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Elkerülhetetlen, hogy időről időre 
megújuljunk. Meg kell felelnünk a 
folyamatosan változó világ újabb 
és újabb kihívásainak, ehhez 
pedig sokszor hátra kell hagynunk 
régi, berögzült szokásainkat. A 
Gyöngyösi Újság most megújult, 
az volt a célunk, hogy a város 
hivatalos lapja megjelenésében és 
tartalmában is korszerűvé váljon, 
hogy még jobban tudja szolgálni 
Önöket friss, naprakész informáci-
ókkal, érdekességekkel, és képet 
adjon városunk mindennapjairól. 

A megbízható, pontos és hiteles 
információ jelentősen felérté-
kelődött, különösen most, ami-
kor a választások közelednek, és 
az állami médiából egy alterna-
tív valóság képe tárul elénk. Nap 
mint nap hallhatjuk például azt a 
hazugságot, hogy az ellenzék be 
kívánja zárni a Mátrai Erőművet. 
Erről természetesen szó sincs, sőt 
mi, akik itt élünk Gyöngyösön 
és környékén, pontosan tudjuk, 
értjük és érezzük, mekkora jelen-
tősége lesz annak, hogy az erőmű, 
ha átalakítás után is, de folyama-
tosan működjön, és továbbra is 
biztosítsa a több ezer család megélhetését. 
A változás környezetvédelmi kényszerét mi 
is látjuk, de nagy felelősséggel viseltetünk 
az erőműben dolgozókkal szemben is.

Sokkal jobb helyzetben vagyunk akkor, 
amikor a változást megfelelő előkészítéssel 
tudjuk megvalósítani. Jó példa erre a Mátra 
Művelődési Központ épületének megújítá-
sa, amelynek energetikai rekonstrukciója 
után a belső terei is megújulnak, hogy a kor 
kívánalmainak megfelelően szolgálják ki 
a látogatókat és ott dolgozó csoportokat. 
Néhány nap múlva pedig kézilabdázóink is 
birtokba vehetik a Dr. Fejes András Sport-
csarnok megújult sportpadlóját, a nézők 
pedig az új légkondicionáló rendszernek 
és a megújuló világításnak örülhetnek. Ez 

utóbbi beruházás jó példa arra is, mi min-
dent érhetünk el, ha az önkormányzat és a 
városban működő szervezetek közösen gon-
dolkodnak a jövőről – ezúton is köszönjük 
a Gyöngyösi Kézilabda Klub munkáját, 
nélkülük a csarnok felújítása nem valósul-
hatott volna meg. Az összefogás erejének jó 
példája Dumity Richárd parasportoló világ-
bajnoki szereplése is, a parasízőt sokan tá-
mogatták céljai elérésében, aminek köszön-
hetően paralimpiai álmai is egyre közelebb 
kerülnek.

A változástól nem kell félnünk, továbbra 
is a folyamatos megújulás útját kell járnunk, 
hogy városunk megőrizze vonzerejét, hogy 
mindig el tudjuk mondani: jó itt élni, a 
Mátra fővárosában.

Kedves Olvasó!

Hiesz György
polgármester

Továbbra is 
a folyamatos 
megújulás útját 
kell járnunk, hogy 
városunk megőrizze 
vonzerejét, hogy 
mindig el tudjuk 
mondani: jó itt 
élni, a Mátra 
fővárosában.
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Ön milyen Gyöngyöst szeretne a 
jövőben?  
Véleményével most hozzájárulhat Gyöngyös város fejlesztésé-
hez. Gyöngyös Város Önkormányzatának fejlesztési stratégiát 
kell készítenie a 2021-2027 közötti időszakra. Ehhez kérjük most 
az Ön véleményét, javaslatait. Töltse ki a  stratégiával kapcsola-
tos kérdőívet és nyerje meg a 60 000-, 40 000-, vagy 20 000 Ft 
értékű LED izzó vásárlási utalvány egyikét! 

A kérdőív elérhető a www.gyongyos.hu oldalon. 
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Gyöngyösön tartott utcafórumot 
január 17-én az ellenzéki pártok 
közös miniszterelnök-jelöltje, 
Márki-Zay Péter. A politikus 
szerint a pártok összefogásnak 
köszönhetően április 3-án 
esély lesz a kormányváltásra. 
A rendezvény házigazdája az 
ellenzék közös országgyűlési 
képviselőjelöltje, Dudás Róbert 
volt.

Az Egységben Magyarországért miniszterel-
nök-jelöltje az eseményen – többek között 
– bírálta az alapvető élelmiszerek árának 
befagyasztását, a korrupciót és a víruskeze-
lés stratégiáját is. “Belehalunk, ha ezt a kor-
mányt nem váltjuk le” – fogalmazott, hozzá-
téve: negyvenezer honfitársunk veszítette az 
életét a járványban. Az egész világon sehol 

nem adták be a kínai vakcinát 
hatvan év feletti embereknek, 
mert nem is tesztelték hatvan 
év felettieken, mert nem is al-
kalmas rá.

Dudás Róbert az ellenzék 
közös országgyűlési képvi-
selőjelöltje arról beszélt: véget 
kell vetni a kormánypárti tele-
püléseket előnybe hozó támo-
gatási rendszernek. „Minden 
település egyforma, minden 
településsel foglalkozni kell. 
Függetlenül attól, hogy az 
kormánypárti, ellenzéki, vagy 
független polgármester vezeti. 
Mert egy vezetésnek nem a 
polgármestert kell támogatni, 
hanem a települést.” – hang-
súlyozta.

Kormányváltásra készül az ellenzék

Dudás Róbert, az Egységben Magyarországért 
országgyűlési képviselő-jelöltje, Márki-Zay Péter, az 
Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje, 
Hiesz György Gyöngyös polgármestere

Az első százban 
Gyöngyös 

A száz legnépszerűbb város közé került Gyöngyös. A prog-
ramturizmus portál felmérésében a turisták által kedvelt váro-
sok rangsorában Gyöngyös a 45. helyet foglalja el, maga mögé 
utasítva egyebek között Szilvásváradot, Kőszeget és Berekfür-
dőt. A város programjai is igen népszerűek, a Mátrai Bornapok 
az 54. helyen, a Szüreti Fesztivál 78. helyen szerepel. Tavaly 
például itt volt a városunkban Majka és Curtis, de ByeAlex és 
a Slepp is fellépett sok más sztárelőadó mellett. Az idei progra-
mot egyelőre még nem lehet tudni, de a városvezetés azt ígéri, 
hogy most is a közönség számára népszerű, nívós fellépőket ter-
veznek meghívni.

Kitüntetés a kulturális 
élet szereplőinek
Gyöngyös város képviselő-testülete minden évben a helyi kulturális 
és művészeti élet legkiválóbb alakjainak adományozza a Gyöngyös 
Város Kultúrájáért díjat. Idén László Ferenc, a gyöngyösi Kolping 
egyesület alapítója és Sándor Ferenc a GYÖNGY Nemzetközi Nép-
táncfesztivál kuratóriumának elnöke kapta az elismerést. A Gyön-
gyösi Fiatalok a Művészetekért díj Patócs Donát táncművészé lett.

Kiválasztották a Bárdos 
Tamás emlékverseny 
legjobb borát
A harmadik alkalommal megrendezett mustrára 25 mátrai borá-
szat 85 tétele közül választották ki a nyertes bort, ami Maróti Attila 
chardonnay-ja lett. Összesen négy bor került a csúcsbizottság elé, 
ott dőlt el kié lesz az idei serleg. A mustrán összesen 18 arany, 65 
ezüst és 2 bronzérem született.

Újra versenybe szállnak 
a gyémánt díjért
Gyöngyös is csatlakozott a Miskolci Egyetem által immár 7. alka-
lommal meghirdetett Városmarketing Versenyhez, melyen idén több 
mint harminc önkormányzat vesz részt.  A meghirdetett három ka-
tegória közül a budapesti Corvinus Egyetem két hallgatójának köz-
reműködésével Gyöngyös önkormányzata arra keresi a választ, hogy 
milyen belső-marketing programmal, eszközökkel növelhető a város 
lakosságának, vállalkozásainak elégedettsége, kötődése, a városi-
dentitás, a helyiek együttműködési készsége, valamint a közösségek 
létrejötte érdekében. A Városmarketing Verseny a „Városmarketing 
Gyémánt Díj” szakmai testvérének tekintendő, és az egyetemisták 
bevonásával kínál partneri együttműködését a városoknak, egyebek 
között Gyöngyösnek is.

Szüreti Fesztivál 2021. 
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Márciustól már egy kívül-belül megújult 
Mátra Művelődési Központ várja majd 
a gyöngyösi közönséget. A fejlesztés a 
gyöngyösi önkormányzat által elnyert 135 
millió forint pályázati támogatásból valósul 
meg. A korszerűsítés révén az épület funkciói 
bővülnek, így hatékonyabban tudja majd 
kiszolgálni a helyi közösség igényeit.

A munkálatok november elején kezdődtek, és a tervek sze-
rint április elején tavaszköszöntő bállal fogadják a ház cso-
portjait. A felújítás során új padlóburkolatot és elektromos 
hálózatot kapnak az emeleti klubhelyiségek, Egyebek mel-
lett a színháztermet is szélesebb ajtókon lehet majd megkö-
zelíteni.  A szakemberek már dolgoznak a tűzjelzőrendszer 
hálózatának a kiépítésén. A régi világítást az álmennyezet 
mögé rejtett korszerű LED-égők váltják az aulában és a ka-
marateremben, ami egybenyitható lesz. A kamaraterem egy 
kisebb és egy nagyobb szobára lesz osztható, amit egy táv-
vezérlésű függöny választ majd el. Megújul az alsó és felső 
vizesblokk is. A ruhatár mögött egy akadálymentes mosdót 
alakítanak ki. Az információs pult is meg fog újulni. A be-
járatnál található két üvegajtó közé kerül majd. A pincében 
egy külön bejáratú raktárhelyiséget, a jelmeztárban pedig 
egy elektromos detektívrácsot építenek ki.

Nagy Andrea, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője elmondta: örülnek annak, hogy épül, szépül a 
Mátra Művelődési Központ. Hiszen ez fontos része a közös-
ségi életnek, ami most a pandémia miatt háttérbe szorult. 
Amint megszűnik a vírus okozta kényszerpálya, akkor egy 
teljesen megújult, komfortos és biztonságosabb művelődési 
házban tudják fogadni a vendégeket.

Megújul a művelődési központ

A tavaszköszöntő bálra elkészül az álmenyezet

Jól halad a Mátrafüredi 
parkerdő fejlesztése
Félúthoz érkezett a Mátrafüredi parkerdő fejlesztése. A kivitelező ta-
valy novemberben kezdte a két játszótér, a tanösvény és a tornapálya 
munkálatait, várhatóan április 6-án pedig már birtokba is veheti eze-
ket a lakosság. Mivel nagy az igény a játszóterekre, a régi is megmarad. 
Juhász Katalin, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság 
igazgatója elmondta: beruházás rész közel 90 millió forintba kerül, 
ennek nagy része, közel 90 százaléka uniós támogatás.

Tízezren csúsznak a 
jégen
Akár a 15 ezret is meghaladhatja a mostani szezonban a korcsolyá-
zók száma a gyöngyösi jégpályán, ugyanis a szokásosnál korábban, 
már január 11-én köszöntötték a tízezredik látogatót. Kisnánáról 
érkeztek iskolások, akik közül sokan most húztak először korcsolyát 
a lábukra. A jégpálya várhatóan február végéig tart nyitva, de ha az 
időjárás is engedi, akár a nőnapot is a koripályán ünnepelhetjük.
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Hiesz György polgármester 
beszámolt arról, hogy a 
közelmúltban zajlott egy 
egyeztetés, így márciusban több 
belterületi út felújítás elindul. 
Ennek értelmében több ütemben 
részleges vagy teljes útlezárás 
mellett megvalósul a Damjanich, 
a Vachott Sándor, a Kossuth, Szent 
Bertalan és Petőfi utak felújítása.

VAN 
MOZGÁSTERE A 
VÁROSNAK
Tárgyalta a grémium a 2022. évi költségve-
tési tervezet első fordulóját is. A jelenlegi 
költségvetésnek, akárcsak 2021-ben idén is 
terveznie kell a kormányzati elvonásokkal. 
Ilyen a gépjárműadó végleges központi be-
vételként történő deklarálása, a helyi adó 
mértékének és a szolgáltatási díjak emelését 
célzó moratórium, valamint a kkv-ékat érin-
tő-en a helyi iparűzési adófizetési kötelezett-
ség 50%-os csökkentése, a Covid miatti ter-
meléskiesés miatt elszenvedett adóbevétel 
csökkenés. Ezek összességében közel egymil-
liárd forintos bevétel kiesést jelentenek az 
idei büdzsében. Ugyanakkor vannak olyan 
kedvező hatású, a mozgásteret bővítő gazda-
sági események, amelyek pozitívan hatnak a 
város költségvetésére. A pénzügyi igazgató 
tájékoztatójában kiemelte, hogy egyelőre 
arról még nincsenek információk, hogy az 
önkormányzat 2022-ben kap-e valamilyen 
kompenzációt a kieső bevételek miatt. Ko-
vács Róbert elmondta azt is, hogy az elvoná-
sok ellenére, miután a város önmérsékletet 
gyakorolt a büdzsé egymilliárdos tartalékkal 
és 350 millió forint általános tartalékkal szá-
mol az első fordulóban. 

A kedvezően alakuló költségvetés hatásá-
ra a képviselők február 3-ig, a költségvetés 
második fordulójának tárgyalását megelő-
zően tehetnek javaslatot fejlesztésekre, civil, 
sport és kulturális támogatásokra.

Hiesz György polgármester felhívta a 
képviselők figyelmét, hogy az előző Európai 
Uniós fejlesztési ciklusban elnyert valameny-
nyi pályázat elindul idén, ám a projektek 
jóval többe fognak kerülni, mint azt a 2014-
15-ben beadott pályázatok esetében tervez-

ték, köszönhetően az infláció folyamatosan 
emelkedésének, a béremelésnek és az elszálló 
anyagáraknak.

MINŐSÉGI 
KIKAPCSOLÓDÁS 
FIATALOKNAK
Egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület 
a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. ke-
retein belül kialakított ifjúsági közösségi tér 
2021. évi működéséről szóló beszámolót. 
Mint ismert két éve készült el az az ifjúsági 
tér, amely nem csak a gyöngyösi fiataloknak, 
de a környékbeli településen élő fiataloknak 
is tartalmas kikapcsolódást nyújt. A pandé-
mia ellenére számos sikeres rendezvényük 
volt, mint a nyolc héten át tartó zenei adá-
sok, helyi fiatalokat, tehetségeket bemuta-
tó Nagyító című podcastjük vagy éppen a 
Nagy takarítás néven, Mátrafüreden meg-
valósult szemétszedési akciójuk. De olyan 
témákban is rendeztek előadásokat, mint a 
fenntarthatóság vagy a környezetvédelem. 
Klenovics Patrik ifjúsági referens elmondta, 
a jövőben is nagy hangsúlyt szeretnének fek-
tetni a drogprevencióra vagy éppen a csalá-
don belüli erőszak kérdéskörére.

NEMZETKÖZI 
TAGSÁG EGY 
BIZTONSÁGOS 
VÁROSÉRT
Gyöngyös is csatlakozik az Európai Fórum 
a Városok Biztonságáért nemzetközi szer-
vezetébe, melynek jelenleg 250 tagja van 17 
Európai Uniós tagállamból. Az EFUS tagsá-
ga elősegíti az önkormányzatok közötti dia-
lógust a „város biztonság” témakörében. A 
program három pillére épül, a városi bizton-
ság előmozdítása a megelőzés, a szankciók 
alkalmazása, társadalmi kohézió megterem-
tése, megerősítése.  Továbbá a tagság lehe-
tőséget biztosít különböző Európai Uniós 
pályázatok és a kapcsolódó finanszírozások 
elnyerésére.

A JELENLEGI 
SZOLGÁLTATÓ 
VÉGZI A DIÁK- 
ÉTKEZTETÉST
Koncessziós eljárás keretében választotta ki 
a diákétkeztetést végző szolgáltatót a kép-

JANUÁR VÉGÉN MEGTARTOTTA IDEI ELSŐ ÜLÉSÉT A 
GYÖNGYÖSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET. A NAPIRENDEK 
TÁRGYALÁSA ELŐTT A VÁROSVEZETŐK ELMÚLT EGY 
HAVI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN KÉRDEZTEK 
A GRÉMIUM TAGJAI.

Helyi szegregátumokban élő roma fiataloknak tartottak előadást
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viselő-testület. A felhívásra három pályázat 
érkezett be, melyből kettő érvénytelen volt. 
Így a grémium a szolgáltatást eddigi is vég-
ző MÁTRA PARTY Kft-t választotta 2022. 
március elsejétől. A testület a szolgáltatásra 
több, mint 245,6 millió forintot biztosít.

ÁLLATBARÁT 
VÁROS VAGY 
TÖRVÉNYI 
ELŐÍRÁS?
Hosszas vitát követően döntött a képvi-
selő-testület a gyepmesteri telep jövőbeni 
üzemeltetése kapcsán, miután a telepet hét 
éve üzemeltető Új Nap Közhasznú Egyesü-
let március 31-gyel nem hosszabbítja meg 
a feladatellátásra vonatkozó szerződését az 
önkormányzattal.

Valamennyi képviselő megköszönte az Új 
Nap Egyesület áldozatos munkáját, azon-
ban abban egyetértettek, hogy az egyesület 
a kötelező feladatellátás mellett menhelyi 
feladatokat is felvállalt, így a költségek ne-
hezen voltak követhetők. Ugyan az évek 
során rengeteg kutyát sikerült gazdásítani-
uk, de jelenleg is közel 100 kutya él a rácsok 
mögött, az ellátásuk pedig jelentős összegbe 
kerül. A költségek pedig a decemberi állat-
védelmi törvény szigorításnak köszönhe-
tően tovább emelkedhet, miután a korábbi 
15 nap helyett az egészséges állatot 45 napig 
kell tartani. A grémium egyetértett abban is, 
hogy a telep állapota az elmúlt évek során 
jelentősen leromlott, így annak fejlesztésére 
is fordítani kell.

A képviselő-testület végül úgy döntött, 
hogy pályázatot ír ki a gyepmesteri telep 
üzemeltetésére, azzal a feltétellel, hogy pár-
huzamosan a Városgondozási Zrt. megkezdi 
a felkészülést, hogy amennyiben nem lesz 
nyertes pályázó, úgy az önkormányzati cég 
látja el április elsejétől a feladatot.

TEGYEN 
JAVASLATOT
Március elsejéig vár javaslatot Hiesz 
György polgármester a Pro Civitate, gyön-
gyös város díszpolgára kitüntetésre és szin-
tén március elsejéig lehet felterjesztéseket 
eljuttatni a városvezetőnek Gyöngyös 
Város Érdemes Pedagógusa címre. A fel-
terjesztés történhet postai és elektronikus 
úton. A részletek megtalálhatók a város hi-
vatalos weboldalán.

NEVET VÁLT A 
MÉDIACÉG
Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft. 
néven folytatja tovább tevékenységét a 
Gyöngyösi TV. A névváltás tükrözi egy 
olyan médiaközpont létrejöttét, amely meg-
felel a mai kor kihívásának, megteremti a 
szinergiákat a különféle médiatípusok kö-
zött és együttműködik a városban jelenlevő 
média szereplőivel. Az eddigi ügyvezetőt, 
Pifkó Tamást Szabó Attila váltja a cég élén, 
aki országos médiumoknál szerzett szakmai 
tapasztalatokat és számos kommunikációs 
cég vagy projekt munkájában vett már részt 
vezetőként.

A 2021 nyarán indult beruházással Gyöngyösön egy új ipari terület létesül

Közszemlén a 
költségvetés 
A Gyöngyös városi önkormányzat 
képviselő-testülete a 2022. január 27-i 
ülésén első fordulóban megtárgyalta a 
Gyöngyös városi önkormányzat 2022. 
évi költségvetése tervezetét,  és azt 
az SZMSZ 35. § (3) bekezdése alapján 
közszemlére teszi. 
A Képviselő-testület Gyöngyös Város 
Önkormányzata 2022. évi költségve-
tésének főösszegét 12.505.779.016 
Ft-ban hagyja jóvá. A főösszegen belül a 
költségvetési bevételeket 7.267.305.205 
Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 
9.939.776.103 Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési javaslat tanulmányoz-
ható a Gyöngyösi Közös Önkormányzati 
Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igaz-
gatóságán, a város www.gyongyos.hu 
honlapján, továbbá a Városi Könyvtár-
ban és a Mátrafüredi Teleházban.
A lakossági észrevételeket, javaslatokat 
a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság 
fogadja a közszemle ideje alatt.
A Képviselő-testület 2022. február 10-én 
(csütörtökön) 16.00 órától általános köz-
meghallgatást tart a Városháza nagyter-
mében. Az ülésen bármilyen közérdekű 
kérdés felvethető, de ez alkalommal 
elsősorban a város – közszemlére bo-
csátott – 2022. évi költségvetéséhez vár 
lakossági észrevételeket a testület. 

Új ipari park 
létesül
Csaknem 690 millió forintos beruházással új 
ipari területet alakít ki Gyöngyös önkormány-
zata a településtől délkeleti irányban fekvő ipari 
övezetben. A beruházás jelentősen hozzájárul a 
város és a térség további gazdasági fejlődéséhez, 
továbbá vonzerőt jelenthet újabb vállalkozáso-
kat betelepüléséhez. A kivitelezés már folya-
matban van, jelenleg mintegy 75 százalékos 
készültségi szinten áll. Épül az ipari területek 
elérhetőségét biztosító út, amely az ipari terület 
ingatlanjait köti majd össze a Karácsondi úttal. 
Az úthoz készül majd egy kamionforduló, vala-
mint a Karácsondi útra útcsatlakozás, továbbá 
az út mentén teljes hosszban aszfaltburkolatú 
járda is épül. Az ipari területen kiépítik a köz-
műveket is. Megtörténik az ivóvízvezeték-há-
lózat kialakítása, a szennyvízelvezetés, a terü-
let ellátásához szükséges gázalapvezeték és az 
elektromos hálózat teljes korszerűsítése a köz-
világítás kiépítésével együtt.



SZTORI8

A Mátrai Erőmű átalakítás előtt áll, 
jövőjével kapcsolatban pedig sok 
a kérdés. Egyelőre annyi biztos: 
az erőmű 2025-ig működhet a 
jelenlegi formájában, legkésőbb 
az évtized végéig pedig teljes 
egészében korszerűsíteni kell. 
Egyelőre nem tisztázott, hogy mi 
lesz az itt dolgozó több ezer ember 
sorsa, ami a tavaszi választási 
kampány egyik legfontosabb 
témája lehet.

A Mátrai Erőmű – amellett, hogy az or-
szág második legnagyobb áramtermelője és 
a teljes hazai villamosenergia-termelés 15 
százalékát adja – egyben jelentős regionális 
foglalkoztató is. Az érintett gyöngyösi és 
mezőkövesdi járások lakosságának jelentős 
része közvetlenül vagy közvetve ebben az 
iparágban dolgozik. 2100 munkahely köz-
vetlenül, közel tízezer közvetve kötődik az 
erőműhöz, az érintett családtagok létszáma 
27 ezer fő körüli. 

Sokak számára nem mindegy tehát, hogy 
mi lesz a hányatott múltú (lásd erről Tu-
lajdonosi körtánc című keretes írásunkat) 
erőmű sorsa. Egyelőre csak annyi biztos, 
hogy tovább működhet a jelenlegi formá-
jában: a kormány egy tavaly decemberben 
megjelent kormányhatározatban 2024-ig 
ugyanis lényegében teljes üzemű működés-
re kötelezte az erőművet.  A jelentős lég-
szennyezés árán előállított, évi körülbelül 
3,2-3,7 terawattóra villamos energiáért a 
költségvetés az önköltségeknek megfelelő 
ellentételezést fizet, amelyet egy kormány-
határozat 2021-es évre vonatkozóan 45,2 
milliárd forintban jelölt meg.

DRÁGA 
MULATSÁG

Energetikai szakértők szerint a kormány 
döntése vitatható, mivel az EU környezet-
védelmi előírásai szerint legkésőbb 2050-ig 
teljes egészében fel kell hagyni a lignitalapú 
energiatermeléssel. Emiatt sorra zárnak be 
a szenes erőművek Európában, miközben 
az EU szén-dioxid-kibocsátási szabályozása 
egyre jelentősebb kvótákkal „bünteti” a szé-
nalapú, erősen környezetkárosító erőművek 
termelését. Az ENSZ klímakonferenciáján 
tavaly novemberben Glasgow-ban a Ma-
gyarországot képviselő Áder János köztár-
sasági elnök bejelentette: „2030-ig biztosan, 
de reményeink szerint talán már 2026-ra 
beszüntetjük a szénalapú áramtermelést”. 

Bár ezt ott nem részletezte, a bejelentés lé-
nyegében azt jelenti, hogy az állami tulajdo-
nos ekkorra tervezi a Mátrai Erőmű utolsó 
lignittüzelésű blokkjának a leállítását.

A Mátrai Erőmű Magyarország legna-
gyobb szén-dioxid-kibocsátója (a teljes 
hazai kibocsátás mintegy 14 százalékáért 
felelős), mivel működését szinte teljes egé-
szében a Visontán és Bükkábrányban bá-

nyászott, alacsony fűtőértékű, ugyanakkor 
erősen levegőszennyező lignitre alapozza. 
Az elmúlt évtizedekben legalább kétszer 
előkerült az erőmű korszerűsítésének terve, 
azonban azokat a Fidesz vezette kormány-
zat rendre lesöpörte az asztalról. Azonban 
a helyzet mostanra tarthatatlanná vált: Fels-
mann Balázs közgazdász, a Regionális Ener-
giagazdasági Kutatóközpont főmunkatársa 
szerint a 40 euró/tonna környékén mozgó 
szén-dioxid-kibocsátási kvóta túllépéséért 
fizetendő büntetés miatt piaci alapon szinte 
lehetetlen költséghatékonyan működtetni 
az erőművet. 

Bár a kormány által 4 éven át biztosított 
állami ellentételezés nagyjából fedezi az 
éves szén-dioxid-kvótaköltségeket, az erőmű 
jövője továbbra sem tisztázott.  Az 1969 
óta működő, élettartama vége felé közeledő 
blokkok környezetbaráttá alakítása olyan 
költséges beruházásokat igényelne, amelyek 
a várható árampiaci árak mellett kitermel-
hetetlenek. A tulajdonos MVM Csoport 
tervei szerint ezért a vállalat lignittüzelésű 
blokkjait 2025 végén leállítják, az elavult 
energiatermelő egységeket új, nagyobb 

hatásfokú, innovatív és alacsonyabb kibo-
csátású technológiákra cserélik. Ezek egy 
500-650 megawattos kombinált ciklusú gáz-
turbinás egység, egy a hulladékgazdálkodás-
ban is fontos szerepet betöltő 38-45 mega-
watt teljesítményű RDF/biomassza égető 
kazán, valamint nagy teljesítményű napelem 
parkok lennének. Emellett elindítanak egy 
kutatásfejlesztési pilot projektet, a lignitből 

Szénlapátra tették
POLITIKAI VITÁK KERESZTTÜZÉBEN A MÁTRAI ERŐMŰ

Az 1969-ben készült blokkok az élettartamuk végéhez közelednek
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Tulajdonosi körtánc
A Mátrai Erőművet 2017-ig két német 
cég (RWE Power, ENBW Energie) 72,6 
%-ban tulajdonolta. Az állami MVM szin-
tén tulajdonos volt, 26,1%-ban. Amikor 
a németek árulni kezdték az erőművet, 
az MVM szintén ajánlatot tett, azonban 
lemaradt a Mészáros Lőrinc érdekeltsé-
gébe tartozó Opus Global Nyrt., a Status 
Energy Magántőkealap és cseh EPH 
mögött, akit később Mészárosék ki is 
vásároltak.  A nyertesek 5,9 milliárd fo-
rintot fizettek az erőműért. Az MVM-nek 
ez akkoriban drága volt. Egészen 2020-
ig, amikor 17,4 milliárd forintért fizetett 
érte. Úgy, hogy addigra a tulajdonosok 
kivettek belőle 11,4 milliárd – korsze-
rűsítésre félretett - tartalékot osztalék 
formájában, az erőmű teljesen eladó-
sodott, és végül további 57,7 milliárdot 
költöttek rá pluszban. Összesen tehát 
75,14 milliárdba fájt az adófizetőknek az 
erőmű tulajdonosi körtánca.
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ugyanis nem csak energiát lehet előállítani, 
hanem megfelelő vegyipari technológiákkal 
számtalan, más iparágakban felhasználható 
terméket is. 

KILENC ÉV 
ÁTKÉPZÉS 

A legnagyobb gond, hogy a korszerűsítés-
sel és a bányák bezárásával sokan maradná-
nak munka nélkül a térségben. Az elképzelé-
sek szerint az erőmű technológiai átalakítása 
átfogó térségfejlesztési programként való-
sulna meg, amelynek finanszírozására 103 
milliárd forint támogatást igényelt a kor-
mány három megye (Heves, Borsod, Bara-
nya) vonatkozásában az Európai Uniótól, 
hogy a foglalkoztatás továbbra is biztosított 
maradjon a térségben. Ennek részeként az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
és az Európai Unió illetékes végrehajtó ügy-
nöksége tavaly decemberben aláírt egy 5,2 
milliárd forint összköltségvetésű támoga-
tási szerződést, amely a Nemzeti Energia és 
Klímaterv végrehajtását, valamint a Mátrai 
Erőmű fenntartható és igazságos átmenetét 
segítő „LIFE-IP North-HU-Trans” projekt 
végrehajtását rögzíti.   

A kilenc év alatt megvalósuló projekt „át-
képzési és vállalati mobilizációs programjai 
révén biztosítja az érintett munkaválla-
lók helyzetének rendezését, a bányászati 
szakmakultúra megőrzését és a szükséges 
átképzéseket. Emellett komplex tervezést, 
tesztelést és értékelést valósít meg az Erőmű 
dekarbonizációjára, a bányaterületek rekul-
tivációjára, energiahatékonysági, valamint 
a regionális zöld közlekedési megoldások 
népszerűsítésére vonatkozóan”.

Arról egyelőre senki nem tud semmit, 
hogy ez pontosan mit jelent. Mager And-
rea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter a megállapodás aláírásakor 
homályosan úgy fogalmazott: az új műkö-
désre való átállás és a létrejövő új gazdasági 

kapacitások hosszabb távon fenntartható 
munkahelyeket jelentenek a térségben, ide-
értve a Mátrai Erőmű telephelyein létesí-
tendő naperőművek, az új típusú erőművi 

berendezések üze-
meltetését, valamint 
a működést támogató 
társaságok munkaerő-
igényét. 

A szakértők szerint 
a jóval kevesebb dol-
gozót igénylő gázb-
lokk, a naperőművek 
és a hulladékégetés 
önmagában nem old-
ják meg a térség foglal-
koztatási gondjait. Az 
EU egyik szénrégiókra 
vonatkozó kutatása 
szerint Észak-Magyar-
országon 900 ember 
dolgozik közvetlenül 

az erőműben és 1700 a bányákban, ebből 
mintegy 2000 ember munkája kötődik köz-
vetlenül a szénhez, akiknek az újrafoglalkoz-
tatásáról és átképzéséről gondoskodni kell. 

Győri Kata, az Energiaklub szénkivezetési 
szakértője a Mátrai Erőmű jövőjével fog-
lalkozó online beszélgetésen megemlített 
néhány jó gyakorlatot a környező országok-
ból. A német határhoz közeli, lengyelországi 
Wałbrzych ipari központ jellege a rendszer-
váltás után veszélybe került, de adókedvez-
ményekkel számos német vállalatot sikerült 
a régióba vonzania, és az egyik lengyel ok-
tatási központ közelsége miatt az IT-szektor 
cégei is megvetették ott a lábukat. A szlová-
kiai Felső-Nyitra folyó mentén pedig, ahol 
az önkormányzatok nagyon függtek a szén-
től, több lábon álló, belső tényezőkre építő 
kis- és középvállalkozásokat érvényesítő 
gazdasági struktúrát igyekeznek létrehozni 
állami és uniós forrásokból. Győri szerint a 
mátrai régiónak ez tanulságos példa lehet, 
ugyanakkor fontos lenne nem olyan karbo-
nintenzív szereplőket bevonzani, mint az 
autóipar és a gépipar.

KELL-E A 
HULLADÉK- 
ÉGETÉS?

A Mátrai Erőmű sorsa országos és he-
lyi szinten egyaránt élénk politikai vitát 
váltott ki (lásd erről Ki mit mond? című 
keretes írásunkat), és a téma várhatóan az 
április 3-ára kiírt országgyűlési választás 
kampányában is többször előkerül majd. 
Hiesz György, Gyöngyös polgármestere 
szerint a térségben élők számára – a poli-
tikai vitáktól függetlenül – kulcskérdés a 
Mátrai Erőműben és a bányákban dolgo-

zók jövője. Szerinte a kormány által előny-
ben részesített átképzési programok csak a 
fiatalabbak számára jelentenének megol-
dást, azonban az erőműben és bányákban 
dolgozók átlagéletkora meghaladja az 52 
évet. Számukra sokkal inkább egy előnyug-
díjazási vagy korengedményes nyugdíjazá-
si programot kellene kidolgozni, azonban 
erre a jelenlegi jogszabályok nem bizto-
sítanak lehetőséget. A polgármester kissé 
aggályosnak tartja a Mátra kapujába ter-
vezett hulladékégetőt, amit szerinte csak a 
környezetvédelmi szempontok maximális 
figyelembevételével szabadna megépíteni. 
Jó lenne erről az itt élőket is megkérdezni – 
jegyezte meg, hozzátéve: mindent elkövet-
nek majd annak érdekében, hogy az unió 
által biztosított reorganizációs forrásokból 
Gyöngyös térsége minél nagyobb mérték-
ben részesedjen, hiszen az erőmű miatt a 
legnagyobb környezeti terhelést a város és a 
térség szenvedte el az elmúlt évtizedekben.

A bányászok munka nélkül maradhatnak
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Ki mit mond? 
Márky-Zay Péter miniszterelnök-jelölt 
(Egységben Magyarországért) 
A Fidesznek csak üzletet jelent a Mátrai Erőmű. 
Amikor üzletet látnak benne, akkor magánosí-
tották, amikor veszteségessé vált, visszaadták az 
államnak, és még az egészből loptak is, hiszen 
sokkal magasabb áron vette meg az állam Mé-
száros Lőrinctől, mint Mészáros Lőrinc az előző 
tulajdonostól.
Horváth László (Fidesz-KDNP) 
Egy ország energiaellátásának a biztonsága az 
nem üzleti kérdés, még, hogyha egyesek annak is 
állítják be. Ez egy alapvető biztonsági kérdés. Azért 
kellett állami tulajdonba kerülnie az erőműnek, 
mert egyébként ezt csak az állam tudja megtenni, 
tehát piaci résztvevő ennyi pénzt nem tenne bele, 
piaci résztvevőt pedig nem is támogatna a kor-
mány, ezt megint csak az uniós szabályok tiltják.
Dudás Róbert (Egységben 
Magyarországért) 
Az igazi forrás, az igazi fejlesztési lehetőség az Eu-
rópai Unió klímavédelmi alapjából érkezhet. Ez a 
kormány viszont nem fog semmit kapni. Pontosan 
azért, mert a jogállamiság lábbal tiprása mellett a 
korrupciót is csúcsra járatta. 
Ungár Péter (LMP)
Nem vezetik ki a fosszilis energiát a Mátrai Erőmű-
ben, csak eggyel jobb változatot alkalmaznak, de 
ez sem lesz elegendő ahhoz, hogy Magyarország 
érdemi változásokat tegyen a klímaváltozás meg-
fékezéséért. A mi álláspontunk az, hogy ha azok 
az emberek, akik itt dolgoznak, állást kapnának 
az alternatív energiaszektorban, és valóban azt 
támogatná a kormány, akkor biztonságosabb és 
jobb fizetést kapnának, nem pedig egy elavult, 
múlt századi erőműben kéne dolgozniuk, aminek 
a jövője minden évben egyre kétségesebb.
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Még most vegyen autót, aki jár-
művásárláson gondolkozik 
– ezt tanácsolja az egyik gyön-
gyösi autókereskedés ügyve-

zetője. Bár mind a használt, mind pedig az 
új autók átlagára két év alatt kétmillió fo-
rinttal emelkedett, a drágulás nem áll meg, 
és a szakértők sem tudják, meddig kellene 
kivárni, hogy csökkenjenek, vagy legalább 
stagnáljanak az árak. Mint azt Tóth Máté 
elmondta: a kereslet megmaradt, de sok 
esetben nehéz azonnal kielégíteni a vásár-
lók igényeit. Az egyik márkakereskedés-
nél,- ahol átlagosan négyszáz modell vár 
gazdára, most kevesebb, mint feleannyi jár-
műt lehet megtekinteni. A szakértő szerint, 
ha valakinek van elég pénze új autóra, az 
alkatrészhiány, és a növekvő kereslet miatt 
később kaphatja meg a kinézett modellt, 

mert a gyártók nem tudnak lépést tartani, 
a chiphiány pedig miatt akár néhány extra 
felszerelés nélkül tudnák időre legyártani az 
adott típust. Így vagy akár éveket kell várni 
egy autóra, vagy például egy luxusautó te-
kintetében a vevőnek el kell fogadni, hogy 
akár érintőképernyő nél-
kül kapja meg az autót, és 
amikor ezt pótolni tudják, 
később beszerelik. Az az 
új modell, amely két éve 
hárommillió forint alatt 
megvásárolható volt, most 
már több mint négymillió 
forintba kerül. A drágulás 
azonban nem csak az új 
járművekre igaz, hanem a 
használtautókra is, ame-
lyek az árnövekedés elle-

nére is gyorsan, akár hirdetés nélkül is gyor-
san elkelnek.  A legfrissebb adatok szerint 
tavaly, minden eddiginél több, mintegy 819 
ezer autó cserélt gazdát, így a személyautók 
hazai piacának forgalma nem egészen egy 
évtized alatt a duplájára emelkedett.

Folytatódik az autók drágulása

Közel hat és félmillió ember kapta már meg a 
koronavírus elleni védőoltást, azonban közü-
lük több mint két és félmillióan nem élhetnek 
az oltási igazolvány előnyeivel. A Nemzeti 
Népegészségügyi Központ az újév első nap-
jaiban módosította ajánlását, amely szerint 
nem jelent immunizációt a betegségen való 
átesettség, így minden esetben szükséges az 
oltás felvétele. Gulyás Gergely Miniszterel-
nökséget vezető miniszter január közepén je-

lentette be, hogy február 15-től oltási igazol-
vánnyá alakul a védettségi igazolvány, de csak 
azoknak lesz érvényes, akik megkapták a har-
madik oltást, vagy hat hónapon belül kapták 
meg a második dózist. Ehhez nem készül új 
okmány, hanem a meglévő QR kódja alapján 
lesz igazolható a megerősítő oltás megléte. A 
jelenleg érvényes kormányrendelet szerint a 
sporteseményeken, az 500 főnél több ven-
déget fogadó, zenés-táncos rendezvényeken, 

koncerteken kell felmutatni a védettségit, 
valamint az egyéb rendezvényeken, ha zárt 
térben tartják azokat. Az Omikron vírusva-
riáns megjelenése miatt,- mivel ez gyorsabb 
lefolyású- változnak a karantén kötelezettség 
szabályai is. Ez 7 nap lesz a felnőtteknél, de 
5 nap után tünetmentesség esetén negatív 
teszttel a karanténból lehet szabadulni, az 
alsó tagozatosak pedig 5 nap után térhetnek 
vissza az iskolákba.

Egy oltás nem oltás, két oltás, fél oltás

Választás 2022
Áder János köztársasági elnök január 
11-én kitűzte a 2022-es választások 
időpontját, melyre így a döntés értelmé-
ben április 3-án kerül rá sor. A hivatalos 
választási kampányidőszak ötven nap-
pal a választás napja előtt indul, amely 
ezúttal február 12-re esik, ekkor kapják 
meg a jelöltként indulni szándékozók 
az általuk igényelt ajánlóíveket. A vá-
lasztási értesítőket február 5-től kezdik 
kézbesíteni. Az országgyűlési képviselők 
száma 199, ebből 106 képviselőt egyéni 
választókerületben, 93-at országos 
listán választanak.

Az üzemanyagok mellett hét 
élelmiszer árát fagyasztotta be a 
kormány. Eszerint február elsejétől 
legalább három hónapig a tavaly 
október 15-i áron kell adniuk az 
üzleteknek a 2,8 százalékos UHT 
tejet, a kristálycukrot, az olajat, a 
lisztet, a csirkemellet és farhátat, 
valamint a sertéscomb kilóját. 
Február 15-ig biztosan nem 
fizetünk többet 480 forintnál a 
benzin és a gázolaj literéért sem. 

Fontos szabály, hogy a boltosoknak ugyan-
annyi terméket kell készleten tartaniuk 
ebben a hét kategóriában, mint amennyit 
2021-ben a hét adott napján átlagosan árul-
tak, így erre is nagy figyelmet kell fordíta-
niuk az üzleteknek. A szabályok betartását 
ellenőrizni fogják, aki megszegi a szabályo-
kat, pénzbüntetésre, legsúlyosabb esetben 

bezárásra számíthat. A döntéssel a kisebb 
üzletek járhatnak a legrosszabbul, hiszen 
előfordulhat, hogy a felvásárlási árnál ke-
vesebbért kell majd árusítaniuk bizonyos 
termékeket. A szakértők szerint elképzelhe-
tő, hogy az üzletek a nem rögzített áras ter-
mékek árának emelésével kompenzálhatják 
majd a kiesést.

Annak érdekében, hogy ne drágulhasson 
tovább az üzemanyag, Dudás Róbert, a Job-
bik országgyűlési képviselője, az Egységben 
Magyarországért képviselő-jelöltje több-
ször felszólalt a parlamentben. Szerinte az 
üzemanyagok árának rögzítése csak az első 
lépés, tárgyalnia kell a magyar kormánynak 
az Európai Bizottsággal annak érdekében, 
hogy a jövedéki adó és az áfa is csökkenthe-
tő legyen. Az üzemanyagra kiadott pénz fele 
ugyanis adó, tehát, ha valaki húszezer forin-
tért tankol, abból tízezer forintot valójában 
az államnak fizet be.

Árstopot vezetett be a 
kormány

Az új autókra már várni kell 
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Lévay Petra az Év 
sportolója 
Lévay Petra paralimpikon triatlonista 
kapta „Az Év Heves Megyei Sporto-
lója” Díjat, akit a Magyar Paralimpiai 
Bizottság decemberi ülésén a sportolói 
bizottság elnökének is megválasztottak. 
A kiváló gyöngyösi sportolót Kárpáti 
István, Dr. Végh Attila és Faragó Tamás 
javasolta a kitüntetésre.

A kemény munka és kitartás meg-
hozta a gyümölcsét. Dumity 
Richárd, a Magyar Síakadémia 
Egyesület, illetve a Magyar Sí-

szövetség és a Magyar Paralimpiai Bizottság 
hivatalos magyar klasszifikált versenyzője 
kijutott a Lillehamerbani téli parasportok 
világbajnokságára, ahol óriásműlesiklásban 
31 fős mezőnyből a 16.-ként zárta a versenyt. 

Ricsi keményen küzd, heti hét napot edz, 
mellette, három-négy napot monosíel. Emel-
lett kiemelkedő sikereket ért el az egyetemen 
is. Tanulmányai során többször is évfolyam 
első volt, amely nagymértékben segítette a 
sportolását, mivel az ösztöndíjjal is lehetősé-
ge volt saját magát szponzorálni. A napokban 
pedig sikeresen védte meg diplomáját.

A sportoló és családja szívesen fogadják a 
támogatásokat, hiszen az olimpiai felkészü-

lés, a következő 4 évben több millió forint-
ba kerül. Ricsinek természetesen az olimpia 
utánra is komoly tervei vannak, szeretne majd 
munkát vállalni, és nagy vágya, hogy megta-
nuljon vezetni, és saját autója legyen, hogy 
ezzel is könnyítse családja terheit.

16. lett Dumity Richárd 
óriásműlesiklásban

Felállította a fagypont alatti, 
pihenés és frissítő nélküli, 
félmeztelen hegyi futás hazai 
rekordját Szilágyi Zoltán. A 
magyar jégember 45 kilométert 
tett meg a Mátrában, ezzel egy 
korábbi rekordját döntötte meg, 
amit szintén a Mátrában vitt 
véghez egy 23 kilométeres távval.

A magyar jégemberként ismert sportoló felál-
lította újabb rekordját január 22-én a Mátrá-
ban. Szilágyi Zoltán Mátrafüredről indult, és 
Mátraháza, Kékestető, Parád, valamint Recsk 
érintésével jutott el a célba, a Siroki-várba. Az 
út során mindvégig biztosított volt a fagy-
pont alatti hőmérséklet, az extrém körülmé-
nyek közötti futónak, helyenként még a -12 
fokkal is meg kellett birkóznia. 

Szilágyi Zoltánnak azonban nem csak 

fizikai, hanem lelki ter-
heléssel is szembe kellett 
néznie. Nem sokkal Sirok 
előtt, a Jégember kerékpá-
ros kísérőjét elsodorta egy 
autó, akit kórházba kellett 
szállítani. Az eset miatt a 
jégember is az árokba ug-
rott, hogy mentse magát. A 
sérült azonnal gyors ellátás-
ban részesült, hiszen a futót 
egy orvosból és mentőből 
álló csapat is kísérte. 

A plusz lelki terhelés ellenére, sikerült 
a futó terve és megdöntötte korábban fel-
állított rekordját. Ez a korábbi érték 23,4 
kilométeres táv volt, most pedig 45,1 ki-
lométert tett meg, négy óra tíz perc alatt, 
mindvégig fagypont alatti hőmérsékleten.  

A nem mindennapi teljesítmény elérésében 

többen támogatták a Jégembert, mások mellett 
Hiesz György, Gyöngyös polgármester is, aki 
a polgármesteri keret terhére 100 ezer forint-
tal járult hozzá a csúcsteljesítmény sikeréhez.

Szilágyi Zoltán már legközelebbi tervéről 
is beszámolt, miszerint az Atacama sivatagot 
futná keresztül.

Újabb rekordot állított fel a 
Jégember a Mátrában

Konkoly Csaba az NB I-es gárda vezetőedző-
je 5 év után búcsút int a mátraaljai egyletnek, 
nyártól a Fejér-B.Á.L. Veszprém együttesét 
irányítja. Helyére a 38 éves Bíró Balázs kerül, 
aki játékosként 11 esztendőt töltött a magyar 
élvonalban, jelenleg pedig az NB I/B keleti 
csoportjában harmadik helyezett Salgótarján 
játékos-edzőjeként tevékenykedik.

Konkoly Csaba öt évet töltött Gyöngyö-
sön, aki úgy érzi, amit vállaltak a klubveze-
tővel és segítőivel, azt teljesítették, hiszen 
sikerült egy stabil, középmezőnyben szerep-
lő csapatot összerakni. Büszkeséggel tölti el 
a Liga-kupa megnyerése is, de új kihívásra 
vágyott, ezért is volt vonzó számára a veszp-
rémi ajánlat.

Nagy Attila, a Gyöngyösi Kézilabda Klub 
elnöke még január 5-én a klub közösségi 
oldalán azt mondta: sokat gondolkodtak 
az edző személyén és úgy döntöttek Bíró 
Balázs lendületét akarják adoptálni és to-
vábbvinni, így a nyártól már Bíró Balázs lesz 
a férfi kézilabda NB I-ben szereplő HE-DO 
B. Braun Gyöngyös vezetőedzője. 

Kézilabda: Konkoly Csaba helyét Bíró Balázs 
veszi át a nyártól 

-12 fokban küzdötte le a hegyet az extrém futó

Petra álma teljesült, hogy részt 
vehetett a Tokiói Paralimpián
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A járványhelyzet ellenére 2021-
ben is sok-sok adománnyal tud-
ták segíteni a Kistérségi Humán 
Szolgáltató Központ ellátottjait, 

azokat a családokat, akik szociális helyzetük 
miatt veszik igénybe az intézményegyüttes 
szolgáltatásait, segítségét.

Adományban részesült egyebek mellett 
az Idősek Bentlakásos Otthona, amely egy 
zongorával gazdagodott. De kaptak búto-
rokat is, amelyek szintén napi szinten szol-
gálják a lakók kényelmét. Vásárlási utalvány 
segítette a gondozottakat, illetve a szociális 
szférában dolgozókat. A KHSZK igazgatója 

kiemelte, az Ajándékdoboz ajándéka a fo-
rintban kifejezhető értéknél sokkal többet 
jelentett számukra: azt, hogy látják és elis-
merik a nap mint nap végzett elhivatott és 
áldozatos munkájukat.

Maka Piroska felhívta a figyelmet arra 
is, hogy a társadalmi felelősségvállalás, a 
rászorulók támogatása és segítése egyrészt 
fontos alapköve egy közösség értékének, 
másfelől adományozónak és adományo-
zottnak egyaránt pozitív élmény, érzés. 
Jelzése annak, hogy a legnehezebb hely-
zetből is van kiút, s hogy mindig akadnak, 
akik fontosnak érzik, hogy hozzájáruljanak 

a támogatásra szorulók életminőségének 
javításához, mindennapjaik könnyebbé té-
teléhez.

Az adományozók között volt az Ajándék-
doboz Alapítvány, az Alsóvárosi Karitasz 
gyöngyösi szervezete, az Angyaltársak Se-
gítő Összefogás, az Apollo Tyres (Hungary) 
Kft. dolgozói, a Bezzegh étterem, Dr. Fodor 
Gábor, a Gyöngyösi Járási Bíróság dolgozói, 
a GyVDT -Diáktanács, a K & V Nemzetközi 
Fuvarozó Kft, a Mátra Kapuja Egyesület és 
Fiatalok a Nemzetért Alapítvány, az MSZP 
gyöngyösi szervezete, valamint a SECURI-
MASTER KFT.

Göncz Árpád születésének 100. évfordulóját 
ünnepeljük február 10-én. Ő a XX. századi 
magyar demokratikus mozgalmak kiemel-
kedő szereplője, akit az 1956-os forradalom 
után a Bibó-per másodrendű vádlottjaként 
életfogytiglani börtönre ítéltek. 1963-ban 
amnesztiával szabadul. Fordítóként kezd új 
pályát, az angol-amerikai irodalom egyik 
legnevesebb fordítójaként válik smertté. 
Műfordítói tevékenységének legismertebb 
és legjelentősebb terméke J. R. R. Tolkien 
angol író és filológus A Gyűrűk Ura című 
regénye nagy részének átültetése magyarba. 
Ezt követően indul saját írói munkássága. A 
Magyar Írók Szövetségében 1981-től a mű-
fordítói szakosztály elnöke, majd 1989-től 

90-ig a szövetség elnöke. Részt vett az 1980 
októberében elkészült, a magyar szamizdat 
irodalom egyik meghatározó dokumentuma, 
a Bibó-emlékkönyv szerkesztőbizottságá-
ban. 1988-tól a Holmi című irodalmi, kultu-
rális és kritikai folyóirat szerkesztőbizottsági 
tagja volt. 1994-től a Magyar PEN Club tisz-
teletbeli elnöke. 1983-ban József Attila-díjat 
kapott. 2002-től a Magyar Tolkien Társaság 
tiszteletbeli elnöke. A demokratikus ellen-
zék tevékenységében kezdetektől részt vesz 
1990-ben a szabad választások után a Ma-
gyar Köztársaság első elnöke (1990-1995, 
1995-2000). 2021. október 6-tól pedig már 
egy utca is viseli a nevét Gyöngyösön, tiszte-
legve személye előtt.

Kapni jó, de adni még jobb

100 éve született a magyar 
demokrácia kiemelkedő alakja

Az Eszperantó utca már Göncz Árpád 
nevét viseli
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Februárban is változatos 
foglalkozásokkal és programokkal 
várják az érdeklődőket Gyöngyös 
kulturális intézményei.

VACHOTT SÁNDOR VÁROSI 
KÖNYVTÁR
5-én és 19-én szombaton délelőtt 10.00 
órakor, közös alkotói és előadói találkozóra 
várja a Vachott Műhely a környék íróit, köl-
tőit és képzőművészeit. Az irodalombarát és 
alkotói egyesület márciusban szeretné meg-
jelentetni harmadik antológiáját.

11-én pénteken 17.00 órai kezdéssel nyí-
lik meg Hegedűs Viola grafikusművész és 
képzőművész-tanár kiállítása, amit Tuba 
István fotográfus nyit meg. Hegedűs Viola 

részt vett többek között a Művészetek Palo-
tája belsőépítészeti tervezésében is. A grafi-
kusművész tavaly nyitotta meg rajziskoláját 
Pálosvörösmarton.

NYOLCVANAS 
FIÓKKÖNYVTÁR 
16-án szerdán 10.00 órától Gombolyító – 
kézimunka kör várja a hölgyeket, ahol kide-
rül, hogy mi minden készülhet fonalból.

21-én hétfőn 10.00 órakor az Egészség 
klubban Louise L. Hay amerikai motivációs 
szerző gyógyítói technikáiról és pozitív filo-
zófiájáról fognak beszélgetni a résztvevőkkel.

25-én pénteken 10.00 órától 
Okos nagyi klub, 28-án hétfőn 10.00 - tő l 
pedig Babaolvasó klub várja az érdeklődő-

ket. Újdonság, hogy januárban a fiókkönyv-
tár szolgáltatási köre diafilm vetítéssel és 
kölcsönzéssel is bővült. 

Barkácsolásra fel! 26-án szombaton 09.00 
órától kézműves foglalkozásra várják a kicsi-
ket-nagyokat, szülőket-nagyszülőket egya-
ránt a gyerekkönyvtárban.

MÁTRA HONVÉD KASZINÓ
9-én 18 órától folytatódik  az „Eszme csere 
klub”, ahol Válik István fog beszélgetni Fá-
bián Tamással, a Telex újságírójával. A téma 
az újságírás jelenlegi helyzete, szabályai és a 
média helyzete lesz.

26-án 16 órakor Farsangi élőzenés mulat-
ságra vár mindenkit a „Keira and the Boys” 
zenekar.

Mostanra már nyugodt szívvel 
elmondható: nekünk vannak az 
ország legmenőbb és legtrendibb 
könyvtárosai. A Könyvtári 
Hírmondó, vagyis Jakab Zsolti 
és Szabó Dénes humoros videóit 
már eddig is sokan követték 
a könyvtár közösségi oldalán. 
Most a fiúk életükben először 
azért rappeltek, hogy az orosz 
irodalmat népszerűsítsék.

Egy tavalyi Könyvtári Hírmondóban ígér-
ték meg, hogy klip formájában folytatják az 
orosz irodalom felsorolását. Az ígéretet tett 
követte: január közepén debütált az ‚Orosz 
irodalom’ videóklipjük. Ez annyira jól sike-
rült, hogy az országos internetes hírportálok 
és a kereskedelmi televíziók is felkapták. Oly-
annyira, hogy már a berlini Sputnik News 
Agancy is cikkezett róluk. A nem mindenna-
pi klipben a srácok szláv gengszter stílusban 
usankában, susogós melegítőben és makkos 

cipőben tűnnek fel Gyöngyös szoc-
reál helyszínein – a helyiek által jól 
ismert toronyháznál, a patakparton 
vagy a Mátra Honvéd Kaszinó te-
tőteraszán–. Az eredeti szöveget fél 
óra alatt írták meg a srácok, feléne-
kelték, – nem is akárhogy – majd 
jöhetett a forgatás, ami egy hatal-
mas flow élmény volt számukra. 
Bár a fiúk még nem rappeltek, de 
határozottan kijelenthető, hogy jól 
áll nekik ez a műfaj és nagyon ere-
detien hozzák a szlávos életérzést. A 
klip rekordidő alatt lett népszerű az 
interneten és nem várt sikert hozott 
a csapatnak. Rengeteg új feliratkozójuk lett 
a YouTube csatornán, és ha már kihajóztak 
a srácok nemzetközi vizekre is - hamarosan 
elkészülnek a fordítás feliratok is, angolul, 
németül, oroszul. A srácok elmondása sze-
rint a legújabb céljuk, hogy a lájkok után a 
Grammy-díjat is bezsebeljék. Ezzel a dallal 
egyértelmű esélyesekké léptek elő. És még 

egy igazán jó hír: a Vachott Sándor Városi 
Könyvtár a magyar kultúra napján minősített 
könyvtárrá lépett elő! Ahogy Dénes és Zsol-
ti fogalmazott: ez olyan a könyvtárosoknak, 
mint színészeknek az Oscar-díj - szóval na-
gyon örülnek neki, és büszkék a közösen elért 
eredményekre, az összes könyvtári dolgozó 
áldozatos munkájára!

VEGYÉL EL
Jennifer Lopez egy új romantikus vígjáték-
ban tér vissza a mozivászonra. A történet 
szerint Kat Valdez, azaz Jennifer Lopez és 
Bastian, vagyis Maluma a világ legszexibb és 
legbefolyásosabb celeb-párja. Miközben Kat 
és Bastian kikerülhetetlen slágere, a „Marry 
Me” a slágerlisták csúcsára tör, az előadók 
a rajongók előtt készülnek egybekelni egy 
olyan szertartáson, amelyet számos platfor-
mon élőben közvetítenek majd.

Erre a koncertre rángatja el a lánya és a leg-
jobb barátnője az elvált gimnáziumi matek 

tanárt, akit Owen Wilson alakít. Amikor 
Kat pár pillanattal a szertartás előtt meg-
tudja, hogy Bastian megcsalta az asszisz-
tensével, az élete balra fordul, összeomlik a 
színpadon, kétkedni kezd a szerelemben, az 
igazságban és a hűségben. Ahogy habköny-
nyű világának szappanbuborékja szétpattan, 
tekintete találkozik egy idegenével - egy arc-
cal a tömegben.

Ha az, amit jól ismersz, cserben hagy, 
talán az a válasz, amit nem ismersz, így az 
ihletett őrület egy pillanatában Kat úgy 
dönt, hogy összeházasodik Charlie-val. És 

ami impulzív reakcióként indul, lassanként 
váratlan szerelemmé fejlődik. Ám amint 
a különféle erők arra szövetkeznek, hogy 
szétválasszák őket, felvetődik az alapvető 
kérdés: vajon képes-e két ember, akik ennyi-
re különböző világokból jönnek, áthidalni a 
kettejük közti szakadékot?

A szokatlan románc két különböző em-
berről szól, akik valami igazit keresnek egy 
olyan világban, ahol az értéket a lájkok és 
a követők jelentik. Ez egy modern szerelmi 
történet a celebekről, a házasságról, és a kö-
zösségi médiáról.

Mit nézzünk a moziban?

Kulturális programajánló

Rappel népszerűsítik az olvasást

Nem várt sikert hozott a klipp
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A fánk szavunk a szász eredetű fankox, fankoch elődökből vezethető le. Erdélyi neve a tájnyelvi pánkó, de Baranyában huppancs, 
Borsodban, Bodrogközben krepli, a Felvidéken siska, a palócoknál pampuska néven is előfordul.  A kelt, zsírban sütött és a 
zsírban magától megforduló szalagos fánk mellett elterjedt a tojásos gyúrt tésztából vágott, zsírban sütött, porcukrozott for-
gácsfánk (csöröge, herőce, száraz pánkó) is. Ide sorolhatjuk a faszénparázson sült kürtöskalács forgácsfánkkal rokon változatát, a 

zsiradékba merítve sütött kürtősfánkot is. Ráadásul ezzel még nincs vége. Néhány fánk készülhet főtt tésztából, de akár burgonyából is. Bár 
készítésének hagyománya az ókori rómáig nyúlik vissza, Magyarországon a fánk csak a XIX.. Században terjedt el,  egy korabeli feljegyzés 
szerint 1603-ban gróf Thurzó Szaniszló Galgóci várában egy lakomán - hetedik fogásként - már fánkot szolgáltak fel. Nos a csörögefánk 
az pont nem ilyen. Pontosabban a „piros” és a „bő zsír” az stimmel, de a sütést követően inkább a tepertőre hasonlít az állaga. Talán nem 
lehet véletlen, hiszen Dunántúlon a Szigetközben a „csöröge” szó a tepertő szinonimájaként is megjelenik. Magyar nyelv (1862) szótárunk 
szerint a herőce szó jelentése, értelmezése: farsangi, vagyis lakodalmi sütemény, forgács fánk, csörgő fánk, csőröge. A mostani ajánlatom egy 
kelesztett csöröge fánk és egy hagyományos herőce vagy ha úgy tetszik száraz pánkó! 

KELT CSÖRÖGE FÁNK:
40 dkg liszt
1 kávéskanál só
3 evőkanál porcukor
2 egész tojás+ 2 tojássárgája
8 dkg olvasztott vaj
1 csomag vaníliás cukor
2 evőkanál rum
2 dkg élesztő+ 05 dl tej
2 evőkanál tejföl

HERŐCE( SZÁRAZ PÁNKÓ):
35 dkg liszt
5 db tojássárgája
1 kiskanál cukor
1csomag vaníliás cukor
50 g vaj (szoba hőmérsékletű)
1-2 kanál tejföl
csipet só

Csörög-e a csőröge?

A langyos cukros tejben felfuttatjuk az 
élesztőt. Közben egy tálba szitáljuk a lisztet, 
hozzáadjuk a többi alapanyagokat. Majd a 
felfuttatott élesztőt és dagasztjuk a tésztát. 
Nem baj, ha kicsit ragacsos lesz, a lényeg ne 
legyen kemény tészta. Fél órát letakarva pi-
hentetjük. Lisztezett deszkán fél ujjnyi vas-
tagságúra kinyújtjuk. Három ujjnyi szélesre 

felvágjuk, szalagokat kapunk. Ezeket dere-
lye vágóval rombuszokat vágunk, amiknek a 
közepébe egy bevágást ejtünk. A végét vagy 
végeket, kinek, hogy tetszik, a vágáson ke-
resztül áthúzzuk. Bő, forró olajban megsüt-
jük, jól lecsepegtetjük, vaníliás porcukorral 
megszórva tálaljuk. Természetesen melegí-
tett baracklekvárral!

A lisztet a tojássárgájával, cukorral, vaj-
jal, csipet sóval és annyi tejföllel gyúrjuk 
össze, hogy levelestészta keménységű le-
gyen. Tehát mint egy gyúrt tészta! Pihen-
tetjük körülbelül 10 percet. Kinyújtjuk 

lisztezett deszkán vékonyra, majd széles 
csíkokat vágunk, amiket utána rombusz 
alakúra vágunk és közepébe szintén egy be-
vágást ejtünk. Itt nem kell átbújtatni, de ha 
szeretné valaki azt is megteheti. Forró olaj-

ban kisütjük, vaníliás porcukorral tálaljuk.

Jó étvágyat kívánok!
Nagy Zoltán

mesterszakács

Nyerjen mozijegyet! 
Fejtse meg, hogy mi látható a kereszt-
rejtvényben található képen! 

Írja meg nekünk, hogy mitől híresek a 
képen látható objektumok! 

A helyes megfejtést visszaküldők között  
2 db ingyenes mozijegyet sorsolunk ki 
a Cinema Bridge mozi premier filmjeire. 

Postacímünk: 3200 Gyöngyös, Göncz 
Árpád utca 4. 

A borítékra írják rá: Keresztrejtvény
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