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A nyugati elkerülő úttal a minden-
kori kormányok régóta adósak a 
gyöngyösiek felé, teljes történetét 
azonban csak kevesen ismerik. 
Ezért most, amikor a választási 
kampányban újra témává vált 
az elkerülő, érdemes felidézni, 
hogyan jutottunk el oda, ahol ma 
tartunk. Erre vállalkozunk a belső 
oldalakon az elmúlt 18 évben meg-
jelent sajtóhírek összegyűjtésével. 

Az út története 2002-2003-ban kezdő-
dött, amikor az akkori kormány elkötelezte 
magát az elkerülő út két ütemben történő 
megépítése mellett. A beruházás első üte-
méhez az önkormányzat 200 millió forint-
tal járult hozzá, míg a második ütem finan-
szírozásához 260 millió forintot vállalt. A 
második ütem azonban a 2008-as gazdasági 
válság kezelésére hozott gazdasági intézke-

dések miatt 2009-ben megállí-
tásra került. A Fidesz ekkor han-
gosan követelte az út befejezését, 
az akkori képviselő, Balázs József 
Európa leghosszabb zsákutcájá-
nak nevezve a sehová sem vezető 
első szakaszt – valljuk meg, talá-
ló volt. Az akkor ellenzéki Fidesz 
módosító indítványt nyújtott be 
a költségvetéshez, azonban azt az 
országgyűlés nem fogadta el. Ek-
kor kértünk személyes meghallga-
tást Bajnai Gordon miniszterel-
nöktől, és az akkori képviselőkkel, 
Dr. Magda Sándorral, Sós Tamás-
sal, Barabásné Czövek Ágnessel 
sikerrel lobbiztunk az út befejezé-
séért – ehhez arra is szükség volt, 
hogy az utas szakma képviselőivel 
megtaláljuk a forrást a második 
ütem folytatására. A Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. 2010 
június elején kiírta a közbeszer-
zést, majd augusztusban már arról 
kaptam levelet, hogy a beruházást 
a Fidesz-kormány leállítja arra hivatkozva, 
hogy sem forrás, sem szükség nincs az ak-
kor már háromnegyed részben kész elkerülő 
befejezésére.

A következő tíz évben – annak ellené-
re, hogy a Fidesz ellenzékben hangosan 
szorgalmazta a befejezését – egy szót nem 
hallottunk az elkerülő út folytatásáról, 
majd azóta minden kampányban megígé-
rik nekünk, hogy befejezik. Most annyival 
tartunk előbbre, hogy nagyobb változtatás 
nélkül a tervek újra elkészültek, és elindul 
azon belterületi utak egyes szakaszainak a 

felújítása, amelyeket az elkerülőért cserébe 
felújítás után kezelésbe kap a város – ahogy 
arról már 2005-ben megállapodtunk.

A gépek most látványosan felvonultak, 
a híradások pedig már a nyugati elkerülő 
építéséről szólnak, pedig annak közbeszer-
zési eljárása még le sem zárult, nyertes még 
nincs, és egyelőre forrást sem rendelt hozzá 
a kormány. Hangzatos kampányüzenetek-
hez ez elegendő, de minket, gyöngyösieket 
még nem nyugtat meg. Remélem, hogy ez-
úttal nem puszta kampányfogásról van szó, 
és tényleg lesz elkerülő útja a városnak.

Kedves Olvasó!

Hiesz György
polgármester
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Megkezdődött a 
belterületi utak 
építése
Február 14-én megkezdődött a gyöngyösi belterületi utak felújítása, 
melynek révén októberig három utca újul meg. 

Első ütemben félpályás útlezárás mellett Damjanich János úton 
dolgoznak a szakemberek, mintegy 560 méteres szakaszon. A mély-
marást követően megvalósul az úttest alatti talaj cseréje, a buszöböl 
és a peron bontása. A következő hetekben fokozatosan haladnak 
majd a belváros irányába, hogy az elkerülő úthoz tartozó utcák bur-
kolata is megújulhasson. Az utak felújítását a kivitelező HE-DO 
Kft. ütemezetten hajtja végre. 

A munkavégzés idején egyes ütemekben teljes lezárásra kell szá-
mítani, ez esetben csak a helyben lakók, valamint a közfeladatot 
ellátó járművek – mentők, tűzoltók, rendőrség – és az áruszállítást 
végző járművek hajthatnak be.

Folytatódik a felújítás a 
sportcsarnokban
A sportpadló felújítása után újabb fejlesztés valósul meg a Dr. Fejes 
András Sport- és Rendezvénycsarnokban, A létesítményt üzemelte-
tő Sportfólió Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a Magyar Kézilabda 
Szövetség támogatásával először a sportcsarnok padlózata újulha-
tott meg, most pedig megkezdődött a felújítás második üteme. Eb-
ben a szakaszban a világítástechnológia megújítása zajlik, több mint 
hatvan lámpatestet cserélnek le és így egy korszerű, ledes rendszer 
épül ki a sportcsarnokban.

Legjobbnak választották a 
MATE oktatóját
Idén Lakatos Márk, a Károly Róbert Campus mesteroktatója kapta 
meg az Aranykréta-vándordíjat. A Campus Hallgatói Önkormány-
zata 7 évvel ezelőtt hozta létre ezt az elismerést, amelyet minden 
évben a hallgatók által legkiválóbbnak ítélt oktatónak adnak át. 
A mesteroktató aktív tagja az egyetemi közösségnek, legyen szó vér- 
adásról és szervezésről, jótékonysági palántavásárról, beiskolázási te-
vékenységről vagy éppen a Gyógy- és fűszernövények szak kidolgo-
zásáról és elindításáról. Az oktató már két évfolyamon tanítja ezeket 
az ismereteket, és ellátja a szakkoordinátori teendőket is, továbbá 
szakmai gyakorlatokat tart a hallgatóknak.

Szelfipont a város 
szívében

Új látványossággal gazdagodott a város, miután egy 
több mint tízméteres „GYÖNGYÖS” feliratot helyeztek 
el a Szent Bertalan-templom mellett február elején. 

A Gyöngyösre látogató turisták által felkeresett látványosságok kö-
zött a Fő tér, a Szent Bertalan-templom és annak kincstára is előkelő 
helyen szerepel. Ezért döntött úgy még tavaly októberben a város 
képviselő-testülete, hogy egy nagyméretű turisztikai városfeliratot 
helyez el a nagytemplom közelében. A Szent Bertalan utcában ezzel 
kialakítottak egy olyan pontot a belvárosban, amely tökéletesen al-
kalmas a „kötelező” szelfik, fotók elkészítésére. 

A mintegy 12 méter hosszú „GYÖNGYÖS” felirat betűi 1,4 mé-
ter magasak, elölről fehérek, élük és hátoldaluk pedig a város színei-
ben pompázik. A betűk LED-világítást is kaptak és bármilyen színre 
beállíthatók lesznek, a város valódi színfoltjává téve az új attrakciót.

Újabb odúkat 
telepítettek a Mátrában!
Tovább folytatta az Egererdő Zrt. Mátrafüredi Erdészete a 2020-ban 
indult madárvédelmi programját a Mátrában, melynek célja az odú-
lakó madarak életfeltételeinek javítása. 

Ennek érdekében minden évben az erdészet létrehoz egy-egy új 
odútelepet olyan középkorú erdőkben, ahol a fészkelés lehetőségei 
korlátozottak. Február 22-én a Szalajka-ház melletti erdőben he-
lyeztek ki a szakemberek harminc odút, létrehozva ezzel a második 
telepet.

Ennek révén nem csak a madárvédelem valósul meg, de lehetőség 
nyílik költési időszakban a madár témájú erdei iskolai foglalkozások 
terepi szemléltetésére is.

A tervezett ütemezés:
– Damjanich utca Kálvária utca és a Gyöngyösi Állatkert előtti 
szakaszán 2022. 02. 14. – 03. 31. között
– Vachott Sándor utca Eötvös Loránd tér és Petőfi utca közötti 
szakaszán 2022. 06. 01. – 09. 30. között 
– Petőfi Sándor utca Vachott Sándor utca és Korcsolyás Tamás 
utca közötti szakaszán 2022. 04. 04. – 06. 30. között 
– Petőfi Sándor utca Őrálló utcától a közigazgatási határig tartó 
szakaszán 2022. 06. 01. – 09. 30. között. A felirat a városlogó színeit adja vissza, kivilágítása pedig 

bármilyen színű lehet

A madárvédelem mellett akár oktatási célokat is szolgálhat a 
program
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Öngyilkos lett a 
fegyveres támadó
Leugrott egy Mérges úti tízemeletes ház nyolcadik emeletéről febru-
ár 18-án az a férfi, akit a közelmúltban a bíróság két év felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélt, amiért tavaly nyáron fegyverrel rontott be a 
gyöngyösi polgármesteri hivatalba és megöléssel fenyegette a pol-
gármestert és a kormányhivatal vezetőjét. 

 A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset 
körülményeit.

Gyászol a borvidék
Tragikus hirtelenséggel 53 éves korában elhunyt Hordós Attila, a 
Mátrai Hegyközségi Tanács korábbi titkára. 

A hegyközségi rendszer 1995-ös kialakítása óta dolgozott a Mátrai 
borvidéken tevékenykedő szőlészekért és borászokért. Pályafutása so-
rán hegybírói feladatokat látott el, majd a Mátrai Hegyközségi Tanács 
titkáraként, illetve a Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. ügyvezető-
jeként dolgozott a Mátrai borvidék hírnevének visszaszerzésén. 2021-
től a Molnár és Fiai Pincészet termelési vezetője volt. 

Hordós Attila a borvidék egyik legismertebb és legelismertebb 
szakembere volt. Munkáját számos hazai és nemzetközi borverseny 
eredményei igazolták vissza. Hordós Attilát a Felsővárosi temetőben 
kísérték utolsó útjára február 16-án.

Első fokon elítélték a 
kegyetlen nőt
Négy év fegyházbüntetésre ítélték azt a nőt, aki az égő lakásban hagy-
ta meghalni mozgáskorlátozott édesanyját Gyöngyösön a Lokodi 
úton még 2020 augusztusában. 

A pszichológiai problémákkal küzdő vádlott rendszeresen szedett 
nyugtatót, amelyre alkalmanként alkoholt is fogyasztott. Így tett 
akkor is, amikor egy mécsessel begyújtotta a lakás egyik függönyét. 
A tűz gyorsan továbbterjed, mely elől az édesanyja a fürdőszobába 
menekült, ahol elesett, és nem tudott segítség nélkül felkelni. Lánya 
eközben kisétált az égő lakásból és leült a lépcsőházban. A házban 
rajtuk kívül még legalább 15 személy tartózkodott. Az ügyészség a 
büntetés súlyosítása érdekében fellebbezett, így másodfokú eljárásban 
a Debreceni Ítélőtábla jár majd el.

Átadták a Gyöngyös 
Város Gazdaságáért 
Védjegyeket
Mátrafüreden, az Avar Hotelben tartotta gazdasági évnyitóját a He-
ves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara február 15-én. 

A rendezvényen számos elismerést átadtak, köztük a Gyöngyös 
Város Gazdaságáért Védjegy 2020-as kitüntetéseit. 

Ezt azok a vállalkozások kaphatják meg, amelyek a város és von-
záskörzete gazdasági fejlesztésének elősegítésében, a fejlődésben 
kiemelkedő, az innovációban élenjáró tevékenységet végeznek, va-
lamint a munkaerő-utánpótlás nevelésében aktívan részt vesznek. 
Idén a védjegyet a MIAS Hungary Kft., a LÉDEM 2000 Kft. , vala-
mint a Learn Virtual Europe Kft. vehette át. 

Számos egyéb díjat is kiosztottak a gazdasági évnyitón, így Ka-
marai Munkáért Díjat vehetett át mások mellett Pásztor Csilla, a 
Gyöngyösi Televízió szerkesztője, aki több mint 25 éve dolgozik a 
városi tévé munkatársaként.

Nem zötyöghetünk 
Mátrafüredre
Idén nem közlekedik a kisvonat a Gyöngyös-Mátrafüred útvonalon, 
mivel felújítják a Mátravasút mátrafüredi szakaszát. 

A kisvonatozás nosztalgiájáról azonban nem kell lemondanunk, 
hiszen a Szalajka-ház állomásig március 12-től május elsejéig csak 
hétvégén és munkanapokon, majd ezt követően naponta közleked-
nek a vonatpárok.

Idén egyébként a Felsőtárkányi Állami Erdei Vasúton is felújítás 
zajlik, ott teljes üzemszünet várható.

Az ítélethirdetés után néhány nappal a mélybe vetette magát

Idén Mátrafüredre nem kisvonatozhatunk, de Lajosházára járnak 
a szerelvények
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Lapzártakor érkezett a hír, hogy Oroszország átfogó támadást 
indított Ukrajna ellen.  Magyarországra közel 50 ezer menekült 
érkezett. A gyöngyösi önkormányzat segítségéről biztosította az 
ukrajnai Munkácsi járást, Gyöngyös testvérterületét.
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Elfogadta a város költségvetését 
februári ülésén a képviselő-
testület, amely egyebek mellett 
kijelölte a gyepmesteri telep új 
üzemeltetőjét is.

CSÖKKEN AZ 
IDEGEN- 
FORGALMI ADÓ 
MÉRTÉKE
A képviselő-testület az idegenforgalmi adó 
mértékét a korábbi 490 forintról 400 fo-
rintra csökkentette. Az idegenforgalmi adó 
csökkentését Dudás Róbert országgyűlési 
képviselő javasolta a grémiumnak a febru-
ári közmeghallgatáson. Az intézkedéstől a 
koronavírus-járvány által leginkább sújtott 
turizmus bővülését várják.

TIZENKÉT ÉS FÉL 
MILLIÁRD
A grémium második alkalommal tárgyalt a 
korábban közszemlére bocsátott büdzséről, 
amely több ponton is módosult az első for-
dulós javaslathoz képest. A 12,5 milliárd fo-
rintos főösszegű költségvetés hiányt nem tar-
talmaz, az önkormányzat 248 millió forintos 
általános tartalékkal rendelkezik majd 2022-
ben. A büdzsé fejlesztésekre, beruházásokra 
mintegy 2,3 milliárdot különített el, és olyan 
nagy volumenű beruházások mellett, mint 
a közvilágítás-fejlesztési program folytatása, 
tartalmaz számos, a februári közmeghallga-
táson elhangzott lakossági javaslatot is, így 
például a Bástya utca felújítását, vagy a Nap-
sugár úti garázssor munkálatait. A tíz válasz-
tási körzet fejlesztésére 10-10 millió forintos 
keretet különítettek el. A civil szféra, így a 
kulturális- és sportegyesületek támogatására 
116 millió forintot tartalmaz a költségvetés, 
amelybe beépült Dumity Richárd paraspor-
toló támogatása is, aki a paralimpián fogja 
hazánkat képviselni. 

Elfogadták az önkormányzati tulajdonú 
társaságok üzleti tervét is, így az azoknak 
nyújtandó támogatás is bekerül a büdzsébe. A 
cégek egyébként külön támogatást is kaptak, 
amelyet differenciált, összességében 15 száza-
lékos bérfejlesztésre fordíthatnak.

A kormányzati elvonások közel egymilli-
árd forinttal csökkentik idén az önkormány-

zat mozgásterét, aminek legnagyobb részét 
a szolidaritási hozzájárulás és az iparűzési-
adó-csökkenés teszi ki, de továbbra sem szá-
míthat az önkormányzat a gépjárműadóra 
sem. A központi béremelés mintegy 300 mil-
lió forint pluszköltséget eredményez az intéz-
ményeknél és a városi cégeknél, ugyanakkor 
ezen a jogcímen mintegy 160 millió forintos 
kompenzációt is kapott a város.

A VG. ZRT. 
ÜZEMELTETI A 
GYEPMESTERI 
TELEPET
A korábbi üzemeltető január elején jelezte 
az önkormányzat felé, hogy március végén 
lejáró szerződése után nem kívánja ellátni a 
feladatot. Az önkormányzat pályázatot írt 
ki a telep üzemeltetésére, arra azonban a ha-
táridő lejártáig érvényes pályázat nem érke-
zett. A grémium most úgy döntött, hogy az 
önkormányzat saját cégét, a Városgondozási 
Zrt.-t bízza meg a feladattal. Mivel az állatvé-
delmi törvény változása miatt beruházásokat 
is végre kell hajtani a telepen, ezekhez a város 
3 millió forintot biztosít a társaság számára.

KITILTJÁK A 
TEHERAUTÓKAT
A képviselők döntöttek a déli városrész ne-
héztehergépjármű-forgalmának korlátozá-
sáról. Az elképzelésekről az elmúlt években 
már többször tárgyalt a testület, 2017-ben 

egy részletes terv is elkészült, azonban a kö-
zel 9 millió forintos költsége miatt akkor az 
önkormányzat nem valósította meg. Most az 
új ipari területek kialakítása miatt is döntöt-
tek a terv felülvizsgálatáról, és biztosították a 
megvalósítás költségeit is. Időközben egyéb-
ként a terv kisebb részei megvalósultak, de 
egységes, a teljes városrészt érintő beavatko-
zás nem történt. Az intézkedés célja, hogy a 
déli városrész sűrűn lakott területeiről a fő 
közlekedési útvonalakra terelje a nehézteher-
gépjármű-forgalmat, ami sok helyen zavarja a 
lakók nyugalmát. Az intézkedések a 3-as szá-
mú főút – Baross Gábor utca – Kenyérgyár út 
által határolt nyolcvanasi területeket érintik.

MEGALAKULTAK 
A SZAVAZAT-
SZÁMLÁLÓ 
BIZOTTSÁGOK
A képviselő-testület tagjai elfogadták a he-
lyi választási iroda elnökének javaslatát az 
április 3-i országgyűlési választás szavazat-
számláló bizottságainak tagjaira és póttag-
jaira. Gyöngyös közigazgatási területén 30 
szavazókör található, így 30 szavazatszám-

láló bizottság működik. A képviselő-testület 
februári, rendkívüli ülésén megválasztotta 
az Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság tagjait és póttagjait. A 
bizottság tagjai közé választották dr. Ma-
gyar Attilát, dr. Réthy Bélát és Farkas Ist-
vánt, míg póttagként Balázs Ernő és Molnár 
Lászlóné lát el feladatot a bizottságban.

ELFOGADTÁK A VÁROS 
KÖLTSÉGVETÉSÉT

A feladat mellé plusz pénzt is kap a gyepmesteri telep üzemeltetéséhez a VG Zrt. 
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KÖZFOGLALKOZ-
TATÁSI  
PROGRAM INDUL
Az önkormányzat csatlakozik a márciusban 
induló, és július végéig tartó közfoglalkoztatási 
programhoz, amelyben összesen 12 főt kíván 
foglalkoztatni. A 75 %-os támogatottsági in-
tenzitású programban való részvételhez önerő-
ként 1,8 millió forintot biztosított a képvise-
lő-testület, az év második felében esetlegesen 
induló program önerejéhez pedig további 4,2 
millió forintot különített el a tartalékok között.

EGYSZERŰBB 
LESZ NAGYOBB-
RA CSERÉLNI A 
BÉRLAKÁST
A képviselő-testület módosította az önkor-
mányzat lakásrendeletét, amely így lehetősé-

get ad majd arra, hogy a bérlakásokban élő 
családok, ha a lakásuk a család bővülése mi-
att szűkössé válik, soron kívül nyújthatnak 
be igényt nagyobb lakásra. Eddig erre csak 
kisebbre történő csere esetén volt lehetőség. 
A kérelmeket – csakúgy, mint a meghirde-
tett lakásokra érkező pályázatokat – az ön-
kormányzat szakbizottsága bírálja el. 

EMELKEDNEK AZ 
ÜGYELETI 
ÓRADÍJAK
A grémium döntött az orvosi ügyeletben részt-
vevő orvosok és egyéb szakemberek díjazásáról. 
Az orvosok ügyeleti óradíja ezer forinttal, az 
ápolók, gépkocsivezetők óradíja ötszáz forint-
tal emelkedik. A javaslatot azóta a Gyöngyösi 
Kistérség Többcélú Társulásán belül működő 
orvosi mikrotérségi társulás is elfogadta, így az 
ügyleti orvosi óradíj hétköznap 5000, míg hét-
végén és ünnepnapon 6000 forint lesz.

NAGYOBB 
KULTURÁLIS 
TEREK A 
MEGÚJULÓ 
KASTÉLYBAN
A grémium tárgyalt a Berényi-Haller-kas-
tély felújításának funkcióátrendezéséről. Az 
európai uniós forrásból megvalósuló beru-
házás terveit úgy alakítják át, hogy az épület 
hatékonyabban ki tudja szolgálni a közös-
ségi igényeket. A változtatást az indokolta, 
hogy időközben megváltozott a Kolping 
Családnak otthont adó Török Ignác utcai 
épület funkciója, az ott működő kulturális 
és egyéb civil szervezeteket pedig a meglévő 
központok kapacitás hiányában nem tudják 
befogadni, mások mellett számukra alakíta-
nak ki kulturális tereket a megújuló műem-
lék ingatlanban.

Nyilatkozatot fogadott el Gyöngyös Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
többsége a legutóbbi ülésen. A Kárpáti 
István alpolgármester által előterjesztett 
dokumentumban arra kérik a kormányt, ne 
vonjon el további forrásokat az önkor-
mányzatoktól, és teljes mértékben, megkö-
tés nélkül kompenzálja a településeket az 
elmúlt években elvont adók összegével.
A nyilatkozat szövege:
Az elmúlt idők legnagyobb kihívását a ko-
ronavírus-járványhelyzet okozta a magyar 
települések és az önkormányzatok számára. 

A gazdasági visszaesés 2020-ban 
jelentős volt, ugyanakkor 2021-ben már 
bővült a magyar gazdaság, amellett, hogy 
a kormány komoly összegeket fordított 

különböző területekre, részben az állam-
háztartási hiány növelése árán is.

2020-ban a kormány a gépjárműadó ön-
kormányzatokat megillető részét egyik napról 
a másikra teljes egészében átirányította a 
központi költségvetésbe és ezt a gyakorlatot 
megtartotta a következő években is - csak 
emiatt kb. 300 millió forintos veszteség érte a 
gyöngyösi önkormányzatot 2020-2022 között.

2021-től a kormány a kis-és közepes 
vállalkozások iparűzési adóját felére mérsé-
kelte, mellyel újabb lék keletkezett a városi 
költségvetésen, ezzel 2021-ben és 2022-
ben összességében kb. 600 millió forint 
kiesés érte a gyöngyösi önkormányzatot.

A fentieken túl számos egyéb elvonás 
is érte városunkat, vagy olyan intézkedés, 

amely szintén pénzügyi kiesést okozott.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a járvány-

helyzet Magyarország teljes gazdaságára 
hatással volt, viszont arra kérjük Magyaror-
szág Kormányát, hogy a továbbiakban ne 
vonjon el bevételeket az önkormányzatok-
tól, hanem éppen ellenkezőleg, az elmúlt 
években elvett forrásokat, különösen 
a gépjárműadóból származó bevételt 
adja vissza, emellett a kis-és közepes 
vállalkozások iparűzési adójának felezése 
miatti önkormányzati bevételkiesést teljes 
mértékben, megkötés nélkül kompenzálja 
az önkormányzatok számára, köztük a 
gyöngyösi önkormányzat számára is, hogy 
a gyöngyösi lakosság érdekében a korábbi 
színvonalon tudjuk ellátni a feladatainkat!

Boldog 
születésnapot!
Februárban ünnepelte 95. születésnap-
ját városunk lakója, Dugnovics Dezsőné. 
Négyen lettek 90 évesek: Tatár Ferenc-
né, Fehér Benedekné, Kővári Gergely 
és Cseleszki Sándor is kerek évfordulót 
ünnepelhetett.
Jó egészséget, sok boldogságot kívá-
nunk nekik!

Már elérhető a 2022-es hulladékszállítási 
naptár a közszolgáltató és a város honlapján 
is, ahol a kommunális hulladék mellett a sze-
lektív és a zöldhulladék szállítási időpontjai is 
megtalálhatók. 

A zöldhulladék-szállítás a tavalyi szabá-
lyok szerint történik: edényben vagy lebomló 
zsákban elhelyezve, illetve a nyesedéket egy-
méteres hosszban, legalább egy helyen össze-
kötve, a szállítás napján kell kihelyezni az in-
gatlan elé. Az ömlesztett növényi hulladékot 
a közszolgáltató nem szállítja el.

Az idei első zöldszállítás a március 21-ével 
kezdődő héten esedékes, kérjük, hogy addig 
ne tegyenek ki a közterületre zöldhulladékot!

Március 21-étől gyűjtik a zöldhulladékot

Az ömlesztett növényi hulladékot a 
közszolgáltató nem szállítja el

„Adják vissza a pénzünket!”



SZTORI8

Rövidesen nagykorú lesz 
Gyöngyösön a nyugati elkerülő 
út ügye, idestova 18 éve építik 
a belváros tehermentesítésére 
szolgáló utat. Bár a belvárosi 
utcák felújítása februárban 
megkezdődött, a forgalom 
enyhítését célzó elkerülőt 
minden politikai ígéret dacára 
ebben a kormányzati ciklusban 
sem sikerült tető alá hozni. 
Időrendi összeállításunkban 
bemutatjuk Európa legnagyobb 
„zsákutcájának” is nevezett út 
kálváriáját.

2004. december 22.
ELKERÜLŐ ÚT ÉPÜL
A 3.5 kilométeres szakasz a nógrádi régió 
felől az M3-as autópályára és a 3-as útra irá-
nyuló forgalmat tereli el a város központjá-
ból – jelentette be Gyöngyösön Gaál Gyula 
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
politikai államtitkára. A 700 millió forintos 
beruházáshoz 200 millióval járul hozzá a te-
lepülés, a további költségeket a közútfejlesz-
tési célelőirányzatból fedezi a tárca.  Az ak-
kori tervek szerint a tenderkiírást követően 
2006 májusában készült volna el az út.
2005. június 3.
HATÁRIDŐRE ELKÉSZÜL 
Az elhúzódó tervezési szakasz ellenére meg-
kezdődhet, illetve 2006-ra befejeződhet 
Gyöngyös nyugati elkerülő útjának építése - 
jelentette ki Dióssy Gábor, a gazdasági tárca 
államtitkára Gyöngyösön. Az eredeti elkép-
zelésekhez képest az új 3,5 kilométeres út két 
híddal és egy körforgalmi csomóponttal is ki-
egészül, ezért a költségek 1,2 milliárdra emel-
kednek. Hiesz György polgármester felhívta 
a figyelmet, a beruházási költségek emelke-
dése nyomán a város 200 helyett immár 340 
millió forinttal járul hozzá a beruházáshoz. 
2006. július
AZ ELSŐ ÜTEM
Aszfaltoznak a Gyöngyös átmenő forgalmát 
tehermentesítő Nyugati elkerülő út nyomvona-
lán. Az akkori tervek szerint ősszel indult volna 
a második szakasz. Eredetileg a Tesco-áruház-
nál csatlakozott volna be a 3-as számú főútba, 
ám később változott a nyomvonal, egészen a 
gyöngyöshalászi csomópontig tartóan. 
2006. augusztus 24. 
ÜTEMTELENÜL
A Gyöngyöst nyugati irányban elkerülő út 
építésének első üteme közel 80 százalékos 

készültségi fokban van, és az év végére elké-
szül. Azonban forgalomba csak akkor he-
lyezték volna, ha a második ütem is elkészül, 
ez azonban már el sem kezdődött.
2007. szeptember
PÉNZTELENÜL 
A projekt befejezéséhez nincs pénz. Fodor 
Gábor akkori környezetvédelmi minisz-
ter levélben kérte az Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács vezetőit az 
útalapban maradt pénzeszközök rendkívüli 
átcsoportosítására. Még egy kilométert kel-
lett volna megépíteni, hogy az út becsatla-
kozzon a 3-as főútba. A kérdéses mintegy 
900 millió forint a másfél milliárd forintnyi 
útalap-pénzből megszerezhető lett volna, de 
a kormányzati ciklusban már semmilyen elő-
relépés nem történt.
2009. június 3.
HIÁBA VÁRNAK
Milliárdos kárigényt vonhat maga után a 
Gyöngyöst nyugatról elkerülő út befejezé-
sének késlekedése – jelentette ki Gyöngyös 
polgármestere. A késedelem oka, hogy az 
állam az aláírt szerződés ellenére sem biz-
tosítja az építkezéshez szükséges 700 millió 
forintot. Ebben a helyzetben akár kártérítési 
igénnyel is élhetnének az út mellett befek-
tetni kívánó multinacionális kereskedelmi 
cégek - közölte Hiesz György. Az akkori 
szerződés szerint 2010 májusáig kellett vol-
na befejezni az utat. 
2010. február 11.
Az út kétharmadának 2006-os átadása óta 
állnak a munkák, (a beruházás kikerült a 
központi költségvetésből), ám a polgár-
mester akkor jó esélyt látott a folytatásra, 
hiszen zajlott a finanszírozási szerződés 
előkészítése.

2010. június 9.
FOLYTATÓDHAT
Folytatódhat a Gyöngyöst nyugatról elkerü-
lő tehermentesítő út építése, miután a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta a pá-
lyázatot a beruházás elvégzésére. A pályázat 
ajánlattételi határideje augusztus 5. 

2010. december 2. 
SÜLLYESZTŐBEN
Az új Orbán kabinet nem ütemezte be a 
gyöngyösi elkerülő befejezését. Nagy kár 
érheti a térség munkavállalóit is a visontai 
erőmű fejlesztésének várható elmaradása 
miatt. Ezt követően az ügy több, mint fél 
évtizedre süllyesztőbe került. 

2016. május 13. 
TILTAKOZÁS
Az évtizede félbehagyott út befejezéséért 
gyűjtötte az MSZP az aláírásokat, amitől 
érdemi előrelépést és valódi belvárosi forga-
lomcsökkenést reméltek az ügyben.

2016. szeptember 7. 
NEM ELKERÜLŐ
A délutáni csúcsforgalom idejére a Jobbik 
útlezárást szervezett, így próbálták felhívni 
a figyelmet a Püspöki és a Deák Ferenc úton 
élők érdekében a gyöngyösi elkerülő út be-
fejezésének fontosságára. Horváth László 
országgyűlési képviselő (FIDESZ-KDNP) 
kifejtette: a közel 1 milliárd forintból megé-
pített útszakasz szinte semmilyen előírásnak 
nem felel meg ahhoz, hogy elkerülőútnak 
lehessen minősíteni. Ezért a befejezéséhez 
az ilyen célokra fenntartott kormányzati 
támogatást sem lehet igényelni. Az út be-
fejezése tehát biztos nem fog 1-2 éven belül 
elkészülni.

Egész pályás útelzárás
ISMÉT ELINDULT A NYUGATI ELKERÜLŐ ÉPÍTÉSE

A képen Hiesz György polgármester (balra) és Horváth László országgyűlési képviselő
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2017. december 11.
HARAGSZIK A KORMÁNY? 
Vona Gábor ( Jobbik) parlamenti interpelláci-
ójában azt mondta, úgy érzi, hogy a kormány 
valamiért haragszik a városra. Meddig bünte-
tik még Gyöngyöst, számíthatnak-e a telepü-
lés lakói az elkerülő útra? - kérdezte. Fónagy 
János, a fejlesztési tárca államtitkára azt felelte, 
a kormány nem felejtkezett meg Gyöngyösről, 
ezt eddig is számos útfejlesztéssel bizonyítot-
ták. Hozzátette, hogy az említett útszakasz 
bekerült a megvalósítandó projektek közé.

ZSÁKMÁNYSZERZŐ KÖRÚT
Megépül a több mint egy évtizede elkez-
dett, majd félbehagyott nyugati elkerülő út 
- jelentette be a térség fideszes országgyűlési 
képviselője. Horváth László hangsúlyozta: a 
kormány az előkészítéshez szükséges 100 mil-
lió forintot is biztosítja. Újra kell tervezni és 
engedélyeztetni a beruházást, amelynek kivi-
telezése 2018 második felében kezdődhet el, 
teljes költségvetése pedig 2-3 milliárd forint 
körül lesz. A képviselő arra kérte a politikai 
és közéleti szereplőket, hogy „ne tegyék poli-
tikai küzdelmek és zsákmányszerzés tárgyává” 
ezt az ügyet.

2018. május 9. 
KIEMELTEN FONTOS
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében megvalósuló Heves megyei útfelújí-
tásokról tartott sajtótájékoztatót. Ezen Hor-
váth László hangsúlyozta: kiemelten fontos a 
gyöngyösi nyugati elkerülő út befejezése, s a 
mátrai utak minősége, hiszen az oda látogatók 
száma az elmúlt időszakban megduplázódott.

2018. szeptember 18. 
VALAMIKOR LESZ 
Nyilvánosságra kerülnek a kormányzat rö-
vid- és középtávú úthálózat-fejlesztési tervei, 
igazodva az Európai Uniótól érkező források 
felhasználási rendjéhez 2022-ig. Az uniós for-
rások az alábbi célok szerint oszlanak meg: 
elkerülő utak építése Gyöngyös, Hódmezővá-
sárhely, Kisvárda, Nagykanizsa, Nyíregyháza, 
Sopron, Székesfehérvár és Várpalota körül.

2019. március 19. 
MINDENT EGY LAPRA
A nyugati elkerülő út meg fog épülni! – erő-
sítette meg a térség országgyűlési képviselője a 
hírt közösségi oldalán. Horváth László kiemel-
te, az út megépítése az egyik legfontosabb kép-
viselői vállalása erre a ciklusra. Az Európai Unió 
hivatalos lapja közölte, hogy sikeresen lezárult 
a tervező kiválasztását célzó közbeszerzési eljá-
rás. A nyertesnek felújítási és tanulmánytervet 
kell készítenie. Így  a 2006-ban megépült sza-
kasz rekonstrukciós terveit, és  a négy csatlako-
zó városi út – Vachott Sándor, Szent Bertalan, 
Kossuth Lajos és Petőfi Sándor – felújítására 

vonatkozó dokumentumokat is. A beruházó a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. lett. Az 
új útszakasz mintegy másfél kilométer, két cso-
mópontot tartalmaz majd, és mivel a patakokat 
is keresztez, hidakat is kell tervezni.
2019. június 16. 
TERVEZGETNEK
A tervezési szerződés nettó értéke 64,9 millió 
forint. A projekt hazai költségvetési forrásból 
valósul meg. A tervezést elindító kooperációt 
2019. július 15-én tartották Gyöngyösön. A 
projekt műszaki tartalma 1,6 kilométer hosz-
szú 2×1 sávos út kialakítása, két patakhíd, 
egy körforgalom és a 3-as főúti csomópont 
megépítése. A tervek elkészítésének és az 
építési engedély megszerzésének határideje: 
2020. június 27.
2021. március 16.
NEM TERVEZGETNEK
Dudás Róbert ( Jobbik) a Heves megyei 
közúthálózat fejlesztéséről érdeklődött par-
lamenti interpellációjában. Schanda Tamás, 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
parlamenti államtitkára válaszában hangsú-
lyozta: a kormány kiemelt feladatként kezeli 
a közútfejlesztést, amire 2016 és 2024 kö-
zött 3200 milliárd forintot fordítanak.
2021. március 19.
MINDEN TERV SZERINT
Jelentős útfejlesztések indulnak Gyöngyös 
környékén a közeljövőben - hangsúlyozta 
Schanda Tamás a közösségi oldalán pénte-
ken közzétett bejegyzésében. 
2021. augusztus 9.
TALÁN 2023-BAN?
Horváth László bejelenti: régen várt útfejlesz-
tés-sorozat indul Gyöngyösön. A várost Mát-
raházával összekötő főútszakasz korszerűsítése 
csak az első lépés, ehhez kapcsolódva megújul-
nak a település állami kezelésben lévő, forgal-
masabb belterületi útjai és megépül a nyugati, 
majd az északi elkerülő út is. Elmondta: a be-
ruházássorozat egésze 
várhatóan 2023 végé-
ig készül el és mintegy 
15 milliárd forintba 
kerül majd.
2022. február 9. 
ELINDULT 
AZ 
ÚTÉPÍTÉSEK 
„IDŐSZAKA”
Elindult a Gyöngyös 
nyugati elkerülő út 
építésének első sza-
kasza. A kivitelezést 
a HE-DO Építő Zrt. 
végzi nettó 420 mil-
lió forint értékben. A 

belvárosi utak 4 ütemben fognak megújulni 
és kulcsfontosságú szerepet játszanak majd a 
nyugati elkerülő megépítésében. Pántya Jó-
zsef, a beruházást végző NIF Zrt. útfejlesztési 
igazgatója szerint a fejlesztések az autósok és 
a gyalogosok számára is számos könnyítést 
hoznak. 

Egy biztos: a nyugati elkerülő út ebben a 
kormányzati ciklusban sem épült meg. 

(A cikkek forrása: MTI, heol.hu,  
kekesonline.hu, Facebook, Gyöngyösi Mozaik)

Pénz az ablakban 
Hiesz György a kezdetektől részese 
a nyugati elkerülő út évtizedes 
kálváriájának. Hogyan értékeli a 
jelenlegi helyzetet? – kérdeztük a 
polgármestert. 
Érdekes a mostani helyzet, hiszen négy szakasz-
szal elindult a belvárosi utak felújítása, amit a 
város egy évtizednyi kormányzati semmittevés 
után csak üdvözölni tud. Ezeknél a munkála-
toknál már lezajlott a közbeszerzés, biztosítva 
van a pénzügyi fedezet. Viszont a legkényesebb 
szakaszokra – például a Damjanich utca, benne 
a Deák Ferenc utcai körforgalommal, a Szent 
Bertalan és a Kossuth Lajos utca, illetve a nyugati 
elkerülő út - csak feltételes közbeszerzést írtak ki.
Miért gond a feltételes közbeszerzés? 
Ez lényegében azt jelenti, hogy a beruházásnak 
nincs forrása. Győztest ugyan hirdetnek, de 
azzal megkötéssel, hogy csak akkor lesz mun-
kakezdés, ha lesz rá pénz. 
Lesz rá? 
Tudomásom szerint ez március végén dől el, de 
tartok tőle, hogy meg kell várnunk vele a válasz-
tásokat. Az a gond ezzel, hogy a már biztosan fel-
újításra kerülő szakaszok és a feltételes szakaszok 
nem egymást követik. Így akár még az a helyzet is 
előállhat, hogy bizonyos útszakaszok fel lesznek 
újítva, mások pedig továbbra sem. Csak remény-
kedni tudok benne, hogy nem ez fog történni.

A leghosszabb zsákutca. Belterületi útépítések kezdődtek idén 
(részletek a 4. oldalon)
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A választási kampány részeként 
számos országos politikus 
látogatott Gyöngyösre. 

Az emberek mondják 
meg, milyen fejlesztésekre 
van szükségük, ne pedig 
politikai alapon történjen 
az uniós pénzek elosztása 
– erről is szól Cseh Kata-
lin jelentése, amelyet feb-
ruár végén fogadott el az 

Európai Parlament. A Momentum európai 
parlamenti képviselője Gyöngyösön kije-
lentette: el kell érni, hogy közvetlen csator-
na legyen a város és Brüsszel között. 

Az ellenzék gazdasági programjában a 
minimálbér adómentessége szerepel. Az 
adójóváírás intézményén keresztül adó-

mentessé tudjuk tenni a 
minimálbért és szépen 
kisimulva fölfelé is érvé-
nyesül, nem csak szigorú-
an a minimálbéreseknél, 
hanem jóval felette is 
kedvezményt lehet bizto-
sítani. Az ellenzék nem 

adóemelésben bízik, hanem egy igazságo-
sabb rendszerben érdekelt – mondta Z. 
Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke a Gyön-
gyösi TV Fórum című műsorában. 

A kormány kiemelt feladatának tekin-
ti a felsőoktatási intézmények és az ipar 
szereplői közötti kapcsolatok további 
erősítését – jelentette ki az innovációs és 
technológiai miniszter a B. Braun Medical 
Kft.-nél tett látogatásán Gyöngyösön. A 
gazdasági fejlődés „prózai” feltételei kö-

zött meghatározó szem-
pont a közlekedés, amely 
Gyöngyösön jelentős 
javulást mutat a nyuga-
ti elkerülő út napokban 
kezdődő megépítésével, 
és az elmúlt időszakban 
ebben az országrészben 

megvalósult autópálya-építésekkel, vala-
mint vasúti fejlesztésekkel. Palkovics Lász-
ló jelezte: a térségben az egyik legnagyobb 
kihívás a nemzetközi nagyvállalatok egyre 
nagyobb része által is igényelt zöldenergia 
előállítása és szállítása. Ebben közpon-
ti szerep jut a Mátrai Erőműnek, ahol a 
széntüzelést 2025-ig kivezetik, és az erőmű 
teljesítményének, valamint munkavállalói 
létszámának fenntartásával, növelésével 
zöldenergia-előállításra állnak át.

Gyöngyösön mondták
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Hivatalosan is megkezdődött 
2022. február 12-ével a 2022. 
évi országgyűlési választás. 
Lapzártánkig kellett az egyéni 
választókerületi jelölteknek 
legalább 500 érvényes aláírást 
összegyűjteni ahhoz, hogy 
felkerülhessenek a szavazólapokra. 
A Nemzeti Választási Bizottság 
43 pártot vett nyilvántartásba, 
valamint az országos nemzetiségi 
önkormányzatok közül tizenkettőt. 

A Nemzeti Választási Iroda 2022. január 
27-től kezdve küldte ki az értesítést, hogy 
a választópolgár szerepel a névjegyzékben, 
melyik választókerületben, szavazókörben 

voksolhat. Az értesítő azt is tartalmazza, 
hogy a választópolgár nemzetiségi szava-
zónak minősül-e. Az értesítőt legkésőbb 

február 11-ig kellett megkapniuk az érintet-
teknek. 

Jelöltajánlásra február 12. és február 25. 
között volt lehetőség: minden választópol-
gár a lakcíme szerinti választókerületben, 
az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhatott 
egyéni választókerületi jelöltet. 

Országos listát csak azok a pártok állít-
hatnak, amelyek legalább tizennégy megyé-
ben, illetve Budapesten legalább 71 egyéni 
választókerületben összegyűjtötték a mini-
mális ajánlást. 

A kampányidőszak február 12-én kezdő-
dött el, és a szavazás napján, 2022. április 3-án 
este hét óráig tart. Az egyéni jelöltek legfeljebb 
5,9 millió forintot költhetnek kampányukra, 
amiből 1,1 millió forintot az állam biztosít.

Elkezdődött az országgyűlési választás

Heves megye 2. számú egyéni válasz-
tókerületében Dudás Róbert (Egy-
ségben Magyarországért), Horváth 
László (FIDESZ-KDNP), Haj-

dara Roland (Mi Hazánk), Gergely Anna 
(MKKP), Barna Richárd (MEMO), Semegi 
Richárd (Munkáspárt), Érsek Zsolt (Függet-
len) jelentette be indulását. A választókerület-
ben 56 települést kell képviselnie annak, aki a 
legtöbb szavazatot kapja április 3-án.

Az indulók közül ketten már az első na-
pon összegyűjtötték a nyilvántartásba vétel-
hez szükséges 500 szignót. 

Dudás Róbert, az ellenzék közös jelöltje 
személyesen is részt vett az aláírásgyűjtéseken, 

és rekordidő alatt, 
mindössze két 
óra alatt meglett 
a félezer aláírás.  
Az emberek a vé-
leményüket most 
az ajánlásba fek-
tették, és nagyon 
fontos, hogy nem 

kellett odamenni az emberekhez, tömött so-
rokban álltak mind Gyöngyösön, mind pedig 
a kisebb településeken – fejtette ki.

A Fidesz jelöltjének szintén sikerült már 
az első napon összegyűjteni az aláírásokat. 
Mint Horváth László elmondta: a kampány 

csak most kezdődik igazán, így folytatják a 
munkát. Azt is be kell mutatni, arról is kell 
beszélni, hogy mi az, amit eddig elértünk, mi 
az, amit szeretnénk folytatni – fogalmazott..

Heves 2-es körzetben a Nemzeti Választási Iro-
da oldalán megjelentek szerint hét jelölt szerepel 
a listán, ám lapzártánkig a két jelöltön kívül más 
jelöltet nem vettek hivatalosan nyilvántartásba.

Ketten már a rajtvonalon
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Ismét országos 
csúcsokat döntött 
meg a bajnok úszó
Tovább növelte aranyérmeinek számát Roska 
László, aki elképesztő eredményekkel zárta a 
február 19-20-án megrendezett XI. Rövid-
pályás Masters Országos Úszóbajnokságot 
Százhalombattán. 

A hétvégi verseny mindkét napján több-
ször állt a dobogó legtetején. Első helyezést 
ért el 200 és 500 méter mellúszásban, 4x50 
méteres mix vegyesváltóban szintén aranyér-
met szerzett új országos csúccsal, akárcsak a 
4x50 méteres férfi gyorsváltóban, ahol szin-
tén új országos csúcs született. A vasárnapi 
versenynapon szintén öt alkalommal akasz-
tották a nyakába a legfényesebb érmet. 100 
méter mellen és 100 méter vegyesen, 4x50 
méter mix gyorsváltóban és 4x50 méteres 
férfi vegyesváltóban. Utóbbi két esetében 
szintén új országos csúcsot úszva állhatott a 
dobogó legtetejére.

Roska László, akit 2019-ben az Év Férfi 
Sportolójának választottak, több mint négy 
évtizede sportol. Gyermekkora óta a vizes 
sportok elkötelezettje. Fiatalabb korában 
mint versenyúszó, majd mint a Gyöngyösi 
Alligátorok Vízilabda Club alapítója. Az 
egyesületnek megalakulása óta elnöke és az-
óta is aktív tagja, emellett nemzetközileg is 
elismert eredményeket produkáló masters 
versenyúszó.

Zöld utat kapott Dumity Richárd, miután a 
Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elfogadta 
a kvótájáért beadott szabadkártya kérelmet. 
A szervezet döntése értelmében így a mátra-
füredi parasportoló ott lesz a március 4. és 13. 
között zajló XIII. Téli Paralimpiai Játékokon 
Pekingben. 

A Magyar Síakadémia sportolója több 
nemzetközi versenyen, köztük világbajnok-
ságon is összemérhette tudását a sportág leg-
jobbjaival, legutóbb a Svájcban rendezett Eu-
rópa kupán ért el kiemelkedő eredményeket. 

A fiú még 3 évesen szenvedett balesetet, 

melynek következtében kerekesszékbe kény-
szerült, ám Ricsit testi fogyatékossága sem 
akadályozta meg abban, hogy elérje álmait. 
Dumity Richárd keményen küzd, heti hét na-
pot edz, mellette három-négy napot mono-
síel. Az olimpiához vezető úton pedig hatal-
mas lökést adott neki, hogy egymásra találtak 
Fábián Attilával, aki a Magyar Paralimpiai 
Bizottság Alpesi-sí szakágvezetője. Ricsit szá-
mos szakember segítette az úton. Azzal, hogy 
a mátrafüredi fiú ott lesz márciusban a kínai 
fővárosban, hazánk ötödik alkalommal kép-
viselteti magát a téli játékokon.

A tavalyi világbajnokság után most 
egy nemzetközi tornán bizonyult 
a legjobbnak Szekrényes Zsolt. A 
gyöngyösi szenior sportolónak 

évtizedek óta szenvedélye a tenisz, kiemel-
kedő eredményeket ér el mind országos, 
mind nemzetközi versenyeken. 

A Körmöczi Zsuzsa Nemzetközi Szenior 
Teniszversenyen egyéniben és vegyespáros-
ban is aranyérmet szerzett, férfi párosban 
harmadik lett és átvette a világelsőségért 
járó emlékplakettet, valamint immár har-
madszor megválasztották  „AZ ÉV FÉRFI 
SZENIOR TENISZ JÁTÉKOSÁNAK”. 

Vegyespárosban társa, Szerencsésné Mil-
tényi Éva a Gyöngyösi Televízió Aktuális 
Extra című műsorában Szekrényes Zsoltról 
elmondta, hogy egy igazi fanatikus sportem-
ber, fantasztikus teherbírással.

A tenisz szeretete igazi családi vonás nála, 
Zsolt két lányát is beszippantotta a sport. Szek-
rényes Emese és Szekrényes Gyöngyi öt évesen 
fogtak először ütőt a kezükbe és azóta kisebb 
nagyobb kihagyásokkal, de teniszeznek. 

Mint a lányok mondják, felnéznek édes-
apjukra, igazi példakép számukra és amikor 
csak tudnak közösen szurkolnak neki egy-
egy versenyen.

Újabb bajnoki címet szerzett a 
gyöngyösi teniszcsillag

Monosível Pekingben – irány az olimpia

Egyre többet tudhatunk a HE-DO 
B. Braun Gyöngyös 2022/2023-as 
csapatáról. A város élvonalbeli 
kézilabda klubja február elején 
tette közzé a szezon végén 
távozók névsorát, nem sokkal 
később pedig több érkezőt is 
bejelentettek.

A távozó játékosok között több közönség-
kedvenc alapember is akad, ilyen Lubomir 
Duris, aki 2016 óta kézilabdázik Gyön-
gyösön, a szezon végén azonban befejezi az 
élvonalbeli kézilabdázást. Elhagyja a csapa-
tot Mitar Markez is, aki 2017-ben érkezett 
a Mátraaljára, és a klub történetének egyik 
legeredményesebb játékosává vált. Ubor-
nyák Dávid válogatott irányító 2018 óta a 
farkasfalka egyik vezére, 151 mérkőzésen 
irányított, őt jövőre már a Grundfos Tata-
bánya színeiben láthatjuk. Ugyancsak Ta-
tabányára igazol az idén 38 esztendős Uros 
Vilovszki, aki Dávidhoz hasonlóan 2018-
ban érkezett Gyöngyösre. Nagy Benedek a 

következő szezonban szin-
tén Tatabányán szerepel 
majd, és távozik a farkasfal-
ka kötelékéből a 2019-től 
Gyöngyösön kézilabdázó 
Papp Bence is.

A klub nem sokkal a távo-
zók bejelentése után elkezd-
te bemutatni érkező játéko-
sait, lapzártánkkor a hatból 
négy poszton már tudhat-
tuk, kik lesznek a gyöngyösi 
farkasfalka új tagjai.

Érkezik mások mellett 
a 23 éves szlovák válogatott Martin Po-
tiszk, aki honfitársa helyét veszi át irányító 
poszton. Potiszk szerepelt a 2022-es Euró-
pa-bajnokságon, Gyöngyösre a Bundesliga 
2. osztályában szereplő Eisenach csapatától 
érkezik. A többszörös válogatott kapus, Bar-
tucz László Tatabányáról teszi át székhelyét 
városunkba, Menyhárt Máté, a fiatal, mégis 
tapasztalt balszélső pedig Kecskemétről iga-
zol Gyöngyösre. Az Uros Vilovszki helyére 

érkező beálló, Jóga Norbert ismerős lehet a 
gyöngyösi szurkolóknak, hiszen néhány év-
vel ezelőtt már játszott itt, majd a Mezőkö-
vesd és a Komló csapatát erősítette.

A klub a hetekben még egy nagy visszaté-
rőről tett bejelentést: a fizikai felkészítésért 
felelős szakmai stáb irányítását az együttes 
korábbi csapatkapitánya, Németh Tamás 
végzi majd, a vezetőedzőként Konkoly Csa-
bát váltó Bíró Balázs segítőjeként.

Csaknem teljes a jövő évi keret

Bartucz László a gyöngyösiek egyik nagy igazolása a 
következő szezonra
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Új műsorokkal, országosan ismert 
műsorvezetőkkel, még több 
helyi információval és érdekes 
beszélgetésekkel jelentkezik 2022. 
február 18-ától a Gyöngyösi TV.

Az átalakulás kapcsán Mikó Dalma főszer-
kesztő elmondta: az új műsorrend tükrözi 
a nézői elvárásokat, amelyeket a közelmúlt-
ban mértek fel az Ipsos Zrt. segítségével. 
Eszerint a nézők 63 százaléka elsősorban a 
helyi hírekre kíváncsi, emellett a kulturális, 
szórakoztató és a sporttal kapcsolatos tartal-
mak érdeklik a közönséget.

A megváltozott médiafogyasztási szo-
kásokat figyelembe véve a hagyományos 
híradó helyett óránként rövid hírekkel és 
időjárással jelentkeznek öt percben, minden 
hétköznap. A hírek háttérét a Gyöngyös Ma 
című műsorban világítják meg, amelyben a 
már jól ismert műsorvezetők – Ollé Elina és 
Szeniczey Csaba – beszélgetnek meghívott 
vendégeikkel. Péntek este jelentkezik az Ak-
tuális Extra című egy órás közéleti magazin, 

amelyben Kóczián Péter, a HírTV korábbi 
műsorvezetője járja körül a helyi és az orszá-
gos témákat vendégeivel.

A szórakoztatásról Tufescu Csenge és 
Nagy Zoltán gondoskodik az immár szom-
batonként jelentkező Nápolyiban. A maga-
zin még több információval és helyi érde-
kességgel szolgál annak köszönhetően, hogy 
a megszűnő Nappali című műsor témáit is 
magába foglalja. 

A kulturális tartalmakat, a színház, film 
és az egyéb művészetek bemutatását a Né-
zőtérben Lónyai Linda biztosítja vasárnap 
esténként.  

A helyi aktualitások mellett országosan 
ismert műsorvezetők és országos témák is 
megjelennek majd a Gyöngyösi TV adásá-
ban. Veiszer Alindától kiváló beszélgeté-
seket láthatunk jeles emberekkel, csakúgy, 
mint Gulyás Márton Partizán című műsorá-
ban. A Gyöngyösi TV-ben debütál először 
televízióban Mészáros Antónia videósoro-
zata, amelyben a gyermekkor jelentőségéről 
beszélget meghívott vendégeivel.

A Gyöngyösi TV átalakításáról 2022. 
január 27-én döntött a Képviselő-testület. 
Ennek értelmében a társaság Gyöngyösi 
Médiaközpont Nonprofit Kft. néven foly-
tatja tovább tevékenységét. Szabó Attila 
ügyvezető elmondta: a névváltás tükrözi 
egy olyan médiaközpont létrejöttét, amely 
megfelel a mai kor kihívásának, megteremti 
a szinergiákat a különféle médiatípusok kö-
zött és együttműködik a városban jelenlevő 
média szereplőivel. 

Megújul a Gyöngyösi TV

Hétköznap esténként óránként rövid 
hírek és Gyöngyös Ma néven helyi aktu-
ális témákat érintő beszélgetések várják 
a nézőket. Péntek esténként Aktuális 
Extra néven új közéleti magazin látható, 
Kóczián Péter vezetésével. Átalakulnak 
a már megszokott műsorok: szombat es-
ténként jelentkezik a Nápolyi szórakoz-
tató magazin, vasárnap esténként pedig 
a Nézőtér kulturális műsor. 

AGyöngyösi CLLD szervezet a 
helyi CLLD program keretében 
3 helyszínes EGÉSZség napot 
szervez 2022. május 14-én szom-

baton.
A rendezvény fókuszában a kapcsolódás 

áll: kapcsolat magunkkal, másokkal és a ter-
mészettel. 

A program sok innovatív elemet tartal-
maz, bízva abban, hogy igazi KÖZÖSSÉGI 
napot szervezünk, amiből hagyományt is 
teremtünk - ígérik a szervezők. 

Kiállítók, önkéntesek, támogatók,
szervezésben segítő civil szervezetek je-

lentkezését a kapcsolat@clldgyongyos.hu 
e-mail címre várják, 2022. március 20-ig.

Legyen valóban közösségi 
az EGÉSZségnap

Fo
tó

: B
er

zs
én

yi
 G

er
g

el
y 

- C
re

d
o

 M
ed

ia

Fo
tó

: G
yö

n
g

yö
si

 T
V



KULTÚRA 13

KATONADOLOG
A Magic Mike alkotóinak legújabb filmjében Briggsre (Channing 
Tatum), a folyton harc után ácsingózó, hedonista élvezetekben tob-
zódó exkatonára élete talán legfontosabb küldetése vár. Útra kell 
kelnie Luluval, a belga juhászkutyával, hogy még időben odaérjenek 
az állat bevetésen elhalálozott gazdájának a temetésére – aki egyben 
Briggs legjobb barátja is volt.

Márciusban is változatos foglalkozásokkal és 
programokkal várják az érdeklődőket Gyöngyös 
kulturális intézményei.

VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
05-én szombaton délelőtt 10.00 órakor, közös alkotói és előadói ta-
lálkozóra várja a Vachott Műhely a környék íróit, költőit és képzőmű-
vészeit. Az irodalombarát és alkotói egyesület a költészet napján ápri-
lis 11-én szeretné megjelentetni harmadik antológiáját.

11-én pénteken 17.00 órai kezdéssel nyílik meg Kakas Olívia 
„Kötelék” című kiállítása, amit Fajgerné Dudás Andrea képzőmű-
vész ajánl a látogatók figyelmébe.

NYOLCVANAS FIÓKKÖNYVTÁR 
21-én hétfőn 10.00 órakor az Egészség klubban folytatják Louise L. 
Hay amerikai motivációs szerző gyógyító technikáiról és pozitív fi-
lozófiájáról szóló videóinak vetítését. A foglalkozást Szalai Nikolett 
könyvtáros vezeti.

28-án hétfőn 14.00 órától Gombolyító – kézimunka kör várja a 
hölgyeket, ahol kiderül, hogy mi minden készülhet fonálból. A fog-
lalkozást Petrovics Éva könyvtáros vezeti.

25-én pénteken 10.00 órától Okos nagyi klub, 28-án hétfőn 
10.00-től pedig Babaolvasó klub várja az érdeklődőket.

GYEREKKÖNYVTÁR
Barkácsolásra fel! 26-án szombaton 09.00 órától kézműves foglal-
kozásra várják a kicsiket-nagyokat, szülőket-nagyszülőket egyaránt.

Idén ünnepli fennállásának 
hatvanadik évfordulóját a 
Vidróczki Néptáncegyüttes. A 
jubileumi esztendőt számos 
színes és élvezetesnek ígérkező 
programmal ünneplik.

A sorozatot a Start Műhelyben megrendezett 
évadnyitó táncház nyitotta, melyet Aranyos 

Norina és Patócs Donát vezetett, 
a talpalávalót a Tarsoly Népzenei 
Együttes húzta . A számos szakmai 
és városi kitüntetéssel rendelkező 
néptáncegyüttes az év folyamán kü-
lönböző programokkal színesíti az 
évfordulót. 

A tervek szerint ápri-
lis 10-én virágvasár-
napi körtáncra várják 
a Mátra Művelődési 
Központban a táncos 
kedvűeket, a Nógrád 
és a Matyó Táncegyüt-
tessel közösen. Ezt 
követi júniusban az 
együttes családi napja 
a Barátok terén. Ezt a 
programot szeretnék évről-évre 
ismétlődő hagyománnyá tenni. 
Nyár végén, augusztusban – ha 
a vírushelyzet is engedi – meg-
rendezik a Gyöngy Nemzetközi 
Folklórfesztivált. A több napos 

rendezvénysorozaton számos magyar és kül-
földi együttes is színpadra lép. 

December 2-án jön a monstre gálaműsor, 
amin a generációk legsikeresebb koreográfiáit 
mutatják majd be. A jubileumi évet decem-
ber 3-án zárják, a Vidróczki-bállal.
Mindezeken kívül természetesen az év során 
számos felkérésnek tesz eleget az együttes, fel-
lép többek között a Zalai Kamaratánc Feszti-
válon és a Lajosmizsei Szamócafesztiválon is.

Mit nézzünk a 
moziban?

Kulturális 
programajánló

Elstartolt a jubileum

Pörgős „hatvanasok” – hat évtizede változatlan a 
cél: a magas művészi színvonalon szórakozni és 
szórakoztatni

Fergeteges táncházzal kezdődött a jubileumi év 
eseménysorozata



MOZAIK14

A böjti szelek fújnak – manapság már kevésbé tudjuk, mit is jelent ez a közismert mondás. Nagyon régen a böjtölés igazán fel sem 
tűnt, mert egyébként is krumplis, tésztás, zöldséges ételeket ettek főként. A főzelékhez mindig csak kenyér volt, a kukoricakását 
tejjel fogyasztották. Valódi csemegének számított, amikor a nagymama a morzsolt kukoricát megfőzte, s mákkal, cukorral meg-
szórva kanalazták. Kedvenc volt a héjában (kemencében) sült krumpli is, amit kacsazsírba mártogattak, de persze épp csak egy 

kicsit... A böjti napokban pedig kifejezetten „soványan” főztek.
A középkorban rendkívül szigorú volt a böjt, szerdán, pénteken és szombaton csak kenyeret és sót fogyasztottak napjában egyszer, a jól-

lakás és a húsevés pedig a többi napokon sem volt megengedett. Ebben az időszakban nem főztek, sütöttek állati eredetű zsírral, a nagyböjt 
kezdete előtt minden olyasmit a kamrába tettek, amiről tudták: negyven napig nem fognak belőle fogyasztani (zsír, szalonna, kolbász). 
Helyettük sokféle főzeléket, aszalt gyümölcsöket, tojást és halat ettek. Böjti időszak alatt tilos volt lakodalmat, mulatságokat tartani. A böjt 
persze több vallásban is megtalálható: a perzsák, az egyiptomiak, a görögök, az indiánok is ismerték az elmélyülés eme formáját, a keleti 
tanok pedig a leghatásosabb testi és szellemi tisztítókúraként tartják számon. 

A Mátra ételeinek sajátosságát az adja, hogy a meghatározó palóc konyha elemei mellett a szlovák települések hagyományos ételei is 
megtalálhatók ezen a vidéken. A hús nélküli ételek nagy száma természetesen összefügg a szegényparaszti életformával, így nem véletlen, 
hogy káposztás és krumplis ételek is szép számmal megőrződtek napjainkig. Ezúttal egy a böjti időszakban bátran készíthető, kissé talán 
méltatlanul elfeledett finomságot szeretnék a figyelmükbe ajánlani.

Egy kiadós böjti étel – a 
krumplovnyika

KRUMPLOVNYIKA
Hozzávalók (4 adag)
1 kg burgonya
liszt
olaj, vaj, vagy zsír
30 dkg túró, vagy káposzta 

Ez az étel héjában főtt krumpliból készül, 
ezért érdemes legelőször a megmosott 
krumplit héjastul feltenni főni. Amikor már 
puha, várjuk meg, míg kissé lehűl, akkor 
húzzuk le a gumók héját, majd még melegen 
nyomjuk át őket krumplinyomón. Annyi 
marék lisztet adjunk hozzá, amennyi krump-
linyomónyi krumplit használtunk fel.

Sózzuk, majd dolgozzuk össze alaposan 
az összetevőket. Akkor jó, ha közepesen lágy 
tésztát kapunk, amit osszunk kis cipókra. 
Ezeket aztán nyújtsuk nagyjából fél centimé-
ter vastagságúra, s egy teflon palacsintasütő-
ben süssük meg a tésztánk mindkét oldalát. 
Ezeket kenjünk meg zsírral, vagy vajjal. 

Ízlés szerint megtölthetjük pirított ká-
posztával, vagy áttört túróval, de bátran kí-
sérletezhetünk egyéb töltelékekkel is.

Jó étvágyat kívánok!
Nagy Zoltán

mesterszakács
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Nyerjen mozijegyet! 
E havi keresztrejtvényünkben egy jeles 
nap, egy mozgóünnep nevét kere-
sünk. A két fősor összeolvasva adja a 
megfejtést.
A helyes megfejtéseket postán várjuk, a 
visszaküldők között két darab mozije-
gyet sorsolunk ki a Cinema Bridge mozi 
premier filmjeire.
Postacímünk: 3200, Gyöngyös, Göncz 
Árpád utca 4.
A borítékra kérjük, írják rá:  
Keresztrejtvény

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