondjuk, hogy mivel oltunk,
és a páciens eldöntheti, kéri-e az oltást
vagy sem. Ha nem kéri az éppen rendelkezésre álló vakcinát, felvesszük a kívánt
listára, ahol a betegségei és a kora alapján
soroljuk be arra az estere, ha rendelkezésre
áll majd az általa kívánt oltóanyag.
Kiket küldenek az oltópontra?
Akik krónikusbetegek, idősek, aktív daganatos megbetegedésük van, vagy korábban
allergiás reakciót váltott már ki náluk oltás

ÖSSZEHANGOLT AKCIÓ A KÓBOR
KUTYÁK MIATT
Az eddigieknél és szorosabb együttműködésről állapodott meg a gyepmesteri
feladatokat ellátó Új Nap Egyesület és
a Gyöngyösi Városrendészet. Ennek
értelmében rendszeres, fokozott akciókat
tartanak azokon a területeken, ahol a
kóbor kutyák száma problémát okoz.

Az összefogás nem újkeletű, tavaly is volt
már példa kiemelt razziákra, melynek elsődleges célja az volt, hogy a gazdátlan ebeket
befogják, valamint szankcionálják azokat, aki
felügyelet nélkül hagyják kóborolni a kutyákat a közterületen. Tavaly két közös ellenőrzés volt, ahol nyolc kutyát fogtak be elsősorban a Duranda városrészen. Három hatósági
feljelentést és egy szabálysértési feljelentést
tettek a városrendészek. Természetesen, ha év
közben kóbor, gazdátlan kutyát látnak, minden esetben értesítik a gyepmestert.
Az idei, tervek szerint a havonta tartandó
fokozott ellenőrzés célja továbbra is az, hogy
az utcán kóborló ebeket begyűjtsék, a szabály-

talanul tartott állatok gazdáit szankcionálják.
Fontos, hogy ha valaki felügyelet nélkül
kóborolni hagyja a kutyáját, ötezertől 50
ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Amennyiben kóbor, rosszul, a szabályoknak nem megfelelően tartott állatot észlel,
bejelentését tehet munkaidőben a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóságán a 37/510-346-os telefonszámon vagy a
Gyöngyösi Járási Hivatalban a 37/795-016os számon.
Kóbor állat esetében továbbá bejelentést
lehet tenni az önkormányzat megbízásából
gyepmesteri feladatokat ellátó Új Nap Egyesületnél (31/781-2162, 31/781-3063) is.
Nem árt tudni, hogy az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet büntetési tételei magasabbak lettek. Ha kiszökik az állat,
a gazdák a korábbi 15 ezer forint helyett 70
ezer forintos alapösszegű bírsággal sújthatók.
Mikó Dalma

vagy gyógyszer. A gyógyszer által kiváltott
mellékhatás nem kizáró tényezője annak,
hogy a háziorvos adja be az oltást, az oltóponton azonban gyorsabban tudnak segíteni, ha szükség lenne rá.
– A gyöngyösi kórházban is van oltópont?
– Igen, a tüdőgyógyászati szekrendelésen.
– Mit vigyen magával az oltópontra a beteg?
– Mindenképpen legyen nála az a saját maga
által kitöltött dokumentum, amely a személyes adatai mellett az egészségi állapotáról is
tájékoztatást ad. Ez nagy mértékben segíti
az oltóponton dolgozó kollégák munkáját.
– Milyen mellékhatásai lehetnek az oltásnak?
– Ugyanazok, mint minden más oltásnak:
láz, hőemelkedés, izomfájdalom, gyengeség, fáradékonyság, szédülés, hányinger,
étvágytalanság, fejfájás, de ezek csak egykét napig tartanak. De befolyásolhatja az
oltás a szívritmust, a vérnyomást vagy a
vércukorszintet is. Előfordulhat, hogy valaki úgy kapja meg az oltást, hogy nem tud
arról, hogy átesett már a covidon, nála már
az első oltás hevesebb reakciókat produkálhat.
– Van olyan kizáró tényező, ami miatt valakinek nem javasolt az oltás?
– A várandósság. Egyetlen betegség sem kizárja ki, hogy valaki megkapja a covid elleni oltást.
Juhász Marianna

FARKAS LÁSZLÓ LETT A
GYRNÖ ÚJ TAGJA
A Helyi Választási Bizottság elnökétől, dr.
Antal Györgytől február 22-én átvette megbízólevelét Farkas László, a Gyöngyösi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat (GYRNÖ) új
képviselője. Mint ismert, Ivanics Sándor, a
szervezet elnöke 2020. december 2-án elhunyt. A nemzetiségek jogairól szóló törvény
értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő halálával, és a megüresedett pozícióra a következő
legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A 2019 októberi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán – szavazatszám
szerinti sorrendben – a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt Farkas László, a Phralipe
Független Cigány Szervezet Országos Szervezete-Központi Szervezet jelöltje volt.
A nemzetiségi önkormányzatot jelenleg
Vidák Gábor elnökhelyettes irányítja, miután
jogszabály rendelkezik arról, hogy időközi választást és népszavazást csak a veszélyhelyzet
megszűnését követően lehet csak kitűzni.
J. M.
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A LELASSULT ÉLETTEL IDŐT NYERTÜNK A
JÖVŐNKHÖZ
Az egy éve tartó koronavírus-járvány nem
csak a mindennapokat, az ünnepeinket
is átírta. A változás sokunkat arra sarkall,
hogy egy kicsit jobban elgondolkodjunk
egy-egy ünnep üzenetén. Körképünkben
arra kerestük a választ, mit üzen 2021ben a húsvét, és vajon milyen emberré
tett bennünket az elmúlt egy év.

Farkas István (könyvtárigazgató)
Tavaly
novemberben
fertőződtem meg, két
hétig otthon, három
hétig kórházban voltam, nagyon súlyos állapotban. A kórházban
megélt tragikus tapasztalatok után az ápolók,
Farkas István orvosok ember feletti
munkáját látva, sok mindent átértékeltem.
A gyógyulásomat egyfajta feltámadásnak is
érzem.
Nem vagyok gyakorló hívő, de a történtek
után talán közelebb kerültem Istenhez és a
valláshoz. Tragédiákhoz, emberi sorsokhoz
kerültem közel, szembesültem a közvetlen
aggodalommal a kollégák, az ismerősök részéről. Nagyon jó volt érezni, milyen nagyon
és sokan aggódtak értem.
Olyanok is, akikkel a hétköznapokban
csak elrohantunk egymás mellett. Nagy felismerés volt, hogy az emberek nem idegenültek el egymástól, inkább közelebb kerülnek
egymáshoz.
Hosszadalmas volt a felépülésem is, újra
tanultam járni, levegőt venni, két hónap alatt
tudtam talpra állni. Ez alatt az idő alatt a lelkiállapotom is megváltozott. Lelassultam,
nem rohanok, jobban örülök a kisebb dolgoknak. Ha olyan emberekkel találkozom,
akik most fertőződnek meg, már tudom, mi
előtt állnak, ezért másként gondolok a sorsukra, mint egyébként tettem volna.

Molnár Katalin (könyvesboltvezető)
Sokunokás
nagymamaként a találkozások
megritkulását okozta a
pandémia, amivel legelső alkalommal tavaly
tavasszal szembesültem.
Nálunk nagy családi
ünnep a húsvét, ilyenkor
összejövünk a lányoMolnár
Katalin
mék vidéki házában, és
felelevenítjük a húsvét régi hagyományait,
egyebek közt a locsolkodást. Ez már sajnos
tavaly elmaradt, a gyerekeim féltették az
egészségemet, ezért online csatlakoztam az ő
ünnepükhöz.
Csak nyáron találkozhattam a gyerekeimmel és az unokáimmal, majd az ősz ismét
számos változást hozott. Sok olyan esemény
elmaradt, ami családdá teszi a családot. Ez az
időszak a lemondásról szól. Sajnos sok olyan
embert ismerek, akinek az egészségéről kellett lemondania. Bennem most a várakozás
és a bizakodás erős, hogy a következő húsvétot már együtt ünnepelhetjük.
Balog Gyula (plébános)
Covidosként szembesültem igazán az emberi
életem törékenységével,
azzal, hogy nem vagyok
ura a saját életemnek,
sebezhető és esendő
vagyok. Kerestem, hol
vannak azok a mély gyöBalog Gyula
kerek, amelyek támaszt
adhatnak nekem. Hívő emberként át kellett
gondolnom, hogy Istent tartom-e életem támaszának és céljának. Ezt már életem során
évekkel ezelőtt kimondtam, és ez erőt adott,
de meg kellett ezt újítani magamban. A szükséghelyzet rávilágított arra is, hogy mennyire
rászorulok mások szolidaritására, akár arra,
aki hozta nekünk az ebédet, hiszen az egész
plébánia le volt zárva, az orvosokra, vagy
azokra, akik más módon kiszolgáltak bennünket.
A betegágyon döbbentem rá arra, hogy
imáimmal, fájdalmam felajánlásával akkor is
szolgálhatom a híveket, ha hetekig be vagyok
zárva.

Kovács Zita (a Mátrai Hegyközségi Tanács
elnöke)
Nagyon sok minden átértékelődött bennem az
elmúlt egy évben. Felértékelődött az egészség,
amit eddig olyan természetesnek vettünk.
Amikor panaszkodtam,
nagymamám mindig azt
Kovács Zita
mondta, a lényeg, hogy
egészség legyen. És igaza volt!
De átértékelődtek az emberi kapcsolatok
is. Korábban magától értetődött, hogy találkoztunk a szüleinkkel, nagyszüleinkkel,
barátainkkal, megöleltük őket, együtt voltunk. Talán nem is szenteltünk erre elég időt.
Most, hogy erre nincs lehetőség, ezek a kapcsolatok is felértékelődtek.
A gazdasági szempontok is megváltoztak.
Sokkal megfontoltabb vagyok, megnézem
mire költök, és előnyben részesítem a magyar
termékeket, a helyi termelőket, hogy egymást
tudjuk segíteni ebben a nehéz időszakban.
Molnár Sándor (pék)
Nagyon ellenkezik az
alaptermészetemmel,
de az utóbbi egy évben
elszigeteltebb lettem.
Több
természetgyógyászati módszer is
az emberi érintkezés,
főként az ölelés fonMolnár
tosságát hangsúlyozza,
Sándor
ami az emberi szeretet
kifejezésének egyik legfontosabb eszköze.
A kötelező távolság megtartása, a személyes
találkozások drasztikus és természetellenes
szabályozása lelkileg nagyon megterhelő.
Pozitívum, és akár hálásak is lehetünk
azért, hogy csökkent a bolygó szennyezettsége. A lelassult élettel időt kaptunk arra, hogy
átgondoljuk, újra tervezzük a jövőnket, gyermekeink, és unokáink jövőjét ezen a Földön.
Fontos tapasztalat számomra, hogy a változásokra az eddigieknél sokkal gyorsabban
kell reagálnunk. Mondhatnám, hogy ez az
alkalmazkodóképesség a túlélés alapvető
követelménye magánemberként és vállalkozóként is.
Pásztor Csilla
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koronavírus tavaly március óta
felülírja mind az utazni vágyók,
mind pedig a turizmusban dolgozók terveit. A szállodák tavaly tavasszal végig zárva voltak, majd a nyári időszak
a 2019-es adatokat hozta, sőt, augusztusban
meg is haladta azokat. Novemberben azonban
ismét zárásra kényszerültek a szállásadók.
Amikor azonban lehetett utazni, a turisták
több napra csomagoltak. Míg 2019-ben átlagosan 1,8 vendégéjszakát, addig 2020-ban
már 2,5 napot töltöttek a Mátra szállodáiban.
Összességében 45 ezerrel kevesebb turista látogatta a térséget 2020-ban, a vendégéjszakák száma pedig 70 ezerrel kevesebb
volt, mint 2019-ben. Bár az előző év első két
hónapja jobban telt a szállodáknak, mint
egy évvel korábban, hiszen tavaly januárban
több mint 7500 vendég összesen 14 973 éjszakát töltött térségünkben, és februárban is
hasonló adatokról számolt be Benkő Béla, a
Gyöngyös-Mátra TDM elnöke.
Amint megérkezett a hó a magasabban
fekvő területekre, az ország minden tájáról
érkeztek turisták, nem is volt egyszerű feljutni Kékestetőre a nagy forgalom miatt. Tavaly

a vírus megváltoztatta
az utazási szokásokat,
egy-egy napra az ország
minden tájáról érkeztek vendégek várost
nézni, vagy túrázni. A
gyöngyösi Tourinform
Iroda vendégforgalma
így hasonlóan alakult a
tavalyelőtti évhez.
A TDM elnöke elmondta: a bezártság miatt, és azután, hogy a szabadidős tevékenységeket
nem korlátozták, sokan
A Tourinform Iroda borshopjában a mátrai borvidék
indultak el otthonról, így
borait is meg lehet vásárolni
náluk több turista füzet
és térkép fogyott. Népszerűek voltak a jelvény- évről évre nő, egyre több környékbeli borász
szerző túrák is, ahol különböző helyszíneket termékeit árusítják.
Hogy idén meddig maradnak zárva a
kellett meglátogatni a turistáknak.
Erre az évre készült egy új, 3 az 1-ben tér- szálláshelyek, azt egyelőre nem tudni, de a
kép, amely már nem csak a Mátra turista- és szakma képviselői pozitívan tekintenek az
bicikliútjait, hanem azok teljesítési idejét, va- idei év elé. A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint ha újra beindul a turizmus, bellamint a szintemelkedéseket is mutatja.
A 2018-ban létrejött Borshop is eredmé- föld lesz az új külföld.
Ollé Elina
nyes évet zárt az irodában, amelynek kínálata

ERDEI LAKÓPARK ÉS IPARI PARK IS ÉPÜL
A nagy befektetői érdeklődésre tekintettel
már az év elején módosítani kell Gyöngyös
új településrendezési tervét, amit tavaly
októberben fogadott el a képviselő-testület, és 2020 év végén lépett életbe. A fejlesztő beruházások Gyöngyöst és a Mátra
azon részét is érintik, melyek közigazgatási szempontból a városhoz tartoznak.

Közel 45 hektárnyi gyöngyöshalászi területtel bővült az az új gyöngyösi iparterület,
melyet a Déli Külhatár út mellett alakítanak
ki. Az alig egy hónapja Gyöngyöshöz került,
még mezőgazdasági hasznosítású területre
egyelőre nincs gyöngyösi építési szabályozás.
Az önkormányzat már elkezdte a tervezőmunkát annak érdekében, hogy az ingatlant
iparterületként lehessen hasznosítani.
A képviselő-testület előbb a volt mátrafüredi strand telkét, majd két másik szomszédos önkormányzati telket adott el tavaly
egy ingatlanfejlesztő cégnek pályázat útján.

A vállalkozó további magán földrészleteket
vásárolt meg annak érdekében, hogy a fejlesztési területet növelje. A közel kéthektáros
ingatlan kialakításához és egységes beépítéséhez, azonos telekalakítási és beépítési
szabályozásra van szükség, amit a rendezési
terv módosításával lehet elérni. Ennek megkezdéséről született döntés januárban. Így
néhány hónap múlva rendelkezésre állnak
majd a jogi feltételek egy színvonalas erdei
lakópark kialakításához.
A mátraházi Hotel Ózon Residence alig
tíz éve nyitotta meg kapuit, de már bővítik
és felújítják. A fejlesztéshez úgy kell megnövelni a meglévő területet, hogy az építkezés
ne menjen a buja erdei környezet rovására.
Erre való a településfejlesztési és -rendezési
terv, amely széles körű egyeztetéssel, vagyis
a nyilvánosság teljes bevonásával biztosítja
az ember és a természet összhangját. Ennek
megkezdéséről is januárban született döntés.
A fejlesztő beruházásokhoz kapcsolódóan
várhatóan még év első felében megtörténik a
város rendezési tervének módosítása.
A 2020. december 1-jén hatályba lépett
Gyöngyös településrendezési eszközeinek
dokumentációja megtekinthető a https://
koszeghy.art/tervek/gyongyosjovahagyott/
elérhetőségen, továbbá nyomtatott formában
a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálatán (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.).

DEFIBRILLÁTORT
VETTEK A VÁROSBÁLI
ADOMÁNYBÓL

Az új életmentő készülék felnőttek és
gyermekek gyógyítására is alkalmas

Gyöngyös önkormányzata a Mátraaljai
Munkaadók Egyesületével közösen 2020ban is megrendezte a városbált. A tavalyi
eseményen több, mint két és fél millió forint
gyűlt össze, melyből az akkori kedvezményezett Bugát Pál Kórház Alapítvány egy új
defibrillátor készüléket vásárolt. Az eszköz
már a betegellátást szolgálja az egészségügyi
intézmény Sürgősségi Betegellátó Osztályán.
A defibrillátor monitorral, felnőtt-, és gyermektappancsokkal, valamint számos egyéb
kellékekkel rendelkezik, melyek nagyban
segítik az osztály munkáját. Az életmentő készülék hordozható, ha szükséges, a szakrendelőben vagy az intézmény külső területén is
biztonsággal használható.
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GYÖNGYÖS, AHOL JÓ ÉRZÉS NŐNEK LENNI
Elfogadó és befogadó, szerethető és
szerető, megértő és értékelő – ezek a
jelzők jutottak eszükbe azoknak a hölgyeknek, akiket a március 8-ai nemzetközi nőnap alkalmából arról kérdeztünk,
miért jó Gyöngyösön nőnek lenni. Van,
aki a szakmai sikereit, van, aki a családját és a barátait köszönheti a városnak,
ahol életkortól és hivatástól függetlenül
megbecsült nőnek érzik magukat a megszólalók.

dr. Mangó Gabriella
Gyöngyösön jó nőnek
lenni! Egyrészt nagyon
sok a cukrászda, az étterem, ahol a családdal, a
barátokkal találkozhatunk. Sok a kozmetika,
a fodrászat, ahol szépülhetünk. Vannak üzletek,
Dr. Mangó
bevásárlóközpontok, és
Gabriella
viszonylag sok a munkalehetőség is. Egy nőnek mindez nagyon
fontos, de fontos az is, hogy nem kell sok időt
eltölteni azzal, hogy mindezeket elérjük.
Anyaként az is nagyon fontos nekünk, nőknek, hogy gyermekeinket biztonságban tudjuk, amíg mi dolgozunk. Ezt biztosítja a sok
óvoda, iskola és középiskola, de van Gyöngyösnek még egy egyeteme is. Így mint egy
tyúkanyó, magunk körül tudhatjuk gyermekeinket egészen a felnőtté válás küszöbéig.
De talán itt tarthatjuk őket tovább is, így
fejlődhet, fiatalodhat városunk. Úgy gondolom, ezért van jövője a településünknek.
Tóth Krisztina
A nőnap nekem ma már
mást jelent, mint korábban. Sosem voltam az a
lágy, nőies nő, leginkább
erőskezű irányító típus
vagyok. Ennek ellenére
szeretem, ha egy erős,
határozott férfi van melTóth Gabriella lettem, akire felnézhetek. Ezzel együtt az is fontos, hogy egy nőnek legyen saját véleménye, akarata, és amit
elhatározott, azt végig tudja vinni.
Jó pár évvel ezelőtt Budapestről érkeztem
Gyöngyösre, s elmondhatom, nagyon szeretek itt élni. Eddig mindig férfi főnökeim
voltak, azt láttam, hogy fontos, meghatározó
pozíciókban férfiak álltak. Meglepődve és
boldogan tapasztaltam, hogy Gyöngyösön
milyen sok nő van magasabb vezető beosztásban. Itt megvalósult az az egyenjogúság,
amiért a nők mindig is harcoltak. Ezt imá-

dom ebben a városban. De említhetném a
saját munkámat is, a táncoktatást, a hiphop
táncot, ahol eddig jellemzően a férfiaké volt
a vezető szerep, ők tanítottak, iskolákat is ők
alapítottak. Azonban egyre inkább megjelentek a nők itt is, s átvették az irányítást.
Pál Yvett
Nagyon szeretek Gyöngyösön élni, mert már
nagyon sok pozitív élmény ért itt nőként.
Vállalkozóként és a közösség érdekében végzett munkáimért elismeréseként is rengeteg
Pál Yvett
szeretetet,
tiszteletet
kapok nem csak a férfiaktól, de a nőktől és
gyermekektől is.
Sokan elkötelezett állatvédőként ismertek
meg. Ilyen minőségemben rengeteg emberrel találkoztam már. Volt közöttük, gonosz,
rossz, de természetesen volt nagyon sok jó
is. Elmondhatom, hogy a gyöngyösiek nagy
többsége leginkább a szerethető, jó emberek közé tartozik. Ez teszi lehetővé, hogy
továbbadjam a segítségre szoruló embereknek és állatoknak azt a sok szeretetet, amit
kapok.
Báryné dr. Gál Edit
Lassan negyven éve
élek Gyöngyösön, és
negyven éve dolgozom
a Mátra Múzeumban.
Úgy érzem, ez a város elfogadott történészként,
nőként, családanyaként.
„Idegen” létemre fogadBáryné dr. Gál tak el, s remélem, ma
Edit
már adnak a szavamra,
a tudásomra, a szakértelmemre. Talán elsősorban nem nőként ismernek el – habár
örülök, ha ez is benne van a köztudatban –,
hanem sokkal inkább a munkám, az eddig
elért eredményeim kapcsán kapom a pozitív
visszajelzéseket.
Szalmási Edith
Nagyon szeretek Gyöngyösön élni. Gyermekkoromban a Kossuth
utcában laktunk, s nagy
élmény volt, hogy hétvégenként mindig néztem a menyasszonyokat, akik Dózsa Balázs
fényképészhez mentek
Szalmási
fotózkodni. Ezek az élEdith

mények inspiráltak, amikor úgy döntöttem,
hogy az egész életemet arra építettem fel,
hogy dekorálok. Nemcsak esküvőkön, hanem városi rendezvényeken is. Nagyon sok
szép élmény, siker, elismerés fűződik ezekhez
a munkákhoz. De nem csak ezért jó ebben
a városban nőként élni. Rengetek olyan változatos, izgalmas kreatív dolog megtalálható itt, amit használhatunk a külsőnk és az
otthonunk szépítésére. S ez egy nő számára
nagyon fontos.
Holló Erzsébet
Gyöngyösön születtem
és két év kivételével az
egész életemet itt töltöttem. Fiatal koromban
mindig
elvágyódtam
innen, de most már
nagyon örülök annak,
hogy mégis itt maradtam, mivel a város lett
Holló
sikereimnek helyszíne,
Erzsébet
minden szép és értékes dolgot itt kaptam meg. Sok embernek
köszönhetek itt sok mindent. Először is az
általános iskolai énektanáraimnak, akik a
zene felé irányítottak, bíztattak. Énekelhettem nagy sikerrel sok helyi rendezvényen,
de a Zeneakadémián is. Hét évig dolgoztam
óvodában, később a Családi Intézet vezetője
lettem. Ezután a Berze Nagy János Gimnázium tanáraként alakítottam meg a Muzsikus
Céh Leánykart, melyet közel négy évtizedig
vezettem, majd a Cantus Corvinus Vegyeskart, amely harminchét éve működik irányításommal.
Úgy gondolom, nagyon sokan ismernek, szeretnek a városban, bárhová megyek, ismerősökkel találkozom, akik segítenek, és mindig
van hozzám egy-egy kedves szavuk. A város
vezetése is elismerte munkámat, hiszen a
Cantus Corvinus Vegyeskarral, majd egyénileg is megkaptam a Pro Civitate, valamint
a Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa kitüntetést. Elmondhatom, hogy Gyöngyösön
nagyon jó élni, nagyon jó nőnek lenni.
a Kulturális Nonprofit Kft. munkatársai
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MATE: ÚJ EGYETEM SZÜLETETT

em csak névváltoztatás, hanem
szerkezeti struktúra- és fenntartóváltás is történt a gyöngyösi
Károly Róbert Campuson. Az átalakulás két lépésben valósult meg. Tavaly augusztustól Szent István Egyetem névvel megalakult egy többcampusú, multidiszciplináris
intézmény. Az integráció során összeolvadt a
gödöllői Szent István Egyetem, az Eszterházy
Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert
Campusa, a Kaposvári Egyetem, valamint a
Pannon Egyetem Georgikon Kara. Idén februártól pedig megtörtént meg a szerkezeti átalakulás, és megkezdte működését a Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE),
ami már nem állami, hanem alapítványi fenntartású intézmény.

A változást követően megszűntek a karok,
vagyis azok a szervezeti egységek, melyek
korábban összefogták a különféle tudományterületeket. Ehelyett 21 önálló keretgazdálkodással bíró intézet jött létre, melyek túlnyúlnak az intézményeken. Ezek központjai
egy-egy campuson találhatók, azonban a
hozzájuk tartozó szakok több másik, vagy
akár mindegyik campuson is elérhetőek. Az
intézkedés legfőbb célja az volt, hogy a hasonló képzési kínálatot nyújtó campusok ne
versenyezzenek egymással a hallgatókért, a
pályázati forrásokért és a külföldi kapcsolatokért.
Az idei felvételi időszak több szempontból
is rendhagyó volt az egyetem életében. Egyrészt az intézményi átalakulás miatt a felvéte-

lizők még a Szent István Egyetemre adták be
a jelentkezésüket, ám a tanulmányaikat már a
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen
fogják megkezdeni. Másrészt a pandémia
miatt a felvételizők csak online beiskolázási
rendezvényeken vehettek részt.
Bár az első számadatok csak áprilisban érkeznek meg a felsőoktatási intézményekhez,
az az online nyílt napok után érkezett visszajelzésekből már most látszik, hogy Gyöngyösön várhatóan idén is a Gyógy- és fűszernövények szak vezeti majd a népszerűségi listát,
megelőzve az elmúlt években közkedvelt
Pénzügy-számvitel, Programtervező informatikus, Gazdaságinformatikus, valamint
Kereskedelem és marketing szakokat.
Nagy Réka

KAPASZKODÓT ÉS ÉLMÉNYT KERESTEK FEBRUÁRBAN AZ OLVASÓK
Ugyanolyan kíváncsisággal és lelkesedéssel olvastak februárban is a gyöngyösi
Vachott Sándor Városi Könyvtár látogatói,
mint januárban. Ahogyan az év első hónapjában, úgy most is listába rendezzük a
februárban kikölcsönzött könyveket. Ez a
sorrend szubjektív, de mégis képet ad arról, hogyan, miket olvasunk mi, gyöngyösiek. Ez azt jelenti, hogy kizárólag olyan
könyvek kerültek fel a listára, melyeket a
könyvtár olvasói kedvelnek.

A Vachott Sándor Városi Könyvtár kölcsönzési toplistáját februárban Edith Eva
Eger tavaly év végén debütált Az ajándék
című könyve vezeti. Talán nem véletlen,
hogy a legtöbb olvasó erre a kötetre volt
kíváncsi. A döntés című sikerkönyv szerzőjének új, inspiráló és gyakorlati tanácsokat
tartalmazó kalauza segít, hogy megszaba-

duljunk a romboló mintáinktól és bénító
gondolatainktól, s ezáltal szabadon élvezhessük az életet. Az ajándékkal Eger olyan
kézikönyvet nyújt át olvasóinak, amely
szelíden bátorít bennünket mindazon gondolataink és viselkedésünk megváltoztatására, amelyek a múltban gúzsba kötöttek
bennünket. Továbbá segít bennünket, hogy
kitörhessünk az önmagunk építette börtönből, feldolgozzuk traumáinkat és élvezzük
az életet.
A képzeletbeli könyvdobogón maradt Náray Tamás a Zarah-trilógiával, és jó pár helyet
menetelt előre Ken Follett katedrálissorozatának legújabb kötete.
A februári lista további helyeit még mindig
a kortárs szerzők foglalják el, és egyre népszerűbbek a krimik, a thrillerek és az újonnan
megjelenő romantikus regények. Érdekesség,

hogy sok idősebb olvasó kedveli a fantasy
könyveket.
A könyvtár februári kölcsönzési toplistája:
1. Edith Eva Eger: Az ajándék
2. Ken Follett: Egy új korszak hajnala: a katedrális előzménye
3. Náray Tamás: Zarah-trilógia
4. Lucinda Riley: A hét nővér – sorozat
5. Fábián Janka: A könyvárus lány, Julie
könyvkuckója
6. Jo Nesbo: A birodalom
7. Baráth Viktória: A főnök – sorozat
8. Guillaume Musso: Egy párizsi apartman
9. Csernus Imre: Főnix
10. Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors
11. Jojo Moyes: Áradó fény
12. Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek
J.M.

A GYEREKEK A SOROZATOKAT SZERETIK
Az egyes korosztályoknak megfelelően a
könyvet szerető gyerekek körében is vannak
éppen aktuális kedvenc kötetek. Összeállításunkból az is kiderül, hogy a Vachott Sándor
Városi Könyvtár legfiatalabb olvasói nem
egy-egy szerző egy-egy könyvéért rajonganak, sokkal inkább sorozatokat, illetve többkötetes könyveket keresnek.
A könyvtárosok elmondása szerint sok
szülő és gyerek is szeret elidőzni a kötetek kiválasztásával, többen szeretnek úgy válogatni,
hogy még a kölcsönzés előtt helyben belenéznek, beleolvasnak a könyvekbe.
Korcsoportonként a legnépszerűbb könyvek:
Óvodások:
Bartos Erika könyvei: Anna, Peti és Gergő;
Bogyó és Babóca; Brúnó Budapesten
Berg Judit könyvei: Maszat-sorozat, A két
kis dinó sorozat, Lengemesék

Sven Nordqvist: Pettson és Findrusz sorozat
Dániel András: Kuflik-sorozat
Pásztohy Panka: Pitypang és Lili sorozat
Marék Veronika: Boribon-sorozat és a Kippkopp-sorozat
Vadadi Adrienn könyvei: Ünnepelj velünk!;
Leszel a barátom?; Örökké óvodás maradok!
Julia Donaldson könyvei: A graffaló; A
graffaló-kölyök; Bot Benő; Macskazene;
Az öt csúfság
Kisiskolások (1-3. osztályosok):
Olvasó létra sorozat
Most én olvasok! sorozat
Daisy Meadows: Varázslatos állatbirodalom
sorozat
Kántor Kata: Nózi nyomoz sorozat
Usch Luhn: Póniszív sorozat
Kiskamaszok (4-6. osztály):

Jeff Kinney: Egy ropi naplója sorozat
Berg Judit: Rumini-sorozat
Pagony Kiadó Abszolút könyvek sorozata:
Bojti Anna: Éjszaka az állatkertben
Kertész Erzsi: Panthera-sorozat
Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi; Juharfalvi Emil-sorozat
Holly Webb cicás, kutyás történetei
Geronimo Stilton sorozatai
Kamaszok (10-16 évesek):
Leiner Laura könyvei: Szent Johanna Gimi-sorozat; Iskolák versenye
Jenny Han: A fiúknak, akiket valaha szerettem trilógia
Sarah J. Maas: Üvegtrón sorozat
Ellenpontok sorozat: Fiala Borcsa: Szerinted?!; Erdős Zsuzsanna: Vedd már észre!;
Még sincs vége!; Hidd el végre!
(Az összeállítás a VSVK segítségével készült)
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MÁJUSBAN STARTOL A TOUR DE GYÖNGYÖS
A Mátra Biker SC 2021-ben szervezi első
országúti kerékpáros versenyét. A sportklub elnökét, dr. Záray Lászlót kérdeztük
a Tour de Gyöngyös részleteiről.

– Mit lehet tudni az eseményről? Zajlanak-e
már az egyeztetések?
– Amennyiben a vírushelyzet engedi, akkor
a május 8-9-ei hétvégén rendezzük meg
az I. Tour de Gyöngyös kerékpárverseny
és gyalogtúra fesztivált. Ha a vírushelyzet
nem engedi, akkor csak a kerékpárversenyt
tartjuk meg, miután sportversenyt eddig is
és ezután is lehet szervezni.
– Profik vagy amatőrök jelentkezését várják?
– Bárki jelentkezhet a versenyre, amatőrök,
profik egyaránt, és nincs szükség versenyzői licenszre. Szombaton egy rövidebb, 18
kilométeres távon lehet tekerni, vasárnap
pedig egy hosszabb, 75 kilométeres táv vár
a kerékpárosokra. Biztatunk mindenkit,
hogy aki csak teheti, válassza a két napos
tekerést, vagyis szombaton és vasárnap is
pattanjon nyeregbe, és szálljon harcba az
összetett bajnoki címért.
– A befutó mindkét nap Kékestetőn lesz, de hol
lesz a rajt?
– Szombaton 11 órakor a gyöngyösi Károly
Róbert Campus és „nádfedeles” mellett
lévő sportcsarnoktól vág neki a mezőny,

vasárnap pedig Sástón, az
Oxygen Adrenalin Park
lesz a 10 órási rajt helyszíne.
– Milyen programokat terveznek még erre a két napra?
– A kerékpárverseny mellett több családbarát
és sportosabb, rövidebb-hosszabb gyalogtúra programokkal is
készülünk kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Többféle útvonal közül lehet választani. Egy
igazi turistaparadicsom a Mátra, ugyanis
a széltében-hosszában 20-50 kilométernyi
területen közel ezer kilométernyi jelölt
turistaút vár felfedezésre. Terveink szerint
e-bike (elektromos kerékpár) bemutatót,
e-bike- és mountainbike-túrát is szervezünk a Nagy-Halmaj-rétre és a Szalajka-házhoz.
– Úgy tudom, hogy a kerékpárversenyre kedvezményes nevezési díjjal is készülnek.
– „Az év honlapja 2020” pályázaton az a közönségszavazó, aki szavazatáról beküldte
nekünk a képernyőképet, 70 százalékos
kedvezményben részesül a verseny nevezési díjából.

KÉSZ A MUNKACSARNOK, MEGÚJULHAT
A SPORTCSARNOK

F

ebruárban több, sportegyesületeket érintő napirend is a képviselő-testület elé került. Ilyen volt
például a város 2017-2022 között
érvényes sportfejlesztési koncepciója, melynek cselekvési tervét felül kellett vizsgálnia a
testületnek.
A dokumentumból kiderült, hogy a járvány
ellenére tavaly két sportberuházás is szerepelt
a tervek között, melyek meg is valósultak. Az
egyik a kispályás labdarúgást és a versenysportot is szolgáló műfüves pályája megépítése volt
az Energia Sporttelepen, a másik az Egressy
Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
lévő műfüves kisméretű futballpálya kialakítása volt. Mindkét beruházás az Energia SC
TAO-pályázatából és az önkormányzat közös
finanszírozásában készült el.
A sportegyesületek a tervnek megfelelően éltek a TAO-támogatásból megvalósuló
létesítmény-fejlesztésre vonatkozó pályázati
lehetőségekkel. Így elkezdődhet a Dr. Fejes

András Sport- és Rendezvénycsarnok világításkorszerűsítése, klímatizálása, valamint a
sportpadló cseréje. Elkészült, és hamarosan
átadják a sportcsarnok mellett megépült
munkacsarnokot, amelynek 24 x 44 négyzetméteres játéktere megfelel a nemzetközi
szabványnak, később pedig akár lelátóval is
bővíthető. A beruházás a Gyöngyösi Kézilabda Klub és az önkormányzat együttműködésének eredménye.
Szintén kedvező döntés született a sportegyesületek által fizetendő terembérleti
díjak kapcsán. Továbbra is támogatásban
részesül a TAO-juttatásból bérleti díjat fizető Gyöngyösi Atlétikai Klub, a Gyöngyösi
Alligátorok Club, a Gyöngyösi Kézilabda
Klub, a Gyöngyösi Energia SC és a Gyöngyösi Röplabda SE. A sportegyesületek így
több mint 11,6 millió forintos támogatással
számolhatnak, miután az általuk használt
sportlétesítmény bérleti díjának csak a felét
kell megfizetniük.

– Hátha valaki nem hallott róla: mi is volt ez
a honlap verseny?
– Sok szavazat érkezett a honlapunkra, amit
most itt is nagyon köszönünk. A közönségszavazásnál a negyedik helyre kerültünk, ezért ezt a díjat nem mi vittük el.
Azonban a honlapok szakmai értékelésénél a zsűri nekünk ítélte a különdíjat Életmód és sport kategóriában, amire nagyon
büszkék vagyunk.
– A díjhoz gratulálok, és biztatok mindenkit,
hogy ne csak a design miatt keresse fel ezt
a honlapot, hanem azért is, hogy minden
fontos információt megkapjon az I. Tour de
Gyöngyössel kapcsolatban.
Válik István

In memoriam
DR. MÓZER ALBERT
(1937-2021)
Életének 84. évében
elhunyt dr. Mózer Albert gyermekorvos, a
Bugát Pál Kórház
egykori osztályvezető
főorvosa, a kórház
igazgató-helyettese,
tisztifőorvosa. Évtizedekig végzett gyógyító munkát egész
Heves megyében a
kórházi és egyéb egészségügyi területen, mellyel
elismert, köztiszteletben álló orvos lett.
Gyógyító munkája mellett 1990 és 1994
között aktívan részt vett a helyi közéletben
mint gyöngyösi önkormányzati képviselő. A
testület tagjaként elnöke volt az egészségügyi
bizottságnak, valamint nevéhez fűződik a
Független Kisgazdapárt egészségügyi programjának kidolgozása.
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Ízelítő

CSIRIPISZLIS TÖLTÖTT GOMBA

A tavaszi megújulást becsempészhetjük a konyhánkba is ezzel a különleges recepttel. A sajtos vagy köményes tallérral ízesített sajtkrémmel
töltött gomba kiváló vendégváró falatka is lehet, de körettel akár egy vasárnapi ebéd alkalmával is megállja a helyét a családi asztalon.
A gyöngyösi gyártású Csiripiszli tallérral „kisütött” recept összeállításában Nagy Zoltán mesterszakács volt a segítségünkre.
Csiripiszlis töltött gomba
Hozzávalók:
krémsajt 100 g
bacon vagy csirkemell-sonka 100g
újhagyma 1 csomag
kakukkfű, só, bors
Csiripiszli (sajtos vagy köményes) tallér
A gombát megtisztítjuk, a tönkjét eltávolítjuk. A tönköt apróra vágjuk.
A hagymát felaprítjuk, kevés olajon megpirítjuk, ráhelyezzük az apróra vágott
bacont vagy a sonkát, később az apróra
vágott tönköt. Lepirítjuk és kihűtjük. A krémsajtot a baconnel/sonkával és a hagymával, valamint a fűszerekkel összekeverjük, adunk hozzá egy marék apróra tört Csiripiszli tallért, majd
megtöltjük vele a gombafejeket, melyeket sütőpapírral bélelt tepsibe sorakoztatunk, végül
megszórjuk apró darabokra tört Csiripiszlivel.
A töltött gombafejeket 180 fokra előmelegített sütőben megsütjük 40 perc alatt.
Köretként bulgurt vagy kuszkuszt kínálhatunk.
(x)

GYÖNGYÖSI
ÚJSÁG
Gyöngyös város önkormányzatának
ingyenes időszaki kiadványa
Kiadó: Gyöngyösi TV Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Pifkó Tamás ügyvezető
igazgató
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 16 600 példányban.
ISSN 2062-5057
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HÁZHOZ MEGY, CSAK KÉRNIE KELL

Az elmúlt évekhez hasonló egyéni igénybejelentésekhez igazodva végez lomhulladék elszállítást a szolgáltató. Ennek egyik legfőbb
oka a közterületek rendjének és tisztaságá-

nak megőrzése. A házhoz menő lomtalanítás
évente egy alkalommal igényelhető, február
1. és október 31. között, és legfeljebb 2 köbméter lomhulladékot szállít el az NHSZ
Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
Lomtalanításkor olyan szilárd hulladékok
helyezhetők ki, amelyek a méretük miatt
nem tehetők a kukában, valamint a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (például bútorok, kerti bútorok,
játékok, rongyok). A kisebb méretű lomokat
bekötözött zsákokba kell összegyűjteni a
könnyebb szállíthatóság érdekében.
Lomtalanításkor nem kihelyezhető ki

kommunális hulladék, építési törmelék (beton, tégla, cserép, mosdókagyló, WC csésze
stb.), gumiabroncs, szelektíven gyűjthető
hulladék (újságpapír, kartonpapír, üveg,
műanyag palackok, sörös doboz), zöldhulladék, elektronikai cikkek, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok (pl.: festékek,
lakkok, olajok, akkumulátorok, vegyszerek),
valamint minden olyan hulladék, amely a
begyűjtés során veszélyeztetheti a begyűjtést
végző dolgozók testi épségét, egészségét.
A lomtalanítás kapcsán bővebb információ kérhető a 06-37/311-894-es telefonszámon, vagy az info.matra@nhsz.hu e-címen.

ZÖLD VAGY FEHÉR ZSÁKBA KELL GYŰJTENI A KERTI HULLADÉKOT

Február végén minden érintett gyöngyösi
háztartás megkapta azokat a zöld zsákokat,
melyeket a hulladékszállítással megbízott
szolgáltató biztosít idén a kukák mellé.
A Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit
Kft. még január végén tette közzé idei hulla-

dékszállítási naptárát, mely szerint a zöldhulladék elszállítását március 22-től kezdi meg,
és kéthetente végzi majd.
Újdonság, hogy a háztartások három lebomló zsákot kapnak, amit minden elszállítás után pótol a szolgáltató. Egy elszállítás alkalmával három zöldhulladék-gyűjtőt lehet
kitenni, vagy ha valaki pótzsákot vásárol, azt
korlátlan mennyiségben kihelyezheti. Ezeket
a fehér színű pótzsákokat 300 forintért lehet
megvásárolni az NHSZ ügyfélszolgálatán.
Emellett továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy ami nem fér bele a zsákokba, azt
összekötegelve helyezzék ki, ez esetben vi-

szont fél köbméter az a mennyiség, amit elszállítanak egy-egy gyűjtés alkalmával.
Fontos, hogy a március végén induló zöldhulladék-gyűjtésig is van lehetőség arra, hogy
a kerti munkák során összegyűjtött zöldet a
kommunális hulladéktárolóba helyezzék,
amit elszállít a szolgáltató.
A Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit
Kft. ügyfélszolgálata kérdés esetén továbbra
is telefonon (+36-37/311-894) vagy elektronikusan (info.matra@nhsz.hu ) érhető el,
a hulladékudvar szolgáltatásait pedig telefonos egyeztetés után vehetik igénybe az ügyfelek.
M.D.

JELENTŐS BÍRSÁGRA SZÁMÍTHAT, AKI GUBERÁL
Folyamatos problémát jelentenek a guberálók Gyöngyösön. A szemétgyűjtögetőkkel
szemben csak tavaly 46 esetben szabtak ki
bírságot a városrendészek, melynek összege
közel másfél millió forint volt. Van olyan
visszaeső elkövető, akivel szemben már több
mint 900 ezer forintnyi bírságot szabtak ki
az elmúlt években. Az ellen az elkövető ellen,
aki nem tudja, vagy nem akarja kifizetni a
büntetést, NAV végrehajtást indít.
A tettenérés és bírságolás mellett a megelőzés is rendkívül fontos, ezért, ha a város-

rendészek a ruházat átvizsgálása során valakinél megtalálják a szeméttároló kulcsát,
minden esetben elkobozzák, megelőzve ezzel
a további szabályszegést.
A kihelyezett szemét a hulladék elszállításával megbízott cég tulajdona, de a guberálást Gyöngyös önkormányzatának közösségi
együttélés szabályairól szóló helyi rendelete
is tiltja. Eszerint a bírság összege esetenként
5 ezertől 50 ezer forintig terjedhet. További
szabálysértési bírság szabható ki az elkövetővel szemben, ha a guberálás mellett szemetel

is. A bírság mértéke ebben az esetben is 5
ezertől 50 ezer forintig terjedhet.
A guberálók amellett, hogy széttúrják a
kukákat, felfordulást és szemetet hagynak
maguk után. Sok esetben a számukra hasznosíthatatlan tárgyak a város közterületein vagy
a patakmederben landolnak. Az elmúlt évben csak a Duranda városrészen több millió
forintot költött az önkormányzat az illegális
hulladék – melynek egy része guberálásból
származott – összegyűjtésére és elszállítására.
Mikó Dalma

KÁTYÚZTÁK A GYÖNGYÖSI UTAKAT
Befejeződött az önkormányzati tulajdonban
lévő utak téli mentesítő kátyúzása Gyöngyösön. A télvégi munkálatok érintették a város
északi és déli részét, a belvárost és Mátrafüredet is. A hideg idő miatt egyelőre csak a balesetveszélyes úthibák hideg aszfaltos javítására volt lehetőség, a melegaszfaltos kátyúzás
tavasszal kezdődhet el.
Az önkormányzat minden év elején felméri a
tulajdonában lévő gyöngyösi utakat, és amelyek – főként a téli fagyok miatt – baleset-

veszélyessé váltak, kátyúzással kijavítják. Az
úthibák javításának megkezdése előtt figyelembe veszik a lakosságtól érkezett bejelentéseket, igényeket is.
Kővári László, az önkormányzat útellenőre
elmondta: egyelőre hideg aszfalttal, főként
a város frekventált útjait javítják. Ilyen a Kenyérgyár út, a Ringsted úti híd, a Kolozsvári
utca, az Őrálló és a Zrínyi utca.
A jelenlegi munkát még a tavalyi költségvetésben útkarbantartásra meghatározott ös�-

szegből áthozott forrásból végezték el. Az
útellenőr hozzátette: az idei büdzsében a tavalyinál több pénz áll rendelkezésre az utak
javítására Gyöngyösön és Mátrafüreden is.
Több olyan útszakasz is van a városban,
melyet 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.
J.M.
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