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Életének 54. évében 
tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Tóth Szabolcs 
önkormányzati képvise-
lő, aki 1996 óta volt ré-
sze a város közéletének, 
és több mint egy évti-
zede aktívan dolgozott 

szűkebb lakókörnyezete és szeretett városa, 
Gyöngyös érdekében. Jelenleg harmadik 
képviselői ciklusát töltötte.

A politikai pályán eltöltött hosszú évek 
után is megmaradt embernek, egész életében 
a szüleitől látott értékeket, mintát és tanulta-

kat vitte tovább. Végletekig küzdött az igaz-
ságtalanság és a hazugság ellen.

Szabolcs igazi gyöngyösi volt, szinte 
az egész életét itt élte le, 1978 óta pedig 
a Dombon lakott, melynek képviselője is 
volt. A környéken élők tudták, hogy min-
dig számíthatnak rá. Szabadidejét szívesen 
töltötte imádott családjával, barátaival. 
Rajongott a zenéért és szívesen horgászott.  
Gyerekkori szerelme a sport, az úszás és a 
vízilabda végig kísérte az életét, sosem sza-
kadt el a víztől.

Tóth Szabolcs három gyermekének és fe-
leségének gyászában az egész város osztozik.

In memoriam

ELHUNYT TÓTH SZABOLCS  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

A hónap ajtaja

Könyv, toll, tinta, ceruza,/rontom-bontom,/kezdődik az iskola,/csak aszondom – 
jut eszünkbe Weöres Sándor verse, hiszen csupán már csak néhány nap van a 
felhőtlen nyári vakációból, és a fotón lévő Berze Nagy János Gimnázium kapuját 
is több száz diák lépi majd át. Hamarosan a rádiók is elkezdik játszani a Bergendy 
zenekar talán leghíresebb slágerét. Sajnos most is egy olyan tanévnek nézünk elé-
be, amikor nem biztos, hogy csak a tankönyvek súlya nyomja majd a diákok vállát. 
Az iskolákban a tantermi oktatás mellett készülnek a digitális oktatásra is.
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TANÉVKEZDÉST AZ 
ÖNKORMÁNYZAT

Ebben az évben is számos támogatás 
igényelhető Gyöngyösön, amely 
segíti a tanévkezdést a családok-
nak, hiszen az ingyenes tankönyv 

ellenére több tízezer forintba is kerülhet a 
tanszerbeszerzés. A korábbi évekhez hason-
lóan tanszertámogatás, étkezési térítési díj 
támogatás, valamint rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezmény vehető igénybe.

A tanszertámogatás végső beadási határ-
ideje szeptember 30. Az étkezési térítési díj 
támogatása szeptember 1. és október 31. kö-
zött igényelhető, míg a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre vonatkozó kérelem 
benyújtása nincs időponthoz kötve, az bár-
mikor benyújtható.

A támogatásokat formanyomtatvány be-
nyújtásával lehet kérelmezni, melyeket a 
Közigazgatási és Intézményirányítási Igaz-
gatóság Szociális és Gyámügyi Csoportjához 
kell eljuttatni. A nyomtatványok letölthetők 
a város hivatalos oldaláról, a gyongyos.hu/
nyomtatványok oldalról, illetve a Szociális és 
Gyámügyi Csoportnál is kérhetők.

A támogatásokra a város költségvetésében 
keretösszegek állnak rendelkezésre. Tanszer-
támogatásra 570 ezer forint, étkezési térítési 
díjra pedig 150 ezer forint. A rendeszes gyer-
mekvédelmi kedvezményre nincs meghatá-
rozott keretösszeg. A pénzbeli segítséget a 
jogosultak számának függvényében közpon-
ti költségvetésből biztosítják.

 A rendelkezésre álló keretösszeg tanszertá-
mogatás esetén gyermekenként 5700 forint, 
az étkezési térítési díj támogatás mértéke az 
intézményi étkezési térítési díj 50 százaléka, 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
évente két alkalommal adható központi költ-
ségvetésből, melynek összege 6000 forint.

 A tanévkezdéshez kérhető helyi támoga-
tások közül rendkívül népszerű a tanszertá-
mogatás, melyben idén már száz gyermek 
részesült.

Tanszerekre és az intézményi étkezési 
díj finanszírozására is kérhető az 
önkormányzati támogatás
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Több mint száz újabb járat forgalomba 
állításával újul meg a helyi közösségi 
közlekedés Gyöngyösön – döntött július 
15-ei rendkívüli testületi ülésén a város 
képviselő-testülete. A szolgáltatás az 
utasoknak az eddigieknél jóval ked-
vezőbb feltételeket kínál úgy, hogy az 
utazás díja az év végéig nem emelkedik.

Nagyon hiányoznak az 
elvont adóbevételek a város 

kasszájából
A kis- és közepes vállalkozások (kkv) számá-
ra kormányrendeletben biztosított, csökken-
tett mértékű adófizetés mintegy 279 millió 
forintos várható bevételkiesést okoz Gyön-
gyösnek – tájékoztatta a testületet Kovács 
Róbert, a városháza pénzügyi igazgatója.

A lecsökkent iparűzési adóbevétel mellett 
további hiányt jelent az önkormányzatnak az 
elmaradt 100 millió forintos gépjárműadó, 
és szintén hiányzik a költségvetésből kieső 
100-100 millió forintos idegenforgalmiadó- 
és a parkolási bevétel. 

Részben a Covid-19 járvány okozta ter-
meléskiesés miatti adócsökkenések, részben 
a kormány általi elvonások miatt előzetesen 
mintegy 1 milliárd forintos bevételkieséssel 
számolt a város költségvetése, mely bevétel-
kiesést ugyan csekély módon, de 26 millió 
forinttal csökkent a cégek általi adóbefize-
tések után. Éppen ezért a pénzügyi igazgató 
felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy 
gyakoroljanak önmérsékletet a második fél-
évben az új kötelezettségvállalások kapcsán.

•
Az ősztől jelentősen javul a 

helyi járatos közlekedés
Huszonhat helyi járat mellett több mint száz 
helyközi járat bevonásával oldja meg a helyi 
közösségi közlekedést Gyöngyösön a város 
önkormányzata.

Augusztus 20-án lép életbe a képvise-
lő-testület által jóváhagyott új helyi járatos 
menetrendet. A szolgáltatás újdonsága, hogy 
a helyi járatokon kívül a városon belüli közle-
kedésbe bevonják a Gyöngyösön közlekedő 
egyes helyközi járatokat is.

A helyi járatokkal való szolgáltatást a 
Volánbusz Zrt. munkanapokon 16 járattal, 
szombatonként 6, vasárnap pedig 4 járattal 
biztosítja. A vasárnapi közlekedésnél figye-
lembe vették a misék időpontját is. Ezt a he-
lyi járatos autóbuszvonalat a Volánbusz több 
mint száz városon belül közlekedő helyközi 
járattal egészíti ki.

A közösségi közlekedés ilyen formájú 
megteremtésével jelentősen bővül az eddigi 

helyi járatos szolgáltatás, ám ennek ellenére 
az év végéig a gyöngyösieknek nem kell töb-
bet fizetniük a jegyekért és a bérletekért. 

Emellett a korábbiakkal ellentétben ele-
gendő lesz csak az úgynevezett összvonalas 
bérletet megvásárolni, amely az év végéig ha-
vonta 4830 forintba kerül majd, és minden 
járaton használhatják az utasok. Természe-
tesen továbbra is lesz lehetőség 250 forintért 
előre megváltani a jegyet, vagy az autóbu-
szon, a sofőrtől menetjegyet vásárolni 300 
forintért.

•
Most is különösen ügyel 
az idősek védelmére az 

önkormányzat
A kormány harmadik védőoltásra vonatkozó 
döntését megelőzve július 15-én a város kép-
viselő-testülete úgy határozott, hogy szükség 
esetén vállalja a 65 év feletti helyi lakosok 
tesztelését annak érdekében, hogy az érin-
tettek megbizonyodhassanak arról, hogy a 
covid elleni védőoltást követően a szerveze-
tükben található-e elegendő antitest.

Gyöngyös önkormányzata a pandémiás 
helyzet kezdete óta különös figyelmet fordít 
arra, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel 
megóvja a koronavírus által legveszélyezte-
tettebbeket, a 65 év felettieket és a krónikus 
betegségben szenvedőket. Ennek jegyében a 
képviselő-testület döntése alapján a város 65 
év feletti lakosainak laboratóriumi körülmé-
nyek között végzett vizsgálatára fordítanák a 
Koronavírus Védelmi Alapban rendelkezés-
re álló 2,8 millió forintot. A teszt alkalmas 
arra, hogy kimutassa, az oltással rendelkezők 
szervezetében megfelelő-e az antitestes vé-
dettség. 

A kormány – a szakma és az önkormány-
zatok nyomására - július 16-án jelentette 
be, hogy bizonyos esetekben szükség van a 
védőoltás harmadik dózisának beadására. 
A vírussal szembeni védekezésben azonban 

továbbra is nagyon fontos szerepet játszik, 
hogy minél többen beoltassák magukat azok 
közül, akik még egyáltalán nem éltek az oltás 
lehetőségével. Különösen igaz ez az idősekre 
és a fiatal korosztályra. 

•
Sport- és kulturális 

programokat támogatnak
Idén 2,5 millió forintot osztott fel a képvi-
selő-testület alapítványok, intézmények, 
nemzetiségi önkormányzatok és civil szerve-
zetek támogatására, melyek 24 általános célú 
sporttevékenység megvalósításához nyújtot-
tak be pályázatot. Emellett egymillió forint 
jutott a város költségvetéséből a bölcsődei és 
óvodai sportfoglalkozások megszervezésére.

Szintén 2 és fél millió forint jutott olyan 
magánszemélyek, civil szervezetek, intézmé-
nyek és nemzetiségi önkormányzatok, va-
lamint alapítványok megsegítésére, melyek 
kulturális, közművelődési és művészeti tevé-
kenységhez kértek pályázat útján támogatást.

•
Jövőre is fogadná a város a 

Tour de Hongrie-t
Gyöngyös önkormányzata évek óta helyszínt 
biztosít a Tour de Hongrie kerékpárverseny 
megszervezéséhez. A város volt, hogy anyagi 
támogatást adott, legutóbb pedig helyszínt 
biztosított a Kékestetőre vezető hegyi be-
futóhoz. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az önkormányzat idén is benyújtja 
pályázati szándéknyilatkozatát annak érde-
kében, hogy a város 2022-ban is szakaszhely-
színe, rajtvárosa legyen a Magyar Kerékpáros 
Körversenynek. Az önkormányzat az ehhez 
szükséges anyagi hozzájárulást szponzori 
támogatások bevonásával szeretné megte-
remteni. Az önkormányzat reméli, hogy a 
hegyi befutót továbbra is Kékestetőn rende-
zik majd meg a szervezők, hiszen Gyöngyös 
mindig szívesen fogadja a kerékpáros sportág 
világelit csapatait. A versenyközvetítés révén 
pedig a világ több országában is megismerhe-
tik Gyöngyöst.

MEGSOKSZOROZÓDIK A HELYI JÁRATOK SZÁMA 
GYÖNGYÖSÖN
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Ünnepélyes keretek között letet-
ték az új ipari terület alapkövét 
Gyöngyösön. A beruházás a kö-
vetkező mintegy nyolc hónapban 

közel 700 millió forintból, a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg Európai Uni-
ós támogatással.

Hiesz György polgármester a projektindító 
eseményen elmondta: Gyöngyösön 1999-ben 
alakult a ma már 13 céget tömörítő ipari park, 
mely a város iparűzésiadó-bevételeinek jelentős 
részét adja, és mintegy kétezer embernek biz-
tosít munkahelyet. A városvezető szólt arról is, 
hogy a már meglévő ipari park területén alig 20 
hektár áll rendelkezésre, amely a nagy befekte-
tőknek már nem elégséges, éppen ezért bír ha-
talmas jelentőséggel az új ipari terület kiépítése.

Hangsúlyozta, már most vannak érdeklő-
dők az ipari terület iránt, a térség továbbra 
is népszerű. Mint mondta, a fejlesztés a jö-
vőnek szól, Gyöngyösnek hosszú távon na-
gyon sokat jelent. Fontos, hogy az itt élőknek 
munkahelye és biztos megélhetése legyen, az 
adóbevételek pedig a város fejlesztésében ját-
szanak jelentős szerepet.

Hiesz György polgármester megköszönte 
a munkát mindazoknak, akik hozzájárultak 
a projekt sikeréhez, a politikai döntéshozók-
nak, tervezőknek és a mostani Várostérségfej-
lesztő Kft.-nek, hogy egy nehéz örökség után 

mindent megtettek annak érdekében, hogy 
tető alá hozták a beruházást.

Az új ipari terület nem csak új cégek betelepü-
lésére ad majd lehetőséget, de megvalósításával 
elindulhat az úgynevezett déli elkerülő út teljes 
kiépítése is, amely így az Atkári utat köti majd 
össze a Karácsondi úttal, ezzel pedig jelentősen 
csökkenhet a Gyöngyösön áthaladó forgalom.

Csonka Tamás, a KM Építő Kft. ügyveze-
tője a beruházás kapcsán elmondta: megépül 
egy közel egykilométeres bekötő út a hozzá 
kapcsolódó gyalogos forgalmat biztosító jár-
dával, rendbe teszik a beruházással érintett 
Külső-Mérges-patak medrét, illetve egy azon 
átívelő mintegy 8 méter széles hidat is építe-
nek, amely az új ipari terület megközelítését 
biztosítja majd.

A beruházást Gyöngyös önkormányzata a 
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 azonosító 
számú és „Új ipari terület kialakítása Gyön-
gyösön” című pályázaton elnyert 683 902 
733 forint vissza nem térítendő támogatásból 
valósítja meg.

Hat és fél millió forintból újult meg Gyön-
gyösön az Angyal utca legkritikusabb szaka-
sza. A Gyulai Pál és a Vörösmarty utca közti 
100 méteres rész korszerűsítését a város költ-
ségvetéséből fedezték a terület képviselője, 
dr. Szén Gabriella 5 millió forintos képviselői 
keretéből oly módon, hogy a rendelkezésre 
álló összeget további egyéb helyen megspó-
rolt összeggel egészítette ki az önkormányzat.

– Az elmúlt években ritka alkalom volt, 
hogy nem csupán annak örülhettünk, hogy 

siketült egy utcában a kátyúkat eltüntetni, 
hanem annak, hogy újra lett aszfaltozva a sé-
rült út. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy 
az útkarbantartásra szánt állami források 
csökkentek, az uniós támogatások erre nem 
fordíthatók, így maradt az önkormányzat 
saját kerete, ami azonban véges – mondta az 
Angyal utca műszaki átadásán Hiesz György 
polgármester hozzátéve: reméli, a költségve-
tés majd lehetőséget ad arra, hogy a későbbi-
ekben az utca további részét is felújíthassák.

Kakuk Gyula, a beruházást végző Andezit 
Kft. építésvezetője elmondta: az út régi szegé-
lyét elbontották, és teljesen új betonelemek-
ből készült kiemelt szegélyt építettek mind-
két oldalon, úgy, hogy azt a kapubejárókban 
megsüllyesztették. Ezt követően pedig a 6 
méter széles úttest 5 centiméter vastag asz-
faltszőnyeget kapott.

Dr. Szén Gabriella önkormányzati képvi-
selő megköszönte a kivitelező által elvégzett 
munkát.

A JÖVŐ ALAPKÖVÉT TETTÉK LE GYÖNGYÖSÖN

MEGÚJULT AZ ANGYAL UTCA EGY SZAKASZA

Az új ipari terület alapkövét Hiesz 
György polgármester (középen), 
Dudás Róbert országgyűlési képviselő 
(balra) és Csonka Tamás ügyvezető 
közösen helyezték el

Augusztus 9-én a műszaki átadással és a for-
galmirend-változást jelző táblák kihelyezésé-
vel megkezdődött az állami kezelésben lévő 
24-es számú főút a felújítása.  A mintegy 15 
kilométeres, Mátraházáig tartó szakasz közel 
2,5 milliárd forintból újul meg.

A beruházás első lépéseként augusztus 11-
től, a belterületi szakasz (a 3-as úttól a Dobó 
István útig tartó szakasz), mintegy 1,8 kilomé-
teren újul meg. A kivitelezést a forgalmi szem-

pontból legkritikusabb szakasszal, a buszmeg-
álló környékével kezdik, az Egri úttól a Kossuth 
utcáig, amely a Mátra irányába (dél-észak 
irányba) egyirányúsításra kerül. Így a 3-as főút 
irányába közlekedő autóbuszokat mellékutakra 
-Kossuth és Egri – terelik. Ezzel a szakasszal a 
kivitelező a tervek szerint iskolakezdésre, vagyis 
szeptember elsejéig végezni fog.

A belterületi szakasz többi részén félpályás 
korlátozásra kell számítaniuk az autósoknak 
szeptembertől.

A beruházás részeként mintegy 20 ezer 
négyzetméteren burkolatjavításra kerül sor, 
3500 folyóméteren mozgáskorlátozottak szá-
mára és babakocsival is könnyen megközelít-
hető süllyesztett szegélyek kerülnek megépí-
tésre, a 24-es számú főút belterületi szakaszán 
található buszmegállók burkolata is megújul 
mintegy 700 m2-en, illetve egyes járdaszaka-
szok is megújulnak közel 1300 négyzetméte-
ren. Emellett kialakítanak a Bethlen Gábor 
úti kereszteződésben egy jelzőlámpás csomó-
pontot, és egy lámpás gyalogátkelőhely is épül 
a Vitis előtt és az Erzsébet királyné útjánál. A 
forgalom akadálymentes közlekedése érdeké-
ben, a 24-es főút gyöngyösi átkelési szakaszán 
jelzőlámpás zöldhullámot alakítanak ki.

A gyöngyösi belterületi szakaszt érintő 
első ütem munkáit a tervek szerint november 
közepéig fejezi be a kivitelező.

A BELVÁROSI SZAKASSZAL KEZDŐDIK A 24-ES FELÚJÍTÁSA

MÓDOSULT AZ 
AUTÓBUSZOK 
ÚTVONALA IS

A helyi és a munkásjáratokat is érinti a 
lezárás a Koháry úton, a Gyöngyszem 
áruház előtt, ezért az autóbuszok más 
útvonalon közlekednek a következő 
két hónapban. A helyi járat az Erzsébet 
királyné úti megálló után a gimnázium 
felé kerül, és az Egri útról tér vissza a 
Mérges út 6. szám alatti megállóhoz.
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Hírek
GYÖNGYÖSÖN ÉS 

MÁTRAFÜREDEN IS IRTOTTÁK 
A SZÚNYOGOT

Szúnyoggyérítést végeztetett az önkormány-
zat július végén Gyöngyösön és Mátrafüre-
den, ahol összesen 45 kilométert tett meg a 
melegködképző gépjármű. Az akcióra 420 
ezer forintot biztosított a költségvetésből az 
önkormányzat, miután idén egyelőre még 
nem került be a katasztrófavédelem szúnyo-
girtási programjába a település – mondta 
Juhász Katalin, a Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Igazgatóság igazgatója.

ÚJONC TŰZOLTÓK KEZDIK 
MEG A MUNKÁT 

Országosan 73 újonc tűzoltó tette le az ünne-
pélyes esküt, közülük három tűzoltó őrmes-
ter, Fehér Tamás, Kovács Bence és Nagy Ákos 
beosztott tűzoltóként kezdte el tűzoltópálya-
futását a gyöngyösi hivatásos tűzoltóságon. A 
Heves Megyei Katasztrófavédelem Igazgató-
ság helyettes vezetője, Plachi Péter tű. ezredes 
elmondta: az új felszerelők nem munkát, ha-
nem hivatást választottak, ahol elvárás, hogy 
a szolgálatban és a magánéletben egyaránt 
legyenek hűek az esküjükhöz.

KORREKT PARTNER 
VÉDJEGYET KAPOTT AZ 

EGYESÜLET
A tisztességes kereskedői és szolgáltató maga-
tartás elismeréseként tíz évvel ezelőtt hozta létre 
a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a Korrekt Partner Védjegy címet. Tulajdono-
sainak közös jellemzője a garancia, a bizalom, 
a tisztesség, a megbízhatóság és a pozitív meg-
ítélés. Az idén Korrekt Partner Védjegy elisme-
résben részesült a Gyöngyös-Mátra Turisztikai 
Közhasznú Egyesület, továbbá a Diák-Center 
Iskolaszövetkezet, az Eger Park Hotel Kft., a 
gyöngyösi Madarász-Nagy Nóra kozmetikus, 
kéz-és lábápoló, a MatuHand Kkt. Tündéri-
ennArt Alkotóműhelye – Gyenesné dr. Barna 
Mariannát és Molnár Tünde, a Norbi-Steel Kft., 
valamint Sárvári Mariann grafikus és Szmulai 
Péter fotóriporter, esküvői és eseményfotós.
KORSZERŰ KAZÁNOK ADNAK 

MAJD MELEGET
Megújul az Olimpia úti kazánház, ahol a 45 
éves kazánt két újra cserélték. A berendezések 
közel 800 lakását látnak el meleg vízzel és táv-
hővel. A munkát a Városgondozási Zrt. végzi 
uniós, illetve önerős forrásokból. A beruházás 
25 millió forintba kerül. Ezzel párhuzamosan, 
16 millió forintból két tízemeletes lakóépület 
hőközpontjának korszerűsítése is megtörténik 
a Mérges úton. A korszerűsítés 160 lakást érint. 
A beruházás miatt a lakók várhatóan szeptem-
ber közepén számíthatnak még üzemszünetre, 
ám erről időben értesítést kapnak majd.

Újabb húsz férőhelyes gyeprácsos parkolóval bővül a dombi városrész a Kócsag 
utcában. Az új parkolókat hamarosan birtokba is vehetik az autósok. A Kócsag utcai 
beruházás mintegy 2,7 millió forintból valósult meg. Jó hír az itt lakóknak, hogy még a 
nyáron, a Warga László utcában is újabb parkolóhelyek épülnek.

Beváltotta a hozzá fűzött reményeket a gyön-
gyösi önkormányzat megújult honlapján 
elérhető lakossági bejelentő felület, ahová az 
elmúlt negyedévben 154 bejelentés érkezett. 

A jelzések, üzenetek többsége városfej-
lesztéssel és városüzemeltetéssel voltak kap-

csolatosak, de városrendészeti 
ügyekben is érkeznek bejelenté-
sek. Főként út- vagy járdahibák-
ról, problémás fáról, vagy éppen 
elhagyott gépjárműről küldtek 
információt az önkormányzatnak 
a helybéliek. 

Az online szolgáltatás előnye, 
hogy a bejelentések egyenesen a 
hivatal munkatársaihoz futnak 

be. Éppen ezért célszerű a Gyöngyös web-
oldalán elérhető lakossági bejelentőt hasz-
nálni, még úgy is, hogy az önkormányzat a 
hivatalos közösségi felületein is fogadja az 
üzeneteket. A lakossági bejelentőn keresztül 
ugyanis gyorsabban célba érhet a jelzés.

JÓL MŰKÖDIK AZ ONLINE LAKOSSÁGI 
BEJELENTŐ FELÜLET

A gyöngyösi gyógyszertárak kérését jó-
váhagyva az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezésegészségügyi Intézet úgy döntött, 
hogy szeptember 1-jétől változik a gyön-
gyösi gyógyszertárak ügyeleti ideje. 

Eszerint a hét minden napján 24 óráig lesz 
gyógyszertári ügyelet, melyet a patikák heti 
váltásban látnak el.

Az ügyeleti időn túl a gyógyszertárak ké-
szenléti szolgálatot látnak el, így az éjfél és a 
nyitás közötti időszakban az ügyeletes orvos 
hívhatja be az éppen készenlétben lévő pati-
ka gyógyszerészét.

VÁLTOZIK A GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
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A nagyrédei Bárdos Pincészet 2020-as évjá-
ratú Szürkebarátja lett 2021-ben Gyöngyös 
Város Bora. Idén a Polgármester Bora címet 
az Ákos Pince Muscat Ottonel és Csersze-
gi Fűszeres házasításából született, szintén 
2020-as évjáratú Bodzás bora nyerte el. 
A Horkay András borszakértő által vezetett 

szakmai zsűri és a Lefler Péter borász 
vezette társadalmi zsűri 9 pincészet 
26 bormintája közül választotta ki a 
győztes borokat.
Gyöngyösön az 1990-es évek vége 
óta hagyomány, hogy a hegyközségi 
borverseny arany- és ezüstérmes bo-
rai közül minden évben megválaszt-
ják azt a bort, amely egy éven keresz-
tül reprezentációs céllal képviseli a 
várost, népszerűsítve Gyöngyöst és 
a Mátrai borvidéket.
A pandémia miatt már két éve el-
maradt a hegyközségi borverseny, 
így hosszú idő óta a július 12-ei vá-
rosbor-kiválasztás volt az első olyan 
alkalom, amikor a hegyközség még 
eddig nem ismert kínálatából kellett 

kóstolniuk az ítészeknek.
Horkay András borszakértő a borbírálatot 
követően elmondta: kiváló borokat kóstol-
hattak, könnyen felismerhető fajtajegyekkel. 
Továbbá kiemelte: a győztes borok biztos, 
hogy nagy sikert aratnak a borfogyasztóknak.
A szakmai zsűri tagja volt továbbá Répási 

László borszakértő, Deme Péter, a nagyrédei 
pincészet főborásza, Csernyik István nagyré-
dei hegybíró, valamint Hiesz György Gyön-
gyös polgármestere, aki a győztes borokat 
méltatva kiemelte: hibátlan, szép borokat 
kóstoltak, így a legtöbb pontszámot elnyert 
6 bor közül nem volt könnyű győztest hir-
detniük.
Végezetül Lefler Péter borász kiemelte: igaz, 
zsűritársai, a gyöngyösi születésű Várko-
nyi Judit írónő és a Miss Mood-ként ismert 
Mező Dorottya, valamint Szerdahelyi Zol-
tán, a VAMAV ügyvezető igazgatója, illet-
ve Karancsi Zsolt, a Hyginett Kft. vezető 
munkatársa nem szakavatottként értékelték 
a borokat, ennek ellenére a társadalmi zsűri 
véleménye sokszor egybe csengett a szakmai 
zsűri álláspontjával. Mindez arra utal, hogy a 
versenyre nevezett borok nem okoztak csaló-
dást senkinek.
A győztes termelők és borászok a júliusban 
megrendezett Mátrai Bornapokon vehették 
át az elismeréseket. Az eseményről készült 
képes beszámolót a 9. oldalon tekinthetik 
meg.

SZÜRKEBARÁT LETT A VÁROS BORA

A pandémiás helyzetre való tekintettel az év 
elején a tavalyihoz hasonlóan idén is elma-
radtak a városi kitüntetés-átadások. Az au-
gusztus 20-ai nemzeti ünnep méltó alkalom 
arra, hogy az önkormányzat jutalmát meg-
kapják az arra érdemesek.

A képviselő-testület korábban döntött a 
Gyöngyös Város Szociális Ügyéért; az Év 
Utánpótlás Leány, Női, Fú, Férfi Sportolója, 

az Év Utánpótlás Csapata, az Év Sportszak-
embere; a Gyöngyös Város Kultúrájáért; a 
Gyöngyösi Fiatalok a Tudásért, Gyöngyösi 
Fiatalok a Művészetekért, Gyöngyösi Fia-
talok a Közösségért; a Pro Civitate díj és a 
Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa címek 
adományozásáról.

Az államalapítás ünnepe tiszteletére au-
gusztus 20-án szentmisét celebrál Balog 

Gyula plébános a Szent Bertalan-templom-
ban. A szentmisét a hagyományokhoz híven 
kenyérszentelés követi a Fő téren felállított 
nagyszínpadon, ahol beszédet mond Dudás 
Róbert országgyűlési képviselő.

Ezt követően a Mátra Művelődési Köz-
pontban 11 órától ünnepélyes keretek között 
átadják a városi kitüntetéseket, ahol ünnepi 
köszöntőt mond Hiesz György polgármester.

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPÉN ADJÁK ÁT A VÁROSI 
KITÜNTETÉSEKET

A SZAVAZÓK TÖBBSÉGÉNEK 
VÉLEMÉNYE DÖNTÖTT

Miután minden évben megoszlanak a vélemények arról, hogy Gyön-
gyösön legyen vagy ne legyen tűzijáték augusztus 20-án, a város 
önkormányzata idén a lakosság véleményét meghallgatva döntött a 
kérdésben.

A gyöngyösieknek a város hivatalos Facebook oldalán közzétett 
kérdőív kitöltésével volt lehetőségük véleményüknek hangot adni. A 
felmérés nem volt reprezentatív. A kérdésre, miszerint legyen vagy 
ne legyen tűzijáték Gyöngyösön augusztus 20-án, több mint 1300 
válasz érkezett. 

A válaszadók 73,6%-a nemmel voksolt, és csak a véleményt nyil-
vánítók 26,2% mondta azt, hogy az államalapítás ünnepén legyen 
tűzijáték Gyöngyösön.

A többség véleményét figyelembe véve az önkormányzat úgy 
döntött, az idén nem tűzijátékkal ünnepli augusztus 20-át, hanem 
számos programmal gyerekműsorokkal, koncerttel és három napos 
néptáncfesztivállal várja az ünnepelni vágyókat Gyöngyös Fő terén.

A MESEVÁR TAGÓVODÁNAK 
SEGÍTETTEK A VÁROSVEZETŐK

Újabb nemes ügy mellé álltak a városvezetők Gyöngyösön. A tiszt-
ségviselők még az év elején önként határoztak úgy, hogy minden hó-
napban magánemberként felajánlanak 20-20 ezer forintot karitatív 
célok érdekében.

Ezúttal a Mesevár Tagóvoda kapta a felajánlást, amely jóval többet 
vállal annál, hogy neveli és gondozza az úgynevezett Duranda város-
részen élő gyermekeket. Az intézmény a hagyományos óvodai felada-
tokon túl a kisgyerekek családjának is segít. 

Hiesz György polgármester az adomány kapcsán elmondta: kö-
szönet és tisztelet jár az intézmény dolgozóinak, hiszen az a munka, 
amit ők nap mint nap elvégeznek, emberfeletti és példamutató, így a 
felajánlás a lehető legjobb helyre került.

Lehotai Magdolnától, a Mesevár Tagóvoda vezetőjétől megtud-
tuk: nagyon örülnek a felajánlásnak, hiszen a segítség mindig jól jön. 
A most megkapott összeget takarókra és az udvaron lévő árnyékoló 
oldalfalakra költik.

Hiesz György (középen) polgármester a zsűri-
elnökök, Horkay András (balra) borszakértő és 
Lefler Péter borász társaságában mutatta be a 
győztes borokat    képgaléria: gyongyos.hu
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Egy év kihagyás után ismét a mátrai boro-
ké volt a főszerep július utolsó hétvégé-
jén Gyöngyös. A Fő téren megrendezett 
Mátrai Bornapokon, ahol az idei városbort 
is meg lehetett kóstolni, 18 borászat 
képviseltette magát. A borkóstolás, gyer-
mekprogramok, kézműves kirakodóvá-
sárok mellett zenészek, táncosok és sok 
más fellépő színesítette a három napos 
rendezvényt.

A Vidróczki Néptáncegyüt-
tes fellépésével vette kezdetét 
az idei Mátrai Bornapok. A 
három napos rendezvénynek 
köszönhetően ismét élettel telt 
meg a gyöngyösi Fő tér még 
július végén, ahol a gyöngyösi 
és a környékbeli borászok igazi 
borkülönlegességekkel várták 
a látogatókat. Kovács Zita, a 
Mátrai Hegyközségi Tanács el-
nöke elmondta: hazánk számos 
pontján népszerűek a mátrai 
borok, több országos és nem-
zetközi elismeréssel is büszkél-
kedhetnek a helyi termelők.

A borászok már nagyon 
várták az idei rendez-
vényt, hogy bemutassák 
boraikat, miután tavaly, 
illetve idén tavasszal a 
covid-járvány miatt erre 
nem volt lehetőségük.
A bornapokat Hiesz 
György polgármester 
nyitotta meg, aki ki-

emelte: öröm-
mel tölti el, 
hogy az eny-
h í t é s e k n e k 
k ö s z ö n h e -
tően egy év 
kihagyás után 
ismét meg-
rendezhették 
az egyébként 
tavasszal esedékes programsoroza-
tot. A városvezető megemlékezett 
a nemrég 80 éves korában elhunyt 
gyöngyöstarjáni borászról, Sző-
ke Mátyástól, aki 2017-ben az Év 
Borásza elismerésben részesült. A 
legismertebb mátrai borász mun-

kássága révén évtizedek óta erősen kötődött 
Gyöngyöshöz.
A rendezvényen megkapták oklevelüket a 
Gyöngyös önkormányzata és a Gyöngyösi 
Hegyközség közös borversenyének győzte-
sei. A borverseny zsűrijének döntése alapján 
Gyöngyös Város Bora címet a Bárdos Pincé-
szet 2020-as évjáratú Muscat Ottonel-Cser-
szegi fűszeres háziasításából készült, Bodzás 
elnevezésű bora kapta meg 2021-ben.
A háromnapos rendezvényen a borok, a 
kirakodóvásárok, a gyermekprogramok és 
egyéb fellépők mellett sok embert vonzott a 
Fő térre a koncertet adó Republic, Road és a 
Kowalsky meg a Vega zenekar is.

Széles Nikolett

MÁTRAI BORNAPOK: MÁR MINDENKI NAGYON VÁRTA

A Road zenekar koncertjére zsúfolásig megtelt a 
Fő tér    képgaléria: gyongyos.hu

Hiesz György polgármester elismerő oklevéllel gratulált 
az idei városbort készítő pincészet vezetőjének, Bárdos 
Elvirának, és a Polgármester Borát készítő Holló Ákosnak
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Az I’m Dorothy zenekar egy teljesen új 
formációval érkezett Gyöngyösre
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A háromnapos rendezvényt a Virdóczki Néptánc-
együttes műsora nyitotta meg

A magyar bor napja alkalmából emel-
ték poharukat a mátrai borászok

Kiváló mátrai borokat kóstolhattak a 
Mátrai Bornapokra ellátogatók
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A mátrai újborok versenyén Babiczki 
László Irsai Olivérjének ítélte oda a 
szakértő zsűri a 2019-ben alapított, 
fiatalon elhunyt Bárdos Tamás borászról 
elnevezett díjat.

Idén 63 bormintával nevezett 23 borászat 
a Bárdos Tamás-emlékversenyre. A fiatalon 
elhunyt mátrai borász emlékére rendezett 
megmérettetést – tekintettel az újborok idő-
szakára – tavaly decemberben a járványhely-

zet miatt nem tudták 
megrendezni. A Mátrai 
Hegyközségi Tanács 
azonban mindenképp 
szerette volna, ha még 
a szüreti időszak előtt 
megmérettetik magu-
kat a 2020-as évjáratú 
nedűkkel a borászok.

A Bárdos Tamás 
emlékére életre hívott 
borversenyt 2019-ben 
rendezték meg először, 
akkor a Maróti Pince 
Olaszrizlingje nyerte a 
megmérettetést. Idén 
a vándorserleg a gyön-

gyössolymoson borászkodó Babiczki Lász-
lóhoz került.

A nyertes – elmondása szerint – az utolsó 
pillanatban nevezett a versenyre, és egyálta-
lán nem számított arra, hogy győztesként 
kerülhet ki a mezőnyből.

– Álmomban sem gondoltam volna, hogy 
az én boromat választja a zsűri a legszebb 
illatos fehérbornak a mezőnyből, azt pedig 
végképp nem gondoltam, hogy az enyém 

lesz a vándorserleg. Nagyon tiszteltem Bár-
dos Tamást, és óriási öröm számomra, hogy 
az idén én vehetem át a róla elnevezett díjat 
– olvasható a Mátrai borvidék közösségi ol-
dalán Babiczki László nyilatkozata. A borász 
augusztus 20-án veheti majd át ünnepélyes 
keretek között a vándorserleget.

Bárdos Tamás édesapja, Bárdos Benjamin 
borász elmondta: a borverseny alkalmat ad 
arra, hogy a szakma megemlékezzen a fiáról, 
aki húsz évet dolgozott a mátrai bor szolgá-
latában. Emellett a verseny a borászoknak 
visszaigazolást ad boraik minőségéről.

A borverseny eredményei azt igazolták, 
hogy az elmúlt évtized egyik legjobb évjárata 
volt a tavalyi – tette hozzá Bárdos Benjamin, 
akinek véleményét Hiesz György polgármes-
ter is megerősítette, mondván: a kiváló minő-
ség már a városbor és a polgármester borának 
kiválasztásakor is kiderült júliusban. A város-
vezető hangsúlyozta: a verseny a tiszteletadás 
mellett, az összefogást is jelenti, és bízik ab-
ban, hogy azok a borászok, akik a Mátrai bor-
vidéknek nevet, rangot adnak, azok szeretik, 
megtisztelik egymást. Ha ez megnyilvánul, a 
borok népszerűségének is jót tesz. 

Pásztor  Csilla

A TAVALYI ÉV LEGJOBB ÚJBORAIT ÉRTÉKELTÉK

Két évvel ezelőtt Maróti Attila, idén pedig Babiczki László 
viheti tovább a legjobb borásznak járó vándorserleget

HŐSÖKNEK JÁRÓ DÍJAT KAPOTT 
AZ ÁPOLÓ

Júniusban adták át a Köszönet 
a Hősöknek díjakat, melyekkel 
a covid-járvány idején munká-
jukkal, kitartásukkal és hősiessé-
gükkel az egész országnak példát 
mutató egészségügyi dolgozókat 
ismerték el. Köztük volt Heves 
megyéből egyetlenként a Bugát 
Pál Kórház segédápolója, Mikolay 
Lászlóné is.

Az ünnepségen száz szakorvos, 
háziorvos, szakdolgozó és mentős 

vehette át a Szent Corona-emlékérmet és a pénzjutalmat a 
díjalapító Bedros J. Róbert országos kórházfőparancsnok-he-
lyettestől, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgató-
jától a járványhelyzetben tanúsított önfeláldozó munkájáért, 
kimagasló szakmai teljesítményéért és betegközpontú szem-
léletéért. 

Az emlékérmet arról a Szent Coronáról nevezték el, aki a 2. 
században a járvánnyal sújtott területeken mentette az embe-
réleteket. A díjazottakat szavazással az egészségügy dolgozói 
választották ki soraik közül. A díjra több mint ezer jelölés ér-
kezett. 

Mikolay Lászlóné a covid elleni védekezésben dolgozott 
Balassagyarmaton, majd ezt követően Gyöngyösön is a legsú-
lyosabb betegek ápolásában vett részt.

ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJA – 
„MINDENKI ÜNNEPE KELL, HOGY LEGYEN”

Augusztus elseje 1992 óta 
az anyatejes táplálás világ-
napja, míg augusztus első 
hete a szoptatás világhete. 
A jeles eseményt Gyön-
gyösön is minden évben 
megünneplik. 

Idén példaértékű és 
felelősségteljes szakmai 
munkavégzését megkö-
szönve díszoklevélben és 
pénzjutalomban része-

sítette az önkormányzat Bankáné Gergely Katalint és Szlanicz Évát, az 
Anyatejgyűjtő Állomás munkatársait.

Kárpáti István alpolgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta: a szüle-
tés, az anyatejes táplálás egy olyan folyamat, amely mindenkit érint, hiszen 
a születés az élet kezdete, a civilizáció alapja, így ez a jeles nap mindenkinek 
az ünnepe kell, hogy legyen. Egyben köszönetét fejezte ki mindazoknak, 
akik az édesanyák mellett részt vesznek ebben a folyamatban, legyen szó 
védőnőről, ápolókról, szülész-nőgyógyászokról, és természetesen az anya-
tejgyűjtő állomás munkatársairól.

Dr. Árvai Gergely, a Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság 
igazgatóhelyettese pohárköszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy az anyatej 
és a gyűjtőállomás iránti igény kortalan, és folyamatos, hiszen régi hagyo-
mánya van Gyöngyösön, miután 55 éve működik a városban az Anyatej-
gyűjtő Állomás.

Mikolay Lászlóné

Idén Bankáné Gergely Katalin és 
Szlanicz Éva, az anyatejgyűjtő állomás 
munkatársai részesültek elismerésben
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Augusztus elejétől kérhető a har-
madik covid elleni védőoltás. A 
vakcinát azok kaphatják meg, 
akik az oltásra online időpontot 

foglaltak, betöltötték a 18. életévüket, a meg-
előző két oltást is Magyarországon kapták 
meg, és a második oltás után eltelt legalább 
négy hónap.

A Bugát Pál Kórházban augusztus 9-től kér-
hető a koronavírus elleni védőoltás harmadik 
dózisának beadása. Mindazok, akik szeretnék 
felvenni ezt az oltást, az eeszt.gov.hu felületen 
tudnak időpontot foglalni. A harmadik oltás 
is önkéntes és ingyenes.

A gyöngyösi kórházban az oltópontok 
munkarendje az alábbi szerint alakul: hétfőn 
8-16 óráig, kedden és szerdán 11-19 óráig, 
csütörtökön és pénteken 7-15 óráig, vala-
mint szombaton, vasárnap és ünnepnapon 
8-13 óráig.

A harmadik oltás beadása különösen aján-
lott az időseknek, a krónikus betegségben 
szenvedőknek, és a legyengült immunrend-

szerű betegeknek annak érdekében, hogy 
megerősítsék védettségüket a delta vírusvari-
ánssal szemben is.

A harmadik oltásra a pácienseknek vinniük 
kell magukkal a kitöltött hozzájáruló nyilat-
kozatot, amely letölthető a koronavirus.gov.
hu oldalról.

Fontos, hogy mindenki pontosan és kizá-
rólag a lefoglalt időpontban érkezzen az oltó-
pontra. Az oltásra vigye magával a TAJ-kár-

tyáját, a személyi igazolványát, a kitöltött 
hozzájáruló nyilatkozatot, az előző oltásainak 
igazolását, valamint, lehetőség szerint a ki-
nyomtatott visszaigazolást az időpontfogla-
lásról. 

Dr. Nagy Éva háziorvos a Gyöngyösi TV 
megkeresésére elmondta: a harmadik oltást 
mindenképpen javasolt beadatniuk azoknak, 
akik hatvan év felettiek, és a kínai Sinopharm 
oltást kapták meg korábban. Az ő esetükben 
nincs szükség ellenanyagszint-ellenőrzésre sem.

A háziorvos szerint érdemes kérniük az 
újabb oltást a krónikus betegeknek, vagy 
azoknak, akiknél az ellenanyag-vizsgálatnál 
kiderült, hogy a védettség nem alakult ki.

A háziorvos hangsúlyozta: a harmadik oltás 
beadása mellett az is nagyon fontos, hogy azok, 
akik eddig nem tették, kérjék a védőoltást.

Számukra ez egyelőre egyéni döntés, ám 
július végén a kormány azt közölte: a járvány 
további hullámainak megfékezése és a bete-
gek védelme érdekében az egészségügyi dol-
gozóknak kötelező a védőoltás felvétele.

A HARMADIK VÉDŐOLTÁS KÜLÖNÖSEN FONTOS LEHET AZOKNAK, 
AKIK SINOPHARM VAKCINÁT KAPTAK

HANGFOGLALÁS A 
KÖNYVTÁRBAN ÉS A 

JÁTSZÓTEREKEN

A könyvtár zenei részlege, a Hangzóna, nyár eleji 
megnyitása óta egyebek között a gyermekkönyv-
tárral együttműködve szórakoztatja a vakáción 
lévő gyöngyösi gyerekeket, és velük együtt ter-
mészetesen a szülőket, nagyszülőket is. 

A város legújabb közösségi terének egyik célki-
tűzése a zenei ismeretterjesztés, ezért fontos, hogy 
már gyermekkorban közel hozzuk az óvodásokhoz 
és az iskolásokhoz a dallamokat közös zenéléssel, 
énekléssel, tánccal és hangszerbemutatókkal. 

Ezek a foglalkozások nyáron nemcsak a 
könyvtárban vannak, hanem kivisszük a zenét és 
a meséket a játszóterekre is. Örömmel jelentjük, 
hogy gitárjainkkal, játékainkkal és történeteink-
kel eljutottunk a belvárosba, a Dombra, a Nyolc-
vanasba, és újabban a Felsővárosba is. Zenei 
„hangfoglalásunk” így már szinte az egész várost 
lefedi, közösségi élményt nyújtva kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.

Szabó Dénes, a Hangzóna vezetője

NAPKÖZIS TÁBORT SZERVEZETT AZ 
ÖNKORMÁNYZAT A KISDIÁKOKNAK

Miután az állmai fenntartásban lévő általános iskolákban a szünidő utolsó hónapjában nem 
gondoskodtak a kisdiákok ellátásáról, Gyöngyös önkormányzata nyári napközis táborokkal 
oldotta meg augusztusban a gyerekek felügyeletét. 

Az önkormányzatnak nem feladata a nyári napközi megszervezése, de kötelességének 
érezte, hogy segítse a családokat, és a gyermekek ne maradjanak felügyelet nélkül, amíg 
a szüleik dolgoznak. Sok szülő a tavaszi veszélyhelyzet idején kénytelen volt a nyári hóna-
pokra szánt szabadságát kivenni arra az időszakra, amíg a nevelési, oktatási intézmények 
kötelezően zárva tartottak. 

Az önkormányzat három turnusban, augusztus 2-6., 9-13., valamint 16-19. között szer-
vezett nyári napközis tábort a 6-12 éves korosztály számára az Egressy Béni Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában. A tábor ideje alatt 33 gyermeknek kínáltak színes programo-
kat, kulturális, illetve szabadidős tevékenységeket. A gyerekek felügyeletét pedagógusok, 
iskolavédőnők és iskolai szociális segítők látták el. 

Július közepén immár tizenkettedik alkalommal rendezett nemzetközi gitárfeszti-
vált Gyöngyösön a Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület. A háromnapos ren-
dezvényre idén Marosvásárhelyről és Olaszországból is érkeztek gitárművészek. 
A gitárverseny és mesterkurzus mellett koncertekkel várták az érdeklődőket.

Már Gyöngyösön, a Bugát Pál Kórház-
ban is meg lehet kapni a harmadik 
oltást
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Bár a pótfelvételi ponthatárok megálla-
pítására augusztus végéig várni kell, a 
normál felsőoktatási eljárás eredményeit 
látva várhatóan több mint 350 elsőéves 
hallgató kezdi meg tanulmányait a 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
Károly Róbert Campusán. 

Csaknem 300 magyar, valamint közel 
40 külföldi elsőéves hallgató már biztosan 
Gyöngyösön kezdi meg szeptemberben a 
2021/2022-es tanévet. A MATE Károly Ró-
bert Campusa által meghirdetett szakok kö-
zül a legnépszerűbb képzés immár második 
éve a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási 
szakképzés volt.  Szeptemberben a Gyön-
gyösre felvettek 25 százaléka ezen a szakon 
kezdi meg tanulmányait. A kétéves képzés 
során a hallgatók egyebek között megta-
nulják, hogy hogyan kell megfelelően ter-
meszteni és feldolgozni a különféle gyógy-
növényeket, valamint azt is, hogy milyen 
hatóanyagokat tartalmaznak és ezek hogyan 
nyerhetők ki leghatékonyabban. A hagyomá-
nyos, évszázados múltú ismeretanyag átadása 

mellett természetesen a modern módszerek 
is a tananyag részét képezik.

Idén is sokan választották a kereskedelem 
és marketing, valamint a gazdálkodási és me-
nedzsment szakot. Ezeken a képzéseken a 
hallgatók elsajátíthatják egyebek között azt, 
hogy hogyan tehető hatékonnyá egy vállal-
kozás kommunikációja, mitől lesz eladható 
egy termék vagy egy szolgáltatás, valamint, 
hogy hogyan használhatja fel legjobban a 
rendelkezésre álló tőkét egy cég. Emellett a 
korábbi évekhez hasonlóan töretlen népsze-
rűségnek örvend a pénzügy és számvitel, a 
mezőgazdasági mérnöki és a mezőgazdasági, 
a magyar és angol nyelven egyaránt induló 
turizmus-vendéglátás, valamint a program-
tervező informatikus szak. Az utóbbi fel-
sőoktatási szakképzés 2019-ben indult el a 
campuson, követve a piaci igényeket. A részt-
vevők megtanulják egyebek között a webes 
és mobiltelefonos alkalmazások tervezését és 
fejlesztését, a korszerű számítástechnikai esz-
közök alkalmazását, valamint robotok építé-
sét és programozását. A hallgatók két év alatt 

naprakész tudással gazdagodnak és a munka-
erőpiacon is keresett szakemberekké válnak.

A gyöngyösi campus által meghirdetett 
agrártudományi képzésekre 113, gazdaság-
tudományi szakra 151, informatikai képzésre 
pedig 31 elsős nyert eddig felvételt. A legtöb-
bek által választott képzési szint a felsőokta-
tási szakképzés volt, a jelentkezők többsége 
pedig levelező munkarendben kezdi majd 
meg tanulmányait. 

Az intézmény korábbi hallgatói közül idén 
is többen döntöttek úgy, hogy a sikeresen 
teljesített felsőoktatási szakképzés után alap-
képzésen folytatják tanulmányaikat, hogy 
diplomát szerezhessenek az általuk választott 
tudományterületen. Többen vannak olyanok 
is, akik az első, vagy a második alapszakos dip-
lomájukat követően mesterszakos oklevelet 
szeretnének szerezni a gyöngyösi campuson.

A Károly Róbert Campus angol nyelvű 
képzéseinek köszönhetően közel 40 külföldi 
„gólya” is érkezik Gyöngyösre Ázsia, Afrika, 
Amerika és Európa számos országából.

Nagy Réka

IDÉN IS NÉPSZERŰ VOLT A GYÖNGYÖSI CAMPUS
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A Volánbusz Zrt. augusztus 20-tól 
új alapokra helyezi a gyöngyösi 
helyi közlekedést, és az elmúlt 
időszak tapasztalataira alapozva 

új menetrendet vezet be a társaság. Ennek 
alapján jelentősen bővítik a helyi tarifával 
igénybe vehető járatok számát. 

Az új közlekedési rend alapját a főbb vá-
rosrészeket összekötő új 1-es buszjárat adja, 
melyet számos – helyi tarifatermékkel igény-
be vehető – helyközi buszjárat egészít majd 
ki a városon belül.

Új, városrészeket összekötő helyi vonal 
jön létre:

 1-ES HELYI JÁRAT 
Tesco Áruház – Kispiac – Jókai Mór utca 
– Páter Kiss Szaléz utca – Szent Bertalan 
templom – Dr. Harrer Ferenc utca – Csa-
logány utca – Szent Bertalan templom 
– Mátrai úti ABC – Bugát Pál Kórház – 
Őrálló utca – Seregély utca 48.

A városrészek összekapcsolásával a je-
lenlegi menetrendhez igazodva a Bugát Pál 
Kórház megálló érintésével közlekednek a 
járatok a jelenlegi 1, 1A, 2, 3-as helyi jára-
tok és azok szombati változata helyett. Az 
új buszjárat lényege, hogy a város lakóte-
rületeit összeköti a belvárossal, a Bugát Pál 
Kórházzal és a település szélén található be-
vásárlónegyeddel. Hétvégén a kórház érinté-
se helyett az Alsóvárosi temető felé közleke-
dik. Az új menetrend szerint már vasárnap 
is közlekednek a helyi járatok, melyek iga-
zodnak a Szent Bertalan-templomban és a 
Barátok templomában 10 órakor kezdődő 
miséhez.

A helyi járatos kiszolgálást továbbá szá-
mos helyközi autóbuszjárat egészíti ki, me-
lyeket a városon belül helyi járati tarifával 
lehet igénybe venni.

Változások városrészenként:

 NYOLCVANAS LAKÓTELEP: 
Az alábbi vonalak szolgálják ki a város-
részt:
új 1-es helyi járat
3650 Nagyréde – Gyöngyös – Gyöngyös-
solymos – Mátrafüred (-Abasár)
3652 Hatvan – Nagyréde – Gyöngyös – 
Gyöngyössolymos
3655 Mátraszentimre/Kékestető – Mátra-
háza – Mátrafüred – Gyöngyös
3693 MVM Mátra Energia Zrt – Kispiac 
– Gyöngyös

A Nyolcvanas lakótele-
pen az új 1-es helyi jára-
ton kívül számos helyközi 
autóbuszvonallal növelik 
a városrész ellátását. Ezek 
közül a 3650-es vonal köz-
lekedik a legsűrűbben. A 
Nyolcvanas városrészből a 
jövőben így a jelenleginél 
gyakrabban lehet eljutni a 
belvárosba, illetve a Felső-
városba az 1-es és a 3650, 
3652, 3655, 3693-as jára-
tokkal együttesen. Emel-
lett a Jászsági utat a jövő-
ben a 3693-as vonal járatai 
szolgálják ki a jelenlegi 6 
járatpár helyett 11 járat-
párral, így a belváros gyor-

sabban és gyakrabban érhető el innen is az új 
rend szerint. Iskolaidőszakban további egy, 
Kékestetőről 6:35 órakor közlekedő 3655/4 
sz. járat a Felsőváros érintésével közlekedik, 
így a Nyolcvanasban lévő iskolák a jelenlegi-
nél gyorsabban érhetők el.

•
 KÁLVÁRIAPART: 

Az alábbi vonalak szolgálják ki a város-
részt:
új 1-es helyijárat
3661 Halmajugra – Visonta – Abasár – 
Gyöngyös
3688 Gyöngyös – Adács
3691 Gyöngyöstarján – Gyöngyös – 
Gyöngyössolymos – MVM Mátra Energia 
Zrt.
3699 Gyöngyös – Abasár – MVM Mátra 
Energia Zrt.

A Kálváriapart városrészen jelentősen nő 
az ellátás színvonala. Az új helyijárati kiszol-
gáláson kívül néhány, a Mátrai Erőmű Zrt.-
hez közlekedő járat jellemzően 3 műszakos 
kiszolgálásban helyi járati funckiókat is 
ellát. Emellett napi 3 Adácsra közlekedő, 
illetve vissza irányban 2 autóbusz-járat a 

3688-as vonalon meghosszabbított útvo-
nalon az Aranysas utcából az ipari parkig 
és vissza az ipari park a Dr. Harrer Ferenc 
utcáig közlekedik, ezáltal a Kálváriapart és 
a Budai Nagy Antal téri bevásárlóközpont 
között közvetlen kapcsolat jön létre. Iskola-
időben a 3661-es vonalon az autóbusz-állo-
másról a Kálváriaparton lévő általános isko-
la, és a szakközépiskola ellátása biztosítottá 
válik.

•
 FELSŐVÁROS: 

Az alábbi vonalak szolgálják ki a város-
részt:
új 1-es helyijárat
3650 Nagyréde – Gyöngyös –Gyöngyös-
solymos – Mátrafüred (-Abasár)
3652 Hatvan – Nagyréde – Gyöngyös – 
Gyöngyössolymos
3691 Gyöngyöstarján – Gyöngyös – 
Gyöngyössolymos – MVM Mátra Energia 
Zrt.
3694 Gyöngyös – Abasár – MVM Mátra 
Energia Zrt.
3699 Gyöngyös – Abasár – MVM Mátra 
Energia Zrt.

A Felsővárosban az új helyi járati kiszolgá-
láson kívül néhány a Mátrai Erőmű Zrt.-hez 
közlekedő járat, jellemzően 3 műszakos ki-
szolgálásban helyi járati funkciókat is ellát. 
Az Diósmalom utcától az új 1-es helyijárat 
mellett a helyi közlekedésbe vont helyközi 
járatokkal kiegészítve lehet majd eljutni a 
belvárosba, illetve Nyolcvanas városrészre a 
jelenleginél gyakrabban. Iskolaidőszakban 
egy Kékestetőről 6:35 órakor közlekedő 
3655/4 sz. járat a Felsőváros érintésével köz-
lekedik, így a Nyolcvanasban lévő iskolák a 
jelenleginél gyorsabban érhetők el.

Az új 1-es helyijárattal továbbá a Felsővá-
ros és a Kálváriapart között is biztosítottá 
válik a közvetlen eljutási lehetőség.

•
 IPARI PARK: 

3688 Gyöngyös – Adács
Az ipartelepi kapcsolat a 3688-as vona-

lon már helyi díjtermékkel is lehetővé vá-
lik. Napi 3 Adácsra közlekedő, illetve vissza 
irányban 2 járat, meghosszabbított útvona-
lon az Aranysas utcából illetve a Dr. Harrer 
Ferenc utcáig közlekedik, ezáltal a Kálvária-
part és az Ipari Park között közvetlen kap-
csolat jön létre.

Az új menetrend megtalálható az önkor-
mányzat által összeállított menetrendi tájé-
koztatóban, a város honlapján (gyongyos.
hu), letölthető a Volánbusz honlapjáról (vo-
lanbusz.hu).

JELENTŐSEN MÓDOSUL A VÁROS 
KÖZLEKEDÉSE AUGUSZTUS 20-TÓL
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Idén lenne 90 éves Jankovits Jenő, a 
gyöngyösi amatőr színjátszás megalapí-
tója. Életútjának rövid bemutatásával rá 
emlékezünk.

Jankovits Jenő 
gépészmérök és 
színházi rendező 
Losoncon szüle-
tett 1931. augusz-
tus 1-jén. Az elemi 
iskolát és a gim-
náziumot szülő-
városában végezte 
el, majd kötelező 
tanulmányait ma-
gánúton fejezte be 

Gyöngyösön 1949-ben. Ezt követően Mis-
kolcon, a gépipari technikumban folytatta 

a tanulást, illetve levelező szakon elvégezte a 
Bánki Donát Műszaki Főiskolát.

Kezdetben technikusként dolgozott, ké-
sőbb vezető technikusi munkatársa lett 1953 
és 1991 között Gyöngyösön, a MÁV Kitérő 
Gyárban, ahonnan a rendszerváltást követő-
en nyugdíjba ment.

Játékszín elnevezéssel 1954-ben alapította 
meg Gyöngyösön azt az amatőr színjátszó 
társulatot, melyet élete végéig vezetett és 
rendezett.

Színházi rendezői oklevelet 1959-ben 
szerzett a Miskolci Rendezői Akadémián. 
Rendezői munkáját többször is elismerték. 
Megkapta 1994-ben a Pro Civitate kitünte-
tést, mellyel a város díszpolgárává választot-
ták. A Magyar Rádiótól 2000-ben életműdí-
jat kapott, míg a Magyar Köztársaság Bronz 

Keresztjét 2010-ben vette át.
A losonci Kármán József Színházban 

1992-ben kezdett el rendezni Csák István 
felkérésére, mellyel egy több évtizedes sike-
res együttműködés kezdődött el a szlovák és 
a gyöngyösi színjátszó csoportok között. Az 
első darab a Charley nénje című zenés komé-
dia volt, melyet 1993-ban A kaktusz virága, 
1994-ben a Lehár-emlékest, 1995-ben az 
Imádok férjhez menni, 1997-ben q Doktor 
úr, 1999-ben a Csókos kabaré, 2002-ben Az 
ibolya, majd 2004-ben a Régi idők mozija 
követett.

Az említett előadásokkal nem csupán Lo-
soncon mutatkozott be, hanem Gyöngyösön 
és a környező településeken is.

Jankovits Jenő 2011. augusztus 10-én 
hunyt el Gyöngyösön.

Idén Gyöngyösön rendezték meg a XVI. 
Balassi-kard borseregszemlét, melyen a Mát-
rai borvidék tíz olaszrizlingje mérettette meg 
magát. A borokat felvonultató rendezvény-
nek minden évben más-más város ad ott-
hont. A seregszemle szervezője, a gyöngyösi 
születésű Molnár Pál újságíró, a Balassi Kard 
Művészeti Alapítvány elnöke már régóta ter-
vezte, hogy a borvidékről borvidékre, bor-
fajtáról borfajtára vándorló szemlét Gyön-
gyösön is megrendezik. A tavasszal a Spicc 
Mátrai Borbárban kóstolta a zsűri a hegyköz-
ség által kiválasztott tíz helyi olaszrizlinget.

A zarándokló borversenyen – melynek 
mottója a férfias fajták versenye – kiválaszt-
ják azt a legjobb bort, amely kapcsolódik a 

magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj-
hoz, a Ballasi Bálint-emlékkardhoz.

A vakkóstolás eredménye alapján 2021-
ben az abasári Molnár és Fiai Pincészet 
2017-es Barrique Olaszrizlingje lett a XVI. 
Balassi-kard borseregszemle bajnoka, ezzel 

a bor alkotója, Molnár Gábor tizenhatodik-
ként tagja lett a Balassi Kard Borpáholynak.

Különlegesség, hogy a győztes bort ebben 
az évben egy magyar költő, Kürti László, és egy 
ausztrál műfordító, Ross Gillett kapja, kapja, 
aki Balassi-verseket fordított le. Ők a bor mellé 
megkapják a Balassi-kard kitüntetést is.

Miután a koronavírus a hagyományos 
ünneplésbe is beleszólt, ezért a bajnoki cím 
mellé járó díszoklevelet augusztus elején 
adta át Hiesz György polgármester Molnár 
Gábornak a gyöngyösi városházán.

A Molnár és Fiai Pincészet kiválóságát mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy borukat 
két ízben is megválasztották Gyöngyös város 
borának.

A SZÜLŐVÁROSÁTÓL ÉS GYÖNGYÖSTŐL  
SOHA NEM SZAKADT EL

AUSZTRÁLIÁBA IS ELJUTOTT A KIVÁLÓ GYÖNGYÖSI BOR

Jankovits Jenő

Július utolsó hétvégéjén Losoncra 
látogatott a gyöngyösi önkormány-
zat és a Mátrai Hegyközségek Non-
profit Kft. közös delegációja. A lá-

togatásra Mátrai Hegyközségek Nonprofit 

Kft. és Losonc Városi Ön-
kormányzat által közösen 
benyújtott Helyi értékek 
mentén - kulturális progra-
mok és helyi hagyományok 
Gyöngyösön és Losoncban 
(projekt rövidítése: GyoLo) 
című nyertes Interreg pályá-
zat keretében került sor. A 
két város civil szervezetei 
hagyományosan jó viszonyt 
ápoltak egymással, azonban 
ez a kapcsolat évekkel ez-
előtt megszakadt. 

Ezt a jó kapcsolatot szeretnék felelevení-
teni a felek, a nyertes pályázat segítségével. 
A delegáció tagjai napközben szakmai ke-
rekasztal megbeszélésen vettek részt, ennek 
során bemutatták fejlesztési elképzeléseiket, 

megvizsgálták a további nemzetközi pályáza-
tokat, a jövőbeli együttműködés lehetséges 
területeit is a turisztikától a gazdaságig. A 
rendezvény délután a Nógrádi Néptánc Fesz-
tivállal folytatódott, ahol a gyöngyösi dele-
gáció köszöntötte a résztvevőket, a fellépők 
között pedig kirobbanó sikerrel mutatkozott 
be a Vidróczki Néptáncegyüttes. 

A fesztivál gasztro forgatagában a mátrai 
Dubicz borászat borait is megkóstolhatták 
a rendezvény résztvevői. A Mátrai Hegy-
község ugyanis ingyenes borkóstolót szer-
vezett a helyszínen. 
(A kérelem száma: FMP-E/1901/1. 1/047; 
A projekt rövidítése: GyoLo; A projekt meg-
nevezése: Helyi értékek mentén – kulturális 
programok és helyi hagyományok Gyöngyösön 
és Losoncban; A projekt támogatója az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap.)

LOSONCRA LÁTOGATOTT A GYÖNGYÖSI DELEGÁCIÓ

Nagy sikert aratott a Vidróczki Néptáncegyüttes a 
nógrádi fesztiválon

Molnár Gábor borász Hiesz György 
polgármestertől vette át az elismerést
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HAJRÁ PETRA!

Izgatottan számolhatnak vissza a gyöngyösiek 
is, hiszen csupán néhány nap múlva megnyit-
ják a XVI. Nyári Paralimpiai Játékokat, Tokió-
ban, ahol egy gyöngyösi klasszis is megméret-
teti magát.
Lévay Petra egy korábbi nyilatkozatában el-
mondta, egy álma vált valóra azáltal, hogy az 
elmúlt évek kemény felkészüléseinek köszön-
hetően paratriatlonosként ott lehet a Japán 
fővárosban megrendezett ötkarikás játékokon.
Az augusztus 24-én kezdődő tokiói paralim-
piára harminckilenc magyar versenyző utazik 
ki, Petrának a csapat egyedüli triatlonosaként 
– az előzetes információk alapján – augusztus 
29-én szurkolhatunk majd.

JÓTÉKONY 
KISPÁLYÁS TORNA 

SZTÁRVENDÉGEKKEL
Hetedik alkalommal rendezik meg a Károly 
Róbert Campus műfüves pályáján a Mátra 
Fuvar Sped Summer Cup elnevezésű kispályás 
labdarúgó-tornát, amelyen idén a Ferencvá-
rosi Sasok csapata vendégszerepel, soraiban 
mások mellett Lipcsei Péterrel. A Fradi gá-
lameccsen lép majd pályára a tizenkét csapatos 
torna válogatottja ellen. A hagyományoknak 
megfelelően a Summer Cup idén is jótékony 
célokat szolgál: a csapatok ezúttal a tervezett 
gyöngyösi sportmúzeum létrehozásához kí-
vánnak hozzájárulni. A tornát augusztus 19-
én, csütörtökön rendezik, a Ferencváros elleni 
gálameccsre 18 órától kerül sor, míg a döntőt 
19 órától játsszák a csapatok.

ITTHON JÁTSZANAK 
TENISZEZŐINK

A második helyről várja az őszi fordulókat 
a GYÖNGY TSC teniszcsapata az OB 3-as 
bajnokságban, a gyöngyösieket csak a Deb-
recen előzi meg. A gyöngyösi teniszezők 
valamennyi őszi mérkőzésüket hazai pályán 
játsszák majd.
A várható program:
09.05.    10.00     RUDABÁNYA
09.12.    10.00     MEAFC Miskolc
09.18.    10.00     DEAC Debrecen
09.19     10.00     MARSO TC Nyíregyháza
09.25.    10.00     Tiszaújváros
10.02.    10.00     MIVAS Miskolc

BOLDIZSÁR LETT A SERDÜLŐ OB LEGJOBBJA
Öt alkalommal fogadhatta a legjobbnak járó 
gratulációt Magda Boldizsár a Debrecenben 
rendezett Országos Serdülő Bajnokságon. 
A gyöngyösi Parafa Úszó Klub kiválósága a 
július közepi nemzetközi sikereit követően 
hazai vizeken sem lassított, és tovább gyara-
pította egyre bővülő dicsőséglistáját.

– Boldi az egyéni számokban öt arany- és 
egy bronzéremmel zárt, amivel kiérdemelte 
a korosztályos bajnokság legjobb fiú ver-
senyzőjének járó különdíjat is – nyilatkozta 
edzője, Vaszkó Viktor. – Elsőként csapott 
célba 50 méter gyorson, pillangón és háton, 
továbbá a 100 méteres pillangó és gyorsúszó 
számokban. Utóbbit új korosztályos orszá-
gos csúccsal (50.41) nyerte, mellyel Milák 
Kristóf korábbi rekordját döntötte meg. A 
bronzérmet 100 méter háton szerezte.

A szintén gyöngyösi Pampuk Panna 50 és 
100 méter gyorson és mellen is „B” döntőt 
úszott, 50-en egyéni legjobbját megjavítva 
ért célba. Hegedűs Nándor 200 méter pillan-
gón a „B” döntőt megnyerve zárt kilencedik-
ként, míg 100 méteren 10., 50 méteren 11. 
helyezést ért el. Ozsvárt Bence 400 és 200 
méter gyorson a hatodik, 200 méter háton 
hetedik helyezést szerzett. Több számban is 

„B” döntőzött, ahol megjavította eddigi leg-
jobb eredményeit.

A gyöngyösiek 4×100 méteres fiú gyors-
váltója (Magda Boldizsár, Boári Benett, He-
gedűs Nándor, Ozsvárt Bence) a hatodik, a 
4×100 méteres fiú vegyesváltó (Ozsvárt Ben-
ce, Gulyás Csaba, Hegedűs Nándor, Magda 
Boldizsár) a nyolcadik helyen végzett.

A Parafa Úszó Klub hatfős (Pampuk 
Anna, Magda Boldizsár, Boári Benett, Hege-
dűs Nándor, Ozsvárt Bence, Gulyás Csaba) 
csapata az összesített pontversenyben a hato-
dik helyén végzett.

A gyermek korosztály számára Hódmező-
vásárhelyen rendezték az országos bajnok-
ságot, ahol Boári Benett 100 és 200 méter 
háton ért el dobogós helyezést. A rövidebb 
távon bronz-, a hosszabbon ezüstérmesként 
végzett. Ezeken túl 100 méter pillangón ne-
gyedik, 200 méter gyorson hetedik helyet 
szerzett. A lányok közül Győri Lizettnek 
sikerült döntőbe úszni, 200 méter mellen a 
hetedik helyen csapott célba.

A legkisebbek Szegeden csatáztak, ahol 
Ozsvárt Gábor két számban is csak hajszállal 
maradt le a nyolcas döntőről, de így is egyéni 
csúcsokat úszott.
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A mediterrán konyha egyik kedveltebb alapanya a padlizsán, amely az utóbbi időben hazánkban is népszerűvé vált. A zöldség amellett, hogy 
nagyon finom, egészséges is, megannyi ásványi anyag, és számos hasznos tápanyag forrása.
A padlizsán sok-sok évvel ezelőtt az arabok által került Európába. A la parmigiana di melanzanét, vagyis az olasz rakott padlizsánt feltehető-
leg a 19. században készítették el először. Ez az az időszak, amikor a paradicsom és a padlizsán is az olasz konyha alapvető alapanyagává vált. 
Arról, hogy ki, és hol alkotta meg először az ételt, a mai napig nincs pontos információnk. Szicília, Campania és Emília Romagnia is saját 
szülöttének érzi. 
A klasszikus rakott padlizsán szeletelt, sózott és olajban sütött padlizsánból készül, melyet paradicsomszósszal, mozzarellával és parmezánnal 
vagy caciocavallo sajttal gazdagítanak, de már számos más változata is él. Ma már készítik a húsos változatát is.  Nagy Zoltán mesterszakács

EGY FINOM ÉS EGÉSZSÉGES OLASZ ÉTEL
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HÚS NÉLKÜLI RAKOTT PADLIZSÁN
Hozzávalók 4 személyre:
250 g paradicsomszósz  1,5 kg padlizsán  
250 g mozzarella  100 g reszelt parmezán 
1 fej vöröshagyma  2 gerezd fokhagyma
olíva olaj   só
friss bazsalikom

Elkészítés:
Mindenek előtt melegítsük elő a sütőt 200 °C-ra.
Mossuk meg a padlizsánt, és vágjuk hosszában 1 cm-es szeletekre. Te-
gyünk egy tálba egy sor padlizsánt, szórjuk meg nagy szemű sóval. 
Mindezt addig ismèteljük meg, amíg van padlizsán. Az edényt zárjuk 
le egy tányérral, amire nehezéket is helyezhetünk, így könnyebben ki 
fogja adni a padlizsán a benne lévö vizet, és nem lesz keserű. 
Amíg “izzad” a padlizsán, készítsük el a paradicsomszószt. Egy lá-
basba tegyünk egy kis olajat, tegyük bele a fokhagymát és az apróra 
vágott hagymát. Hagyjuk néhány percig pirulni, majd adjuk hozzá 
a paradicsompürét. Sóval és borssal ízesítsük, és hagyjuk mindaddig 
főni, míg be nem sűrűsödött a szósz. Amikor elkészült, tegyük bele a 
bazsalikomleveleket és zárjuk el a tüzet.
Szeleteljük fel a mozzarellá, folyó víznél mossuk le a padlizsán szele-
teket, és szárítsuk meg.
Egy nagyobb lábasba tegyünk bőséges olajat, és süssük meg benne a 
padlizsánt. Ne tegyünk bele sokat egyszerre, mert lehűti a az olajat. 
Forgassuk meg, hogy mindkét oldala átsüljön. Vegyük ki, és tegyük 
konyhai papírtörlőre.
Olajozzunk ki egy kisebb tepsit, és tegyünk rá paradicsomszószt. 
Rakjunk a tepsi aljára egy sor padlizsán szeletet, tegyünk rá paradi-
csomszószt, szórjuk meg parmezán sajttal, majd tegyünk rá mozza-
rella szeleteket. Hasonló módon készítjük a többi sorokat is mindad-
dig, amíg van hozzá alapanyagunk. A tetejére jusson paradicsomszósz 
ès parmezán. Helyezzük a sütöbe 40 percig, 200 fokon. Amikor meg-
sült, kapcsoljuk ki a sütőt, és hagyjuk a sütőben pihenni. Kihülve, 
vagy hidegen kockára vágva tálaljuk.
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