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Sokszor és sokat gondolkodom 
rajta, hogy mi tesz valóban várossá 
egy várost? Az intézmények, az épü-
letek, a járdák és utak hálózata bi-
zonyosan kevés hozzá. Van valami, 
amit nehéz tetten érni, mert nem 
a kövekben kell keresni, hanem a 
városban élők szívében: a közösség. 
Közös múltunk, hagyományaink 
és ünnepeink kovácsolnak össze 
bennünket, ez tart össze minket, 
gyöngyösieket. Talán fel sem figye-
lünk rá a mindennapok rohanásá-
ban, azonban találkozásaink hiánya 
fájó erővel hívta fel rá a figyelmet: 
ünnepeink nélkül elvész a közösség, 
a város pedig kiüresedik. 

Az elmúlt két évben ezért 
nekem ezek a találkozások hiá-
nyoztak a leginkább. A korona-
vírus-járvány sok mindent elvett 
tőlünk, alapvetően forgatta fel 
az életünket, a korlátozások egy 
részével együtt lehetett élni, meg 
lehetett szokni, de közös ünne-
peink nélkül hosszú távon elve-
szítettünk volna valamit, ami 
egyben tartja közösségünket, ami 
Gyöngyöst kedves, élhető várossá 
teszi.

Ezért is örülök neki, hogy újra 
lehetőségünk nyílik megtartani 
ünnepeinket, a rendezvények si-
kere pedig azt tanúsítja, hogy a 
város lakói is vágytak már a találkozásokra. 
A mögöttünk hagyott hónapban felboly-
dult a város, együtt ünnepeltünk május el-
sején, majd egy fantasztikus kezdeményezés 
hozott életet a belváros tereire a Kapcsoló-
dások Napján, amely sok-sok értékes pilla-
natot tartogatott, és azokat állította a kö-
zéppontba, akik várossá teszik a várost: civil 
szervezeteinket, kulturális csoportjainkat.

Aztán jött a Mátrai Bornapok, amely is-
mét többezres tömeget varázsolt a Fő térre, 
a borászok pedig újra lehetőséget kaptak rá, 
hogy bizonyítsák, a Mátrai borvidéknek a 
legjobbak között van a helye, illatos, friss 
boraival minden alkalommal elkápráztat 
bennünket. Idén öt európai település elöl-
járóit láttuk vendégül ezen a hétvégén, 
akik mind a mátrai borok minőségének és 

a gyöngyösiek vendégszeretetének hírét 
vitték haza magukkal. Fogunk még velük 
találkozni, és biztos vagyok benne, hogy 
az az együttműködés, amelyet most útjára 
indítottunk, sok kézzel fogható eredményt 
hoz majd Gyöngyösnek.

Nagy öröm volt az is az elmúlt napokban, 
hogy végre a megszokott külsőségek mellett 
adhattuk át a díszpolgári címet a Pro Civi-
tate-díjjal kitüntetett Molnár Katalinnak 
és Mihalik Józsefnek. Mindketten példát 
mutatnak abból, hogyan lehet közösséget 
kovácsolni egy város lakóiból. Szerencsés-
nek mondhatjuk magunkat, hogy sok hoz-
zájuk hasonló ember vesz körül bennünket, 
akikkel együtt ünnepelhettük a város szüle-
tésnapját május utolsó hétvégéjén. Mert a 
közösség erejénél semmi sem hatalmasabb.

Kedves Olvasó!

Hiesz György
polgármester
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Ökoforradalom a 
campuson

ÖKO Forradalom címmel tartottak nagyszabású programot a 
Károly Róbert Campuson, több együttműködő partner közremű-
ködésével.  A rendezvény célja az volt, hogy játékos és szórakoztató 
módon hívja fel az emberek figyelmét arra, hogy mindenki tehet 
valamit a Föld védelme érdekében. Az érdeklődők közel 30 témával 
találkozhattak – többek között tölthettek ki ÖKO-lábnyomtesztet, 
a hulladékgazdálkodással ismerkedhettek, növényt ültethettek, csi-
bét keltethettek, elektromos eszközöket próbálhattak ki, sőt még 
kukacot is kóstolhattak.

Folytatódik a belterületi 
útfelújítás
A második ütemmel folytatódik az állami kezelésben lévő belterü-
leti utak felújítása Gyöngyösön. A II. ütemben a kivitelezés során a 
Petőfi, a Damjanich és a Kossuth Lajos utcán kell számítani útlezá-
rásra. A Damjanich János utca Deák Ferenc utca és a Kálvária utca 
közötti szakaszán szakaszosan kell félpályás lezárásra számítani, és 
ugyancsak félpályás lezárás mellett zajlanak a munkák a Petőfi Sán-
dor utca Korcsolyás Tamás utca és Őrálló utca közötti szakaszán, az 
aszfaltot azonban már a városhatárig felmarták, így arra is körülte-
kintően kell közlekedni. Ezt követi majd júliustól a Kossuth Lajos 
utca Petőfi Sándor utca és a 24. sz. főút közötti szakasza, a Kossuth 
Lajos utca 24. sz. főút és a Vasút utca közötti szakasza illetve a Vasút 
utca Kossuth Lajos utca és a vasútállomás közötti szakasza. 

Közben továbbra is folyik a Vachott Sándor utca felújítása, amit 
még az első ütemben kezdtek el, és teljes útzár mellett végeznek a 
Petőfi út és a Deák Ferenc utca közötti szakaszon.

A munkavégzés ideje alatt az érintett szakaszok lezárásra, egyes 
ütemekben pedig egyirányúsításra kerülnek. A lezárt szakaszokra a 
helyben lakók, a közfeladatot ellátó, valamint az áruszállítást végző 
járművek hajthatnak be.

A hagyományoknak megfelelően Gyöngyös Város 
Napján számos terület kiválóságait díjazták, s 
természetesen itt adták át a Pro Civitate díszpolgári 
kitüntetéseket is. 

Gyöngyös legrangosabb kitüntetését a díszpolgári címmel járó, Pro 
Civitate díjat idén Molnár Katalin, a gyöngyösi Líra könyvesbolt 
vezetője, illetve Mihalik József, a Mátra Honvéd Kaszinó igazgatója 
vehette át.  A Gyöngyös Város Szociális Ügyéért kitüntetés Nádud-
vari Istvánt illette.  A Gyöngyösi Fiatalok a Művészetért elismerést 
Patócs Donát Endre kapta, Gyöngyös Város Kultúrájáért díjban 
László Ferenc és Sándor Ferenc részesült. Sportolói díjakat is kiosz-
tottak: az Év Utánpótlás Leány Sportolója Pernyész Dorottya lett, 
míg az Év Utánpótlás Fiú Sportolójának Magda Boldizsárt válasz-
tották. Az Év Utánpótlás Csapata, a Gyöngyösi Tájfutó Klub N18-
as csapat lett. Az Év Női Sportolójának Kovács Zsófiát, az Év Férfi 
Sportolójának Mozsár Alexet, Az Év Csapatának a VAMAV Lövész-
klubot, míg az Év Sportszakemberének Szabó Gábort választották.

A Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa díjakat is átadták. Az idei 
évben megosztva kapták Balázsné Csörgő Judit és Tóthné Petes Ma-
rianna, a Jeruzsálem Úti Tagóvoda munkatársai, és szintén díjazott 
Várady Béla Imre, a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola tanára, il-
letve Dencs Árpád Antal, a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági, Vadgaz-
dálkodási Szakképző Intézet oktatója. Kiosztották az Aranyalma 

díjakat, melyet 2019-ben Gyöngyös Város Óvodái vezetése alapított 
az óvodapedagógusok elismerésére. Idén Farkas Melinda, Feketéné 
Reviczki Hajnalka és Zics Boglárka vehette át. Ugyancsak átadták a 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ igazgatójának kezdeményezé-
sére alapított „Elfogadás díjat”, melyet az elfogadást, mint alapértéket 
képviselő civil szervezetek és magánszemélyek kaphatnak meg. Ebben 
az évben az Ajándékdoboz Alapítvány kapta az elismerést.

Játékos sportnap a legkisebbeknek – Hagyományteremtő módon, 
idén is megtartották a játékos tavaszi sportfesztivált a gyöngyösi 
óvodásoknak. A kicsik tíz helyszínen próbálhattak ki különböző 
ügyességi feladatokat, mint például kapura lövést és -dobást, 
zsákban ugrálást, ugróiskolát, akadálypályát. A program célja 
az óvodai csoportok összekovácsolása, a készségfejlesztés és 
természetesen az egészséges életmódra nevelés.

A város kiválóságait ünnepelték

Mindenki tehet valamit a Föld védelme érdekében
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Elismerések a legkiválóbbaknak
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HÍRSÁV
Milliárdos elképzelések
Elkészült és a képviselő-testület elé került Gyöngyös Város Fenn-
tartható Városfejlesztési Stratégiája. dr. Kukely György, a straté-
gia elkészítője elmondta, a 2021-’27-es európai uniós ciklusban 
a város 1,6 milliárd forintos kerettel rendelkezhet a TOP Plusz 
program fenntartható városfejlesztésre biztosított forrásaiból. A 
stratégiába bekerült fejlesztési elképzelések összértéke a 200 mil-
liárd forintot is meghaladja. Ezek azok a tervek, amelyek az elkö-
vetkező hét évben meghatározhatják a város fejlesztési irányait és 
főbb céljait. 

Ebösszeírás
Június végéig ebösszeírást végez a Gyöngyösi Önkormányzat. A 
gazdiknak kutyánként egy adatlapot kell kitölteniük, amely be-
szerezhető a Hivatal Ügyfélszolgálatán vagy letölthető a város 
honlapjáról. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állat-
védelmi bírságot vonhat maga után, melynek legkisebb mértéke 
30.000 Ft.

Nincs tovább felmentés
A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok 
már csak június 30-ig érvényesek. Ilyen a  személyi igazolvány, a 

jogosítvány, útlevél vagy a forgalmi engedély. Az autók műszaki 
vizsgájának meghosszabbított érvényessége is lejár, így nem árt 
időben bejelenteni a gépjárművet vizsgára, mert sok helyen már 
most rohamosan fogynak a szabad időpontok.

Munkahelyek jöttek 
létre
Több, mint 21 millió forintból fejlesztette a Gyöngyösön üzemel-
tetett adományboltját az ALMAVIRÁG ÖSSZEFOGÁS, Érték-
teremtő Kereskedelmi Szociális Szövetkezet egy pályázatnak kö-
szönhetően. A támogatásból bútorokat vásároltak, valamint öt, 
a munkaerőpiacról kiszorult hátrányos helyzetű ember számára 
teremtettek munkalehetőséget. 

Illatos közösségi bor
A közelmúlt debütált a Mátrai borvidék első közösségi bormárká-
ja, a MyMátra. A cél, hogy bemutassa a borvidék illatos fehérsző-
lő-fajtáinak sokszínűségét, és megszólítsa a fiatal borkedvelőket. 
A közösségi borok száma már hétre bővült, amellyel először a 
Mátrai Bornapokon találkozhatott a hazai közönség, hamarosan 
pedig forgalomban is kapható lesz a MyMátra.

Sikeres szemétgyűjtés – Több tucat civil, valamint közéleti 
szereplő - Sári István, Dr. Szén Gabriella mellett Hiesz György 
polgármester és Kárpáti István alpolgármester -  csatlakozott 
a május elején megtartott TeSzedd akcióhoz Gyöngyösön. Az 
eldobott papírhulladék, üdítős flakonok, lakossági hulladék 
mellett szögesdrótot is találtak a 4 órás akció során.Összesen 
mintegy 32 nagyméretű zsákot töltöttek meg, így több mint hét 
köbméter szeméttől sikerült megtisztítani a közterületeket. Hét évre szóló megállapodást pecsételt meg a kézfogás
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Bemutatkoztak a 
partnertelepülések
Konzorciumi megállapodást kötött Gyöngyös Város Önkormány-
zata öt európai várossal, miután 185 ezer euró, vagyis csaknem 73 
millió forint európai uniós támogatást nyert el a Europe for Citizens 
közvetlen brüsszeli finanszírozású pályázat keretében. 
A kezdeményezésen belül megvalósuló program célja, hogy az eu-
rópai demokratikus értékeket közelebb hozza a polgárokhoz, az 
együttműködő partnerek megismerjék egymás hagyományait, és 
alapot teremtsen többirányú, hosszabb távú együttműködéseknek. A 
hat konzorciumi partner a közel két év alatt megvalósuló program 
során összesen tíz alkalommal találkozik. A projekt első állomásának 
Gyöngyös ad otthont, ahol valamennyi partnertelepülés delegációja 
bemutatkozik.

Diáknap: fókuszban a 
környezetvédelem
Gyere zöldülj! címmel ismét megrendezték a Városi Diáknapot. Ez-
úttal a környezettudatos szemlélet fontosságát helyezték előtérbe a 
játékos vetélkedőn. A gyerekek a környezetvédelem helyi kihívásai-
hoz, lehetőségeihez illeszkedő  ügyességi, sport, kreativitást igénylő, 
zenés, és táncos programokon vettek részt, előzetesen pedig el kellett 
készíteniük Gyöngyös Városi címerét 3D-ben újrahasznosított anya-
gokból. Emellett az iskolások összesen 29 db sövényt is elültettek, 
természetesen ezt is  játékos keretek között.
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Egyebek mellett forgalmirend-vál-
tozásokról és egy karbantartói cso-
port felállításáról is döntött májusi 
ülésén Gyöngyös képviselő-testüle-

te. Egy sor beszámolót is elfogadtak, és ki-
tüntetésekről is határoztak a tanácskozáson.

VÁLTOZIK A FORGALMI REND
Forgalmirend-változásokról döntöttek a 
képviselők, akik elfogadták a Településfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bizottság javas-
latát a Virág, a Papföldi és az Áchim András 
utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról. 
Az intézkedésre a belterületi utak felújítása 
miatt volt szükség, ugyanis a Petőfi út lezá-
rása miatt ezekre az utakra olyan forgalom 
hárul, amelyet nem képesek elvezetni. Az 
új forgalmi renddel a gépjármű-forgalmat 
a 24-es főút városon átvezető szakaszára 
kívánja terelni az önkormányzat. A testület 
által elfogadott változások a következők:

A VÁROSGONDOZÁSI ZRT. 
LÁTJA EL AZ INTÉZMÉNYEK 
KARBANTARTÁSÁT
Karbantartói csoport jön létre a Városgon-
dozási Zrt.-nél. A társaság feladata lesz ezen-
túl valamennyi önkormányzati intézmény, 
köztük a kilenc tagóvoda, a bölcsődék, a 
városi könyvtár, a városháza épületének kar-
bantartása. Az új karbantartói csoporttól 
az önkormányzat azt várja, hogy költség-
hatékonyan és magas szakmai színvonalon 
lássa el a tervezett és nem tervezhető kar-
bantartási feladatokat egyaránt. A grémium 
úgy döntött, hogy az óvodákban előforduló 
udvarosi feladatok ellátására továbbra is biz-
tosít személyzetet.

FORMÁLISAN IS LEZÁRTÁK A 
PÉNZÜGYI ÉVET
A képviselő-testület a 2021-es zárszámadás 
elfogadásával és a maradvány felosztásával 
lezárta 2021-es pénzügyi évét. Mint a do-
kumentumok rögzítik, az önkormányzat 
az előző évben is takarékos gazdálkodást 
folytatott, így összességében stabil pénzügyi 
helyzetben zárta az esztendőt.

A testület elfogadta valamennyi ön-
kormányzati tulajdonú társaság, így a 
Városgondozási Zrt., a Gyöngyösi Mé-
diaközpont Nonprofit Kft., a Gyöngyösi 
Sportfólió Nonprofit Kft., a Gyöngyösi 
Kulturális Nonprofit Kft., valamint a Gyön-
gyösi Várostérség Fejlesztő Kft. beszámoló-
ját, a Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit 
Kft. esetében pedig arról is döntött, hogy 
határozatlan időre meghosszabbítja a jelen-
legi ügyvezető megbízatását.

ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK
A testület elbírálta a nyugdíjas és a polgárőr 
szervezetek támogatására kiírt pályázatokat 
is. Az önkormányzat tíz nyugdíjas szerve-

zetet részesített támogatásban összesen 2,5 
millió forint értékben. A város a szervezetek 
működéséhez, programjaik megvalósításá-
hoz kíván hozzájárulni. A polgárőr szerve-
zetek támogatására hárommillió forintos 
keretösszeggel írt ki pályázatot az önkor-
mányzat, erre  két polgárőr szervezet pályá-
zott, a támogatást közöttük osztották fel a 
képviselők.

Képviselői és polgármesteri keretek terhé-
re két alapítvány részére összesen 400 ezer 
forint támogatást hagyott jóvá a grémium.

KÉNYELMESEBB LESZ A BUSZRA 
VÁRNI
A város 17 pontján helyeznek el fedett au-
tóbuszvárókat – a helyszínekről az új autó-
busz-menetrend fényében döntött a képvise-
lő-testület. A buszvárók közül 12 azok közül 
való, amit még 2019-ben cseréltek le a JCDe-
caux Hungary Zrt.-vel kötött együttműkö-
dés keretében. Öt helyen jelenleg is vannak 
buszvárók, ezeket a csere után olyan helyeken 
helyezik el, ahol semmilyen fedél nem volt.

KITÜNTETÉSEKRŐL DÖNTÖTTEK
A Gyöngyös Város Egészségügyéért kitün-
tetést Dr. Kálmán Máriának, a Bugát Pál 
Kórház főorvosának ítélte oda a grémium, 
Magyar Tímea és Komjáti Miklósné, a XVI. 
háziorvosi körzet asszisztensei pedig meg-
osztva kapták az elismerést.

A Gyöngyös Város Közszolgálatáért ki-
tüntetést Fodor Ferencnek, a Gyöngyösi 
Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti 
osztálya helyszínelőjének, balesetvizsgálójá-
nak ítélte oda a testület.

A Heves Megyéért Kitüntető Díjra a 
gyöngyösi képviselő-testület idén Jakkel Mi-
hály fafaragó művészt, illetve Veress And-
rást, a Mátrai Erőmű Búvárklub szakedzőjét 
terjeszti fel.

BESZÁMOLÓK ÉS 
KITÜNTETÉSEK

- A Kont Bíró utca Virág út és József 
Attila út közötti szakasza egyirányúvá 
válik a József Attila út irányába,

- a Papföldi utca Őrálló és Virág utca 
közötti szakaszát egyirányúsítják a 
Virág utca irányába,

- a Papföldi utca Őrálló és Zöldkert ut-
cai szakaszát az átmenő forgalom elől 
elzárják, 

- az Áchim András utca Virág út és az 
Őrálló út közötti szakaszát egyirá-
nyúvá teszik az Őrálló út irányába,

- a Virág utca Áchim András utca és Ár-
vai utca közötti szakaszát egyirányú-
sítják az Árvai utca irányába.

Századik születésnapját ünnepelte májusban 
Mán Géza, akinek ezúton is gratulálunk a 
jeles évfordulóhoz! Mellette több gyöngyösi 
is kerek évfordulót ünnepelt májusban. Ki-

lencvenöt éves lett Czékmány Dezső, a ki-
lencvenediket ünnepelte Faragó Lászlóné, 
Kiss László József, Trzaskó Jenőné, valamint 
Mészáros Lajosné. Áprilisban Nagy Józsefné 

és Juhász Gáborné kilencvenötödik, Farkas 
László, Czingell Lászlóné, Tóth Lászlóné pe-
dig kilencvenedik születésnapját ünnepelte. 
Sok boldogságot kívánunk mindannyiuknak!

Boldog születésnapot!
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Gyöngyösön több mint ötven 
éve, 1966 óta működik az 
anyatejgyűjtő állomás, amely a 
Dózsa György utca 20-22. szám 
alatti épületben, a védőnői 
tanácsadó szomszédságában 
található. Az anyatejgyűjtő 
állomás fő feladata Gyöngyös 
város és vonzáskörzete területéről 
az anyatej begyűjtése, hőkezelése 
és szétosztása az anyatejjel nem 
rendelkező anyák részére.

Az anyatej olyan minőségű és mennyiségű 
összetevőket, táp- és védőanyagokat tartal-
maz, mely optimális az újszülött és a cse-
csemő táplálásához, fejlődéshez és védelmet 
nyújt a betegségekkel szemben. 

Az anyatejgyűjtő állomáson csak egészséges, 
és negatív eredményű vizsgálatokon átesett 
anya adhat le tejet, aki nem dohányzik, szervi 
betegség miatt nem szed gyógyszert, alkoholt, 
drogot, nagy mennyiségű kávét nem fogyaszt.

Anyatejet az anyák csecsemőjük 8 hóna-
pos koráig adhatják le, maximálisan 800 ml-t 

naponta. Az anyatej társadalombiz-
tosítási támogatás alapját képező 
literenkénti ára 2 700 Ft. A kifizetés 
átutalási számlán történik a tejadó 
részére.

Az anyatejgyűjtő állomás dolgo-
zói az ellátást a munkanapok mellett 
szombaton, vasárnap és ünnepnapo-
kon is folyamatosan biztosítják. A 
dolgozók szoros kapcsolatot tarta-
nak a gyermekorvosokkal, és rend-
szeresen konzultálnak a védőnőkkel 
és a kórház dolgozóival.

Amennyiben többlet anyatejjel 
rendelkezik, mint amekkora mennyiség a sa-
ját csecsemője táplálásához szükséges, úgy le-
hetősége van a szülést követően jelentkezni az 
Anyatejgyűjtő Állomáson vagy személyesen 
a Gyöngyös, Dózsa György u. 20-22. szám 
alatti épületben naponta 08.00-12.00 óra 
között, vagy a 70/931-59-45 telefonszámon.

A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy 
érdemes és célszerű az Anyatejgyűjtő Állo-
más szolgáltatásait igénybe venni. Hiszen ez 
garanciát nyújt a biztonságra, arra, hogy ki-

zárólag teljesen egészséges és minden szem-
pontból megfelelő anyatejhez juthatnak a 
picik. Közismert tény, hogy az utóbbi idő-
szakban egyfajta „internetes anyatej-keres-
kedelem” alakult ki, azonban a szakemberek 
szerint ez az ellenőrizetlen forma  számos 
veszélyt rejt, egészségügyi, higiéniai szem-
pontból. Éppen ezért ajánlatos a bevizsgált, 
szabályos keretek között kezelt anyatejjel 
táplálni az apróságokat, ennek pedig záloga 
az Anyatejgyűjtő Állomás.

NEM CSAK TEJET, 
BIZTONSÁGOT IS AD

A lehető legjobb táplálék a kicsiknek az anyatej
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Ahogyan tavaly, úgy idén is szürke-
barát lett a városbor Gyöngyösön, 
a zsűri ezúttal is a Bárdos Pincé-
szet borát választotta a legjobb-

nak. A Gyöngyös Város Polgármesterének 
Bora címet a Nyilas Pincészet 2021-es évjá-
ratú illatos sauvignon blanc-ja érdemelte ki. 

Gyöngyösön az 1990-es évek vége óta 
hagyomány, hogy a Gyöngyösi Hegyközség 
területén készült borokból minden évben 
megválasztják azt az egyet, amely egy éven 
át viselheti a Gyöngyös Város Bora címet, 
néhány éve pedig a Gyöngyös Város Polgár-
mesterének Borát is megválasztják.

Az idei versenyre benevezett 24 bort egy 
szakmai és egy társadalmi zsűri értékelte. A 
vakkóstoláson az illatos borokat külön bí-
rálták, így a két kategóriában három-három 
bor került a csúcszsűri elé, amely egy újabb 
kóstoláson választotta ki a győztes borokat, a 
Bárdos Pincészet 2021-es évjáratú szürkeba-

rátját (Pinot Grigio), 
valamint a Nyilas 
Pincészet ugyancsak 
2021-es sauvignon 
blanc-ját.

Bárdos Elvira, a 
Bárdos Pincészet Kft. 
ügyvezetője a döntés 
kapcsán úgy fogal-
mazott: természete-
sen nagyon örülnek 
neki, hogy egy nehéz 
2021-es év ellenére 
sikerült nyertes bort 
készíteni.

Mint emlékezte-
tett, tavaly is Pinot Gri-
gio-val nyertek, ezért kissé meg is lepődött 
az eredményen. Már csak azért is, mert idén 
több minta érkezett be, mint korábban, így 
egy sokkal népesebb „mezőnyben” esett is-

mét az ő borukra a választás. Mindezek mi-
att különösen is értékesnek, örömtelinek  és 
megtisztelőnek érzi, hogy pincészetük bora 
képviselheti ismét egy esztendőn át a várost.

SZÜRKEBARÁT LETT A VÁROS 
BORA

A kiválasztott italok egy éven át viselhetik a megtisztelő címeket
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Sokezren vettek részt Gyöngyös 
idei első nagy fesztiválján, a Mát-
rai Bornapokon. 

A három napos programsorozat 
keretében olyan sztárok léptek színpadra, 
mint Fenyő Miklós, a Bagossy Brothers 
Company és a Blahalousiana. Mellettük 
bemutatkoztak a helyi együttesek és feltö-
rekvő tehetségek is.

 A fesztiválon 19 borász kínálta nedűit. 
Ezen a hétvégén debütált a nagyközönség 
előtt a Mátra első közösségi bora a MyMát-

ra, de a vendégek megkóstolhatták Gyön-
gyös Város idei borát – a Bárdos Pincészet 
Szürkebarátját –, valamint  Gyöngyös Város 
Polgármesterének Borát – a Nyilas Pincé-
szet Sauvignon Blanc-ját – is.

Számos borverseny eredményhirdetése 
is lezajlott, kiosztották a Gyöngyösi Hegy-
községi Borverseny különdíjasainak járó 
elismeréseket, a Mátrai Borvidék legszebb 
borainak járó díjakat. A rendezvényen a 25. 
Mátrai Borvidéki Borverseny legjobbjait is 
díjazták. A jubileumi versenyen 32 borászat 

154 tétele szerepelt, melyből 38 bor nyert 
aranyérmet. Minden évben a Mátrai Bor-
napokon hirdetik ki a fiatalon elhunyt Bár-
dos Tamásnak emléket állító Bárdos Tamás 
Újborverseny nyertesét, aki ezúttal Maróti 
Attila lett.

Az utóbbi jó pár esztendő legnépesebb és 
több szempontból is legsikeresebb bornapjáról 
készült képösszeállításunk Czímer Tamás fo-
tóiból áll.

A legek bornapja
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A tavaly augusztusban tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Tóth 
Szabolcs önkormányzati 
képviselői mandátumáért ketten 
mérettetik meg magukat a június 
26-i időközi választáson. 

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhely-
zetet követően, két év után lehetőség nyílt 
időközi választások megtartására, így a par-
lamenti voksolást követően néhány héten 
belül országszerte nyolcvan polgármestert, 
és több tucat képviselőt kell megválasztani. 
Első körben május 8-ra írtak ki időközi vá-
lasztásokat, majd június közepétől július kö-
zepéig minden hétre jut majd legalább egy. 
Összesen 135 esetben írták ki a választást. 
Az időközi választások oka változó. 

Gyöngyösön a tavaly augusztusban, tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt Tóth Szabolcs 
önkormányzati képviselő helyét kell pótol-
ni. Gyöngyös 3-as számú választókörzeté-
ben élők az elmúlt egy évben sem maradtak 

képviselet nélkül.  Az időközi helyhatósági 
választásokig Gyöngyös Város Önkormány-
zata felkérte Sári Istvánt, a 3-as számú válasz-
tókerület korábbi képviselőjét, hogy segítse 
a körzetben élő állampolgárokat. Sári István 
egyfajta kapcsolattartóként funkcionált az 
önkormányzat és az állampolgárok között.

A Helyi Választási Bizottság Gyöngyö-
sön a 3-as számú egyéni választókerületben 
esedékes önkormányzati képviselő-válasz-
tás időpontját 2022. június 26-ra tűzte ki. 
Azok, akik megmérettetnék magukat az 
egyéni választókörzet képviselő-jelöltjeként, 
legkorábban május 7-ig jelentkezhettek az 
ajánlóívekért. A jelölteknek a nyilvántartás-
ba vételhez 26 db ajánlást kellett összegyűj-
teni, miután a választásra jogosult polgárok 
száma - 2540 - ennyit tett indokolttá.

A Helyi Választási Bizottság végül két jelöltet 
vett nyilvántartásba. Az egyik az MSZP-JOB-
BIK-LMP-MOMENTUM MOZGALOM 
közös jelöltje Sári István Imre, míg a másik in-
duló a független Dr. Béres-Deák Attila András.

Ketten indulnak 
a képviselőségért

Sári István húsz évig képviselte a 
körzetet, és nyugdíjba vonulása után is 
szívügyének érezte a dombi városrészt. 
Az elmúlt időszakban közvetítői szerepet 
látott el, ennek révén pedig a lakosság 
problémái nem maradtak ellátatlanul, 
részt vett a különféle városi és országos 
akciókban, mint például a TeSzedd sze-
métszedési akció, vagy éppen legutóbb 
virágokkal díszítette önkormányzati 
képviselőkkel összefogva a dombi kör-
zetet, ezzel is tovább víve Tóth Szabolcs 
örökségét.

Dr. Béres-Deák Attila András az Állam- és 
Jogtudományi Egyetemen diplomá-
zott, jelenleg Gyöngyösön ügyvédként 
dolgozik.
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A hatodik helyen zárta a K&H férfi 
kézilabda liga küzdelmeit a HE-
DO B. Braun Gyöngyös csapa-
ta. A gyöngyösi farkasfalka a 14 

csapatos mezőnyben lejátszott 26 mérkőzé-
séből tizennégyet megnyert, egy találkozón 
döntetlennel zárt. A sikerek közül kiemelke-
dik a Pick Szeged felett aratott diadal, ami 
a hazai élvonalban kézilabdázó játékosok 
számára csak ritkán adatik meg.

Nyolc játékos más klubhoz viszi el ezt a 
gyöngyösi emléket, Mitar Markez, Lubo-
mir Duris, Ubornyák Dávid, Uros Vilovsz-

ki, Papp Bence, Nagy Benedek, Merkovsz-
ki Pál és Marko Vaszics ugyanis távozik a 
farkasfalkától, helyüket új játékosok veszik 
át az idei nyáron alaposan átformálódó csa-
patban. Változik a vezetőedző személye is, 
a csapatot 2019-ben Ligakupa-győzelemre 
vezető, és Európaliga-szereplést kiharco-
ló Konkoly Csaba öt év után elköszönt a 
gyöngyösi közönségtől, helyét Bíró Balázs 
veszi át a kispadon.

A klub az utolsó bajnoki után búcsúzott a 
távozóktól, akik mindig a gyöngyösi farkasfal-
ka tagjai maradnak.

Hatodik helyen zárt a 
HE-DO B. Braun Gyöngyös

A közönségkedvenc Lubomir Duris a szezon végével távozott a klubtól
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A HE-DO B. Braun Gyöngyös 2022/23-as kerete 
Kapusok: Aleksandar Tomic, Bartucz László, Gyánti Barnabás
Balszélsők: Varsandán Milán, Menyhárt Máté, Gyallai Bercel
Balátlövők: Dino Hamidovic, Halász Levente, Nkousa Dávid
Irányítók: Gráf Martin, Martin Potisk, Schmid Péter
Beállók: Gerdán Tibor, Hegedüs Márk, Jóga Norbert, Rosta Bálint
Jobbátlövők: Schäffer Zsolt, Lucian Bura, Jaros Olivér
Jobbszélsők: Gábori Máté, Lakosy Máté
Ifjúsági NB I. kerettagok: Mátyás Balázs, Szucsik Benedek, Gulyás Máté, Karnok Donát
Vezetőedző: Dr. Bíró Balázs   Technikai vezető: Sándor Ákos
Kapusedző: Hudák Henrik   Erőnléti edző: Németh Tamás
Gyúró: Unger Balázs    Csapatorvos: Dr. Szívós János
Gyógytornász: Székelyhídi Brigitta

Hatalmas izgalmakat hozott a 
Tour de Hongrie király etapja, a 
Miskolc és Gyöngyös-Kékestető 
közötti 184 kilométeres szakasza. 
Hazánk legmagasabb pontja 
tizenegyedszer volt hegyibefutó 
a magyar kerékpáros körverseny 
történetében.  

A világsztárokkal teletűzdelt mezőny május 
11-én Csákvárrról rajtolt. A viadalon tizenegy 
World Team mellett nyolc Pro Team, két kon-
tinentális csapat, illetve a magyar válogatott 
indult el. A minden eddiginél erősebb mezőny 
tagjai két kört tettek meg a Mátrában, mielőtt 
ráfordultak volna a helyenként 10 százalékos 
emelkedővel kanyargó Kékestetőre vezető 
útszakaszra. Az utolsó méterek pedig eldön-
tötték a szakaszgyőzelmet. Az olasz Antonio 
Tiberi a Kékestetőre vezető emelkedő utol-
só méterein előzte meg az ír Eddie Dunbart, 
de az INEOS-Grenadiers kerékpárosa így is 
megszerezte az összetett győzelmet, így Eddie 
Dunbar lett a Tour de Hongrie első ír győztese.

A magyar versenyzők is felhívták magukra a 
figyelmet az öt nap során. Dina Márton telje-
sített a legjobban, az EOLO-Kometa magyar 
légiósa a 47. helyen ért célba, az összetett ver-
senyben pedig a 38. helyen helyen zárt

A Tour de Hongrie-t a világ 120 országában 
150 televíziócsatorna közvetítette, a verseny 
így összesen egymilliárd embert ért el, ami 
jelentősen hozzájárult Gyöngyös és a Mátra 
népszerűsítéséhez.

Eisenkrammer Károly, a verseny főszervező-
je a Gyöngyösi Televíziónak elmondta, bíznak 
abban, hogy jövőre is hasonló erős mezőnyt – 
élén Jakobsennel – láthat ismét a közönség és a 
tervek szerint 2023-ban is ellátogat Kékestető-
re hazánk legnagyobb kerékpáros körversenye.

Az utolsó 
métereken dőlt 
el a győzelem

Embert próbáló csúcstámadás után a 
dobogón a legjobbak   
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Hazai pályán kiválóan lőttek
Rendkívül jól szerepeltek megyénk sportlövői a Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsar-
nokban megtartott Diákolimpián. 

Az utóbbi tíz év legnépesebb mezőnyével lebonyolított eseményen több mint 500 diák, 
mintegy 250 edző, tanár, valamint a versenyzőket elkísérő szülő vett részt.

Heves megyét 21 induló képviselte a fináléban, közülük a gyöngyösi Barabás Bence diákolim-
piai bajnoki címből duplázott. 10 méter, légpisztoly, 20 lövés, fiú V–VI. korcsoportban második 
helyezést, 10 méter, nyílt irányzékú légpuska, 20 lövés, fiú V–VI. korcsoportban pedig első he-
lyezést ért el Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és 
Kollégium csapata, míg 10 méter, nyílt irányzékú légpuska, 20 lövés, III–IV. korcsoportban a  
Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola a harmadik helyen zárt.
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ELVIS
Kilenc évvel A nagy Gatsby után ismét egész estés filmmel 
jelentkezik Baz Luhrmann rendező, aki ezúttal a rock ‚n roll 
legenda, Elvis Presley életét fogja bemutatni a nézőknek. 
Az életrajzi film többek között Elvis Presley és menedzse-
re, Tom Parker nem túl felhőtlen kapcsolatát mutatja be. 
A Warner égisze alatt megjelenő film június 23-án debütál 
majd a gyöngyösi moziban. A nagy kérdés az volt, hogy az 
Elvist életre keltő Austin Butler mennyire fogja megállni a 
helyét, ám a trailer alapján nincs ok az aggodalomra. Butler, 
ha nem is a kiköpött mása a legendának, de autentikusan 
adja elő Presley-t. A menedzserét, Tom Parkert Tom Hanks 
formálja meg.

A “Hyppolit, a lakáj” Kabos 
Gyula első hangosfilmje, mely 
mai napig rendkívül népszerű. 
Színpadi változatát a Mandala 
Dalszínház előadásában és Mikó 
István, Jászai-díjas, Érdemes 
Művész rendezésében láthatta a 
gyöngyösi közönség.

A teltházas darab azt is bebizonyította, hogy 
több mint 90 év távlatában is időtálló gon-
dolatokat fejteget a történet. A darab man-
dalás bemutatójának ötlete még a Mandala 
Dalszínház alapító igazgatójától, Dobos 
Lászlótól származik. Ő kérte fel néhány 
éve Mikó Istvánt, hogy állítsa színpadra a 
Mandala Dalszínház művészeivel. Mikó Ist-
ván alakítja a darabban Schneider Mátyás 
fuvarozási vállalkozót, aki hirtelen meggaz-
dagodik, családjával egy nagy villába köl-
töznek. A  feleség úgy gondolja  nekik is jár 

egy lakáj, így aztán szerződteti Hyppolitot, 
akit a darabban Bódis Gábor alakít. A szer-
zők időtálló remekművet alkottak, melynek 
üzenete napjainkban is aktuális. A zseniális, 

parádés, fordulatokban gazdag szövegkönyv 
önmagában is tökéletes remekmű, amelyet 
Eisemann Mihály fülbemászó, kellemes dal-
lamai egészítenek ki.

Mit nézzünk a 
moziban?

Teltház a Hyppoliton
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L. Frank Baum meseregénye, az 
Óz, a nagy varázsló 122 évvel 
ezelőtt került az olvasók kezé-
be. Népszerűsége azóta is tö-

retlen. A Meseházikó Gyermekek színháza 
4 évvel ezelőtt adta elő ezt a darabot, ami 
most többé-kevésbé új szereplőgárdával 
kerül a közönség elé, június 4-én és 7-én. 
Utóbbi  előadás jótékonysági célú, amelyre 
a város hátrányos helyzetű gyermekeit hív-
ták meg, Gyöngyös Város Barátainak Köre 
és a Mátra Művelődési Központ támogatá-

sával. Kisné Tóth Gabriella színkörvezető 
elmondta: ez egy klasszikus mese ami ar-
chetípusokat és alapigazságokat fogalmaz 
meg. Ettől működik minden korban és kul-
túrákon átívelőn. Az idén 56 éves  társulat 
elődjét SZÖSZI-nek hívták, melyet kezdet-
től fogva Püspöki Győző vezetett, akinek 
munkássága országos szinten is egyedülálló, 
színjátszás iránti szeretete több generáci-
ót is magával ragadott, így többszáz lelkes 
gyermek válhatott kezei között igazi szí-
nésszé. 

Programajánló: 
L. Frank Baum: Óz a nagy varázsló
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Nyitott pincék napja
Ismét megrendezik Gyöngyöstarjánban a Nyitott Pincék Napja jú-
nius 4-én, szombaton.

A rendezvény célja, a Mátrai borvidék népszerűsítése, hogy az idelá-
togatók ne csak a borokkal, de a borászokkal is közvetlen kapcsolatba 
kerülhessenek. Ezen a napon a kóstolópohárral lehet pincéről pincére 
járni, nyolc pince várja a vengédeket, helyenként három-három borral. 

A programok 10 órától indulnak és éjfélig tartanak. A rendezvé-
nyen dottó vonatok segítik a közlekedést, ezekkel ingyenesen lehet 
utazni. Közép-Európa leghosszabb egyeneságú pincéjét a gyön-
gyöstarjáni Haller-pincét is végig lehet majd sétálni. Csoportvezető 
segítségével délelőtt  10 és délután 6 óra között lehet óránként vé-
gigmenni az 540 méteres egyedi pincekomplexumon. A gasztroud-
varban pedig finomabbnál finomabb helyi ételekkel várják a vendé-
geket a falumúzeum csodás környezetében.

Sokszínű 
próbálkozások
Sokszínű próbálkozások címmel nyílt meg Szolcsák Gyula amatőr 
festő kiállítása a városi könyvtárban. Madaras László grafikusmű-
vész megnyitóbeszédében úgy fogalmazott: az alkotó képi kísér-
letei egyaránt szólnak a technika megismeréséről és az önfeled-

ten kísérletező 
művészről. Az 
amatőr festő 5 
éve fest aktívan 
és láthatóan kí-
sérletező típus, 
képei különbö-
ző technikák-
kal készülnek. 
A fekete-fehér 
akt képek, por 
pasztell techni-
kával készültek, 
fekete karton-
papírra, míg a 

viaszképek egy speciális vasaló, festőtoll és viaszkréta használatával. 
Utóbbi egy több ezer éves technika amit még az ókori Egyiptom-
ban használtak. Az egyik legtartósabb is hiszen ellenben az olaj-
képekkel, ahol bizonyos idő után a védőlakk besárgul, itt a viasz 
több ezer évig megtartja az eredeti színét – mondta el a Gyöngyös 
Tv Nézőtér című műsorában Szolcsák Gyula. A kiállításon megta-
lálhatóak az absztrakt, akt, táj és egyházi témájú képek egyaránt.

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

VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
3-án pénteken 5 órakor nyílik kiállítás a ViolArt Stúdió tanítvá-

nyainak munkáiból.
10-én pénteken 5 órakor mutatja be Harmadik szólam címmel 

legújabb kötetét a Vachott Irodalombarát Kör.
17-én pénteken 5 órakor nyílik meg a Szabó Magda Emlékkiállí-

tás, ami nyár végéig tekinthető majd meg.

NYOLCVANAS FIÓKKÖNYVTÁR 
Június 20-án, hétfőn 10 órakor az Egészség klubban A hangtál 

terápiáról tart előadást P. Szabó Mariann. 
24-én pénteken 10.00-től Okos nagyi klub, 27-én hétfőn 10.00 

órától pedig Babaolvasó klub várja az érdeklődőket.
27-én hétfőn 2 órakor lehet Gombolyítani a Kézimunkakörben 

a hölgyeknek.

MÁTRA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
4-én  Frank L. Baum: Óz a nagy varázsló című zenés mesejátékát 

adja elő a Meseházikó 
5-én érkezik Gyöngyösre Tompeti és barátai

20-án 19 órakor kezdődik Lakatos László és Musimbe Dávid 
Dennis közös estje

A két fiatal stand-upos humorista igazi színes egyéniség. Estjükön 
sok-sok történeten keresztül mesélnek arról, milyen józsefvárosi 
romaként és terézvárosi afrikaiként felnőni, élni  Magyarországon. 
Megélni az előítéleteket bölcsen, viccesen, szeretve másokat. A kö-
zönség nem csak a két tehetséges fiatal sokszínű és izgalmasan humo-
ros produkcióján, de önmagán is őszintén tud majd nevetni.

29-én 19 órától láthatja a közönség a Lili Bárónő operettet 2 fel-
vonásban a Pesti Művész Színház előadásában.

Olyan ismert slágerek fűszerezik ezt a kedves történetet, mint az 
„Egy kis cigaretta”, a „Szellő szárnyán”, a „Gyere csókolj meg tubicám” 
vagy a „Tündérkirálynő légy a párom”...

Szereposztás:
 Lili bárónő - Fogarassy Bernadett
 Gróf Illésházy László - Egyházi Géza
 Bonchiday Emma grófnő - Kalocsai Zsuzsa
 Bonchiday Ottília grófnő - Borbáth Ottília
 Báró Malomszegi - Gyurity István
 Clarisse -  Tunyogi Bernadett
 Frédi - Czető Roland
 Becsei tiszttartó - Bodrogi Attila.
Közreműködik: A színház zenekara
Karnagy: Barta Gábor
Rendező: Seregi Zoltán
Díszlet: Halász G. Péter
Jelmez: Reidinger Mária
Koreográfus: Szamosi Judit

Kulturális 
programajánló

Nyolc pincészet várja boraival a vendégeket június első 
szombatján

Az öt éve alkotó amatőr művészt a 
folyamatos kísérletezés jellemzi
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A mángold a disznóparéjfélék csa-
ládjába, a répaformák alcsaládba 
tartozó konyhazöldség, legköze-
lebbi rokona a cékla. Több he-

lyen nevezik „leveles répának” is. A növény 
termése a gomoly. Több fajtája van: a legel-
terjedtebbnek levelei mélyzöldek vagy hal-
ványabbak, fajtától függően, de ismert lilás 
vagy pirosas levélnyelű fajtája is.

A növény akár 60-80 centiméteresre is 
megnőhet. Formája egy megnyúlt kínai 
kelhez hasonlít. Talajban nem válogatós, 
de igényli a sok napsütést és a vizet, mely-
ből egy nap akár 2 decilitert is elhasznál. 

Az íze a spenóthoz (paraj) hasonló, de an-
nál erőteljesebb. A levelekből általában a 
spenóthoz hasonló főzeléket készítenek, a 
levélnyelek pedig a spárgához hasonlóan 
használhatók fel. A passzírozott levelek kis 
téglácskák formájában fagyaszthatóak anél-
kül, hogy ízükből vagy vitamintartalmukból 
veszítenének, és így télen is „friss” alapanya-
got biztosítanak a főzelékekhez. 

A mángoldnak magas az A-, B1-, B2- és 
C-vitamin tartalma, ezen kívül cukrot, pek-
tineket, szerves savakat, foszfort, káliumot, 
kalciumot, vasat és magnéziumot tartalmaz. 
Mindemellett fogyasztása csökkenti az elhí-

zás, a cukorbetegség, a szívbetegségek kiala-
kulásának kockázatát is. 

Kutatások szerint, akiknek étrendje kevés 
kalciumot, magnéziumot és káliumot tar-
talmaz, azoknál nagyobb valószínűséggel 
alakul ki magas vérnyomás. Szakemberek 
viszont úgy gondolják, hogy ezek az ásványi 
anyagok csökkenthetik a magas vérnyomást. 

A mángold nyersen fogyasztható saláták-
ban, szendvicsekben, de párolva, főzve is 
nagyon finom, levesekben is felhasználható 
sőt, rakott ételekhez is adhatjuk. Nálunk a 
mángoldra is ráfér némi népszerűsítés, ezt a 
célt szolgálja az alábbi recept is.

Elfeledett zöldség: a mángold

MÁNGOLDFELFÚJT
Hozzávalók:

75 dkg mángoldlevél, 
25 dkg ricotta,
 3 tojás,
 só, őrölt bors, őrölt szerecsendió
1 kanál reszelt sajt
2 duci gerezd fokhagyma 

Elkészítés:
A mángold leveleket blansírozzuk, (forró 
vízbe tesszük pár másodpercig) szűrőka-
nálban hideg vízzel leöblítjük. Alaposan ki-
nyomkodjuk belőle a vizet, és összevágjuk. A 

legjobb, ha késes aprítóba tesszük! A ricottát 
villával összetörjük, belekeverjük a tojássár-
gáját, a fűszereket és a mángoldot. Felverjük 
a tojásfehérjét, és óvatos mozdulatokkal, 
hogy össze ne törjük, a mángoldos masszá-
ba forgatjuk. Kis kivajazott szufléformákba 
adagoljuk. Beleállítjuk a formákat egy tep-
sibe, vizet öntünk alá és előmelegített sütő-
ben 180 fokon 25-30 percig sütjük. A sütő 
ajtaját közben ne nyissuk ki, mert összeesik 
a felfújt!  Sajtmártással kiváló előétel vagy 
vacsora lehet!

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Nagy Zoltán

mesterszakács

♦ TOKHALFÉLE …, A HANGYA
AZ EDZÉS
ELEJE!

NORVÉG
AUTÓJEL

… HATCHER;
 SZÍN.NŐ ♦

1 I
TÖKMAG!

DÉL

BORSODI
TELEPÜLÉS

EGYÉNI
VÁLLAKOZÓ

AZ ELTE EGYIK
KARA

CÉGFORMA

MÉSZKŐ-
 FELSZÍN

TROMBITA-
HANG

AMPER

♦ 2 LENMAG!

SZARU-
FEHÉRJÉJE

VUK APJA

NINDZSA
MÁSZÓ-
KAROM

A KÁLIUM
VEGYJELE

AZ IDŐ JELE

ÉSZAK

BANÁNHÉJ!

KÖZÉPFÜL!

ARGON
VEGYJELE

FESZÜLTSÉG
JELE

A VÉGÉN 
ERESZT!

INDULATSZÓ

BLACKJACK,
RÖV.

BOLTZMANN-
ÁLLANDÓ

♦ Z ZOKNIVÉG!

SKAND-O-MATA™
www.skandomata.hu
https://rejt.hu/yV2Z5N

Copyright © 2010-2022, www.skandomata.hu (CsAB). Minden jog fenntartva. Forrás: https://rejt.hu/yV2Z5N

Nyerjen mozijegyet! 
E havi keresztrejtvényünkben egy júni-
usi népszokás 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 
Berebora Beatrix 
olvasónknak kedvezett, nyereményét 
átveheti a gyöngyösi televízióban 
(Göncz Árpád u. 4).
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ROVAT

Biztos munkahelyen
szeretne dolgozni?

Dolgozzon
partnercégeinknél 

az alábbi
pozíciókban!

Operátor
Gépkezelő
Targoncavezető
Csomagoló
Anyagmozgató

Munkakörök:

Amennyiben
munkát keres vagy
váltani szeretne,
forduljon hozzánk
bizalommal!

Ha felkeltettük az
érdeklődését, jelentkezzen
alábbi elérhetőségeink
egyikén:

06-37/540-016
06-20/333-4450

gyongyos@trenkwalder.com

3200 Gyöngyös, Fő tér 17. 

H
irdetések



H
ird

eté
sek


