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A hosszú és viszontagságos utat 
bejárt hevesi szakrendelő – el-
utasított és így meghiúsult pá-
lyázatok, a többszöri fenntar-
tóváltás és csődeljárás nehézsé-
gein túljutva – elérkezett ahhoz 
a pillanathoz, amikor megújul-
va, megszépülve és kibővült 
szolgáltatásokkal áll a hevesi 
térség közel negyvenezer fős 
lakosságának rendelkezésére.

December 16-a mérföldkő volt 
nem csupán Heves, de a hevesi 
járás életében is. Az uniós pá-

lyázati forrásból megvalósult 
beruházás során a környék 45 
évvel ezelőtt megépült, mára 

rettentően elavult intézménye 
„született újjá”, melynek át-
adásán Szabó Zsolt államtit-
kár, Sveiczer Sándor Heves 
polgármestere, Dr. Tóth Ildi-
kó, a Markhot Ferenc Kórház 
főigazgatója, Dr. Jakó Ildikó 
az Észak-magyarországi Tér-
ségi Egészségügyi Szolgálta-
tó Központ igazgatója és Dr. 
Szívós János a Markhot Ferenc 
Kórház mb. orvos igazgató he-
lyettese köszöntötte a meghí-
vottakat. 

Folytatás a 2. oldalon

Több alatkai háztartásban is 
úgy tűnt, hiába várták, hogy 
2015-ben legyen végre veze-
tékes vizük. Mivel túl kicsi 
vízaknát vásároltak, a vízmű-
vek nem vállalta a bekötést. 
Végül Lányi József képviselő 
lépett közbe, aki addig köz-
vetített a polgármester és az 
illetékesek között, míg tiszta 
víz nem került a poharakba.

Hiányos infrastruktúrája miatt 
2014-ben még úgy beszéltek 
Alatkáról, mint a helyről, ahol 

megállt az idő. 2015 azonban 
jelentős változásokat hozott a 
városrész életében: a rendszer-
váltás óta először rendezvé-
nyek színesítették a közösség 
mindennapjait, közvilágítás 

lett ott, ahol még sosem volt, 
1968-ban készült járdasza-
kaszt újítottak föl, és a vezeté-
kes víz is megérkezett a tele-
pülésre.

Folytatás a 2. oldalon

K
özel 10 milliárd 
forintos fejlesz-
tésből befejező-
dött a város ütőe-
rének számító 31-

es főút Heves megyei, 23 kilo-
méteres szakaszának felújítá-
sa, a nyomvonal megerősítése, 
egyes csomópontok átépítése, 
és nagy örömünkre, a körforga-
lom kialakítása is. 

- A városunkon átvezető út-
tal kapcsolatos történések min-
dig is kiemelt jelentőséggel bír-
tak, tehát ez a nap önmagában 
is korszakalkotó jelentőségű, 
hiszen évtizedek óta váratott 
magára a felújítás, melyre bát-
ran mondhatjuk, hogy a járás 
fejlesztését tekintve az új évez-
red egyik legnagyobb mértékű 
beruházása. Nagy öröm ez min-
denki számára, hogy mostaná-
ban egymást érik városunkban 
az átadások. Egy évvel ezelőtt 
Heves a változásra szavazott és 
ma ennek a döntésnek az ered-

ményeit láthatjuk beérni, igen 
rövid időn belül - emelte ki 
Sveiczer Sándor polgármester 
az átadó ünnepségen. 

Köszönet illeti a Colas Zrt. 
és a HE-DO Kft. munkatársa-
it, akik a szélsőséges időjárási 
viszonyok mellett is kemény, 
tisztességes munkával tartották 
az eredetileg rögzített ütemter-
vet és határidőre, fennakadások 
nélkül teljesítették vállalásukat.

Az elmúlt hónapok a közle-
kedőktől is türelmet, megér-
tést kívántak, legyen az jármű-
vel utazó, vagy gyalogos, de a 
végeredményt látva megérte, 
hiszen a munkálatokkal járó át-
meneti kellemetlenségek, me-
lyek az elterelésekből, útlezá-
rásokból adódtak, idővel eltör-
pülnek azon előnyök mellett, 
melyekből városunk a jövőben 
profitálhat. 

A korszerű úthálózat és a köz-
lekedés vérkeringésébe való be-
kapcsolódás segítheti nemcsak 

Heves, de a hevesi járás felzár-
kózását, gazdasági felvirágozta-
tását, és élhetőbbé tételét.

Nemcsak az út maga került 
felújításra, hanem a Hősök tere 
is megszépült. Az itt kialakí-
tott körforgalomnak és az új 
parkolóhelynek köszönhetően 
- amellett, hogy biztonságosab-
bá vált a közlekedés - látványá-
ban is egy modernebb, esztéti-
kusabb városkép köszön vissza 

ránk, melyre nagyon büszkék 
vagyunk.

„Minden, a városban történő 
fejlesztés egy újabb esélyt te-
remt arra, hogy a hevesiek éle-
te minőségi változáson menjen 
keresztül.

A jobb közlekedés, a lehet-
séges befektetők ösztönzése, az 
idegenforgalom és turizmus fel-
lendülése, az egészségügyi el-
látás javulása, oktatási intézmé-

nyeink, a belterületi utak felújí-
tása, mind-mind azt segíti elő, 
hogy a városban és a környéken 
élők bizakodva tekinthessenek a 
jövőbe. Egy olyan jövőbe, ahol 
esélyünk van arra, hogy Heves 
városa, a hevesi térség végre 
újra részese lesz az ország gaz-
dasági folyamatainak, ahol a 
tisztességesen dolgozó polgárok 
nyugodt, értékes életet élhetnek” 
– fogalmazott a polgármester.

Hevesi Hírek
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Heves
a megye névadója

Városunk büszkeségei

„Heves megindult 
a fejlődés útján!” 

Több mint húsz év várakozás után, és térségünk országgyű-
lési képviselője, Szabó Zsolt államtitkár úr akaratának, fá-
radhatatlan lobbi-tevékenységének köszönhetően, 2015 de-
cemberében elérkezett az a pillanat, mellyel Heves egy újabb, 
lényeges mérföldkőhöz érkezett. 

Elérkezett a régen várt pillanat: 
átadásra került a felújított 31-es főút

A megújult 31-es főút ünnepélyes átadása Hevesen. A képen (balról): Dobróka Tamás, 
Zsiga György, Szabó Zsolt, Sveiczer Sándor és Pántya József

A fejlesztés keretében kor-
szerűsödött 10 csomópont, 
köztük egy új körforgalom 
épült Heves város főterén. 
Ezen túlmenően 30 új par-
kolóhely létesült, és a teljes 
szakaszon megújult az út 
csapadékvíz elvezető rend-
szere. A munkálatok során 
26, szabványosított autó-
buszöböl épült az azokhoz 
kapcsolódó gyalogos pero-
nokkal, illetve járdakapcso-
latokkal. Jelentősen javult a 
térség közlekedésbiztonsága 
is, hiszen négy sebesség-
csökkentő sziget épült He-
ves város előtt, Tenk előtt 
és után, valamint Dormánd 
előtt. Új gyalogátkelőhelyek 
létesültek.

A fejlesztés a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium meg-
bízásából, a NIF Zrt. beruhá-
zásában, a Colas Út Zrt. és 
a HE-DO Kft. kivitelezésében 
közel 10 milliárd forintból 
valósult meg, 85% uniós és 
15% hazai forrás felhaszná-
lásával

Teljesen átépült a hevesi szakrendelő Vezetékes vizet kaptak karácsonyra Alatkán

Heves város legjobb sportolóit jutalmazták egy díjátadó gála keretében

Szabó Zsolt államtitkár úr 
pozitív jövőképet festett 
Heves városa számára
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Karácsonyi 
csomagot 
kaptak a 
szépkorúak: 
Minden 70 éven felüli helyi 
lakost megajándékozott az 
Önkormányzata
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Folytatás a 1. oldalról
Szabó Zsolt államtitkár a kor-
szerű épület átadását jelképező 
ünnepélyes szalagátvágás után 
a Hevesi Híreknek elmondta, 
hogy képviselőként a válasz-
tókörzetében lévő mind a 38 
településért dolgozik és ten-
ni akar. Azt tapasztalta, hogy 
Heves és környéke eddig egy 
kicsit mostohagyerek volt, és 
a hevesiek elhitték azt, hogy 
a városban nem lehetnek fej-
lesztések. Az elmúlt egy év 
azonban bebizonyította, hogy 
ez nem így van. A 31-es út és 
a rendelő felújításáért a szó 
szoros értelmében meg kellett 
küzdeni, de most már látszik, 
hogy volt értelme, hiszen He-
ves és a dél-hevesi régió meg-
indult a változás útján.

- A szakellátó megújulását 
azért tartom fontosnak, mert 
nagy könnyebbséget jelent 
minden, a szolgáltatásban érin-
tett lakosnak, de főleg az idő-
sebbeknek és a gyermekesek-
nek, hogy nem kell elutazni a 
minőségi ellátásért - tette hozzá 
országgyűlési képviselőnk.

Heves megye több mint 15 
milliárd forintot kapott az el-
múlt években az egészségügy 
fejlesztésére, mely újabb pályá-
zati lehetőségekkel folytatódik. 

Sveiczer Sándor polgármes-
ter arról beszélt, hogy minden 
érintettnek nagy öröm, hogy a 

2010-ben indult pályázat kez-
deti nehézségei, és plusz for-
rás bevonása után végre el-
érkezett az átadás időpontja. 
Köszönetét fejezte ki Szabó 
Zsolt államtitkár úrnak, a tér-
ség országgyűlési képviselőjé-
nek, hiszen az ő közbenjárása 
segített a 100 millió forintos 
többletköltség megszerzésé-
ben, amivel egy 21. századi, 
korszerű épületben, az elérhető 
szakrendelések olyan ellátást 
nyújtanak, ami a mai egészség-
ügyi rendszertől elvárható. Az 
egészségügyben dolgozók és 
az ellátottak is megérdemlik, 

hogy a lehető legjobb munka-
körülmények között, nyugodt 
környezetben, a lehető leg-
kiemelkedőbb ellátást tudják 
nyújtani és kapni. 

Dr. Tóth Ildikó, a Markhot 
Ferenc Kórház főigazgatója 
szerint az új járóbeteg szakel-
látó a magyar egészségügyi fej-
lődésnek egy ékköve is, hiszen 
a következő évtizedekben az 
egészségügyi ellátás egyértel-
műen a felé fog haladni, hogy 
egy épületben, egységes szol-
gáltatást nyújtsanak a betegek-
nek. Ennek az iránymutató, 
modern ellátásnak a gondolata-

ival és feltételeivel történt már 
az épület tervezése is, helyet 
biztosítva két olyan háziorvosi 
és egy gyermekorvosi körzet-
nek, valamint szakrendelések-
nek, melyek eddig más helyszí-
nen voltak elérhetőek.

Minden gép, műszer és bú-
tor már az épületben található, 
ezek beüzemelése januárban 
megtörténik. Várhatóan még 
ebben a hónapban megnyit-
ja kapuit az intézet a térség 
lakosai előtt, azzal a kikötés-
sel, hogy minden feltétel adott 
lesz a biztonságos betegellá-
táshoz.

Teljesen átépült a hevesi szakrendelő

Az idén tovább szépül Heves városa

A képen (balról):  Dr. Tóth Ildikó, Dr. Jakó Ildikó, Dr. Szívós János, 
Sveiczer Sándor Heves polgármestere és Szabó Zsolt államtitkár úr

Vezetékes vizet kaptak 
karácsonyra Alatkán

Év végi meglepetés: a 154 milliós rendkívüli 
támogatásból Heves városa is részesült

Folytatás a 1. oldalról
Kivéve pár háztartást, ahol az 
ünnepek előtt nem sokkal derült 
ki, hogy mégsem tudják beköt-
ni a vizet. A vízmérő helyként 
szolgáló aknát ők nem kiala-
kíttatták, hanem készen vásá-
rolták meg a boltban. A Heve-
si Vízművek főmérnöke nem 
engedélyezte a bekötést, a kis 
akna ugyanis túl balesetveszé-
lyes, korábban valaki beleszo-
rult és belefulladt.  A lakók így 
patthelyzetbe kerültek, kétség-
beesésükben pedig képviselő-
jükhöz, Lányi Józsefhez for-
dultak. „Közvetítőként vettem 
részt a megoldásban, összehoz-
tam a találkozót a polgármester 

úr és Balogh László, a vízmű-
vek főmérnöke között. Ők végül 
kompromisszumos megoldásra 
jutottak, és körülbelül másfél 
héttel karácsony előtt kicserél-
ték nagyobbra a kis aknákat, így 
végül mindenkihez beköthették 
a vizet” – meséli Lányi József. 
Az egyik érintett helyi lakos, 
Kohajdáné Godó Irén azt mond-
ja, nem tudták volna máshogy 
megoldani, így viszont már a 
tiszta csapvízzel koccinthattak 
az ünnepek alatt. „Tősgyökeres 
alatkaiak vagyunk, harminc éve 
élünk itt. Végre van vezetékes 
víz, működik a közkutunk is, sőt 
még a közvilágítás is” – sorolja 
az elmúlt év változásait. 

Kivilágosodott a Halbik
Alatka – „A volt iskolával kezdtük, az önkormányzati épületet már 
körülbelül 20 éve nem újították fel. Megkérdeztem a polgármes-
tert, van-e rá keret, hogy rendbe tegyük, majd anyagáron, a köz-
munkások újították fel” – mondta Lányi József, aki ezután a vilá-
gításra koncentrált. „Az elmúlt évben minden képviselő kapott 2 
millió forintos keretet, amit a saját körzetére fordíthatott. Elhatá-
roztam, hogy a legelső lépésem az lesz, hogy ahol még sosem volt 
világítás, ott megoldjuk. Egy főként idősebbek lakta részről van 
szó (Halbik: Alatkára bevezető útszakasz), ahol 10 világítótestet 
helyeztünk el a póznákon. Nagyon örültek az ott lakók, lakik abban 
az utcában egy 80 éves néni is, aki úgy fogalmazott, nem gondol-
ta, hogy ezt még megéri.

És ha már lett világítás, sőt rendezvények megtartására al-
kalmas felújított helyszín is, adta magát az ötlet, hogy az alat-
kaiak közösségi programot szervezzenek, így született meg az 
Első Eperfesztivál gondolata, amit ráadásul tablókiállítással és 
régi osztálytalálkozóval kötöttek össze. „Az 1963-64-es tanév-
től vannak tablóink, az elsőkön még a Csárdatanya név szerepel. 
Nagy sikert aratott a találkozó, sokan eljöttek, Tóth Lászlóné köz-
benjárásának is köszönhetően, így azt gondolom, idén megren-
dezhetjük a második Eper Fesztivált is” – emelte ki a képviselő, 
aki farsangra nótaestet, őszre falusi disznóvágást tervez, és még 
egyéb elképzelései is vannak. „Karácsony előtt újra megnyitott az 
iskola, két hevesi hittan tanárnőt kértem meg, akik betanítottak 
pár gyermeket és első alkalommal eljöttek ide betlehemezni, illet-
ve egy-egy szerény kis ajándékkal megleptünk mindenkit” – zárta 
szavait Lányi József, aki talán nem is gondolta, mekkora örömet 
szerez majd a lakóknak az apró, de annál nagyobb gesztusértékű 
meglepetéssel.

Közös sajtótájékoztatót tartott Szabó Zsolt 
államtitkár, országgyűlési képviselőnk és 
Sveiczer Sándor polgármester abból az al-
kalomból, hogy egy újabb sikeres beruhá-
zás zárult le Heves városában. 

A múlt év végére befejezték a szökőkút 
és az öntözőrendszer kiépítését, illetve fel-
újították a Művelődési Központ körüli utat, 
új parkolóhelyeket létesítettek: ez a kiegé-
szítő beruházás egy korábbi, a „Heves vá-
ros integrált funkcióbővítő rehabilitációja” 
című pályázat hiányosságait pótolta.

„Az előző önkormányzati ciklusban bo-
nyolított rehabilitációs-program első üte-
méből kimaradtak az új városvezetés és a 
lakosság számára fontos elemek, melyeket 
orvosolnunk kellett! Ezért is próbáltunk ki-
egészítő támogatást szerezni a plusz mű-
szaki tartalomra, ami végül sikerült, így 
mintegy 55 millió forint támogatás érkezett 
az új ütemhez, amihez Heves városának 
még 8 millió forint önerőt kellett hozzáten-

nie a 2015. évi költségvetéséből” – mondta 
el Sveiczer Sándor polgármester. Így sike-
rült véglegesíteniük a programot. A köz-
ponti tér a kiegészítéssel egy teljesen új ar-
culatot kapott, ráadásul a park növényeinek 
karbantartása sem kerül majd ezentúl irreá-
lisan magas összegbe. „A forró nyári napo-
kon automata rendszerrel tudjuk öntözni a 
központi parkot és a Templom-kertet. Egy 
új szökőkút megépítésére is sor került, ami 

igazi látványossága lesz a központi terünk-
nek, vélhetően a hevesi gyerekek és szü-
lők nagy örömére!” – mondta, majd remé-
nyét fejezte ki, hogy minden lakos elége-
dett lesz. „Mindannyiunké a központi park, 
vigyázzunk rá közösen” – zárta beszédét a 
polgármester.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, 
fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint ki-
emelt közszolgáltatásokért felelős államtit-
kár azzal a gondolattal indított, hogy egy-
fajta „házasságot kötöttek” a várossal arra 
vonatkozóan, hogy egy tartós fejlesztési 
folyamatnak adnak utat.  „Városképet alko-
tunk, fejlesztjük az épületeket, a lehetősé-
geket, egyszóval új pályára állítjuk Hevest” 
– mondta el az államtitkár, majd hozzátette: 
mindig van mit csinálni, nincs vége a fej-
lesztéseknek, elindult a 2016-os év.

„A következő időszakban nyílnak a te-
rületi operatív program pályázatai, ame-
lyek között több olyan terület és téma van, 
amikkel előre léphetünk, és lépünk is He-
ves városával! Új kerékpárutat szeretnénk 
építeni, és a régit kompletten felújítani. 
Azokat az épületeket, amelyek a főteret dí-
szítik, és korábban elmaradt a rekonstruk-
ciójuk, szeretnénk rendbe tenni, gondolok 
itt például a Zeneiskola épületére” – árulta 
el Szabó Zsolt, aki beszédében a hevesi la-
kosokat arra kérte, jelezzék a Polgármester 
Úr és a Képviselő-testület felé elképzelé-
seiket.  Egy település arculatát jellemzően 
a központi része határozza meg, hiszen a 
vendégeket fogadja, ezért mindig igényli a 
fejlesztéseket és új ötleteket. A jövő, pénz-
ügyi forrásokat biztosít arra, hogy ez a vá-
ros a fejlődés útját és ütemét is megtartva a 
következő években is így tudjon szépülni 
– hangsúlyozta országgyűlési képviselőnk.

Lezárult a központi park felújítása, a város vezetése már az új terveken dolgo-
zik. A legfőbb cél, hogy új pályára állítsák Hevest, igazi városképet alkossanak.

Térségünket illetően, Heves 
városán kívül még 7 települést 
érint a magyar kormánynak, az 
önkormányzatok rendkívüli tá-
mogatása tárgyában született 
döntése.

Szabó Zsolt államtitkár úr 
közbenjárásával, a választókör-
zetbe juttatott rendkívüli álla-
mi hozzájárulás mértéke ezúttal 
154 millió forint. A december 
29-én meghozott határozat ér-

telmében, az összesen 8 telepü-
lést érintő pluszforrásból Heves, 
Boconád, Erdőtelek, Hevesve-
zekény, Ecséd, Heréd, Kiskö-
re és Rózsaszentmárton önkor-
mányzata részesült – olvashat-
tuk  a Magyar Közlönyben.

A 40 milliós kormányzati tá-
mogatást Heves városa óvoda-
korszerűsítésre és különböző 
belső felújításokra fordíthatja a 
jövőben.

A főtér új látványossága: a szökőkút

Projektzáró sajtótájékoztató Hevesen 
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R
emek eredmények-
ről számolhatott 
be Sveiczer Sán-
dor újévi köszön-
tőjében. A város 

vezetősége 2015 elején egy 
üres lapot írt tele feladatok-
kal, hogy aztán az év folya-
mán közös erővel el is végez-
zék azokat, s elinduljon vég-
re a település a felemelkedés 
útján.

– Nagyon gyorsan elment a 
2015-ös év. Ígéreteinket igye-
keztünk maradéktalanul telje-
síteni, mindezek mellett meg-
valósultak olyan beruházások 
is, melyekre korábban nem is 
gondoltunk, hiszen év közben 
különböző pályázati források-
ból sikerült további fejleszté-
seket beiktatnunk – mondta el 
a képviselő-testület nevében 
is a polgármester, majd arra 
is kitért: mindez nem jöhetett 
volna létre kitartás, szorga-
lom, a közösség összefogása, 
türelme és természetesen Sza-
bó Zsolt államtitkár úr sikeres 
munkája, és segítő szándéka 
nélkül.

„Köszönöm mindenkinek 
a támogatást, a felénk áradó 
szeretetet, és a munkát mind-
azoknak, akik akár a fejlesz-
tésekben, akár a város napi 
működésében segítettek, és 
velünk együtt előrevitték kö-
zös ügyeinket, Heves váro-
sát. Köszönöm azoknak a la-
kosoknak a türelmét, akik-
nek a fejlesztésekkel, útelte-
relésekkel és útlezárásokkal 
napi munkájuk, lakóhelyük 
megközelítése megnehezült” 
– tért ki a kellemetlenségek-
re is Sveiczer Sándor. Remé-
lem, ma már mindannyian azt 
mondják, 3-4 hónap távlatá-
ból, hogy igen, megérte! Szép 
lett a városunk! 

A nagymértékű örökölt 
adósság törlesztése mellett 
is, több területen óriási fejlő-
dés tapasztalható. A 45 éves 
SZTK épületét szinte teljesen 
újraépítették, és korszerű gé-
pekkel, eszközökkel szerelik 
fel, szolgálva ezzel a járás 
mintegy 40 ezer emberét!

A 31-es főút felújítása az 
új évezred első legjelentő-

sebb beruházásaként valósult 
meg. Megújultak az utak, az 
utcák, korszerűsödtek épüle-
teink, a Hősök tere. Az előző 
városvezetés hiányosságait 
pótolva, befejeződött az egy-
kori „liget” végső rekonst-
rukciója is. Tavasztól már az 
új beruházásokkal kiegészült 
központi parkot élvezhetik a 
hevesiek, hiszen nemcsak az 
évek óta áhított szökőkutat, 
és a Művelődési Ház körüli 
utat újítottuk fel az év végé-
re, hanem 15 új parkolóhe-
lyet is kialakítottunk, és el-

készült az automata öntöző-
rendszer is!

Heves város iskolái, óvodái 
megszépültek. A Hivatal épü-
lete megújult, a benne találha-
tó Kormányablakkal együtt. 
Napelemes rendszereket kap-
tak középületeink, amivel 
csökkenthetőek a közüzemi 
költségek. Utak és járdák ke-
rültek felújításra a város terü-
letén, és fejlesztettük géppar-
kunkat, hogy a jövőben köny-
nyebb legyen a közterületek 
fenntartása. Kamerarendszer 
került kiépítésre, mellyel már 
rendszám beazonosítással ösz-
szekapcsolva figyeljük Heves 
utcáit, tereit! 

– Tisztelt Hevesiek, Kedves 
Barátaim! 2015-ben új, tiszta 
lapot nyitott Heves Város Ön-
kormányzata, amit igyekez-
tünk tervekkel teleírni, me-
lyekből  sok minden megva-
lósult az év végére. 2016-ban 
vegyünk elő egy újabb lapot 
és töltsük meg azt is újabb el-
képzelésekkel, s tegyünk meg 
mindent azért, hogy ezek a 
tervek és gondolatok is valóra 
váljanak. 

Ne feledjük, hogy Heves 
város fejlődése közös érde-
künk! – zárta szavait a város 
első embere.

 Hogyan indult a 
2015-ös év, mi vál-
tozott Ön szerint? 
Úgy érezzük mi 
hevesiek, a mö-

göttünk hagyott eseménydús 
esztendőt látva, hogy a szíve 
csücskének tekinti városun-
kat és a térséget.

– Szeretem a környéket, hi-
szen én magam is Heves me-
gyéből származom, és erre 
büszke vagyok. Dél-Heves a 
korábbi években “mostohagye-
rek” volt, a helyiek már elhit-
ték azt, hogy itt nem lehetnek 
fejlesztések. 38 település van a 
választókörzetemben, alapve-
tően mindegyiket a magamé-
nak érzem, és úgy gondolom, 
hogy mindegyikért tenni kell. 
A célok elérése érdekében so-
kat kell küzdeni, de tavaly be-
bizonyítottuk, hogy a sikeres 
pályázatoknak köszönhetően, 
Heves elindulhat végre a fejlő-
dés útján. Persze, ahol koráb-
ban kevésbé voltak fejleszté-
sek, ott látványos eredménye-

ket lehet elérni, de van még 
munka bőven.

– A 2015-ös év legfontosabb 
és legnagyobb beruházása a 
31-es út felújítása volt. Ho-
gyan sikerült rá forrást talál-
ni?

– Ezt a közel 6 milliárd fo-
rintot, amit végül elnyertünk 
erre a beruházásra, nagyon sok 
megye, térség és több országy-
gyűlési képviselő szerette vol-
na magának. A 31-es útnak há-
romszor álltunk neki, abból két-
szer eredménytelenül, az utolsó 
pillanatban azonban, többszöri 
csatározást követően sikerült a 
pénzt megtartanunk és megú-
jult az út. Úgy gondolom, hogy 
a környékbelieknek mind mun-
kahelyteremtés szempontjá-
ból, mind közlekedésbiztonsá-
gi szempontból egy óriási elő-
relépés. Az ember emelt fővel 
mehet végig a 31-es úton, mert 
úgy érzi, mintha kicsit ő maga 
is építette volna. A dél-hevesi 
utak több szakaszon javultak az 
utóbbi időben.

– Ami az útfelújításokat il-
leti, milyen tervekről beszélhe-
tünk?

– Minden olyan útszakasz 
felújítása tervbe van véve, ami 
kátyús, rossz állapotú. Fontos 
lenne, hogy az M3-as autópá-
lya ludasi bekötőjétől Kiskö-
rén át, egészen Pusztatakso-
nyig megújuljon az út, de van 
még több olyan szakasz, mely 
felújításra vár. Ezeket számon 
tartjuk, és dolgozunk az ügyön.

– Több középületet korszerű-
sítettek Hevesen, és sikerült a já-
róbeteg szakellátót is felújítani.

– A rendelőintézet kívül-be-
lül kompletten megújult, és 
bővültek a szolgáltatások is, 
hogy a hevesi járásban élők-
nek ne kelljen elutazniuk 
máshová egészségügyi ellá-
tásért. Korszerűsödött több 
iskola, óvoda és a városháza 
is, a későbbiekben pedig a Ze-
neiskola felújítása következik 
majd. A jövőben folytatjuk a 
középületek rendbetételét, és 
törekszünk az energetikai be-
ruházások realizálására is, a 
minél olcsóbb fenntartás ér-
dekében.

– Új iparterületről, és kerék-
párútról is szó esett több alka-
lommal. Erről mit lehet tudni?

– Megkezdődött az iparterü-
let előkészítése. Ennek az lesz a 
lényege, hogy az itt letelepedni 
szándékozó vállalkozásoknak 
területet tudjunk ajánlani, meg-
felelő infrastruktúrával. Meg-
van hozzá a forrás, várhatóan 
ebben az évben alakítjuk ki az 
ipari parkot. A kerékpárút fej-
lesztése két ütemben történik 
meg. Egyik eleme lesz a 31-es 
út mellett található régi szakasz 
kiszélesítése és komplett felújí-
tása, a másik pedig a városköz-
pontból indulva egy teljesen új 
kerékpárút kiépítése, amely 
Alatkát kötné össze a várossal.

– Milyen jövőképet lát He-
vest, a hevesi járást tekintve?

– Az a cél, hogy ebben a cik-
lusban Hevesen minden köz-
épület megújuljon és fejlőd-
jön. Tervezünk többek között 
egy Kő Pál múzeumot is, és 
egy nemzetközi természetfotó 
kiállítást. Reményeink szerint 
2017-ben ezt meg tudjuk va-
lósítani. Ebben a tekintetben is 
komplexen látjuk a jövőt: eh-
hez felújítjuk a Halász-kastélyt, 
rendbe tesszük a környeze-
tet. Örök kérdés a strand kérdé-

se, ami szintén előkészítés alatt 
van, melyre minden bizonnyal 
pénzügyi forrást is találunk.

Minden település fejlesztése 
és jövőképe együttesen globá-
lis egység, tehát csak rendszer-
ben lehet gondolkodni. Akkor 
érünk el eredményt, ha mindent 
egyszerre fejlesztünk – mint 
már említettem is: fejlesztjük a 
turizmust, munkahelyeket léte-
sítünk és szépítjük, korszerűsít-
jük az intézményeket, javítjuk 
a városképet. Fontos célkitűzé-
sem, hogy itt tartsuk az ifjúsá-
got: munkahelyeket biztosítunk 
számukra, anyagilag segítjük 
azokat a fiatalokat, akik képez-
ni szeretnék magukat.

Fel kell pezsdíteni Heves kul-
turális életét, a turizmust. Ehhez 
megfelelő környezetet kell ki-
alakítani és színvonalas progra-
mokat szervezni, Kiskörét sem 
hagyhatjuk ki ebből, hiszen a 
turizmus a Tisza-tó nélkül el-
képzelhetetlen. A rendszerben 
minden elemnek, minden témá-
nak együtt kell mozognia. En-
nek érdekében össze kell fog-
nunk, hogy közösen tegyünk a 
hevesi járásért, Hevesért. 

Szeretnénk, ha a város, a tér-
ség megújulna, szép lenne, vi-
rágos és mosolygó.

Sveiczer Sándor: valósítsuk meg 
terveinket az új esztendőben is

Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnk évértékelője: 

„Heves megindult a fejlődés útján!”

Sveiczer Sándor 
Heves polgármestere

Szerencsében, egészségben gazdag 2016-os esztendőt kíván 
Heves város lakóinak Sveiczer Sándor polgármester, aki azt 
is elmondta: nagyrészt megvalósultak a mögöttünk hagyott 
évre kitűzött tervek.

A 31-es út felújítása, a középületek és közterületek moder-
nizálása áll Szabó Zsolt államtitkár úr évértékelőjének kö-
zéppontjában. A térség országgyűlési képviselője eredmé-
nyes évről számolhatott be, pozitív jövőképet festett Heves 
városa és a környéken élők számára.

Szabó Zsolt államtitkár úr, országgyűlési képviselő 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Heves Város polgármestere az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 
önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet lakás üzleti ala-
pon történő bérletére az alábbiak szerint:

A bérbeadó neve: Heves Város Önkormányzata
E-mail: sveiczer.sandor@phheves.hu

A pályázat tárgya és tartalma:
Heves Város Önkormányzata tulajdonában lévő természetben 
3360 Heves Erzsébet tér 10-11. 3/12. szám alatti 46 m2 alapte-
rületű, összkomfortos 2 szoba, konyha, előszoba fürdőszoba, WC 
helyiségből álló lakó ingatlan.
Heves Város Önkormányzata tulajdonában lévő természetben 
3360 Heves Erzsébet tér 10-11. 3/11. szám alatti 46 m2 alapte-
rületű, összkomfortos 2 szoba, konyha, előszoba fürdőszoba, WC 
helyiségből álló lakó ingatlan.
A 2015. évre megállapított lakbér 30.452,- Ft/hó. 

A pályázni jogosultak köre: aki a 18. életévét betöltötte
Az ajánlat benyújtásának címe:
Heves Város Önkormányzata, 3360 Heves, Erzsébet tér 2.

Az ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlatot postai úton az ajánlat benyújtása címeként megjelöl-
tek szerint, személyesen zárt, aláírt borítékban, a Hevesi Közös 
Önkormányzati Hivatal 3360 Heves, Erzsébet tér 2. szám 228. szá-
mú irodájában kézhez vehető formanyomtatványon kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. február 15. nap 10.00 óra

A pályázat benyújtásának feltételei és egyéb információk bőveb-
ben: telefonon (+36/36/546-100), személyesen a Városháza tit-
kárságán (3360 Heves, Erzsébet tér 2.), illetve a www.heves.hu 
vagy a www.hevesihirportal.hu internetes oldalakon

s.k
Sveiczer Sándor

polgármester



A Hevesi Rendőrkapi-
tányság állomány-
gyűlésén a hevesi 
képviselő-testület 
több tagján, vala-

mint a kapitányság dolgozó-
in kívül megjelent Dr. Szé-
chy Zsolt r. ezredes, a Heves 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság főkapitány-helyettese. 
Az önkormányzat nevében 
Sveiczer Sándor polgármester 
köszönte meg a hevesi állo-
mány munkáját, melyet Gulyás 
József kapitány és Széchy Zsolt 
is kiemelkedőnek tartott ebben 
az évben.

Mindannyiunk előtt ismert 
tény, hogy hazánk 2015. évi 
történelmének volt egy idősza-
ka, amikor a Magyarország-
ra történő jogellenes határát-
lépések száma oly mértékben 
megemelkedett, hogy hónapo-
kig Heves lakosságával azonos 
nagyságú embertömeg érkezett 
hazánkba illegálisan a szerb, 
majd a horvát határon keresztül. 
Az ország határainak védelmé-
ből a Hevesi Rendőrkapitányság 
személyi állománya is kivette a 
részét, folyamatosan szolgálatot 

teljesítve a határszakaszokon. 
A határvédelemben való 

részvétel azonban nem oko-
zott fennakadást az alapfelada-
tok ellátásában, köszönhetően 
a kapitányságon dolgozók ma-
gas színvonalú, erőn felüli tel-
jesítményének. Ezen erőfeszí-

tések ellensúlyozására fogadta 
el a képviselő-testület októberi 
ülésén Sveiczer Sándor polgár-
mester javaslatát a Hevesi Ren-
dőrkapitányság támogatása tár-
gyában.

Gulyás József kapitányság-
vezetővel folytatott egyezte-

tés után Heves Város Önkor-
mányzata úgy döntött, hogy 
informatikai eszközök, lap-
topok és lapmonitorok vá-
sárlásával segíti a rendőrség 
munkafeltételeinek javítását. 
Az eszközök átadására decem-
ber 19-én került sor.

Heves
a megye névadója
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Ajándék a kiemelkedő munkáért

Informatikai eszközöket 
kaptak rendőreink

2 laptoppal és 20 lapmonitorral jutalmazta az Önkormányzat a hevesi rendőröket

Az önkormányzat és a cég 
közösen újította fel a teret, 
tavasszal várható a munká-
latok végső befejezése.

Az ünnepek előtt zárult le He-
vesen, a Rossmann előtti részen 
a járda és a térburkolat felújítá-
sa. A beruházás nagyban javít-
ja a városképet, de nemcsak a 
szebb környezet miatt újdonság 
a városlakók számára. 

„A Rossmannal összefog-
va, közösen alakítottuk ki ezt a 
teret, a cég körülbelül a felújí-
tások egyharmadát fizette be, 
a maradékot pedig az önkor-
mányzat a tavalyi költségveté-
séből állta. A munkálatok két 
ütemben folynak, az első ütem 
ért véget karácsony előtt, míg 
a másodikat tavaszra tervez-
zük: ekkor a saroktól egészen a 
zöldségesig megújul majd a 40 
méteres járdaszakasz” – emelte 

ki Sveiczer Sándor polgármes-
ter.

Az új díszburkolat nyújtotta 
előnyök a hevesieknek is na-
gyon tetszenek. „Örülünk an-
nak, hogy városunk egyik for-
galmas területe ilyen igényes 
díszburkolattal lett gazdagabb. 
Sokkal jobb a felújított sza-
kaszon közlekedni, nincsenek 
buckák és lényegesen szebb a 
környezet” – mondták el a He-
vesi Hírek kérdésére reagálva a 
járókelők.

A központ átalakulása azon-
ban korántsem ért véget, nem 
valósult még meg a 31-es főút 
felújítása után ránk váró teen-
dők egy része, a tereprendezés 
néhány helyen. „Ezeket most 
saját forrásból kell befejez-
nünk” – hangsúlyozta a pol-
gármester, aki egyik példaként 
a Szent István parkot említette.

„Már elindítottuk a tervezte-

tést, reméljük, hogy májusra ez 
a rész is megújul majd. Minden 
olyan közterületet szeretnénk 
a településen rendbe tenni, 
amelyre nem tért ki a 31-es főút 
felújítása. Egy igazi városköz-
pont megjelenítését tűztük ki 
célul!” – részletezte a terveket 
a városvezető.

Cél a közbiztonság növelése: 
éjjel-nappal látó kamerarendszert 

építettek ki Hevesen

Újdonság a városban
a Rossmann előtti járda

5 rendszámfelismerő és 13 
térfigyelő kamera őrzi janu-
ártól a hevesiek biztonságát, 
az adatokhoz a hevesi rendőr-
kapitányság nyomozói férhet-
nek majd hozzá.

A rendszámfelismerő kamerák 
leginkább abban segítenek majd, 
hogy észleljék a lopott autókat, a 
lejárt műszaki vizsga ellenére is 
vezetőket, vagy a biztosítás nél-
kül autózókat, míg a térfigyelő 
kamerák a közbiztonság elősegí-
tésében játszanak majd kiemelt 
szerepet.

A beruházás célja, a közbizton-
ság javítása, a bűncselekmények 
megelőzése és visszaszorítása, a 
vagyonvédelem hatékonyságának 
növelése, hogy a település min-
dennapjai biztonságosabbá vál-
janak.

Megkezdődött Hevesen is a 
kamerarendszer kiépítése, az ün-
nepek előtt a város összes terve-
zett kameráját felszerelték már 
az oszlopokra, a beüzemelés pe-
dig jelenleg is tart. A közbizton-
ság szempontjából fontos projekt 
nagy része pályázati pénzből va-
lósult meg.

10,6 milliós forintos pályáza-
ti forrást kaptunk, amihez a köz-
beszerzési kiírás szerint 3 millió 
forint önerőt tett hozzá Heves vá-
ros önkormányzata – mondta el 
Sveiczer Sándor polgármester.

A rendszer központja az ön-
kormányzati hivatal épületében 
kap majd helyet, ide futnak be a 
nonstop működő kamerák adatai, 
ahol rögzítik és tárolják is azokat. 
A rendőrségnek lesz hozzáféré-
se, tehát ha bármilyen bűncselek-
mény, baleset történik a kamerák 

látóterében, a Hevesi Rendőrka-
pitányág nyomozói láthatják a 
felvételeket – mutatta be a struk-
túra működését Sveiczer Sándor.

„A 13 darab, 4 megapixeles, éj-
jel-nappali képet is adó kamera a 
közterületeket fogja majd figyel-
ni, leginkább a frekventált helye-
ken” – mondta el a polgármester.

A 0-24 órában üzemelő rend-
számfelismerő egységek az Eger, 
Hevesvezekény, Pély és Já-
szapáti felé vezető szakaszokon, 
illetve a Gyöngyösi úton lettek 
kihelyezve.

A 13 térfigyelő pedig a Nyitrai 
tó, a strand, a Szociális Otthon, 
a 3 ház ABC, az Újtelep szé-
le és központja, a panzió, a Víz-
mű gépház, a rendőrség épüle-
te, a SPAR, a Kempelen Iskola,                  
a Sakkmúzeum, valamint a régi 
körforgalom környékét figyeli.

Karácsonyi csomagot kaptak 
a szépkorúak Hevesen

Első alkalommal, minden 70 éven felüli helyi lakost meg-
ajándékozott Heves Város Önkormányzata.

Közel ezerötszáz csomagot 
szállítottak házhoz karácsony 
előtt az aktivisták a nagyrészt 
egyedül élő, kis jövedelmű 
nyugdíjasoknak.

A karácsonyt megelőző na-
pokban folyamatosan zajlott a 
munka, hogy minden érintett 
szépkorú megkapja váratlan 
meglepetését. A polgármester-
rel az élen útra keltek a képvi-
selők és a hivatal munkatársai 
is, mindenki kivette a részét a 
több napon át tartó teendők-
ből, hogy időben a feldíszített 

fenyők alá kerüljenek az aján-
dékcsomagok.

A nyugdíjasok örömmel vet-
ték át az ajándékokat. Többen 
meghatódtak a gondoskodó fi-
gyelmességet tapasztalva, hiszen 
a korábbi években nem volt példa 
Hevesen hasonló jótékony meg-
mozdulásra. A városvezetés ez-
úton köszöni a sok pozitív vissza-
jelzést és bízik abban, hogy ezzel 
a jótékony cselekedettel az egye-
dülálló szépkorúak magányát is 
enyhíteni tudták, s meghittebbé 
tették számukra az ünnepeket.

Dr. Czakó Gábor gyermekorvos és felesége, városunk 
polgármesterétől vette át a váratlan meglepetést 

Heves város és a Heves Megyei Víz-
mű Zrt. munkáját ma már egy Cater-
pillar kotró-rakodó is segíti.

A dél-hevesi ivóvízminőség ja-
vító projekt keretében, 32 millió fo-
rintból vásárolt többfunkciós mun-
kagép a víziközmű társaság hevesi 
telephelyére kerül. Ezzel a beruhá-
zással jelentős összegeket takaríta-
nak meg, hiszen most már nem lesz 
szükség ilyen jellegű kisgép bér-
lésére. Reméljük, hogy a jövőben, 
nagyban könnyíti a munkafolyama-

tokat az új szerzemény, s ennek kö-
szönhetően környezetünk hamarabb 
és könnyebben szépül meg.

Caterpillar munkába állt

Két új laptopot és húsz lap-
monitort ajándékozott He-
ves város Önkormányzata a 
helyi kapitányság számára, 
ezzel is elismerve a rendőrök 
magas színvonalon végzett 
tevékenységét. 
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Hatalmas sikert aratott 
az újévi gála Hevesen

133 diákot 
avatott az EJROK

Hét osztály szalagavatójára került sor a hevesi Sport- és 
Rendezvénycsarnokban, melynek keretében 133 diákot 
avatott az EJROK. A meghívott vendégek között üdvözöl-
hették Sveizer Sándor polgármestert, Török Jánost, a He-
vesi Egyházközség gondnokát, Gulyás József rendőrkapi-
tányt és Kerek Lászlót, az iskola  címzetes igazgatóját.

A decemberben tartott ünnep-
ség első részében Mészáros 
Ildikó nagytiszteletű asszony, 
valamint Együd László igaz-
gató köszöntette a végzős diá-
kokat. A szalagokat, az intéz-
mény hagyományainak meg-
felelően, először az igazgató 
úr tűzte fel az osztályfőnö-
köknek, majd ők az osztályok 
tanulóinak.

Az utolsó évesek tiszteleté-
re adott műsorban az énekkar 
mellett a 11. osztályos diákok 
is közreműködtek, verssel és 
– Lólé Adrienn előadásában 
-két gyönyörű énekkel ké-
szültek erre az alkalomra. A 
12. osztályos tanulók nevé-
ben Lólé Bianca mondott 
köszönetet a tanároknak és a 
szülőknek.

Az est második részében a 
végzős diákok táncait láthat-
ta a közönség: volt bajor tánc, 
lambada, palotás, charleston. 
A táncokat Jurányiné Bese-
nyei Gabriella, Megyesi Atti-

la, Balogh Ágnes és Nagyné 
Bettembuk Krisztina tanítot-
ták be.

A megható pillanatoktól 
sem mentes rendezvényt so-
kan megtisztelték jelenlétük-
kel, és együtt ünnepelték azo-
kat a diákokat, akik májusban 
végleg búcsút intenek “máso-
dik otthonuknak”.

A Hevesi Fúvós Együttes ezúttal titkos 
műsorral készült az újév második nap-
jára, és sikerült is hatalmas meglepe-
tést szerezniük közönségüknek.

Z
súfolásig megtelt január 2-án a 
Művelődési Ház a Hevesi Fú-
vós Együttes Újévi Koncertjén, 
pedig a zenekar titokban tartot-
ta repertoárját, plakátjukon csak 

annyit árultak el: nagyon készülnek, hogy 
jó hangulatú estet adhassanak idén is a 
hevesieknek. A közönséget a Kulturális 
Központ vezetője, Fülöp Márta, és Lövei 

János, a Fúvós Együttes vezetője üdvö-
zölte, utóbbi a program kezdetén három 
hevesi képviselőnek, Kovács Istvánnak, 
Tóth Miklósnak és Varga Istvánnak is kö-
szönetet mondott: ők ugyanis költségve-
tési keretükből nagyobb pénzösszeggel 
segítették és támogatták a zenekar műkö-
dését.

Január 2-án természetesen az újévi fo-
gadalom sem maradhatott el, az eddig 
csak könnyűzenei darabokat játszó fúvó-
sok ígéretet tettek a közönségnek, hogy 
ezentúl a klasszikus zene népszerűsítése 
is céljuk lesz: minden fellépésük alkal-

mával legalább egy komolyzenei dara-
bot beiktatnak repertoárjukba. A szavakat 
rögtön tett is követte, az estet ugyanis egy 
Mozart művel indították, majd szórakoz-
tatóbb darabok következtek, és kezdetét 
vette a fergeteges hangulatú koncert, ahol 
a hevesi fúvósok mellett a debreceni Feel-
ing Tánc és Mazsorett Együttes, valamint 
Tóth Miklós és Lólé Mihály meglepetés 
fellépők is részt vettek. Az újév köszönté-
sébe a közönség is bekapcsolódott, állva, 
tapsviharral gratuláltak az est sztárjainak, 
akik a hagyomány szerint idén is „elfúj-
ták” az óévet.

Fergetegesre sikeredett 
az újévi gála Hevesen

Január 4- én az esti órákban kap-
tak a rendőrök bejelentést arról, 
hogy ismeretlen tettes betört 
egy pusztacsászi családi ház-
ba, ahonnan egy vegyes tüzelésű 
kályhát lopott el. A segítség ez-
úttal az egyik szomszédtól érke-
zett, aki egy általa személyesen 
ismert 18 éves helyi illetőségű 
férfit látott az utcában őgyelegni. 
A rendőrök a kapott információ 
alapján néhány percen belül el-

fogták a tettest, aki ellen betöré-
ses lopás bűncselekménye miatt 
indítottak nyomozást.

Január 2- án, úgyszintén a 
késő esti órákban névtelen te-

lefonáló értesítette a hevesi ren-
dőröket arról, hogy egy lakatlan 
hevesi családi ház kerítését fű-
részeli ismeretlen tettes. A ren-
dőrök perceken belül a helyszín-
re érkezett, ahol tetten értek egy 
22 éves nőt, akit elfogtak és elő-
állítottak. Gyanúsítotti kihallgatá-
sa során elmondta, hogy tűzifá-
nak kellett volna a kerítés. Az el-
követővel szemben lopás kísér-
lete miatt indult nyomozás.

Körzetisek villámcsődülete a parkban

Nyitott szemek – gyors elfogások

Több száz körzetis diák mikulássapkás „flashmob” 
produkciója dobta fel a decemberi adventi vásár 
hangulatát Hevesen, a tanulók szinte elözönlötték 

a főteret. A gyerekek által előadott vidám, táncos 
koreográfiát Szabó Imre Tiborné intézményvezető 
és Sárándiné Nagy Györgyi tanították be.
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Gyermekrajzokat kaptak 
a magányos szépkorúak 

A  Mézes Karácsony 
egyik kiemelkedő 
programja volt a pá-
lyázat munkáiból 
készült könyv és a 

könyvben szereplő rajzok be-
mutatása, valamint díjazása is. 

Az akció fővédnöke és kez-
deményezője Szabó Zsolt ál-
lamtitkár, a térség országgyű-
lési képviselője szerint: lehet, 
hogy ez az egyetlen ajándék, 
amit a magányos idős emberek 
kapnak, és ha ezzel a megle-
petéssel örömet szereznek szá-
mukra, akkor érdemes volt a 
kezdeményezést elindítani és 
hagyománnyá tenni. A rajzok-
ból készült könyvek jelenleg 
is nagyon értékesek, de még 
inkább azok lesznek 20-30 év 
múlva, amikor majd a mostani 
kis alkotók mutathatják büsz-
kén a saját gyermekeiknek, 
hogy milyen szépen rajzoltak.

– Három évvel ezelőtt, ami-
kor a pályázat gondolata meg-

fogant, nem is hittük, hogy ek-
kora sikere lesz. Az idén közel 
ezer rajz készült, mely így egy-
re több és több gyermeket tanít 
az ajándékozás örömére. Kö-
szönjük a rajzokat, a pedagó-
gusok és gyerekek munkáját – 
zárta gondolatait az államtitkár 
úr a díjak és a kötetek átadása 
előtt, melyben a két térségi véd-
nök, Magyar Csilla Kisköre és 
Sveiczer Sándor Heves polgár-
mesterei segítettek.

A sok szép rajz közül nehéz 
volt kiválasztani a legjobbakat, 
az alábbi hevesi vonatkozású 
eredmények születtek:

Két óvodából érkeztek be pá-
lyázatok, ők ajándékcsomagot 
vehettek át: az erdőtelki Ke-
rekerdő és a kiskörei Óv-lak 
Óvoda.

Az 1. osztályos kategória dí-
jazottjai: 

III. hely: Laskai Luca - He-
ves, Körzeti Tagiskola

A 2. osztályos kategória dí-
jazottjai:

I. hely: Nagy Máté - Heves 
Körzeti Tagiskola

II. hely: Harnos Szabina - 
Heves, Körzeti Tagiskola

Különdíj: Molnár Zsolt, He-
vesi József Általános Iskola és 
Fehér Dóra Körzeti Tagiskola

A 3. osztályos kategória dí-
jazottjai:

I. hely: Kovács Dorisz - He-
ves, Körzeti Tagiskola

II. hely: Inczédi Zalán - He-
ves, Újtelepi Katolikus Általá-
nos Iskola

III. hely: Tóth Virág - Heves, 
Körzeti tagiskola

Különdíj: Balogh Loretta - 
Heves, Körzeti Tagiskola

A 4. osztályos kategória dí-
jazottjai:

I. hely: Dányi Patrik - Heves, 
Körzeti Tagiskola

II. hely: Máté Péter - Heves, 
Körzeti Tagiskola

III. hely: Bartus Kitti - He-
ves, Körzeti Tagiskola

III. hely: Bakos Noémi - He-
ves, Körzeti Tagiskola

Különdíj: Balogh Anita 
Csenge - Hevesi József Általá-
nos Iskola és Keskeny Balázs - 
Hevesi József Általános Iskola

A Betlehemes alkotások ké-
szítőit is elismerés illette:

Harmatcsepp Családi Nap-
közi, Balogh Gyuláné, Pata-
ki Miklósné, Halassy Csilla, 
Horváth Alexandra, a Hevesi 
József Általános Iskola 4. osz-
tálya, valamint az Újtelepi Ka-
tolikus Általános Iskola 1., 3., 
osztályai és a 7. osztályos Nagy 
Dávid

A kicsiket gyermekprogra-
mok várták, majd Lola és a hat-
vani Dalvarázs Show Kórus ál-
tal előadott ünnepi és pop slá-
gerekre táncolhattak, miközben 
a helyben sütött, illatos mézes-
kalács is pillanatokon belül el-
fogyott.

Adventtől Valentin napig
Örülök, hogy újra írhatok. Örülök, hogy minden idők legsikere-
sebb adventi virágkötészeti bemutatójáról írhatok. Magam sem 
hittem volna, hogy a művelődési ház aulája zsúfolásig megtelik 
zene és virágszerető emberekkel. Örülök, hogy nagyszerű partne-
rekkel dolgozhattam. Ferencz Sándor barátom és Szalkári Réka 
karácsonyi zenés ráhangoló műsora valóságos zenei csemege volt. 
Volt benne szépség, ötlet, humor, meglepetés, érzelem, minden, 
ami az adventi hangulat megteremtéséhez szükséges. Köszönöm! 
Meggyesi Attila barátom olyan színvonalas dekorációt készített, 
amelyet még szakmai rendezvényen is ritkán látni. Köszönöm! 
Köszönet Szabó Edinának, Ecsediné Áginak, Hágerné Macának, 
Szabó Jani bácsinak, akik a vendégfogadást támogatták. Köszö-
net Rab Csillának, Kalmárné Nagy Ildikónak és Fülöp Adriennek, 
hogy Rékát színpadi csodává varázsolták. Köszönöm a Hevesi Hí-
reknek és a Hevesi Hírportálnak a médiatámogatást és a műve-
lődési ház valamennyi dolgozójának a türelmét és segítségét. És 
most csupa nagybetűvel: KÖSZÖNÖM a közönségnek – Heves 
város zene és virágszerető lakóinak, hogy eljöttek.

Most, hogy már bontjuk a karácsonyfákat, hullanak a mű-
fenyő levelek és lassan elfogy a bejgli is, megkezdhetjük a fel-
készülést a következő nagy virágünnepre – a Valentin napra.

Nézzük akkor, hogy mik a Valentin nap legfőbb kellékei: 
Szerelmesek. Ez nem lehet probléma, mert a szerelem örök 
(néha ugyan örökké másba, de szerelmesek mindig vannak.)

Szerelmi vallomás. Ez sem lehet probléma, mert a virágnál 
nincs szebb szerelmi vallomás. De! Ha valaki ezt szeretné még lí-
rába is önteni, akkor most itt a soha vissza nem térő alkalom, mert 
szerelmes versíró versenyt hirdetek: SZERELMES VERSENY

Szerelmesek! Szerelmeteknek 
szerelmes verset szerkesszetek! 

Két feltételnek kell megfelelni: 
– Saját vers legyen, ne a Tóth Árpád legszebb szerelmes 
   versei c. kötetből ollózzatok. 
–Sugározzon belőle az őszinte, szép, mély szerelem. 
És, hogy érdemes legyen versenybe szállni, rögtön két győztest is hir-
detünk! 
Versed lehet rímes, rémes, vicces, szomorú – nyerhetsz vele. Ha valaki 
még nem egy kész poéta, esetleg csak egy rímbakter, de kellően bátor és 
szerelmes, akkor is nyerhet. Ugyanis az egyik győztest egyszerű sorso-
lással választjuk ki. A másik győztest viszont egy cseppet sem szigorú, 
de nagyon hozzá nem értő zsűri választja ki.
Miért érdemes versenybe szállni? 
Mind a két győztes díja ugyanaz, egy-egy általuk kiválasztható Valentin 
napi kompozíció. 
Sőt! Minden pályamű – kivétel nélkül – felkerül a Hevesi Hírportálra. 
Sőt! A két győztes vers feketén-fehéren – de, lehet, hogy színesben – 
megjelenik a Hevesi Hírek következő számában. 
Kedvcsinálónak itt egy szösszenet:
„Szívem – hányódó dinnyehéj – viharos tengeren, vágyódom utánad – hi-
ába? – szüntelen.”
Na, ezt próbáljátok alulmúlni! Ne reszkessetek, szeressetek, verseljetek! 

A verseket 2016.02.10-ig az ÜVEG-PORCELÁN-
AJÁNDÉK-VIRÁG üzletben kérem leadni. 

Médiatámogató: Hevesi Hírek folyóirat, 
www.hevesihirportal.hu, Facebook/Hevesi Hírportál

Háger József
A nagy sikerre és érdeklődésre való tekintettel 2015-ben is meghirdették a „Szent Karácsony” rajzpályázatot a hevesi tér-
ségben. A rajzokat az egyedül élő időseknek készítették az ifjú alkotók.

Lola és a hatvani Dalvarázs Show Kórus elvarázsolta a közönséget

A rajzokat a gyermekek egy könyvbe rendezve hazavihették



A farsangolás legfőbb 
ideje „farsangfarka”: 
farsangvasárnap, hét-
fő és húshagyókedd. 
Ez a három nap jel-

mezes-álarcos játékokkal, tánc-
cal, vénlánycsúfolókkal, tréfás 
köszöntésekkel telt. 

Heves környékén az emlé-
kezet szerint a tréfás játékok-
ban leggyakrabban a cigányasz-
szony, a betyár, a menyasszony 
és a vőlegény alakja tűnt fel. 
Farsangi bált tartottak a Gazda-
körben és a Polgári Olvasókör-
ben. A „farsangi ivó” vasárnap 
délben kezdődött a kocsmák-
ban. 

Elterjedt szokás volt a lá-
nyok és legények külön far-
sangja. Négy-öt évtizeddel ez-
előtt még előfordult Heves me-
gyében is, hogy maskarába öl-
tözött nők járták be a falut, s a 
férfiakat jégcsappal „megborot-
válták”. Este „macskabált” tar-
tottak, ahová férfi nem tehette 
be a lábát. 

A dél-hevesi települések-
ről szép leírásokat olvashatunk 

arról, hogyan zajlottak ezek a 
mulatságok. Tarnabodon a há-
rom napig tartó ivóba nappal 
mindenki bemehetett, „de este 
csak az, akit a legény felkere-
sett a lakásán és úgy a lányt, 
mint szülőket felkérte, enged-
jék el a lányukat vele az ivóba”. 
A legényt megkínálták kocso-
nyával, süteménnyel, borral, a 
meghívott leány pedig rózsát, 

rozmaringot, szalagot tűzött a 
legény kalapja mellé. A fiúk a 
bál előtt megbeszélték, ki kiért 
megy, nehogy egy helyre kettő 
is beállítson.  

Boconádon s „bakfazékvá-
gás” jelentette a farsangi idő-
szak vidám eseményét. A le-
gények vödrökben almát, diót, 
citromot vittek a lányos házak-
hoz. Ha a legényt valamikor 

kikosarazták, a vödröt állati 
trágyával tömték meg. A bak-
fazékdobás és cefrevágás – ha-
sonló, megszégyenítő tartalom-
mal – leginkább a szomszédos 
jászsági településekről ismert. 

Pélyen farsangvasárnapon a 
fiatalok a kocsmában találkoz-
tak, ahol cigányzene mellett 
táncoltak. 

Tarnamérán a farsang utolsó 
három napjára a legények kibé-
reltek egy házat, cigányt fogad-
tak. A konyhát berendezték ivó-
nak. A lányoknak színes csavart 
formájú cukorkát vettek.   Há-
rom napig mulattak, énekeltek, 
lassú és gyors csárdást táncol-
tak.

Az egyházak próbálták fé-
kezni a farsangi mulatozásokat. 
1940-ben a hevesi plébános a 
„farsangi könnyelműségek”, 
a „rendetlen mulatságok” he-
lyett egésznapi Szentségimádás 
meghonosítását tervezte. 

A Vízkereszttől tartó far-
sangi időszak hamvazószer-
dával zárul, melynek ideje eb-
ben az évben február 10. Ezzel 
a nappal kezdődik a Húsvétot 
megelőző negyven napos böjti 
időszak, amikor a hagyományt 
tiszteletben tartva már tilos mu-
latságokat tartani. 

Gy. Gömöri Ilona
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Itt a „rendetlen mulatságok ideje”
A zajos, jelmezes farsangi szokások a középkorban terjedtek el. Az a hiedelem hívhatta életre 
őket, hogy az emberek úgy gondolták, tél végére a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre 
kelnek, melyeket vigalommal, zajjal el kell űzni. A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt 
farsangoltak. 1525-ben húshagyókedden maga II. Lajos király is jelmezben jelent meg az ün-
nepségeken. Később – a rendbontások miatt – igyekeztek korlátozni, tiltani a mulatságokat. 

1. Hány kilométeren újították fel a 31-es főút Heves megyei 
    szakaszát?

    ..............................................................................................

2. Mi lett a főtér új látványossága 2015-ben?

    ..............................................................................................

3. Kik voltak az Újévi Gála fellépői 2016. január 2-án?

    ..............................................................................................

4. Hányszor adott vért a legönzetlenebb hevesi véradó? Ki Ő?

    ..............................................................................................

5. Milyen érmekkel mérhetők le a hevesi karate sikerek 
    a Magyar Bajnokságon?

    ..............................................................................................

Minden kérdésre megtalálja a választ a Hevesi Hírek II. évfolyamá-
nak 1. számában. Kellemes olvasást kívánunk!

A megfejtéseket kérjük a Hevesi Hírportál facebook oldalára 
üzenetben elküldeni névvel, címmel és telefonszámmal, illetve 
postai úton a 3360 Heves Erzsébet tér 2. sz. címre. 

A borítékra kérjük, írják rá: „HH KVÍZ”
Beküldési határidő: 2016. január 25.

Előző számunk nyertese: 
SZÓ ISTVÁNNÉ Heves, Kossuth u. 25/b. sz. alatti lakos, aki értékes 
nyereményét postai úton fogja megkapni. Gratulálunk!

BÖNGÉSSZEN ÉS NYERJEN
KVÍZ

KépünK illusztráció
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Varróné Ungvári Ágnes, intézményvezető:
- 2015-ben minden 
intézményünket fel-
újították, szigetelték, 
napkollektorokkal 
tették gazdaságosab-
bá a működést. Új 
udvari játékokat is 
kaptunk, ezért az idei 
évet szép környezet-
ben indíthattuk.

Szeretném, ha folytatódna ez a tenden-
cia. Célom a fenntartóval továbbra is a 
hatékony és eredményes munkakapcsolat 
ápolása. Tartalmas együttműködést sze-
retnék a társintézményekkel, a gyerme-
kek minél hatékonyabb fejlesztése érde-
kében. 

Városunkban egy gyermek se éhezzen! 
A bőséges napi háromszori és a nyári ét-
keztetés továbbra is biztosított legyen!

A tanfelügyeleti ellenőrzéseknél és a pe-
dagógiai minősítéseknél jó eredményekre 
számítok, mert jó szakemberekkel vagyunk 
ellátva.

Szép környezetben, jól felszerelt intéz-
ményben játszva tanuló, boldog gyermekek 
és vidám, következetes, felelősségteljes 
felnőttek legyenek, akik a szülők és part-
nerek megelégedésére végzik munkájukat.

Ezt szeretném az új évben!

Sándor Istvánné tagintézmény-vezető 
Hevesi Általános Iskola és AMI 
Körzeti Tagiskolája:
- Nincsenek nagy 
vágyaim, mert a 
2015-ös évvel is 
meg voltam eléged-
ve. Ha az idei év is 
ugyanilyen jól ala-
kul, nem lehet okom 
panaszra. A hátunk 
mögött hagyott esz-
tendő tartalmas, eredményes és izgalmas 
volt, s remélhetőleg a tanulók, szülők örö-

mére szolgált. A jövőre vonatkozóan pe-
dig hasonlóan termékeny, megújulásban 
gazdag évre számítok. A rengeteg jól vég-
zett munka utáni betakarítás örömének 
időszakát remélem. Nagy utat jártunk be 
ebben az évben, rengeteget dolgoztunk, 
az összefogás erejével, a támogatóink, a 
fenntartónk segítségével. Külsőleg - vég-
re - már meg is újultunk, korszerűsödtünk. 
Bízunk a belső felújítás megvalósulásában 
is. Szakmailag is, a korábbi évekhez ha-
sonló eredményekben, sikerekben gazdag 
esztendőt várok, melynek a magját már 
elhintettük. Mi mást is kívánhatnék ma-
gunknak, diákjainknak és a szüleinknek 
2016-ra? A sokat ápolt gyümölcsfa virág-
ba borul, ízletes, hívogató termést hoz. Mi 
erről a fáról szedett mosolygó almát kínál-
juk mindenkinek, aki a KÖRZETI ISKO-
LÁT választja.

Tóth Gyula mesteredző:
- Az új évben első-
sorban jó egészsé-
get, családon belüli 
harmóniát, nyugodt, 
k iegyensúlyozot t 
életet szeretnék. Vá-
rom, hogy gyereke-
immel, unokáimmal 
minél több időt tölt-
hessek el, figyelem-
mel kísérhessem 3 unokám testi és szelle-
mi fejlődését.

Szeretném, ha Heves város sportolói a 
tavalyihoz hasonló szép eredményekkel 
halmoznának el  bennünket, hogy öregbít-
sék a város jó hírnevét.

 Figyelemmel kísérem a város fejlődését, 
és látom, hogy a  31-es út elkészültével és 
egyéb parkosítással, útjavítással, az SZTK 
felújításával sokat fejlődött a város, nem-
csak az én, hanem - gondolom - minden he-
vesi lakos megelégedésére.

Van azonban egy nagy kívánságom: 
2016-ban szeretnék az unokáimmal a heve-

si STRANDON fürdeni. Az unokáimon és 
rajtam nem fog múlni.

 S, hogy magammal foglalkozzam, jó 
egészségben szeretném megélni, hogy jö-
vőre is tudjak nyilatkozni, hogy mit várok 
a 2017. évtől.

 
Dr. Szabó János háziorvos:
- Szeretném, ha 
2016-ban mindenki 
felismerné, hogy az 
egészség a legfonto-
sabb érték és sokkal 
többet tennénk an-
nak érdekében, hogy 
megtartsuk egészsé-
günket, vagy javít-
suk azt. Jó lenne, ha 
ebben az évben sokkal nyitottabban, türel-
mesebben figyelnénk egymásra és sokkal 
gyakrabban ajándékoznánk egy-egy kedves 
mosolyt, dicséretet gyermekeinknek, sze-
retteinknek és minden jó szándékú idegen-
nek is.

Gulyás Johanna válogatott sportoló:
- 2016-ban szeretnék 
másodszor is váloga-
tott lenni! 2015-ben 
gyermek válogatot-
tal voltam Lengyel-
országban, most a 
serdülő válogatott-
ság lenne a cél az 
életkorom miatt. Az 
országos bajnoksá-
gokon gerelyhajításban a dobogón szeret-
nék állni, súlylökésben és kislabda-hajítás-
ban a legjobb nyolc között a helyem. Ha 
teljesítményben gondolkodunk, akkor ge-
relyhajításban jó lenne 45-50 méter között 
dobni!

A 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztiválra tovább fog zajlani a válogatás 
országos szinten. Szeretnék a legjobb 10-
ben ott lenni, a jelenlegi 30 főből!

Megkérdeztük: mit vár 
a 2016-os esztendőtől?

Heves város néhány ismert személyét, közszereplőit arról kérdeztük, mit várnak a most kezdődő évtől.

– Minden évben sor kerül egy kö-
zös ünnepségre, melyet a több-
szörös véradók köszöntésének 
tiszteletére rendeznek. Ők azok, 
akik önkéntesen és önzetlenül 
segítenek embertársaikon. A Ma-
gyar Vöröskereszt Heves Területi 
Szervezete, városunkban a múlt 
év végén azokat a donorokat vár-
ta egy kellemes vacsorára, akik 
kerek számot értek el a véradá-
sok tekintetében - tájékoztatta a 
Hevesi Híreket Makó Nándor al-
polgármester.

Besenyei Tamásné, a Heves 
Területi Szervezet vezetője kö-
szöntőjében arról beszélt, hogy a 
véradás nagyszerűsége az önzet-
lenségben és az együttérzésben 
rejlik, abban, hogy erre a vérre bár-
mikor bárkinek szüksége lehet, és 
ez egyben bármikor és bárkinek az 
életet jelentheti. Ilyenkor nem szá-
mít a tűszúrás, a várakozási idő, 
csak az számít, hogy életet ment-
hetünk.

Az ünnepség keretében – az 
Országos Vérellátó Szolgálat ada-
tai alapján – emléklapokat és aján-
dékokat adott át dr. Morvai István 
területi elnök a hevesi és Heves 
környéki donoroknak.

Oklevelet és a Magyar Vörös-
kereszt ezüst emlékérmét vette át 
huszonötödik véradása alkalmá-
ból Hevesről: András Lajos, Fehér 
János, Harnos Csaba, Horváth 
Barbara, Kovácsné Fejszés Mária 
és Wittib Péter

Harminc véradáson vettek 
részt a következő hevesi lakosok: 
Balogh Zsolt, Gulyásné Kozik Len-
ke, Ecsegi Gábor, Nagy Tiborné, 
Rátkainé Sárándi Eszter, Ficsór 
Zoltán, Tóth József és Varga Zoltán

Negyvenszeres hevesi vé-
radók: Balogh Lászlóné, Csomós 
Sándorné, Bettembuk Kálmánné, 
Kis Sándor, Magyar Róbert, Sinka 

János, Madarász Julianna és Tóth 
Zoltánné

A negyvenöt véradáson részt 
vett hevesi véradók: Fejszés Sán-
dorné, Szabados István és Szatló 
István

Ötvenszeres véradók Hevesről: 
Fehér Lászlóné, Ballagó József és 
Mészáros Ferencné

Ötvenötször adott vért: Ben-
csik Lajos, Darázs György, Marsi 
Jánosné és Szarka Béla

Hatvanszoros véradásért vett 
át emléklapot a hevesiek közül: 
Harnos József és Török Zoltán

Hatvanötször adott vért: Misi 
Tibor

Hetvenszeres véradó: Molnár 
László és Vati József

Nyolcvanszoros véradó: Balla 
Pál, Kálosi Ferencné és Misi József

2015-ben érte el a kilencven-
ötszörös véradásszámot: Verebé-
lyi Zoltán

A legnagyobb véradásszámot 
elért véradó 105-szörös véradá-
sért kapott emléklapot. Molnár 
László nemcsak donorként, ha-
nem véradásszervezőként is se-
gíti a területi szervezet munkáját, 
hiszen minden véradás előtt ő 
kézbesíti Hevesen a közel 600 db 
behívót.

Az ünnepség támogatói: Heves 
Város Önkormányzata, a Véradó 
Mozgalomért Alapítvány, valamint az 
Országos Vérellátó Szolgálat, Ko-
vács Károly és a Nyam-nyam Cuk-
rászda pedig felajánlásával segített.

Ez a nap köszönet volt a vé-
radóknak, akik minden egyes al-
kalommal megtapasztalhatják a 
segíteni akarás felemelő örömét, 
és egyfajta biztatás mindenkinek, 
aki eddig még nem érezte ennek 
a cselekedetnek a lélekre gyakorolt 
hatását. A Magyar Vöröskereszt 
munkatársai legközelebb február 
3-án és 4-én várják őket!

A legönzetlenebb hevesiek 
Volt, aki százszor adott vért

Nátha, vagy influenza?
Száznál is több cseppfertőzéssel terjedő vírus létezik, ami náthát, 
felsőlégúti betegséget okozhat. Ezek mindegyike ellen védőoltás 
nem adható.

Az influenza elleni védőoltás csak az influenza vírusok által oko-
zott megbetegedésektől véd meg. 

Azért nagyon fontos ennek az oltásnak a beadatása, mert az 
influenza megbetegedés járhat igen súlyos szövődményekkel- pél-
dául vírusos tüdőgyulladással, agyhártyagyulladással, kómával - 
mely legyengült szervezet esetén végzetes is lehet.

Fontos tudni, hogy vírusfertőzések esetén csak tüneti kezelést tu-
dunk adni és a szervezetünk védekező rendszerének kell elpusztítani 
a vírusokat. Az influenza elleni védőoltással ezt a védekező rend-
szert készítjük fel arra, hogy nagyon gyorsan felismerje a vírust és 
elpusztítva azt, ne engedje elszaporodni a szervezetben, ami a tüne-
teket, betegséget okozza.

 Az influenza mindig magas lázzal, izomfájdalommal, fejfájással, 
torokfájással, igen rossz közérzettel jár. Normál esetben 7-10 nap 
alatt gyógyul.

Más felsőlégúti hurutos betegségek esetén gyakran csak hőemel-
kedés van, legfőbb tünet az orrdugulás, köhögés, időnként fejfájás, 
gyengeségérzés. Ezek a betegségek is 1 hét alatt gyógyulnak.

Megbetegedés esetén fontos a pihenés, sok folyadék fogyasztása, 
orrdugulás esetén 3-5 napig gyógyszeres orrcsepp, majd azt köve-
tően tengeri sós orrspray-k használata, láz- és fájdalomcsillapítás.

Jó hatású a narancs, citrom fogyasztása, a hagyma, hagymatea, 
csipkebogyó, hársfatea is.

Amennyiben 3 egymást követő napon 38,5 C fölötti lázunk van, 
mindenképp forduljunk orvoshoz.

Dr. Szabó János rovata: 3 perc az egészség



Heves
a megye névadója

2016. január KULTÚRA – MŰVÉSZET 9Hevesi Hírek

K
oncertek, fesztiválok, színházi előadá-
sok és gyermek programok színesítet-
ték a kulturális kínálatot. De most te-
kintsünk a mögöttünk álló esztendőre 
és lássuk, hogy a közös munkának kö-

szönhetően mivel is tettük élhetőbbé, vonzóbbá 
városunkat.

Még fel sem ocsúdtunk a szilveszteri hangulat-
ból, már szorgosan készültünk arra a kiállításra, 
melyet 2014-ben a park felújítással kapcsolatos 
régészeti anyagokból készítettek az Egri Vár-
múzeum munkatársai és Gyimesiné Gömöri Ilo-
na muzeológus. A kiállítással a Magyar Kultúra 
Napján színvonalasan ünnepelhettük a Himnusz 
születésnapját.

A báli szezon kellős közepén nagyon jó hangu-
latban telt Bálint-napi táncos mulatságunk.

A városi farsangon több mint 300 gyermek 
vett részt csoportos és egyéni jelmezekkel. Na-
gyon várták már ezt az eseményt, hiszen a felújí-
tás után tavaly rendeztük meg először.

Heves kulturális éle-
téből már nem marad-
hat ki a Hevesi Betyár 
Tepertő-sütő verseny 
és a Pálinka mustra 
sem. Hatalmas sikerrel 
zárult a két, mostanra 
egymásba olvadt ren-
dezvény. A hangulatról 
a Bon-Bon együttes 
gondoskodott, Szolno-
ki Péter pedig még a zsűrizésbe is besegített. 

Nőnap alkalmából a hölgyeket a jászberényi 
Déryné Vegyeskar népszerű Verdi dallamokkal 
köszöntötte.

A márciusi Családi napon gyerekek és kutyák 
voltak a vendégeink, nagyon jól szórakoztunk az 
Esélyek házával közösen rendezett délelőttön. 

Az aznapi programok délután teljesen más 
„hangnemben” folytatódtak. Heves keményebb 
stílust képviselő zenekarai - a Taxi3, a Bad Sec-
tor és a Blues Company - léptek színpadra a 
Rock-terápia rendezvény keretében. 

A hónap végére egy különleges múzeumi ki-
állítást tartogattunk, mely történeteken keresztül 
mutatja be városunk mintegy 150 évének histó-
riáját. 

Április a költészet hónapja. József Attila szü-
letéséről verseken keresztül emlékeztünk meg. A 
szavalóversenyre a pici óvodásoktól a nyugdíjas 
korosztályig, közel kétszázan jelentkeztek. 

Immár 8. alkalommal rendeztük meg a hevesi 
Nyugdíjas Klubbal közösen a Dél-hevesi Nyug-
díjas Kórustalálkozót. A népszerű programon a 
hevesi Őszikék Népdalkörön kívül a környező 
települések kórusai is felléptek. 

Május végén kiköltöztünk az alatkai iskolába 
és környékére. A városrész nevezetességéről, az 
eperről szólt ez a nap. A színpadon a kulturális 
programokon kívül divatbemutatóra is sor került. 
A napot, sokak örömére, az Anonym Rock Band 
koncertje zárta.

Május utolsó vasárnapján a gyerekeket ünne-
peltük. A Központi Parkot egy napra megszállták 
a kicsik, akik nagyon jól szórakoztak a kézműves 
foglalkozásokon, az akadályversenyen, szívesen 
simogatták az állatokat, és önfeledten énekeltek 
együtt a Buborék együttessel.

A nyarat a pedagógusok köszöntésével kezd-
tük, majd táborokat szerveztünk a gyerekeknek. 
Négy héten keresztül, minden pénteken kert-
mozival vertük fel az éjszaka csendjét, és meg-
ismertük a 3D-s mozizás élményét. A zenepavi-
lonnál latin gitárzenét hallgattunk Tóth László 
„Mütyür” virtuóz előadásában.

Szent Iván éjszakáját rendhagyó csillagászati 
előadással, a füvön fekve, a Sarkifény Zenei Cso-
port koncertjével, tűzzsonglőrökkel és egész es-
tés rock koncerttel tettük felejthetetlenné. 

Augusztus 20-a 
minden évben nagy-
szabású rendezvény-
sorozat időszaka vá-
rosunkban, melynek 
várva várt program-
ja a hevesi társu-
lat hatalmas sikerű 
„István, a király” 
rockopera előadása 
volt. A Kállay Sa-

unders Band koncertje után a tűzijáték fényeiben 
gyönyörködhettünk. Nem maradt el a szokásos 
Marci bogrács-party sem, melynek hagyományo-
san a középiskola parkja ad helyet. A partyt a Csík 
Zenekar koncertje koronázta meg, melyre több 
ezer ember volt kíváncsi.

Szeptemberben a „Székelyföld gyöngysze-
mei” program részeként Hargita és Kovászna 
megye kultúrájából kaphattunk ízelítőt. 

Ebben a hónapban köszöntöttük az időseket. 
Hegyesi Hudig Margit, Besenyei Veronika és ba-
rátai voltak a vendégeink, akiket a szintén hevesi 
Gonda László és Báder Ernő kísért. 

A Sarkifény Zenei Csoport mindig nagy kö-
zönséget vonz, nem volt ez másként az október 
végi Halloween Partin sem. 

Janosek Antal, városunk „Marcija”, minden 
évben kiveszi a részét a Márton-napi vigasságok 
szervezéséből. A bőséges választék legsikeresebb 
programja tavaly is a libatepertő-sütő verseny és 
a hozzákapcsolódó süti-party volt. 

A hét legkülönlegesebb programja az 550 éves 
gótikus harang tiszteletére rendezett megemléke-
zés volt, melyet az ANIMUS Csengettyű Együt-
tes koncertje tett rendkívülivé. 

A sportokat kedvelőknek is okoztunk meg-
lepetést: a Sport- és Rendezvénycsarnok volt a 
helyszíne annak mérkőzésnek, melyet a hevesi 
öregfiúk kézilabda csapata játszott. A mérkőzés 
apropóját a Hevesi Műhely IX. kötete adta, mely-
nek címe „Szemelvények a hevesi kézilabda tör-
ténetéből”.

„Fókuszban a dél–hevesi térség értékei” cím-
mel nagyszabású záró rendezvényre került sor. 

A Művelődési Központ aulájában értékasztalo-
kon mutatkoztak be a térség települései. Hevest a 
Népművészeti és Háziipari Szövetkezet Csillag-
virág Egyesülete, Lassú Imre keramikus és Há-
ger József virágkötő képviselte, míg a fellépők 
között volt a hevesi Mazsorett Csoport és a Sar-
kifény Zenei Csoport is. 

A karácsonyvárás, advent hangulatát városi ka-
rácsonyfa állítással és adventi gyertyagyújtásokkal 
idéztük fel. Az ünnepi ajándékozás megkönnyíté-
sére pedig adventi vásárt rendeztünk a parkban.

Pár nappal karácsony előtt egyéni és csapat di-
ákolimpikonok és felnőtt egyesületi tagok, csa-
patok részesültek az „Év Sportolója 2015” elis-
merésben.

A díjátadó gálát követően Vastag Csaba gon-
doskodott a fergeteges hangulatról teltházas kon-
certjén.

December harmadik hetében Heves megyei 
edzők, játékvezetők és a Heves SE férfi kézilab-
da csapata mérkőzött meg a sportcsarnokban, 
ahol az edzők megmutatták, hogyan kell győztes 
meccseket vívni.

A Zeneiskola pedagógusai és növendékei a 
klasszikus zenét kedvelő városiaknak szereztek 
örömet karácsonyi hangversenyükön. 

A Mézes Karácsony egyik kiemelkedő program-
ja volt a “Szent Karácsony” rajzpályázat munkái-
ból készült könyv és a könyvben szereplő rajzok 
bemutatása, valamint díjazása is. A díjakat és a kö-
teteket az akció fővédnöke, Szabó Zsolt államtit-
kár, valamint a térség két védnöke, Magyar Csilla 
Kisköre és Sveiczer Sándor Heves polgármesterei 
nyújtották át a gyerekeknek és az intézményeknek.

A kicsiket gyermekprogramok várták, majd 
Lola és a hatvani Dalvarázs Show Kórus által 
előadott ünnepi és pop slágerekre táncolhattak.

Mozgalmas évet zártunk 
rendezvények tekintetében is

A Csík Zenekartól, Vastag Csabáig

Számos rendezvénnyel tette kellemesebbé Heves Város Önkormányzata a 2015-ös évet. A Kulturális Központ dolgozói 
a Hivatal anyagi támogatásával és néhány munkatársának segítségével gondoskodtak arról, hogy az év minden hetére jusson egy-egy szórakoztató esemény. 
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3D MOZI
10.00 Bogyó és Babóca
12.00 Anyám és más futóbolondok a családból
14.00 Hamupipőke
16.30 Star Wars 7: Az ébredő erő (3D)
19.00 Megjött apuci
Jegyárak: felnőtt: 1.200,- Ft, 3D 1.400,- Ft
nyugdíjas, diák: 1.000,- Ft, 3D 1.300,- Ft
csoportos (25 fő): 800,- Ft, 3D 1.000,- Ft
Helyszín: Művelődési Központ

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 
7.-8. osztályosak részére a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából  a Városi Könyvtár szervezésében 
Helyszín: Művelődési Központ

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
– megemlékezés

HÁRY JÁNOS a jászfényszarui 
Fortuna Színkör előadásában 
Helyszín: Művelődési Központ

Squash városi bajnokság 
3. forduló. Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

FARSANGI JÁTSZÓHÁZ
Helyszín: Művelődési Központ

MEGA JÁTSZÓHÁZ  
Heves Város Önkormányzatának támogatásával 
Belépő 1800,- Ft helyett csak 500,- Ft. Helyszín: 
Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

BOWLING BAJNOKSÁG 
1. forduló. Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

VÉRADÁS
Helyszín: Művelődési Központ

Kazinczy szépkiejtő verseny
Helyszín: Művelődési Központ

Farsangi jótékonysági bál
Belépő: 4500,- Ft/fő
Helyszín: Eötvös József Református Oktatási 
Központ 

A KERESZTELŐ SZENT JÁNOS 
KÓRUS FELLÉPÉSE 
Helyszín: Belvárosi Templom

A zeneiskola farsangi jelmezes 
hangversenye
- „A legfinomabb fánk” versenyével egybekötve
Helyszín: Művelődési Központ

Nemzetközi könyvajándék nap
– Mese-délelőtt óvodásoknak, „Olvas a család” 
c. fotópályázat, Ajándékozzon könyvet gyerme-
kének
Helyszín: Városi Könyvtár

Bolhapiac és bababörze
Asztalfoglalás: 20/293-0802 
500,- Ft/asztal
Helyszín: Heves Városi Sport- és 
Rendezvénycsarnok

Valentin napi
jótékonysági bál
A HEVESI MAZSORETT CSOPORT JAVÁRA 
Helyszín: Művelődési Központ

3D MOZI
Műsor később a plakáton
Jegyárak: felnőtt: 1.200,- Ft, 3D 1.400,- Ft
nyugdíjas, diák: 1.000,- Ft, 3D 1.300,- Ft
csoportos (25 fő): 800,- Ft, 3D 1.000,- Ft
Helyszín: 
Művelődési Központ     

Programajánló
Január 17. Február 5. délelőtt

Február 6. 18.00 

Február 7. 17.00

Február 11. 16.00

Február 12. 

Február 13. 9.00

Február 13. 19.00 

Február 14. 

Január 21. 13.30

Január 23. 16.00 

Január 24. 14.00

Január 30. 10.00

Január 31. 10.00-18.00

Január 31. 14.00

Február 3-4. 9.00
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Hevesi önkormányzati 
képviselők fogadóórái

Kompenzációs listáról bejutott 
képviselők fogadóórái:

Az egyéni választókörzetek képviselői az alábbi időpontokban tartanak 
fogadóórát. Bejelentkezés az adott fogadóórát megelőző napig lehetséges.

1. körzet
MAKÓ NÁNDOR HENRIK (Fidesz-KDNP)
Alpolgármester
Időpont: Minden hétfőn és kedden, 7.30-11.30, 
a többi napon, 13.00-15.30 
Előzetes egyeztetést kér az 546-100-as hivatali telefonszámon.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 2.)
mako.nandor@phheves.hu, 06-20-212-1343

2. körzet
BIRNBAUM ISTVÁN (Fidesz-KDNP)
Pénzügyi Bizottság elnöke
Időpont: Minden hónap utolsó péntekén, 14.00-15.00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 140 sz. tanácskozó 
(Erzsébet tér 2.)
birnbaum.istvan@phheves.hu, 06-20-779-8550

3. körzet
KOVÁCS ISTVÁN (Fidesz-KDNP)
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Időpont: Minden hónap utolsó 
péntekén, 14.00-15.00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 140 sz. tanácskozó 
(Erzsébet tér 2.)
kovacs.istvan@phheves.hu, 06-20-290-9003

4. körzet
LÁNYI JÓZSEF (Fidesz-KDNP)
Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
Időpont: Telefonos egyeztetés alapján
Helyszín: Heves, Csillagpont (Dankó u. 16.), 
Alatka, volt iskolaépület
lanyi.jozsef@phheves.hu, 06-20-779-8572 

5. körzet
SVEICZER SÁNDOR (Fidesz-KDNP)
Polgármester
Időpont: Minden páros szerdán, 7.30-11.30 és 14.00-16.30
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 2.)
sveiczer.sandor@phheves.hu, 06-20-779-8533

6. körzet
VARGA ISTVÁN (Jobbik)
Időpont: minden hónap első péntekén, 16.00
Helyszín: Jobbik Iroda (Hősök tere 1.) 
varga.istvan@phheves.hu, 06-20-290-2521

7. körzet
SZEDLÁK SZABOLCS (Jobbik)
Időpont: minden hónap első péntekén, 16.00
Helyszín: Jobbik Iroda (Hősök tere 1.)
szedlak.szabolcs@phheves.hu, 
06-30-490-7353
06-20-779-8570

8. körzet
TÓTH MIKLÓS (Fidesz-KDNP)
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Időpont: Minden hónap 2. és 4. hetének keddi napján, 17.00- 19.00 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 
140. sz. tanácskozó (Erzsébet tér 2.)
toth.miklos@phheves.hu, 06-20-290-3830

KIS TAMÁS (Jobbik)
Időpont: minden hónap első 
péntekén, 16.00
Helyszín: Jobbik Iroda (Hősök tere 1.)
kis.tamas@phheves.hu,, 06-20-779-8568 06-20-2983017

DR. NAGY SÁNDOR LÁSZLÓ (MSZP)
Időpont: Minden hónap utolsó 
csütörtökén, 14.00-16.00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 140. sz. tanácskozó 
(Erzsébet tér 2.)
dr.nagy.sandor@phheves.hu, 06-20-779-8535

IVANICS RÓBERT (HVT)
Időpont: Január 01-től, december 31-ig, 
előzetes egyeztetés alapján
ivanics.robert@phheves.hu, 
06-20-290-5678

Bejelentkezés az adott fogadóórát megelőző napig lehetséges

Anyakönyvi hírek
2015 november havi születések Heves városban:
Farkas Nikolasz  an: Farkas Alexandra, Hellebronth u.
Konkoly Nikolasz Krisztián  an: Konkoly Ildikó, Dankó u.
Suha Brigitta Edit  an: Suha Brigitta Renáta, Dankó u.
Rácz Éva  an: Kállai Gyöngyi, Bútelki u.
Nagy Dorottya  an: Laboda Viola, Május 1. u.
Lólé Lolita Mária  an: Danyi Beáta, Dankó u.
Poczók Bella Apolka  an: Poczók Margit, Kodály Z. u.
Dósa Balázs  an: Makai Nikoletta, Május 1. u.
Balog Alexandra  an: Kőmives Alexandra, Fő út
Guba Alexandra  an: Molnár Mária, Május 1. u.
Kádár Zsófia  an: Turcsányi Kitti, Kolozsvári u.
Tóth Leonidász László  an: Kökény Ilona, Fő út
 
2015. november hónapban elhunyt hevesi lakosok:
Balogh Ferenc (szül: 1928) Batthyány út, Zelen János (szül: 1953) 
Kolozsvári u., Bálint Jánosné (szül: 1940) Május 1. u., Szabó Illésné 
(szül: 1927) Bródy S. u., Kozma József (szül: 1935) Deák F. u., Palla 
Jánosné (szül: 1919) Madách I. u., Dósa László (szül: 1925) Fő út

Megszűnő illetékek 2016. évtől
Hatósági eljárások díja vagy illetékének megszünteté-
sével kapcsolatos tájékoztatás

A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosító cso-
mag, amely eredményeképpen egyszerűbb, gyorsabb és hatéko-
nyabb közigazgatási rendszer alakul ki, 2016. január 01. napján 
lépett hatályba. Ezzel egyidejűleg az állami rezsicsökkentés jegyé-
ben több hatósági eljárás díja csökken, egyes eljárások ingyenes-
sé válnak.
2016. január elsejétől a Hevesi Járási Hivatal feladat- és hatáskö-
rével kapcsolatosan az alábbi hatósági eljárások díja vagy illetéke 
szűnt meg:

• Személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót 
    és lakcímet igazoló hatósági igazolvány  kiállítása, pótlása
• Családi állapot-változással összefüggő névváltozás miatt 
    indult hatósági eljárások
• Eltulajdonított okmányok pótlása
• Gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása 
    (a kettő vagy több kiskorú gyermeket nevelő családok esetén)
• Gépjárművezetői engedély kiállítása első alkalommal
• Mozgásában korlátozott személy parkolási 
    igazolványának pótlása
• Tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba     
    történő bejegyzése (örökléssel összefüggésben, 
    hagyatékátadó végzés alapján)
• Oktatási igazolvány 
    (diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatói igazolvány)
• Vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása

HEVES VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

II. évfolyam, 1. szám – 2016. január
Kiadja: Heves Média Nonprofit Kft.

Felelős kiadó: Heves Média Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, hevesmedia@gmail.com, 

3360 Heves Deák Ferenc út 62. 
Telefonszám: 20/215-3436

Főszerkesztő: Heves Média Nonprofit Kft. 
szakmai vezetője, 

e-mail: hevesmedia@gmail.com 
Lapszerkesztő: Balogh Margó. 

Korrektor: Tóth Rita. Írók: Balogh Margó, 
Forgács Ágnes, Pintér Zsuzsanna, 

Grafika: Babecz-Péntek Réka, 
Fotó: Jakab Tibor

A szerkesztőség címe: 
3360 Heves Deák Ferenc út 62. 
Telefonszám: 20/211-50-88, 

E-mail címe: hevesihirportal@gmail.com

Hirdetésfelvétel: 20/211-50-88
Megjelenik: havonta, 4000 példányban
Terjeszti: Heves Média Nonprofit Kft. 

Terjesztés: ingyenesen terjesztve 
Heves városában

Együttműködő partnerek: www.hevesihirportal.hu, 
Facebook/Hevesi Hírportál, Ozone FM 93.7
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Befejeződött Heves Város 
Bowling Bajnoksága

24. Mátyás Ferenc Kézilabda Emléktorna

Decemberi kézilabda gála

Lezárult az 1 éven át tartó, 12 for-
dulós, sikeres Bowling Bajnokság 
Heves városában.

12 fordulóból, 8 forduló össze-
sített eredményét értékelték a vég-
ső összecsapás után.

Az érékes nyeremények mellett 
a fődíj egy vándorserleg volt.

A nagy sikerre való tekintettel 
ismét elindították a szervezők a 
versenysorozatot, remélve, hogy 
egyre többen vesznek majd részt 
a 12 hónapon keresztül zajló meg-
mérettetésen.

Heves Város Bowling Bajnok-
ságának végeredménye az alábbi-
ak szerint alakult:

CSAPAT
1. Földművesek (Varga Pál, 

Nagy Szilárd, Tóth Antal, Marsi Jó-
zsef)   

2. BOTT-MANCS (Gönczi Fe-
renc, Gigor Béla, Tatai Mihály, Mi-
kula István)

3.SPRINT 2015 (Baráth Mihály, 
Szilágyi Sándor, Mészáros László, 
Tóth Károly, Mészáros Géza)  

4. Hevesi tekések. (Adamecz 
József, Lászka János, Mihics Gá-
bor, Besenyei Csaba)    

5. Horgászok (Nagy László, 
Komlósiné Éva, Komlósi Imre, Be-
senyei Ferenc, Rózsa György)  

6. Amatőrök.(Holló László, 
Burkus István, Slakta József, Miku-
la András) 

7. Balkezesek (Agócs László, 
Szigili János, Pásztor Zsolt, Szat-
ló István) 

8. Hevesi Strikeolók (Misi Tibor, 
Gönczi László, Kömlei Csaba) 

9. Ellenfél.(Szabó Dániel, Szabó 
Róbert, Kiskartali Martin, Jámbor 
Csaba)

EGYÉNI: 1. Varga Pál, 2. Gönczi 
Ferenc, 3. Gönczi László

SOROZAT: 1. Tóth Antal, 2. Gi-
gor Béla, 3. Szilágyi Sándor

Az elmúl év végén 24. alkalommal rendezte 
meg a Mátyás Ferenc Kézilabda Emléktornát 
a serdülő korosztály számára a Hevesi József 
Általános Iskola és AMI Körzeti Tagiskolája. 

Három lány és három fiú csapat versenyzett a nagy 
tiszteletben álló, volt kollégára emlékező esemé-
nyen, melyet az iskola alapítványa támogatott. 

A tornán jelen volt Sveiczer Sándor Heves 
város polgármestere, Ballagó Zoltán tankerüle-
ti igazgató, Szabó Imre Tiborné intézményveze-
tő, Sándor Istvánné tagintézmény-vezető, Holló 
László főszervező és ifj. Mátyás Ferenc is. 

A csarnok, zsúfolásig megtelt tanulókkal, akik 
sportszerű szurkolással biztatták a csapatokat.

Végeredmények (Lány csapat):
1. Jászárokszállás, 2. Heves, Körzeti Tagiskola, 3. 
Kisköre 

Legjobb kapus: 
Baráth Blanka Vivien (Körzeti Tagiskola)
Végeredmények (Fiú csapat):
1. Heves, Körzeti Tagiskola, 2. EJROK, 3. Kisköre
Gólkirály: Kis Dániel (Körzeti Tagiskola)
Legjobb kapus: Ferenc Ádám (Körzeti Tagiskola)

Heves megyei edzők, játék-
vezetők és a Heves SE férfi 
kézilabda csapata mérkő-
zött meg december végén a 
Sport- és Rendezvénycsar-
nokban.

A jó hangulatú mérkőzések 
eredményei a következőképpen 
alakultak:

Edzők- Játékvezetők 16-15
Heves- Edzők 19-20
Heves- Játékvezetők 15-24
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Büszkeségeink: az év legjobb 
sportolóit díjazták Hevesen

Heves város legjobb sporto-
lóit jutalmazták december-
ben egy díjátadó gála kere-
tében. Az évente megrende-
zett jeles esemény több mint 
tíz éves hagyománnyal ren-
delkezik, melynek szerve-
zését ezúttal második alka-
lommal vállalta fel Heves 
Város Önkormányzata.

T
öbb korosztályban, 
egyéniben és csapat-
ban kapták meg a leg-
kiemelkedőbb telje-
sítménnyel rendelke-

ző sportolók a díjakat, valamint 
a versenyzőkön kívül elisme-
résben részesült még az év tá-
mogatója is – emelte ki Makó 
Nándor alpolgármester, a ren-
dezvény koordinátora.

Hozzátéve: a település ve-
zetése fontosnak tartja a he-
lyi sportszervezetek ered-
ményes működését, hiszen 
ez több száz hevesi lakost 
érint, illetve a szabadidős te-
vékenységek bővítése mel-
lett fontos szerepet játszanak 
az egészségmegőrzésben is. 
Ezért is döntött a testület még 
októberben, a meglévő éves 
sport-támogatáson felüli, 2.6 
millió forintos rendkívüli 
anyagi segítség folyósításáról, 
ezzel is elismerve az egyesü-
letek kiemelkedő munkáját. 
Ennek köszönhetően 10 mil-
liós keretből gazdálkodhattak 
a szakosztályok, ami jelentős 
emelkedést jelent az elmúlt 
évek 6 milliós költségvetésé-
hez képest.

A beérkezett javaslatok alap-
ján a Tóth Gyula tanár úr elnök-
letével működő – Kovács Gyu-
la, Juhász Lajos, Mátyás Ferenc 
és Makó Nándor testnevelőkből 
és edzőkből álló – öttagú szak-
mai bizottság döntötte el, hogy 
az idén kik voltak a jók között 
is a legjobbak

A díjazottak a következők:
Diákolimpiai egyéni:
1. I. korcsoportos leány: Racsek Réka (karate)
   – edző: Lévai Béla
2. II. korcsoportos fiú: Dányi Patrik (trampolin) 
   – Simon Zoltán
3. III. korcsoportos leány: Gulyás Johanna 
   (atlétika) – edző: Kovács Gyula
4. IV. korcsoportos leány: Szatló Nóra (atlétika) 
   – edző: Kovács Gyula
5. V. korcsoportos fiú: Kovács Noel (atlétika) 
   – edző: Kovács Gyula
6. VI. korcsoportos fiú: Detrik Balázs (atlétika) 
   – edző: Kovács Gyula

Általános iskolai diákolimpiai csapat:
7. Körzeti tagiskola IV. korcsoportos leány kézi-
labda csapata: Baráth Blanka, Bencsik Anna, Be-
senyei Dorottya, Drazdó Kitti, Garancz Kincső, 
Góbor Nikolett, Gulyás Johanna, Járvási Katalin, 
Pege Odett, Ragó Rebeka, Regéczi Zsófi, Tóth 
Boglárka, Tóth Enikő és Tóth Tamara
Edzők: Danczné Galambos Anna, Makó-Varga 
Szilvia és Makó Nándor

Diákolimpiai csapat:
8. Az EJROK leány csapata 4×100 méteres vál-
tófutásban – A csapat tagjai: Együd Luca, Horváth 
Nikolett, Magyar Mónika és Sipos Csenge voltak.
A versenyzők felkészítését Együd László és Ko-
vács Gyula végezte.

9. Az EJROK leány kézilabda csapata – A csapat 
tagjai: Bencsik Tímea, Jekkel Vivien, Kiss Tama-
ra, Molnár Lilla, Módos Nikoletta, Nagy Nikoletta, 
Szebenyi Petra, Tóth Enikő, és Nagy Anita.
Edző: Makó Nándor, segédedző: Korsós Krisztián

Egyesületi egyéni:
10. ifjúsági leány: Nagy Nikoletta 
      (HSE, EJROK kézilabda) – Edző: Makó Nándor
11. ifjúsági fiú: Lőrincz Mátyás 
      (HLSC labdarúgás) – Edzők: Mátyás Ferenc, 
      Budai István és Jurányi István.
12. felnőtt női: Balog Éva (HDFC labdarúgás) – 
      Edző: Juhász Lajos
13. felnőtt férfi: Besenyei Ferenc 
      (HLSC labdarúgás)

Egyesületi csapat:
14. NB II-es férfi kézilabda csapat: Bagdi Attila, 
Bagdi Szabolcs, Bokros Attila, Borbély Zoltán, Csi-
kós Gábor, Divéki Péter, Fibec Zoltán, Guba József, 
Guba Mátyás, Gyarmati Balázs, Kökény Tamás, 
Lakatos Tamás, Luzsi Zoltán, Nagy Zsolt, Pintér 
Zoltán, Rutka Péter, Sallai Ádám, Szőllősi Lász-
ló, Szőregi Viktor, Terenyei Ádám, Terenyei Ákos, 
Tóth Péter – Edzők: Holló László, Scheili Zsolt

Heves város legjobb sporttámogatója:
15. Dr. Seres Attila, a HDFC támogatója
Sportolóknak és edzőiknek is gratulálunk az el-
ismerésekhez, további eredményes versenyzést 
kívánunk!

Generációk legjobbjai 
találkoztak a csarnokban 

Hevesi karate sikerek a Magyar Bajnokságon: 
5 arany, 5 ezüst és 3 bronz a mérleg

Parádés mérkőzéseket és legendás játékosokat láthatott a 
szép számmal megjelent közönség az Újévi Kézilabda Gá-
lán, a hevesi Sportcsarnokban. A ’70-es évektől napjain-
kig, több csapat részt vett a barátságos tornán. 

Bagdi Attila nyitotta meg a ren-
dezvényt és köszöntötte a ven-
dégeket, a sportolókat. A meg-
nyitó részeként 1 perces néma 
csenddel emlékeztek meg azok-
ról a kézilabdázókról, akik saj-
nos már nem lehettek jelen. 
Egy fenyőágakból font koszo-
rún mécsest gyújtottak, melyet 
a program idejére egy asztalra 
helyeztek el.

A férfiak közül a jelenkor ak-
tív kézilabdázói mellett Hol-
ló László, Csikós Zsigmond, 
Kőműves János, Vereb István, 
Nagy Béla és Morvai Zsolt, a 
hölgyeket tekintve Balogh Ren-
áta és a női kézilabda csapat, 
Bányai Ilona, Nagyné Bagdi 
Edit, illetve Danczné Galambos 
Anna lépett pályára – csakhogy 
néhány kiválóságot említsünk. 

–  A 2016-os év első hétvé-
géjén generációk találkozóján 
vehettek részt a hevesi Sport-

csarnokba szép számmal ellá-
togató kézilabda barátok. Bra-
vúros, szórakoztató mérkőzé-
seket játszottak a felek. A han-
gulatot fokozta, hogy edzők ta-
nítványaikkal, vagy éppen szü-
lők gyermekeikkel találkoztak 
a pályán, női és férfi vonalon 
egyaránt. A résztvevők a több 
éves hagyományt ápolva ün-
nepelték így az új esztendőt a 
sportág szerelmeseivel, méltón 
megemlékezve azokról a heve-
si kézilabdázókról is, akik már 
nem lehettek közöttünk – tá-
jékoztatta a Hevesi Hírportált 
Makó Nándor alpolgármester, 
főszervező.

A rendezvény lebonyolítását 
a HEVA Kft, valamint Steczi-
na Zsolt szakosztályvezető és 
Makó Nándor edző önzetlen 
segítsége tette lehetővé.

Jövőre ugyanitt találkozunk! 
Hajrá Heves!

Két műfüves labdarúgópálya 
épül 2016-ban Hevesen, miután 
a város vezetősége sikeresen 
pályázott az MLSZ Országos 
Pályaépítő Programjának 2016-
os ütemében való részvételre.

A kilencedik alkalommal 
meghirdetett program kereté-
ben országszerte, már több mint 
300 pálya épült. Ebben a konst-
rukcióban azonban Heves váro-
sa még nem vett részt az úgyne-
vezett látvány csapat sportágak 
támogatási rendszerében.

Az önkormányzat 2015-ben 
már kiemelten, több mint 10 
millió forinttal támogatta a he-
vesi sportéletet. Ezt a jó szokást 
folytatva, jövőre emellett a vá-
ros sportcélú infrastruktúrájá-
nak fejlesztését is célul tűzte ki.

 „Az egyik pálya a Körzeti 
Általános Tagiskola területén, 
a másik pedig a Sportcsarnok 
mellett, a régi salakos pálya he-
lyén épül meg.

A sporttelepen a tervek sze-
rint egy 100 fős mobil lelátót is 
építenek majd, hogy kiszolgál-
ják a nézők igényeit. A munká-
latok hamarosan elkezdődhet-
nek, és 2016 végére befejeződ-
nek.

Fontos fejlesztés a sporto-
lók, a város sportja iránt elkö-
telezett emberek számára ez a 
beruházás, a városvezetés min-
dent megtesz annak érdekében, 
hogy minél hamarabb átadhas-
suk a két sportlétesítményt” – 
mondta el Sveiczer Sándor pol-
gármester.

Újabb meglepetés a sport szerelmeseinek: 

2 műfüves pályát 
építenek városunkban

22 egyesület 218 versenyzője mérte össze tu-
dását Egerben a Shotokan Karate Stílusszö-
vetség 2015-ös Évadzáró Magyar Bajnoksá-
gán, még decemberben, ahol Lévai Béla ta-
nítványai kiemelkedő eredményeket értek el.
A Hevesi Karate Klub eredményei:
– Prokai Teodor: egyéni kata 1. hely, 
   kihon 3. hely
– Racsek Zoltán: egyéni kata 2. hely
– Racsek Réka: egyéni kata 1. hely, 
    kihon 1. hely, csapat formagyakorlat 2. hely

– Divald Mátyás: egyéni kata 1. hely, ma-
gasabb kategóriában 2. hely, kihon 1. hely, 
kumite 2. hely
– Bakos Noémi: egyéni kumite 3. hely, csa-
pat kata 2. hely
– Divald Dominik: egyéni kumite 3. hely 
Szabó Dávid, Holló Dávid és Kis Márton 
is szépen teljesített, de sajnos nem sike-
rült dobogós helyezést elérniük, reméljük 
legközelebb eredményesebb lesz a rész-
vétel.

Fotó: Pallagi Flóra

Beküldött Fotó
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