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Ötödik hete zajlik háború a 
szomszédunkban Oroszország és 
Ukrajna között. Ötödik hete látjuk 
a híradásokban a lebombázott 
városokat, ötödik hete találgatja a 
világ, hogy vajon meddig tarthat 
az őrület, és mi vethet véget az 
egyre véresebbé váló harcoknak. 
Bevallom, öt héttel ezelőtt én sem 
gondoltam volna, hogy ilyen meg-
történhet a 21. században Európa 
közepén. 

Közben százezrével érkeznek hazánkba a 
pusztítás elől menekülők, akik közül sokan 
Gyöngyösön leltek menedékre. Az önkor-
mányzat szálláshelyeket ajánlott fel a me-
nekülteknek, a városlakók pedig önzetlenül 
segítenek felajánlásaikkal, adományaikkal 
a bajba jutottaknak. Ennél többet sajnos 
aligha  tehetünk, hiszen a menekültek ellá-

tása alapvetően kormányzati fel-
adat, és sajnos – mint sok más, a 
helyben élőket érintő ügyben – a 
kormány most sem támaszkodik 
az önkormányzatokra, még csak 
tájékoztatást sem ad számukra, 
ugyanúgy, ahogy a koronaví-
rus-járvány idején sem adott.

Pedig az önkormányzatoknál 
számos információ áll rendel-
kezésre, amelyeket felhasználva 
krízishelyzetben gyorsabban és 
hatékonyabban tudna a kormány 
is segítséget nyújtani. Hiszek ben-
ne, hogy az önkormányzatokkal 
együttműködve a városok, falvak 
lakóinak érdekét sokkal erőseb-
ben lehetne érvényre juttatni. A 
mostani kormánynál ezzel éppen 
ellentétes folyamatokat látok, a 
hatáskörök elvonásával, az erőfor-
rások szűkítésével folyamatosan 
csökkentik az önkormányzatok 
mozgásterét, ami a helyi ellátások 
színvonalának romlásához vezet. Ezért is 
van szükség kormányváltásra, amire az el-
lenzéki összefogás komoly esélyt teremtett. 
Bízom benne, hogy az április 3-i választáson 
a szavazók többsége olyan kormánynak ad 
majd felhatalmazást, amely nem ellenséget 
lát a helyi hatalom gyakorlóiban, hanem 
partnerként kezeli őket.

A választásnak óriási tétje van. Arról 
döntünk, hogy a mindennapi életünket 
leginkább befolyásoló ügyekben a központi 
hatalomra bízzuk a döntéseket, vagy igen-
is hiszünk abban, hogy a helyi ügyekben a 
helyben élők szava a legfontosabb. Arról 

kell döntenünk, hogy a keleti autokráciák 
vagy a nyugati demokráciák példáját kíván-
juk-e követni, hogy az agresszor Oroszor-
szág, vagy a nemzetek együttműködésén 
alapuló Európai Unió felé kötelezzük-e el 
magunkat.

Tizenkét éve nem volt olyan nagy esély 
a kormányváltásra, mint most. Az ellenzé-
ki pártok félretették egyéni ambícióikat, 
és egyetlen érdeket képviselnek: Magyar-
országét. Én mindenkit arra kérek, men-
jen el szavazni április 3-án, és támogassa 
az Egységben Magyarországért jelöltjét és 
listáját.

Kedves Olvasó!

Hiesz György
polgármester
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Az újranyitás több 
mint lehetőség

Csökkenteni kell hazánk energiakitettségét, és saját forrásokat 
kell keresni Dudás Róbert, az Egységben Magyarországért országy-
gyűlési képviselő-jelöltje szerint. A megújuló energiák felé mozdul a 
világ, így Magyarországnak is követnie kell a klímavédelmi példákat.

Az egyik fő alapelem a réz, amellyel a 19. század közepétől többek 
között a Recski ércbánya látta el Magyarországot. A bánya bezárt, 
leginkább a nyersanyag árának drasztikus bezuhanása miatt. A több 
mint 100 éves bányaterület újranyitásával most, hogy  réz ára évek 
óta jelentősen emelkedik, nem csak profitálhat a térség és egész Ma-
gyarország, hanem nagy munkaerőt szívna fel, így gazdasági, környe-
zetvédelmi és foglalkoztatottsági szempontból  is fontos kérdés lehet. 
A Recski bánya ércvagyonát a szakértők ezermilliárdra becsülik. Du-
dás Róbert szerint a választás után felálló kormánynak egy hatásta-
nulmány készítésével kellene megvizsgálnia az újranyitás lehetőségét.

A déli határon a 
polgárőrök
Március 7-én Szegedre utazott a Gyöngyös Város Közbiztonságáért 
Polgárőr Egyesület négy tagja, speciális határvédelmi feladatokat 
láttak el. 

A kormány korábban döntött arról, hogy a polgárőröket fokozot-
tabban bevonják a határőrizeti feladatokba. 

Mácsár Lászlóné, az Egyesület elnökségi tagja azt mondta: a pol-
gárőrök önkéntes alapon a migrációs válság kezelésében nyújtot-
tak segítséget a rendőrségnek, határrendészeknek és katonáknak. 
Szolgálatuk első éjszakáján 12 illegális migránst fogtak el, de volt 
olyan napjuk, amikor több mint 100 embert kellett feltartóztatni-
uk. Mácsár Lászlóné hozzátette: mivel megbízatásuk árpilis végéig 
szól, nincs kizárva, hogy újból a határon lássanak el szolgálatot, de 
jelenleg a Gyöngyösön tartózkodó menekülteknek is segítenek, így 
igyekeznek megszervezni és megosztani a feladatokat.

Forgalmirend-változás a 
Jeruzsálem úton
A Jeruzsálem utcai óvoda és bölcsőde fejlesztési munkái miatt vál-
tozott a forgalmi rend a környéken. Az intézmények előtti járda az 
udvar része lesz, a gyalogosforgalom pedig a jelenlegi útszéli parko-
lóhelyeken valósul meg.

Hogy a megszűnő megállókat pótolják, kibővítették a Bethlen 
Gábor utcai ingatlanok mögötti nagy parkolót, az odavezető két 
utat pedig egyirányúsították. 

Az orvosi rendelő utcájában immár kétirányú a közlekedés, így 
ott is megszűnnek a parkolók, viszont csak a célforgalomnak en-
gedélyezik a behajtást. Az Országút út és a Jeruzsálem utca közötti 
névtelen utcán az átjárás mindezzel megszűnik.

Módszertani 
mintaprogram indul a 
gyöngyösi óvodákban
Országosan egyedülálló mintaprogram indul Gyöngyös Város Óvo-
dái kilenc tagintézményében a Távoktatási Felsőfokú Intézet támoga-
tásával. 

A húsz óvónő bevonásával zajló képzési program célja, hogy a pe-
dagógusok olyan kompetenciákra tegyenek szert, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a fejlesztésre szoruló gyermekekkel az óvodai csoporton 
belül tudjanak foglalkozni, ne kelljen őket kiragadni a társaik közül 
a foglalkozások idejére. A mintaprogram mintegy 7 millió forintból 
valósul meg, a képzés két féléven át zajlik.

A márciusi ifjakra 
emlékeztek

Szolgái és nem ura vagyunk a népnek – többek között ezzel a Kos-
suth Lajostól idézett gondolattal köszöntötte ünnepi beszédében az 
Egységben Magyarországért képviselőjelöltje a március 15-i városi 
ünnepség résztvevőit. Dudás Róbert rámutatott, hogy az 1848-ban 
megfogalmazott 12 pont tartalmának nagy része ma is aktuális, va-
lamint a politikus az Orosz – Ukrán háborúval kapcsolatban is ki-
fejtette az álláspontját.Mint fogalmazott: védenünk kell a békét, a 
határainkat. És mindent meg kell tenni a háború elkerüléséért.

Sztrájkolnak a 
gyöngyösi tanárok
Március 16-tól határozatlan idejű sztrájkba kezdtek a pedagógusok. 
A tanárok a munkabérek emelésére, a terhek csökkentésére és a túló-
rák elszámolására kívánják felhívni a figyelmet. 

A gyöngyösi iskolák közül a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Berze Nagy 
János Gimnázium, az Arany János Általános Iskola, az Egressy Béni 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Felsővárosi Általános Iskola 
és Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola is részt vesz a 
sztrájkban. A felsorolt intézmények között van, ahol a szülői közös-
ség szinte 100%-ban kiáll a pedagógusok tiltakozása mellett.

A tiszteletadás és emlékezés mellett természetes módon szóba 
került az ünnepségen, hogy egy Magyarországgal határos 
országban épp háború dúl

Van olyan iskola, ahol szinte kivétel nélkül támogatják a szülők 
a sztrájkot
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Virággal lepte meg 
a hölgyeket
A hölgyeket köszöntötte Nőnap alkalmából  Hiesz György polgár-
mester. A városvezető virágot ajándékozott a város nevében a Kistér-
ségi Humán Szolgáltató Központ intézményeiben lévő hölgyeknek. 
Hiesz György elmondta, ezen a napon kiemelt figyelem illeti a nő-
ket. Köszönetet mondott “mindazért a jóságért és kedvességért ami-
vel csak a hölgyek rendelkeznek”. A Nőnap alkalmából rendezett 
városi ünnepségen az Operett-Musical Voices Társulat szórakoztatta 
a vendégeket, akiket Dudás Róbert, az Egységben Magyarországért 
országgyűlési képviselőjelöltje köszöntött.

Munkagépek a városi 
utakon
Folyamatosak az útfelújítások a még állami fenntartású utakon, a Dam-
janich utca elkészültével a Vachott Sándor, a Szent Bertalan, a Petőfi és 
a Kossuth utcák nem engedélyköteles szakaszai következnek majd. 

Ezek a felújítás után átkerülnek a város fenntartása alá, a Nyugati 
elkerülő pedig – ha valóban elkészül – az államé lesz.

A várhatóan októberig tartó munkák 420 millió forintból valósul-
nak meg, a kimaradó szakaszok engedélyeztetése pedig folyamatban 
van, mint például a Deák Ferenc utca végére tervezett körforgalom 
is. A Petőfi utcára is több szakaszban érkeznek a munkagépek, ám az 
aszfaltozási munkákat közműfelújítás előzi meg. A fejlesztéseket kö-
vetően a felbontott részeken a járdát újra aszfaltozzák, kivéve azokon 
a szakaszokon, ahol azok az útfelújítás során átépítésre kerülnek.

Bővülő attrakciók 
Mátrafüreden

Elkészült a mátrafüredi parkerdő fejlesztése. A 2500 négyzetmé-
teres területen megvalósult beruházás részeként kialakítottak két te-
matikus játszóteret, egy erdei tornapályát és egy erdei tanösvényt. A 
projekt teljes költsége csaknem 90 millió forint, melyhez több mint 
tízmillió millió forint önerőt biztosított a város képviselő-testülete 
a csaknem 67 millió forintos támogatás mellé. Az újak mellett meg-
maradt a régi játszótér is, hogy a fejlesztésnek köszönhetően minden 
korosztályt kielégítő parkerdő legyen Mátrafüreden.

Nem mindegy, hogyan 
segítenek
Több padot is engedély nélkül színesre festettek a Fészkelődők elne-
vzésű csoport tagjai a közelmúltban Gyöngyösön, a Barátok terén. 

 A gyöngyösi önkormányzat több bejelentésből értesült az akció-
ról, amelyre nem adott engedélyt. A jó szándékú kezdeményezés így 
jelentős kárt okozott az önkormányzatnak, hiszen az utcabútorok 
műemléki környezetben állnak, így nem mindegy mivel kezelik le 
azokat. A nehezen eltávolítható anyag miatt a fa természetes ereze-
tének látványát már nem lehet újra láthatóvá tenni, elképzelhető, 
hogy csak a lécek cseréjével lesz visszaállítható az eredeti, lazúrozott 
állapot, de a helyreállítás költsége mindenképp jelentős mértékű.

Globális élelmiszerválság 
jöhet – Magyarország 
önellátó maradhat
Pár hét, és az élelmiszerárakban is érződni fog az orosz-ukrán konflik-
tus, többek között azért, mert az orosz és az ukrán síkság adja a világ 
gabonaexportjának 24 százalékát.

Simon Attila agrárszakértő szerint az érintett térségekben a termék 
50 százaléka jelenleg raktárakban van, ahol két éven át lehet tárolni a 
gabonát. A probléma az, hogy az elfoglalt és lezárt kikötő miatt nem 
tudják kiszállítani más országokba, leginkább a Közel-Keletre és Af-
rika északi részére.  Így a szakértők szerint, ha nem rendeződik a há-
borús konfliktus, először ezeken a területeken lehet élelmiszerválság. 

Hogy Magyarországon ne legyen hiány, és a nagymértékű drágulást 
se érezze a lakosság, a kormány exporttilalmat hirdetett a gabonára. 
Simon Attila szerint Magyarországnak nincs félnivalója, gabona te-
kintetében függetlenek maradhatunk a saját fogyasztásunkat tekintve.

Köszönet a jóságért és a kedvességért

Minden korosztályt kielégítő parkerdő várja a  vendégeket 
Mátrafüreden
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A díszpolgári címek odaítéléséről 
is döntött márciusi ülésén a város 
képviselő-testülete. A város 
legrangosabb kitüntetését, Pro 
Civitate díjat idén Molnár Katalin 
és Mihalik József veheti át. A 
grémium számos egyéb döntést 
is meghozott.

NEGYVENÖT MILLIÓ UTAKRA
A grémium jóváhagyta a burkolatjavítási 
feladatokról szóló szerződés megkötését. A 
kivitelezőt az önkormányzat felhívás útján 
választotta ki. Útkarbantartásra – kátyúzás-
ra, útfelújításra, táblák kihelyezésére, útbur-
kolati jelek festésére – a város költségvetése 
idén 45 millió forintos keretet tartalmaz.

TÁMOGATÁSOK
Hat, a városi létesítmények igénybevétele 
után tao-forrásból bérleti díjat fizető spor-
tegyesület számára térítik meg a kifizetett 
bérleti díj 50 százalékát. A hat egyesületnek 
összesen 14 és fél millió forint támogatást fo-
gadott el a grémium. A polgármesteri és kép-
viselői keretek terhére összesen 350 ezer fo-
rinttal járul hozzá a város a Muzsikál az Erdő 
rendezvényének megszervezéséhez, a Musica 
Mansueta 35 éves jubileumi koncertjéhez, 
illetve a Pátzay János zeneiskola regionális 
énekversenyének lebonyolításához.

ADÓCSÖKKENTÉS
Május elsejétől csökken az idegenforgalmi 
adó mértéke a magánszálláshelyeken, ahol 
400 forintot kell majd fizetni vendégéjsza-
kánként. A többi szálláshelyen az adómér-
ték nem változik.
TÖBBLETFORRÁS
A képviselő-testület mintegy 30 millió forint 
többletforrást biztosított az Aktív ház sport- 
és szabadidőközpont kialakításához és a kör-
nyező területek rehabilitációjához. A több-
lettámogatásból olyan útépítéseket hajtanak 
végre, amelyek kapcsolatot teremtenek a már 
meglévő létesítmények és a felépülő Aktív 
ház között, és enyhítik majd a környék par-
kolási nehézségeit. Arról is döntöttek, hogy 
közbeszerzési eljárást írnak ki a parkfenntar-
tási feladatokra a 2024 végéig tartó időszakra.
BESZÁMOLÓ ÉS KÖSZÖNET
A képviselők meghallgatták és elfogadták 
a Katasztrófavédelem beszámolóját a város 
tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről. Zó-
lyomi Géza ezredes, a Gyöngyösi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség vezetője az ukrajnai 
menekültek ellátásának körülményeiről is 
beszámolt, elmondva: a Kócsag úti kollégi-
umba mintegy 140 menekült érkezett, akik-
nek a Katasztrófavédelem szervezi az ellá-
tását. A létszám folyamatosan dinamikusan 
változik, de nagyságrendje állandó.
A tűzvédelmi beszámoló szerint 2021-ben 
a Verseny utcai gázrobbanáson és az egyik 
Szurdokpart úti üzemben kialakult ammóni-
aszivárgáson kívül kiemelkedő esemény nem 
történt, a 48 település védelmét ellátó gyön-
gyösi tűzoltók 182 esetben vonultak tűzese-
tekhez, és 143 műszaki mentésben működtek 
közre. Mivel az új tűzoltólaktanya átadása óta 
a koronavírus-járvány miatt a parancsnok 
nem tudott személyesen találkozni a képvi-
selő-testülettel, ezért Zólyomi Géza most 
mondott köszönetet az önkormányzatnak az 

ország jelenleg legmodernebb laktanyájának 
felépítéséhez nyújtott segítségért.
A CSALÁDOKÉRT
A képviselő-testület felterjesztéssel élt a Heves 
Megyei Közgyűlés felé a Heves Megyei Csalá-
dokért Díj odaítélésére. A grémium a Vachott 
Sándor Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális 
Gyűjteményt terjesztette fel a kitüntetésre.

MOLNÁR KATALIN ÉS 
MIHALIK JÓZSEF A VÁROS 
DÍSZPOLGÁRAI

Molnár Katalin Mihalik József

A korábbiakban megszokott már-
cius 15. helyett egy hónappal 
később, április 15-ig – idén a 
húsvéti ünnepnapok miatt ápri-

lis 19-ig – lehet pótlékmentesen megfizetni 
a lakás- és egyéb nem lakás céljára szolgáló 
építmények, illetve az építményadó-köteles 
adótárgyak (ideértve a gépjárműtárolót is) 
után esedékes adót. 

Az adószámla-kivonatokat a magánsze-
mélyek postai levélben kapják kézhez, a bo-
rítékban mellékelve megtalálható lesz az adó 

befizetéshez szükséges csekk is.
A helyi iparűzési adó befizetési határideje 

nem módosult, az ebben az évben is március 
15. volt.

Köszönjük, hogy adóbefizetéseivel hozzá-
járul Gyöngyös város fejlődéséhez!

Adóbefizetési határidő: április 19. Boldog 
születésnapot!
Öt gyöngyösi ünnepelte 90. születésnap-
ját márciusban.

Ezúton is jó egészséget és sok boldog-
ságot kívánunk Szalay Istvánnénak, Bakó 
Bélánénak, Csillik Lászlónénak, Kis Ger-
gelynek és Siska Lászlónak.

Díszpolgáraink 
Molnár Katalin, a gyöngyösi Líra köny-
vesbolt vezetője idén kettős jubileumot 
ünnepel: ebben az évben tölti be hetve-
nedik életévét, és ötven éve dolgozik a 
város kultúrájáért. Molnár Katalin húsz 
éve szervez író-olvasó találkozókat a 
városban, hívó szavára az elmúlt évtize-
dekben olyan irodalmi óriások láto-
gattak Gyöngyösre, mint Spiró György, 
Parti Nagy Lajos vagy Grecsó Krisztián, 
de elhozta a városba Tolvaly Ferencet, 
Alföldi Róbertet, Friderikusz Sándort, 
Nyári Krisztiánt, Schaffer Erzsébetet, 
Dragomán Györgyöt és Szabó T. Annát is.
Mihalik József, a Mátra Honvéd Kaszinó 
igazgatója katonaként került Gyöngyös-
re, 1996-ban alezredesként szerelt le. 
Nyugállományba helyezését követően a 
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesü-
letet vezette, széles körű kapcsolatokat 
épített ki a város civil szervezeteivel, az 
önkormányzattal, és nagy aktivitással 
segítette a honvédelem érdekében 
működő szervezetek munkáját. A Mátra 
Honvéd Kaszinó számos civil egyesü-
letnek, amatőr kulturális szervezetnek 
ad otthont, de kezdeményezője volt 
számos gyöngyösi emléktábla felállítá-
sának, és aktívan ápolja a város történeti 
hagyományait.
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Gyöngyös, 
lépj előre 
digitálisan!
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 GIGAERŐS
OTTHONI NET

Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

A Telekom optikai hálózatáról érhető el,  
műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros
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Április 3-án ismét választ az ország, 
ez  a rendszerváltás óta a kilencedik 
általános parlamenti voksolás lesz 
Magyarországon. Ezzel egyidőben 
népszavazást is tartanak. A 
választás tétje nem kevesebb, mint 
az, hogy az egységbe tömörülő 
ellenzéki pártok legyőzik-e 
a 12 éve az országot irányító 
kormánypártokat. Gyöngyösön és 
környéken felmérésünk szerint a 
szavazásra jogosultak 90 százaléka 
úgy tervezi, hogy elmegy szavazni 
most vasárnap.

Áder János köztársasági elnök a lehető leg-
korábbi időpontra tűzte ki január 11-én az 
országgyűlési választások időpontját, a kam-
pány pedig rá majd’ egy hónapra, február 
12-én hivatalosan is elindult. A jelenlegi vá-
lasztás tétje, hogy a Fidesz-KDNP 12 évnyi 
kormányzás után újabb négy évre kap felha-
talmazást, vagy más áll az ország élére. 

SOK A REJTŐZKÖDŐ 
SZAVAZÓ 
Heves megye 2-es választókörzete 56 telepü-
lést, 76 és félezer választópolgárt foglal magá-
ba, központja pedig Gyöngyös. Az Ipsos Zrt. 
március 14-18 között végzett felmérése alap-
ján a térségben a biztos pártválasztók aránya 
62 százalék, tehát 38 százaléknyian vannak 
azok, akik még bizonytalanok, vagyis nem 
tudják, hogy kire adják le a voksukat.

A választások végkimenetelét tehát jelen-
tősen befolyásolhatja, hogy a pártok miként 
tudják a saját szavazótáborukat hatékonyab-
ban mozgósítani, és a bizonytalanokat meg-
szólítani. A verseny országos és helyi szinten 
is szorosnak tűnik, a Republikon Intézet 
lapzártakor készített elemzése szerint orszá-
gosan két százalék a különbség a Fidesz és az 

Egységben Magyarországért között (a többi 
párt nem éri el a bejutáshoz szükséges 5 száza-
lékos küszöböt). A két tábor közötti különb-
ség hibahatáron belül mozog, így a választás 
nagy valószínűséggel az utolsó pillanatban 
fog eldőlni. 

KIRE SZAVAZHATUNK? 
A Heves megyei 2. számú országgyűlési egyé-
ni választókerületben heten jelentették be in-
dulásukat,  közülük azonban csak öt jelöltre 
adhatjuk le voksunkat most vasárnap. 

DUDÁS RÓBERT, 
EGYSÉGBEN 
MAGYARORSZÁGÉRT

Mátraballa korábbi polgármestere, 2014-
2019  között az Európai Unió Régiók Bizott-
ságának teljes jogú tagja. Jelenleg első ciklusát 
tölti Jobbikos országgyűlési képviselőként. 
Az elmúlt négy évben 72-szer szólalt fel a 
Parlamentben és 77 önálló indítványa volt.

HORVÁTH LÁSZLÓ,
FIDESZ- KDNP

Jelenleg a hatodik ciklusát tölti az országy-
gyűlésben, 1990-1994 között még SZDSZ-es 
képviselőként ült az Országházban. Jelenlegi 
képviselői munkássága során négy év alatt 43-
szor szólalt fel és négy önálló indítványa volt.

HAJDARA ROLAND, 
MI HAZÁNK

Jelenleg Nógrád megyében él, 18 éves kora 
óta önálló gazdálkodó, illetve 2002 óta 
önkormányzati képviselőként tevékenyke-
dett napjainkig, a Független Kisgazdapárt 
(FKGP) országos elnöke is volt. 

BARNA RICHÁRD, 
MEGOLDÁS MOZGALOM

Róla csupán annyit tudunk, hogy a kereske-
delmi szektorban dolgozik 23 éve.

ÉRSEK ZSOLT, 
FÜGGETLEN

29 évig volt az MSZP tagja, négy cikluson át 
volt a Hatvani térség országgyűlési képviselő-
je, nyolc évig pedig Hatvan polgármestere.

Választóvonalon
LEGYŐZI-E AZ EGYESÜLT ELLENZÉK A KORMÁNYPÁRTOKAT?
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Semegi Richárd, a Magyar Munkáspárt je-
löltjének nyilvántartásba vételét a választási 
bizottság elutasította, míg a Kétfarkú Kuty-
apárt jelöltjét, Gergely Annát a párt léptette 
vissza, Kiderült ugyanis, hogy 28 körzetben 
gyanús megkereséseket kaptak, ami miatt 
mintegy ötezer ajánlást érvénytelenítettek, 
a Heves 2-es körzetben pedig jobbnak látták 
visszaléptetni a jelöltet, valamint visszautal-
tak 117 millió forint kampánytámogatást. 
(lásd erről keretes írásunkat) 

CSAK TISZTÁN SZABAD - 
KIEMELT FIGYELEM 
Az idei választások tisztaságára mintegy 200 
EBESZ (Európai Biztonsági és Együttmű-
ködési Szervezet) megfigyelő ügyel majd a 
választások napján, miután húsz civil szerve-
zet és több mint hatvan európai parlamen-
ti képviselő sürgette a magyar választások 
szigorú helyszíni ellenőrzését. Kérésüket 
azzal indokolták, hogy „a választási szabá-
lyok és a választókerületek a kormánypárt 
javára történt módosításai, az állami pénzek 
kormánypárti kampánycélokra fordítása, a 
megfélemlítő, idegen- és LMBTQ-ellenes 
retorika felfokozása, a médiapiac kormány-
párti leuralása, a választási szervek megszál-
lása, a bíróságok politikai befolyásolása, 
a koronavírus-járvány alatti autokratikus 
rendelkezések, valamint a véleménynyilvá-
nítási és gyülekezési szabadság önkényes 
korlátozása miatt a korábbiaknál is nagyobb 
veszélyben lehet a választás tisztasága”. 

Emellett a 20k22 Mozgalom is delegált 
minden szavazókörbe szavazatszámlálókat, 

akiknek feladatuk őrködni a választások 
tisztasága felett. A 20k22 Mozgalom a Tisz-
ta Választásokért Alapítvány kezdeménye-
zéseként jött létre, a kormányváltó pártok 
és az együttműködő civil szervezetek szava-
zatszámláló-koordinálását segíti.

A választások napján tehát számos függet-
len megfigyelő fogja ellenőrizni a szavazó-
körökben, hogy minden szabályszerűen és 
törvényesen történjen. Feladatuknak meg-
felelően kiemelt figyelmet fordítanak egye-
bek mellett arra, hogy például van-e nyoma 
kampánytevékenységnek a közelben, ész-
lelhető- e megfélemlítés vagy nyomásgya-
korlási kísérlet, beavatkoznak-e illetéktelen 
személyek a szavazási folyamatba. Szintén 
fontos körülmény, amit ellenőrizniük kell, 
hogy üres és megfelelően zárt-e az urna a sza-
vazás kezdetén, hogyan rögzítik a szavazott 
választópolgárok nevét, a jogosultnál több 
szavazólapot kapnak-e az emberek, van-e 
nyoma többszöri szavazásnak, vagy az urná-
ban több szavazólap van-e, mint amennyien  
a választói névjegyzékben szerepelnek. 

Cinkelt lapok 
Az aláírások gyűjtése kapcsán több 
esetben is felmerült választókörzetben 
a szabálytalanság gyanúja. A Magyar 
Kétfarkú Kutya Párt emiatt vissza is lép-
tette jelöltjét, mivel  „az egyik körzetben, 
a gyöngyösiben nem sikerült kideríteni, 
hogy kik gyűjtötték nekünk az aláírásokat. 
Történt, hogy jött pár fiatal srác még az 
aláírásgyűjtés kezdetén, elvittek csomó 
ívet, majd a végén hoztak 400 aláírást. 
Ez fura volt, mert ismeretlenek sehol 
máshol nem hoztak nekünk ilyen sokat 
törvényesen. (...) Aztán még furább lett, 
mert a srácok telefonszáma elérhetetlen 
lett, abban a pillanatban, hogy véget ért 
az aláírásgyűjtés” –  írta közleményében 
az MKKP.

Érsek Zsolt független képviselőjelölt 
esetében az „idegenkezűség gyanúja” 
merült fel, ezért a helyi választási bizott-
ság büntetőfeljelentést is tett ellene. 
Információk szerint ugyanazok a szemé-
lyek eltérő aláírásokkal szerepelnek az 
az általa leadott íveken. Emiatt, illetve a 
jelölt által kiadott szórólapon szereplő 
mondatok miatt Hiesz György nyílt leve-
let is írt Érsek Zsoltnak, melyben kifejti 
csalódottságát. Mint Gyöngyös polgár-
mestere fogalmaz: „Itt vagyok, dolgozok, 
küzdök a kormányváltásért, amelynek 
most, április 3-án nagy esélye lehet. Aki ezt 
az esélyt csökkenti, megosztja az egyesült 
ellenzéket, az a FIDESZ-t támogatja. Te 
sokkal több vagy azoknál, mint ahová 
most álltál.”

A független képviselőjelölt szintén nyílt 
levélben válaszolt. Mint írja: “hiszem azt, 
hogy a baloldali többségű összefogás kap 
felhatalmazást április 3-án Magyarország 
vezetésére. (...)A véleménynyilvánítást 
bízzuk a választókra. Én – és erre kérem a 
szavazóimat is – az Egységben Magyaror-
szágért Ellenzéki Közös listát támogatom.”

Választási kisokos 
Április 3-án, vasárnap reggel 6 és este 7 
óra között lehet leadni a voksokat. Csak 
az szavazhat, aki rendelkezik érvényes 
fényképes igazolvánnyal és lakcímkár-
tyával. Aki mozgásában korlátozott, 
mozgóurnát igényelhet ügyfélkapus 
azonosítással a szavazás napján 12 óráig, 
illetve személyesen a választási irodától 
április 1-jén 16 óráig.

Népszavazás 
Április 3-án népszavazást is tartanak, 
méghozzá a gyermekvédelmi törvény 
kapcsán kirobbant viták miatt. Az állam-
polgárok véleményét négy kérdésben 
várják. Több színész és közéleti szereplő 
is felemelte szavát a népszavazás ellen. 
Úgy vélik, a fiataloknak muszáj most 
véleményt mondaniuk, hogy ne mások 
döntsenek helyettük.

Múltidéző 
Négy éve tizenöt jelölt mérettette meg 
magát az országgyűlési választásokon 
Heves 2-es körzetében, ahol a név-
jegyzékben szereplő mintegy 78 ezer 
állampolgár közel 70 százaléka adta le 
voksát. Az országos részvételi adatok 
is hasonlóan alakultak. A választásra 
jogosult több, mint 7,8 millió ember 68 
százaléka járult az urnákhoz. A Gyöngyös 
központú választókörzet szavazatainak 
többségét, 46,15 százalékot a jelenleg is 
induló Horváth László kapta meg, míg 
kevesebb, mint háromezer szavazattal 
lemaradva a második helyen Vona Gá-
bor, akkori Jobbik elnök végzett.
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Több millióan hagyták el 
otthonukat a hetek óta tartó 
orosz-ukrán konfliktus miatt. 
A Magyarországra érkező 
menekültek száma már a 
félmilliót is meghaladja, többen 
Gyöngyösön kerestek menedéket. 
Az önkormányzat és civilek fogtak 
össze, hogy a főként nőkből és 
gyerekekből álló csoportokat 
megsegítsék. 

A HÁBORÚ ELŐZMÉNYEI
Február 24-én vette kezdetét az orosz-uk-

rán háború, ami  legjelentősebb európai ka-
tonai konfliktus a II. világháború óta. Az 
incidens nem előzmény nélküli, 2014 telén 
Viktor Janukovics oroszbarát ukrán elnök 
tüntetői nyomásra távozni kényszerült a 
posztjáról, sőt az országból is. Erre válaszul 
a Vladimir Putyin orosz elnök által vezetett 
Oroszország bekebelezte és folyamatos ka-
tonai ellenőrzés alá vonta a korábban ukrán 
fennhatóságú Krím-félszigetet. 

A mélyebb, történelmi-etnikai konfliktus 
a Szovjetunió felbomlása óta tulajdonkép-
pen mindig is a  levegőben lógott, nyílt há-
borúra azonban sosem volt meg a kellő oka 
a feleknek. Oroszország a fehérorosz min-
tához hasonlóan elsősorban egy ukrajnai 
bábállam kialakításában gondolkodott. Ez 
egyre elérhetetlenebbnek látszott a jelenleg 
is regnáló ukrán elnök, Volodimir Zelensz-
kij 2020-as megválasztása után, aki a koráb-
bi oroszbarát politikát egy nyugatosabb, az 
Európai Unió és a NATO felé is nyitó poli-
tikára cserélte. 

A HÁBORÚ ESEMÉNYEI
A kezdetben villámháborúnak tartott ak-

ció már lassan egy hónapja tart. A főbb stra-
tégiai pontok elfoglalása után komolyabb 
rakétatámadások árán az oroszok elfoglal-
ták Harkiv városát, majd március elején 
ugyanerre a sorsra jutott Mariupol, amely-
nek nagy része a brutális támadások során 
teljesen megsemmisült. Az orosz előrenyo-
mulás Kijev felé sikeres volt, ahol azonban 
akadályba ütközött. A város közelében több 
fegyveres összecsapás zajlott, az oroszok a 
fegyveres erők mellett a nehéztüzérséget is 
bevetették, és mindeközben az orosz légierő 
folyamatos csapásokat intézett Kijev ellen. 
Az elmúlt hetekben több kísérletet is tettek 
a felek a béketárgyalásokra, ezek azonban si-
kertelenül, vagy csak részleges eredmények-
kel zárultak, megegyezés nem született.

A HÁBORÚ  
KÖVETKEZMÉNYEI

Az Európai Unió tagállamai és partneror-
szágai valamint az Egyesült Államok egysé-
gesen elítélte az orosz agressziót. Az ukrá-
nok által toborzott önkéntes idegenlégióba 
már ötvenkét országból több mint húszezer 
ember csatlakozott, számos európai ország 
fegyverekkel is segítette az ukránok ügyét. 
Az Európai Unió súlyos pénzügyi szankci-
ókat vezetett be, számos ország embargót 
hirdetett Oroszországgal szemben.

A humanitárius katasztrófa nyomán szá-
mos ukrán civil, főként nők és gyerekek 
menekültek  a szomszédos országokba, köz-
tük Magyarországra is. A férfiak többsége a 
hadkötelezettség miatt a háborús övezetben 
ragadt.

Gyöngyös elsőként ajánlotta fel segítsé-
gét, Hiesz György polgármester már a hábo-
rú másnapján felajánlotta a Munkácsról és 
környékéről érkező háborús menekülteknek 
az önkormányzat rendelkezésére álló szállás-
helyeket. A bejelentést követően több civil 
is segítségéről biztosította a helyhatóság, így 
az önkormányzat gyűjtést szervezett. A Pol-
gármesteri Hivatal a Fő tér 13. szám alatti 
épületében várja a felajánlásokat minden 
hétköznap 8 és 16 óra között, érdeklődni 
pedig a 30/229-50-43-as telefonszámon, 
vagy a snakoczki.andrea@gyongyosph.hu 
email-címen lehet. Aki pedig pénzadomány-
nyal kíván segíteni, az az önkormányzat el-
különített számlaszámára utalva teheti ezt 
meg: 12001008-01519125-02700003. – A 

közleményben a „Kárpátaljai menekültek” 
szöveg feltüntetésével.

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gim-
názium is szolidaritást vállalt a háborús 
menekültekkel: a Young Caritas Berze a 
gyöngyösi Alsóvárosi Ferences Plébánián 
működő Karitász csoporttal együttműköd-
ve az elmúlt napokban is gyűjtött az ukrán 
háború menekültjeinek. Az iskolaközös-
ség jelenlegi dolgozói, korábbi diákjai, és 
a mostani diákok szülei is részt vettek az 
adománygyűjtésben. Az adományokat az 
Egri Karitász Központ juttatja el a térségbe. 
A gyöngyösi gimnáziumon kívül az Esz-
terházy Károly Egyetem, A Kálváriaparti 
Általános Iskola, a pártok közül a Jobbik, 
az MSZP és a Fidesz, illetve számos helyi 
civil egyesület is szervezett gyűjtést indított 
a menekültek megsegítésére – a kollégiumi 
menekültszálláson pedig a  Gyöngyös Város 
Polgárőr Egyesület Tagjai teljesítenek ön-
kéntes szolgálatot.

Páratlan összefogás a menekültek 
megsegítésére Gyöngyösön

A Városházán továbbra is számítanak az 
alábbi adományokra:

• tartós élelmiszerek (liszt, cukor, 
étolaj, konzervek)

• zöldség és gyümölcs
• ásványvíz
• mosószer
• fertőtlenítőszer
• tisztálkodószerek, egészségügyi 

papír
• elektromos fűtőberendezés (olaj-

radiátor, hősugárzó)

A Gyöngyösi Önkormányzat a menekültek befogadásán túl a Gyöngyösi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével egyéb módon is segíti a háború sújtotta 
ország lakóit. Az elmúlt héten ötven ágyneműgarnitúrát indítottak útnak Kárpátaljára, 
Császlócra, ahol a kijevi árvaházból fogadták be a gyerekekeket.
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Közös megegyezéssel szerződést 
bontott Konkoly Csabával a 
Gyöngyösi Kézilabda Klub. Az 
NB I-es csapat vezetőedzője ere-

detileg csak a szezon végén távozott volna, 
azonban a klub hivatalos weboldalán meg-
jelent közlemény szerint Konkoly Csaba 
következő csapata, a Fejér-B.Á.L. Veszprém 
szerette volna, ha a szakember már szezon 
közben átteszi székhelyét a bakonyiakhoz. 
Ezt Konkoly és a gyöngyösi klub is vissza-
utasította, és bár próbálták diszkréten ke-
zelni a kérést, az valahogy mégis kitudódott, 
ez pedig bizalmatlanságot szült az NB I-es 
gárdán belül, így a klub és a vezetőedző kö-
zösen döntöttek a szerződésbontásról, így 
Konkoly Csaba már nem várja meg a szezon 
végét távozásával. Konkoly Csaba helyét a 
Kiss Dániel – Sándor Ákos kettős veszi át, 
amely három mérkőzésen már sikerrel irá-
nyította a csapat játékát.

Konkoly Csaba 2017-től irányította a 

gyöngyösi kézilabdacsapat munkáját, elő-
ször stabil középcsapattá formálta az NB 
I-es gárdát, amely vezetése alatt 2019-ben 
megnyerte a Liga Kupát, a 2020-ban cson-
kán lezárt bajnokságban a 3. helyen állt, 
ugyanebben az évben pedig az EHF-ku-
pában is elindult, felhelyezve ezzel Euró-

pa kézilabda-térképére Gyöngyöst. Fele-
ségével, a szintén kiváló utánpótlás-edző 
Konkoly-Szegedi Orsolyával azóta szinte 
gyöngyösivé váltak, a város és a kézilabdás 
közösség is befogadta őket. Orsi a szezon 
végéig marad csapatai mellett, az U14 és az 
U15-ös lány csapataink előkelő helyen sze-
repelnek a bajnokságokban.

Idő előtt távozik a vezetőedző

Konkoly Csaba jelentős sikereket ért el a csapattal
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Lassan teljes a keret 
Szinte teljessé vált a HE-DO B. Braun 
Gyöngyös 2022/2023-as kerete. A szlo-
vák válogatott irányító, Martin Potiszk, a 
kapus Bartucz László, a visszatérő Jóga 
Nobert, a balszélső Menyhárt Máté és az 
irányító Schmid Péter után a többszö-
rös utánpótlás-válogatott jobbátlövő, 
Schäffer Zsolt érkezését jelentették be a 
gyöngyösi klubnál. A 23 éves játékos a 
Tatabányában és a Fradiban is meg-
fordult, Gyöngyösre pedig Csurgóról 
érkezik a szezon végén.

Május 11-től újra ellepik a magyar 
utakat a profi kerékpárosok, 
ugyanis kezdetét veszi a 43. Tour 
De Hongrie. A versenyzők ismét 
érintik térségünket, május 15-én, 
vasárnap a Kékestetői befutóval 
zárják a versenyt. 

A Tour De Hongrie első versenye 1925. júni-
usában indult, akkor Jerzsabek Károly lett a 
győztes, aki összesen 22 óra 10 perces idővel 
teljesítette az 510 és fél kilométeres távot.  

A Tour De Hongrie évről évre egyre na-
gyobb népszerűségnek örvend, a gyöngyösi-
ek is mindig kiemelt figyelemmel követik, sőt 
kísérőprogramokat szerveznek. Idén például 
június 4-5-én szervezik meg a II. Tour De 
Mátra versenyt az amatőr kerékpárosoknak. 

De térjünk vissza a profi kategóriához: a 
várakozások szerint az idei lesz a legnagyobb 
verseny, hiszen 12 WorldTeam vesz részt a vi-
adalon, mellettük 10 ProTeam, egy kontinen-

tális klub és a magyar válogatott indul, így 
150 kerékpáros alkothatja majd a mezőnyt.

A verseny Csákváron rajtol május 11-én, 
vagyis három nappal a Giro D’Italia utolsó, 
magyarországi szakasza után kezdődik. Mi-
vel a két verseny az egész országot érinti, a 
szervezőknek össze kellett hangolniuk a sza-
kaszokat. Az indulóknak 905 kilométert kell 
letekerniük 5 nap alatt.

Május 15-én a zárónapon a legnehezebb 
szakasszal fejeződik be a verseny, a király 
etap Miskolcról indul, a 184 km-es távon 
csaknem 3000 méternyi szintemelkedéssel 
néznek szembe a sportolók. A mindent el-
döntő, utolsó hegyi befutó ezúttal már a ti-
zenegyedik alkalommal lesz Kékestetőn.

Két éve itt nyerte meg a Tour de Hong-
rie összetett versenyét Valter Attila, tavaly 
pedig az ausztrál Damien Howson vette át 
a sárga trikót Kékestetőn. Egészen bizonyos, 
hogy a király etap ezúttal is óriási küzdelmet 
és nem mindennapi izgalmakat hoz majd.

A koronavírus-járvány miatt a jelenleg ér-
vényes nemzetközi szabályok alapján a rajt- 
és célterületek bizonyos részein továbbra 
sem lehetnek szurkolók, de az útvonal bár-
mely további részén lehetnek nézők, akik 
jelenlétükkel, buzdításukkal tovább emelhe-
tik a nemzetközi esemény színvonalát.

Az összefoglalók a világ több mint százöt-
ven országában lesznek majd láthatóak a tele-
víziós csatornákon. A várható kékestetői be-
futó időpontja május 15-én, 14:25-kor lesz.

Ismét Kékestetőig tart a 
Tour De Hongrie

Dumity Richárd a 
16. helyen végzett

Magabiztos ver-
senyzéssel fejezte 
be paralimpiai 
szereplését Du-
mity Richárd. A 
műlesiklást az 
eredetileg kitű-
zöttnél egy nappal 
későbbre tették át, 
ezzel újabb, nem 

várt tényezőkkel kellett számolnia a magyar 
delegációnak. A versenypálya is igen “tech-
nikás” volt, sok rutinos sportoló lesiklását 
is megnehezítette, ám a 25 éves mátrafüredi 
alpesi síző megbirkózott vele, és 16. helyen 
végzett a 39. induló közül.

Ricsi egyedüli magyar versenyzőként kép-
viselte hazánkat a XIII. Téli Paralimpiai Já-
tékokon és ő a hetedik magyar parasportoló, 
aki valaha kijutott téli paralimpiára.  

Az alpesi síző korábban élete első óri-
ás-műlesiklásában Lillehammerben, a téli 
parasportok világbajnokságán állt rajthoz, 
ahol a 31 fős mezőnyben szintén tizenhato-
dikként zárta a versenyt.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bi-
zottság elnöke úgy vélte, hogy Ricsi csak a 
2026-os milánói paralimpiára juthat ki, ami 
továbbra is célja, de immár Pekingben is bizo-
nyíthatta, hogy fényes jövő előtt áll.  

Ricsi elégedett az ötkarikás játékokon 
nyújtott teljesítményével, hiszen sikerült 
megvalósítania a kitűzött céljait.
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A számolási zavar megelőzéséről 
írt legújabb könyvében B. Gaál 
Katalin. A szerző a Gyöngyösi 
Tv Nápolyi című műsorában el-

mondta: a könyv célja, hogy tanácsokkal, 
ötletekkel, játékos feladatokkal segítsen a 
szülőknek és a pedagógusoknak a gyerekek 
számolási képességeinek fejlesztésében, fi-
gyelembe véve az életkori sajátosságokat. A 
szerző az érzékelés, a mozgás, a beszéd és a 
gondolkodás vizsgálatán keresztül dolgozta 
ki a megoldásokat. 
A kiadvány csecsemőkortól a gyerekek öt-
hat éves koráig nyújt tanácsokat, ötleteket, 

fogalmaz meg alapszabályokat. Tartalmaz 
két játékos feladatgyűjteményt is, amelye-
ket a számolási zavar megelőzésére dolgoz-
tak ki. A szerző elmondta: a beszélni tanuló 
kisgyerekek közül sokan a zeneiséget, a  rit-
must, a dallamot figyelik meg először, a ké-
sőbb párosítják hozzá a szó értelmét. Ezért 
a kötetben található versek, mondókák 
QR-kód segítségével meg is hallgathatók a 
TINTA Könyvkiadó honlapján, így a ki-
csiknek könnyebb lesz azokat feleleveníte-
niük. A könyvben található rajzok és színes 
matricák szintén segítik a gyermekek figyel-
mének megragadását és fenntartását.

LEGENDÁS ÁLLATOK: DUMBLEDORE TITKAI
Megérkezett a Gyöngyösi moziba is a Legendás állatok-sorozat har-
madik filmje. Albus Dumbledore ( Jude Law) végre újabb lépéssel 
kerül közelebb a végső összecsapáshoz az erős sötét varázslóval, a kor-
látlan hatalomra törő Gellert Grindelwalddal (Mads Mikkelsen).  A 
harcban Dumbledore segítőtársává válik Göthe Salamander (Eddie 
Redmayne) is, aki egy csapat varázslóval, illetve egy félelmet nem 
ismerő varázstalan pékkel együtt indul veszélyes küldetésre, aminek 
során új lényeket fedeznek fel, de Grindelwald egyre nagyobb létszá-
mú seregével is összecsapnak. De ha ilyen magas a tét, akkor vajon 
meddig tud Dumbledore a partvonalon maradni, és nem közvetlenül 
beavatkozni a történtekbe?

Könyvajánló: 
Megelőzöm a számolási zavart

Mit nézzünk a 
moziban?

Bár Kakas Olívia a banki szférából jött, de most már csak a művésze-
tének él. „A szakma nehezen viseli azokat, akik idősebb korukban 
akarnak művészként kiteljesedni, ezért számukra nehéz feladat ezt 
megvalósítani”– így nyitotta meg Kakas Olívia kiállítását Fajgerné 
Dudás Andrea, festőművész. Hozzátette: bátor festészeti megoldá-
sokat is láthatunk már a vásznon, két éve még tengeralattjárót és re-
pülőgépet láthattunk Olívia festményein, legújabb alkotásain azon-
ban már kilépett a vászon síkjáról és a térben folytatta az alkotást. 

A ködös égboltról lelógó kötél még mindig visszatérő szimbólum 
a művész képein. Az alkotó pasztell színekkel dolgozik. Képein sok 
a kék, barna, sárga és a szürke szín, vagy ezek árnyalatai, több képen 
lecsorgás is megfigyelhető. 

A művész elárulta, hogy 33 éve él Gyöngyösön ezért kapta a kiál-
lítás a Kötelék ’33 címet. Az alkotó számára a semmibe vezető vagy 
elszakadt kötél utakat jelent. Ezek az utak többnyire párába vagy 
ködbe vesznek, hiszen amikor választunk egy utat, sohasem tudjuk 
meg a többi lehetőséget.

Törőcsik Anikó éjszakai fotóiból nyílt kiállítás a MATE Károly 
Róbert Campusán. A Veresegyházán élő alkotót középiskolásként 
kezdte érdekelni a fotózás, amelytől egy időre elszakadt, majd 2006-
ban vett újra fényképezőgépet a kezébe. Az motiválta, hogy ráébredt 
arra, Magyarországon milyen sok szép hely van, amelyeket képein 
keresztül szeretne másokhoz is közelebb hozni.  

Közgazdászként úgy véli, egy jó gazdasági szakember mindent 
meglát, s ezt igyekszik fotós tevékenységében is megvalósítani. Ani-
kó szerint a fotózásnál nemcsak az a fontos, hogy meglássuk, észre-
vegyük a dolgokat, hanem az is, hogy ezeknek meg tudjuk mutatni 
a lehető legjobb oldalát. Éppen ezért is tartja fontosnak azt, hogy 
képeinek legyen üzenete, harmóniája. 

2012- ben volt az első kiállítása, jelenlegi tárlatának képein felfe-
dezhetjük az éjszakai fényekben pompázó Párizst, Budapestet, Tole-
do és Cordoba városát.

Kötelék ’33 Az éjszaka 
fényei
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Április 11-én rendezik meg az LGT Dalok – A dal a 
miénk! című Csík zenekar – Presser Gábor – Karácsony 
János koncertet, melynek a Dr. Fejes András Sport- és 
Rendezvénycsarnok ad majd otthont.

VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
02-án szombaton 10.00 órakor közös alkotói és előadói találkozó-

ra várja a Vachott Műhely a környék íróit, költőit és képzőművészeit. 
Az irodalombarát és alkotói egyesület a költészet napján április 11-
én szeretné megjelentetni harmadik antológiáját.

05-én kedden 15.00 órakor kamasz olvasóklub várja a fiatalokat a 
gyermekkönyvtárban.

08-án pénteken 17 órakor Dinnyés József zenés emlékestre várják a 
zenekedvelőket. Kiállítás nyílik a  „Vers képben”pályázat képeiből, va-
lamint az Arany János Általános iskola  „Egy kiállítás képei” című pá-
lyázatára érkezett alkotásaiból. A kiállítás május 4-ig megtekinthető.

Idén is lesz Verstér a Vachott Sándor Városi Könyvtár szervezé-
sében, a Fő téren, 11-én hétfőn 10.00-18.30 között. A programok 
Kisfaludy Sándor születésének 250. évfordulója köré szerveződtek. 
Kiállítás mutatja be a kiállítva a versillusztrációs pályázat nyerteseit, 
és hallhatóak lesznek a vers- és a megzenésítettvers-pályázatok győz-
tes alkotásai is. A szavalni vágyók a versfolyamra április 4-ig jelent-
kezhetnek.

NYOLCVANAS FIÓKKÖNYVTÁR 
25-én pénteken 10.00 órától Babaolvasó klub, 29-én hétfőn 

10.00-től pedig Okos nagyi klub várja az érdeklődőket.
25-én hétfőn 14.00 -17.00 óráig Gombolyító – kézimunka kör 

várja a hölgyeket, ahol kiderül, hogy mi minden készülhet fonalból. 
A foglalkozást Petrovics Éva könyvtáros vezeti.

22-én pénteken 10 órakor az Egészség klubban Hegedűs Bettina 

az aromaterápiáról tart előadást.
27-én szerdán 17 órakor Molnár Pál: Gyöngyös a Mátra kapuja c. 

könyvéről beszélget a szerzővel Molnár Katalin.
30-án szombaton 9 órakor hétvégi fabrikálásra várják a kézmű-

veskedni vágyókat.

Egy nyertes pályázat révén 
csaknem kétszáz darab 
népviseleti ruhadarabot készített 
a Gyöngyöstarjáni Pávakör 
Egyesületnek Berta Mónika 
népviselet-készítő.

A még 2020 decemberében kezdődött mun-
kában nagy segítségére volt Szabóné Tuza 
Krisztina is. A viseletek készítője a palóc 
népviseleti formákat gondolta újra, zártabb 
öltözeteket állított össze: női és férfi fellé-
pőruhákat, női és leányka kékfestő ruhákat.  
Mindezeket a Gyöngyöstarjáni Pávakör 
Egyesület működésének 20 éves jubileumi 
ünnepségén láthatta először a közönség. 
Nádasdi Lászlóné az egyesület elnöke el-
mondta: a jubileumon felléptek a helyi 
óvodások, a Szűcsi Népdalkórus, a Gyön-
gyöspatai Hagyományőrző Énekkar, a Me-
zőkeresztesi Férfi Énekkar, a Nagyik és Uno-
kák Népdalkör, a Haraszti ikrek és Dömény 
Krisztián, Junior Prima díjas citeraművész is.

Kulturális 
programajánló

Újragondolt palóc viselet a jubileumon

A palóc motívumok köszönnek vissza az új viseleteken, azonban az alkotói fantázia 
egészen újszerű megoldásokat szült
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A húsvét ünnepe szorosan kapcso-
lódik a tavasz kezdetéhez, és a 
termékenységgel összefonódó 
népszokásokhoz. E hagyomá-

nyok jelentős része nem épül be a keresztény 
vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhu-
zamosan, mint a falusi közösségek ünnepi 
szokásai maradtak fenn. A húsvétot megelő-
ző farsangi időszak mulatságai a tél legyő-
zését, a tavasz megérkeztét ünneplik. Euró-
pa-szerte elterjedt szokás a telet jelképező 
szalmabábu elpusztítása, elégetése vagy víz-
be fojtása. A böjt alatt régen főleg kenyeret, 
száraz növényi étkeket ettek. A hosszú böjti 
időszakot kisebb ünnepek tagolják. A hús-
véthoz – ugyanúgy, mint a karácsonyhoz – 
hozzátartoznak az ünnepi finomságok, nagy 
lakomázások, a vendégjárás. Azonban a hús-

véti ünnepek alatt éppúgy fontos odafigyelni 
a mértékletes, változatos táplálkozásra, mint 
a karácsonyi ünnepek alatt. A vendégjárás 
és a locsolkodás során nem kell mindenhol 
az összes fogást végigenni, ugyanúgy a ven-
déglátóknak sem muszáj minden vendéggel 
együtt enni, vagy akár még az étkezések kö-
zött is falatozni; ugyanis egy ilyen pár napos 
bőséges lakmározást követően epepanaszok, 
valamint gyomorrontás léphet fel.

A hagyományos húsvéti ételek mellett 
használjuk ki a tavasz előnyeit: fogyasszunk 
friss zöldségféléket (retek, újhagyma, stb.), 
például saláta formájában, melynek elké-
szítésénél a magas zsír- és energiatartalmú 
majonéz helyett részesítsük előnyben a jog-
hurtalapú önteteket.

A húsvéti menü sokszor hidegtálakból 

áll, amikhez általában kenyér, pékáru tarto-
zik. Ezek közül a termékek közül érdemes a 
teljes őrlésű lisztből készült, különféle mag-
vas, korpás kenyeret, illetve kiflit, zsemlét 
választani. 

Az ünnepi terítéken friss gyümölcsök is 
szerepeljenek! Ezeket tehetjük vegyesen 
gyümölcstálba, valamint a hidegtálakat is 
díszíthetjük velük, és ez esetben természe-
tesen a dísz ehető. Igaz, hogy a húsvétnak 
főként a sonka és a tojás a jelképes étele, de 
az asztalon a gyümölcstálnak fontos szerepe 
van, hogy a nassolások egy részét gyümölcs-
fogyasztással ki lehessen váltani.

Tehát kicsit hangolódjunk a mostani 
recepttel a húsvétra, amit hidegtálra vagy 
éppen az ünnepi asztalra meleg ételként is 
tehetünk. 

Egy könnyű ünnepi vendégváró

CSIRKEMELL 
ŐZGERINCFORMÁBAN

Hozzávalók (4 adag)
80 dkg csirkemell
20 dkg bacon
15 dkg reszelt sajt
só, bors ízlés szerint
petrezselyem ízlés szerint
3 evőkanál tejföl
3 evőkanál liszt
2 db tojás 

A húst vágjuk apró kockára, sózzuk, bor-
sozzuk, és hagyjuk állni egy kicsit. Három 
evőkanál tejfölt a tojásokkal, liszttel, a sóval, 
a borssal, a petrezselyemmel, 10 dkg reszelt 
sajttal keverjünk masszává! A felkockázott 

húst adjuk hozzá a sajtos-tejfölös masszához! 
Az őzgerincformát  kibéleljük szalonnával 

úgy, hogy a szélei kilógjanak a formából. A 
húsos masszát kanalazzuk a formába és hajt-
suk rá a lelógó szalonnát! Hosszában a tete-
jére is tegyünk szalonnacsíkokat!

Előmelegített sütőben, 170 fokon, kb. 40 
perc alatt süssük készre! Egy sütőpapíros 
tepsire helyezve süssük, hogy az esetlegesen 
kifolyó szaft ne folyjon a sütőbe. Amikor 
megsült, hagyjuk a formában kihűlni, így le-
het igazán könnyen és szépen szeletelni. 

Hidegen salátával, melegen rizzsel, vagy  
kuszkusszal kiváló vendégváró fogás.
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Nyerjen mozijegyet! 
E havi keresztrejtvényünkben a magyar 
történelem egy kiemelkedő alakjának 
nevét keressük.
A helyes megfejtéseket postán várjuk, a 
visszaküldők között két darab mozije-
gyet sorsolunk ki a Cinema Bridge mozi 
premier filmjeire.
Postacímünk: 3200, Gyöngyös, Göncz 
Árpád utca 4.
A borítékra kérjük, írják rá:  
Keresztrejtvény

Múlt havi helyes megfejtőink közül a 
szerencse 
Tóthné Nyitrai Zsuzsanna 
olvasónknak kedvezett, nyereményét 
átveheti a gyöngyösi televízióban 
(Göncz Árpád u. 4).
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