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A Mátra népszerűsége folyama-
tosan növekszik. Évről évre egyre 
több vendég érkezik a térségbe, 
és bár a pandémia alatt tapasz-
talhattunk némi megtorpanást, 
a friss adatok újra a mátrai turiz-
mus bővüléséről szólnak, amit az 
önkormányzat számos beruházás-
sal igyekszik kiszolgálni. Ahhoz 
azonban, hogy a Mátrába érkező 
vendégeket Gyöngyösre is be 
tudjuk csábítani, elengedhetetlen, 
hogy épített örökségünket is meg-
felelően gondozzuk. Gyöngyös az 
1917-es tűzvészben történelmi vá-
rosmagjának szinte minden értékes 
épületét elveszítette, ezért azt, ami 
az eredeti formájában megmaradt, 
gondosan kell őriznünk.

Persze a múlt öröksége sokszor 
nehezen egyeztethető össze a jelen 
elvárásaival. A kettő példaértékű 
találkozására jó példa az Orczy-kas-
tély felújítása, amely nem véletlenül 
nyerte el az Europa Nostra nagydí-
ját. Van, amikor az évtizedek alatt 
végbement társadalmi változások 
vagy az ingatlanok állapota új 
funkciót kíván, ilyenkor új épüle-
tet kell húzni a régi helyére, ezzel 
alakítva, modernizálva a városké-
pet is – mint történt az például a 
GyöngyHáz felépítésekor. A Szent 
Bertalan-templom toronysisakjai-
nak visszaállításakor pedig éppen a történel-
mi állapot helyreállítása volt a cél, hogy száz 
évvel az azokat elpusztító tűzvész után ismét 
eredeti állapotában láthassuk a tornyokat.

Az önkormányzat pályázati lehetőséget 
kínál azoknak, akik a magántulajdonban lévő 
műemlék épületeiket szeretnék felújítani, így 
járulhattunk hozzá az egykori Mátra Szálló 
városképi szempontból kiemelt jelentőségű 
épületének felújításához is. Ezt egyébként az 
akkor zajló kampányban mindenki szorgal-
mazta, majd ellenzékben már sokan bírálták 
a döntést, pedig az meggyőződésem szerint 
mindannyiunk közös érdekét szolgálta.

Jól tudom, ezen a területen van még fela-
datunk. Évek óta keressük azt a vállalkozót, 
aki lehetőséget látna például a Pesti út 2., 
a Nádor utca 10., vagy a Püspöki utca 23. 
szám alatt álló épületek hasznosításában, és 
ugyancsak évek óta tárgyalunk a többi tulaj-
donossal a Kossuth utca 1. szám alatti épület 
sorsáról – sajnos egyelőre eredménytelenül.

Kevesen tudják, hogy 2012 óta állami 
tulajdonban van az egészségügyi ingatlanva-
gyon, így a régi kórház és a volt tüdőgondozó 
épülete is – mind megmentésre érdemes, és 

nagyívű terveket is hallottunk már a haszno-
sításukra, ám tettek egyelőre nem követték 
a bejelentéseket. Ahogy az ország második 
legnagyobb zsinagógájának megmentéséről 
is sokszor hallottuk már az elképzeléseket, 
láttuk a gyönyörű terveket, az együttélés háza 
azonban sok év elteltével sem valósult meg, 
miközben az épület állaga vészesen romlik.

Több évtizedes politikai pályafutásom alatt 
megtanultam: igazán nagy dolgokat csak 
összefogással lehet megvalósítani. Az Or-
czy-kastély rekonstrukciója, a belváros meg-
újulása, a toronysisakok helyreállítása, vagy 
a Berényi-Haller-kastély részleges felújítása 
mind-mind azért valósulhatott meg, mert a 
sikert minden érintett akarta, és tett is érte.

Most, amikor az önkormányzatok lassan 
kilátástalan helyzetbe kerülnek a sokszoro-
sára emelkedő energiaárak miatt, a helyha-
tóságok végképp nem gondolkodhatnak 
saját erőből létrejövő beruházásokban. Most 
tehát még nagyobb szükség lesz az összefo-
gásra, az együtt gondolkodásra, és persze az 
akár közvetlen finanszírozású európai uniós 
pályázatokra. Az önkormányzat, amit tud, 
megtesz a cél érdekében.

Kedves Olvasó!

Hiesz György
polgármester

Igazán nagy 
dolgokat csak 
összefogással lehet 
megvalósítani. Sok 
beruházás azért 
készülhetett el, mert 
a sikert minden 
érintett akarta, és 
tett is érte.
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Szovjet gránát  
bukkant fel
Egy második világháborús szovjet gyártmányú, 45 milliméteres 
páncéltörő gránátot találtak június 24-én földmunkák során a Kiss 
Péter utcában, a volt laktanya területén. A rendőrségi bejelentést 
követően néhány órán belül a helyszínre érkezett a tűzszerész járőr, 
melynek parancsnoka megállapította a robbanóeszköz eredetét. A 
gránát szállítható állapotban volt, így el is vitték azt a katonák a 
Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére későbbi megsemmisítés 
céljából.

Elérhetőbbé válik a 
biciklizés
Idén nyáron még több Mátrába közlekedő Volánbusz járaton vehet-
jük igénybe a kerékpárszállítási szolgáltatást, ezáltal pedig egyszerűb-
bé és elérhetőbbé válik a biciklizés. A Mátrában közel 140 kilométer 
kerékpározható túraútvonal várja a kétkerekűek szerelmeseit. A tava-
lyi hét járat idén további kilenccel bővült. Mindemellett megmarad 
a poggyásztérben történő bicikliszállítás lehetősége is. A szolgáltatás 
kapcsán további részletek megtalálhatók a gyongyos.hu, vagy a Vo-
lánbusz oldalán.

Itt a nyár, nincs is jobb dolog mint a kerékpárúton 
gyalogolni vagy bringázni. Egyre többen gondolják 
ezt, ezért csúcsidőben egyre nagyobb rajta a forgalom 
és a balesetveszély is. 

Az életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében öt fontos szabályt 
érdemes betartani: 

1. A kerékpárosok általános szabály szerint jobbra tartással közle-
kednek, előzés balról, tehát úgy mint más közúton.

2. Gyalogosoknak, futóknak ezzel szemben határozott balra tar-
tással kell közlekedni, hiszen így jól látják a velük azonos sávban 
szemből közeledő bringásokat, akik majd szépen kikerülik őket. 
Sajnos most pont az ellenkezőjét csinálja szinte minden gyalogló és 
futó, ezért háttal vannak a sávjukban hátulról közeledő biciklisnek, 
ami rendkívül balesetveszélyes.

3. Kutyasétáltatás nem a kerékpárútra való, de mivel egyre jobban 

szeretjük őket, ezért kérjük a gazdikat, hogy rövid pórázon tartsák a 
kedvenceket, abból nincs probléma.

4. Bringások a kerékpárúton max 30 km/óra sebességgel közle-
kedhetnek, akár van rajtuk sisak, akár nincs. Egy átlagos kerékpáro-
zó síkon nem tud ennél gyorsabban menni, de a füredi lejtőn ha nem 
fékezünk simán begurulunk erre a tempóra. Úgyhogy ne száguldoz-
zunk, mert amúgy 30-cal sisak nélkül esni, az már kórház vagy akár 
halálos baleset is lehet. 

5. Végül, lehetőleg ne foglaljuk el az egész kerékpárutat ha egymás 
mellett megyünk, hagyjunk helyet a gyorsabbaknak.

+1 kérés: aki olvasta e sorokat és olyanokkal találkozik akik nem 
a fentiek szerint közlekednek a kerékpárúton, azokat udvariasan fi-
gyelmeztessék Őket erre. Így talán elég lesz a következő szezon mire 
ezeket mindenki megtanulja.

Lejegyezte: Tibikócs, a Gyötri Triatlon Klub edzője

Ivókutak és -csapok 
segítik a felfrissülést a 
hőségben
A már működő ivókutak mellé, az önkormányzat kérésére a Heves 
Megyei Vízmű Zrt.  felszerelte az ivócsapokat is a városban, melyek 
a nyári melegben biztosítanak ivóvíz-vételezési lehetőséget. 

A csapok felszerelésére mindig a turistaszezon kezdetén, az is-
kola befejeztével kerül sor. Gonda Tivadar közbiztonsági referens 
elmondta, Gyöngyös területén négy, míg Mátrafüreden egy ilyen 
ivócsap van. A korábbi, folyamatosan fejlesztett ivókutakból pedig 
húsz található  a városban. A központi részeken díszkút jellegűek, 
míg a játszótereknél hasáb alakúak.

Túl kell lépni a viszályokon
A 102 évvel ezelőtt elfogadott trianoni békediktátum aláírására emlé-
keztek Gyöngyösön a 2018-ban felavatott Országzászló emlékműnél.

Kárpáti István alpolgármester a Nemzeti Összetartozás Napján 
rendezett városi megemlékezésen elmondta, a Kárpát-medencében 
élő népek szinte egy teljes évszázadot elveszítettek a trianoni döntés 
miatt, ezért a ma élő generációnak az a feladata, hogy túllépjen a 
viszályokon, és elérje a szomszédos nemzetek együttműködését. 

A megemlékezésen közreműködtek a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Károly Róbert Technikum, Szakképző Iskola és Gimná-
zium tanulói, majd az  önkormányzat, intézmények, pártok, civil 
szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat az emlékműnél.

Kárpáti István: érjük el végre a szomszédos nemzetek 
együttműködését!

Mindegy, hogy a kút díszes, vagy egyszerű: oltja a szomjat a 
friss víz
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Kerékpárút etikett



AKTUÁLIS 5

Fejlesztések az 1-es 
körzetben
Folyamatosan szépül a Kinizsi tér. A körzet képviselője elmondta, 
hogy ugyan tavaly kavicsburkolatot kapott a Kinizsi téri sétány, de a 
lakosság kérésére, a közelmúltban térkő burkolatra cserélték.

Mint Faragó Tamás hangsúlyozta, nemcsak Mátrafüreden de a 
Felsővárosban is fontosnak tartja, hogy szép környezet legyen a köz-
területeken, így virágokat is ültettek. A beruházás a tavalyi költség-
vetés terhére, mintegy 2 millió forintból valósult meg. Az 1-es körzet-
ben a tervek szerint szintén még az idén 2 millió forintból beépítenek 
egy trambulint a Hanák Kolos téri játszótérre.

HÍRSÁV
Ügyelet az ovikban
Ügyeleti rendszerben fogadják a gyerekeket a gyöngyösi óvodák. 
A nyáron váltott rendszerben összesen 5 hétig tartanak zárva az 
intézmények, amikor is elvégzik a szükséges karbantartásokat. A 
Platán úti óvoda, a Jeruzsálem úti óvoda és a Dobó úti óvoda van 
zárva. Azok a szülők, akik nem tudják elhelyezni a gyermeküket, 
a fennmaradó hat óvodába kérhetik az elhelyezésüket. A további 
hat óvoda július 25-től augusztus 25-ig tart zárva.

Ülésezett a KEF
Szakmai fórumot tartott a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Gyön-
gyösön. Kocsis Irén Mária, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője elmondta, a kábító- illetve 
pszichoaktív szerekkel kapcsolatban elrendelt büntetőeljárások 
száma évek óta stagnál, tavaly 253 eljárás indult. Heves megyében 
a legjellemzőbb a marihuána és az amfetamin tartalmú drogok hasz-
nálata, de nagy mennyiségben fogyasztanak pszichoaktív szereket is.

Csokigyár épül
Mintegy 119 millió forintos GINOP Plus pályázati forrásból éde-
sipari üzemet hoz létre Gyöngyösön a Mátraholding. A beruházás 
eredményeként a csomagolási és raktározási tevékenység fejlesztése 
valósul meg környezetbarát csomagolóanyag felhasználása mellett, 
illetve 10 új munkahelyet is létesítenek. A Vármegyeház téren 

megvalósuló üzemben öt terméket gyártanak majd, melyek a leg-
újabb táplálkozási trendeknek felelnek meg, többek között vitami-
nokat, aminósavakat tartalmazó csokoládék, drazsék, fehérje,- és 
müzliszeletek. A cég tervei szerint a fejlesztés 2024-re készül el.

Orvosokat ismertek el
Címzetes főorvosi kinevezéseket adtak át a Mátra Múzeumban 
megrendezett Semmelweis-napi ünnepségen. Az elismerésre a 
húsz éve folyamatosan praktizáló háziorvosok, házi gyermekor-
vosok, alapellátást végző fogorvosok jogosultak. Idén aktív és 
nyugalmazott doktorok kapták meg a címet, összesen 37-en. A 
kinevezéseket Weisz Péter, a Bugát Pál Kórház főigazgatója és dr. 
Assani Omar, a gyöngyösi kórház orvosigazgatója adta át.

Karbantartások
Gyöngyös mind a kilenc tagóvodájában ütemterv szerint haladnak 
a nyári karbantartási munkák. A Platán- és Dobó úti Tagóvodában 
már végeztek a szakemberek, akik igyekeznek minden tervezhető 
munkát elvégezni augusztus 20-ig, hiszen az elmúlt időszakban egy-
re nehezebb alapanyaghoz jutni és munkaerőből is hiány van. Bo-
ros Vince városgazda a Gyöngyösi TV-nek elmondta, megtörténik 
egyebek mellett a konyha és hozzá tartozó helyiségek felújítása, dol-
gozói és szociális helyiségek felújítása, fürdők, mosdók, wc-k, étke-
zők, csoportszobák felújítása, laminált parkettázás, festés, javítások.

A sétány térkő-burkolata lakossági kérésre készült el

Több mint 1500-an fogtak össze azért, hogy megújítsák a 
súlyosan és krónikusan beteg gyerekeknek és családjaiknak 
élményterápiát nyújtó Bátor Tábor egyes elemeit. Az összefogás 
révén megújult a magas kötélpálya, ahol a táborozók nem 
csak a magasságot, de félelmeiket is legyőzhetik. Ezekből a 
sikerélményekből pedig erőt meríthetnek a betegséggel való 
küzdelemhez is. Több korábbi kedvelt elem is új köntöst kapott, 
így az óriáshinta is, sőt újra lehet rekesztornyot is építeni. A 
felújításhoz magánszemélyek mellett mintegy 20 cég járult hozzá.
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Elkészül az Angyal utca
A szegélyek elbontásával folytatódik az Angyal utca felújítása. A 
harmadik szakasz is új szegély- és aszfaltburkolatot kap, várhatóan 
július közepére. Az Angyal utca felújítása 2021 nyarán kezdődött, 
tavaly év végére az első két ütemben az utca mintegy 200 méteres 
szakaszának felújításával végeztek a szakemberek.

Járda a Püspöki úton
A járdafelújítás folytatásaként a páros oldalon, a templom előtti sza-
kaszt javították meg. A beruházás mintegy 3 millió forintból való-
sult meg, 150 méteren. Besze Andrea a körzet képviselője elmondta, 
az elmúlt időszakban a páratlan oldalon lévő járda teljes hosszában 
megújult, a páros oldalon vannak még felújításra szoruló szakaszok, 
amelyek leghamarabb jövőre.
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Az autóbusz-pályaudvar mögötti 
parkban szeptembertől lesz tilos 
a dohányzás. A grémium emellett 
az óvodai csoportokról és alapítvá-

nyok támogatásáról is határozott júniusi ülésén.
TILOS LESZ A DOHÁNYZÁS
A nemdohányzók védelme, valamint az 
egészségromlás megelőzése érdekében do-
hányzásmentes közterületeket hozott létre 
az önkormányzat a képviselő-testület júni-
usi ülésén. Az új rendelet értelmében tilos 
lesz dohányozni a Koháry utcában az autó-
busz-pályaudvar mögötti parkban. A döntést 
nem csak egészségvédelmi okok indokolták, 
hanem az, hogy törvény tiltja a buszpályaud-
varon és megállókban a dohányzást, így a pá-
lyaudvar mögötti parkban olyan mértékben 
emelkedett meg a dohányzók száma, ami a 
gyalogosok egészségére is hatással van, ráadá-
sul a kihelyezett hulladékgyűjtők ellenére a 
csikket gyakran eldobják a dohányosok. 

Az érintett területen az elektromos ciga-
retta használata is tiltott lesz. 

A rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. 
A szabályok megszegőire akár 30 ezer forin-
tos bírság is kiszabható. Az önkormányzat 
ismét felhívja a Volánbusz Zrt. figyelmét 
dohányzásra kijelölt hely létrehozására a 
buszpályaudvar területén belül. Gyöngyösön 
egyébként a játszótereken és a köztéri sport-
pályákon is tilos a dohányzás.

EMELKEDŐ DÍJAK
Tíz év után emelkedik a temetői szolgálta-
tások díja Gyöngyösön. A temetőket fenn-
tartó Városgondozási Zrt. utoljára 2012-ben 
emelt árain, az urnás temetkezések díja pedig 
csökkent is 2016-ban. Mostanra azonban az 
infláció, az emelkedő anyagárak és bérek mi-
att átlagosan húsz százalékos emelésre tett 
javaslatot a cég, amit a grémium elfogadott. 

Átlagosan 15 százalékkal emelkedik a bérle-
tek és a jegyek ára a gyöngyösi strandon, és 
emelkednek a Gyöngyösi Sportfólió Non-
profit Kft. kezelésében lévő sportlétesítmé-
nyek bérleti díjai. Az önkormányzati társa-
ságok a koronavírus-járvány miatt elrendelt 
veszélyhelyzet szabályai miatt az elmúlt év-
ben nem emelhettek szolgáltatási díjaikon.

A ZÖFE TARTJA FENN A 
ZÖLDFELÜLETEKET
Továbbra is feladatot jelenleg ellátó, a Zöld-
terület Fenntartó (ZÖFE) Kft.látja el a park-
fenntartási feladatokat, miután egyedüliként 
adott be ajánlatot a 2024. december 31-ig 
szóló, összesen 282 millió forintos megbízás-
ra, így a társaság folytathatja parkgondozási 
tevékenységét a városban.

A mátrafüredi zöldfelületeket továbbra 
is a Városgondozási Zrt. fogja gondozni, az 
önkormányzati tulajdonú társasággal újabb 
öt évre hosszabbította meg szerződését a 
képviselő-testület.
186 GYERMEK KEZDI AZ 
ÓVODÁT
A grémium határozott a következő nevelési 
évben indítandó óvodai csoport létszámá-
ról. Három tagóvoda összesen négy cso-
portjának létszáma haladja meg a maximális 
25 főt, három csoportban eggyel, egyben 
kettővel, míg egy csoportban öt gyermekkel 
lesznek többen egy csoportban. A kilenc 

tagóvodába egyéb-
ként összesen 186 
gyermeket írattak be 
áprilisban, míg szep-
temberben 219-en 
kezdhetik meg általá-
nos iskolai tanulmá-
nyaikat. A csoportok 
száma az új nevelési 
évben nem változik, 
ezért a pedagógusok 
és a nevelő-oktató 
munkát segítők szá-
mának változtatásá-
ra sem volt szükség. 

Gyöngyös Város Óvodáiban az alkalmazott 
óvodapedagógusok száma 84, a dajkák szá-
ma 39, a nevelő munkát pedig 14 pedagógiai 
asszisztens segíti. A 2022/2023. nevelési év 
kezdetén a kilenc tagóvoda 39 csoportjában 
előreláthatólag 820 lesz a gyermekek száma.

Tagóvoda-vezetői pályázatokról is dön-
töttek: a Platán Úti Tagóvoda vezetésével 
a feladatot eddig is ellátó, egyedüli pályázó 

Márkus Jánosnét bízta meg a testület. Gyön-
gyös Város Óvodái intézményvezető-he-
lyettese nyugdíjba vonult, Zics Boglárkát, 
a Katona József Úti Tagóvoda pedagógusát 
nevezték ki a posztra.
DRÁGUL AZ ESKÜVŐ
Egyre többen kötnek házasságot a hivatali he-
lyiségen kívül – derült ki a képviselő-testület 
elé került előterjesztésből. Gyöngyösön 2017-
ben született rendelet a hivatali helyiségen 
kívül, illetve hivatali munkaidőn túl kötött 
házasság, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének szabályait. Azóta évente átlago-
san 40-50 anyakönyvi eseményre kerül sor a 
hivatali helyiségen kívül, vagy munkaidőn túl. 
A helyszínek között a legnépszerűbb a Károly 
Róbert Campus, a Mátra Múzeum, Farkas-
mály, Mátrafüred és Mátraháza. A szolgáltatá-
sért a pároknak díjat kell fizetniük, amelynek 
mértéke július 1-jétől külső helyszínen törté-
nő házasságkötés esetén 38 000 forint, míg a 
hivatali helyiségben, de munkaidőn túli ese-
mények esetében 19 000 forint lesz.
ALAPÍTVÁNYOKAT 
TÁMOGATTAK
A képviselő-testület a beérkezett kérelmek 
alapján három alapítvány támogatásáról 
döntött: a Mozgásért és Művészetért Ala-
pítvány, a Bugát Pál Kórház Alapítvány, va-
lamint a Legyen Mindig Otthonuk Alapít-
vány részére összesen több mint egymillió 
forint támogatást hagyott jóvá a grémium, 
amely elfogadta az idei költségvetési rende-
let első módosításáról szóló javaslatot is. Ez 
utóbbi a büdzsé elfogadása óta hozott dön-
tések anyagi hatásait vezeti át a rendeletbe.
ELKÖSZÖNT A KÖNYVTÁR 
IGAZGATÓJA
A képviselő-testület nevében Hiesz György 
polgármester megköszönte Farkas István, 
a Vachott Sándor Városi Könyvtár nyug-
díjba vonuló vezetőjének munkáját. Mint 
elmondta, az intézmény nem csak könyv-
tárként, hanem kiállítóhelyként és kultu-
rális központként is működött, az elmúlt 
években pedig számos szakmai elismerést 
kapott, legutóbb a Minősített Könyvtár cí-
met nyerte el, és megkapta a Heves Megyei 
Családokért Díjat is. Farkas István megbíza-
tása július 31-én jár le, az intézményvezetői 
posztra kiírt pályázatra egy jelentkező volt, a 
jelenleg is a könyvtárban dolgozó Szekeres-
né Sennyey Mária, a testület az ő pályázatát 
elfogadta, így augusztus elsejétől öt éven át ő 
vezeti a könyvtárat.

NEMDOHÁNYZÓVÁ TESZIK 
A TERET

Hiába a kihelyezett kukák, mindenfelé csikkek hevernek. 
Szeptembertől már remélhetően nem
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Átadták a Gyöngyös Város 
Egészségügyéért kitüntetéseket 
az önkormányzat Semmelweis-
napi ünnepségén a Mátra 
Művelődési Központban. Az 
elismerést idén dr. Kálmán Mária, 
a Bugát Pál Kórház radiológiai 
osztályának főorvosa, illetve 
Magyar Tímea és Komjáti 
Miklósné, a 16. számú felnőtt 
háziorvosi körzet asszisztensei 
vehették át.

Semmelweis Ignác a legnagyobb paradigma-
váltók egyike volt, aki bár Bécsben szerezte 
diplomáját, mégis megőrizte magyarságát, 
így a világ ma is magyarként tartja számon 
az anyák megmentőjét, aki a szakmai köz-
vélemény tiltakozása ellenére is kitartott 
elmélete mellett, miszerint a gyermekágyi 
lázat a nem megfelelő higiénia okozza – 
emlékeztetett köszöntőjében Kévés Tamás 
alpolgármester az önkormányzat Semmel-
weis-napi ünnepségén. A városvezető kö-
szönetét fejezte ki az egészségügyben dolgo-
zóknak, akik az elmúlt években Semmelweis 
Ignáchoz hasonlóan küzdöttek az életekért 
a láthatatlan ellenséggel, a vírussal szemben.

A 204 évvel ez-
előtt született Sem-
melweis Ignác szü-
letésnapja a magyar 
egészségügy legna-
gyobb ünnepe, ez 
alkalomból adják át 
a Gyöngyös Város 
Egészségügyéért ki-
tüntetéseket is.

Az elismerést idén 
elsőként dr. Kálmán 
Mária, a Bugát Pál 
Kórház radiológiai 
osztályának főorvosa 
vehette át, aki a Szolnok melletti Tószegen 
nevelkedett, és 1980-ban szerzett diplomát 
a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Ott 
ismerkedett meg későbbi férjével, a gyön-
gyösi származású dr. Jorgov Rolanddal, aki-
vel Gyöngyösön alapítottak közös életet, és 
mindketten a Bugát Pál Kórházban helyez-
kedtek el. Kálmán Mária több hónap sebé-
szeti és belgyógyászati gyakorlat után 1988-
ban szakvizsgázott radiológusként, és azóta 
is a diagnosztika ezen területén dolgozik.

A Gyöngyös Város Egészségügyéért kitünte-
tést megosztva kapta meg idén a 16. számú há-

ziorvosi körzet két asszisztense, Magyar Tímea 
és Komjáti Miklósné. Magyar Tímea a szolnoki 
kórházban kezdte pályafutását, majd a Bugát 
Pál Kórház fül-orr-gége szakrendelésére került 
szakápolóként, később audiológiai szakasszisz-
tensként dolgozott. Hat éve lát el asszisztensi 
feladatokat dr. Mangó Gabriella háziorvos mel-
lett. Komjáti Miklósné édesapja és nővére pél-
dáját követve helyezkedett el a Bugát Pál Kór-
házban, ahol a nőgyógyászati szakrendelésen, 
majd a laborban dolgozott. Nyolc évvel ezelőtt 
váltott a háziorvosi alapellátás felé, azóta a 16. 
számú körzet asszisztenseként látja el feladatait.

KÓRHÁZI FŐORVOST ÉS 
HÁZIORVOSI ASSZISZTENSEKET 
TÜNTETTEK KI

Aképviselő-testület júniusi ülésén 
adták át a Gyöngyös Közszolgála-
táért kitüntetést a városháza dísz-
termében. Fodor Ferenc rendőr 

törzszászlós, a Gyöngyösi Rendőrkapitány-
ság közlekedésrendészeti osztályának helyszí-
nelője, balesetvizsgálója vehette át az elisme-
rést Hiesz György polgármestertől. 

Fodor Ferenc 1990-ben kezdte pályafutását 
Budapest XVI. kerületében, 1992 óta dolgo-
zik a Gyöngyösi Rendőrkapitányság köteléké-
ben. Fodor Ferenc munkakörén túl is számos 
kezdeményezéssel segíti a közlekedésbizton-
ság fenntartását a városban. Motoros szolgála-
tot lát el, rendszeresen együttműködik a helyi 
polgárőr egyesületekkel, a város iskoláiban pe-
dig a fiatalok biztonságos közlekedésre neve-
lését segíti. Harmincéves szakmai pályafutása 
alatt tanúsított kiemelkedő munkáját rendőr-
ségi tanácsosi címmel is elismerték.

A Gyöngyös Köz-
szolgálatáért kitün-
tetést minden évben 
a köztisztviselők 
napja alkalmából 
adják át. Ünnepi 
beszédében Kárpáti 
István alpolgármes-
ter arról beszélt: a 
köztisztviselők hidat 
képeznek a jogsza-
bályi rendelkezések 
és az állampolgárok 
között, ezt a felada-
tot pedig csak magas hivatástudattal lehet 
hatékonyan ellátni. Az alpolgármester sze-
rint a gyöngyösi közigazgatásban dolgozók 
példaértékű munkát végeznek, élő cáfolatai 
a hivatalnokokkal szemben állított negatív 
sztereotípiáknak. Kárpáti István azt mond-

ta: a város köztisztviselői kiválóan alkal-
mazkodtak az elmúlt évek új kihívásaihoz, 
ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy ebben 
az évtizedben a szféra anyagi megbecsülése 
is emelkedik majd.

ÁTADTÁK A GYÖNGYÖS 
KÖZSZOLGÁLATÁÉRT KITÜNTETÉST

Három évtized elhivatott munkáját tükrözi az elismerés

Nem csak egy plakett, jelképe egy nehéz, de sikeres 
küzdelemnek a láthatatlan ellenséggel szemben
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Sokezren vettek részt Gyöngyös 
idei első nagy fesztiválján, a Mátrai 
Bornapokon. 

NYERTES TERMÉSZET
2020-ban Európában is berobbant a koro-
navírus-járvány, amely addig rég nem látott 
pusztítást végzett. Az országok, köztük Ma-
gyarország is olyan intézkedéseket kellet, 
hogy meghozzanak, amelyek jelentősen súj-
tották a gazdasági szereplőket, így a turisz-
tikai ágazatot is. A Mátra térségében is szál-
lodák zártak be, korlátozottan működtek az 
éttermek, a különféle attrakciók. Az emberek 
pedig soha nem látott mértékben vágytak a 
szabadságra, így történt az, hogy felértékelő-
dött a természetközeliség, ami jót tett a Mát-
ra marketingjének – mondta a Gyöngyösi 
Televízió Extra című műsorában Benkő Béla, 
a Gyöngyös Mátra Turisztikai Közhasznú 
Egyesület elnöke. A pandémiás időszakban 
még az is rátalált a Mátrára és az erdőre, aki 
addig talán nem gondolt rá úti célként.

Ez a pozitív előremozdulás pedig a Covid 
utáni időszakban sem maradt alább, olyany-
nyira nem, hogy a 2021-es adatok már meg-
közelítik a járvány előtti időszak adatait.

Benkő Béla elmondta, hogy Gyöngyös 
közigazgatási területe Kékestetőig terjed, így 
nehéz külön kezelni Gyöngyöst és a Mátrát 
turizmus szempontjából, de az elmúlt évek 
adataiból az látszik, hogy a Mátra az egyik 
legkedveltebb desztinációvá nőtte ki magát. 
Tavaly 61 ezer ember mintegy 189 ezer ven-

dégéjszakát töltött itt. Az eltöltött napok 
száma a korábbi 1,9-2,1 napról 3,5 napra 
emelkedett. Ami azt jelenti, hogy a pandé-
mia alatt az emberek megtalálták és megsze-
rették a Mátrát. A térség leginkább a 18 év 
fölötti és a középkorú korosztály körében a 
legnépszerűbb és az is látszik, hogy a belföldi 
vendégek mellett nőtt a külföldi turisták szá-
ma is. A Mátra igen kedvelt a németek, szlo-
vákok, lengyelek és ukránok körében.

MI A MÁTRA TITKA?
Aki Gyöngyösre és a Mátrába látogat, való-
ban széles palletáról válogathat, legyen szó 
hegyi wellnesről vagy aktív turizmusról. A 
Mátrában számos olyan szálloda található, 
amelyek a csak pihenni vágyók igényeit is 
maximálisan kielégítik. A vendégnek nem 
kell elhagynia az épületet ahhoz, hogy kikap-
csolódjon. Ugyanakkor sokan az aktív kikap-
csolódás céljából választják a térséget. Hiszen 
számos sportlehetőség, attrakció közül válo-
gathatnak, emellett pedig Gyöngyös kulturá-
lis élete is kiemelkedő. Benkő Béla elmondta, 
azzal, hogy az itt töltött vendégéjszakák szá-
ma csaknem a duplájára nőtt tavaly, a „béke-
időkhöz” képest, az ide látogató turisták már 
nem csak a Mátrában töltenek időt, hanem 
Gyöngyösön is. A városban meglátogatják 
az egyedülálló Szent Bertlan Kincstárat, a 
Ferences Könyvtárat, tesznek egy belvárosi 
sétát, ellátogatnak a Gyöngyösi Állatkertbe 
vagy éppen kisvonatra szállnak.

Látva ezt az aktív érdeklődést a szál-
láshelyek is felismerték, hogy a további 
növekedés érdekében fejlesztésekre van 
szükség, ám mint a TDM elnöke hangsú-
lyozta fontos, hogy ezek a fejlesztések úgy 
történjenek meg, hogy azokhoz megfelelő 
infrastruktúra is kapcsolódjon. A fejlesz-

tések irányát, illetve az itt működő turisz-
tikai szereplőket nagyban segíti a Nemzeti 
Turisztikai Adatbázis, amely révén a szak-
emberek szinte naprakész adatokat kapnak, 
melyekből előre lehet látni a trendek alaku-
lását, a marketing szervezetek gyorsabban 
tudnak reagálni. 

BOR A TURIZMUSBAN
A Mátra a történelmi borvidékhez tartozik, 
amely az ország 22 borvidéke közül a má-
sodik legnagyobb, a hegyvidékiek között 
pedig a legnagyobb. A borvidék borai a 
minőségi és a különleges minőségű kate-
góriába tartoznak. A Mátrai borvidék adja 
az ország szőlő-bor exportjának több mint 
egyharmadát, a nyugati exportnak pedig 
több mint 40 százalékát.. Mindezek ellené-
re a szőlőterületek nagysága csökkenő ten-
denciát mutat.

A Mátrai Borvidék pozíciónak megerősí-
tésére  egy átalakuláson, megújuláson megy 
keresztül. A borvidék ötödik sebességbe 
kapcsolt, új logót és új szlogent kapott. Een-
nek a megújulásnak az egyik fontos eleme 
egy új közösségi bor létrehozása, az úgyne-
vezett MyMátra is. A TDM közelmúltban 
megtartott közgyűlésén kiderült, hogy az 
idei év egyik nagy célkitűzése, hogy erősít-
sék a borvidék és a Mátra státuszát. Előbbi 
egyik eleme, hogy a Tourinform irodában 
kapható lesz valamennyi pincészet közössé-
gi bora, míg a desztinációba különféle on-
line marketinggel és programsorozatokkal 
igyekeznek turistákat csábítani.

PROGRAMOK
Ilyen a jelenleg is futó 10 hét 14 prog-
ramsorozat, melyben partnerként részt 
vesz Gyöngyös Város Önkormányzata, a 

Magasan a legjobb
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Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Mátra 
Múzeum, Farkasmály, a Dominium Pincé-
szet és Gyöngyös Város Barátainak Köre. 
Egy széles összefogás eredménye az egész 
nyáron átívelő programsorozat, mely hét-
végenként nyújt kikapcsolódást az itt élő 
lakosok és idelátogató turisták számára. 
Ezeken a rendezvényeken az érdeklődőket 
tematikus túrák várják, melyek keretében 
nem csak a természettel ismerkedhetnek 
meg, de az épített örökséggel is, kultikus 
épületekkel, érdekes történetű szobrok-
kal. De számos turistát vonz évről évre 
a Gyöngy Nemzetközi Folklór Fesztivál 
vagy a szeptemberi – a májusi Mátrai Bor-
napokhoz hasonló sikerrel bíró – Mátrai 
Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál. A 
hosszú távú sikerhez azonban nem elég a 
már jól megszokott és kedvelt programok-
hoz nyúlni. Éppen ezért folyamatban van 
egy olyan stratégia, amely alapjaiban len-
díti előre a Mátrát és térségét.
AKTÍV TURIZMUS A MÁTRÁBAN
Cél, hogy 2030-ra a Mátra legyen Magyar-
ország legnépszerűbb négyévszakos aktív 
turisztikai desztinációja.  Ez pedig egy 
széleskörű partnerségen alapul, bevonva az 
aktív turisztikai térséghez tartozó két me-

gye – Heves és Nógrád – 33 települését. 
Kiemelt hangsúlyt kap az értékek védelme, 
az erdők, a vizek, a tiszta levegő, a meglévő 
táji és természeti attrakciók. A növekedés 
úgy valósuljon meg, hogy az közben ne 
veszélyeztesse a környezet eltartóképes-
ségét, egyensúlyát. Ezért is a stratégia a 

tömegturizmus helyett a szelíd turizmust 
helyezi fókuszba. A stratégia magában fog-
lalja, hogy az ország tetejét Magyarország 
látványos, nemzetközi szinten is ismert és 
versenyképes, számos turisztikai attrakci-
óval rendelkező, növekvő számú látogatót 
vonzó, emblematikus hegycsúcsává kell 
tenni, megőrizve annak természetköze-
liségét. Kialakításra kerülnek parkolók, 
tematikus ösvények, kiépül az EuroVelo, 
egy egész Európát átszelő kerékpárút, mely 
érinti Gyöngyöst is. A remények szerint ez 
is hozzájárul majd ahhoz, hogy az ideláto-

gató turisták egyre nagyobb része közös-
ségi közlekedéssel, kerékpárral érkezzen a 
térségbe. Ez pedig a térséget segíti, hogy 
2030-ban a Mátra egy olyan zöld táj le-
gyen, mely nem szenved az autóforgalom 
zajától, a levegőszennyezéstől és a zsúfolt-
ságtól.

A stratégia célja, hogy az aktív turizmus 
fejlesztése a Mátra egészére kiterjedjen, az 
egyes térségek között kialakuljon egyfajta 
munkamegosztás, specializálódás. 

Turisztikai szempontból jelenleg a Ma-
gas-Mátra rendelkezik országos vonzerő-
vel, az attrakciók és a turisztikai szolgál-
tatások többsége is itt koncentrálódik. A 
stratégia szempontjából cél a korábban ke-
vésbé fókuszban lévő területek, így például 
a Nyugati-Mátra aktív turisztikai feltárása, 
potenciáljának hatékonyabb kihasználása; 
a Parád-Recski-medence, a Mátralába és a 
Mátraalja kistájak turisztikai lehetőségei-
nek hatékonyabb bevonása. 

A stratégiakészítés során a Mátra egysé-
ges turisztikai brandként történő kezelése, 
a már kiépült aktív turisztikai centrumtér-
ségek, így a Kékes és környezetének fejlesz-
tése, attrakcióinak és szolgáltatás kínálatá-
nak minőségi bővítése továbbra is kiemelt 
figyelmet kap. 

Nyolc év múlva ha minden a jelenlegi 
elképzelések szerint halad a Mátra nem 
csak szlogenjében, de ténylegesen eljut 
arra a szintre, hogy magasan a legjobb le-
gyen, minden évszakban. Egy olyan sí- és 
kerékpáros desztináció, amely elsőszámú 
úti célja lesz a fövárosi és alföldi termé-
szetjáróknak, az extrém kihívást keresők-
nek, legyen szó teljesítménytúrákról,  or-
szágúti és MTB versenyekről, vagy épp 
síversenyekről. 

A térség határvonalát képezi nyugatról 
a Zagyva és a völgyében futó 21. 
sz. főút, keletről a Tarna, északon 
a 23. sz főút, délen pedig a 3. sz. 
főút. A Zagyva-és Tarna-völgy táji 
szempontból ugyan nem része, mégis 
szorosan kapcsolódik a Mátrához, 
hiszen ott vannak a nagyobb 
települések (belépési pontok is), térségi 
utak, kerékpárutak, vasútvonal is. A 
belépési pontokat a Mátra peremén 
elhelyezkedő járásszékhely városok 
(Gyöngyös, Pásztó, Bátonyterenye, 
Pétervására) jelentik, de a térség 
szempontjából Eger, mint közösségi 
közlekedési gócpont, szintén fontos 
érkezési pontként definiálható. 

Jelenleg főképp a Magas-Mátra 
vonzereje erős, de a stratégia tágabban 
értelmezi a térséget és annak fejlesztését

fo
rr

ás
: F

ar
ka

s 
Fr

u
zs

in
a

A járvány azokat is közelebb hozta a természethez, akik korábban nem természetközeli 
kikapcsolódást kerestek elsősorban
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Alacsony részvétel mellett 
zajlott a június 26-án, vasárnap 
megtartott időközi önkormányzati 
választás Gyöngyös 3-as számú 
választókerületében. Dr. Antal 
György, a Helyi Választási  
Bizottság elnöke a választás 
estéjén a Gyöngyösi TV-nek 
elmondta, rendkívüli esemény 
nem történt. A választásra 
jogosult 2536 állampolgár 
csupán 14 százaléka adta le a 
voksát reggel 6 és este 7 óra 
között, így összesen 361-en 
jelentek meg a három szavazókör 
valamelyikében. 

A választást a körzet korábbi képviselője, 
Tóth Szabolcs tavaly augusztusi halála miatt 
kellett kiírni, azonban a koronavírus-világ-
járvány elleni védekezésről szóló törvény ér-
telmében, a veszélyhelyzet hatálya alatt vá-
lasztást nem lehetett kitűzni, arra csak 2022. 
április 10-e után kerülhetett sor, a Helyi Vá-
lasztási Bizottság pedig június 26-át jelölte 

meg az időközi választás napjaként.
A választást Sári István Imre, az MSZP-

DK-JOBBIK-LMP-Momentum közös je-
löltje nyerte, aki 269 szavazatot kapott, míg 
a másik jelöltre, a függetlenként indult Dr. 
Béres Deák Attilára 90-en szavaztak.

Sári István szerint a meggyőző fölény 
annak köszönhető, hogy évtizedekig volt a 
körzet képviselője. Mint fogalmazott bízott 
benne, hogy, az amit 20 éven keresztül a kör-
zetben élőkkel együtt megvalósított, majd 
amit Tóth Szabolcs hét éven át, azt a válasz-
tópolgárok vissza fogják igazolni. Sári Ist-
ván hivatalosan akkor válik képviselővé, ha 
mandátumát átveszi (ez lapzártánkig nem 
történt meg) ám már beszélt terveiről. Mint 
fogalmazott, képviselő programjában ter-
mészetesen szerepelnek azok a fejlesztések, 
amelyeket Tóth Szabolcs 2019-ben leírt, de 
nem valósultak meg, illetve azok, amelyeket 
a következő két évben ő szeretne megvaló-
sítani. Ilyen a folyamatos járdafelújítás, az 
Aranysas és a Fecske utcák közötti sportpá-
lya rendbetétele. De jogos lakossági kérésre a 
tervek szerint még ebben az évben megépül 

egy védett gyalogos átkelőhely  a Kócsag 
úton, a Cinke közi lépcsősor és a Fecske úti 
Tagóvoda között. Hasonló beruházás a Har-
rer Ferenc és Aranysas utcák között egy for-
galomlassító megépítése is.

A szavazatok meggyőző többségét 
szerezte meg Sári István

Nem jogerős a 
végeredmény 
Információink szerint Dr. Béres-Deák 
Attila független képviselőjelölt fellebbe-
zést nyújtott be az eredményt megál-
lapító határozat ellen, így az egyelőre 
nem jogerős. Az alulmaradt jelölt kérte 
a szavazatok újraszámlálást is. Lapzár-
tánkig a Helyi Választási Bizottság nem 
döntött az ügyben

A 3-as választókerület a Kálvária-part 
nagy részét magába foglalja, a Harrer 
Ferenc utcától a Hold utcáig, a Csalogány 
utcától a Gólya utcáig terjed.
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J úlius második hetében, immár Dr. 
Bíró Balázs irányításával kezdi meg 
a felkészülést a 2022/2023-as sze-
zonra a HE-DO B. Braun Gyön-

gyös. Bíró Balázs tíz éven át kézilabdázott az 
NB I.-ben, edzőként azonban most mutat-
kozik be az élvonalban.

– Mi vonzotta a gyöngyösi ajánlatban, 
amiért elvállalta a feladatot?

– Harminc éven át kézilabdáztam aktí-
van, ebből tízet sikerült az NB I.-ben ját-
szanom. Pályafutásom utolsó harmadában 
már tudatosan az edzői pálya felé fordul-
tam, U12-es csapat irányításával kezdtem, 
a szakma minden lépcsőfokát végigjártam, 
mígnem tavaly a Salgótarján NB I/B-s fel-
nőtt csapatához kerültem. Az edzői pálya 
csúcsa Magyarországon az NB I., ezért nem 
is volt kérdés, hogy igent mondok a Gyön-
gyös felkérésére. Büszke vagyok rá, hogy 
ilyen korán el tudtam érni, hogy első osztá-
lyú csapatot vezethessek, az pedig, hogy egy 
rendezett, komoly tradíciókkal bíró klubnál 
tehetem ezt, olyan lehetőség, amit minden-
képpen meg kellett ragadnom.

– Vannak Gyöngyösön olyan játékosok, 
akikkel szorosabb kapcsolatot ápol?

– Számos gyöngyösi játékossal ápolok jó 
kapcsolatot, többen csapattársaim is voltak, 
emiatt különösen érdekes lesz a munka. 
Rosta Piluval régről ismerjük egymást, Sán-
dor Ákossal már Diákolimpián is voltunk 
csapattársak. Nem kell tehát mindenkinek 
bemutatkoznom, remélem, ez segít majd a 
kölcsönös bizalom gyors kialakításában.

– Kapott beleszólást az új keret kialakí-
tásába?

– Nagyon korrekt dolognak tartom, 
hogy a jövő évi keret kialakításakor az új 
vezetőedző személye volt az első, és csak 
azt követően indultak el a tárgyalások a já-
tékosokkal. Így nekem is lehetett szavam a 
keret kialakításában, amiért hálás vagyok, 
hiszen ez lehetővé tette, hogy az általam 
képviselt játékstílushoz leginkább passzoló 
kézilabdázókkal kössünk egyezséget. Hár-
man-négyen hoztuk meg a végső döntést, 
és minden játékosnak több szűrőn kellett 
átmennie ahhoz, hogy végül mindannyi-
an áldásunkat adjuk rá. Úgy gondolom, jó 
keretet sikerült összeraknunk, elsőéves NB 
I.-es vezetőedzőként maximálisan elégedett 
lehetek, már csak dolgoznunk kell.

– Mi lesz az a játékstílus, amit szeretne a 
pályán látni a csapattól?

– A stabil védekezés és a biztos kapus-
teljesítmény lesz az alapja mindennek, sze-
retném, ha többet alkalmaznánk a nyitott 
védekezést, ami eddig talán kevésbé volt 
jellemző a csapatra. Szeretném, ha olyan 
kombinatív támadójátékot alakítanánk ki, 
amely többféle megoldást kínál a játékosok-
nak. Olyan csapatot szeretnék, amely élvezi 
a kézilabdát, és látványos, gyors játékot ját-
szik. Támadás és védekezés között kevesebb 
cserét hajtunk majd végre, az érkezőket is 
úgy választottuk ki, hogy támadásban és 
védekezésben egyaránt használható játéko-
sok alkossák a keretet, hiszen ez az alapja a 
gyors lerohanásoknak.

– Milyen célokat tűztek ki a csapat elé?
– A bajnokságban az első évben a közép-

mezőnyben, vagyis a 6-8. helyek valamelyi-
kén szeretnénk végezni, és mivel azt gondo-
lom, erős magyar magja van a csapatnak, a 
Liga Kupában újra eljuthatunk a döntőig. 
Később innen szeretnénk majd előre lépni.

– Milyen időtávra tervez Gyöngyösön?
– Hároméves szerződést kötöttünk, 

igyekszem rászolgálni a bizalomra, moti-
vált, bizonyítási vágytól fűtött edzőt kap-
nak majd a személyemben. Azt gondolom, 
hogy ha a Szegedet és a Veszprémet helyez-
zük a hazai kézilabdázás legfelsőbb polcára, 
akkor a Gyöngyös ott van a második polcon 
4-5 másik csapat társaságában. Nem tudom 
eléggé hangsúlyozni, milyen fantasztikus ki-
hívás, hogy itt bizonyíthatok, ezért szeret-
ném megragadni ezt a lehetőséget, és minél 
több időt ott tölteni.

– Hogyan osztják majd meg a munkát a 
szakmai stábon belül?

– Sándor Ákossal, Németh Tamással, 
Hudák Henrikkel is mindent megbeszél-
tünk már, és gyorsan kiderült, hogy hasonló 
módon képzeljük el a csapat melletti mun-
kát. Ákossal lesz a legtöbb átfedés a mun-
kánkban, de mivel régi jó kapcsolatunk van 
egymással, pontosan tudom, hogy ugyan-
úgy gondolkodunk a szakmáról, ezért bát-
ran támaszkodhatunk egymásra. Én fogom 
irányítani a csapat munkáját, de arra a ru-
tinra, szakmai tapasztalatra, amellyel Ákos 
rendelkezik, nagyon számítok.

– Gyöngyösre fog költözni?
– Rendkívül sűrű időszakát élem most az 

életemnek. Június elején diplomáztam, fele-
ségemmel pedig első közös gyermekünket 
várjuk, ezért most szóba sem kerülhetett 
a költözés. Kecskemét marad a főhadiszál-
lásunk, de annyi időt fogok Gyöngyösön 
tölteni – remélhetőleg előbb-utóbb majd a 
családommal együtt –, amennyi szükséges 
az eredményes munkához.

Bíró Balázs: Fantasztikus,  
hogy Gyöngyösön bizonyíthatok

Névjegy 
Dr. Bíró Balázs 1983. szeptember 27-én 
született Nyíregyházán. Nős, két gyer-
mek édesapja. Kézilabdás pályafutását 
szülővárosában kezdte, majd Tiszavas-
váriban játszott. Élvonalbeli játékosként 
két évet Kecskeméten, hatot Cegléden, 
kettőt pedig Dabason töltött, majd a 
Salgótarján NB I/B-s csapatához került 
játékos-edzői posztra. 2007-ben szerzett 
jogi diplomát a Miskolci Egyetemen, 
majd a jogi szakvizsga után a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen sportjogi 
szakjogászként végzett. Kézilabda 
szakedzői diplomáját 2022 nyarán vette 
át a Testnevelési Egyetemen.

Bíró Balázs: nem kell mindenkinek 
bemutatkoznom, ez segíthet 
a kölcsönös bizalom gyors 
kialakulásában
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MINYONOK: GRU SZÍNRE LÉP
Idén nyáron jön a világ legsikeresebb animációs sorozatának legújabb része, a Minyonok: Gru szín-
re lép, melyből kiderül, hogyan vált valóra egy 12 éves fiú álma, hogy ő legyen a világ legnagyobb 
szupergonosza. A borzas hajú, trapézgatyás Gru kertvárosi kamasz a 70-es években. Az Álnok 
Hatos nevű szupergonosz szupercsoport rajongójaként tervet kovácsol, hogy elég gonosz legyen 
ahhoz, hogy beállhasson közéjük. Szerencsére segítsége is akad az állandóan galibát okozó hűséges 
minyonok személyében. Amikor az Álnok Hatos elkergeti a főnöküket, a legendás harcost, Willám 
Kezet, Gru jelentkezik tagnak. A dolog nem megy jól, és még rosszabbra fordul, amikor Gru túljár 
az eszükön, és hirtelen azon kapja magát, hogy ő lett a csúcsgonoszok halálos ellensége. Menekülés 
közben Gru váratlan forrásból kér segítséget: magától Willám Kéztől, és rájön, hogy olykor még a 
rosszfiúknak is elkél egy kis baráti segítség…

A gyöngyösi Tourinform 
Iroda egész nyáron átívelő 
programsorozata nyújt 
kikapcsolódási lehetőséget a 
város lakóinak és látogatóinak. 
A rendezvény neve „10 hét 
14 program”, röviden „10 
14”. Nem véletlenül, hiszen 
ez a szám Kékestetőről 
mindenképp „ismerős” lehet. A 
programsorozatban tizennégy 
séta fogja bemutatni Gyöngyöst 
és annak környékét, mindig egy-
egy konkrét témát helyezve a 
középpontba.

Lesz szó a város szobrairól, épületeinek tör-
ténelméről, parkjainak élővilágáról, de részt 
vehetünk vezetett túrán a zsidó temetőben, 

a Sár-hegyen és Kékesen is, a gyerekeket 
pedig virtuális kalandjátékon keresztül  
hívjuk a város látnivalóinak felfedezé-
sére. Az eseményeken való részvétel in-
gyenes a – farkasmályi bor- és pincetúra 
kivételével–, előzetes regisztrációt sem 
igényelnek. A rendezvénysorozat városi 
összefogás eredménye, a Gyöngyös Város 
Barátainak Köre civil szervezettel együtt-
működve valósul meg.

Garantált programok, akár két fő rész-
vetővel is megtartjuk. Várunk szeretettel 
minden kedves érdeklődőt, aki szeretné 
jobban megismerni Gyöngyöst és környé-
két! Az egyes programok részletes leírását 
folyamatosan frissítjük a honlapunkon és 
facebook oldalunkon is, személyesen ér-
deklődhet a Tourinform irodában Gyön-
gyösön a  Fő téren.

Mit nézzünk a 
moziban?

Indul a  
„10 hét 14 program”
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Megnyitották Kerekné Miha-
lik Judit művésztanár Lezá-
rás elnevezésű kiállítását a 
Mátra Honvéd Kaszinóban. 

Szoktuk használni a kifejezést, hogy el-
varrja a szálakat, azaz tiszta lapot teremt. 
Dénesi Éva szerint „Csak akkor tudsz elő-
re haladni, ha lezártad a még függőben 
lévő ügyeidet. Amíg fenntartod, akár csak 
egy hajszál erejéig is, fizikai vagy érzelmi 
kötődéssel, nem tudsz továbblépni. Ezért 
érdemes elvarrni a szálakat, lezárni rég-
óta húzódó ügyeket, megejteni halogatott 
megbeszéléseket. Tiszta vizet önteni a po-

hárba, tiszta lapot teremteni.”
Hogy a művésznek mit jelent a lezárás, azt 

a képei mesélik el, amelyek 1 hónapig lesz-
nek láthatóak a Kaszinóban. 

Mihalik Judit 2003-tól rendszeresen nyá-
ri, kézműves gyermektáborok szervezője és 
alkotói foglalkozások vezetője. Gyöngyösön 
tavaly ősz óta a Menthal Studio csapatában 
dolgozik művésztanárként és művészetterá-
piás foglalkozások vezetőjeként. A városban 
ilyen minőségében – művészetterápiás fog-
lalkozáson – a Kapcsolódások Napján talál-
kozhattak vele, illetve Liebmann Judittal a 
közös Land Art-on

Amíg nem zárod le, amit le kell zárnod, 
végképp homályba vész a jövő

Lezárás - enélkül nincs 
továbblépés
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Világunk: Dance 
Land gála
Idén is egy tanév végi nagy táncgála keretében ünnepelték meg a 
Dance Land Stúdió növendékei egész éves munkájukat. 

Már hagyomány, hogy ilyenkor egymásnak és a szülőknek, roko-
noknak is bemutatják a csoportok azokat a koreográfiákat, melyek-
kel hónapok óta készültek. 

A természet ereje elnevezésű koreográfiával nyitották meg a gálát, 
amit a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola 2. és 7. osztály 
balett-tanszakának növendékei adtak elő. A gálán éppúgy részt vet-
tek azok a gyerekek akik már évek óta járnak a táncstúdióba mint 
akik csak ebben az évben kezdtek el ismerkedni a balett és modern 
tánc lépéseivel. A koreográfiákat Vincze -Bódis Beáta, Bodócs Diá-
na, Győri Vivien, Puskásné Zóki Mirella és Pintér Lotti készítette. 

A Dance Land Táncstúdióban közel 23 éve folyik klasszikus bal-
ett és moderntánc-oktatás. Az iskola több alkalommal is megkapta 
a „Kiváló Együttes” cím arany fokozatát.

Harminc év: 
jubileumi előadás

Megtartotta idei táncgáláját a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Álta-
lános Iskola is. Az eseményen a balettól a néptáncon keresztül a 
modern és társastáncokig láthattak koreográfiákatt a nézők. 

Kurucsai József igazgató megnyitójában Bágyi Ferencné Mária 
korábbi intézményvezető szavait tolmácsolta, aki 30 évvel ezelőtt 
vezette be a táncművészeti oktatást az iskolában, megteremtve ez-
zel Észak -Magyarország első táncművészeti iskoláját. Köszönetet 
mondott az intézmény volt és jelenlegi táncoktatóinak, elismerő 
szavakkal méltatva elhivatott tevékenységüket. 

Az iskolában végzett tanulók közül sokan folytatják művészeti 
munkájukat a Győri, Pécsi Balettben, a Nemzeti Táncegyüttesben 
vagy az operaház táncosaként – tette hozzá Kurucsai József. 

A táncgálát idén az 5. osztály balett tanszak növendékei nyitot-
tak meg.

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

VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR
július 1-jén nyílt meg a „Herman után szabadon”  kiállí-

tás,  amit H. Szilasi Ágota művészettörténész nyitott meg. A 
kiállítás megtekinthető július 30-ig.

július 9-én szombaton 10-től Vachott Irodalombarát Kör
július 25, hétfő 10.00 Babaolvasó Klub a Pacsirta úti ját-

szótéren.

MÁTRA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Július 21. Pont ott party 
Július 23. A hisztis Királylány - Csányi Sándor mesejátéka

MUZSIKÁL AZ ERDŐ– ahol az erdő és a zene összefo-

nódik. Jókedv, erdei értékek, művészetek, barátság, testi-lelki 
feltöltődés”!

Július 8. (péntek) – Sástó (Gyöngyös)
Július 9. (szombat) – Fülek – Fiľakovo
Július 10. (vasárnap) – Gyöngyöspata

Kulturális 
programajánló

Ezúttal is látványos és színvonalas produkciókkal örvendeztették 
meg a közönséget a táncosok

Számos, ma már elismert profi művész a „Rákócziban” 
ismerkedett meg a tánccal
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A hamburgerre mindenki úgy 
gondol, mint egy rendkívül 
egészségtelen tipikus amerikai 
gyorskaja. Ám ennek nem kell 

így lennie. Egyrészt a hamburger rendkí-
vül hosszú utat tett meg, bejárta Ázsiát, 

Európát, majd úgy kötött ki Amerikában, 
létrejöttében mindhárom kontinens szere-
pet játszott. Egy grillezett, fűszeres, általá-
ban marhahúsból készült pogácsa, amelyet 
körülölel egy zsemle formájú péksütemény 
és sok sok zöldség, majd a szósz. Nyáron a 

kerti partik királynője, könnyen és gyorsan 
elkészíthető, mellyel nem tudunk mellé-
nyúlni. Ma már számtalan változata van, az 
otthon elkészíthető verzió pedig közel sem 
olyan egészségtelen, mint a gyorséttermek-
ben kapható társaik.

Mini Hamburger

Tökéletes parti kellék

Hozzávalók 10 személyre:
1,4 kg darált marhahús, 5 dkg vöröshagyma, só,bors ízlés szerint, 1 

evőkanál Worchester szósz

Tzatziki túró: 40 dkg túró, 50 dkg uborka,1 dkg fokhagyma,1 dl 
tejszín, 5 dkg majonéz, só, fehér bors

BBQ szósz: 3 dl ketchup BBQ, friss gyömbér, ezt csak összekeverjük

Lilahagyma lekvár:  5dkg cukor, 50 dkg lilahagyma, só, őrölt bors, 
1 szál friss kakukkfű, 1 dl balzsamecet, 1 dl vörösbor, 1 dl bodzaszörp

Buci: 80 dkg kenyérliszt, 1 teáskanál só, 1 csomag porélesztő, 2 dl 
tej, 7 dkg cukor, 1 db tojás, 5 dkg vaj, 45 dkg natúr joghurt, 1 tojássár-
gája a lekenéshez, plusz mák a díszítéshez 

Elkészítés:
A húst többször ledaráljuk, ha van zsiradék (faggyú) tehetünk bele, 
hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát és a fűszereket, jól kike-
verjük és pogácsa alakúra formáljuk, pihentetjük. Majd kevés zsira-
dékban vagy roston, mindkét oldalát megsütjük.
A túrót turmixoljuk, addig amíg kicsit hígabb nem lesz, hozzákever-
jük a vékony metéltre vágott uborkát, amit előtte kinyomkodunk, de 
nem sózzuk. Sózzuk, borsozzuk, belekeverjük a zúzott fokhagymát, 
tejszínnel és a majonézzel készre keverjük.
A lilahagymalekvárhoz  cukrot karamellizálunk,  közben a hagymát 
vékony szeletekre vágjuk és a karamellhez adjuk, sózzuk, borsozzuk, 
beledobunk  friss kakukkfű ágat. Ezt addig keverjük, míg a hagyma 
megfonnyad, beleöntjük a balzsamecetet, vörösbort, tovább főzzük 
míg be nem sűrűsödik, a végén a bodzaszörppel tesszük ízesebbé.

Ha van kedvünk és időnk, készítsünk saját bucit, amiben a szószt és a 
húsokat tálaljuk.  Tejbe cukrot teszünk, langyosítjuk és belekeverjük 
a por élesztőt. A szitált liszthez hozzáadjuk az olvasztott vajat, tojást, 
natúr joghurtot, a felfuttatott élesztőt és a sót. A tésztát dagasztjuk, 
ha kell még bele folyadék azt langyos vízzel pótoljuk. Kelesztjük kb 
30 percen keresztül.
Formázzuk 8 dkg-os golyócskákra, sütőpapíros tepsibe helyezzük, 
lekenjük tojássárgájával és megszórjuk mákkal, majd még a tepsiben 
is 30 percet kelesztjük. A sütőt 175 fokosra melegítjük ezen a hőfo-
kon sütjük 10 percig, majd 160 fokon tovább 10 percig. Tálaljuk a 
krémekkel mártásokkal és a megsütött hússal.

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Nagy Zoltán
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Nyerjen mozijegyet! 
E havi keresztrejtvényünkben egy az 
emberiség történetében kiemelkedő 
eseményt keresünk, melynek évfordu-
lója júliusban van.
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 
Fodor Istvánné 
olvasónknak kedvezett, nyereményét 
átveheti a gyöngyösi televízióban 
(Göncz Árpád u. 4).
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