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Heves
a megye névadója

Kupagyőztes a Hevesi LSC

A városvezetés 
meglepetése: 
Kültéri játékokat 
kaptak az ovisok

Több évtizedes tartozást rótt le 
Heves városa: 5 közintézmény újult meg

Heves megye válogatott csapatát is maga mögé utasítva, a Hevesi LSC 
győzelmével zárult a 30. Imola–Hírlap-kupa

Több helyszínen épülnek,   
illetve újulnak meg a játszó-
terek Hevesen

2. oldal Egy hevesi pedagógus, akitől szívügyekben is lehet tanácsot kérni

6. oldal

Heves Város Önkormányzatának lapjaII. évfolyam 2. szám  2016. február

Öt közintézmény energetikai fejlesztése valósult meg Heve-
sen, s ezzel a város több évtizedes tartozását rótta le a fiatalság 
és a jövő nemzedéke felé. A megújulás folytatódik, elsősorban 
a gyermekek által látogatott intézmények tekintetében.

Ö
t közintézmény, 
a Városháza, az 
Újtelepi Kato-
likus Általános 
Iskola, a Körze-

ti Tagiskola, az Arany János úti 
és a Kerekerdő Tagóvoda meg-
újulása kapcsán tartottak ünne-
pélyes projektzárót Heves váro-
sában, amelyen Szabó Zsolt ál-
lamtitkár, a térség országgyűlési 
képviselője és Sveiczer Sándor 
polgármester is ünnepi köszön-
tőt mondott.

Az önkormányzat tavaly júli-
usban pályázott sikerrel a „Kö-
zépületek kiemelt jelentőségű 
energetikai fejlesztése prog-
ram” felhívására és nyerte el 
az 516 millió forint felújításra 
szánt összeget.

Szabó Zsolt arra az egy év-
vel ezelőtti pillanatra emléke-
zett vissza beszéde kezdetén, 
amikor még csak szó volt ar-
ról, hogy ezeket az intézmé-
nyeket fel kellene újítani. 
„Akkor még nem is hittünk 
benne, hogy meg fog valósul-
ni. Most pedig itt a realitás, a 
megvalósulás” – mutatott rá a 
hatalmas léptékű felújításra, 
melyben az érintett, megújuló 
köznevelési intézmények 866 
gyermek ellátását szolgálják. 
Ez a beruházás tehát a heve-
si gyerekek több mint 70%-a 
számára jelent érezhető javu-
lást.

Mint azt Szabó Zsolt is 
megjegyezte, benn jóval mele-
gebb van mint kinn, ami a fel-

újításoknak is köszönhető: a 
program révén a négy közne-
velési intézmény homlokzata, 
sík tetőfelülete, illetve födém-
je került szigetelésre, mindez 
kiegészülve azzal, hogy vala-
mennyi külső nyílászáró kor-
szerű, kedvező energiahaté-
konysági jellemzőkkel bíró új 
ajtókra és ablakokra lett kicse-
rélve. Ezáltal az intézmények 
energiaköltségei jelentősen 
csökkennek, már a mostani 
fűtési szezonban is. Emellett 
a Városháza épülete is megú-
jult: a külső energetikai kor-
szerűsítéssel párhuzamosan, 
pályázati forrásból megvaló-
sult az akadálymentesítés is. 
Ennek eredményeként végre 
járásközponthoz méltó körül-
mények között fogadhatja az 
ügyfeleket mind Heves város, 
mind pedig a hevesi járás köz-
igazgatása.

Folytatás a 3. oldalon
A képen balról: Bódor Istvánné és Varróné Ungvári Ágnes intézményvezetők, 

Ballagó Zoltán tankerületi igazgató, Szabó Zsolt államtitkár, valamint Sveiczer Sándor polgármester

Gumiipari szakképzés Hevesen
Sürgősségi indítvány keretében tárgyalta a hevesi képviselő-testület az Apollo Tyres Hun-
garyvel kooperációban megvalósuló oktatási együttműködést, melynek eredményeképpen 
új szakmák honosodnának meg a hevesi térségben, illetve ezek elsajátítására nyílik lehető-
ség a fiatalok számára. A grémium 20 millió forintot szavazott meg a tanműhely működésé-
hez szükséges gépek, eszközök beszerzésére.

A 2014 őszi önkormányzati 
választások után hivatalba lé-
pett új városvezetés egyik dek-
larált célja volt a város gaz-
dasági életének fellendítése, a 
fiatalok elvándorlásának meg-
állítása, helyben maradásának 
gazdaságélénkítő eszközökkel 
való elősegítése. E célkitűzés 
valóra váltásának fontos ál-
lomása és hatékony gyakor-
lati lépése a most formálódó 
együttműködési megállapodás 
az Apollo Tyres Hungary gu-
miabroncsgyártó vállalattal, 

mely a közeljövőben a térség 
egyik legnagyobb munkaadó-
jaként játszik majd fontos sze-
repet Heves megye gazdasági 
életében, illetve az Eötvös Jó-
zsef Református Oktatási Köz-
ponttal, mint a járás egyetlen 
középfokú oktatási intézmé-
nyével.  

-  Heves Város Önkormány-
zata az elmúlt év nyarán felvet-
te a kapcsolatot az Apollo Tyres 
Hungary cég vezetőivel. A kap-
csolatfelvétel célja annak vizs-
gálata volt, hogy a legnagyobb 
volumenű magyarországi beru-
házásba Heves városa hogyan 
tud bekapcsolódni – tájékoz-
tatta a Hevesi Híreket Sveiczer 
Sándor polgármester. 

Folytatás a 2. oldalon

A fejlesztések éve 
lesz 2016

A pályázati lehetőségek teljes 
körű kiaknázására, a fejleszté-
sek gyors és európai színvona-
lú lebonyolítása érdekében jött 
létre Hevesen a Stratégiai Iro-
da. Eredményes működését mi 
sem bizonyítja jobban, mint a 
2015-ben megvalósult beruhá-

zások sorozata. Szakembergár-
dára támaszkodva, az elmúlt 
évhez hasonlóan 2016-ban is 
folytatja a pályázatorientált 
városfejlesztést, ezzel is erő-
sítve a település járásközponti 
szerepét.

Folytatás a 2. oldalon

Fotó: BGStUDIo
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Folytatás az 1. oldalról
A tárgyalások alapot szolgáltattak arra, 
hogy  Önkormányzatunk megkeresse a 
Nemzetgazdasági Minisztériumot, mint 
a szakképzésért felelős tárcát, ahol több 
egyeztetés eredményeként a hevesi Eöt-
vös József Református Oktatási Központ  
szakképzési kínálatába a 2016-17 tanítási 
évtől kezdődően bekerültek a gumiipari és 
abroncsgyártó szakmák is. Így az EJROK 
képzési keretén belül a 2016. szeptember 
1-én induló tanévben az abroncsgyártó, il-
letve gumiipari technikus szakmákban 54 
fő képzése veheti majd kezdetét, természe-

tesen megfelelő számú jelentkező esetén – 
mondta el a polgármester.

– A képzés beindításához szükséges lé-
tesítményi feltételek rendelkezésre állnak, 
a gyakorlati képzés helye a volt központi 
konyha épülete lenne, amely viszonylag 
csekély mértékű átalakítással alkalmassá 
válna a tervezett célra. A legnagyobb tétel a 
tanműhely működéséhez szükséges gépek, 
eszközök beszerzése, amelynek forrása ed-
dig hiányzott.  Mivel az Apollo Tyres kép-
zési programjához való kapcsolódás a vá-
ros életében mind rövid, mind hosszú távon 
kézzelfogható előnyökkel jár, így célsze-

rű az önkormányzatunknak akár nagyobb 
anyagi ráfordítás révén is áldozatot vállal-
nia a képzés beindításához. Ezt mérlegelve 
a Képviselő-testület a 2016. évi költségve-
tésében 20 millió Ft összegű kötelezettsé-
get vállalt az EJROK–ban létesítendő gu-
miipari és abroncsgyártó tanműhely mű-
ködéséhez szükséges gépek, eszközök be-
szerzésre. Ennek beszerzési kerete, illetve 
felhasználási határideje 2016. június 30.  
A megvásárolni tervezett gépek, eszközök 
listájáról egyeztetés folyik az iskola veze-
tésével és a gumiipari céggel is – zárta sza-
vait Sveiczer Sándor.

Gumiipari szakképzés Hevesen

Folytatás az 1. oldalról
2015 már egyértelmű irányt 
mutatott az előttünk álló idő-
szakra nézve, hiszen Heves és a 
térség területfejlesztése kiemel-
kedő volt, 2016-ban pedig ez a 
lendület töretlen marad. 

A kihívás, miszerint képes-e 
az önkormányzat fejlődő pá-
lyán tartani a várost, nem egy-
szerű, de több program is segíti 
majd, hogy a 2016-17. is sike-
res év lehessen. 

A helyi lakosok szerint He-
ves városában egyidőben, még 
soha annyi beruházás nem va-
lósult meg, mint 2015-ben, rá-
adásul mindez a város éves 
költségvetését sem terhelte túl-
zottan, hiszen többségük EU-s 
forrásból jött létre.

A pályázati fejlesztések le-
bonyolítása a Stratégiai Iro-
da feladata marad. Az iroda, a 
korábbi Polgármesteri Hiva-
tal szakember-állományának 
egy részét magába olvasztva 
projektmenedzserrel, közgaz-                  
dásszal, jogásszal, építőmér-
nökkel kiegészülve vesz részt a 
település fejlesztésében. 

Heves városa a tavalyi év-
ben mind EU-s pályázatok, mind 
nemzeti források felhasználásá-
ban eredményes volt: járóbeteg- 
szakellátó épületének felújítása, 
31-es számú főút burkolat meg-
erősítése, napelemes elektromos 
energiatermelés kiépítése 3 ön-
kormányzati épületben, 5 önkor-
mányzati tulajdonú épület teljes 
külső energiahatékonysági felújí-
tása, térfigyelő rendszer kiépítése. 

Az örökölt projektek eseté-
ben sikerült a többletforrások 
segítségével teljesebbé tenni a 
Főtér rehabilitációját (szökő-
kút, öntözőrendszer, és 15 új 
parkoló), továbbá az ivóvízmi-
nőség-javító programban, gép 

és eszközbeszerzéseket valósí-
tottunk meg. 

A pályázatok készítése folya-
matosan zajlik, amelyek közül 
hamarosan beadásra kerül:

– Halász-kúria komplex re-
konstrukciója, kiállítóhellyé 
alakítása 

– Kerékpárút építése, felújí-
tása: 1. ütem a 31-es számú főút 
melletti kerékpárút felújítása a 
vasútállomástól a császi MOL 
kútig, a 2. ütemben pedig az 
alatkai kerékpárút építése 

– Zöld város projekt kereté-
ben a „Bermuda-háromszög-
ben” szabadidőpark létrehozá-
sa és zöldfelületek növelése a 
városban 

– Közlekedésbiztonsági fej-
lesztések, ezen belül balesetve-
szélyes csomópontok és busz- 
öblök átépítése, egységes busz-
várók kialakítása 

– Újtelepi orvosi rendelő fel-
újítása és orvosi eszközök, be-
rendezések beszerzése

– Az Arany János úti Óvoda 
és Bölcsöde belső felújítása

– A Körzeti Általános Iskola 
megújuló energiával történő el-
látása 

Ezen pályázati csomagot 
újabbak fogják követni, így év 
végéig beadásra kerül a Sakk-
múzeum felújítása, ipari terüle-
tek közművesítése, és a városi 
szennyvízcsatorna hálózat hi-
ányzó részeinek megépítése.

Az EU-s források mellett az 
önkormányzat pályázni fog ha-
zai forrásokra is mind kulturális 
területen (rendezvények), mind 
sport területen (tornaterem fel-
újítási program), mind közleke-
dési területen (belterületi utak 
felújítása).

A cél adott: minél több pá-
lyázati pénz kerüljön Hevesre, 
a hevesiekért, a fejlődésért!

A fejlesztések éve 
lesz 2016

A hevesi Kereker-
dő ovisai boldo-
gan vették bir-
tokba a napok-
ban azokat az új, 

esztétikus udvari játékokat, 
melyek a városvezetés jóvol-
tából kerültek az intézmény 
területére.

„625 ezer forintot kaptunk 
az önkormányzattól a külté-
ri játékok vásárlására, ebből 
négyet tudtunk beszerezni. Az 
óvoda alapítványa, a „Lur-
kó” pedig további segítsé-
get nyújtott abban, hogy még 
egy játékkal bővítsük a kicsik 
szabadban eltöltött idejének 

mozgásra ösztönző lehetősé-
geit. Olyan eszközökkel gya-
rapodott intézményünk, me-
lyek azon túl, hogy nagyon 
szépek, megfelelnek a gyer-
mekek korának, és a mozgás-
fejlesztés, a kikapcsolódás ki-
váló eszközei.

Azért is volt ez nagy öröm a 
gyerekek, a szülők és a peda-
gógusok számára, mert soha 
eddig nem kaptunk az önkor-
mányzattól ilyen célra támo-
gatást. Mindig a szülők és az 
itt dolgozók összefogásával 
újítottunk és vásároltuk meg a 
szükséges dolgokat. Megható 
és szép gesztus volt ez a vá-
rosvezetés részéről. A szülők 
és óvodásaink nevében is na-
gyon köszönjük!” – tájékoz-
tatta Balázs Lászlóné intéz-
ményvezető a Hevesi Hírek 
szerkesztőségét.

A városvezetés meglepetése:

Kültéri játékokat kaptak 
a Kerekerdő ovisai

Heves több pontján is, hamarosan modern udvari játékok biztosítják a gyermekek jó le-
vegőn történő mozgásának esélyét. 12,5 millió forintos keretből, több helyszínen épülnek, 
illetve újulnak meg a játszóterek: a Sportcsarnoknál, a Bethlen Gábor úti lakótelepen, il-
letve az Arany János úti óvoda udvarán, ahol még 2015-ben sor került a kinti játékok épí-
tésére, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait és igényeit. 

Meghívó
Tisztelt hevesi lakosok!

Makó Nándor Alpolgármester Úr /1. számú választókörzeti 
képviselő/ és Tóth Miklós /8. számú választókörzeti képviselő/ 
összevont lakossági fórumot tart, amelyre tisztelettel és szere-
tettel meghívjuk!

A körzetekhez tartozó érintett utcák:
1-es körzet: Béla király utca, Bercsényi Miklós utca, Blaha Lujza 
utca, Bocskai István utca, Damjanich János utca, Dr. guba Sándor 
utca, egri utca, erdőtelki utca, erzsébet tér, Felvidéki utca, gyön-
gyösi utca, Katona József utca, Kertész utca, Madách Imre utca, 
Szegfű utca, Szent István utca, Szerelem Alfréd utca, vasútállomás

8-as körzet: Bem József utca, Budai Nagy Antal utca, Deák Fe-
renc utca, holló utca, Károlyi Mihály utca, Kazinczy Ferenc utca, 
Klapka györgy utca, Mária utca, Mátyás király utca, Orgona utca, 
Patkó utca, Táncsics Mihály utca, Tél utca, vágóhíd utca, vásár-
tér utca, vértanú utca, vörösmarty Mihály utca
A fórum természetesen nyitott, ezért nem csak a megadott kör-
zet, hanem a város minden lakóját szeretettel várjuk!

Időpontja: 2016. február 19. (péntek), Kezdete: 18.00 óra
helyszín: Körzeti Általános Iskola aulája
(3360 heves, gyöngyösi utca 50-52.)
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Folytatás az 1. oldalról
Az államtitkár kifejtette, hogy 
amit korábban kizártnak tartot-
tak, az most mind megvalósulhat 
a kormány új gondolkodásmódjá-
nak köszönhetően. A kormány jö-
vőképet vázol. Olyan a kormány-
zati munka, mint a jó vállalkozó: 
tíz-húsz évre előre kell stratégiát 
alkotni, meg kell tervezni, ho-
gyan tudunk építeni, és össze kell 
rakni a pénzügyi vonzatokat is.

Az államtitkár úr külön kö-
szönetet mondott Heves város 
polgármesterének és csapatának 
a kitartó munkáért és pozitív 
hozzáállásáért.

„Nincs manna, nincs derült 
égből ajándék, nincs olyan, 
hogy munka nélkül valamit 
megkapunk egy csettintésre. 
Aki így gondolja, az általában 
két szék között a földre szokott 
ülni. Ahhoz, hogy jó pályázato-

kat tudjunk hozni, a jövőben is 
dolgozni kell, és együtt kell, egy 
csapatban dolgoznunk” – hang-
súlyozta Szabó Zsolt, majd rá-
világított arra is: a magyarok 
velejárója, hogy már a szép cso-
magolásnak is tudnak örülni. 
„Ezekben az intézményekben 
azonban belülről is van még mit 
tenni. A kormány célja, hogy 
amikorra lezárjuk ezt az Euró-
pai Uniós ciklust, közintézmé-

nyeink fel legyenek újítva, ener-
getikailag olcsón fenntartható 
és jól működő, szép épületeink 
legyenek. Mint azt már koráb-
ban is megfogalmaztam, ezzel a 
beruházással több évtizedes tar-
tozásunkat róttuk le a fiatalság, 
a jövő nemzedéke irányába” – 
emelte ki országgyűlési képvi-
selőnk. 

„Sportnyelven szólva több-
ször álltunk a képzeletbeli ver-

seny dobogóján, immáron ne-
gyedszer, és negyedszer vágunk 
át szalagot, negyedszer nyertünk 
versenyt! Az EU-s pénzek fel-
használása egyfajta megméret-
tetés a forrásokért, de úgy is fo-
galmazhatnánk: verseny az élet-
minőségért, a városért” – mond-
ta el Sveiczer Sándor polgár-
mester, aki arra is kitért, hogy a 
település több évtizedes elmara-
dásban volt ebben a tekintetben. 

Egyszerre, ilyen nagy volumenű 
felújításokra, rekonstrukcióra 
eddig nem volt példa Hevesen. 
– Az olimpia éve van, a spor-
tolók az olimpiára készülnek, 
mi a 2020- ig tartó EU-s ver-
senyre. Sportnyelven szólva: a 
startpisztoly már eldördült. Raj-
tunk is múlik, hogy milyen sike-
reket tartogat számunkra a jövő 
– buzdított a polgármester az év 
első projektzáróján.

Több évtizedes tartozást rótt le 
Heves városa: 5 közintézmény újult meg

Meghatározó intézményi át-
szervezésre került sor, a város 
vonzáskörzetében lévő tagön-
kormányzatok képviselőinek 
döntése alapján. A Dél-Hevesi 
Kistérségi Társulás a fennma-
radás érdekében Heves város 
polgármesterét, Sveiczer Sán-
dort kérte fel vezetőnek, ezáltal 
székhelyük is átköltözik Heves 
Város Önkormányzati Hiva-
talába, ami ezentúl a társulás 
munkaszervezetét is adja majd.

Az évi első soros képvise-
lő-testületi ülésen elhangzott, a 
szükséges intézkedések a törzs-  
könyvi nyilvántartásba vétel-
hez már folyamatban vannak.

A megváltozott jogszabályi 
háttérnek megfelelően, ezzel 
egy időben átalakul a térség 
családsegítő és gyermekjólé-
ti szolgálata is. A Dél-Heve-
si Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény megszűnik, helyét 
a Dél-Hevesi Kistérség Gyer-
mekjóléti Központja és Család-
segítő Szolgálata veszi át. Az 
új intézményben jelenleg 11 fő 
közalkalmazott dolgozik, a je-

lenlegi megbízott intézmény-
vezető pedig Szabó Sándorné. 
A jogszabályok alapján azon-
ban a létszámot 17 főben hatá-
rozták meg. A fennmaradó ál-
láshelyekre, illetve a tavasztól 
megüresedő intézményvezetői 
pozícióra pályázatokat írnak 
ki. Az átszervezéssel együtt az 
intézmény korábbi átányi szék-
helye is megváltozik, és átkerül 
Hevesre.

Intézményi átalakítások, 
új álláshelyek városunkban
A Dél-Hevesi Kistérségi Társulás, valamint a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkaszervezetének átalakításáról, 
székhelyük átszervezéséről is döntés született. Átány után, 
újra Heves városába került a társulás székhelye, élére Sveiczer 
Sándor polgármestert választották a kistérség résztvevői. Az 
üres álláshelyekre hamarosan pályázatokat írnak ki.

A Dél-Hevesi Kistérségi 
Társulás élén újra 

Heves polgármestere

A szolgáltatás színvonalá-
nak emelkedése mellett a 
szemétszállítás díja nem nö-
vekszik, akár mérséklődhet 
is a szelektív hulladékgyűj-
tési rendszer terjedésével. 
Mindemellett cél az új rend-
szerben a gazdaságos műkö-
dés kialakítása, hogy a hul-
ladékhasznosítás nagyobb 
arányban teljesüljön, és a 
gyűjtést tömegalapúvá ala-
kítsák át.

 Megkezdi műkö-
dését a már be-
jegyzett Nem-
zeti Hulladék-
gazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt., április elsejétől, amely a 
szakmai koordinálásért felel, 
országos szinten átalakul a hul-
ladékgazdálkodás – erről be-
szélt Szabó Zsolt fejlesztés- és 
klímapolitikáért, valamint ki-
emelt közműszolgáltatásokért 
felelős államtitkár, országgyű-

lési képviselőnk sajtótájékoz-
tatóján.

A társaságot az állam 500 
millió forint jegyzett tőkével, 
4,8 milliárd forint tőketarta-
lékkal hozta létre. Elsőként a 
számlázás kialakítását végzi el, 
felméri a vagyont, ennek alap-
ján optimalizálható lesz orszá-
gosan a fejlesztés – tette hozzá.

Az átalakítással nem emel-
kedik a szemétszállítás díja, 
sőt a szelektív hulladékgyűjtési 
rendszer terjedésével akár mér-
séklődhet is, miközben emelke-
dik a szolgáltatás színvonala. 
Az államtitkár kiemelte, hogy 
a kormány hamarosan megtár-
gyalja a hulladékégetési straté-
giát is.

Szabó Zsolt hangsúlyozta, 
hogy az új rendszerben szeret-
nének nonprofit jellegű gazda-
ságos működést kialakítani, hi-
szen a hulladékgazdálkodás ed-
digi rendszere óvatos becslések 
szerint is 13 milliárd forint vesz-
teséggel működött. Jelenleg a 
171 közszolgáltató egyharmada 
veszteséges. Célul tűzték ki azt 
is, hogy a hulladékhasznosítás 
nagyobb arányban teljesüljön. 
Az Európai Unió 50 százalékot 
ír elő a szelektív hulladékgyűj-
tés arányára, ám az irányelv to-
vábbi szigorítása várható – fo-
galmazott az államtitkár.

A tervek szerint az eddigi tér-
fogat alapú gyűjtést átalakítják 
a „szennyező fizet” elv alapján 
tömegalapúvá.

Fontos, hogy egységes le-
gyen a szolgáltatási színvonal 
az ország minden pontján, de az 
önkormányzatok önrendelkezé-
si joga továbbra is megmarad a 
közszolgáltatásban – emelte ki 
az államtitkár.

Átalakul a hulladékgazdálkodás 
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A családok és a magyar emberek érdekeit 
szolgáló intézkedések sora lépett életbe ja-
nuár elsejétől, a magyar reformok tehát jól 
működnek. Adócsökkenés, otthonteremtési 
támogatás, bürokráciacsökkentés – elsősor-
ban ezekről a témákról beszélt Hatvanban 
tartott sajtótájékoztatóján Szabó Zsolt ál-
lamtitkár, országgyűlési képviselőnk.

A kormány január elsejével csökkentette 
a személyi jövedelemadó mértékét 15 szá-
zalékra, de 27-ről 5 százalékra csökkent az 
új lakóingatlanok és a sertéshús áfája is.

A családi adókedvezmények és az ott-
honteremtés területén a családi otthon-      
teremtési kedvezményt illetően is előre-
lépés történt. Július elsejétől várhatóak a 
vissza nem térítendő, egy összegű támoga-
tások, amelyek kedvező feltételeket terem-

tenek az új lakást építők számára – össze-
gezte Szabó Zsolt. A három vagy több gyer-
meket vállalók, vagy ennyivel már rendel-
kezők például 10 millió forintot kaphatnak 
újépítésű lakásra. A 10 milliós összeg mellé 
vehető igénybe az új állami kamattámoga-
tott (akár 10 milliós) lakáshitel max. 3%-os 
kamattal – tette hozzá az államtitkár úr.

A bürokrácia csökkentése mellett szól, hogy 
a kormány év elején több illeték díját is eltöröl-
te, ezzel is hozzájárulva az egyszerűbb ügyinté-
zéshez. Ez 2016-ban mintegy 10 milliárd forint 
megtakarítást jelent az állampolgároknak.

Összesen 270 kormányablak kereshető 
fel az országban, ingyenes lett a személyi 
és a diákigazolvány, a jogosítvány, a lak-
címkártya, valamint az egyéni vállalkozói 
igazolvány kiváltása.

Szó esett arról is, hogy 300 négyzetmé-
ter alapterület alatt már nem szükséges az 
ingatlanokhoz bonyolult engedélyeztetés.

– Jelentős mértékben emelkedtek a bé-
rek is: a garantált bérminimum 129, a mi-
nimálbér 111 ezer ezer forintra módosult.  
A közszféra bérei is növekednek, a rendvé-
delmi szerveknél több, mint 30 százalék-
kal, az egészségügyben pedig 43 ezer ápo-
ló és 18 ezer orvos jut nagyobb jövedelem-
hez. Mindemellett elindult az új közszolgá-
lati életpályamodell bevezetése is, elsőként 
a járási hivatalokban.

A cél, hogy a magyar családoknál több 
pénz maradjon, több jusson a gyermekek 
nevelésre és a jövő építésére – részletez-
te a kedvező változásokat térségünk or-
szággyűlési képviselője.

Még több pénz marad a családoknál
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A tavalyi év ésszerű gazdálko-
dásának és költséghatékonysá-
gának köszönhetően idén újra 
nagyot léphet előre a város. A 
2016-os költségvetést a zavar-
talan működés, és a fejlődés je-
gyében tervezzük – emelte ki 
Sveiczer Sándor polgármester.

Jó úton halad a város, mi 
sem bizonyítja ezt jobban, 
minthogy a képviselők egyhan-
gúlag fogadták el az idei költ-
ségvetés 1. fordulós tervezetét.

2016-ban sem indul még 
könnyű helyzetből Heves. Bár 
az önkormányzat már 2015-
ben megszabadult az örökölt 
hitelállomány jelentős részétől, 
még mindig vannak az előző 
évekről áthúzódó kötelezettsé-
gei és adósságai. Mivel a város 
önerőből nem képes a nullás 
költségvetésre, hiszen a beér-
kezett kiadási igények, vala-
mint a bevételi lehetőség egye-
lőre nincsenek egyensúlyban, 
szüksége lehet az állami segít-
ségnyújtásra is – közölte a pol-
gármester. 

- A prioritások is adottak az 
új évre. A legfontosabb az ön-
kormányzat és az intézmény-
rendszer működtetése mellett, 
az örökölt adósságtörlesztés, 
és a fejlesztések önerejének a 
betervezése, hiszen 2016-ban 
a korszerűsítések, beruházások 
folytatódnak. Forrást különí-
tünk el a Szerelem Alfréd út és 
a város központjában lévő két 
körforgalom közötti útszakasz, 
valamint a Művelődési Ház 
belső felújítására is. Megépül-
nek a műfüves pályák, ahol az 
MLSZ pályázati összegéhez 20 

millió Ft önkormányzati önerő 
is szükséges – hangsúlyozta a 
városvezető. 

Hozzátéve: „A Művelődé-
si Ház mellett megépül a köz-
használatú illemhely, az Erkel 
Ferenc úton felújítjuk a járdát, 
illetve a régen várt 45 fokos 
ferde parkolók építéséhez is 
hozzákezdünk.

Emellett zajlanak a város-
fenntartási munkálatok, a köz-
munkaprogramok. Betervez-
tünk az Apolló tanműhelyre 20 
millió Ft-ot az Eötvös középis-
kolában, illetve a gesztenyefák 
vegyszeres védelmét és sok-sok 
mindent, ami egy városban, egy 
járásközpontban szükséges.”

- Fontosnak tartom megem-
líteni a sport támogatását, ami 
2016-ban mintegy 11 millió Ft-
ot tesz ki, és ez kiegészül mint-
egy 22 millió Ft TAO-s támo-
gatással, így elmondható, hogy 
Heves városban idén mintegy 
33 millió Ft-ot lehet a városi 
sportra költeni, ami kiemelke-
dő az elmúlt évekhez képest – 
mondta el Sveiczer Sándor.

Megmarad a jól működő 
képviselői keret intézménye a 
8 egyéni körzetben, így itt ösz-
szesen 16 millió forinttal - kör-
zetenként 2 millió - gazdálkod-
hatnak a képviselők.

Ezen sarokpontok ismere-
tében került tehát megvitatás-
ra az 1. fordulós költségvetés, 
amelynek hiánycéljából még 
faragni kell, de a 2. forduló-
ban már vélhetően megalapo-
zottabban fogadja el a képvise-
lő-testület a város idei költség-
vetését.  

Jó úton halad a város: 
költségvetés a fejlődés jegyében 

Jakab István a Magyar Or-
szággyűlés alelnöke, a MA-
GOSZ elnöke is részt vett 
azon a hevesi fórumon, me-
lyen az agrárium legfonto-
sabb kérdéseiről, a vidék-
fejlesztés pályázati lehető-
ségeiről tájékozódhattak a 
jelenlévők.

V
idékfejlesztésre 
mintegy 1500 mil-
liárd forintos for-
rás áll majd ren-
delkezésre a je-

lenlegi Európai Uniós költség-
vetési időszakban, ezért fontos, 
hogy a leendő pályázók minél 
gyorsabb és pontosabb informá-
ciókkal rendelkezzenek.  A He-
vesen tartott agrárfórum célja az 
volt, hogy közös tájékozódásra 
hívja a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Heves Megyei Szerve-
zete a térség őstermelőit és me-
zőgazdasági vállalkozásait.

A fórumon tájékoztató hang-
zott el a magyar agrárium jele-
néről és jövőjéről, a Vidékfej-
lesztési Program (VP) aktuális 
pályázati felhívásairól, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara 
Heves Megyei Igazgatóságát 
érintő aktualitásokról, valamint 
az MVH gazdálkodókat érintő 
aktualitásairól.

Sveiczer Sándor Heves pol-
gármestere és Székely Zoltán 
a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara Heves Megyei Szerve-
zetének elnöke köszöntötte a 
nagy számban megjelent hall-
gatóságot. Ezt követően Jakab 
István a Magyar Országgyűlés 
alelnöke, a MAGOSZ elnöke 
beszélt a magyar agrárium jele-
néről és jövőjéről. Veres Csaba 
vidékfejlesztési referens a Vi-
dékfejlesztési Program aktuá-
lis pályázati lehetőségeiről szá-
molt be, kitérve azok feltétele-

ire, és az igényelhető források 
összegére. Ezen pályázatokról 
bővebb információt a Széche-
nyi 2020 oldalán találhatnak az 
érdekeltek.

Takácsné Balogh Zita a NAK 
szakképzési referensének előa-
dása a duális képzésről, az ag-
rárágazatban elérhető utánpót-
lás nevelésről szólt. Jakab Ta-
más a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Heves Megyei Igazga-
tóságának igazgatója a szerve-
zetet érintő aktualitásokról tá-
jékoztatta a megjelenteket. Ig- 
nácz Balázs, az MVH megyei 
kirendeltségének vezetője pe-
dig a gazdálkodókat érintő ak-
tualitásokról számolt be.

Az előadók sorát Dr. Czine-
ge István, az Egri Agrober Ter-
vező Kft. ügyvezetője zárta, aki 
bemutatta, hogyan működik a 
Vidékfejlesztési Programhoz 
kapcsolódó pályázatírás a gya-
korlatban.

– A Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara Heves Megyei 
Szervezete és Igazgatósága ál-
tal szervezett megyei gazdafó-
rumok célja a kamarai tagok 
széleskörű tájékoztatása annak 
érdekében, hogy eredményes 
gazdálkodást tudjanak folytat-
ni, illetve megismerjék az ak-
tuális pályázati lehetőségeket. 
Szeretném kiemelni, hogy a 
rendezvényre Jakab István (a 
Magyar Országgyűlés alelnö-
ke, MAGOSZ elnöke) is elfo-
gadta felkérésünket, így első 
kézből kaphattak információ-
kat a megjelentek az agrárium 
legfontosabb stratégiai kérdései 
kapcsán – válaszolt a Hevesi 
Hírek kérdésre Jakab Tamás, a 
NAK Heves Megyei Igazgató-
ságának igazgatója.

A megye szinte valamennyi 
településén működik falugaz-
dász ügyfélfogadás, ahol a falu-
gazdászok széleskörű segítsé-

get tudnak nyújtani a gazdálko-
dók részére, a pályázati lehető-
ségekről is – tette hozzá a NAK 
megyei vezetője.

A rendezvényeinket rendsze-
ressé kívánjuk tenni annak ér-
dekében, hogy a gazdálkodók 
információval rendelkezzenek 
a gazdálkodásukat érintő ak-
tualitások tekintetében. Ennek 
megfelelően ebben az évben 
további fórumok, találkozók 
szervezését tervezzük.

A gazdálkodók visszajelzé-
sei pozitívak voltak. Örömmel 
fogadták, hogy lakóhelyükhöz 
minél közelebb, első kézből 
kaphatnak információt. A ren-
dezvény záró programjaként 
– mint mindig –, most is lehe-
tőség volt az előadókkal törté-
nő kötetlen beszélgetésre, több 
fontos kérdést megvitattunk az 
érdeklődőkkel – tájékoztatta 
szerkesztőségünket Jakab Ta-
más igazgató úr.

Agrárfórum Hevesen

Jakab István a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke köszönti a jelenlévőket

Megfizette Heves Város Ön-
kormányzata a Csoda-vár 
Óvodáért Alapítvány felé 
fennálló örökölt tartozását, 
illetve a Kerekerdő Tagóvo-
da alapítványának is több 
mint félmillió forintos támo-
gatást nyújtott.

Két hevesi tagóvoda munkáját 
segítő alapítvánnyal kapcso-
latban is pénzügyi nehézségek 
merültek fel.

A Csoda-Vár Óvodáért Ala-
pítvány – még az előző ön-
kormányzati ciklus alatt –, 
1.368.979 forinttal támogatta 
az intézmény rekonstrukciójá-
ra elnyert pályázat megvalósu-
lását. Ezt az önkormányzat az-
óta részben már megtérítette, 

900.000 forintot fizetett vissza. 
A fennmaradó összeggel azon-
ban még adósai voltak az ala-
pítványnak, most azonban lehe-
tőség adódott a felmerülő pénz-
ügyi kérdés rendezésére.

Ugyancsak pénzbeli támoga-
tást nyújtott Heves város önkor-
mányzata a „LURKÓ” a hevesi 
Kerekerdő Tagóvoda Gyerme-
keiért Alapítvány részére: az in-
tézmény korszerű működéséhez 
szükséges udvari játékok meg-
vételét finanszírozták. Ezeknek a 
játékoknak a beszerzése is indo-
kolt volt. Az önkormányzat idén 
625.000 forintnyi támogatást 
nyújtott az alapítványnak, mely 
az elmúlt év utolsó napjaiban át-
utalásra került a 2015. évi költ-
ségvetés többletbevételeiből.

Rendezte a városvezetés 
az óvodai alapítványok pénzügyeit
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Illegális bevándorlás: 
egyhangú az elutasítás

Elutasítja az illegális beván-
dorlást Heves városa – ha-
tározatban támogatja a kor-
mány menekültpolitikáját a 
város képviselő-testülete

Egyhangú, azaz 11 szavazat-
tal, a kötelező betelepítési kvóta 
ellen foglaltak állást a legutóbbi 
ülésükön a hevesi önkormányzat 
képviselői.  

Mint ismeretes, az elmúlt 
évben Budapest lakosságának 
megfelelő mennyiségű illegális 
bevándorló érkezett Európába, 
és a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a  migrációs nyomás nem-
hogy csökkenne, de a fokozott 
intenzitás irányába mutat. A kép-
viselő-testület egyetértett abban, 
hogy az ellenőrizetlen bevándor-
lás komoly biztonsági kockáza-
tokat rejt magában, beszéljünk 
akár a megnövekedett terrorve-
szélyről, akár a növekvő bűnö-
zés lehetőségéről.

Ezért a hevesi képviselők a 
dokumentumban a leghatáro-
zottabban elutasítják, hogy az 

EU elhibázott menekültpoliti-
kájának kényszerintézkedése 
miatt Nyugat-Európából mint-
egy negyvenötezer menekül-
tet visszaküldjenek hozzánk, de 
ugyanúgy megengedhetetlennek 
tarja Brüsszelnek az uniós forrá-
sok megvonására vonatkozó fe-
nyegetését arra az esetre, ha ha-
zánk elutasítja a rá kirótt, erőlte-
tett betelepítési kvótát.

A határozatban egyúttal ké-
rik a kormányt, hogy továbbra 
is akadályozza meg minden le-
hetséges eszközzel az illegális 
bevándorlók beáramlását és a 
kötelező bevándorlási kvótát, va-
lamint védjék meg Magyarorszá-
got és a magyar embereket. 

A polgármester által beter-
jesztett, majd elfogadott indít-
ványban a képviselők köszönetü-
ket fejezik ki, hogy a betelepítés 
elutasítására vonatkozó országos 
aláírásgyűjtő akció 1 800 000 
aláírója között 3000 hevesi lakos 
is támogatta kézjegyével a kor-
mány politikáját.
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Növekszik a helyi adóbevétel 

Régi adósság törlesztésére és felújításokra is 
támogatást kapott településünk

Megtudhatják, hogy mely 
cégek azok, akik a legna-
gyobb mértékben járultak 
hozzá Heves büdzséjéhez, 
hogy mennyit fizetett be ta-
valy a 10 legtöbbet adózó 
cég a város kasszájába, va-
lamint arról is tájékozód-
hatnak, hogy milyen ösz-
szegű helyi adóbevétele volt 
a településnek az elmúlt esz-
tendőben.

A közfeladat ellátásához szük-
séges a települések önálló gaz-
dálkodása feltételeinek meg-
teremtése, ennek része a helyi 
közösségek áldozatvállalása, 
eszköze a helyi adók rendsze-
re. Ez a rendszer – kommuná-
lis, iparűzési, építmény, stb. 
adók bevezetésével – hozzájá-
rul a település büdzséjéhez, és 

biztosítja az önkormányzat fel-
adatainak ellátásához szüksé-
ges források egy részét.

A Hevesi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Pénzügyi 
Irodájának a kimutatása sze-
rint 2015. évben Heves Város 
Önkormányzatához helyi ipa-
rűzési adóból, építményadóból, 
magánszemélyek kommuná-

lis adójából és idegenforgalmi 
adóból 303.995.288,- Ft helyi 
adóbevétel folyt be. A 2015-
ben Heves városban megva-
lósuló beruházások miatt több 
adózó fizetett ideiglenes, illet-
ve állandó jellegű vállalkozá-
si tevékenysége után iparűzé-
si adót, ennek köszönhetően 
jelentős adóbevétel növeke-

dést könyvelhetett el az önkor-
mányzat.

A legtöbb helyi adót fizető 
első tíz adózónk:

– COLAS ÚT Zrt.
– Hevestherm 
   Hevesi-Hús Kft.
– Magyar Telekom Nyrt.
– PENNY MARKET Kft.
– 343 Kft.
– HEVESTHERM Kft.
– HEVESGÉP Kft.
– OTP BANK Nyrt.
–  Szerencsejáték Zrt.
– Heves Megyei Vízmű Zrt.
Az első tíz adózó együtt 

50.736.605,- Ft adót fizetett be 
2015. évben Heves Város Önkor-
mányzat részére, ebből csak az 
első három (Colas Út Zrt., Hevest-
herm Hevesi Hús Kft., illetőleg a 
Magyar Telekom Nyrt) adózóra 
jutó összeg 34.206.750,-Ft volt.

Szabó Zsolt államtitkár közbenjárásának 
köszönhető, hogy a választókörzete 154 
millió forintos rendkívüli állami hozzájáru-
lást kapott, ebből a pluszforrásból részesült 
Heves városa is.

„Karácsony és újév között jött a hír, hogy 
Szabó Zsolt államtitkár úr lobbitevékeny-
ségének köszönhetően városunk is bekerült 
a támogatottak körébe. Egyelőre még csak 

a kormánydöntés született meg, a szerző-
déskötés folyamatban van.

Egészen pontosan 40 millió forintot kap-
tunk intézmény-felújításra, amit 2016-ban 
a különböző épületek külső-belső reno-
válásra szeretnénk fordítani” – mondta el 
Sveiczer Sándor polgármester, aki még egy 
örömhírről is beszámolhatott: egy pályáza-
ton 50 millió forintot nyert Heves városa.

– 2015 őszén, több jogcímen is pályáz-
tunk, végül az 50 millió forintot a régi 
NAV adósság törlesztésére ítélték meg 
városunk számára. Bár ez az összeg egy 
évekre visszavezethető örökölt adósságte-
her, amelyet még az ominózus Sportcsar-
nok építéséből hagyott ránk az előző vá-
rosvezetés.

A 2016-os költségvetésünk normali-
zálásához rendkívül fontos és szükséges 
volt ez a támogatás – emelte ki a polgár-
mester.

„Fecskeház pályázat”
Szociális alapon meghatározott lakbérű önkormányzati lakások la-
kásbérleti jogának elnyerésére

Heves Város Önkormányzat Városüzemeltetési és Városfejlesztési 
Bizottsága pályázatot hirdet a Heves Város Önkormányzata tulajdo-
nában álló lakások bérleti jogának elnyerésére, a 16/2013. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidege-
nítéséről rendelet alapján.

I. Bérbeadó
Heves Város Önkormányzata (3360 Heves, Erzsébet tér 2. képviseli 
Sveiczer Sándor Polgármester), továbbiakban: Bérbeadó
II. Megpályázható lakások általános jellemzői
A megpályázható lakások száma: 8.
Alapterület: 45nm
Megtekintésük előre egyeztetett időpontban, a Bérbeadó által kijelölt 
alkalmazott kiséretében
Szobák száma: 2 szoba (Hálószoba+konyha-nappali)
Mellékhelységek: 1db vizesblokk (WC, zuhanykabin)
Komfort fokozat: komfortos
A lakásokhoz tartozik egy 17nm-es elkerített teraszrész
Kiépített riasztóvédelem
III. A pályázat benyújtásának feltételei, módja, határideje
A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített nyomtatványon 
(pályázati lap) személyesen, vagy postai úton lehet megküldeni az Ön-
kormányzat részére.
– A pályázati adatlap beszerezhető, s a pályázat személyesen lead-
ható a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal, Stratégiai Iroda 228-as 
irodájában.
– Postai úton kérjük, címezze Heves Város Önkormányzata részére 
(3360-Heves, Erzsébet tér 2.), a borítékon tüntesse fel „Fecskeház 
pályázat”.
Egy személy, vagy egy család jelen pályázatra csak egy lakásra nyújt-
hat be pályázatot. 
Benyújtási határidő:
személyesen vagy postai úton: 2016. február 19.
IV. Pályázati feltételek
Jövedelmi viszonyai szerint az a pályázó tekinthető rászorulónak, aki-
nek esetében a vele együtt költöző személyeket számítva az egy főre 
jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 215%-át, egyedülálló esetén 300%-át,
Büntetlen előélet és ennek igazolása 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvánnyal,
2 év munkaviszony (kivéve közfoglalkoztatás), család esetén mini-
mum az egyik félnél,
Nyilatkozat: Köztartozás, közüzemi díj tartozás nincs,
Lakás előtakarékosság vállalása (havi minimum: 10 000 Ft/hó),
Maximum 4 fős család (2 felnőtt , 2 gyermek ) nyújthat be pályázatot
– Előnyt jelent:
Heves városi  állandó lakóhely,
Heves városi munkahely
40. életévüket nem töltötték be
Felsőfokú végzettséggel, vagy szakmával rendelkeznek
Házastársi kapcsolat
V. A pályázatok elbírálásának menete
A pályázatokat a Polgármester előterjesztése alapján, a Városüzemel-
tetési és Városfejlesztési bizottság – mint bíráló bizottság – bírálja el.
VI. A szerződés időtartama, a lakbér összege
A pályázat nyertesével a Bérbeadó lakásbérleti szerződést köt a ki-
értesítés kézhezvételétől követő 8 napon belül, a nyertes kezdemé-
nyezésére.
A szerződés maximális időtartama: 3 + 3 év.
Amennyiben a nyertes pályázó a kiértesítés kézhezvételét követő 
8 napon belül a bérleti szerződés megkötését nem kezdeményezi, 
vagy önhibájából nem köti meg, pályázatát utólag érvénytelennek 
kell nyilvánítni és a sorban utána következő helyezett automatiku-
san előre lép.
A bérleti díj mértékbe lakásonként bruttó 10 000 Ft/hónap/lakás. A 
bérleti díj tartalmazza a lakásokhoz a riasztóvédelmet. A bérleti díj 
NEM tartalmazza a fogyasztástól függő lakásfenntartási kiadásokat 
(elektromos áram, víz-csatorna, szemétszállítás, gáz), amelyeket a 
szolgáltató a bérlőnek külön számláz.
VII. Az eredmény közlésének módja és időpontja
A pályázókat a Városüzemeltetési és Városfejlesztési bizottság dön-
tését követő 8 napon belül a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal 
írásban értesíti.

Folyamatban lévő fejlesztésekről és 
eszközbeszerzésekről tartott tájékoz-
tatót Hevesen a REGIO-KOM  Térségi 
Kommunális Szolgáltató Társulás még 
az elmúlt esztendőben. A tájékozta-
tón elhangzott, hogy az idei év elejétől 
várható a betonüzem környékén egy 
lakossági hulladékudvar kialakítása, 
hogy az új chip-es rendszer bevezetése 
nem jár többletköltséggel, és lehetővé 
válik a súlyalapú mérés is.

A Jászság és Dél-Heves hulladék-
gazdálkodásával foglalkozó cég 
ismertette, hogy sikeres pályá-
zatának köszönhetően 10 db hul-
ladékszállító autó beszerzésére 

nyílt lehetőség európai uniós forrásokból.
Az újonnan beszerzett járművek alkal-

masak lesznek arra is, hogy beépített elekt-
ronikus felismerő rendszerüknél fogva tá-
mogassák a REGIO-KOM hulladékgyűjtő 
edényeinek egyedi azonosításra szolgáló 
informatikai fejlesztését.

Az innováció keretében a vállalat 33 te-
lepülésre kiterjedő szolgáltatási területén 
minden szemeteskukára rádiófrekvenciás 
jeladó chip kerül, amelyet a jármű fedélzeti 
egysége le tud olvasni és minden háztartás-
hoz be tud azonosítani. Az új chip-es rend-
szer nem jár díjemeléssel.

A változtatás lehetővé teszi a súlyala-
pú mérést is, amely az optimális működést 

elősegítő statisztikai adatokkal szolgál, de 
a pontosabb információk birtokában átlát-
hatóbbá válik a hulladékgyűjtési rendszer 
is, és kiküszöbölhetőek lesznek az illegális 
szemét elszállításából eredő többletköltsé-
gek.  A szabályozás kialakítása és a rend-
szer beüzemelése a tervek szerint 2016 első 
negyedévében megtörténik és április 1-től 
már  az új koncepció szerint zajlik a dél-he-
vesi térségben a kommunális hulladék be-
gyűjtése.

A tájékoztatón elhangzott, hogy az idei 
év elejétől várható a betonüzem környékén 
egy lakossági hulladékudvar kialakítása, 
amely egyrészt a későbbiekben megszűnő 
szelektív gyűjtőszigetek funkcióját átvéve 
teszi lehetővé a háztartásokban keletkező 

speciális hulladékok átvételét, valamint itt 
helyezhetők majd el az ártalmatlanítást és 
különleges kezelést igénylő veszélyes hul-
ladékok is, mint például a festékes dobo-
zok, gumiabroncsok és autóakkumuláto-
rok. Nem adhatók le továbbra sem  robba-
nó, fertőző vagy sugárveszélyes anyagok.

Az éves szemétszállítási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően háztartásonként 
250-300 kg-ig helyezhető majd el a gyűj-
tőhelyen térítésmentesen a hulladék, de az 
ingyenes átvétel mellett lesznek olyan hul-
ladékfajták – például az akkumulátor és a 
PET-palack – amelyért  a lakosságnak a 
hulladék begyűjtését végző cég fizet, illet-
ve olyan is, amelynek leadásáért a hulla-
dékkezelő cég számít fel díjat.

Elektronikus chippel ellátott kukák 
és új hulladékudvar Hevesen
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Felújítás közben

Duplán örülhetnek a hevesiek: karácsony előtt 40 millió forint fejlesztési pénz ér-
kezett, egy pályázaton pedig 50 milliót kapott a város, régi adósságok törlesztésére.
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- Térjünk vissza a kezdetekre! Mikor 
érezte úgy, hogy az óvónői hivatást 
mégis Önnek találták ki?

„A gyerekekkel és kollégákkal töl-
tött pár hónap elég volt erre. Egy év 
múlva az akkori vezető, Csikós Ferenc-
né helyetteseként, 1978-tól pedig már 
képesített óvónőként dolgoztam. Két 
év múlva Barcsik János igazgató ké-
résére fogadtam el a tarnabodi óvoda 
vezetői állását, mert nyitott voltam az 
új dolgokra, de izgalommal és aggoda-
lommal töltött el a feladat nagysága. Az 
egy csoporttal működő oviban sokrétű 
tevékenységet kellett ellátni. Az óvónői 
és vezetői munka mellett az élelmezés 
vezetői feladatok is rám hárultak.

A következő évben népszerűsítő 
programjainknak köszönhetően már 
két csoportot indíthattunk. Az udvart 
játékokkal szereltük fel, az óvoda kí-
vül-belül sokat szépült és fejlődött az 
elkövetkező években. Nagy megtisz-
teltetés volt, hogy munkámat a szakma 
is értékelte: 1983 júniusában Miniszte-
ri Dicséretet kaptam.”

- A Tarnabodon eltöltött éveket fel-
váltották a hevesiek. Hogyan került 
vissza első munkahelyére?

„1995-ben pályázat útján tértem 
vissza. Függetlenített vezetőként, heti 
6 órában dolgoztam csoportban, irá-
nyítottam a pedagógiai munkát, gya-
koroltam a munkáltatói jogköröket, 
kapcsolatot tartottam a szülőkkel, 
munkatársakkal, és minden intézmény-
nyel, amellyel az óvoda a működése 
során érintkezésbe került. Szerettem 
a vezetői munkát, de pedagógusként 
a gyerekek voltak a legfontosabbak. A 
sok tennivaló miatt persze a sajátjaim 

egy kissé háttérbe szorultak. A helyzet 
akkor változott meg gyökeresen, ami-
kor nyugdíjas lettem; most első helyen 
áll a család, közülük is a legkisebb, a 
két és fél éves Panka unokám.”

- Hogyan lett Csoda-Vár a neve a 
tavaly 60. születésnapját ünneplő óvo-
dának? 

„2011-ben az összevont intézmé-
nyek igazgatója, Rózsa Sándor kér-
dezte meg, hogy szeretnénk-e nevet 
változtatni. Korábban felvetődött ben-
nünk is az ötlet, de a módosítás jelen-
tős kiadással járt volna, így nem való-
sult meg. A kollektíva hosszas töpren-
gés után, szavazással döntött a Cso-
da-Vár mellett, ami nagyon jól tükrözi 
azt a gyönyörű óvodabelsőt, és külsőt, 
mely a gyerekeket várja. Így a szép 
környezethez és az intézményben fo-
lyó tartalmas munkához illő névvel 
működhettünk tovább. A névadó ün-
nepségre verset is írt az egyik kolléga-
nő, amit azóta minden kis óvodásunk-
kal megtanítunk.”

- Az új dolgok megismerése, elsa-

játítása és alkalmazása a pedagógus 
mesterségnél is elengedhetetlen.

„Mindig is nagyon fontosnak tar-
tottam az önképzést, a szakmai fejlő-
dést. 1984-ben elvégeztem egy 2 éves 
"Komplex gyakorlati szemináriumot" 
a sokrétű szakmai ismeret elsajátítá-
sa céljából. A nevelő-oktató munkát 
érintő változásokat követve újabb fel-
adatokkal kellett megbirkózni, ezért a 
BME Pedagógiai Karán 2007-ben si-
keres szakvizsgát tettem Közoktatás 
vezetői és Érdekvédelmi szakon.”

- Beszéltünk már az elismerésekről. 
Melyeket tartja a legfontosabbnak?

„A Miniszteri Dicséret mellett 
2004-ben „Kimagasló pedagógiai 
munkáért” emlékplakettet, 2008-ban 
Heves Város Közszolgálatáért kitünte-
tést, 2011-ben „Kiváló oktató-nevelő 
munkáért” elismerést kaptam.

Ezeket is fontosnak tartom, hiszen 
nagyon jól esik az elismerés, de szá-
momra még többet jelent az, hogy azok 
a gyerekek és a szüleik is megismer-
nek és érdeklődnek felőlem, akiknek 
még pályakezdő koromban olvastam a 
meséket. Örülök, amikor hallom, hogy 
milyen kimagasló eredményeket érnek 
el az egykori hármas ovisok, amikor a 
sok értelmes gyerek évek múltán or-

vosként, pedagógusként, vagy mér-
nökként mosolyog rám.”

- Az óvoda jó híréhez természetesen 
elengedhetetlenül fontos az összetartó 
kollektíva, a csapatmunka.

„A kollégáim a mai napig nyitot-
tak az új dolgok iránt, és igyekeznek 
a gyerekeknek nem csak a nevelés te-
rén, de tárgyi feltételekben is a lehe-
tő legjobbat biztosítani. Sok szülő úgy 
íratja be gyermekét, hogy hallja a ren-
geteg pozitív jelzést a nálunk folyó 
munkáról. Alapítványunk segítségé-
vel gyermekhetet szervezünk, ahová 
a leendő kiscsoportosokat hívjuk, far-
sangi mulatságunkra több száz vendé-
get várunk, és sok rendezvényen ve-
szünk részt. A Gondozási Központba 
járóknak közel két évtizede okozunk 
örömet karácsonykor, Anyák Napján, 
vagy az Idősek Napján.”

A Csoda-Vár egykori vezetője ma 
az alapítvány kuratóriumának elnöke. 
Büszke arra, hogy a pályakezdő korá-
ban három csoportos óvoda az ő ve-
zetői tevékenysége idején kívül-belül 
teljesen megújult és mára öt csopor-
tos intézménnyé fejlődött. Bízik ben-
ne, hogy az itt dolgozó, szakmailag jól 
felkészült, lelkes kollektíva még soká-
ig öregbíti az óvoda jó hírét.

- A kislányok többsége annak 
idején tanító, vagy óvó néni 
szeretett volna lenni. Nálad ez 
nem csak álom maradt.

„Már nyolcévesen osztály-
teremmé alakítottam nyáron az 
üres kukoricagórét, és abban 
tanítottam az utcabeli és rokon 
gyerekeket. Ez a késztetés be-
lülről jött, hiszen nem volt a 
családban pedagógus, de talán 
még diplomás sem. Emlékszem 
egy másik esetre is: Ötödikes le-
hettem, amikor a nagynénémnél 
nyaraltam Szentesen, és a tiszti 
lakótelepen a szülőknek és a la-
kóknak előadtunk a többiekkel 
egy színdarabot, amit én rendez-
tem. Ezek valószínűleg már az 
elhivatottság első jelei voltak.”

- Nagyon eredményes tor-
nász voltál. Egyéni versenyző-
ként is számos, szép sikert tud-
hatsz magadénak.

„Első osztályos koromban 
már tornáztam, de egy kelle-
metlen élmény miatt az isko-
lai szakkört otthagytam. Évek 
múltán aztán új testnevelőt kap-
tunk Tóth Gyula személyében, 
aki csapatot szervezett. Tizen-
egy évesen kezdtem el komo-
lyabban foglalkozni a tornával; 
bátor voltam, sokat gyakorol-
tam és a tanár úr mindenre rá 

tudott venni. Otthon édesapám 
készített egy gerendát, ami ké-
sőbb a kedvenc szerem lett a 
felemás korlát mellett, amin a 
„repülést” élveztem leginkább. 
Hetediktől már versenyekre jár-
tunk. Általános iskolában még 
főként megyei, középiskolában 
pedig már területi és országos 
versenyeken is indultam. Leg-
többször egyéniben, de egy 
debreceni versenyen a megyei 
tornászcsapat tagjaként szere-
peltem. Ezek mind-mind szép 
eredménnyel zárultak.”

- A sport szeretete és a gye-
rekkori elgondolás egyenes 
úton vezetett a pedagógusi pá-
lya felé?

„Édesanyám mindenképpen 
bolti eladónak szánt, ezért szak-

iskolába akart íratni. Akkoriban 
az volt az elvárás, hogy a lányok 
is minél hamarabb kezdjenek el 
pénzt keresni. Egy kis fentről 
ható nyomásra mégis gimnazis-
ta lehettem.  A tornát édesanyám 
nem tartotta komoly dolognak. 
A pálfordulás akkor következett 
be, amikor 15 évesen megnézett 
egy versenyen. 

Tanultam, edzésre jártam, és 
már KISZ tagságom elején be-
írtam a könyvembe vállalásként, 
hogy pedagógus leszek. Az érett-
ségi vizsga eredménye azonban 
annyira elkeserített, hogy nem 
mentem el felvételizni a főisko-
lára, hiába várt az ottani csapat. 
Fél évig dolgoztam az egri kór-
házban, majd itthon a gyógyszer-
tárban pénztárosként, közben 

edzettem Tóth Gyula tanár úr-
ral és a következő tanévtől föld-
rajz-testnevelés szakos hallga-
tó lettem. Ezt a két szakot azért 
választottam, mert volt tanáraim 
– Barcsik Imre és Tóth Gyula - 
emberileg és szakmailag is hihe-
tetlen inspirációt jelentettek.”

- Hogyan alakult az életed a 
főiskola elvégzése után?

„1973-tól a Dunántúlra ke-
rültem. Tabajdon tanítottam 
összevont osztályokban. Majd 
férjhez mentem, 1974-ben meg-
született Rafael, két évvel ké-
sőbb pedig Nóra. 1977-ben át-
kerültem Alcsútdobozra, 1982-
ben pedig hazaköltöztem a gye-
rekekkel. Egy év átányi munka 
után az I. sz. iskolában kezdtem 
el tanítani. Dolgoztam tornász-

lányokkal a gimiben, tartottam 
kézilabda és mini kosárlabda 
edzéseket és sok minden mást. 
A pedagógusi pályán töltött 20 
évből tizenhatot úgy dolgoz-
tam, hogy nem volt az iskolá-
nak tornaterme. Ennek ellenére 
nagyon jó eredményeket értünk 
el az atlétikai, a kosár- és kézi-
labda versenyeken is.”

- Nem csak pedagógusként 
és edzőként egyengetted a gyer-
mekek életét. Milyen más „sze-
repben” ismerhetnek még téged 
a környéken élők?

„ Úgy harminc évvel ezelőtt 
összeállítottam egy táncot Szó-
né Mártiéknak, aminek olyan 
nagy sikere lett, hogy azután 
évente egy-két koreográfiát én 
készítettem el a szalagavatókra. 
Később kapcsolatba kerültem a 
Mazsorett Együttessel, akik ép-
pen akkor készültek nyugat-eu-
rópai fellépésekre a fúvósokkal. 
Öt évig dolgoztam a gyermekvé-
delemben, tíz évig voltam a he-
vesi Gyámhivatal vezetője, köz-
ben aerobic edzéseket, asszony- 
és gyermektornát tartottam csak 
úgy, a magam örömére, és ver-
senybíróként továbbra sem sza-
kadtam el teljesen a tornától.”

- Volt tanítványaid szívesen 
és bizalommal fordultak és for-
dulnak hozzád.

„ Én szívvel-lélekkel pedagó-
gus vagyok. Mindig is érdekelt a 
gyerekek helyzete, és próbáltam 

segíteni, ha láttam, hogy vala-
melyikük szomorú, vagy fáradt. 
Érdekelt a lelkük. Meghallgat-
tam a problémáikat, a szívügye-
iket. Ha el kellett mennem hoz-
zájuk, hogy rendesen járjanak 
iskolába, akkor azt tettem. ”

- Nyugdíjasként sem pihensz. 
Jelenleg 24 gyermeket tanítasz 
a Hevesi Mazsorett Csapatban 
a becsülettel és szorgalommal 
végzett munkára, aminek „gyü-
mölcsét” mi is tapasztalhatjuk. 

„Hevesen régen is volt ma-
zsorett csapat. A Hevesi Fúvós 
Zenekar mellett 2004-ig műkö-
dött, igen nagy sikerrel és szép 
eredményekkel. Mindig is vol-
tak olyan elgondolások, hogy 
újra kellene éleszteni.

A mostani csapatba Adácsi 
Erika szervezett be, mondván, 
ha segítem a koreográfiákban a 
munkáját, akkor ő vállalja a töb-
bit. Én imádom a fúvós zenét, a 
táncos mozgásformákat, így, igaz 
hosszabb vívódás után, de igent 
mondtam, mert a régi mazsorett 
csapattal rengeteg felejthetetlen, 
gyönyörű emlékem van. 

Végül ez a törekvés 2013 ok-
tóberében valósult meg. A to-
borzó olyan jól sikerült, hogy 
43 általános iskolás és óvodás 
jelentkezett, mely létszám mára 
24 főre morzsolódott. Renge-
teget dolgozunk a lányokkal, 
nagyon sok helyre hívtak már 
bennünket.”

Egy hevesi pedagógus, akitől 
szívügyekben is lehet tanácsot kérni

Negyven év a gyerekekért

Tabódyné Gulyás Zsuzsa, a Hevesi Mazsorett Csapat vezetője kapta 2016-ban Heves Város Önkormányzatának Díszokle-
velét, mellyel a település kulturális értékeinek megőrzésében végzett tevékenységét ismerték el. Beszélgetésünk apropója el-
sődlegesen ez, de a táncos lábú lányok vezetőjének tartalmas, színes élete mindenképpen érdemes arra, hogy megismerjük.

A véletlennek köszönhetően lett óvónő a 2015-ben 40. jubileumát ünneplő Lukács Istvánné, aki a Ho Si Minh 
orosz-történelem szakára jelentkezett. A sors azonban más jövőt szánt neki, és új utat mutatott, ami szintén a 
pedagógusi pálya, a nyiladozó értelmű kicsik felé irányította. 1975. október 15-én kezdett el dolgozni a III. sz. 
Óvodában, ahonnan – pár éves kitérő után – tavaly búcsúzott. 
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1. Ki kapta Heves Város Önkormányzatának Díszoklevelét 
    2016-ban?

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

2. Hányadik születésnapját ünnepelte Detrik Balázs 
    a Budapest Nyílt Fedett Pályás Bajnokságon?

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

3. Milyen szakképzést indít 2016 szeptemberétől az EJROK?

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

4. Milyen hevesi érték szerepel már a Heves Megyei Értéktár Bi-
zottság adattárában?

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

5. Milyen új pedagógiai módszer bevezetésére készülnek a Körzeti 
Tagiskolában?

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

Minden kérdésre megtalálja a választ a Hevesi Hírek februári szá-
mában. 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. február 29.

Előző számunk nyertese: Nagyné Tajti Valéria Heves, Orgona u. 
12. Nyereménye: az ÜVEG-PORCELÁN-AJÁNDÉK-VIRÁG ÜZLET 
által felajánlott 5.000,- Ft-os vásárlási lehetőség. 

BÖNGÉSSZEN ÉS NYERJEN
KVÍZ

J
ellegzetesen klasszicis-
ta, 19. századi, nemesi 
kúriákhoz hasonló stí-
lusjegyeket hordoz, fő-
ként a bejárat előtti ki-

ugró rész, valamint a főhomlok-
zat rizalitos tagolása. 

1874-ben építették Heves köz-
életi vezetői, és Kaszinó-nak ne-
vezték el.  Ez volt bejegyzett 
egyesületük neve is. Az építés 
ideje előtt az egyesület kb. húsz 
éve már működött. Erre az időre 
tehető, hogy Heves – mint járási 
székhely – erőteljesen fejlődött, 
hivatalok, bankok, a polgári élet 
intézményei létesültek, így nagy-
számú hivatalnokra, ügyvédre, 
tanítóra, orvosra, stb. volt szük-
ség. A Kaszinó tömörítette a járá-
si székhely értelmiségét. Alapin-
tézménynek számított, bizonyos 
jövedelem és iskolai végzettség 
szinte automatikus tagságot jelen-
tett. Mai fogalmaink szerint sok-
kal több volt ez egy egyesületnél, 

hiszen sokféle funkciót betöltött. 
Közösségi teremként ünnepsége-
ket tartottak benne, alkalmanként 
vendéglőként üzemelt, lehetett 
újságot olvasni, híreket cserélni, 
kártyázni, kuglizni, billiárdozni. 
Számtalan később induló egyesü-
letnek, alapítványnak az anyain-
tézményét láthatjuk benne.

 A vármegyei monográfia 
1909-ben így írt róla: 

 „A község intelligencziájának 
találkozó helye a Kaszinó, mely 
csinos és a kor igényeinek min-
denben megfelelő tágas helyisé-

geivel a legkényesebb igényeket 
is kielégíti. A Kaszinó keletke-
zése a múlt század ötvenes éve-
ibe nyúl vissza. Jelenlegi elnöke 
Nemcsik Kálmán.”

Nemcsik Kálmán királyi táb-
labíró volt, aki rengeteg közéleti 
funkciót vállalt fel. A Szerelem 
Alfréd utcában lakott. 1914-ben, 
halálakor így emlékezett meg róla 
a Hevesmegyei Lapok: 

„Dicső egyénisége körül cso-
portosult Heves és környéke 
egész intelligenciája, akik az ő 
vezetése mellett virágzó kaszi-

nóban lettek részeseivé minda-
zoknak a társadalmi és kulturális 
mozgalmaknak, amiket Nemcsik 
Kálmán hozott tapétára. Így a Ka-
szinó új, kényelmes helyiségei-
nek az építése s ezen egyesület 
felvirágoztatása az ő nevéhez fü-
ződik….”

Az 1920-as években Krausz 
Lajos és Gerő Gyula ügyvéd vol-
tak a Kaszinó igazgatói. Krausz 
Lajos – mint a kultúra lelkes tá-
mogatója – hangversenyeket, szí-
nielőadásokat rendezett. Teraszá-
ról vasárnap délutánonként tér-
zenéket adtak, hogy a Szerelem 
Alfréd utcán sétáló fiatalság szó-
rakozzon.  Itt tartották a nemzeti 
ünnepeket, közös megemlékezé-
seket. 

Figyelemre méltó a Kaszinó 
hagyománya – mint a színvona-
las egyesületi működés példája 
–  és különösen nagy odafigyelést 
érdemel maga a Kaszinó épülete, 
mint a korabeli Heves nemesi – 
polgári arculatának őrzője. 

A Kaszinó korhű megőrzé-
sét hivatott biztosítani a 3/2007. 
(III.9.) rendelet, mellyel He-
ves Város Önkormányzata helyi 
egyedi védettség alá helyezte az 
épületet. Gy. Gömöri Ilona

Megalakult Hevesen is 
az Értéktár Bizottság

Az Úri Kaszinó, 
mint a helyi „intelligenczia találkozó helye”

A helyi értéktár létrehozásának célja, a térség ter-
mészeti környezetének, szellemi, anyagi, művé-
szeti  alkotásainak, hagyományainak összegyűj-
tése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás 
erősítése.

Ha szereti városát és fontosnak tartja, hogy az 
egykori és a mai Heves szellemi, anyagi, termé-
szeti és közösségi értékeit a következő generáci-
óknak is megőrizzük, akkor az Ön segítségére is 
számítunk!

Kormányrendelet alapján helyi, megyei és or-
szágos szinten is elkezdődött a magyar értékek 
összegyűjtését és megőrzését szolgáló feltáró 
munka.

Az értéktárak létrehozása azt a célt szolgálja, 
hogy nemzeti értékeinkről országos adatbázis ké-
szüljön, a gyűjteményben szereplő értékek köz-
kinccsé, itthon és külföldön is ismertté váljanak, 
és maradjanak fenn, erősítve a nemzeti tudatot és 
a hazai gazdaságot. A kezdeményezéshez csat-
lakozva Hevesen is megalakult a Települési Ér-
téktár Bizottság, amelynek feladata, hogy össze-
gyűjtse a városban fellelhető vagy itt létrehozott 
nemzeti értékeket.

Az Értéktárba kerülésre méltó, egyedi és meg-
őrzendő értékekre az Ön javaslatait is várjuk.

Javaslatot postai úton vagy személyesen az 
alábbi címen tehet:

Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal
Hevesi Települési Értéktár Bizottság
3360-Heves, Erzsébet tér 2.

A javaslatokban megjelölt értékeknek a Tele-
pülési Értéktárba történő felvételéről a Hevesi 
Települési Értéktár Bizottság dönt.

Ha a javaslat helyi jelentőséget meghaladó ér-
téket tartalmaz, a bizottság továbbítja a Heves 
Megyei Értéktárba, ahonnan az a Magyar Érték-
tárba, vagy – amennyiben egyediségével és mi-
nőségével a magyarság csúcsteljesítményét kép-
viseli – akár a Hungarikumok Gyűjteményébe is 
bekerülhet.

A Települési Értéktár Bizottság a lakosság 
közreműködésével szeretné megvalósítani a he-
lyi értékek felkutatását, és kér mindenkit, akinek 
tudomása van helyi értékekről, hogy javasolja 
azok felvételét a hevesi értéktárba.

Örömmel várunk minden javaslatot, ötletet!  
Írja meg, vagy mondja el, hogy mit tart védendő 
és megőrzendő értéknek!

Napjainkban a Hivatal étkezdéje a régi Úri Kaszinó épülete

A hevesi szőttes 
2015-től a kulturális örökség része

Hevesen is megalakult a Települési Értéktár Bizottság, melynek feladata összesíteni és rend-
szerezni a város és környéke területén fellelhető települési és tájegységi értékeket, elnökévé 
Gyimesiné Gömöri Ilona főmuzeológust választotta a képviselő-testület. Egy nyilvántartott 
értéke már van városunknak: a hevesi szőttes 2015-től kulturális örökségként szerepel a 
Heves Megyei Értéktár adatbázisában.

Városunk egyik reprezentatív épülete a hajdani Úri Kaszinó a Hősök tere és a Szerelem Al-
fréd út sarkán. Mintegy 20 éve hivatali étkezdeként hasznosul. Annak ellenére, hogy a tör-
ténete során volt bank, pártház, vagy éppen a munkásőrség székháza, eredeti megjelenése 
szinte semmit nem változott.  A régi, száz évvel ezelőtti Heves nemesi hagyományokat őrző, 
mégis polgárosuló arculatának hű őrzője. Ami azért is figyelemreméltó, mert mára a főteret 
körülvevő házsorok szinte teljes egészében kicserélődtek.
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Magas vérnyomás 
– Amit Ön is megtehet
Vérnyomásunk aktuális értéket sok ténye-
ző befolyásolja. Önmagában van egy nor-
mál napi ingadozása is a vérnyomásnak, 
de a fizikai aktivitás, a különböző érzelmi 
helyzetek, a légnyomásváltozás, a fáradt-
ság is jelentősen befolyásolja a vérnyomás 
értékét.

Fontos, hogy csak a nyugalomban – leg-
alább 10 perc pihenés utáni – ülve, a fel-
karon mért vérnyomásértékek hasonlíthatók össze. Ha ilyen 
körülmények között több alkalommal 140/90 Hgmm fölötti 
vérnyomást mérünk és nincs ismert magasvérnyomás betegsé-
günk, vagy a kezelés mellett magasak az értékek mindenképp 
fel kell keresni a háziorvost, aki segít a probléma okának tisz-
tázásában.

Ha a beállított gyógyszeres kezelés mellett időnként kiugrik 
a vérnyomás és nyugalmi helyzetben magas értékeket mérünk 
(160/100 Hgmm vagy magasabb), de nincs egyéb tünetünk 
(szédülés, fejfájás, mellkasi fájdalom, hirtelen látásromlás) 
akkor úgynevezett sürgősségi vérnyomáscsökkentő használa-
ta javasolt. Ezt a gyógyszert a háziorvos felírja, legyen min-
dig otthon. Magas vérnyomásérték esetén el kell szopogatni 1 
tablettát ebből a gyógyszerből, aki izgulós, szorongóbb típus, 
annak javasolt valamilyen enyhe gyógynövény tartalmú, vagy 
orvos által írt szorongáscsökkentő bevétele is. Ezt követően le 
kell pihenni, lazuljunk el és 30-40 percig ne mérjük meg újra a 
vérnyomást, hagyjunk időt a szervezetünknek, hogy rendezze a 
kóros működést.

Ha a 30-40 perc után ismételten mért vérnyomásérték is ma-
gas, akkor még egy sürgősségi vérnyomáscsökkentőt kell be-
venni és ismét pihenni legalább  fél órát.

Az esetek jelentős részében már az első tabletta bevétele után 
rendeződik a vérnyomás, de ha a második tabletta bevételét kö-
vetően sem sikerül elérni a normál vérnyomásértéket, akkor ne 
várjuk tovább, forduljunk orvoshoz.

Nagyon fontos! Ha a magas vérnyomás egyéb tünetekkel is 
jár (fejfájás, szédülés, mellkasi fájdalom, látászavar, hányin-
ger) akkor a sürgősségi vérnyomáscsökkentő bevételét követő-
en azonnal keressük föl orvosunkat.

Dr. Szabó János

Dr. Szabó János rovata: 3 perc az egészségért

Emlőrák miatt évente mintegy 
2600 nő hal meg Magyarorszá-
gon, ezek 30%-a megelőzhető 
lenne a rendszeres szűrővizs-
gálattal.

A korán felismert rák ered-
ményesen gyógyítható. Az em-
lőrák kialakulása szempontjából 
legveszélyeztetettebbek a 45-
65 év közötti hölgyek, számuk-
ra rendszeres behívási rendszer 
működik. Az emlőelváltozások 
egy része felismerhető önvizs-
gálattal és orvos általi tapintás-
sal is, de a legpontosabb képet 
egy röntgenvizsgálat, az úgyne-
vezett mammográfia adja, me-
lyet tapintásos vizsgálat egészít 
ki. 100 résztvevő nőből kb. 6 

esetben nem negatív a lelet, ek-
kor további vizsgálatok szüksé-
gesek, viszont ezeknek az ese-
teknek csak töredéke rosszin-
dulatú elváltozás.

A szűrővizsgálat térítésmen-
tes és nem kötelező, de minden-
képpen javasoljuk, hogy saját 
érdekében éljen ezzel a lehető-
séggel!

Nemes Boglárka /járási ve-
zető ápoló és egészségfejlesztő/

Heves Megyei Kormányhi-
vatal Füzesabonyi Járási Hiva-
tal Népegészségügyi Osztály

További információ: Kovács 
István Zoltán, megyei szűré-
si koordinátor Tel: 06/36-511-
916.

Emlőszűrés a térségben
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Közel 50 fő számára maradt 
emlékezetes a Fővárosi Ál-
latkertben tett látogatás és a 
Nagycirkusz páratlan, nívós, 
nemzetközi előadása, hiszen 
többen még soha nem jártak 
ezeken a helyeken.

Hasonlóan szép, élmé-
nyekben gazdag volt a „Palóc 
túra”, melyet Báder Miklósné 
és munkatársai szerveztek. A 
mátraderecskei Népművészeti 
Házban a gyerekek kipróbál-
hatták a szövést, makkos ki-
tűzőt készíthettek, a felnőttek 
pedig a szén-dioxid gyógygáz-
fürdőben, a „mofetta”-ban tá-
jékozódtak arról, hogy milyen 
egészségügyi problémák ke-
zelésére alkalmas a fürdő, sőt, 
egyesek néhány percre érezhet-
ték is áldásos hatását.

Ellátogattak a recski Népmű-
vészeti Tájházba, majd a Nem-
zeti Emlékparkban az ártatlan 
kényszermunkásokra emlékez-
tek. A siroki várban egy kis tör-
ténelmi visszatekintésre nyílt 
mód, a fáradságot és meleget 
kárpótolta a gyönyörű kilátás. 
Különlegesen szép zarándok-
latot szerveztek Máriapócsra, 
Nemzeti Kegyhelyünkre jú-
lius 20-án, Illés próféta (a gö-
rög-katolikusok egyik) ünne-
pén. Mintegy 40 idős, egyedül-

álló, illetve családos testvérrel 
látogatták meg a Máriapócsi 
Szűzanyát, akinek ebben az év-
ben ünneplik 300 éves könnye-
ző csodáját. Hazafelé Nyírbátor 
két híres, a 15. sz. második fe-
lében épült középkori templo-
mát nézték meg, melyet Bát-
hory István erdélyi fejedelem 
építtetett és ami családjának 
birtokigazgatási központja és 
temetkezési helye lett.

Az augusztus 12-ei „Szer-
telen Szerdán” az Észak- Ma-
gyarországi Régió Máltás ját-
szóbusza és munkatársainak 
kézműves foglalkozása okozott 
örömet a gyerekeknek. Balázs 
Ferencné Erzsike, Perlakiné 
Marika és Sáriné Katika ön-
kéntesek finom gulyást főztek a 
vidám csapatnak a Tóth Tamás 
által adományozott húsból, a 
nyári gyümölcsök zömét pedig 
Balázs József és családja bizto-
sította.

Záró-foglalkozásukon Do-
bi-Barócsi Zsuzsa babgulyása 
volt a meglepetés.  2015 nyarán 
is 10 alkalommal találkoztak, 
mely során sokat játszottak, 
kézműveskedtek, filmet vetí-
tettek, kirándultak, beszélget-
tek, egyszóval szertelenkedtek, 

de – dr. Kürtiné Melik Anna, az 
MMSZ csoportvezetőjének re-
ményei szerint – ismeretekben 
is gazdagodtak.

Sokéves hagyomány, hogy 
december elején Mikulás- és 
karácsonyváró ünnepséget 
szerveznek a Máltával kapcso-
latban lévő családoknak, idő-
seknek. Tavaly december 2-án 
érkezett hozzájuk a Mikulás a 
katolikus plébánia nagytermé-
be. Mintegy 150 fő vett részt 
a rendezvényen, melyen Nagy 
István plébános atya elmélke-
dett az adventről és az ehhez 
kapcsolódó ünnepekről, a Sar-
kifény Zenei Csoport és az Új-
telepi Katolikus Általános Isko-
la diákjai pedig a Mikulást és a 
vendégeket köszöntötték.

Egész éves munkájukért 
és támogatásukért köszö-
net a Máltai Szeretetszolgálat 
Észak-magyarországi Régiójá-
nak, a hevesi Önkormányzat-
nak, a hevesi Háziipari Szövet-
kezetnek, a programok állandó 
önkénteseinek és munkatár-
sainak: Gyarmatiné Etikének, 
Górné Csillának, Ungvári-
né Andinak, Kürtiné Aninak, 
Szarvasné Pannikának, Batki 
Orsolyának, Baloghné Kriszti-
nek, Balázs Norbertnek, Bakos 
Blankának és mindenkinek, aki 
segít abban, hogy a rászoruló 
gyerekek és felnőttek életébe 
programjaikkal és adománya-
ikkal egy kis vidámságot csem-
pésszenek.

Intézményünk tanítói folyama-
tosan törekszenek módszertani 
tudásuk fejlesztésére és meg-
újítására. E tanévben a Jenap-
lan pedagógiával ismerkedtünk 
meg. A gyakorlatban is látva ezt 
az alternatív módszert, úgy ítél-
tük meg, hogy közel áll a kis-
gyermek érzelemvilágához és 
igényeihez, s nem utolsó sor-
ban megvalósítható az iskolá-
inkban. Ennek következtében 
az érintett tanítóink ebben a 
tanévben már alkalmaznak „jé-
nás” módszereket is. 

A Körzeti Tagiskolában a 
2016 szeptemberében induló 
első osztályok egyike „jénás” 
osztály lesz, ahol e módszerre 
épül a nevelő-oktató munka. 
A Hevesi József Általános Is-
kolában 2017 szeptemberében 
hasonló formában kerül beve-
zetésre. 

A Jenaplan pedagógia lénye-
gét az alábbiak szerint tudnám 
a legrövidebben összefoglalni.

A NAT-ra és a kerettantervre 
épülve módszerként alkalma-
zandó Magyarországon. Ennek 
következtében tananyagban, 
követelményben, tankönyvvá-
lasztásban, óraszámban nem 
különbözik a hagyományostól, 

inkább egy „más út a cél elérése 
érdekében”. 

A módszerben központi sze-
repet kap a játék, a beszélgetés, 
a munka és az ünnep. 

A Jenaplan módszer igyek-
szik aktivizálni a gyermekben 
rejlő mozgásvágyat, tevékeny-
ségvágyat, tanulási vágyat, tár-
sas ösztönt. A tanterem hagyo-
mányos bútorokkal, de nem ha-
gyományos módon van beren-
dezve. A tanterem közepén fon-
tos szerepet tölt be a szőnyeg, 
mely sok tevékenység helyszí-
ne a tanítás során. A padok cso-
portokban körben helyezked-
nek el. 

Minden tanítási nap, illetve 
sok óra körbeszélgetéssel és já-
tékkal kezdődik. A beszélgetés, 
mint alapforma központi szere-
pet kap a személyiségfejlesz-
tésben és a tanulásban. 

A körbeszélgetést a blokkóra 
követi. A legtöbb tevékenység 
csoportmunkában folyik. A ta-
nulók együttműködését támo-
gató módszerek alkalmazása 
türelemre, egymás segítésére, 
alkalmazkodásra és önuralomra 
neveli a gyerekeket. Rendkívül 
pozitív hatással van a közösség 
fejlődésére is. 

Kiemelten kezeli a Jenaplan 
módszer a gyermekek életkori 

sajátosságaihoz igazodó játé-
kosságot és az ünnepeket. A ta-
nulócsoportok általában 4 pro-
jektet valósítanak meg a tanév 
során valamilyen témához, pél-
dául az ünnepekhez vagy év-
szakokhoz kapcsolódva.

Az iskolai munka heti terv 
szerint szerveződik, melyet 
megkap a gyerek és a szülő 
egyaránt. A tanulókat szövege-
sen is értékelik a pedagógusok. 

A szülőkkel való együttmű-
ködés fontos alapelv. A szülői 
ház és az iskola kapcsolatának 
erősítésére szolgálnak a családi 
délutánok, a projektzáró prog-
ramok, a közös ünneplések, 
ahol együtt vannak a családta-
gok, a gyerekek és a pedagógu-
sok.

Saját igényeinket és lehető-
ségeinket figyelembe véve kí-
vánjuk beépíteni a pedagógiai 
munkánkba e korszerű, alterna-
tív módszert. 

A Körzeti Tagiskolában már-
ciusban hagyományosan meg-
tartandó nyílt napunkon az ér-
deklődő szülők és pedagógusok 
„jénás” módszert alkalmazó 
órákra is betekinthetnek. 

Szabó Imre Tiborné 
intézményvezető

Új módszer bevezetése a Körzetiben 
és a Hevesi József Általános Iskolában

Szerdánként szertelenkedhettek a Máltások

Állatkertben a hevesi csoport

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hevesi csoportja 2015-ben immár kilencedik éve ren-
dezte meg „Szertelen Szerda” nyári ifjúsági programsorozatát. Gazdag, tartalmas, ese-
ménydús alkalmak voltak azok az együttlétek, melyeken – a szervezőknek, támogatóknak, 
valamint a segítőknek köszönhetően – a fiatalok jól érezték magukat.



Heves
a megye névadója

2016. február KULTÚRA - KÖZÉRDEKŰ 9Hevesi Hírek

Az új személyazonosító 
igazolvánnyal 

igénybe vehető szolgáltatások 
Magyarország Kormánya kiemelt fontosságú céljának tekinti a 
jó állam megvalósítását. A jó államban az állampolgárok haté-
konyan és gyorsan intézhetik ügyeiket, személyesen és elektro-
nikus úton egyaránt. A szolgáltató szemlélet megerősítésének 
és az adminisztratív terhek csökkentésének eszköze a 2016. ja-
nuár 1-jétől kibocsátott, korszerű elektronikus személyazono-
sító igazolvány is. Ez az új típusú okmány nemcsak az adatok 
biztonsága szempontjából jelent naprakész megoldást, hanem 
új elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételét is le-
hetővé teszi. E szolgáltatások a 2016. év során, lépcsőzetesen 
kerülnek bevezetésre. 

Jelenleg az alábbi szolgáltatások vehetőek igénybe az új ok-
mánnyal: 

Ügyfélkapu-resztráció otthonról kényelmesen; Az új igazol-
vánnyal otthonról, a www.ugyfelkapu.gov.hu oldalon is létre le-
het hozni Ügyfélkapu fiókot. A regisztrációhoz csak az igazol-
vány számára és az egyszer használható, az okmánnyal együtt 
megkapott regisztrációs kódra van szükség. Az Ügyfélkapuval 
ezt követően számos ügyet elektronikus úton, személyes hiva-
tali megjelenés nélkül is el lehet intézni. 

Személyazonosító igazolvány érvényességének ellenőrzése 
gyorsan, biztonságosan; Az új személyazonosító igazolvány 
érvényességét az interneten, a Webes Ügysegéd (www.kekkh.
gov.hu /hu /webes ugyseged) használatával bármikor, bárhon-
nan ellenőrizni lehet. 

Gyorsabb, kényelmesebb határátlépés; Az új igazolvány úti 
okmány funkciója kényelmesebbé teszi az Európán belüli uta-
zásokat, ugyanis (előzetes regisztráció után) minden olyan ha-
tárátlépésnél felhasználható, ahol a schengeni, vagy más állam-
közi egyezmények által szabályozott, tehát pl. zsilipkapus be-
léptető rendszerek üzemelnek. A zsilipkapus rendszerek hasz-
nálata az utazók kényelmét, a gyors határátlépést, valamint a 
várakozási idő rövidítését szolgálja. 

Belső rendészeti felhasználás; Az új okmány egyes rendé-
szeti feladatokat (pl. közúti ellenőrzés) is egyszerűbbé tesz. Az 
igazoltatást végző rendőr egy speciális, minősített mobilalkal-
mazással beolvashatja az igazolványt és lekérdezheti a nyilván-
tartásból az ahhoz tartozó információkat, ezzel hitelesítve az 
igazolványon olvasható adatokat. Ezzel a hatósági személyazo-
nosítás egyszerűbbé válik 

A már elérhető szolgáltatásokon túl 2016 februárjától további 
szolgáltatások és felhasználási lehetőségek kerülnek lépcsőze-
tesen bevezetésre, többek között az alábbiak: 

PIN kód aktiválása, cseréje: Az új személyazonosító igazol-
vány azonosítási, illetve elektronikus aláírási funkcióit az első 
használat előtt aktiválni kell az ehhez tartozó, előre megadott 
PIN kódok segítségével. Az aktiválás után lehet beállítani az 
új kódokat. Az aktiválás és az új PIN kód megadása 2016 feb-
ruárjának első felétől az okmányirodai és kormányablak ügy-
félszolgálatokon, 2016 februárjának második felétől pedig már 
otthonról, elektronikus úton is lehetséges lesz. 

A chipen található adatok és az ahhoz hozzáférési jogosult-
sággal rendelkező szervezetek ellenőrzése; 2016 februárjától 
minden állampolgár ellenőrizheti az okmányirodák és kormá-
nyablakok ügyfélszolgálatain, hogy személyazonosító igazol-
ványának chipje milyen adatokat tárol, és azokhoz mely szer-
vek férhetnek hozzá. 

TAJ-hez való gyorsabb hozzáférés az egészségügyi ellátás 
során, illetve a sürgősségi egészségügyi intézkedés megköny-
nyítése érdekében; Az új okmány révén az egészségügyi in-
tézmények és ellátó szervezetek munkatársai - sürgős ellátást 
igénylő esetekben akár az állampolgári hozzájárulás hiányá-
ban is - rövidebb idő alatt hozzáférhetnek a paciens TAJ-hez. 
Az ehhez szükséges technikai feltételek kiépítése, az intézmé-
nyek kártyaolvasó eszközökkel való ellátása jelenleg is folya-
matban van, a szolgáltatás bevezetése 2016. április végétől 
várható. 

Adóazonosító jelhez és a kapcsolódó adatkörhöz való gyor-
sabb hozzáférés az adóhatósági ügyintézés során: Az új sze-
mélyazonosító igazolványból a NAV ügyfélszolgálatain lehet-
séges az adóazonosító jel kiolvasása. A szolgáltatás bevezetése 
2016. április végétől várható. 

Az itt bemutatott, valamint a 2016-os év folyamán beveze-
tésre kerülő további szolgáltatásokról, illetve az új okmány-
nyal kapcsolatos legfrissebb információkról bővebben a www.
kekkh.gov.hu /Eszemelyi honlapon olvashatnak, valamint a 
Kormányzati Ügyfélvonaltól (a 1818 telefonszámon) kaphat-
nak tájékoztatást.

Ez itt a kérdés Shakespeare után 
szabadon. Ez a kérdés, nem kér-
dés egész évben, a válasz egyér-
telműen: YES, YES, YES! De így 
Valentin nap körül az ember kicsit 
elbizonytalanodik, főként, ha vi-
rágszakmában dolgozik. Ugyanis 
azt látom, hogy még a szerelme-
sek tábora is megoszlik. Sokan lel-
kesen készülnek, már napokkal a 
nagy nap előtt jönnek, ajándékot 
válogatnak, ötletelnek, néha már 
fárasztóan sokat pepecselnek, 
mire valami kedves apróságot vá-
sárolnak. Aztán sokan mások ver-
set írnak – szerelmeset, őszintét, 
szépet, érzékenyet. Köszönet érte 
minden pályázónak. Eredményhir-
detés és a két győztes vers a kö-
vetkező számban.

Mások viszont úgy gondolják, 
hogy ez egy hülye amerikás szo-
kás, amit próbálnak ránk erősza-
kolni.

Fujj, fujj, -p, p, p! Igaz, valóban 
nem egy mélyen gyökerező, ősi 
magyar szokás. Nekem sincs meg 
az a rész, hogy Árpád apánk vö-
rös rózsát puhított a nyereg alatt. 
Na, de hát, ha jól tudom, a Miku-
lást sem mi találtuk fel, mégis el-
jön minden évben és senki sem 
falazza be a kéményét. Igen, való-
ban ilyenkor a vörös rózsa ára az 
egekbe szökik, és elérheti akár a 
négy gombócos fagyi árát is, ami 
tényleg sokkoló. De nézzük meg, 
mit kaphatunk négy gombóc fa-
gyi árán! Egy szál rózsát. Tényleg 
csak egy szál rózsát? Aki vett már 

valaha virágot, tudja, hogy sokkal 
többet – egy valódi szerelmi vallo-
mást:

– Szeretlek!
– Imádlak!
– Megőrülök érted!
– Nélküled az életem sivár 
   sivatag.
– Ha nem látlak, szenvedek.
– Elepedek érted.
– Meghalok egy csókodért…

Mikor mondtad a párodnak 
bármelyiket is? …. Mondtad-e va-
laha? … Egy szál rózsa elmond-
ja helyetted mindet. És akkor, mint 
egy varázsszóra, fanfárok szólnak, 
petárdák robbannak, tüzijátékok 
beindulnak, szemek könnybe lá-
badnak, szívek elérzékenyülnek, 
lelkek megnyílnak, csókok hulla-
nak!

Egy szál rózsa… és csoda tör-
ténik!

Visszatérve az alapkérdésre, 
én azt mondom TO LOVE! És mi-
vel a fagyi úgyis hideg, vegyetek 
egy szál rózsát, mely elmondja he-
lyettetek, hogy: Szeretlek! Imádlak! 
Megőrülök érted! …

Háger József

A legszebben beszélő tanulóink
A korábbi évek hagyományait követ-
ve február első hetében, idén is meg-
rendezték a Kazinczy szépkiejtési ver-
senyt a hevesi Művelődési Központ-
ban. Az emeleti klubban a versenyző-
ket, felkészítő tanáraikat Gottschalk-
né Kis Katalin művelődésszervező kö-
szöntötte, majd bemutatta a zsűri tag-
jait: Veresné Kiss Kamilla pedagógust 
a Hevesi Körzeti Általános Tagiskola 
tanárát, Kovács Sándor pedagógust a 
Hevesi József Iskolából és Gyimesi At-
tilát az Újtelepi Katolikus Általános 
Iskola pedagógusát a zsűri elnökét, 
akik magyar szakos tanárok.

A versenyzők két kategóriában 
mérették meg magukat. Elő-
ször a szabadon választott 
prózai szöveget olvasták fel, 
majd az I. kategória verseny-

zői a Csodaszarvas című, míg a II. kategó-
ria diákjai Lőrincze Lajos: A tolvajnyelv-
ről a fiatalabb nemzedéknek című művével 
birkóztak meg.

Heves városában az említett két korcso-
porton kívül még az alsó tagozat 3-4. osz-
tályos tanulói is részt vettek a szép magyar 
beszéd versenyén. Ezért a zsűri három kor-
csoportban hirdethetett eredményt.

A zsűri döntése után a következő sor-
rend alakult ki:

5-6. osztályos korcsoportban:
1. helyezett: Fodor Anikó- Újtelepi Ka-

tolikus Általános Iskola
Felkészítő tanár: Abriháné Karniczki 

Csilla

2. helyezett: Sárándi Petra –Körzeti Ál-
talános Tagiskola

Felkészítő tanár: Veresné Kiss Kamilla
3. helyezett: Czékmány Rebeka- Kom-

polt – Nagyút Általános Iskola
Felkészítő tanár: Barta Beáta
7-8. osztályos korcsoportban
1. helyezett: Nagy István – Eötvös József 

Református Oktatási Központ
Felkészítő: Bardiné Bohácsi Anikó
2. helyezett: Srtider Dóra – Kompolt – 

Nagyút Általános Iskola
Felkészítő: Batáné Sóter Katalin
3. helyezett: Lukács Emma – Újtelepi 

Katolikus Általános Iskola
Felkészítő – Abriháné Karniczki Csilla
Alsó tagozatos korcsoport 3 -4. osztá-

lyosok:
1. helyezett: Kis Márton Tamás –Újtele-

pi Katolikus Általános Iskola

Felkészítő: Tajti Ferencné
2. helyezett: Pusoma Erzsébet – Hevesi 

József Általános Iskola
Felkészítő: Nagyné Agócs Krisztina
Minden résztvevő az Oktatási Hivatal 

által készített emléklapot vehette át. A he-
lyezettek oklevelet és könyvet kaptak aján-
dékba.

Az 5-6. osztályos kategóriában külön ok-
levelet kapott az első helyezett Fodor Ani-
kó, melyet Péchy Blanka színművésznő 
aláírása tette még értékesebbé.

A Művésznő 1960-ban tett alapítványa 
indította el a Kazinczyról elnevezett Szép 
Magyar Beszéd versenyt, amely az eltelt 
évtizedek során országos mozgalommá 
vált.

Gratulálunk a versenyzőknek és kö-
szönet a felkészítő tanároknak a munká-
jukért!

Szeretni vagy nem szeretni?A Magyar Kultúra Napja
„A kultúra minden nemzet alap- 
igazsága, a kultúra soha nem 
lehet alku tárgya…”

A Hevesi Kulturális Köz-
pont Könyvtár Tagintézménye 
a MAGYAR KULTÚRA NAP-
JA tiszteletére 2016. január 21-
én műveltségi vetélkedőt szer-
vezett 7-12. osztályos tanulók 
részére. Könyvtárunk sok éves 
hagyománya ez már, hiszen az 
első ilyen vetélkedőt a milleni-
um alkalmából hirdettük meg.

 A korábbi évek tapasztalata 
és sikere alapján osztályonként 
egy csapat jelentkezését vártuk, 
így összesen 13, 3 fős  csapat 
nevezett a megmérettetésre az 
első helyért.

A tizenegy fordulós vetél-
kedőn a tanulóknak az iroda-
lom, történelem, képzőművé-
szet, zene, sport, de a tudomány 
egyéb területéről is össze kel-
lett mérni tudásukat. Ha vala-
mennyi válasz helyes volt, ak-
kor összesen 181 pontot tudtak 
szerezni. A csapatok fantázi-
anevekkel versenyeztek, így a 
résztvevők a következők vol-
tak: ÁLD, ÁSOKK, BLM, EJ-
ROK LÁNYAI, HEVESI SI-
RÁLYOK, IFJONCOK IFJÚ 
TITÁNOK, MENŐ MANÓK, 
SAJTKUKACOK, SZÍN-
ÉSZEK, 10.a, ÚJTELEPI GÉ-
NIUSZOK és az ÚJTELEPI 
TRIUMVIRÁTUS.

Az általános műveltséget, 
tudást próbára tevő feladatok 

megoldása és értékelése után a 
következő végeredmény szüle-
tett:

I. helyezett a HEVESI SIRÁLYOK 
(EJROK 10.b.)
Danyi Zsolt, Maczky-Kő Bene-
dek, Kovács Noel
II. helyezett az IFJONCOK (Kör-
zeti Általános Tagiskola 7.a.)
Regéczi Zsófi, Szász Alexandra, 
Kovács Bálint
III. helyezett az ÁLD (EJROK 9.b.)
Tari Levente, Horanek Dávid, Öt-
vös Ádám

A csapatoknak az oklevelet és 
jutalmakat a vetélkedő értéke-
lése és összegzése után Gyime-
siné Gömöri Ilona Főmuzeoló-
gus adta át.

Gratulálunk valamennyi 
résztvevőnek! A jó hangulat 
mellett tudásukat is valameny-
nyien bizonyították. Köszön-
jük mindenkinek, aki munkájá-
val, támogatásával, valamilyen 
formában hozzájárult a ma-
gyar kultúra ily módon történő 
megünnepléséhez.

Szóné Kovács Márta
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Február 16. (kedd) 14.00
ÜDVÖZLET HEVESRŐL
Ingyenes múzeumpedagógiai foglalkozás kisis-
kolásoknak. Játékos ismerkedés a régi hevesi 
utcákkal, terekkel, épületekkel. Képeslap-készí-
tés. 
Max. 25 fős iskolai csoport jelentkezését várjuk, 
egyeztetés alapján a 20/203-1709-es telefonszámon. 
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény

Február 19. (péntek) 17.00
„A BÖJT LÉNYEGE 
KERESZTYÉN SZEMMEL”
Gordos Attila egerlövői lelkész szolgálatával
Helyszín: Eötvös József Református 
Oktatási Központ aulája

Február 20. (szombat) 14.00
A CSODA-VÁR ÓVODA FARSANGI BÁLJA
Belépő: gyerek: 300,- Ft, felnőtt: 500,- Ft
Helyszín: Újtelepi Katolikus Általános Iskola 
tornaterme

Február 20. (szombat) 15.00-18.00                  
A KEREKERDŐ ÓVODA 
FARSANGI MULATSÁGA
Belépő: gyerek: 300,- Ft, felnőtt: 600,- Ft
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Február 21.  (vasárnap) 09.00-14.00
GYERMEK LABDARÚGÓ TORNA 
- BOZSIK PROGRAM 
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Február 21. (vasárnap) 14.00
12 FORDULÓS VÁROSI 
SQUASH BAJNOKSÁG  - 2. forduló
Nevezési díj: 2000,- Ft/fő
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Február 24. (szerda) 16.00
KÉPES MÚLTIDÉZŐ
Mátyás-nap előestéjén a régi hevesi szokások fe-
lelevenítése. Hogyan éltek és hogyan ünnepeltek 
a régi Hevesen? Vetítés a fotóarchívum képeiből. 
Teadélután, beszélgetés, zenehallgatás.
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény

Február 25. (csütörtök) 17.00
MEGEMLÉKEZÉS 
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény

Február 27. (szombat) 14.00
I. BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS 
– HEVES-FÜZESABONY
Helyszín: Sportpálya

Február 27. (szombat) 14.00
VÁROSI FARSANG
Jelmezes bemutató városunk 
iskoláinak csoportjaival, egyéni jelmezesekkel.
Helyszín: Művelődési Központ

Február 27. (szombat) 18.00                   
FELNŐTT FÉRFI KÉZILABDA 
BAJNOKI MÉRKŐZÉS 
(HEVES –VÁC)
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Február 28. (vasárnap) 09.00
GYERMEK LABDARÚGÓ 
TORNA- BERZE KUPA  
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Március 2. (szerda) 16.30 
HOL A TOJÁS, PIROS TOJÁS? 
- Hímes tojások a putnoki Gömöri Múzeum és 
Zsuponyóné Ujváry Mária gyűjteményéből. Meg-
nyitja és bemutatót tart Zsuponyóné Ujváry Mária 
gömöri tojásíró, múzeumigazgató
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény

Március 4-5. (péntek-szombat) 
KÁRPÁT-MEDENCEI 
BIBLIAISMERETI VERSENY
3 fős csapatok megmérettetése Erdély, Kárpátal-
ja, a Felvidék, a Vajdaság és Magyarország refor-
mátus középiskoláiból
Helyszín: Eötvös József Református 
Oktatási Központ aulája

Március 06. (vasárnap)                     
ORSZÁGOS AKROBATIKUS 
ROCK AND ROLL VERSENY
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Március 11. (péntek) 14.00
48-AS HELYTÖRTÉNETI CSAPATVERSENY
Játékos szabadtéri helytörténeti csapatverseny. 
(4 fős csapatok jelentkezését várjuk a 20/203-
1709-es telefonszámon)
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény, Főtér

Március 13. (vasárnap) 08.00-14.00
SBS. KFT. TEREMLABDARÚGÓ 
HÁZI BAJNOKSÁG 
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
 
Március 13. (vasárnap)
III. HEVESI BETYÁR TEPERTŐSÜTŐ 
VERSENY ÉS IV. PÁLINKA MUSTRA
A szórakozásról helyi fellépők és meglepetés 
sztárvendég gondoskodnak.
A részleteket keresse majd a plakáton!
Helyszín: Művelődési Központ környéke

Március 13. (vasárnap) 17.00                     
FELNŐTT FÉRFI KÉZILABDA 
BAJNOKI MÉRKŐZÉS (HEVES –EGER)
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Március 14. (hétfő)
3D MOZI 
Jegyárak: felnőtt: 1.200,- Ft, 3D 1.400,- Ft
nyugdíjas, diák: 1.000,- Ft, 3D 1.300,- Ft
A filmek listáját keresse a plakáton!
Helyszín: Művelődési Központ

Március 14. (hétfő) 09.00-14.00                   
GOMBASZEGI MIKLÓS 
TEREMLABDARÚGÓ EMLÉKTORNA 
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Március 15. (kedd) 14.30
’48-AS FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE
A busz 14.30-kor indul a Művelődési Központ elől. 
Koszorúzás a császi sírkertben, majd a Polgár-
mesteri Hivatal előtti 48-as emlékműnél. 
Ünnepi műsor a Művelődési Központban

Március 19. (szombat) 10.00 – 16.00
TOJÁSÍRÁS A HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNYBEN
Tojásírás viasszal, gömöri minták alapján Zsuponyó-
né Ujváry Mária gömöri tojásíró, múzeumigazgató 
vezetésével
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény

Február 28. (vasárnap) 14.00
HEVES VÁROSI BOWLING BAJNOKSÁG
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Programajánló
… egy alföldi, virágzó, él-
hető kis város szeretnék 
lenni. Ehhez kell a benne 
élő emberek nyugalma, 
kiegyensúlyozottsága, de-
rűje, mentális és fizikális 
egészsége. Ennek alapve-
tő feltétele a biztonság, a 

stabil jövőkép, ami a megbízható munkahelyek-
ből fakad. Kellenek a civil szervezetek, amik kö-
zösségeket kovácsolnak. Meghatározó a kelle-
mes környezet, ami személyiség formáló erővel 
bír. Ezekért csak mi, itt élő emberek tehetünk, 
összefogással, egymás megbecsülésével, megis-
merésével és elismerésével. Ehhez nagy segítsé-
get adhatnak a különböző kulturális, sport, és 
más közösségi programok, aminek a feltételei 
nagyrészt adottak, csak meg kell látni, és oko-
san kell élni vele.

(Vass Lászlóné főnővér)

… egyetlen dolgot kívánnék: 
a lakóim úgy viselkedjenek 
másokkal, mint ahogyan 
másoktól elvárják, hogy ve-
lük viselkedjenek.

(Megyeri István 
kapitányságvezető helyettes)

…kivetném magamból 
azokat az embereket, 
akik szégyent hoznak 
rám, akik magatartá-
sukkal, cselekedeteikkel 
a város megítélését ne-
gatívan befolyásolják. 
Ha szóba kerül a nevem, 
csak pozitív csengés-
sel történjen, ne „a már 

megint Heves” felkiáltással, mint a múltban 
oly sokszor. Szeretném, ha a lakók vigyázná-
nak a tisztaságra, hiszen az is rólam, rólunk 
formál véleményt. Legyenek az itt élők türel-
mesebbek és megértőbbek egymással, legye-
nek közös céljaik, jó kezdeményezések, amiért 
összefoghatnak.

(Jakab Tibor természetfotós)

…egy élettel teli, pezsgő város 
szeretnék lenni! Olyan, ahol az 
embereket egy dolog érdekel: 
az, hogyan juthat előre a vá-
ros. Ahol elfogadják a másikat 
és örülnek egymás sikereinek, 
ahol az erősek segítik a gyen-
gét, ahol tisztelik, megtisztelik 

az időseket azzal, hogy kikérik a véleményüket. 
Ahol meghallgatják a fiatalok álláspontját, hiszen 
ez a város nekik is épül. Ahol fontos szerepet tölt 
be az összetartó emberi közösség, ahol a vezetés 
kikéri és elfogadja a szakemberek véleményét. 
Ahonnan nem akarnak elmenni gyermekeink, ahol 
biztonságban és otthon érzik magukat az emberek, 
és ahol mindenki megtalálja az igényeinek meg-
felelő kikapcsolódási és feltöltődési lehetőségeket. 
Mindezek megteremtése kétségkívül nem könnyű 
feladat! Tudatos városvezetői döntéseket és ke-
mény munkát követel, ám sok apró lépéssel megle-
pő - szemmel látható - eredményeket lehet elérni.
(Gottschalkné Kis Katalin művelődésszervező)

…olyan város szeretnék lenni, 
ahol van már strand, hiszen az 
valóban jó lenne, meg munkahe-
lyek, rend és biztonság, ahol az 
idegenforgalom virágzik. Ez mind 
sarkalatos kérdés, hozzátartozik 
az emberek jó komfortérzetéhez.

(Forgácsné Szerecz Ágnes 
elszármazott hevesi lakos)

… azt szeretném, hogy nyíljon meg a strand, hi-
szen emlékszem még, hogy régen rengeteg külföl-
di járt ide a gyógyvíz miatt, és a gyerekeket sem 
kellene máshová hordani a nyári melegben. Ez jó 
bevételt hozna, és fejlődne az idegenforgalom. Azt 
is szeretném, hogy a lakosság fordítson gondot a 
környezetére, mert egy szépen rendben tartott vá-
rosban kellemesebb az emberek közérzete. Legyen 
több üzem, ami munkalehetőséget biztosít nem 
csak az itt élőknek, hanem a környék lakosainak 
is, akiknek így nem kellene hosszú órákat tölteni a 
munkába járással. És kívánnám, hogy a legköze-
lebbi útfelújításkor a Radnóti út is sorra kerüljön.

(Petróczki László nyugdíjas)

Megkérdeztük: 
Ha én lennék Heves...

MEGHíVó
Tisztelettel meghívom Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25. 16.30 óra-
kor tartandó munkaterv szerint testületi ülésére. Megjelenésére számítok! Helyszín: Hivatal - Tanácsterem

Sveiczer Sándor, polgármester         
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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: telefonos egyeztetés alapján 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: telefonos egyeztetés alapján
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. december hónapban születettek:
Farkas Rikárdó Rodrigó  (an: Farkas Erzsébet) Dankó u.
Molnár Anna  (an: Kőműves Éva) Somogyi u.
Csomós László Richárd  (an: Ferov Krisztina) Arany J. u.
Lólé Tifani Leila  (an: Kállai Linda Jolán) Hellebronth B. u.
Ficsór Zalán  (an: Krisztián Erzsébet) Szent István u.
Burai Gergő Simon  (an: Kovács Aranka) Fő út
Kimák Jázmin  (an: Kovács Bettina) Ősz u.
Keskeny Mirjam Tina  (an: Keskeny Katalin) Hellebronth B. u.
Kállai Bence  (an: Varga Alexandra) Kodály Z. u.
Simon Sára  (an: Urbán Krisztina) Erkel F. u.
Horváth Zsófia Szonja  (an: Molnár Beáta) Cseplye u.
Molnár Karolina  (an: Molnár Tünde Aranka) Arany J. u.
Pál Balázs  (an: Juhász Ágnes) Batthyány út.
 
2015. december hónapban elhunytak:
Bencsik Lászlóné (szül: 1925.) Bródy S. u., Patyi Józsefné (szül: 1923.) 
Szerelem A. út, Tábori Lajos (szül: 1951.) Bethlen G. u., Pataki Lászlóné 
(szül: 1934.) Batthyány út, Balog Lajosné (szül: 1959.) Szent I. u., Fekete 
József Rudolf (szül: 1936.) Semmelweis u., Sári Sándorné (szül: 1927.) 
Fő út, Gaskó Ernőné (szül: 1933.) Vasvári P. u., Vrabecz Józsefné (szül: 
1940.) Erzsébet tér, Horváth Mihályné (szül: 1925.) Álmos u.

HEVES VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

II. évfolyam, 2. szám – 2016. február
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

Hevesi Hírek

Január 31-én elkezdődött az 
idei év 12 fordulós bajnoksága, 
melynek befejeztével a legjobb 
nyolc forduló összege számít 
majd. A szervezők díjazni fog-
ják a legjobb csapatot, a leg-
jobb egyéni versenyzőt és az 
egy sorozatban legtöbb pontot 
dobó játékost.

Az 1. forduló eredményei:
I. helyezett csapat: 
Földművesek 

II. helyezett csapat: 
Sprint 2016 
III. helyezett csapat: 
Bott-Mancs 
Legjobb játékos:
Tóth Antal 
Sorozatban legtöbb pontot 

szerzett játékos: 
Szabó Róbert 
Részletes játékszabály és ne-

vezés: a Heves Városi Sport- és 
Rendezvénycsarnokban.

A
z újonc kategó-
riát - 2003-ban 
születettek - há-
rom versenyzőnk 
képviselte. Tóth 

Lilla a 600 méteres síkfutásban 
állt rajthoz, és 1:58 perces idő-
vel ezüstérmet, Balog Márton 
pedig súlylökésben indult és 
10,98 méteres lökésével arany-
érmet nyert. Megyeri Dávid két 
számban versenyzett: távolug-
rásban 453 cm-es, míg az ötös 
ugrásban 12,12 méteres ered-
ményével egyaránt a dobogó 
legfelső fokára állhatott. Ők az 
idén indultak először hivatalo-
san országos bajnokságon.

A serdülő lányok súlylökő 
versenyében kettős hevesi siker 
született: Gulyás Johanna 11,53 
méteres lökéssel aranyérmes, 
míg Balog Daniella 11,12 mé-
teres eredményével ezüstérmes 
lett. A fiúk között Somodi Bá-
lint 14,13 méterrel aranyérmet, 
míg Előházi Dániel 11,52 mé-
terrel bronzérmet nyert. Ugyan-
ebben a versenyszámban Zaz-
ravecz Tamás 10,25 méteres 
lökése a 4. helyhez volt elég. A 
serdülők között egy atléta kép-
viselte a csapatot: Nagy Zsom-
bor a 600 méteres síkfutásban 
szerzett aranyérmet.

Az ifik között Sipos Csen-
ge az 50 méteres síkfutásban 
6,8 másodperces idővel arany-
érmet, míg a 300 méteres sík-
futásban 45 másodperces ered-
ménnyel, ezüstérmet nyert. 
Szatló Nóra súlylökésben ver-
senyzett és 14,37 méteres ered-
ményével aranyérmet hozott 
haza. A fiúknál Kovács László 
új egyéni rekordot jelentő 16,20 
méteres eredménnyel az 1., míg 
Tóth Árpád 12,78 méterrel a 4. 
helyen végzett.

A junior fiúk között Hol-
ló Henrik súlylökésben indult, 
és 14,02 méteres eredménnyel 
maga mögé utasította a mezőnyt.

Felnőtt versenyzőnk, Det-
rik Balázs 15,78 méteres ered-
ményt ért el úgyszintén a súly-
lökésben, és ezzel 2. lett a me-
zőnyben. 

A Budapest Nyílt Fedett Pá-
lyás Bajnokságon Detrik Ba-
lázs ezüstéremmel ünnepelte 
21. születésnapját, amit 16,07 
méteres teljesítményével érde-
melt ki.

Holló Henrik junior korosz-
tályú súlylökőnk a tavalyi váll-
műtétje után most tért vissza a 
fedett pályás mezőnybe, és re-
mekül szerepelt: 14,25 méteres 
lökésével bronzérmet nyert.

Kovács László idén már ifjú-
sági korú versenyzőként, 16,05 
méterrel végzett az első he-
lyen súlylökésben. Tóth Árpád 
ugyanitt versenyzett, 12,88 mé-
teres lökése egyéni legjobbja, 
amellyel a nyolcadik helyet si-
került megszereznie.

Szatló Nóra számára sem 
okozott problémát a korosztály-
váltás. Ő is súlylökésben indult 
és 14,25 méteres teljesítményé-
vel magabiztosan nyert.

Sipos Csenge ifjúsági korosz-
tályúként a 42 fős felnőtt női me-
zőnyben állt rajthoz a 60 méteres 
síkfutásban. Sajnos nem sikerült 
a legjobbak közé verekednie ma-
gát. Az est folyamán 200 méte-
res síkfutásban is indult, ahol 
26,98 másodperces eredmény-
nyel, a 12. helyet szerezte meg. 

Hevesi szempontból külö-
nös hangulatú volt az idei Ser-
dülő és Újonc Fedettpályás 
Országos Atlétikai Bajnokság, 
ugyanis hosszú évek után most 
történt meg először, hogy dobó-

atlétáink nem álltak rajthoz. Ők 
később, Szombathelyen mérik 
össze erejüket az ország leg-
jobbjaival. A szombati napon 
így „mini” küldöttség képvisel-
te városunkat.

Tóth Lilla az újonc lányok 
között állt rajthoz a 2000 méte-
res síkfutásban. Nem volt egy-
szerű a dolga, hiszen tizenha-
tan indultak, de így is sikerült 
az igen előkelő, ötödik helyet 
megszereznie. Ráadásul 7:34 
perces időeredményével új 
egyéni rekordot állított föl.

Megyeri Dávid az újonc fiúk 
között, az ötös ugrás verseny-
számában indult, ahol össze-
sen huszonegyen versenyeztek. 
Dávid eddigi legjobb egyéni 
teljesítményével, 12,29 méte-
res ugrással fejezte be a küz-
delmet, ami a hatodik helyhez 
volt elegendő, bár eredménye 
megegyezett az 5. helyezetté-
vel. Míg a tavalyi országos baj-
nokságon 12 méter fölötti ered-
ménnyel már dobogóra lehetett 
állni, az idén ez csak a nyolcas 
döntőhöz volt elég. 

A szombati versenynapon 
felnőtt sikerek is születtek: Det-
rik Balázs 15,69 méteres lökés-
sel aranyérmes lett, Szatló Nóra 
pedig, aki az idén fogja betölte-
ni a 16. életévét, a felnőttek me-
zőnyében lett bronzérmes!

Vasárnap a serdülő fiúk kö-
zött 3000 méteres síkfutásban 
indult Nagy Zsombor, akinek 
ezúttal nem sikerült a legjobbak 
közé verekednie magát,

Megyeri Dávid viszont az 
Ikarus BSE 4×200 méteres vál-
tójának tagjaként ezüstérmet 
hozhatott el, távolugrásban pe-
dig 470 cm-el, egyéni legjobb 
eredményével az 5. helyen vég-
zett a huszonegy indulóból.

Gratulálunk versenyzőinknek, 
és edzőjüknek, Kovács Gyulá-
nak, aki bebizonyította, sporto-
lói több szakágban is képesek 
országos szintű eredményre!

A hevesi atléták év eleji 
versenyeinek mérlege

Bowling bajnokság

Remek szerepléssel indították 2016-ot a hevesi atléták. A 
Nyíregyházán megrendezett fedett pályás versenyen a 15 
sportolónk összesen 17 számban állt rajthoz, és két negyedik 
helyezéssel, 1 bronz-, 4 ezüst- és 10 aranyéremmel tért haza!

Az idén 8. születésnapját ün-
neplő Hevesi Karate Klub ver-
senyzői – Lévai Béla mester 
irányításával – 33 arany-, 34 
ezüst-, 54 bronzéremmel és 
persze sok-sok edzéssel telt 
órával zárták a tavalyi évet. 

A 2015-ben megrendezett 
megmérettetéseken való sze-
replés volt az alapja a klub baj-
noka versenynek is. A ponto-
kat összesítve (arany 3 pont, 
ezüst 2 pont, bronz 1 pont) az 
alábbi eredmények születtek:

Lány KATEGóriA:
1. helyezett Racsek Réka
2. helyezett Bakos Noémi
női KATEGóriA:
1. helyezett Budai Kitti
2. helyezett Sallai Batrix és 
    Udvarhelyiné Szabó Mária
3. helyezett Sallai Nóra és 
    Tóth Anett
Fiú GyErEK (7-9 év) 
KATEGóriA:
1. helyezett Divald Mátyás
2. helyezett Racsek Zoltán
3. helyezett Prokai Teodor
Fiú (10-12 év) KATEGóriA:
1. helyezett Divald Dominik
2. helyezett Szabó Dávid
3. helyezett Kis Márton

Gratulálunk az elmúlt évi 
szép eredményekhez, csak 
így tovább! HAJRÁ HEVES!

Karate
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A Hevesi LSC felnőtt csapata janu-
ár közepén kezdte meg a felkészü-
lést: heti 3 edzés és egy mérkőzés 
szerepel a programunkban. Részt 
veszünk a téli nagypályás műfüves 
bajnokságban, ahol saját csopor-
tunkat megnyertük, és bekerültünk 
a negyeddöntőbe. Február 6-án az 
Egerszalók ellen 3:1-re nyertük a 
meccset, így Nagyréde, Borsodná-
dasd és Jászárokszállás mellett mi 
is továbbjutottunk.

Február 21-én játszunk a Ma-
gyar Kupában Abasáron, a követ-
kező hétvégén, február 27-én pe-
dig Hevesen kezdődik a bajnok-
ság, ekkor Füzesabony csapatával 
mérkőzünk.

A keretünk változott az őszhöz 
képest. Távozó játékosok: Betem-
buk Zsolt, Zsidó László, Vadnai Bá-
lint – Tarnaméra, Ballagó Tamás 
- Jászszentandrás, Csőke Bence – 
Anglia, Bóta Balázs és Nagy Alex- 
csapata még nem ismert. Minden 
távozó játékos nagyon korrekt volt, 
személyesen kerestek meg. Meg-
értem az indokaikat - iskola és 
munkahelyi elfoglaltságok miatt 
nem tudják az edzéseket vállalni -, 
és ezúton is sok sikert kívánok ne-
kik a továbbiakban!

Érkező játékosok: Horváth Pé-
ter – Markaz, Vernyik Dávid – 
Nagyréde, Fejes Levente – Eger

Újoncainknak jó beilleszkedést 
és eredményes játékot kívánok!

Besenyei Ferenc
játékos-edző

Besenyei Ferenc lett a gólkirály 

Harmadszor
kupagyőztes a Hevesi LSC

Scheili Zsolt, a Heves SE férfi 
kézilabda csapatának edzője 
szerint ez a torna a felkészü-
lést szolgálta, jó alkalmat te-
remtett arra, hogy felmérje a 
csapat erősségeit és azokat a 
területeket, ahol van még mit 
javítani.

A lejátszott két mérkőzés 
hasznos és tanulságos volt, a 
fő cél nem feltétlenül a győze-
lem lett volna, hanem az, hogy 
megnézze, ki, hol tart. Ettől 
függetlenül nem örül annak, 
hogy a második helyen végez-
tek, hiszen benne volt a pakli-
ban az is, hogy nyernek, vagy 
döntetlent játszanak egy erős 
ellenféllel.

A második mérkőzésünket a 
Kunszentmárton csapatával ját-
szottuk, akik jelenleg a Dél-ke-
leti tabella élén állnak, tehát 
mindenképpen egy jó gárdával 
rendelkeznek. Parázs, feszült 
hangulatú meccs volt, melynek 
voltak olyan szakaszai, ahol ki-
fejezetten jól működött az össz-
játék, amire lehetett támaszkod-
ni. Két hét van a pontvadászat 
kezdetéig, addig megpróbáljuk 
erősíteni azokat a területeket, 
melyek arra szorulnak. Alapve-
tően optimista vagyok, mert lá-
tom, hogy jó irányba haladunk, 

de azt azért sajnálom, hogy nem 
sikerült a kupát itthon tartani - 
összegezte az edző a tapaszta-
latokat.

Makó Nándor, a női csapat 
trénere szerint is elérte célját 
a torna, jól szolgálta a felké-
szülést, minden kerettag le-
hetőséget kapott és kellemes 
hangulatú, színvonalas mérkő-
zéseket láthatott a közönség. 
Ők a napot egy félévzáró va-
csorával tették teljessé. A jövő 
héttől folytatódik a munka, a 
női csapat heti négy edzéssel 
készül teljes erőbedobással a 
hamarosan induló bajnokság 
fordulóira.

A mérkőzések az alábbi eredmé-
nyeket hozták:
1. Heves SE—Bőcsi KSC (ffi) 
22-20
2. EJROK Heves SE- Alsózsolca 
(női) 23-15
3. Bőcsi KSC—Kunszentmárton 
(ffi) 21-25
4. EJROK Heves SE –Alsózsolca 
(női) 24-22
5. Kunszentmárton—Heves SE 
(ffi) 26-25
A férfi csapatok rangsora:
1. helyezett: Kunszentmárton
2. helyezett: Heves SE
3. helyezett: Bőcsi KSC

A versenyzők kérésének eleget 
téve az idén már 12 fordulósra 
bővült a squash bajnokság vá-
rosunkban. 

Januárban ismét elindítot-
ták a szervezők a versenyso-
rozatot, remélve, hogy egyre 
többen vesznek majd részt az 
1 éven keresztül zajló megmé-
rettetésen.

12 fordulóból a legjobb 8 
egyéni eredményt veszik figye-
lembe a döntéshozók a bajnok-
ság végén.

Az első 8 helyezett értékes 
díjazásban részesül: az 1-3. he-
lyezettek nagyértékű ajándé-
kutalványt kapnak, de a 4-8. 
helyezettek sem térnek majd 
haza üres kézzel, ők a támoga-
tók által felajánlott ajándéko-
kat kapják.

A bajnokság fordulói minden 
hónap utolsó előtti vasárnapján 
14 órakor kerülnek megrende-
zésre.

Még nem késett le senki a 
maratoni viadalról, hiszen 8 
forduló eredményét összeg-
zik decemberben a 12. for-
duló után. Érdemes tehát ne-
vezni!

Igény esetén a sportszere-
ket a Heves Városi Sport- és 
Rendezvénycsarnok biztosít-
ja. Jelentkezés a helyszínen, 
a verseny napján 13.30-ig. 
A Heves Városi Squash Baj-
nokság 1. fordulójának eredmé-
nye az alábbiak szerint alakult:

Kakuk László
Kis Zoltán
Bencsik Róbert
Regéczi Ferenc
Balogh Dániel
Jámbor Csaba
Végh Tamás
A bajnokság támogatói: He-

ves Város Önkormányzata, 
Munkaruhaüzlet Heves, Tóth 
Tamás Kft. (Hús és Csemege), 
Aranykalász Tészta

O
lyan embernek 
állítottunk em-
léket, aki több 
évtizedig élt 
Heves városá-

ban, s a kézilabda sportág sze-
retete végig kísérte mindennap-
jait, munkáját, mint aktív kézi-
labdázó, mint sporttámogató, és 
mint edző.

Évekig erősítette játékával 
Heves város női csapatát, s 
ezen időszak alatt rengeteg ba-
rátot, tisztelőt szerzett magá-
nak, családjának és a kézilab-
dának.

Edzőként sok ügyes kézilab-
dást csábított városunkba, s az 
utánpótlás nevelése érdekében 
az iskolák sportéletét is figye-
lemmel kísérte.

Vállalkozóként hosszú éve-
ken keresztül támogatta a vá-
ros iskoláiban a jó tanuló, 

ügyes kezű, s jól sportoló di-
ákokat. Kezdeményezését a 
család, a mai napig folytatja. 
Ezúton is köszönjük e nemes 
cselekedetet.

Emlékének adózva sport-
szerű, jó hangulatú, gólokban 
gazdag mérkőzéseket és felejt-
hetetlen délutánt szereztünk a 
kézilabdát szerető embereknek.

Az eseményt megtisztelték 
jelenlétükkel a családtagok, 
egykori csapattársak, Makó 
Nándor alpolgármester, és Sza-
bó Imre Tiborné intézményve-
zető is.

Köszönjük Danczné Galam-
bos Annának, aki egyben Mag-
dika „pótlánya” a színvonalas 
szervezést.
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Heves megye válogatott csapatát is maga mögé 
utasítva, a Hevesi LSC győzelmével zárult a 30. 
Imola–Hírlap-kupa teremlabdarúgó torna, 6. 
Fesztbaum Béla-emléktorna az egri körcsarnok-
ban. A rangos megmérettetésen jellemzően az él-
vonalhoz tartozó csapatok vesznek részt.

A döntő: Hevesi LSC–FC Hatvan 3–2 (0–2).
A végeredmény: 1. Hevesi LSC, 2. FC Hat-

van, 3. Heves megye válogatott, 4. Visonta SC, 
5. Felsőtárkány-MSE-Zsóry, 6. Egerszalók SE, 7. 
Gyöngyösi AK, 8. Marshall-Andornaktálya SE, 
9. Egri Sportcentrum SE, 10. Maklár SE.

Gólkirály: Besenyei Ferenc (Hevesi LSC) 
11 góllal, legjobb kapus: Tajti Bence (Hevesi 
LSC);

Gratulálunk a remek szerepléshez!

Megújuló kerettel 
lép pályára 

a Hevesi LSC 
felnőtt gárdája

Már a bajnokságra 
hangolnak kéziseink 

Squash: értékes 
nyeremények

Egy nagyszerű embernek állítottunk emléket 

Két női és három férfi csapat részvételével zajlott a Heves 
megyei Kézilabda Szövetség volt titkára, versenybizottságá-
nak vezetője, Kurczweil István emlékére megrendezett torna. 
Ahogy már több alkalommal ezelőtt, az idén is a Hevesi Sport- 
és Rendezvénycsarnok biztosított helyszínt a játéknak.

Árvai Istvánné, Magdika vagy, ahogy sokan ismerték „TOTYI” két éve nincs már közöt-
tünk. Ezt a rendezvénysorozatot, emléktornát az Ő tiszteletére indítottuk el, most még a 
család és a Hevesi Általános Iskola és AMI Körzeti Tagiskolája támogatásával. 

Köszönjük a Heves Városi 
Sport-és Rendezvénycsarnok-
nak a torna megrendezéséhez a 
helyszínt.

Köszönjük a teltházas, kézi-
labda barátok lelkes, sportszerű 
szurkolását!

Helyezések:
1. helyezett: Belvárosi Álta-

lános Iskola, Jászberény
2. helyezett: Széchenyi Ist-

ván Általános Iskola, Jászárok-
szállás

3. helyezett: Hevesi Általá-
nos Iskola és AMI Körzeti Ta-
giskolája,Heves

4. helyezett: Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola, Kisköre

A torna legjobb kapu-
sa: Pege Odett (Körzeti Tagis-
kola, Heves)

Legjobb mezőnyjátéko-
sa: Bobák Eszter (Jászárokszál-
lás)

Gólkirály: Varga Eszter 
(Jászberény)

Sándor Istvánné 
tagintézmény-vezető
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