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Közel 628 millió forint pályázati forrásból 
egy többfunkciós „Aktív Ház” épül az egyko-
ri laktanya területén. A sport- és szabadidő-
központ kialakításán túl, a környező területe-
ket is rehabilitálják, felújítanak három utat és 

az ingatlant körülvevő területek parkosítása 
is megtörténik.

A projekt célja, hogy a jelenleg kihaszná-
latlan ingatlant a térség sportdiplomáciai, 
rekreációs és szabadidőközpontjává tegye. 

Az ingatlanban a felújítás során csapatspor-
tok folytatására alkalmas edzőtermeket, 
öltözőket alakítanak ki, létrejön egy száz 
fő befogadására alkalmas konferenciate-
rem büfé helyiséggel, és egy sporttörténeti 
múzeum is. Mindezek mellett sportorvosi 
rendelőt és rekreációs helyiségeket hoznak 
létre. 

Megépül a Bethlen Gábor és Gábor Áron 
utcákat összekötő útszakasz és járda, a Beth-
len Gábor és a Honvéd utcát összekötő útsza-
kasz és járda, valamint a felújítandó épület 
mögött található Aktív Ház utca és járda is, 
ahol parkolókat is kialakítanak. Megtörténik 
a projektben a közvilágítás és a csapadékvíz 
elvezető rendszer kiépítése, a környező terü-
letek parkosítása.                            Mikó Dalma

ÚJ SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT ÉPÜL 
GYÖNGYÖSÖN

2014-ben született meg a gondolat, 
mára pedig elindult a Petőfi úton 
lévő Haller-Berényi-Orczy kastély 
rekonstrukciója, melynek állapota 

az elmúlt évtizedek során folyamatosan rom-
lott, felújítás pedig nem történt. 

A kastély felújítását is magába foglaló szo-
ciális városrehabilitációra még az előző euró-
pai uniós ciklusban beadott sikeres pályázat 
révén nyílt lehetőség, melynek tartalmi ele-
mei között szerepelt a már megvalósult Var-
gák tere, Sárosi és Szép utcák felújítása, köz-
művesítése, út, járda és közvilágítás kiépítése.

Szintén a projekt kisebbik tartalmi eleme 
egy közel 70 millió forintos beruházás, mely 
során megvalósul a Szép utcában található 
bérlakások felújítása, illetve a Fuvaros ut-
cában már meglévő „Máltai ház” mellett, 
önkormányzati tulajdonú területen újabb 
közösségi ház megépítése. Ez utóbbi a közbe-
szerzési eljárás jóváhagyása után indulhat el.

Az uniós projekt révén jelentős felújításon 
esik át a Haller-Berényi-Orczy kastély, amely 
a Petőfi út 32-34. szám alatt található Gyön-
gyös legrégebbi főúri kastélya, és az 1700-as 
évek közepén a Haller család révén épület 
meg, majd házasságok során vált érdekeltté 
benne a Berényi, majd az Orczy család is.

Az elmúlt évszázadokban működött itt 
kaszinó, majd a Heves Megyei Gazdasági 
Egylet épülete lett, végül Wiltner Sándor 
- akinek elévülhetetlen érdemei vannak a 
gyöngyösi egészségügyben - adományozta 
a Mátra Múzeumnak az épületegyüttes déli 
szárnyát, ami jelenleg állami tulajdon, így a 
most megvalósuló felújítás azt a részt nem 
érinti. Ugyanakkor Hiesz György polgár-
mester a projektnyitó rendezvényen kiemel-
te, bízik abban, hogy a jövőben egy közös 
együttműködés révén a Petőfi u. 30. szám 
alatti ingatlan is megújulhat.

A városvezető elmondta, hogy a kastély-
felújítás az elnyert pályázatot követően 3-4 
évig vegetált, ám a jelenlegi Gyöngyösi Vá-
rostérség Fejlesztő Kft. emberfeletti munká-
jának köszönhetően végre célba ért, és elin-
dulhat a munka.  

A közel 351 millió forintból megvalósu-
ló projekt során egy gyönyörűen felújított 
épületet kapunk, amelyben hat bérlakást és 
közösségi helyiségeket alakítanak ki, amelyek 
nyugdíjas és civil szervezeteknek és kulturális 
egyesületeknek adnak majd otthont.

Mikó Dalma

MEGÚJUL GYÖNGYÖS LEGRÉGEBBI FŐÚRI KASTÉLYA

Látványterven a felújított kastély
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Ahogy közeledik a választás, egyre több 
civilnek hitt közösségi platform és politi-
kusokhoz közel álló sajtóorgánum lendül 
támadásba, sokszor megtévesztő, hazug 
információkkal - mondta lapunknak Kévés 
Tamás alpolgármester, aki szerint ez a 
támadási hullám a következő időszakban 
még nagyobb méreteket ölt majd. 

–  Ön amellett, hogy már a második al-
polgármesteri ciklusát tölti a gyöngyösi 
önkormányzatnál, a Jobbik Gyöngyösi 
Alapszervezetének alelnöke. A közel-
múltban olyan cikk jelent meg, amely 
a Jobbik pozíciószerzéséről szól. Mi az 
Ön álláspontja ennek kapcsán?

– A gyöngyösiek tanúi lehetnek annak, 
ahogy Horváth László és népes kampány-
csapata az országgyűlési választásokhoz 
közeledve minden eszközt bevet a hata-
lom megtartása érdekében. A Kékes Ma-
gazin a Kékes Online papír alapú változa-
ta, melynek legutóbbi számában ismét a 
Jobbik lejáratásával próbálkozott. Az ok 
egyszerű, az előválasztás lezárultával biz-
tossá vált, hogy 2022-ben az ellenzék kö-
zös jelöltje a jobbikos Dudás Róbert lesz, 
ezért a Fidesz-propaganda célzott táma-
dást intézett ellenünk. Az Egerből szer-
kesztett kiadvány átlapozását követően 
azonban sokakban merülhet fel a kérdés, 

a szerzők tényleg ennyire tájékozatlanok 
a helyi viszonyokat tekintve? Fogalmuk 
sincs arról, hogy az általuk támadott em-
berek mikortól milyen eredménnyel és 
milyen referenciával végzik munkájukat 
a célkeresztbe vett intézményeknél.

–  Mit ért pontosan tájékozatlanság alatt?
–  Az említett cikk már a legelején azt su-

gallja, hogy a Városgondozási Zrt. nem-
rég kinevezett vezetője, Szűcs Viktor ér-
demtelenül, jobbikos kapcsolatai révén 
kapta megbízatását. Ezen logika mentén 
a gyöngyösi Jobbiknak igen messzire el-
érhet a keze, hiszen Szűcs Viktor ezelőtt 
Pásztón dolgozott, ahol 2017 és 2021 kö-
zött - mivel éves, határozott idejű szerző-
dése volt - évente szavazott neki bizalmat 
a fideszes többségű testület. A nógrádi 
városban a VG Zrt.-vel azonos feladato-
kat ellátó önkormányzati céget vezette. 
Nem kérdés, hogy az ottani képvise-
lő-testület, a gyöngyösihez hasonlóan, 
szakmai szempontok és kiváló munkája 
alapján szavazott neki újra és újra bizal-
mat. Munkáját ráadásul kevesebb bérért 
végzi, mint elődje, amellyel havonta brut-
tó 120.000 forintot takarít meg a város.

–  A Kékes Magazin ominózus cikke töb-
beket név szerint említ, például Besze 
Andrea önkormányzati képviselőt, aki 
a köztisztasági ágazat vezetését kapta 
meg néhány hónapja.

–  Ez eddig igaz is, viszont a cikk arra nem 
tér ki, hogy Besze Andrea már tíz éve a 
társaságnál dolgozik, és csak 2014 óta 
képviselő, ráadásul jelenleg második cik-
lusát tölti, hiszen nagy többséggel válasz-
tották újra az állampolgárok. A helyzetet 
a kényszerűség szülte, az augusztusban 
tragikus hirtelenséggel elhunyt Tóth Sza-
bolcs helyetteseként, szükségből vette át 
a feladatot. Ráadásul a korábbi munkakö-
rét és az átvett feladatokat egy fizetésért 
látja el, így a város cége több, mint 300 
000 forintot takarít meg minden hónap-
ban.

– Ferenczy Tamás önkormányzati képvi-
selő és Ferenczy Dániel, a Gyöngyösi 
Városrendészet igazgatója is meg lett ne-
vezve a cikkben, erről mi a véleménye?

– IMegint csak az egri firkász tájékozatlan-
ságát bizonyítja, hiszen azt elfelejti meg-
említeni, hogy a városrendészetet másfél 
éve vezető Ferenczy Dániel az egyik legré-
gebbi rendészként már 2013-ban a város 
közbiztonságáért dolgozott. A ranglétrát 
végigjárva, egyedüli diplomásként - je-
lenleg is szakirányon képzi magát - meg-
érdemelten lett vezető. Minden bizonnyal 
jóval kevesebbért dolgozik, mint Horváth 
képviselő úr emberei, hiszen bérét a 2008-
ban befagyasztott és a Fidesz tizenegy éves 
kormányzása alatt sem rendezett köztiszt-
viselői bértábla alapján kapja. Kollégái, 
a szakmai szervek és nagyon sok város-
lakó is elismeri azokat az eredményeket, 
amik az általa véghez vitt szemléletváltás 
eredményeként valósultak meg. Édesapja 
pedig csak 2014 óta képviselő, akit Besze 
Andreához hasonlóan 2019-ben is jelen-
tős többséggel választottak újra.

– Ha már a kiinduló pont a köztisztaság, 
az utóbbi időben feltűnt akár az omi-
nózus lapszámban, akár a közösségi 
médiában, hogy önkéntes civilek kézbe 
vették az ügyet, és szeméthalmokat tün-
tettek el Gyöngyösön. 

– Civilek, akik mellett gyakran feltűnnek 
fideszes képviselők. Egyébként az egész 
országban probléma a szemetelés, ezzel 
kampányolni inkorrekt dolog. Sajnos az 
látszik, hogy Horváth Lászlóék mindent 
megragadnak annak érdekében, hogy 
feszültséget szítsanak. Tudom, hogy a 
Fidesz pártközpontjából ezt diktálják 
nekik, de én mégis arra kérem a képviselő 
urat, hogy dolgozzon velünk a városért. 
Népes kampánystábja pedig ne az embe-
rek összeugrasztásán fáradozzon, hanem 
a város előremeneteltéért tegyen. A jogos 
kritikákat nekünk is el kell fogadnunk, de 
a viszály és a háborúskodás nem használ 
Gyöngyösnek. A városlakók döntő több-
sége, pártállástól függetlenül, nem kíván-
csi erre. Ha a képviselő úr 2014 óta a vá-
ros problémáival foglalkozna, akkor most 
lennének felmutatható eredmények, és 
talán nem álcivilekkel, illetve álcivil Face-
book-oldalak és csoportok lejárató tartal-
maival mérgezné a várost.       Mikó Dalma

CIVIL BŐRBE BÚJT POLITIKA

Kévés Tamás
alpolgármester
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Az év közben bekövetkezett gazdasági és 
pénzügyi változás következtében a képvi-
selő-testület még októberben módosította 
a város költségvetését. Ez a módosítás 
tette lehetővé, hogy a városban fontos fej-
lesztések megvalósítására a grémium 50 
millió forintot hagyjon jóvá, vagyis minden 
körzet plusz ötmillió forinttal gazdálkod-
hat, amelyből az egyes körzetekben már 
számos fejlesztés meg is valósult. A 
beruházásokról és a további fejlesztési 
elképzelésekről a Gyöngyösi TV-nek nyi-
latkozva beszéltek a képviselők..

1-es körzet
Faragó Tamás, a körzet önkormányzati 

képviselője elmondta, megújul a Szív utcában 
a régi cementlapos járda egy szakasza, míg a 
Kinizsi teret kétmillió forintból térkővel bur-
kolják majd le. A rendelkezésre álló keretből a 
képviselő fél millió forintot fordít közterüle-
tek takarítására és virágosládák beszerzésére, 
valamint a felsővárosban árkok tisztítására is 
plusz forrást biztosít. A gyepmesteri telep fej-
lesztésére további fél millió forintot ajánlott 
fel. Mátrafüred sem marad ki a fejlesztésből, 
itt azok a járdaszakaszok újulnak meg, ame-
lyek már balesetveszélyessé váltak.

2-es körzet
Kévés Tamás a rendelkezésre álló keretet 

járdafelújításra, illetve fa telepítésére fordítja. 
Utóbbi tekintetében három-három fa kerül 
kiültetésre a Sziget utcában lévő parkolónál, 
illetve a Vargák terén. Ezen felül pedig három 
térfigyelő kamerát is felszerelnek, amelyek a 
már meglévő mintegy száz kamerával együtt 
tovább javítják a közbiztonságot. Régi adós-
ság két tervvel rendelkező kis köz felújítása az 
Eötvös téren, amely a Vargák tere felújítását 
célzó projektbe, a szociális városrehabilitáci-
óba a költségtúllépés miatt nem fért bele. Így 
ennek megpróbálják az egyik részét megvaló-
sítani.

3-as körzet
A korábbi lakossági jelzéseknek eleget téve 

valósulnak meg fejlesztések a dombi városré-
szen. A biztonságosabb közlekedés érdeké-
ben az Aranysas utca és a Harrer Ferenc utca 
kereszteződésénél forgalomcsillapító eszkö-
zöket telepítenek majd, miután sok autós a 
megengedett sebességet túllépve közlekedik. 
Igazi megoldást azonban egy körforgalom 
jelentene az érintett kereszteződésben, ennek 
a tervei már elkészültek, azonban a jelentős 
költség miatt a város jövő évi költségvetésé-
nek függvényében épülhet meg. Szintén a 
jövőre megvalósítandó tervek között szerepel 
a Kócsag úton egy új gyalogátkelőhely felfes-
tése a Cinke-közi lépcső irányába, de megol-
dódik a Gólya úti garázssor vízelvezetése is.

4-es körzet
Dr. Ördög István elmondta, a rendelke-

zésre álló plusz forrásból elsősorban baleset-
veszélyessé vált járdaszakaszok újulnak meg, 

többek között a Bartók Béla, a Puskin, a 
Deák Ferenc és a Szent Gellért utcákban. A 
körzetben komoly gondot jelent a Huszár és a 
Vachott Sándor utca közötti sikátor, amelyek 
egy része ugyan évekkel ezelőtt megújult, a 
másik részében azonban halomban áll a sze-
mét. Így ide kaput telepítenének, hogy csak 
azok járhassanak be, akik ott is laknak. Eh-
hez azonban az út felújítására is szükség van. 
Többek között ezek is szerepelnek későbbi 
tervei között.

5-ös körzet
Még az idei évben megvalósul a Dobó úton 

lévő sportpályán egy kosárpalánk felszerelése, 
illetve a körzetben bővítik a térfigyelő kame-
rák számát. A jövő évi tervek között szerepel 
a Városkert út 9. mögötti gyeprácsos parko-
lóhoz vezető járda kiépítése, amely a meg-
közelíthetőséget könnyíti majd meg, illetve, 
további 8-10 férőhelyes gyeprácsos parkolót 
is kialakítanának. Ennek a tervezése már 
zajlik. Szintén a következő év feladata egy 
ivókút létesítése az Ady téren, illetve a Búza 
utca 2-4-nél a kivágott fák pótlása, valamint 
parkrendezés.

6-os körzet
Ferenczy Tamás tervei között szerepel, 

hogy a Jeruzsálem Úti Tagóvoda és bölcsőde 
fejlesztése miatt megszűnő parkolókat pótol-
ja. Az elképzelések szerint egy tíz férőhelyes 
parkoló fog épülni, ehhez – amennyiben az 
időjárás is engedi – idén hozzá is kezdenek. 
További 11 férőhelyes parkolót alakítanak ki 
az Országút utca folytatásában, mivel azon-
ban túl szűk az utca, egyirányúsítják ezt a 
szakaszt. De nem csak itt lép életbe forga-
lomváltozás. Az Arany János Általános Iskola 
bejáratánál a jelenleg egyirányú úton később 
mindkét irányban lehet közlekedni, a cél az, 
hogy a közeli három gyermekintézményt egy 
nevelési, oktatási központként lehessen meg-

közelíteni. Miután itt is megszűnnek majd a 
jelenlegi parkolók, a tervek szerint a követke-
ző évben ezeket is pótolják majd.

7-es körzet
Besze Andrea elmondta, megvalósul a Püs-

pöki úti temető előtti járda javítása, valamint 
a sírkert kerítésének felújítása. Emellett az 
érintett utcában kézi szemeteseket helyeznek 
ki. Az idei évben megvalósult a Kócsag utcai 
parkoló gyeprácsossá alakítása, és a napokban 
elkészül a Warga László utcában egy 26 férő-
helyes parkoló, amely egyelőre makadám, de 
a jövőben ezt is gyeprácsossá alakítják. A jö-
vőbeni tervek között pedig szerepel a Püspö-
ki út páros oldali járdaszakaszának felújítása, 
valamint a Ringsted úti focipálya fejlesztése.

8-as körzet
Dr. Szén Gabriella elmondta, megújult az 

Angyal utca újabb szakasza, melynek legkriti-
kusabb részét még a nyáron újraaszfaltozták és 
újraszegélyezték. Most a Gyulai Pál és a Vörös-
marty utca közti 100 méteres részt korszerűsí-
tették. A fennmaradó, Bajcsy-Zsilinszky utcától 
a Pesti útig tartó félköríves szakasz korszerűsíté-
sére jövőre lehet lehetőség. Tervek vannak arra 
is, hogy amennyiben lesz rá forrás, felújítják a 
rendőrség és a toronyház közti utcát is, amely ha 
megvalósul, akkor ez a körzet is megfelelő mi-
nőségű utakkal ellátott városrész lesz.

9-es körzet
Dr. Vég Attila elmondta, a plusz forrás-

ból elkészült a Szabadság utcában a csapa-
dékvíz-elvezető árkok betonlappal történő 
burkolása mintegy 150 méteren. Valamint 
kialakítottak mintegy 6 millió forintból egy 
tizenegy férőhelyes parkolót a Hadnagy utcá-
ban. A körzetben azonban a parkolóbővítés 
folytatódik, a tervek szerint a jövő évben a 
Bajcsy-Zsilinszky utcában, illetve a Verseny és 
a Hertelendy utca kereszteződésénél alakíta-
nak ki új parkolókat.

10-es körzet
Bárdosné Kocsis Éva, a körzetekre fordít-

ható plusz forrás kapcsán elmondta, az alap-
infrastruktúra és a jóléti szolgáltatások erősí-
tése a cél. Ennek mentén elkezdődött a Csillés 
utca végén a csapadékvízelvezető-rendszer 
építése.  Illetve a tervek szerint legkésőbb no-
vember végéig megvalósul az Olimpia úton és 
környékén, főként a buszmegállónál és átjá-
róknál a közvilágítás korszerűsítése. Emellett 
kézi szemetesek kihelyezése történik meg, 
valamint számos pad újul meg. Főként azok, 
amelyek már 50-60 évesek, elhasználódtak és 
nem is túl komfortosak.                          

Mikó Dalma

A Kócsag úton gyalogátkelőt 
alakítanak ki 
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Folytatódik a rotavírus elleni oltá-
si program Gyöngyösön - erről is 
döntött legutóbbi ülésén a város 
képviselő-testülete, amely fejleszté-

sekről és támogatásokról is hozott határozatot.
Több száz gyermek kaphatja meg térítés-
mentesen a rotavírus elleni oltást

Évek óta fontosnak tartja a csecsemők vé-
delmét a gyöngyösi képviselő-testület, ezért 
a grémium októberi rendes ülésén úgy dön-
tött, hogy 2022-ben is folytatódik a rotaví-
rus elleni oltási program Gyöngyösön. 2016 
óta minden évben legalább kétszáz csecse-
mő kap így védettséget az emésztőrendszert 
támadó vírus ellen. Öt éves korig csaknem 
minden gyermek átesik a hasmenéssel, há-
nyással és esetenként magas lázzal járó fer-
tőzésen, amely terhet jelent a családok szá-
mára, és rendkívül megerőlteti a csecsemők 
és kisgyermekek fejlődő szervezetét. Éppen 
ezért a következő évben kilenc és fél millió 

forintot különít el a gyöngyösi önkormány-
zat a 6-24 hetes csecsemők térítésmentes ro-
tavírus elleni oltására.
Újabb urnafalak épülnek

Megvalósul a még 2019-ben indult urna-
fal-építési beruházás harmadik üteme, miu-
tán a képviselő-testület jóváhagyta az ehhez 
szükséges közel hatmillió forintos forrást. 
Az urnafülkék építése még 2019-ben indult, 
akkor negyven darab fülkét alakítottak ki, 
majd 2020-ben a járványügyi helyzet kap-
csán felmerült a folytatás szükségessége, 
így további több mint 3,8 millió forintot 
hagytak jóvá újabb negyven darab urnahe-
lyet tartalmazó fal megépítésére, ezzel pedig 
megvalósult a beruházás második üteme 
is. Miután a pandémiás helyzet és a temet-
kezési szokások változása miatt továbbra is 
nagy az igény az urnás temetésre, a jelenlegi 
urnafal pedig szinte teljesen betelt, további 
helyek kialakítása vált szükségessé. Így a har-

madik ütem megvalósulásával folytatódik a 
projekt, mely során újabb negyven helyes 
urnafalat alakítanak ki a Felsővárosi Teme-
tőben, emellett létesül egy kegyeleti asztal, 
megépül az alaptest, díszburkolatos járda, 
megtörténik a növényzet telepítése, terep-
rendezés és padok kihelyezése.
Szélesebb körű támogatásra lesznek jogo-
sultak a mátrafüredi lakosok

Mintegy 172 ingatlant érint az Árnyas, 
Hegyalja, Üdülősor, Kozmáry és Kilátó ut-
cákban, hogy a korábban üdülőházas üdülő-
területeket lakóövezetté nyilvánították. Erre 
azért volt szükség, mert míg a kezdetekben 
valóban üdülés céljából használták ezeket a 
területeket, az utóbbi időben ez teljesen meg-
változott, ám a besorolás maradt. Így pedig az 
életvitelszerűen ott élők számos kormányzati 
támogatástól estek el, mivel azokat csak lakó-
ingatlanokra lehet igényelni, üdülőkre nem. 
Az átminősítés ezt a problémát orvosolja. 

Nádudvari István, a Kistérségi Humán Szol-
gáltató Központ Hajléktalanok Gondozóhá-
za szociális munkása kapja idén a Gyöngyös 
Város Szociális Ügyéért kitüntetését.

Nádudvari István eredeti szakmája mű-
velődésszervező, majd 2010-ben szociális 
munkás diplomát szerzett, miután egész fi-
atal kora óta az emberekkel való foglalkozás, 
a professzionális segítségnyújtás motiválta. 
Emellett mindig érdekelte a pszichológia, 
így felnőttképzés keretében tanult indivi-
duál pszichológiát és krízis intervenciót. 
Elkötelezett az egészégügyi, szociális mun-

ka és támogató hivatás mellett. Dolgozott 
a gyöngyösi Bugát Pál Kórház pszichiátriai 
osztályán és a mentőszolgálatnál. 2005 óta 
dolgozik a Kistérségi Humán Szolgáltató 
Központnál, akkor még a fogyatékos el-
látásban és a családsegítőnél, majd 2010. 
óta töretlenül tevékenykedik a hajléktalan 
ellátásban szociális munkásként. 2016 óta 
pedig tagként segíti a Kábítószer Egyeztető 
Fórum munkáját, hiszen életében mindig 
kiemelt szerepet kapott az ifjúság nevelése, a 
hátrányos helyzetűek, perifériára sodródott 
emberek segítése.

Jelenlegi munkahelyén számos újítás az ő 
nevéhez fűződik. Ilyen a hajléktalanok gon-
dozásában a konyhakert kialakítása, vagy 
éppen a Covid-19 járvány alatt a személy-
központú ellátás, kliens-gondozó közötti 
őszinte bizalmon alapuló szakmai alapérték.

A kitüntetés átadására minden évben a 
Szociális Munka Napja alkalmából meg-
rendezésre kerülő ünnepségen kerül sor, 
azonban a járványhelyzet ismételt súlyos-
bodása, a negyedik hullám felfutása miatt a 
kitüntetést egy későbbi időpontban adják át 
Nádudvari István számára.                      M.D.

A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELKÖTELEZETTJE

Az őszi időszakban napról napra jelen-
tősen nő a fertőzöttek száma, éppen 
ezért számos védelmi intézkedés lépett 
életbe Gyöngyösön.

Október 28-a óta szünetel a személyes ügy-
intézés a gyöngyösi önkormányzatnál, azon-
ban az állampolgárok online vagy telefonon 
továbbra is intézhetik ügyeiket. Természete-
sen olyan esetekben, ahol a személyes ügy-
intézés elkerülhetetlen, mint az Anyakönyvi 
Hivatal, a megfelelő járványvédelmi intézke-
dések mellett - maszkviselés, kézfertőtlenítés 
- van lehetőség a személyes ügyintézésre.

Szintén kötelező a kézfertőtlenítés a 
maszkviselés Gyöngyös Város Óvodáiban 

és bölcsődéiben, a Vachott Sándor Városi 
Könyvtárban, a Mátra Művelődési Köz-
pontban, valamint a gyöngyösi Cinema 
Bridge moziban. A védelmi intézkedések 
természetesen a technikai és kiszolgáló sze-
mélyzetre is vonatkoznak.

Szigorítások léptek életbe a sportlétesít-
ményekben is. A sporteseményeket a nézők 
csak védettségi igazolvánnyal, illetve maszk-
ban látogathatják, és szintén maszkot kell 
viselnie a rendező és technikai személyzet-
nek. Erre azért van szükség, mert ezeket a 
létesítményeket, illetve a mozit zömében a 
most leginkább veszélyeztetett korosztály, a 
fiatalok látogatják.

A szociális intézményekben is számos szi-
gorítást vezettek be a munkavállalók és gon-
dozottak védelme érdekében. Bel- és kültéren 
egyaránt kötelező a maszk viselése, illetve a 
szokottnál nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
távolságtartásra. Fontos változás, hogy a térí-
tési díjakat november 2-tól csak utalással tel-
jesíthetik az ellátottak és a hozzátartozók. Az 
Idősek Bentlakásos Otthonában látogatási és 
intézményelhagyási tilalom lépett életbe, míg 
a hajléktalan-ellátásban, illetve a Családok Át-
meneti Otthonában csak intézményen kívül 
fogadhatnak látogatót a családok. A részletes 
szabályok megtalálhatók a Kistérségi Humán 
Szolgáltató Központ honlapján.                      M.D.

FOKOZOTT JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK A VÁROSI 
INTÉZMÉNYEKBEN

VÉDŐOLTÁSI PROGRAMRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL IS 
DÖNTÖTTEK A KÉPVISELŐK
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FOLYIK AZ ÚTÉPÍTÉS AZ ÚJ IPARTERÜLETEN
A feltáró út építésével megkezdődött a 
város új ipari parkjának építése. Az új 
iparterület alapkövét augusztusban tették 
le, és ha minden a tervek szerint alakul, 
jövő tavasszal át is adhatják.
A város ipari parkja gyakorlatilag megtelt, 
ott komolyabb beruházáshoz alkalmas tel-
ket az önkormányzat már nem tud kínálni 
a befektetőknek, ezért döntött úgy a város, 
hogy új ipari terület kialakításába kezd, ami-
hez 690 millió forintos európai uniós támo-
gatást nyert el. 

– Egyre több az érdeklődő, Gyöngyös 
nagyon népszerű a befektetők előtt, ez egy 
potenciális lehetőség a városnak, ahol hosszú 
évekre több ezres létszámú munkaerőt is tud-
nak foglalkoztatni – mondta Hiesz György 
polgármester az új ipari terület kialakításá-
nak szükségességéről, és azt is hozzátette: el-
sősorban távolkeleti befektetők érdeklődnek 
a Gyöngyös nyújtotta lehetőségek iránt.

Az új ipari park kialakítása annak a feltá-
ró útnak az építésével kezdődött, amely kö-
zel egy kilométer hosszan húzódik majd, és 

a Karácsondi úttal köti össze a kialakítandó 
ipari területet. Az útszakasz a város déli el-
kerülő útvonalának részeként csökkentheti 
a városon átmenő forgalmat is a jövőben. 
Az út tavaszra elkészülhet, és a tervek szerint 
addigra az önkormányzat tulajdonában lévő 
terület közművesítésével és az egyéb mun-
kákkal, köztük a kerékpárút kialakításával is 
végeznek, így lehetőség lesz további területek 
bevonására, összesen 160 hektár áll rendelke-
zésre a környéken gazdasági célú építkezésre.

Szőlősi Szabina

MINŐSÍTETT KÖNYVTÁR CÍMET KAPOTT A 
GYÖNGYÖSI BIBLIOTÉKA

Két év kemény munkája után, a 
megyében másodikként a gyön-
gyösi Vachott Sándor Városi 
Könyvtár (VSVK) is elnyerte a 

Minősített Könyvtár címet. Hogy mi kellett 
ehhez, arról az igazgatóval, Farkas Istvánnal 
beszélgettünk.
- Milyen feltételeknek kellett megfelelni a 

cím elnyeréséhez?
- Gördülékenyen, ésszerű keretek között, 

a könyvtárlátogatók megelégedésére kell, 
hogy folyjon a munka a könyvtárban. Köz-
vélemény kutatások, mérések, értékelések, 
szabályzatok és több más dokumentum 
elkészítése volt a feladatunk. Az olvasók 

visszajelzéseikkel évek óta folyamatosan 
kifejezik elégedettségüket a Vachott Sán-
dor Városi Könyvtár munkatársai felé.

- A könyvtárlátogatók mit érzékelnek ab-
ból, hogy minősített intézmény lett a 
bibliotéka?

- A hétköznapokat ez nem befolyásolja. A 
minősítési rendszerbe való besorolás leg-
inkább nekünk, könyvtárosoknak fontos. 
Visszajelzés arról, hogy jó úton haladunk, 
jók az elképzeléseink, és sikeresen meg 
tudjuk azokat valósítani. Természetesen 
örülünk annak, hogy az olvasók, látoga-
tók elégedettek a munkánkkal, a nekik 
nyújtott szolgáltatással, de szakemberként 

ugyanilyen fontos számunkra a szakmai 
elismerés is.

- Az erkölcsi elismerés egyéb jutalommal 
is járt?

- A Minősített Könyvtár címet már hasz-
nálhatnánk, ám az elismeréssel járó díjat, 
és a cím ünnepélyes átadását a hagyomá-
nyoknak megfelelően, a magyar kultúra 
napján – legközelebb 2022 januárjában 
– vehetjük majd át. Akkortól fogjuk az 
elismerés logóját alkalmazni. Emellett 
egy fél millió forintos jutalomban is ré-
szesültünk, melyet csapatépítő programra 
fordítunk majd.

Juhász Marianna

HARMINCKILENC 
FÉRŐHELYES GYEPRÁCSOS 

PARKOLÓ ÉPÜLT 
MÁTRAFÜREDEN

Harminckilenc férőhelyes gyeprácsos parkoló épült Mátrafüreden, a 
Béke úton mintegy 30 millió forintos beruházással. Mielőtt birtokba 
veszik az itt élők és a kirándulók, szükség van még néhány korrekció-
ra, és egyebek mellett szemetesek kihelyezésére is. 
Annak érdekében, hogy elkészüljön a beruházás, több mint 10 fát 
kellett kivágni, többek között azért is, mert a lejtési szabályoknak 
meg kellett felelni – hangsúlyozta Faragó Tamás, aki hozzátette: a 
kivágott fákat már pótolták, helyettük újakat telepítettek.
Emellett harmincöt további fát ültetnek a Szent János-kápolna kör-
nyezetében. Faragó Tamás a körzetek fejlesztésére fordítható ötmil-
lió forintos önkormányzati keretből 300 ezer forintot különített el 
arra, hogy virágos ládákat vásároljanak. Ezeket tavasszal helyezik 
majd ki a parkoló területére.

Szőlősi Szabina

ÚJ JÁTSZÓTÉR A 
KIRÁNDULÓ GYERMEKEKNEK

Bár az ünnepélyes átadóra 
még nem került sor, már 
használhatják a gyerekek 
Mátrafüreden a Bene-pa-
tak melletti új játszóteret, 
ahol kisvonat, csúszda, vi-
zes játék és egy taposó ös-
vény várja a családokat. A 
Gyöngyös-Mátra Turisz-
tikai Közhasznú Egyesü-

let egy sikeres pályázatnak köszönhetően hárommillió forintot fordíthatott 
az új játszótér kialakítására. A helyszínválasztásnál fontos szempont volt, 
hogy a területnek megfelelő esése legyen a Bene-patak felé, ezért a szalon-
nasütő mellé kerültek a játszóelemek, ami egy turisztikailag kedvelt célpont 
a kirándulók körében. Az eszközöket októberben helyezték ki, de a hivata-
los átadásig még előfordulhat, hogy ideiglenes le kell zárni az eszközöket, 
ezért az egyesület arra kéri a kirándulókat, hogy az esetlegesen körbekerített 
játékelemeket ne használják.                                                                                 Ollé Elina

A játszóeszközöket már birtokba 
vehették a gyerekek
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MEGKEZDŐDÖTT A MÁTRAI ERŐMŰ ÁTALAKÍTÁSA
Gáztüzelésre állítják át a Mátrai Erőmű je-
lenleg széntüzelésre épülő technológiáját, 
azt pedig napelemes és hulladékégetés-
ből származó kapacitások egészítik majd 
ki. A technológiaváltáshoz kapcsolódó 
LIFE-IP projekt kilenc év alatt, több mint 
ötmilliárd forintból valósul meg.

A Mátrai Erőmű szén-dioxid kibocsátása 
akár 70 %-kal is csökkenhetne, ha az erőmű-
vet gáztüzelést használó technológiára 
állítanák át, amit napelemes, valamint hul-
ladékégetésből származó kapacitások egészí-
tenének ki - erről Steiner Attila energia- és 
klímapolitikáért felelős államtitkár beszélt 
azon a konferencián, amelyet októberben 
rendeztek Egerben a szénkivezetés szüksé-
gességéről. Az erőmű technológiaváltását 
átképzési és vállalati mobilizációs progra-
mokkal segítő LIFE-IP projektben össze-
sen 22 konzorciumi tag vesz részt, köztük 
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, 
valamint a Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara. A program keretében komplex 

tervezést, tesztelést és értékelést valósítanak 
meg az erőmű dekarbonizációjára, a bánya-
területek rekultivációjára, energiahatékony-
sági, valamint a regionális zöld közlekedési 
megoldások népszerűsítésére. 

A 2000 munkavállalójával a térség egyik 
legnagyobb foglalkoztatójának számító, 
a hazai áramtermelés mintegy ötödét adó 
erőmű átalakítása azzal a céllal történik, 
hogy Magyarország 2050-re elérje a vál-
lalt karbonsemlegességet. A széntüzelésű 
erőművi blokkokat várhatóan 2025-ben ál-
lítják le, ami elengedhetetlenné teszi a jelen-
legi munkavállalók átképzését. 

Oravecz Zsolt, az MVM Mátra Ener-
gia Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a 
modernizációs programnak öt pillére van: 
a kombinált ciklusú gázturbinás blokk, a 
biomassza tüzelésű blokk, napelemparkok 
létesítése, szén-dioxid-leválasztás és -tárolás, 
valamint az iparfejlesztés. A legfontosabb a 
munkaerő megtartása, és a méltányos átme-

net biztosítása.
Az átmenet az erőműhöz kapcsolódó cé-

gek munkavállalóival együtt mintegy 3000 
foglalkoztatottat érint, így Gyöngyösre is 
nagy hatással lesz, a város pedig kész bekap-
csolódni a feladatokba. Hiesz György pol-
gármester a Gyöngyösi TV-nek azt mondta: 
ahogy egyre konkrétabbá válnak a progra-
mok, az is sokkal világosabban látható lesz, 
hol tud bekapcsolódni a folyamatba a város. 
Az átképzésben mindenképpen szeretnének 
szerepet vállalni, de a környezet zöldítésé-
ben, a zöld közlekedésében is partnerek kí-
vánnak lenni. 

A LIFE-IP projekt a kormány zászlóshajó 
projektje a 2050-ig történő klímasemleges-
ség elérésében. A technológia-váltás finan-
szírozására európai uniós forrásokat sze-
retnének igénybe venni, ezzel kapcsolatban 
már megkezdődtek a tárgyalások az Európai 
Bizottsággal - hangzott el a konferencián.

Gyöngyösi TV összeállítás

A TÖRTÉNELEM PUSZTULÓ DARABKÁJA

Agyöngyösi zsinagóga az ország má-
sodik legnagyobb zsinagógája, és 
úgy tűnik hiába működött itt so-
káig a Főnix bútorbolt, az épület 

nem akar újjáéledni, holott az ígéretek szerint 
egy éve már az Együttélés Házaként kellene 
funkcionálnia. Ehelyett a kietlen területen áll 
a történelem egy haldokló darabkája.

A jelenlegi épületet az 1917-es tűzvész 
után - amikor a város nagy része porig égett - 
építették újjá jelenlegi formájában 1930-ban, 
Baumhorn Lipót és Somogyi György tervei 
alapján. Eredeti funkcióját alig három évti-
zedig látta el. A hívek száma folyamatosan 
csökkent a városban, majd az épület is gazdát 
váltott. Majd sokáig bútorboltként üzemelt, 
végül 2015-ben a Status Quo Ante hitközség 
újjáalakulásával csillant meg a reménysugár, 
hogy a hosszú évtizedekig lepusztulni ha-
gyott páratlan építészeti remekmű méltó 
bánásmódban részesül.

Miután az épület visszakerült a Magyar-
országi Zsidó Hitközségek Szövetségéhez, 
2015 augusztusában zsidó nyári fesztivált is 
tartottak az épületben. Akkor úgy látszott, 
hogy valami elindul, és hazánk második 
legnagyobb vidéki zsinagógája végül ismét 
eredeti pompájában ragyoghat. Weisz Péter, 
a Gyöngyösi Status Quo Ante Zsidó Hitköz-
ség vezetője akkor azt ígérte, hogy a magyar-
országi keresztény-zsidó együttélés történetét 
bemutató emlékközpontot alakítanak ki az 
épületben. 2018-ban történtek meg az első 

és ezidáig az utol-
só kapavágások, 
amikor az épület 
környékén lebon-
tották az üresen 
álló üzletsort. Az 
Együttélés Há-
zának átadását 
2020-ra ígérték. 
Az ígéret pedig 
csak ígéret maradt.

2021 végén az 
látszik, hogy a 
zsidó hitközség 
tulajdonában lévő 
épület állaga és a 
környező terület folyamatosan pusztul, hajlék-
talanok búvóhelye, vandálok célpontja lett. Az 
elmúlt időszakban számtalan esetben törtek be, 
rongálták meg az épületet vagy firkálták össze a 
falait. Környezete gyakran szemetes, gazos.

Annak ellenére, hogy a zsinagóga felügye-
lete és környezetének rendben tartása nem a 
gyöngyösi önkormányzat feladata, a helyha-
tóság több ízben is segédkezett már a külön-
féle problémák megoldásában. A Gyöngyösi 
Városrendészek több esetben intézkedtek 
vandálok ellen, vagy fogtak el olyan szemé-
lyeket, akik betörtek az épületbe. A szintén 
magántulajdonú épületet körülvevő zöldte-
rület karbantartásában pedig a városgazda 
segédkezett több ízben is.  

Természetesen megkerestük Weisz Pétert, 

a Gyöngyösi Status Quo Ante Zsidó Hit-
községet elnökét azzal kapcsolatban, hogy 
jelenleg hány főt számlál a zsidó közösség 
Gyöngyösön, hogy mi az oka annak, hogy 
a 2015-ben ígért, állami költségvetés ter-
hére megvalósuló zsinagóga-felújítás nem 
valósult meg, hogy van-e arról információ, 
hogy a lassan hét éve álló projekt egyáltalán 
megvalósulhat-e a jövőben, és természetesen, 
hogy a folyamatos vandalizmus ellen milyen 
eszközökkel lépnek fel. Azt a választ kaptuk, 
hogy Weisz Péter, aki a gyöngyösi Bugát Pál 
Kórház főigazgatója is, a  járványhelyzet 
csillapodása után kíván tájékoztatást adni, 
ugyanis jelenleg minden idejét és energiáját 
a kórház irányítása, a betegek biztonságos el-
látása köti le.                                                  MD
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GYÖNGYÖSI ADVENT 2021
2017-ben döntött úgy Gyöngyös Város Önkormányzata, hogy szoro-
sabbra fűzi kapcsolatát az Ajándékdoboz Alapítvánnyal, és a város 
adventi rendezvénysorozatát koordináltan, erőforrásaikat egyesítve 
valósítják meg. A kezdeményezés sikerét látva a szálakat idén még 
szorosabbra fűzik azért, hogy közösen, kellemes és belsőséges hangu-
latot teremtsenek az ünnepvárás heteihez.

A programoknak a Belváros tér ad otthont, ahol kellemes baráti cseve-
gések mellett, színvonalas koncerteket hallgatva, forró italokkal a ke-
zünkben gyönyörködhetünk a meghitt karácsonyi fényekben November 
20-tól egészen december végéig.

Programok:
November 20. szombat
19.00 BlackJam! SE
19.30  Nemazalány és Sofi 
20.15 K. Kevin 
Helyszín: Belváros tér 
November 26. péntek
18.00 Zenés karácsonyi összeállítás gyermekeknek a Meseházikó 
előadásában
18.30 Szulák Andrea 
19.15 Empty Pubs zenekar
November 27. szombat
18.00 BlakJam! SE
18.30 Nyári Alíz és 4 fős zenekara  
19.15 Molnár Dániel
November 28. vasárnap
17.00 „Mit tegyél a szívedért?” - Adventi ünnepi ételek egészségtudatos 
formában, Nagy Zoltán királyi főszakács tálalásában - Hokkaidó sütőtök 
krémleves, pirított tökmaggal
18.00 Gyertyagyújtás - áldást mond Balog Gyula katolikus kanonok-
plébános, közreműködik a Sound of Spirit Énekegyüttes 
18.30 Singh Viki
Helyszín: Belváros tér 
December 5. vasárnap
17.00 „Mit tegyél a szívedért?” Adventi ünnepi ételek egészségtudatos 
formában, Nagy Zoltán királyi főszakács tálalásában – Grillezett wrap
18.00 Gyertyagyújtás - áldást mond Kenyeresi Károly református lelkész, 
közreműködik a Come Príma Énekegyüttes
18.30 Vásáry André és zenekara  
19.15 Sound of Spirit Énekegyüttes 
Helyszín: Belváros tér 
December 10. péntek
18.00 Hiszi a Piszi zenekar 
18.30 Pál Dénes 
19.15 Mátra Guszti és Szőke Attila gitárduó
Helyszín: Belváros tér 
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December 11. szombat
18.00 BlackJam! SE
18.30 Dívák 
19.15 Szabó Richárd és Cyef Alekszandra
Helyszín: Belváros tér 
19.00 A dal a miénk - Csík zenekar, Presser Gábor, Karácsony János 
koncertje a Dr. Fejes András Sport- és Rendezvényközpontban
December 12. vasárnap
17.00 „Mit tegyél a szívedért?” Adventi ünnepi ételek egészségtudatos 
formában, Nagy Zoltán királyi főszakács tálalásában - Karácsonyi 
avokádóhab sült céklával
18.00 Gyertyagyújtás - áldást mond Nagy Gábor, az üdvhadsereg 
hadnagya, közreműködik a Cantus Corvinus Vegyeskar
18.30 Éliás Junior  
19.30 Koczka Tamás
Helyszín: Belváros tér 
December 17. péntek
16.00 Városi Karácsonyi Ünnepség a Szent Bertalan-templomban, 
Mindenki Karácsonyfáján közös gyertyagyújtás
18.00 Kerek Szabolcs és Krizsó Alekszandra
18.30 Tóth Andi Jazz karácsony Akusztik  
19.15 Hajnal Melinda pánsípművész
Helyszín: Belváros tér 
December 18. szombat
18.00 Gyöngyös Város Gyermekkórusa
18.00 Charlie
19.15 Márkus Liza 
Helyszín: Belváros tér 
December 19. vasárnap
17.00 „Mit tegyél a szívedért?” Adventi ünnepi ételek egészségtudatos 
formában, Nagy Zoltán királyi főszakács tálalásában - Cukormentes 
mákos-mascarponés pohárkrém gránátalmával 
18.00 Gyertyagyújtás - áldást mond Kocsik Mónika evangélikus lelkész, 
közreműködik a Mátra Nyugdíjas Egylet Acélhang Népdalköre
18.30 Caramel 
19.15 Virtus Kamara Táncegyüttes
Helyszín: Belváros tér
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November elején indult a krízisidőszak a hajléktalan-ellátásban, a téli 
fagyokra Gyöngyösön plusz férőhelyek kialakításával készülnek. Fon-
tos, hogy ha hajléktalan - vagy annak tűnő - személyt látunk az utcán, 
azonnal értesítsük az illetékeseket.

Az esetek döntő többségében nem hajléktalan személy miatt keresik fel 
a Hajléktalanok Gondozóházának munkatársait. Sok esetben a közterüle-
teken szerfüggők és családi válságban lévő emberek tűnhetnek otthonta-
lanoknak - mondja Őszi Benjámin intézményegység-vezető. A Kistérségi 
Humán Szolgáltató Központ egy tájékoztatót is elkészített, mellyel az 
állampolgári segítségnyújtást mutatja be. Az első dolgunk, ha hajléktalan 
személlyel találkozunk, az, hogy nézzük meg, van-e veszélyhelyzet, és ha 
igen, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót. Bár az illető nem kötelezhető 
arra, hogy bemenjen a szállóra, fontos, hogy értesítsük őket a 06 37/780-
292-es telefonszámon, ők pedig a helyszínre mennek, és megpróbálnak 
segíteni. A gondozóház járműve naponta több alkalommal járja a várost, 
és bár jelenleg is teltházzal működnek, nem hagynak senkit az utcán, és 
mindenkit ellátnak. A hajléktalanszállón jelenleg 100 %-os az átoltottság. 
Ez a járványügyi adatok romlása miatt is fontos, így az érkezőket, ha kérik, 
regisztrálják a Covid-19 elleni védőoltásra. Az intézményben kötelező a 
maszk viselése az alkalmazottak számára, és naponta többször fertőtlenítik 
az épületet. November elsejétől elindult a krízisidőszak, amelyben most is, 
plusz férőhellyel készültek fel az otthontalanok fogadására. Bővült az éjjeli 
menedékhely, mostantól egész évben huiszonöt férőhellyel üzemel. Az át-
meneti szálláson jelenleg negyvenen tartózkodnak, így túlterhelten műkö-
dik a hajléktalanszálló, de mindenkit el tudnak látni.                                           

Ollé Elina

Ha nem lesz kormányváltás jövő-
re, megszűnik az önkormányzati 
rendszer – hangzott el a Magyar 
Önkormányzatok Napja konfe-

renciáján, Gödöllőn. Az összegyűlt önkor-
mányzati vezetők közt abban sem volt vita, 
hogy a kormány állításával szemben nincsenek 
tartalékaik, napi kiadási gondokkal küzdenek.

A magyar önkormányzatiság 31. évfordu-
lóját ünnepelte a Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége (MÖSZ) Gödöllőn, de ponto-
sabb talán azt írni, hogy megemlékeztek az 
évfordulóról a kétnapos, szeptember végi 
konferencián. Ünnepelni ugyanis nincs okuk 
a polgármestereknek, a felszólalók többsége 
sötét képet festett az önkormányzatiság ma-
gyarországi jelenéről és jövőjéről.

Gémesi György MÖSZ-elnök szerint az ország 
megy vissza a Kádár-korba, a kormány mindent 
ellenőrizni akar, sorra veszi el a helyhatóságok 
jogait. Gödöllő polgármestere azt hangsúlyozta, 
hogy amikor pénzt vesznek el településektől, nem 
a polgármestertől, hanem a lakosságtól veszik el. 
Ha marad a jelenlegi kormányzati berendezkedés, 
megszűnik az önkormányzatiság, és visszatér a 
tanácsrendszer – mondta a városvezető, aki úgy 
fogalmazott: nem vazallusi végrehajtó szerepre 
szerződtek, de akkor sem adják fel, ha jövőre el-

maradna a rendszerváltás.
Budapest főpolgármestere egyenesen élet-

mentő beavatkozás szükségességéről beszélt. 
Karácsony Gergely szerint a kormány nem 
partnerként tekint az önkormányzatokra, rá-
adásul elveszi tőlük a pénzt, a feladatköröket, 
noha lokálisan jobban megoldhatóak lenné-
nek a helyi problémák.

Többen reflektáltak arra a kormányzati mon-
dásra, hogy „rengeteg pénz van az önkormány-
zatoknál”. Berhida település vezetője, Pergő 
Margit  szerint van, de ezek megcímzett össze-
gek. Gémesi György szerint elfogytak a tartalé-
kok, Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester 
pedig arról beszélt, hogy a törvényben rögzített, 
a településeknek adható állami támogatás ma 
már negatív összegű is lehet – vagyis a kormány 
elvonja a forrásokat. Elhangzott az is, hogy 
nincs fedezet a kötelező béremelésekre, ezt a 
működési kiadásokból kell kilopkodni. 

Csőzik László, Érd első embere felidézte a 
2010-ben kezdődött lopakodó kormányzati 
központosítást, amely újabb fordulatot vett 
2019-ben, amikor érdemi ellensúly alakult ki 
sok önkormányzat ellenzéki kézbe kerülésével. 
Azóta újabb beavatkozások történtek, további 
hatásköröket vontak el, elvettek adóbevételeket, 
megtiltották helyi adó emelését, új kivetését. Ezt 

a veszteséget a fideszes vezetésű önkormányza-
tok visszakapták, az ellenzékiek nagyobb részt 
nem. Kormányváltás kell ahhoz, hogy ebből 
a csávából kikerülhessenek – mondta Csőzik. 
Gémesi György azt hangsúlyozta, hogy amikor 
pénzt vesznek el településektől, nem a polgár-
mestertől, hanem a lakosságtól veszik el. 

A fejlesztéspolitikát is áthatja a hatalmi po-
litika – derült ki Márki-Zay Péter, Hódmező-
vásárhely polgármesterének szavaiból. Mint 
mondta, még megtérülő fejlesztési terveket is el-
utasítanak, ha a helyi fideszes képviselőnek nem 
tetszik egy település önkormányzati összetétele.

A mára kialakult állapotok közt a szegény 
települések még szegényebbek lesznek, a jobb 
helyzetűek képesek tovább gyarapodni – 
hangsúlyozta Jánoshida vezetője, Eszes Béla. 
Több polgármester számolt be arról, hogy a 
legújabb EU-s településfejlesztési program-
ban (TOP Plusz) valahogyan rendre a nem fi-
deszes városok kapnak sokkal kevesebb pénzt, 
– Szeged például a korábbi harmadát – a kor-
mánypárti vezetésűek pedig sokkal többet. 
Többen említették, hogy a fideszes vezetés 
menekül a nyílt viták elől. Az önkormányza-
tokat sújtó nehézségek számos településen, 
így Gyöngyösön is jelentkeznek.

Forrás: helyben.hu

NEM MINDENKI HAJLÉKTALAN, 
AKI ANNAK LÁTSZIK

ÖNKORMÁNYZATISÁG VAGY TANÁCSRENDSZER?
BORÚS KÉPET FESTENEK AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG HELYZETÉRŐL A TELEPÜLÉSVEZETŐK

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság is csatlakozott az „Élet 
fája” programhoz. Az önkormányzattal közösen ültetett 
facsemeték a koronavírus elleni küzdelemre hívják fel 
a figyelmet. Juhász János rendőrkapitány nyírfát, míg 
Hiesz György polgármester kőrisfacsemetét ültetett el a 
Koháry út melletti parkban.
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A Lions klubok történetében pél-
dátlan esemény, hogy tíznél több 
tagot avassanak egyszerre, éppen 
ezért is jelentőségteljes, hogy ok-

tóber 14-én ünnepélyes keretek között tizen-
két új taggal bővült a Gyöngyösön immár kö-
zel 30 éve működő Mátra Lions Club.

Kósa László, a Mátra Lions Club elnöke 
elmondta, hogy generációváltás küszöbén áll-
nak, hiszen 1993-ban, amikor elindult az ak-
kori értelmiségi klub, korban és szemléletben is 
azonos korosztály alkotta a tagságot, és ahogy 
teltek-múltak az évek, eljutottak odáig, hogy a 
klub létszáma kibővült. A közelmúltban felava-
tott tagok korban és foglalkozásban is eltérnek, 
viszont - mint Kósa László fogalmazott - ez ga-
rancia arra, hogy a közeljövőben tovább tudják 
öregbíteni a klub munkájának mennyiségét és 
minőségét. Hozzátette azt is, hogy amellett, 
hogy jelentős létszámbővítés történt, már új ta-
gok sorakoznak, hogy ennek a kiemelkedő civil 
szervezetnek a tagjai lehessenek. Új tagok csakis 
ajánlás révén juthatnak be a szervezetbe.

A Mátra Lions Club, akárcsak 
a nemzetközi szervezet, a vakok és 
gyengénlátók megsegítését tűzte 
zászlajára, ám nem ritkán fordul elő 
egyedi segítségnyújtás, az utóbbi 
időszakban pedig prioritást kapott a 
gyermekek védelme. Most azon dol-
goznak, hogy a fiatalokat úgy orine-
tálják, hogy szabadidejük jelentős 
részét ne a TV előtt, vagy a telefon 
nyomkodásával töltsék.

Hiesz György polgármester 1994 
óta vesz részt a klub életében, és az 
októberi tagavató ünnepségen is 
jelen volt, ahol elmondta, hogy a 

Mátra Lions Club üde színfoltja a városnak. 
Éppen ezért az önkormányzat mindig ki-
emelten fontosnak tartotta a szervezet támo-
gatását, már csak azért is, mert a Mátra Lions 
is számtalan értékteremtő beruházással segí-
tette a városban élő vakokat és gyengénlátó-
kat. Ilyen volt például a több gyalogátkelő-
helyhez felszerelt hangjelző készülék.

A városvezető hozzátette, bízik abban, 
hogy azok az emberek, akik megtehetik, 
adományoznak, és segítik a szervezet mű-
ködését, hiszen a cél nemes, és a pandémia 
is bebizonyította, hogy előfordulhat olyan 
helyzet, amikor azonnali segítségre van szük-
ség, a Mátra Lions Club pedig ettől sem ha-
tárolódik el.

Hiesz György hozzátette, hogy Európában 
számos településen a településnév tábla alatt 
kihelyezik, ha ott Lions klub működik, így 
tervben van, hogy amikor elkészülnek Gyön-
gyös új üdvözlő táblái, azokon elhelyezik a 
Lions címerét és nevét.                                    MD

OROSZLÁNOKAT AVATTAK

Megkezdődött a város ünnepi díszbe öltöztetése, már szerelik az adventi díszvilág 
elemeit a Fő téri épületek homlokzatára és a kandeláberekre. Városszerte ötszáz 
világító dísz gondoskodik majd az ünnepi hangulatról. A városi díszvilágítást 
advent első vasárnapján kapcsolják fel.

ADJ EGY 
CSILLAGOT!

November 20-ig még van néhány nap 
szavazni, Gyöngyös megújult honlapja is 
versenyben van az „Év honlapja” címért.

Gyöngyös Város Önkormányzatának 
weboldala tavasszal újult meg, színesebb, 
informatívabb és felhasználóbarátabb lett, 
ezt pedig a szakma már díjazta, hiszen a kö-
zelmúltban több marketing gyémántdíjban 
is részesült. Most azonban nem a szakma 
elismerését, hanem a városlakókét szeretné 
kivívni. Így aki eddig nem szavazott, még né-
hány napig megteheti.

Az új honlap, amellett, hogy modernebb, 
interaktív funkcióval is bír. A honlapon meg-
található egy úgynevezett Bejelentő, amely a 
divatos városapplikációk funkcióját tölti be, 
így az állampolgárok néhány kattintással be-
jelenthetik, ha problémát észlelnek. Szintén 
a honlap előnyére szolgál, hogy az átlátható-
ságot szolgáló költségvetési aloldalon vizu-
álisan mutatja be a költségvetést, de helyet 
kapott az oldalon a turizmus és az uniós fej-
lesztések ismertetése, valamint a környezet-
védelem is kiemelt helyen szerepel.

A weboldal fejlesztése természetesen 
folyamatos, tavasz óta is több új tartalom 
és funkció került fel, ilyen nemrégiben a 
„Szomszédom a felügyelő” oldal és annak in-
teraktív tartalmai.

Az év honlapja versenyén Gyöngyös meg-
újult honlapjára bárki leadhatja közönség-
szavazatát, a www.azevhonlapja.hu oldalon, 
csupán Facebook-bejelentkezés szükséges.

Szintén a közelmúltban zárult egy közön-
ségszavazás, melyben az „Év Kilátóját” és az 
„Év Turistaházát” keresték. Közvetlen kör-
nyezetünkből versenyben volt a Sástó-kilátó 
és a Szalajkaház, de lehetett szavazni a Galya-
tetői Turistaházra és a Rudolf-tanyára is. A 
verseny október 25-ig tartott. A Sástó-kilátó 
2172 szavazattal a negyedik helyezést érte 
el, míg az aranyérmet szintén a megyénkben 
megtalálható Tisza-tó fölött őrködő Bölöm-
bika-kilátó kapta. Az Aktív Magyarország ál-
tal meghirdetett pályázatok keretében az „Év 
Turistaháza” a Szelcepuszta turistaszálló lett, 
a Szalajkaház nem fért be az első tízbe, ahol 
roppant szoros volt a verseny.

Az új tagokat ünnepélyes keretek között 
fogadták a klub soraiba 
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Gyöngyös Város Óvodáinak többségében 
hagyomány, hogy az őszi-téli időszakban 
jótékonysági bált rendeznek. A koronaví-
rus-járvány természetesen erre a nemes kez-
deményezésre is rányomta a bélyegét, hiszen 
tavaly nem tudtak rendezvényeket tartani az 
intézmények. Habár a pandémia továbbra 
is jelen van, októberben két óvoda is tudott 
plusz bevételre szert tenni egy-egy jótékony-
sági esemény során.

Az Epreskert úti Tagóvodában már több, 
mint tíz éve rendeznek az intézmény TIPP-
TOPP Alapítványával közösen jótékonysági 
bálokat. Minden évben az óvodások meg-
segítése a cél, ez az idén sem volt másképp. 
Ebben az évben az egészséges életmód felté-
teleinek támogatása, az óvoda belső környe-

zetének és eszköztárának fejlesztése volt a 
prioritás. Szántó Edit, az intézmény vezető-
je elmondta, hogy ugyan a korábbi évekkel 
ellentétben idén kevesebben vettek részt a 
bálon, de nagyobb adományok is érkeztek, 
így összességében 460 000 forintot sikerült 
összegyűjteniük, amelyből egy többfunkci-
ós mozgásfejlesztő eszközt, az úgynevezett 
„Mozgáskotta” alapkészletét vásárolják meg, 
illetve új öltözőszekrényeket szereznek be 
a gyerekek számára. A tagóvoda-vezető ki-
emelte, hogy a bálon befolyt pénzösszegen 
kívül külön adományként Kévés Tamás al-
polgármester és Faragó Tamás önkormány-
zati képviselő támogatásával egy multifunk-
ciós tintasugaras színes nyomtatót tudtak 
vásárolni.

Hasonlóan sikeres volt az idei jótékonysági 
bál a Fecske úti Tagóvodában is, ahol szintén 
egy évtizede rendezik meg a karitatív ese-
ményt. A korábbi évek báljain befolyt össze-
gekből a legkisebbek kirándultak, játszóházat 
látogattak, de az óvoda udvarán lévő fészek-
hintát is ilyen bevételből vásárolták.

Havellant Melinda tagóvoda-vezető el-
mondta, hogy a támogatójegyeknek és a 
tombola-felajánlásoknak köszönhetően az 
októberi eseményen közel 600 000 forintot 
sikerült gyűjteniük. Terveik szerint ezt az 
összeget a tönkrement udvari rönkbútoraik 
pótlására, illetve a gyermekek csoportban ün-
nepelt karácsonyára fordítják.

Mikó Dalma

JÓTÉKONYSÁG A NEHÉZ IDŐKBEN IS

A szemfülesek októberben több kü-
lönleges fénycsóvát is megfigyel-
hettek az égbolton, ezek közül pe-
dig a legkiemelkedőbb, egy nagyon 

fényes villanás október 20-án este volt látható. 
Ám mielőtt bárki azt hinné, hogy földönkívüli 
életről van szó, van tudományos magyarázat.

A CSFK Konkoly Thege Miklós Csilla-
gászati Intézet Piszkéstető Obszervatórium 
rögzített október 20-án este fél hét körül egy 
nagyon fényes tűzgömböt, amely szinte az 
egész ország területéről megfigyelhető volt. 
Sárneczky Krisztián kutatásvezető elmondta, 
hogy a közel telihold fényességű, fél méter 
átmérőjű meteor, a hangsebességnél ötven-
szer gyorsabban, 17 kilométer per másod-
perc gyorsasággal száguldott a Föld felé. Ez 
a kozmikus sebesség fénylésre gerjesztette a 
légkört, ez volt látható akkor este. A meteor 
minden apró darabja szétporladt, és elizzott a 
légtérben, így nem ért földet.

Ha valaki szeretne gyönyörködni az űrben 
történő jelenségekben, akkor érdemes az égre 
tekinteni november közepén, akkor érkezik 
a Leonidák-meteorraj, igaz Sárneczky Krisz-
tián szerint ez most nem lesz annyira látvá-
nyos, ugyanis megfigyeléseik szerint most 
nem olyan aktív a meteorraj, mint az 1990-es, 
2000-es években, így kevésbé láthatók majd 
kitörések. Aki mindenképp szeretne hulló-
csillagot látni, annak jó hír, hogy december 
13-án és 14-én érkeznek a geminidák. Akkor 
érdemes lesz este 8-10 óra környékén egy for-
ró teával kiülni a teraszra, hiszen akkor meg-
pillanthatjuk ezeket a hullócsillagokat. Ugyan 
a Hold elég nagy lesz, amely ellensége a csilla-
gászoknak, fénye ugyanis eltüntetni az égites-
teket és meteorokat, ennek ellenére szemtanúi 
lehetünk majd egy-két ilyen égi jelenségnek.

Sárneczky Krisztián elárulta azt is, hogy 
a Piszkéstető Obszervatóriumban profi 
csillagászati kutatások zajlanak jelenleg, 
megfigyelnek változó fényű csillagokat, 
Földre veszélyes kisbolygókat, úgynevezett 
szupernovákat, amelyek közeli és távoli gala-
xisokban felvillanó csillagok, és csupa olyan 
érdekes dolgot, ami az égbolton történik, 
különleges, megmagyarázhatatlan jelenséget 
azonban még nem rögzítettek. 

A szakember hozzátette, hogy habár a 
tudomány fejlődik, és van abban valami jó, 
hogy az űrkutatás is olcsóbb lett, ez igencsak 
megnehezíti a csillagászok életét. Elon Musk 
és Bill Gates csatározásának levét úgy tűnik, a 
csillagászat, és idővel mi isszuk meg. Az egyre 
szaporodó műholdak ugyanis gyakran teszik 
tönkre az égi felvételeket, ha pedig a törpe-
műholdak felbocsátása ilyen mértékben nö-
vekszik, egy idő után eltűnhet a szabad szem-
mel látható csillagos égbolt is.       Mikó Dalma

MISZTIKUS JELENSÉGEK AZ ÉGBOLTON

MISZTIKUS VILÁG A 
MÁTRA KÖZEPÉN

Csoportok által is látogatható a Pisz-
késtetői Obszervatórium, ahol csilla-
gász vezetésével lehet megismerkedni 
az ott folyó munkával, csillagászati ku-
tatásokkal. A mátrai obszervatórium a 
CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagá-
szati Intézet hegyvidéki észlelő állomá-
sa, amely 15 év alatt épült a 60-as, 70-es 
években, miután szükség volt egy olyan 
helyre, amely távol van a fejlődő váro-
soktól, közvilágítástól, iparosodástól. A 
mai napig itt észlelhető Magyarorszá-
gon az egyik legtisztább és legsötétebb 
égbolt.

A Piszkéstetői Obszervatórium legnagyobb, 1 méteres távcsövének kupolája
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A téli Mátra a következő célpontja 
a magyar jégembernek. Szilágyi 
Zoltán, aki felállította a folya-
matos fagypont alatti, pihenés és 

frissítő nélküli félmeztelen hegyi futás hazai 
rekordját, a jövő év elején igyekszik ismét 
túlszárnyalni eddigi teljesítményét. Hidegte-
rápiával edz, de fizikai állapotán kívül a men-
tális egészségre is odafigyel, mint mondja: 
semmi sem lehetetlen, minden fejben dől el.

A hivatásos sportoló védjegye az extrém 
időjárási körülmények között való futás, 
frissítő és pihenő nélkül. A Mátrai terület 
nem idegen számára, tavaly is félmeztelenül 
futotta le a Mátrafüred és Kékestető közöt-
ti, oda-vissza összesen 23 kilométeres távot, 
mínusz 10 fokban, most pedig visszatér az 
ország csúcsára. Mint elmondta: hatéves kora 
óta sportol, és többször edzőtáborozott itt, 

így feladatának érzi, hogy kiaknázza a hegyen 
lévő lehetőségeket, ezért maratoni, 45 kilo-
méteres távot tervez lefutni a Mátrában a -10, 
-20 fokos hidegben. 

Szilágyi Zoltán a kísérlettel Guinness-re-
kordot szeretne felállítani, ám egyelőre hegyi 
futás extrém hidegben, félmeztelenül kate-

gória még nincs, jelenleg ennek a 
kérvényezése, létrehozása zajlik.

Szilágyi Zoltán testét és lelkét 
is hidegterápiával készíti fel a 
zord időjárásra úgy, hogy például 
egy órát ül egy hidegvizes kád-
ban, vagy mezítláb egyhelyben áll 
a fagyos talajon. 

A jégember céljai között szere-
pel a Peru és Chile területén talál-
ható Atacama sivatag meghódítá-
sa, ahol pedig az extrém meleggel, 
és a közel 6900 méter magasan 

fekvő vulkánnál az oxigénhiánnyal kell meg-
küzdenie. Zoltán további tervei között szere-
pel még Ojmjakon, a Föld leghidegebb pont-
jának meglátogatása, de nem zárja ki, hogy 
futni fog a Himaláján, az Antarktiszon vagy 
Alaszkában is.                                      Ollé Elina

Hosszú távú együttműködési megállapodást 
kötött Gyöngyös neves középiskolája, a Berze 
Nagy János Gimnázium és a város egyik leg-
régebbi harcművészeti egyesülete, a Bendiák 
Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub. 
A megállapodás szerint a gimnázium tanulói 
számára foglalkozásokat szerveznek a dojo-
ban, ahol kipróbálhatják magukat a karaté-
ban, megismerkedhetnek a sportág különle-
ges jellemzőivel. A komolyabban érdeklődők 
számára pedig adott lesz a kezdő csoportba 
való beiratkozás lehetősége is. Az együttmű-

ködés mindkét fél számára igen előnyös, hi-
szen a diákok új mozgásformát és sportolási 
lehetőséget ismernek meg, az egyesületnek 
pedig lehetősége nyílik új tagok toborzására 
és tevékenységük szélesebb körű népszerűsí-
tésére. Az összefogás első lépése a karatékák 
bemutatkozása lesz a tanulók számára, a Ber-
ze november 19-i projektnapján.

Ugyan az együttműködés részletei még ki-
dolgozás alatt vannak, nem kizárt, hogy a jövő-
ben a gyerekek órai keretek között is űzhetik a 
karate sportot a Berze Nagy János Gimnázium.

A Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Ka-
rate Sportclub kiválóságát és alkalmasságát 
mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a dojo 
vezetője Bendiák István az „Év Sportszak-
embere” kitüntető címben részesült az idei 
évben. A Shihan harmincnyolc éve foglalko-
zik karatéval, 1992 óta vezeti a Kyokushinkai 
Közhasznú Karate Sportclubot. 2019-ben, 
Japánban nagymesteri címet szerzett, három 
évtized alatt tizennégy mestertanítványt ne-
velt, tanítványai legalább százötven érmet 
szereztek országos és nemzetközi versenyeken.

A MÁTRÁT IS MEGHÓDÍTJA A JÉGEMBER

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÚTJÁRA LÉP A BERZE ÉS A BENDIÁK DOJO

Szilágyi Zoltán

A MIKULÁS HOZZA A JÉGPÁLYÁT GYÖNGYÖSRE 
Egy év kihagyás után újra lesz jégpálya a gyön-
gyösi strandon. Tavaly a koronavírus-járvány 
miatt a téli sportok szerelmeseinek nem volt le-
hetőségük korcsolyázni a városban, idén azon-
ban a Csépe György Uszoda és Termálstrand 
homokos strandfoci-pályáján újra felállították a 
jégpálya sátrát, amely alatt már hizlalják a jeget 
a december 5-én kezdődő korcsolyaszezonra.

A Gyöngyösi Jégpálya a Mikulás jegyé-
ben, jégdiszkóval várja majd a korcsolyázó-
kat a nyitónapon, az első 150 bérletvásárlót 
ráadásul ajándék mozijeggyel lepik meg az 
üzemeltetők. A jégpálya február végéig tart 
majd nyitva, amennyiben az időjárás és a jár-
ványhelyzet azt engedi. 

A Gyöngyösi Jégpálya ezúttal is helyszíne 
lehet születésnapi buliknak, hétvégente jég-
diszkóval várják majd a fiatalokat, ezúttal is 
különleges programokat szerveznek az óvo-
dai csoportok számára, ráadásul a téli szünet-
ben hosszabb nyitva tartás mellett, egészen 
este kilenc óráig lehet majd korcsolyázni. 

A jégpálya tavaly előtti jegyárakkal vár 

mindenkit, idén is lesz lehetőség korcso-
lyabérlésre és -élezésre, üzemel majd büfé, és 
a korcsolyázni tanuló kicsikre is gondoltak, 

akik különféle segédeszközök segítségével, 
biztonságos, elkerített környezetben sajátít-
hatják el a korcsolyázás alapjait.                    PT
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LIBALAKOMA

EGY GARÁZSBÓL INDULT A MOST HARMINCÉVES BEZZEGH KFT.

Libasült lilahagyma lekvárral
Ha valóban jó liba sültet szeretnénk enni, akkor érdemes a zsírba 
fektetett húst alacsony hőfokon, hosszan készíteni, azaz konfitálni: 
a húst közepes hőmérsékletű sütőbe ( kb.140 fok) tesszük, majd kb. 
30 percig sütjük. Ezután kicsit lejjebb vesszük a hőfokot (kb. 120 
fokra), majd 2,5 -3 óra alatt készre sütjük. Szaftos, omlós hús, lesz 
a végeredmény, finom, ropogós bőrrel! A liba húsa rendkívül ízle-
tes, ebből adódóan a fűszerezése is igen egyszerű: néhány jól eltalált 
zöld fűszer, például kakukkfű, rozmaring, majoránna, egy kevés só, 
esetleg szerecsendió. A sütés előtti napon a combokat alaposan be-
dörzsöljük a sóval, majd a húsos felét megszórjuk a fűszerekkel. Ez-
után lefedjük és betesszük a hűtőbe, hogy a só és a fűszerek kellően 
átjárják a húst.

Ha november, akkor mindenkinek a liba jut eszébe. A libaevés ha-
gyománya - legalábbis a legenda szerint - Szent Márton püskökké 
avatásához nyúlik vissza. Miután megtalálták őt a libaólban, a szer-
tartást követően tiszteletére hatalmas lakomát rendeztek, a menü 
pedig nem más volt, mint libasült és bor.

Az első valóban hiteles írásos feljegyzések szerint 1171-ben egé-
szen biztosan tartottak Márton-napi libalakomákat. November 11. 
jelezte a tél kezdetét a paraszti világban, s ilyenkor fejezték be a föl-

deken a mezőgazdasági munkákat. A cselédek megkapták az évi jut-
tatásokat, nem mellesleg grátiszként egy-egy libát. A Márton-napi 
dínom-dánom egyben az adventi böjt előtti utolsó nap volt. Nos, 
meg is tettek, vagy inkább meg is ettek és ittak mindent, hogy ne 
éhezzenek az elkövetkező időszakban. A liba húsából - leginkább 
annak hátsó feléből - a papnak is minden évben küldtek, s bizony 
innen ered a „püspökfalat” kifejezésünk.

Nagy Zoltán mesterszakács

A vállalkozás a szülők megtakarításából indult 1991-ben egy 
Deák Ferenc utcai garázsboltból, amit egyszerre hívott életre a 
kényszer és a jó ötlet. Az eltelt harminc év kitartó szorgalom-
mal és szerencsével is párosult. Először a Gyöngyös környéki 
falvakban dolgoztak, majd a városban folytatták tevékenységü-
ket. Az elvégzett munka eredménye a Bezzegh Épületgépészeti 
Kft-ben öltött testet a Szurdokpart úton.

A társaságot a két testvér, Bezzegh Attila és Bezzegh Zoltán 
vezeti. Saját erőből építkeztek, a harmincéves évfordulóra pedig 
negyven emberrel dolgoznak együtt egy valóban válságálló üzleti 
modellben. Offline és online szakmai támogatással szolgálják a hoz-
zájuk érkező vevőket, webáruházuk a viszonteladói hálózatuknak 
köszönhetően gazdag termékkínálattal rendelkezik, országszerte 
elérhető portfóliójuk pedig folyamatosan bővül.

Üzletpolitikájukat a vevők igényei szerint alakították, így mára 
hat üzletágban tudnak segíteni, legyen szó építkezésről, szakipari 
tevékenységről, házkörüli kerti munkáról, vagy akár szabadidős te-
vékenységről.

A munkahely légkörében meghatározó a családias légkör, a kor-
rektség, a megbízhatóság és az emberség. A csapatot is ennek megfe-
lelően választották, és működtetik.  Sok régi ismerőssel dolgoznak 
együtt, akik számára biztosították a megfelelő szakmai tapasztala-
tok elsajátítását, a képesítések megszerzését, a szükséges tudást a 
pozíciójuk megfelelő ellátása érdekében.

A Bezzegh testvérpár szerencsésnek érzi magát. A vállalkozás eltelt 
három évtizedében több alkalommal is sorsszerű események voltak 
irányadók, így tudtak fejlődni, továbblépni a vállalkozás rögös útján. 

A fejlesztések mellett nagy gondot fordítanak a környezet meg-
óvására, a korszerű hulladékgazdálkodásra és a megújuló energiák 
felhasználására.

A termékek palettájának kiválasztásakor mindig szem előtt 
tartják a vevői igényeket és a minőségi elvárásaikat is. Csak olyan 

termékek kerülhetnek 
fel a boltok polcaira, 
amelyekkel ők maguk 
is elégedettek lenné-
nek saját otthonaikban. 
Ezt a fajta szemléletet 
abban is lemérik, hogy 
vásárlóik visszatérnek 
hozzájuk, és elégedet-
tek szolgáltatásaikkal. 

A kapcsolati hálójukba tartozó kivitelezők sora is pozitív visszacsa-
tolásokkal erősíti meg munkájuk eredményességét. A cég szorosan 
együttműködik a térség vállalkozásaival. Az üzlet vásárlóit jelentő 
kivitelezőkkel jó kapcsolatot ápolnak, így a hozzájuk érkező vevők-
nek is kiváló, jó szakembereket tudnak ajánlani a beszerelések és a 
munkálatok elvégzéséhez.

Kulturális és sporteseményeket is támogatnak. Adományaikkal 
hozzájárulnak a térség munkájához. Abban hisznek, és az a mottó-
juk, hogy „a fejlődés mindannyiunk közös célja”.

Az eltelt három évtized alatt elvégzett munkájukat többször is el-
ismerték. 2014-ben az Év Vállalkozása országos elismeréssel, 2018-
ban pedig a Gyöngyös Város Gazdaságáért védjegy adományozásá-
val jutalmazták a vállalkozást.

A Bezzegh Kft. a BISNODE AAA minősítésével Magyarország 
legmegbízhatóbb vállalatai közé tartozik.

A Bezzegh tetsvérpár, Attila és Zoltán büszke a családjára, mert 
az eltelt harminc év is azt bizonyítja, hogy a család kitartó és aláza-
tos munkája nélkül mindez nem vált volna valóra. Szerencsésnek ér-
zik magukat, hogy ezt a légkört, mentalitást és gondolkodásmódot 
a kollégák mindennapjaiba is sikerült becsempészniük.

Büszkék a múltjukra, a jelenükre és tervezik a jövőjüket. Abban 
bíznak, hogy az idő múlásával gyermekeik veszik majd át a staféta-
botot, és folytatják a megtett utat.                                                     (x)

Lilahagyma lekvár
1 nagy fej lilahagyma 1 gerezd fokhagyma
1,5 ek méz 1 tk rozmaring
1 teáskanál kakukkfű bors ízlés szerint
1 dl vörösbor 1 ek vaj
1 teáskanál olívaolaj gyömbér ízlés szerint (kevés reszelt)
Elkészítés:
A vörösbort, a mézet, a rozmaringot, kakukkfüvet (1-1 tk.) sziru-
posra főzzük. Közben a lilahagymát megpucoljuk, felszeleteljük. A 
szintén felaprított fokhagymával és gyömbérrel vajon párolni kezd-
jük. Hozzáadhatunk egy kevés olíva olajat is még.
Miután nagyrészt megpárolódott, felöntjük a fűszeres, vörösboros 
sziruppal és tovább pároljuk. Miután kész, félretesszük. Melegen, 
hidegen is fogyasztható.
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