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Magyarország választott. Az 
eredmény egyértelmű: a szava-
zók többsége ismét a Fideszre és 
Orbán Viktorra bízta az ország 
vezetését. Gyöngyösön az orszá-
gostól eltérő eredmény született, 
a városban leadott voksok több-
ségét Dudás Róbert, az ellenzéki 
összefogás jelöltje kapta, a válasz-
tókerület egészében azonban a 
fideszes Horváth László gyűjtött 
több szavazatot, így a következő 
ciklusban is ő képviseli majd térsé-
günket az Országgyűlésben. 

A választók akaratát el kell fogadnunk, a 
győztesnek pedig illik gratulálni – ahogy 
én is megtettem azt még a választás éjsza-
káján. Polgármesterként kötelességem a 
város érdekében továbbra is az együttmű-

ködés lehetőségeit kutatni, és még 
mindig vállalom azt, amit eddig 
is: ha képviselő úr hozzájárul a 
város fejlődéséhez, minden alka-
lommal meg fogom neki köszönni 
a segítségét. A sikeres együttmű-
ködéshez azonban mindkét félre 
szükség van, ezért bízom benne, 
hogy képviselő úr a jövőben gyak-
rabban tud eleget tenni a képvise-
lő-testületi üléseinkre szóló meg-
hívásnak, eljön rendezvényeinkre.

Az élet azonban megy tovább, 
az előttünk álló parlamenti ciklus 
pedig sorsdöntő lesz Gyöngyös és 
térsége életében. A Mátrai Erőmű 
átalakítása várhatóan 2025-ig 
lezárul, addig pedig nagyon so-
kat kell közösen dolgoznunk an-
nak érdekében, hogy az átállás, a 
szénbányászat megszüntetése mi-
nél kisebb krízist okozzon az itt 
élőknek. Ehhez jelentős segítsé-
get nyújthat az az átfogó kutatás, 
amelynek eredményeiről a Gyön-
gyösi Újság mostani számában 
olvashatnak.

Közben a város szépen fejlődik, 
uniós beruházásaink jó ütemben 
haladnak, nemsokára átadjuk a kí-
vül-belül megújult Mátra Művelődési Köz-
pontot, valamint a város új ipari területét, 
gőzerővel zajlik az építkezés a volt laktanya 
területén, és a Haller-Berényi-kastély meg-
újulása is megkezdődött.

A beruházásokkal járó munkák időn-
ként bosszúságot is okoznak a mindenna-
pokban, tapasztaljuk ezt az állami fenn-

tartású belterületi utak felújítása kapcsán 
is. A kivitelezőkkel és a beruházókkal fo-
lyamatosan egyeztetünk annak érdekében, 
hogy a munkák minél kisebb fennakadást 
okozzanak. Bízom benne, hogy a gyön-
gyösiek türelme kitart majd a felújítások 
végéig, és év végére megújult utakon köz-
lekedhetünk majd.

Kedves Olvasó!

Hiesz György
polgármester
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Jó kezekben a kutyák
Április elsejétől a Városgondozási Zrt vette át a gyöngyösi ebrendé-
szeti telep üzemeltetését. A városi cég az eddigi szellemben kívánja 
ellátni a feladatot, vagyis legfontosabb célja az lesz, hogy gazdát ta-
láljon az állatoknak. Ebben a korábbi üzemeltető, az Új Nap Egye-
sület is segítséget nyújt. Az új üzemeltető tervei között szerepel egy 
alapítvány létrehozása, hogy a felmerülő költségeket finanszírozni 
tudja, illetve szoros kapcsolattartást és együttműködést terveznek 
állatvédő egyesületekkel és menhelyekkel is.

Hat érmet hoztak el a 
mátrai borok
Az idei VinAgora Nemzetközi Borverseny szép sikereket hozott a 
Mátrai Borvidéknek. A megmérettetésen összesen 941 minta vett 
részt, 16 országból. A borverseny rendkívül erős mezőnyében több 
mátrai pincészet is kiválóan szerepelt: összesen négy arany- és két 
ezüstérmet érdemeltek ki a mátrai borok a zsűritől. Aranyérmet 
nyert a Dubicz Borászat & Szőlőbirtok, a Nyilas pincészet, a Bárdos 
Pincészet és a Kovácsik Pincészet, mindegyikük Sauvignon Blanc 
borral. A Dubicz borászat egy ezüstöt is „bezsebelt” a Zsizsi 2021 
borával, s ugyancsak ezüstérmes lett a Bárdos Pincészet 2021-es Ir-
sai Olivér bora.

A Mátrai borvidék pincészetei május 5-én a Stefánia Palotában 
mutatkoznak be a Mátrai Május 2022 rendezvényen.

Négyütemű  
útfelújítás
Csaknem 5 milliárd forintból valósul meg Gyöngyösön a nyugati 
elkerülő út építése, amely két részből áll – jelent meg az uniós beszer-
zési közlönyben. Az I. ütemben a több mint egy évtizede megépült, 
mintegy 3 kilométer hosszú elkerülő útszakaszon burkolatmegerősí-
tés  történik, míg a másodikban a város belterületén 4 utcát építenek 
és újítanak fel, mintegy 1,2 kilométer hosszúságban. A belterületi 
utcák felújítása négy ütemben, kora őszig valósul meg. A munkákat 
a HE-DO Építő Zrt. és a Colas Út Építőipari Zrt. nyerte el. A felújí-
tás után az érintett utak  – Damjanich János, Vachott Sándor, Petőfi 
Sándor, Szent Bertalan, Kossuth Lajos – önkormányzati tulajdonba 
kerülnek.

Üzentek a májusfák
Idén is elindította 50 májusfa – 50 szeretet című kezdeményezését a 
Mátra Művelődési Központ. Az akció tavalyi sikerét látva, a május el-
sejét megelőző hétben Gyöngyös Fő terén 50 fát díszítettek fel színes 
szalagokkal. A felékesített májusfákat az örökbefogadó személyek 
kedvesüknek címezhették. De természetesen a lehetőség nem csak a 
szerelmeseknek volt nyitott, bárki meglephette szerettét vagy barát-
ját egy díszes fával.

A bölcsődei dolgozókat köszöntötték Gyöngyösön a Bölcsődék 
Napján. Elismerésben részesült Molnárné Nagy Judit, a Dobó 
Úti Bölcsőde kisgyermeknevelője, valamint Sándorné Gyuris 
Mónika, a Visonta úti Bölcsőde és Családi Bölcsőde Hálózat 
munkatársa. Az eseményen a város vezetői köszöntötték Majzik 
Máriát, a Visonta úti Bölcsőde korábbi vezetőjét is, hiszen az 
intézmény fennállásának 50 éves jubileumát ünnepli

Szeretetfák - színes szalagok szállnak a szélben. Nem csak 
szerelmeseknek szól
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A kivilágítás tetszőlegesen változtatható
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Teljes fényben a Gyöngyös 
felirat
Immár teljes fényében pompázik a Gyöngyös felirat, miután elkészült 
a  led világítás. A felirat betűi minden este a közvilágítással egyidő-
ben kapcsolnak be és bármilyen színre beállítható lesz a világítás, a 
város valódi színfoltjává téve az új attrakciót. A képviselő-testület 
még tavaly októberben döntött arról, hogy egy nagyméretű turisz-
tikai városfeliratot helyez el a nagytemplom mögött kialakítva ezzel 
egy olyan pontot a belvárosban, amely tökéletesen alkalmas a kötele-
ző szelfik, fotók elkészítésére. Az attrakció pedig már a kezdetekben 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen nagyon sokan örökítet-
tek már egy-egy pillanatot a felirat társaságában.

Ha gyöngyösi közterületen észlelt kóbor állatot, állattetemet 
szeretne jelenteni, azt április esejétől a 70/933 3186 
telefonszámon teheti meg.
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Raktárcsarnokot 
avatott a Modine
Közel kétmilliárd forint értékű beruházás-sorozat részeként új, 3500 
négyzetméter alapterületű raktárcsarnokot épített a Modine Hun-
gária Kft. Gyöngyösön. Nyári Zsolt, a cég ügyvezető igazgatója az 
ünnepélyes avatón elmondta,  a projekt nem csak jövedelmezőbbé 
teszi a céget, de új munkahelyek is létesülnek. Az új raktár közvetle-
nül hat új munkatárs foglalkoztatását teszi lehetővé, de a következő 
fél évben további, mintegy 20-30 fős bővülés várható. 

Az ügyvezető hozzátette: a projekt a gyöngyösi telephely jövőjé-
nek is alappillére, melytől a következő pénzügyi évtől kezdve közel 
50 százalékos árbevétel-növekedést várnak.

Ismét lesz ruszin nap
Négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Gyön-
gyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a  Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt. pályázatán. 

Az összeget a XVII. ruszin kulturális nap megrendezésére fordíthat-
ja a szervezet. A képviselő-testület tagjai küldetésüknek tartják a ru-
szin kultúrával kapcsolatos hagyományok őrzését és népszerűsítését a 
város lakossága körében. Legnagyobb rendezvényük a ruszin kulturális 
nap, melyet minden esztendőben augusztus végén rendeznek meg.

További cégek 
betelepülését segíti az 
új iparterület
Több mint 600 millió forint támogatásból új ipari területet alakí-
tottak ki Gyöngyösön. A projekt célja, hogy új befektetőket csábít-
son a város térségébe, erősítse a helyi gazdaságot és új munkahelye-
ket hozzon létre. Hiesz György polgármester elmondta,  az új ipari 
terület iránt tucatnyi cég érdeklődik az önkormányzatnál, amelynek 
további tervei is vannak a területtel. Az elképzelések szerint ugyanis 
az ipari terület most megépült útját összekötnék a Déli külhatár út-
tal, így hozva létre a város egy új elkerülő útját.

Júniusban újabb 
választás
Kitűzte a Helyi Választási Bizottság a gyöngyösi, a  domb egy részét 
érintő  3-as számú egyéni választókerületben az időközi önkormány-
zati képviselőválasztás időpontját. A határozat értelmében a Tóth 
Szabolcs halálával megüresedett önkormányzati mandátum betölté-
séről 2022. június 26-án szavazhatnak a körzet választópolgárai.

A jelöltként indulni szándékozó választópolgárok legkorábban 
május 7-én vehetik át az ajánlóíveket, melyeken legalább 26 érvényes 
ajánlást kell összegyűjteniük a nyilvántartásba vételhez.

Több gyöngyösi vehetett át elismerést Egerben a Megyeházán. 
Év Heves Megye Sportolója díjban részesült Faragó Tamás 
önkormányzati képviselő  felterjesztése nyomán Gyallai Soma, a 
GYÖTRI Klub sportolója, valamint Kárpáti István alpolgármester, 
Faragó Tamás és Dr. Végh Attila képviselők ajánlása alapján 
Lévay Petra paratriatlonista. A Kékes Kutató Mentő Alapítvány 
Heves Megye Rendészeti és Közbiztonsági díjat vehetett át, 
míg a gyöngyösi képviselő-testület felterjesztése alapján Heves 
megyei Klímabarát díjat kapott a Kékes Turista Egyesület.

Több mint raktár: a további fejlődés alapköve

Máris sok befektető érdeklődik a terület iránt

Biztonságosan lehet közlekedni- Újjáépült a Csatorna-völgy 
régi fahídja. Még tavaly decemberben több közösségi oldalon 
jelent meg a hír, hogy balesetveszélyessé vált a híd. A felújításra 
azonban csak most került sor. Az Ördög-forrás közelében 
található műtárgy összes fa elemét újakra cserélte az Egererdő 
Zrt Mátrafüredi Erdészete.  A munkában részt vett a Mátra 
Erdészeti Technikum 12. C osztályának 16 fős csapata is.
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Gyöngyös önkormányzata 2022-
ben ismét meghirdeti a Rész-
vételi Költségvetés programot. 
A projekt lényege, hogy a város 

költségvetésének egy adott részéről a lakos-
ság közvetlenül dönthet. Alapvetően olyan 
javaslatokat várnak, melyek megvalósítási 
költsége 200 ezer és 4 millió forint közé 
esik.

Most minden gyöngyösinek adott a lehe-
tőség, hogy javaslatait eljuttassa az önkor-
mányzathoz, csupán egy jól megfogalma-
zott és konkrét ötlettel kell rendelkeznie.

Jelenleg három, a Vachott Sándor Városi 
Könyvtárban, a piactéri Hamza Plázában és 
a Bugát Pál Kórház szakrendelőjének első 
emeletén kihelyezett gyűjtődobozban, vala-
mint a városi honlap erre a célra létrehozott 
felületén, a reszveteli.gyongyos.hu aloldalon 
is várják a javaslatokat legkésőbb május 22-
ig. Az ötletekről később szavazni lehet majd, 
és azokat valósítják majd meg, amelyekre a 
legtöbben voksolnak.

A tavalyi évi részvételi költségvetés sikeré-
re alapozva az önkormányzat arra ösztönöz-
ni a lakosságot, hogy éljenek a demokrácia 
adta jogaikkal, szóljanak bele, hogy adófo-
rintjaikat milyen fejlesztésekre, milyen be-
ruházásokra költse az önkormányzat.

A 2021-es részvételi költségvetés ered-
ményeként megépült egy távolugrópálya a 
Kömlei Károly Sporttelepen, valamint az 
esélyegyenlőség jegyében öt belvárosi járda-
szakaszt akadálymentesítettek. 

Kárpáti István alpolgármester kérdésünk-
re válaszolva kifejtette, hogy a részvételi 
költségvetés önmagáért is hasznos intéz-
mény, ugyanakkor áttételes előnyökkel jár 
azzal, hogy lehetőséget biztosít az állampol-
gárok számára a közügyekbe való beleszólás-
hoz, ezáltal is erősítve a helyi demokráciát.
A RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGVETÉS 
MENETE
1. Javaslattétel – Fontos, hogy:
• a javaslatok az önkormányzat hatáskörébe 

tartozzanak. Egy javaslat lehet bármilyen 
jó, nem lehet megvalósítani, ha az önkor-
mányzatnak nincs hozzá megfelelő jogköre.

• a javaslatok 200 ezer és 4 millió forint közé 
eső összegből megvalósíthatóak legyenek.

• olyan javaslatokat várunk, amelyeknek a 
következő években számottevő fenntartá-
si költsége nincs.

• egy javaslat, illetve annak a megvalósulása 
ne egy-egy szűk csoport, hanem a városi 
közösség hasznára váljon.

2. Szűrés – Csak technikai jellegű, a fenti kri-
tériumok alapján.

3. Szavazás – A lakosság szavazással dönt, a 
legtöbb szavazatot elnyert javaslatokat pe-
dig az önkormányzat valósítja meg. Min-
den lakos három projektre szavazhat.

A projekt menetével és egyéb részletekkel 
kapcsolatban a reszveteli.gyongyos.hu alol-
dalon találnak bővebb tájékoztatókat.

DÖNTSÜNK KÖZÖSEN 
VÁROSI FEJLESZTÉSEKRŐL!

A közszolgáltató kéthetente 
szállítja el a gyöngyösi ingatlanok 
zöldhulladékát, azonban vannak 
helyzetek, amikor az ehhez 
biztosított lebomló zsák nem 
elegendő. Ilyen esetekben lesz 
hasznos az a négy zöldhulladék-
gyűjtő pont, amelyeket most 
alakítanak ki a különböző 
városrészeken. 

Korábban népszerű volt a gyöngyösiek köré-
ben a Heves Megyei Vízmű Zrt. gyöngyösi 
szennyvíztelepe előtt kialakított zöldhulla-
dék-gyűjtő, amelyet a gyöngyösi lakosok in-
gyenesen vehettek igénybe. Az európai uniós 
támogatással megvalósult felújítás során azon-
ban a szennyvíztelep működési technológiája 
megváltozott, így ez a lehetőség megszűnt.

A hulladékszállító kéthetente házhoz 
menő zöldhulladék-gyűjtést végez, amihez 
lebomló zsákokat biztosít, de akár edényben 
és kötegelve is kihelyezhető a zöldhulladék. 
Továbbra is ez a legegyszerűbb, legtisztább 

módja a zöldhulladék összegyűjtésének. 
Azonban előfordul, hogy nagyobb fák 

kivágása, gallyazása, vagy nagyobb meny-
nyiségű zöldmunka után a szolgáltató által 
biztosított lebomló zsák nem elegendő. A 
szennyvíztelepnél lévő gyűjtés megszűnésé-
vel nem maradt olyan lehetőség, amit ilyen 
esetben a gyöngyösiek igénybe tudtak volna 
venni, ezért döntött úgy az önkormányzat, 
hogy zöldhulladék-gyűjtő pontokat hoz lét-
re a városban, ahol ömlesztve elhelyezhető 
a zöldmunkák során keletkező hulladék. A 
zöldhulladék-gyűjtő pontokat az önkor-
mányzat kétheti rendszerességgel üríti majd.

A városban négy helyen alakítanak ki 
zöldgyűjtő pontokat önkormányzati terüle-
teken, ezzel is segítve a nagyobb mennyiségű 
zöldhulladék elhelyezését. Az első ilyen pont 
a Baross Gábor utcában, a vasút felőli olda-
lon jött létre, ami május 1-től használható. A 
többi zöldhulladék-gyűjtő pont kialakítása és 
helyszínének kijelölése folyamatban van.
Zöldhulladék-gyűjtő pontok Gyöngyösön:

• Baross Gábor utca keleti oldalán, a 25. és 
27/1 számú ingatlanokkal szemben, az 
önkormányzati „kiskertek” területe

• Északi külhatár utcával szemben, a Ma-
lom utcába vezető földút melletti zöldte-
rületen  

• Farkas Tamás utca folytatásában, a gará-
zsok melletti zöldterület

• Mátrafüred – a helyszín kijelölése folya-
matban van.
A zöldhulladék-gyűjtő pontokon csak 

ömlesztett zöldhulladék helyezhető el, 
kommunális vagy egyéb hulladék lerakása 
szigorúan tilos, a zöldhulladékot az edény-
ből vagy zsákból kiszórva kell elhelyezni. 

A helyszíneken térfigyelő kamerákat he-
lyeznek el, a nem rendeltetésszerű használat 
feljelentést von maga után.

Kérjük, hogy továbbra is vegyék igénybe 
a szolgáltató által nyújtott házhoz menő 
zöldgyűjtés lehetőségét a megadott feltéte-
lek szerint, és csak indokolt esetben vigyék a 
zöldhulladékot a zöldgyűjtő pontokra.

Zöldhulladék-gyűjtő pontokat alakítanak ki a városban
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Játszva fejleszti a gyerekek 
képességeit az az okosjáték, 
amely hamarosan valamennyi 
gyöngyösi óvodában megtalálható 
lesz. A grémium egyebek 
mellett a Gyöngyös Város 
Érdemes Pedagógusa kitüntetés 
odaítéléséről is határozott.

Gyöngyös valamennyi óvodája számára 
beszerzik azt magyar fejlesztésű digitális 
okosjátékot, amely elsősorban az iskola-
érettséghez szükséges képességek felméré-
sét és erősítését segíti. Az eszközt 2017 óta 
használják a Katona József Úti Tagóvodá-
ban, számos pozitív tapasztalattal, ezért a 
város most a többi nyolc tagóvoda számára 
is beszerzi az eszközt egy 23 hónapos lízing-
konstrukció keretében összesen közel 7 mil-
lió forintért.

A Digitális Okos Játék Óvodásoknak 
(DIOO) 3-7 éves gyermekek részére készült 
képességmérő és fejlesztőeszköz, egy egye-
dülálló komplex rendszer. A DIOO a sike-
res iskolakezdéshez szükséges készségeket 
játékosan fejlesztő eszköz, egy új, innovatív, 
teljes egészében magyar digitális fejlesztés. 
A DIOO billentyűzet és egér nélkül, érintő-
képernyőn irányítható program, amelyben a 
feladatokat hangutasítások alapján kapják 
a gyerekek. Az okosjáték lehetővé teszi az 
óvodások iskolaérettségi szintjének mérését 
és a szükséges képességek erősítését.

PÁLYÁZATOK 
NYUGDÍJASOKNAK ÉS 
POLGÁRŐRÖKNEK
Több pályázat kiírásáról is döntöttek a 
képviselők. A városban működő nyugdíjas 
szervezetek összesen 2,5 millió forint támo-
gatásra pályázhatnak, amit működésükre, 
tevékenységük, programjaik támogatására 
fordíthatnak. Ugyancsak pályázhatnak ön-
kormányzati forrásra a városban működő 
polgárőr egyesületek, amelyek támogatá-
sára 3 millió forintos forrást különítettek 
el. Az önkormányzat áprilisban már kiírta 
az egészségügyi-, kulturális-, oktatási-, szo-
ciális- és sporttevékenységek támogatására 
irányuló pályázatát, a 8 millió forintos kere-
tösszegre beérkezett támogatási igényekről 
ezt követően születik döntés.

Képviselői, alpolgármesteri és polgár-
mesteri keretek terhére 15 alapítvány tá-
mogatásáról döntöttek az áprilisi ülésen, az 
alapítványok összesen 975 ezer forint támo-
gatásban részesülnek.

BESZÁMOLÓ A 
KÖZBIZTONSÁGRÓL
A képviselő-testület meghallgatta a Gyön-
gyösi Rendőrkapitányság beszámolóját a 
közbiztonság helyzetéről. Ebből kiderült, 
2021-ben nagységrendileg ugyanannyi 
bűncselekmény történt a városban, mint 
a megelőző évben. Gyöngyösön 604 bűn-
cselekményt regisztráltak, ez a Gyöngyösi 
Rendőrkapitányság illetékességi területén 
elkövetett bűncselekmények 56 százaléka. 
A közterületen elkövetett regisztrált bűn-
cselekmények jelentősen, 266-ról 200-ra 
csökkentek. Gyöngyös területén tavaly a 
fenti adatok alapján kisebb növekedés volt 
tapasztalható a százezer lakosra jutó bűncse-
lekmények számában. A bűnügyi fertőzött-
ség csökkentése, a lakosság biztonságérze-
tének növelése érdekében a rendőri jelenlét 
továbbra is rendszeresen biztosított volt a 
településen – olvasható a rendőrségi beszá-
molóban, amely arra is kitér, hogy a Gyön-
gyösi Rendőrkapitányság nyomozás-ered-
ményességi mutatója 2021-ben az előző évi 
69,6%-ról 73,5 %-ra emelkedett.

A közlekedési balesetek száma jelentősen 
nem változott, ám míg 2020-ban két halá-
los baleset is történt a város útjain, 2021-
ben egy sem. A legtöbb közlekedési baleset 
emberi magatartás miatti hibákra vezethető 
vissza. Azok bekövetkezését alapvetően a 
közlekedési szabályok figyelmen kívül ha-
gyása, a felelőtlen, türelmetlen járműveze-
tés, és esetenként a tudatos szabályszegés 
eredményezte.

AZ ORSZÁG LEGJOBBJAI 
KÖZÖTT A VÁROSRENDÉSZET

A beszámoló bemutatásakor a rendőri ve-
zetők kitértek a Városrendészettel és a pol-
gárőr szervezetekkel folytatott eredményes 
együttműködésükre, ami jelentős mérték-
ben segíti a hatóság munkáját. A városban 
működő polgárőr egyesületek egyébként 
ugyanezen az ülésen számoltak be 2021-es 
tevékenységükről a képviselőknek.

A testület elé került a Városrendészet 
2021-es beszámolója is. A szervezet 2020-
ban kezdődött megújulásának kézzelfogha-
tó eredményei vannak, a Gyöngyösi Város-
rendészet mára az ország leghatékonyabban 
működő önkormányzati rendészetei közé 
tartozik. A gyöngyösi közterület-felügyelők 
2021 áprilisa és 2022 áprilisa között több 
mint ezer esetben intézkedtek, és bár dön-
tően csupán figyelmeztetést adtak ki, össze-
sen több mint 10 millió forintnyi bírságot 

is kiszabtak. Illegális hulladéklerakással 
kapcsolatos tevékenység miatt 62 esetben 
intézkedtek a városrendészek, akik kidol-
goztak egy eljárásrendet, amibe partnerként 
bevonták a kormányhivatalt és a rendőrsé-
get is. Az együttműködésnek köszönhetően 
felderítettek olyan visszaeső illegális szeme-
telőt, akire a kormányhivatal hárommillió 
forintot meghaladó bírságot szabott ki. A 
közterület-felügyelők 41 körözött személyt 
ismertek fel, és adtak át a rendőröknek, és a 
tavaly indult szomszédom a felügyelő prog-
ramnak is jelentős eredményei vannak, a la-
kosság 188 esetben tett bejelentést a körzeti 
rendészek felé a program tavaly októberi el-
indulása óta.

OKOSJÁTÉKKAL FEJLESZTIK 
A GYÖNGYÖSI ÓVODÁSOKAT

Ők a város 
érdemes 
pedagógusai
Döntöttek a képviselők a Gyöngyös 
Város Érdemes Pedagógusa kitüntetés 
odaítéléséről. Az elismerést minden 
évben egy óvodapedagógusnak, 
egy általános vagy művészeti iskolai 
tanárnak, illetve egy középiskolában 
vagy felsőoktatási intézményben 
tanító pedagógusnak ítélik oda. Idén 
Balázsné Csörgő Judit és Tóthné 
Petes Marianna, a Jeruzsálem Úti 
Tagóvoda pedagógusai megosztva 
kapták meg az elismerést, mellettük 
Várady Béla Imre, a Gyöngyösi 
Felsővárosi Általános Iskola tanára, 
illetve Dencs Árpád Antal, a 
Mátra Erdészeti Mezőgazdasági 
Vadgazdálkodási Szakképző Intézet 
pedagógusa veheti át az elismerést.
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A tömeges munkanélküliségtől, 
a vállalkozások megszűnésétől 
és az elvándorlástól félnek a 
leginkább az emberek a Mátrai 
Erőmű tervezett átalakítása 
során – ez derül ki az Energia 
Klub Szakpolitikai és Módszertani 
Intézete által tavaly március 
és idén  április között készített 
kutatásából. Az úgynevezett 
COAL-OUT projektben azt is 
vizsgálták a szakértők, miként 
hat a lignitalapú energiatermelés 
kivezetése a térség gazdaságára.

A szakértők az elmúlt egy év során a kér-
dőíves kutatás mellett több érintettel, így 
a Mátrai Erőmű vezetésével, a környékbeli 
települések polgármestereivel, szakszerve-
zeti képviselőkkel, településfejlesztési szak-
emberekkel, környezetvédelmi szakértőkkel 
és a témában kutató szakértőkkel készítettek 
mélyinterjút. 

A projekt keretein belül lakossági fóru-
mokat is tartottak, ezeken többek között azt 
a három témakört járták körül, hogy miként 
érinti az erőmű átalakítása a környék gazda-
ságát, mi lesz az erőmű dolgozóival, illetve 
mennyire elégedett a lakosság az átalakítás-
ról kapott információkkal. 

TERVEK AZ ÁTALAKÍTÁSRA 
A Mátrai Erőmű jelenleg is vegyes techno-
lógiával működik, a 884 megawatt (MW) 
összteljesítményű lignitblokkok adják a 
villamosenergia-termelés döntő részét, 
mellette működik egy 66 MW teljesít-
ményű gázblokk és  egy 16+20 MW-os 
naperőmű is. A jelenlegi tervek szerint a 
visontai és a bükkábrányi bánya három év 
múlva, azaz 2025-ben bezár. Ezután meg-
történik a bányaterületek kármentesítése 
és rekultivációja, ami akár évtizedekig is 
eltarthat. 

Ezzel párhuzamosan kialakítanak egy 
500-650 MW kombinált ciklusú gázturbi-
nás blokkot, egy 200 MW-os fotovoltaikus 
napelemparkot és egy 38 MW teljesítményű 
hulladékégetőt. Az átalakítás révén nagyobb 
hangsúly kerül a megújuló energia alapú 
technológiákra, ezzel pedig csökken a szén-
dioxid (CO2) kibocsátás. Hogy ez valóban 
elegendő-e, lásd bővebben az E-misszó című 
keretes összefoglalóban.

MIT GONDOL A 
LAKOSSÁG?
Az Energia Klub felméréséből kiderül, hogy 
gazdaságilag bármennyire is stratégiai jelen-
tőségű a hulladékégető megaberuházás, nem 
az újrahasználatot és az újrahasznosítást 
fogja ösztönözni. Ez a nyilvánvalóan helyt-
álló megállapítás pedig erősen megosztja
a közvéleményt és a tudományt egyaránt. 
Mindezek alapján a tanulmány készítői sze-
rint lényegesen nagyobb hangsúlyt kellene 
fektetni a minél széleskörűbb lakossági tájé-
koztatásra. 

Elsősorban az foglalkoztatja az embere-
ket, hogy az új technológiák (gáz, hulla-
dék, biomassza) hogyan biztosítják a javuló 
környezetet és a megfelelő levegőminőséget 
a az erőmű környezetében élő több tízezer 
ember számára. 

Az átalakítás kapcsán egyéb aggályok is 
felmerültek: az emberek egyik legnagyobb 
félelme, hogy jelentősen nő majd a mun-
kanélküliség, hiszen az új technológiák 
várhatóan nem igényelnek majd akkora hu-
mánerőforrást, illetve lesznek olyan munka-
vállalók, akiknél az átképzés megvalósítása  
nem feltétlenül lehetséges. A megkérdezet-
tek jelentős többsége, mintegy 45 százaléka 
tart attól, hogy az Erőmű átalakítása miatt 
megugrik a munkanélküliség és csupán 14 
százalék az, aki egyáltalán nem tart ettől a 
veszélytől.

A munkanélküliség kérdése mellett hang-
súlyosan jelennek meg az erőműhöz kap-
csolódó vállalkozások megszűnésével kap-
csolatos félelmek, a gazdasági visszaesés és a 
fiatalok elvándorlása.

Az aggályok és a félelmek ellenére a lako-
sok többsége támogatja az Erőmű átalakításá-
nak tervét. A válaszadók 45 százaléka inkább 
támogatja, hogy a Mátrai Erőmű nem fog 
lignitet felhasználni, míg 34 százalék inkább 
nem támogatja a lignit kivezetését. Utóbbi 
csoportba leginkább az erőmű dolgozói tar-
toznak, illetve akik vállalkozásuk tevékenysé-
ge vagy háztartásuk jövedelme által közvetle-
nül is érintettek.

GAZDASÁGI 
HATÁSOK
A térségben számtalan multinacionális válla-
lat van jelen, mint a Bosch, az Apollo Tyres 
vagy éppen a GIANT. Azonban a Mátrai 
Erőmű, a Heves Megyei Iparkamara 2019-
es elemzése szerint a legerősebb vállalatok 
rangsorában még mindig a 2. helyet foglalja 
el a hozzáadott érték és a foglalkoztatottak 
számának tekintetében, annak ellenére, hogy 
ez a két mutatószám az utóbbi évtizedekben 

Élet a lignit után
AZ EMBEREK TÖBBSÉGE TÁMOGATJA  
A MÁTRAI ERŐMŰ ÁTALAKÍTÁSÁT

E-misszió 
Az erőmű 2025 után új termelési 
portfóliójával ugyan a jelenleginél vár-
hatóan évi 3 millió tonnával kevesebb 
szén-dioxidot juttat majd a légkörbe, 
de a gázturbinás blokkjai továbbra 
is jelentős CO2 kibocsátással terhelik 
majd a környezetet. Ez – attól függően, 
hogy a blokkok meddig maradnak 
működésben – további beavatkozások 
nélkül a 2050-es klíma semlegességi 
cél elérését veszélyezteti és továbbra is 
erősíti a klímaváltozást. A jelentős szén-
dioxid-emisszió mellett a gázturbinás 
blokkok függőséggel is járnak, hiszen 
a hazai készletek hiányában a földgázt 
külföldről,  elsősorban Oroszországból 
kell beszerezni.
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Az állásomat fogja veszélyeztetni

A saját vállalkozásom megszűnését fenyegeti

Településem gazdasái fejlődése vissza fog esni

Háztartásom tüzelőanyaga, a lignit nem fog rendelkezésre állni

Tömeges munkanélküliséghez vezet
A Mátrai Erőmű átalakítása miatt más nagyvállalatok is 

elhagyják a térséget
Nagy lesz az elvándorlás / a �atalok nem fognak itt maradni

Nem indulnak új vállalkozások a környéken

Az erőműhöz kapcsolódó vállalkozások fognak megszűnni

Nem látok veszélyt az Erőmű átalakításához kapcsolódóan
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Milyen veszélyeket lát a Mátrai Erőmű átalakításában?
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folyamatosan csökken. Így tehát egyértelmű-
en kijelenthető, hogy az erőmű jövőjének ala-
kulása az egész megye gazdasági fejlődésére 
nézve fontos és hatással van.

Az átalakítással megnyíló lehetőségeket 
illetően a válaszadók többsége továbbra is 
az erőmű dolgozójaként képzeli el a jövőjét, 
ugyanakkor sokan vannak, akik a meglévő 
megyei nagyvállalatoknál helyezkednének el. 
Sokan nyitottak a megújuló energiák irányá-
ba, így nem tartják elképzelhetetlennek, hogy 
az energiahatékonyság területén helyezked-
nek el. Az elvándorlás – akár más térségbe, 
akár egy másik országba – szintén hangsúlyos 
lehetőségként jelenik meg.

Az új kihívásokkal azonban nemcsak a 
munkavállalóknak, hanem a kapcsolódó 
vállalkozásoknak is szembe kell nézniük. 
A szakértők szerint kérdés, hogy mennyire 
nyitottak a helyi kis- és közepes vállalkozá-
sok arra, hogy ők is részt vegyenek a zöld 
átállásban, illetve rendelkeznek-e olyan in-
novatív ötletekkel, amelyek a zöldgazdaság 
térnyerését alapozhatnák meg, akár meg-
lévő vállalkozások fejlesztésével, akár újak 
alapításával. Az átképzéseket segíti a LIFE 
projekt, melyről bővebben olvashat keretes 
összefoglalónkban.

AZ ÁTALAKÍTÁS VESZÉLYEI
Abban valamennyi szakértő egyetért, hogy 
környezetvédelem és a CO2 kibocsátás 
szempontjából az átalakítás már most sür-
gető. Ugyanakkor a lignit kivezetése veszé-
lyekkel is jár. Egyelőre nem tudni, hogy a 
lignit energiatermelési és bányászati tevé-
kenységének leállításával kieső GDP-t az új 

technológiák, fejlesztések képesek lesznek-e 
pótolni. Így az erőmű gazdasági jelentősége 
tovább csökkenhet, amely végső soron He-
ves megye gazdaságára nézve alacsonyabb 
hozzáadott értéket jelent, illetve csökkenek 
az iparűzési adók, végső soron pedig mun-
kahelyek szűnnek meg.

GYÖNGYÖS ZÖLD 
IRÁNYBA FORDUL
Gyöngyös az erőmű térségének legnagyobb 
települése, amely kiemelt szerepet tölt be 
Heves megye és a környék gazdaságában, és 
amely igyekszik stratégiái, fejlesztései során 
a gazdasági előnyök mellett a környezeti, 
társadalmi és klímavédelmi szempontokat is 
figyelembe venni. Bár a gazdaság jelenleg a 
feldolgozóiparra, gépiparra épül, a jövőben 
Gyöngyös vezetése szeretné a Mátra közel-
ségét kihasználva a turizmust fejleszteni, 
illetve lehetőség szerint előtérbe helyezni a 
zöld gazdaságot. Így tervben van a település 
termálvíz-adottságait kihasználva geotermi-
kus alapú áramtermelő rendszer telepítése, 
melyhez a város tavaly Európai Uniós fej-
lesztési forrást nyert.

A tanulmány készítése során, a gyöngyösi 
városvezetéssel készített interjún elhang-
zott, hogy kiemelten fontos, hogy az erőmű 
átalakítása és Gyöngyös fejlesztése egymás-
sal összehangolva történjen, hogy a folya-
matban lévő és jövőben induló projektek 
egy irányba haladva, közös célt szolgáljanak, 
egymást erősítve a térség fenntartható fejlő-
dését szolgálva.

Igazságos átmenet 
Az elképzelések szerint az erőmű tech-
nológiai átalakítása átfogó térségfej-
lesztési programként valósulna meg, 
amelynek finanszírozására 103 milliárd 
forint támogatást igényelt a kormány 
három megye (Heves, Borsod, Baranya) 
vonatkozásában az Európai Uniótól, 
hogy a foglalkoztatás továbbra is biz-
tosított maradjon a térségben. Ennek 
részeként az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium és az Európai Unió illeté-
kes végrehajtó ügynöksége tavaly de-
cemberben aláírt egy 5,2 milliárd forint 
költségvetésű támogatási szerződést, 

Bizonytalan sorsok 
A Mátrai Erőmű jelenleg körülbelül 
2100 munkavállalót foglalkoztat. 
Közülük több, mint 500 dolgozó vonul 
nyugdíjba 2025-ig, így az átalakítás 
során a fennmaradó 1500 munkavállaló 
sorsát kell kezelni. Közülük azonban 
1200 munkavállaló jövője biztosnak 
látszik, az erőmű belső humánerőfor-
rás-felmérése szerint ennyien lesznek 
azok, akiket tovább tudnak majd 
foglalkoztatni az új technológiákkal, 
bánya rekultivációval és karbantartási 
feladatokkal. Tehát 250-300 jelenle-
gi munkavállaló sorsa bizonytalan. 
Lehetséges, hogy a vállalat őket nem 
tudja majd tovább foglalkoztatni, erről 
2023-ig döntenek.

amely a Nemzeti Energia és Klímaterv 
végrehajtását, valamint a Mátrai Erőmű 
fenntartható és igazságos átmenetét 
segítő „LIFE-IP North-HU-Trans” projekt 
végrehajtását rögzíti.

Milyen lehetőségek lesznek az erőműhöz
kapcsolódó dolgozóknak?

0 50 100 150 200 250

Továbbra is az erőműnél történő munkavállalás

A Mátrai Erőmű ipari park területén üzemelő 
vállalatoknál történő elhelyezkedéssel

Átképzés más területre, és elhelyezkedés 
a Mátrai Erőmű vagy az ipari parkján kívül

A megújuló energiák, energiahatékonyság 
területén történő munkavállalás

Meglévő megyei nagyvállalatoknál 
(pl. Bosch, Apollo Tyres) való elhelyezkedés

Saját vállalkozás alapítása

Helyi kis- és középvállalkozásoknál való elhelyezkedés

Elvándorlás az ország másik térségébe

Elvándorlás külföldre

Újonnan betelepülő nagyvállalatoknál való elhelyezkedés
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A lignit kitermelése a tervek szerint 2025-ben befejeződik
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Az áprilisi országgyűlési 
választáson a szavazásra 
jogosultak 69,59 százaléka 
ment el szavazni, a Fidesz–KDNP 
listájára 2 735 018 fő szavazott, 
ami 54 százalékos eredményt 
jelent. Heves megye 2-es számú 
választókörzetében Horváth 
László, a Fidesz-KDNP jelöltje 28 
878 szavazattal a voksok 54,9 
százalékát szerezte meg, míg 
Dudás Róbert, az egyesült ellenzék 
jelöltje 19 148 szavazattal 36,4 
százalékot ért el. 

Az idei választás 69,59 százalékos részvételi 
aránya kevéssel ugyan, de elmarad a 2018-as 
70,22 százalékos részvételtől.  A szavazatok 
teljes feldolgozottsága után kiderült, hogy 
a Fidesz–KDNP listája 2 735 018 szavaza-
tot gyűjtött be, ez számukra 54 százalékos 
eredményt jelent. 2018-ban 49,27 százalé-
kot szerzett a párt, tehát az idei választáson 
az ellenzéki összefogással szemben jobb 
eredményt értek el, mint négy éve, ami-
kor a Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP és 
a Momentum külön-külön listával indult. 
Az ellenzéki összefogás 1 804 740 szavazata 
34,44 százalékot jelent. Az ellenzéki pártok 
egyénileg ennél jóval többet, összesen 43 
százalékot kaptak 2018-ban. 

A MEGLEPETÉS A MI 
HAZÁNK SZEREPLÉSE

A parlamentbe 135 képviselő ülhet be a 
Fidesz-KDNP színeiben és 57 az ellenzéki 
összefogás pártjai által delegálva. Pártokra 
lebontva a legerősebb DK mellett a má-
sodik legnagyobb frakciót a Momentum 
adja majd, míg a Jobbik már csak a harma-
dik legerősebb ellenzéki pártnak számít. A 
választás egyik nagy meglepetése a Mi Ha-
zánk Mozgalom 5,88 százalékos eredménye, 
amellyel végül 6 képviselőt delegálhatnak a 
Parlamentbe.

A választásokon a legnagyobb különb-
ség az egyéni választókerületekben volt 
a 4 évvel ezelőtti eredményhez képest, 
a 106 körzetben 88-16-os végeredmény 
született a kormánypárt javára. A Mi Ha-
zánk egyetlen egyéni jelöltje sem tudott 
nyerni. Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Heves 
megyében a kormánypárt átlagosan 8-10 
százalékot  erősödött a négy évvel ezelőtti 
eredményéhez képest, ami kiugróan magas.

VÁLASZTÁS GYÖNGYÖSÖN
Heves megye 02-es számú egyéni válasz-

tókerületében négy évvel ezelőtt Vona Gá-
bor, a Jobbik volt elnöke szoros küzdelem-
ben, mindössze 2000 szavazattal kapott ki 
Horváth Lászlótól, idén a szintén jobbikos 
Dudás Róbert, az Egységben Magyarorszá-
gért jelöltje már jelentősebb szavazat-kü-
lönbséggel maradt alul a Fidesz jelöltjével 
szemben. A fideszes jelölt 28 878 szavazatot, 
a szavazatok 54,9 százalékát szerezte meg, 
míg Dudás Róbert 19 148 szavazattal 36,4 
százalékot ért el. Hajdara Roland, a Mi Ha-
zánk jelöltje 5,9 százalékos (3 141), Érsek 
Zsolt független jelölt 1,7 százalékos (915), 
Barna Richárd (MeMo) 0,9 százalékos 
(505) eredményt ért el.

Ami a szavazókörös eredményeket illeti, 
Gyöngyösön kiegyenlített volt a verseny, 
Horváth László és Dudás Róbert egyaránt 
15-15 szavazókörben végzett az élen, több 
helyen Horváth László győzött magabizto-
san, de voltak olyan körzetek is, ahol Dudás 
Róbert 50, vagy akár közel 100 szavazattal is 
többet szerzett riválisánál. A legtöbb gyön-
gyösi szavazókörben nagyon szoros volt az 
eredmény, több helyen is mindössze 3 szava-
zattal kapott többet egyik vagy másik jelölt. 
Ugyanakkor Gyöngyösön kívül Mátraballa 
és Parádsasvár kivételével minden településen 
(53) a kormánypárt jelöltje győzött. 

Ez azt jelenti, hogy a Heves 02-es egyéni 
választókerület országgyűlési képviselője a kö-
vetkező négy évben ismét Horváth László lesz, 
aki azóta már át is vette megbízólevelét. Az 
eseményen a Fidesz-KDNP politikusa hangsú-
lyozta, hogy ezentúl mindenkit képviselni fog, 
aki hozzá fordul, és folytatni fogja a korábban 
megkezdett munkáját. Képviselői mandátuma 
alatt a megvalósítandó tervek közé sorolta a 
nyugati elkerülőút befejezését, illetve az északi 
elkerülőút építésének megkezdését, de fontos-
nak tartja a mátrai turisztika fejlesztését is.

Újabb Fidesz kétharmad

Elemzői értékelés
Nagy Attila Péter politikai elemző a 
Gyöngyösi TV Aktuális Extra című műso-
rában a választásokat értékelve kiemelte 
a Fidesz jelentős erőforrás-többletét és 
az egyesült ellenzék miniszterelnök-je-
löltjének elhibázott kampányát.

Horváth László átveszi megbízólevelét a 
Gyöngyösi Városházán
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HE-DO B. Braun Gyöngyös 
csapata véghezvitte a lehetetlent: 
hazai pályán legyőzte a bajnoki 
címvédő és listavezető Pick Szeged 
együttesét.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös élvonalbeli 
férfikézilabda-csapata időről időre bebizo-
nyítja, hogy képes borítani a papírformát: 
amikor 2017-ben hazai pályán döntetlent 
értek el a Szeged ellen, vagy amikor egyetlen 
másodpercre voltak a győzelemtől Veszp-
rémben a bajnokság tavalyi kiírásában. Ez-
úttal pedig a gárda véghezvitte a lehetetlent: 
hazai pályán legyőzte a bajnoki címvédő és 
listavezető Pick Szeged együttesét.

A gyöngyösiek szinte végig a kezükben 
tartották a mérkőzést, és a végjátékot is bír-
ták energiával. Az utolsó percben Varsandán 
Milán egy rendkívüli góllal biztosította be a 
győzelmet: a balszélső a játékvezetők passzív 
jelzésénél bedobáshoz készült, ám a csapatnak 
mindössze egy passzra volt lehetősége, ezért 

Varsandán merészen rálőtte a labdát az oldal-
vonalról, Mikler pedig nem tudott hárítani. 

A gyöngyösi együttes azóta is remekül 
szerepel, a Liga Kupában a sorozat 2019-es 

győzteseként ismét sikerült kivívnia a szerep-
lést a döntőben, így mindössze egy párharc-
ra vannak a történelmi Ligakupa-győzelem 
megismétlésétől.

A gyöngyösi farkasok legyűrték 
a szegedi bikákat

A Szeged elleni győzelmet játékosok és szurkolók együtt ünnepelték
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Két tonna élelmiszert gyűjtöttek 
A Gyöngyösi Kézilabda Klub játékosai nem csak a pályán 
küzdenek a városért. A kézisek és a Mátra Lions Club aktivistái 
két tonna tartós élelmiszert gyűjtöttek össze áprilisban, amit az 
orosz-ukrán háború elől menekülők, vakok és gyengénlátók, 
cukorbetegek és rászoruló gyermekek között osztanak szét. A 
kezdeményezéshez számos cég és sportegyesület hozzájárult, 
de a gyöngyösiek is segítették a jótékonysági célt a TESCO 
üzletsoron történő gyűjtés során.

A kézilabdásokhoz és a Lions aktivistáihoz Miss Mood is csatlakozott

Igazi sztárparádét kínál a  május 
11-én startoló  a Tour de Hongrie, 
hazánk legnagyobb kerékpáros 
körversenye.  

Immár 43. alkalommal pattan biciklire a hazai 
és nemzetközi kerékpársport krémje a Tour de 
Hongrie keretében, amelyet ezúttal május 11. 
és május 15. között rendeznek meg. Hazánk 
legrangosabb kerékpáros körversenyén tizen-
egy WorldTeam és kilenc ProTeam adta le a ne-
vezését. A sztárcsapatok mellett két kontinen-
tális klub, a magyar bajnoki címvédő Filutás 
Viktorral érkező Adria Mobil, illetve a 2019-es 
magyar bajnok Szarka Gergelyt foglalkoztató 
Giotti Victoria-Savini Due, valamint a magyar 
válogatott kap lehetőséget a bizonyításra.

Az öt napos verseny egyik legna-
gyobb kihívást jelentő szakasza a 
Kékestetői befutóig tartó záró etap. 
Így a végső győzelemre a kiváló hegyi 
menők, a belga Ben Hermans, illetve 
az olasz Antonio Tiberi a legesélye-
sebb, várhatóan komoly kihívókkal.
ÚTLEZÁRÁSOK

A verseny ideje alatt az úton köz-
lekedők szakaszos útlezárásokkal 
találkozhatnak, rendőri biztosítással. 
Ezek pontos helyszíne és időpontja a 
térképen jelölve van. A szervezők ké-
rik a lakosságot, hogy a verseny ide-
jére járműveikkel a verseny útvonalá-
val érintett közutakon (Mátrafüred, 
Sástó, Mátraháza) ne parkoljanak.

A legkiválóbb kerékpárosok feszülnek egymásnak

Gyöngyös

Verpelét

Mátrai úti lakótelep

Nyolcvanas
lakótelep

Háromhányás

Felsőváros

Mátrafüred

Gyöngyössolymos

Tarnaszentmária

Pálosvörösmart

Mátraderecske

Parádsasvár
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DOWNTON ABBEY: EGY ÚJ KORSZAK
Az egyébként mindig békés Downton élete felbolydul, ami-
kor Violet talányos bejelentést tesz: a birtokába került egy 
pazar villa a festői, dél-franciaországi tengerparton. Mint 
az várható, a család egyik része rögtön felkerekedik a nap-
sütésben gazdagabb új vidék felé, ám az otthon maradók 
élete sem maradhat nyugodt, mivel egy nagymenő film- 
producer úgy dönt, Downtonban szeretné leforgatni leg-
újabb sikervárományos alkotását. Imádott szereplőgárdánk 
visszatér egy második mozifilm kedvéért, és ezúttal csat-
lakozik hozzájuk Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie 
Baye és Dominic West is ebben a remek humorú, csodásan 
nosztalgikus hangulatú, izgalmas, romantikus történetben.

Idén is benépesült a könyvtárpark 
a magyar költészet napján, ahol 
ötödik alkalommal tartották 
meg a Verstér elnevezésű, egyre 
népszerűbb programot.

Magolcsay Nagy Gábor, a városunkba költö-
zött költő nyitotta meg a rendezvényt. Mint 
elmondta: neki kétszer mentette meg az éle-

tét a költészet, először kamaszként mikor a 
fájdalmait, feszültségeit  terápiás jelleggel 
ki tudta írni magából, másodszor pedig kö-
zépkorúként, amikor kikanyarodott az élet 
alóla. Ekkor pár felkérés segített abban neki, 
hogy a költészetbe kapaszkodva írjon, de 
ekkor már nem csak önmagán segített vele 
– tette hozzá a költő. 

A Versmaratonon a fiatalok és az időseb-
bek és részt vettek. A 
legifjabbak között Dudás 
Attila második osztályos 
tanuló egy Romhányi 
József művel, az „Interjú 
a farkassal, aki állítólag 
megette Piroskát”  című 
verssel készült, amivel 
már területi versenyt is 
nyert. 

Itt debütált a Vachott 
Irodalombarát Kör har-
madik antológiája is, 
Harmadik szólam cím-
mel, aminek a borítóját 
Debrei Éva alkotta meg. 

Kihirdették a Kisfaludy Sándor születé-
sének 250. évfordulójához kapcsolódóan, 
valamint a zenei részleg által kiírt alkotói 
pályázatok nyerteseit is. 

A verspályázat díjazottjai: I. Füleki Gábor 
és Kisszőlősi Szánthó Lóránt; II. Végh Attila 
dr. és Debrei Mátyás; III. helyezettek: Pász-
tor Piroska és Bakos Orsolya. Különdíjasok: 
Molnár G. Krisztina és Fodor Zoltán

Az illusztrációs pályázaton első helyezést 
kapott Mátra Márta,  Kékesi Mária és  Má-
lik Béla előtt. Itt különdíjakat is osztottak, 
melyeket Turányi Terézia, Hiti Éva és Kiss 
Szabó Márta vehetett át.

A megzenésített versek kategória győz-
tese a Debrei Mátyás,  Pásztor Piroska: 
Évszakok című versének megzenésítésével, 
valamint a Keira and the Boys, akik  Dr. 
Végh Attila: A költészetről című versét ze-
nésítették meg. 

A programban szerepelt továbbá MAPoe-
try Workshop és kitelepültek a képzőművé-
szek is. Az egész napos rendezvényt Pápai 
Erika Jászai Mari-díjas színésznő zárta egy 
zenés irodalmi esttel.

A Kairosz kiadó gondozásában je-
lent meg Molnár Pál: Gyöngyös 
- A Mátra kapuja című könyve, 
amely a féltett kishazák sorozat 

22. kötete. 
A szerző fél évszázaddal ezelőtt végezte el 
középiskolai tanulmányait, a könyv erről a 
jubileumról is megemlékezik. Molnár Pál a 

Gyöngyösi televízió Nézőtér című műsorá-
ban elmondta: Gyöngyös történelmét már 
évtizedek óta meg akarta írni. Tíz sodorvo-
nal található a könyvben, amely a múltból 
indul el és a jelenbe érkezik meg. Molnár 
Pál számára Gyöngyös egy óceán, amiből – 
mint fogalmazott – csak kis tengereket, öb-
löket ismerünk, holott egy kimeríthetetlen 

értékhalmaz, értékkincstár, amit érdemes 
minél alaposabban felfedezni. 
A könyv számos érdekességet is bemutat az 
olvasóknak. Megtudhatjuk például, hogy a 
Barátok templomának oldalhajójában lévő 
festmény bal sarkában felfedezhetjük a vá-
ros 200 évvel ezelőtti látképét is. A könyvet 
Molnár Csenge-Hajna fotói egészítik ki.

Könyvajánló: 
Molnár Pál: Gyöngyös – A Mátra kapuja

Mit nézzünk a 
moziban?

Verstér 2022

Évről-évre a versbarátok egyik legfontosabb ünnepe a 
gyöngyösi VersTér
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Májusban is változatos foglalkozásokkal és 
programokkal várják az érdeklődőket Gyöngyös 
kulturális intézményei.

VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
6-án pénteken 17.00 óra kezdéssel nyílik meg Szolcsák Gyula 

amatőr festő „Sokszínű próbálkozások” című kiállítása.
13-án pénteken 17 órától Babus Enikő könyvtáros Szollár Bencé-

vel beszélget legújabb: Egy szál rózsa című könyvéről.

NYOLCVANAS FIÓKKÖNYVTÁR 
23-án hétfőn 10 órakor az Egészség klubban Pancsor Erzsébet 

fog előadást tartani, viruló kert bővelkedő élet címmel. 
27-én pénteken 10.00-től Okos nagyi klub, 30-án hétfőn 10.00 

órától pedig Babaolvasó klub várja az érdeklődőket.
28-án szombaton 9 órakor hétvégi fabrikálásra várják a kézmű-

veskedni vágyókat.

SZABADTÉRI PROGRAM: GYÓGYNÖVÉNY-
SÉTA
A gyógynövények májusi virágzása idején egy kellemes sétára hív 
Stál Mária fitoterapeuta, amelyen alap ismeretekre tehetnek szert 
a gyógynövények felismerésében. Az erdőben vörös és sárga jáspis, 
kalcedon természetes kövek formagazdagságában lehet gyönyörköd-
ni, Kékestető, Sárhegy és a közeli települések panorámája mellett.

Útvonal: Borhy kasély - Bárány domb, Sósi rét tanya - Bacsó kút 
Időpont: 2022.05.15. vasárnap Találkozó: Gyöngyöstarján, 

Borhy kastély bejárata előtt  9:45 óra  Indulás: 10 óra

Csíki Tünde célja, hogy közel 
vigye a 21. század emberéhez 
a magyar népművészetet. Akár 
itthon, akár egy távoli országban.

Rendkívül nagy népszerűségnek örvendtek 
Csíki Tünde hímzett munkái a Dubaji Vi-
lágkiállításon. A gyöngyösi származású népi 
iparművészt a Népművészeti Egyesületek 
Szövetsége pályázatán választották ki, így 
kapott lehetőséget, hogy bemutassa munká-
it márciusban a nemzetközi expón. 

Tünde hatalmas megtiszteltetésnek élte 
meg a lehetőséget, hiszen a magyar kézműves 
társadalmat és azon belül is az egyik legősibb 
alkotói technikát: a hímzőket képviselhette. 
A magyar pavilonban egy önálló sátrat ka-
pott, amit a saját terítőivel, lakástextiljeivel 
és használati tárgyaival rendezett be.

A magyar pavilon egyébként olyan lát-
ványosra sikeredett, hogy a Világkiállitások 

Nemzetközi Szövet-
sége ezüstéremmel 
jutalmazta. 

A mesterség bemu-
tatásán túl a hímző 
szakoktató azokat az 
érdeklődőket is várta, 
akik szerették volna 
elsajátítani a palóc és 
gyöngyösi motívu-
mok, minták készíté-
sét. Hiánypótló bemu-
tatkozás volt ez, hiszen 
a résztvevők kipróbál-
hatták és akár meg is 
tanulhatták a magyar 
ősi mesterségeket. Ezért nemcsak a pavilonok-
nál alakultak ki sorok, hanem Tünde sátránál is, 
hogy elkészíthessék a népi palóc mintákat. 

Tünde célja, hogy a 21. század emberéhez 
is közel vigye a népművészetet, ezért gyakran 

készít laptop- vagy tablettartó táskát  modern 
színvilággal. Tünde legújabb kutatásában a 
Gyöngyöshöz köthető ködmönök mintáját 
dolgozta fel, amelyet a Kisjankó Bori Orszá-
gos Hímzőpályázaton mutat majd be.

A Vachott Sándor Sándor Városi Könyvtár Herman Lipót 
halálának 50. évfordulója alkalmából képzőművészeti pá-
lyázatot hirdet. A művész stílusában rajzolt vagy festett ké-
peket várnak, június 15-ig. Bármely, a művész által használt 

technikai megoldás alkalmazható. Az alkotásokat kiállítható állapo-
tában várják a könyvtárba. 14 éven felüliek pályázhatnak. Értékelés, 
eredményhirdetés június 1-jén, a beérkezett művek kiállításán lesz.

Fess, vagy rajzolj 
Herman stílusában!

Kulturális 
programajánló

Gyöngyösi hímzés a Dubaji 
Világkiállításon

Magyar népviselet a pálmafák alatt - a Dubaji Expo magyar 
sikerrel zárult
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H a valaki azt kérdezi, hogy mond-
jak egy igazán tavaszi-nyári zöld-
séget, akkor legelőször  a spenót 
jut eszembe. Az én sztorim a spe-

nóttal a munkahelyemen kezdődött, amikor 
összefogtunk a kollégáimmal és egyfajta dié-
tát kipróbáltunk. Kinek mikor volt rá ideje, 
és a „spenótnapon”, spenótot ettünk spe-
nóttal. Azt most hadd ne fejtsem ki, hogy 
a diéta végül milyen eredménnyel zárult… 
Inkább tehát a spenótról írnék!

A spenót a mediterrán régió egyik jelleg-
zetes leveles zöldsége, amelyet már a XVI. 
századi reneszánsz korszakban is ismertek és 
szerettek.

Korai kulináris népszerűsítése Medici 
Katalinnak köszönhető: miután elhagyta 
szülővárosát, Firenzét, és házasságot kötött 
a francia királlyal, Katalin olyan szakácso-
kat hozatott magával a királyi udvarba, aki 
tudták, hogyan kell jól elkészíteni kedvenc 
ételeit spenóttal. Ha tápértékét egyetlen 
kalóriára vetítjük, a spenót minden más 
zöldséghez képest több vitamint és ásványi 
anyagot tartalmaz, így nem véletlen, hogy ez 
a legegészségesebb salátanövény. 

Magas oxalát- és nitráttartalma miatt az 
erre érzékenyeknek érdemes azért vigyázni-
uk a spenóttal. 

Még egy érdekes adat: a  Popeye a tenge-
rész rajzfilm hatására Amerikában 33 száza-
lékkal  nőtt a spenótfogyasztás. 

Mindezekkel együtt az biztos, hogy egy 
sokakat megosztó zöldségről beszélünk, 
szinte senki sem viszonyul hozzá semlege-
sen: vagy nagyon szeretik vagy nagyon nem. 
A mostani receptem egy úgymond „lusta” la-
sagne, mert nem kell hozzá besamelmártást 
készíteni, aminek köszönhetően egyfelől 
egyszerűbb az elkészítése, másfelől az erede-
ti recepthez képest egy sokkal könnyedebb 
ételt kapunk! Ami egyébként nagyon-na-
gyon finom, jó szívvel ajánlom kipróbálásra, 
nem csak spenótimádóknak!

Spenót minden mennyiségben

LASAGNE KRÉMES 
SPENÓTTAL
ez a mennyiség egy 30x40-es tepsire való

Hozzávalók (4 adag)
2 db közepes fej hagyma
16 db lasagne tésztalap
3 gerezd fokhagyma
1 ek olívaolaj
500 g leveles spenót 
20 dkg krémsajt
20 dkg ricotta vagy túró
3 ek parmezán sajt (reszelt) 
Kockára vágjuk a hagymát, olívaolajon 

megpároljuk. Hozzáadjuk a spenótot a zú-

zott fokhagymával, és rövid ideig tovább 
pároljuk. Sózzuk, borsozzuk, majd egészen 
apróra vágjuk vagy még jobb, ha pürésítjük.

A krémsajtot elkeverjük a ricottával, a spe-
nóttal és 1 evőkanál parmezán sajttal.

A lasagne lapokat a spenótos krémmel egy 
tűzálló tálba rétegezzük úgy, hogy az utolsó, 
legfelső rétegre sajtkrémes spenót kerüljön, 
majd erre szórjuk rá a maradék reszelt par-
mezánt. 180 fokra előmelegített sütőben 30 
percig sütjük.

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Nagy Zoltán

mesterszakács

♦ CICERO
KOCKÁJA!

A TÖMEG 
JELE

SZÍNÉSZ
(BERY) DÉL A TÁVOLABBI ♦

1 R
LUXEMBURGI
AUTÓJEL

A SUGÁR 
JELE

SPORT-
 OSZTÁLY

ZAVAR-
 FORRÁS!

VONULNI
KEZD!

FARAGASZTÓ

SZÍNÉSZ
(JOHNNY)

A KERÜLET
 JELE

FRANCIA
FOCISTA

♦ 2 KÖZÉPKÉK!

NÉMET SÖR

LETT HÍR-
ÜGYNÖKSÉG

RENDBEN

EGYETEMI
DOLGOZAT

MELLÉKNÉV-
KÉPZŐ

NYELVÜNK
ÉRZÉKELI

INDULATSZÓ

CSONT,
LATINUL

A SZÉLEIN
 ÁLLÓ!

INDULATSZÓ

TAJVAN
SPORTJELE

NAGYÍTÁS
JELE

KACSAHANG

NÉVELŐ

KILO-

♦ K … RIDGE 
(USA)
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Nyerjen mozijegyet! 
E havi keresztrejtvényünkben egy 
májusi jeles nap nevét keressük.
A helyes megfejtéseket postán várjuk, a 
visszaküldők között két darab mozije-
gyet sorsolunk ki a Cinema Bridge mozi 
premier filmjeire.
Postacímünk: 3200, Gyöngyös, Göncz 
Árpád utca 4.
A borítékra kérjük, írják rá:  
Keresztrejtvény

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



ROVAT

TÉGED IS VÁRUNK!
2022. május 07. szombaton

9:00 órától - 12:00 óráig várunk mindenkit, aki
részt kíván venni, mint környezetét szerető

ember a város „takarításában”.

A találkozási pont Gyöngyös Fő tér 10., a Gyöngyösi
Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. irodája (a

könyvtár kapualjából nyíló Hanák téren).
Kesztyűt és zsákot ingyenesen biztosítunk!

Ha előbb szeretnéd átvenni a kesztyűt, a zsákot és a jelenléti
ívet, pénteken 8:00 és 12:00 óra között állunk rendelkezésedre,

gyere be hozzánk és megbeszéljük a részleteket!
E-mail cím: kalina.timea@gyvt.hu
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