
- A kormány úgy döntött, 
olyan rendszert szeretne ki-
építeni a hulladékgazdál-
kodásban, melyben mind 
a vagyonelemek, mind pe-
dig a működés hosszú távon 
nonprofit jelleggel működő-
képes – jelentette ki Szabó 
Zsolt, fejlesztés-és klímapo-
litikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős 
államtitkár márciusban tar-
tott sajtótájékoztatón.

Hozzátéve: azokat az előnyö-
ket, amik a hulladékgazdálko-
dásban fellelhetőek – úgy is 
mint a hasznos, szelektív anya-
gok újragyűjtése - szeretnék 
minél nagyobb mértékben ki-
aknázni. 

- A szelektív hulladék feldol-
gozása terén vannak még kiak-
názatlan lehetőségek, jelenleg 

évente mintegy 40 milliárd fo-
rint értékű hulladékot nem tud-
nak újrahasznosítani. Ez egy ki-
aknázandó gazdasági terület, és 
munkahelyteremtés is egyben. A 
kormány szem előtt tartja a re-
zsicsökkentés hatásainak meg-
őrzését, a lakosságot többlet-
költséggel nem terhelik – fogal-
mazott Szabó Zsolt. 

Működőképessé válik a 
rendszer

Egyeztetik az országos hul-
ladékgazdálkodási rendszerről 
szóló kormányrendelet terveze-
tét, egy később készülő minisz-
tériumi rendelet pedig a köz-
szolgáltatók működését, finan-
szírozását stabilizálja – közölte 
az államtitkár. 

Folytatás a 3. oldalon

Sveiczer Sándor polgár-
mester: megtaláltuk a for-
rást a romos épület komplex 
megújításához, hamarosan 
nyolc család veheti birtokba 
a garzonlakásokat.

Hosszú idő után új fészekra-
kókat vár a hevesi fecskeház. 
Az önkormányzat megtalálta 
a forrást a teljes megújításhoz, 
hiszen az ingatlan használha-
tatlanná, „gazdátlanná” vált 
az előző önkormányzati ciklu-
sok ideje alatt – tájékoztatott 
Sveiczer Sándor polgármester, 
a körzet képviselője.

Mint az köztudott, a kifejezet-
ten fiataloknak szánt épületegyüt-
tes már régóta üresen, elhanyagolt 
állapotban állt a buszpályaudvar 

szomszédságában. Az új városve-
zetés azonnal cselekedni kezdett, s 
rátalált a megoldásra a beruházás 
gyors lebonyolítása érdekében. 

A megközelítőleg 32 mil-
lió forintos rekonstrukció után, 

nyolc családnak biztosít majd 
lakhatási lehetőséget, hozzájá-
rulva ezzel is a fiatalok helyben 
maradásához, az önálló élet el-
kezdéséhez. 

Folytatás a 4. oldalon

„Az év Heves megyei spor-
tolója” díjakat a Megyehá-
za Barkóczy termében Sza-
bó Róbert a Heves Megyei 
Közgyűlés Elnöke, valamint 
Tóth Csaba a Heves Megyei 
Közgyűlés Alelnöke adták át 
február 26-án. Sveiczer Sán-
dor polgármester a helyszínen 
gratulált Makó Nándor edző-
nek, városunk alpolgármeste-
rének és a nagyszerű játéko-
sokból álló hevesi kézilabda-
csapatnak.

A Heves Megyei Közgyű-
lés 2011-ben alapította „Az év 
Heves megyei sportolója” dí-
jat, azóta minden évben ezzel a 
kitüntetéssel ismeri el a megye 
legjobb sportolóit.

Heves megye közgyűlése 
sportcsapat kategóriában „Az 

év Heves megyei sportolója” 
díjat adományozta az Eötvös 
József Református Oktatási 
Központ leány V-VI korcsopor-
tos amatőr kézilabdacsapatnak.

A gárda 2015 áprilisában, 
a Békéscsabán rendezett Di-
ákolimpián országos bajno-
ki címet szerzett. A diadal ér-
tékét növeli, hogy mindezt a 
legfiatalabb csapatként, 9 já-
tékossal sikerült elérniük. Az 
öt győztesen megvívott talál-
kozón a csapat mindössze-
sen 25 gólt kapott, kivívva a 
szakmabeliek elismerését is. 
A csapat szintén országos baj-
noki címet szerzett a református 
iskolák országos bajnokságán. 
A csapat tagjai: Nagy Nikolet-
ta, Tóth Enikő, Jekkel Vivien, 
Szebenyi Petra, Bencsik Tí-

mea, Kiss Tamara, Módos Ni-
kolett, Molnár Lilla, Nagy Ani-
ta. Edzőjük: Makó Nándor.

Egyéni sportoló kategóriában 
„Az év Heves megyei sportoló-
ja” díjat kapott Cseh László, az 

Egri Úszó Klub versenyzője, aki 
64 nemzetközi érem, 132 orszá-
gos érem és 92 aranyérem bir-

tokosa. Hétszer érdemelte ki az 
év úszója címet, sokszoros ma-
gyar bajnok és sokszoros magyar 
csúcstartó. A 2015-ben megrende-
zett kazanyi vb-n már az egri klub 
színeiben szerzett világbajnoki 
arany-, ezüst-, és bronzérmet. 

Szintén egyéni sportoló kate-
góriában lett „Az év Heves me-
gyei sportolója” Magda Boldi-
zsár. Eredményei közül kiemel-
kedik 3 magyar bajnoki címe 
és két második helyezése. 50m 
pillangó, 50m gyors és 100m 
pillangóúszásban vezeti kor-
osztályának országos ranglis-
táját. Aranyjelvényes sportoló.

Fogyatékkal élő sportoló ka-
tegóriában „Az év Heves me-
gyei sportolója” elismerésben 
részesült Illés Dávid. Los Ange-
lesben a Speciális Olimpia Vi-
lágjátékán torna sportágban el-
ért eredménye: 2 arany, 3 ezüst, 
1 bronz és egy 5. helyezés.

Folytatás a 12. oldalon

Hevesi Hírek
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Az év legjobb sportolóit díjazta a Megyei Közgyűlés: 
a hevesi hölgyek nem találtak legyőzőre

A hevesi szőttes már nemzeti érték

A népi kultúrában nemcsak híre, de rangja is van

5. oldal

A hevesi EJROK leány kézilabdacsapata, Magda Boldizsár 
és Cseh László úszó, valamint Illés Dávid tornász lett az év 
legkiválóbb sportolója megyénket tekintve.

Sveiczer Sándor Heves polgármestere, Makó Nándor edző (Heves alpolgármestere),
Együd László az EJROK igazgatója és az Eötvös József Református Oktatási Központ 

Leány V-VI. korcsoportos amatőr kézilabdacsapata

Fotó: Faragó Zoltán

Befejeződött a 32 milliós beruházás: 
felújították a fecskeházat 

Szabó Zsolt: „nem növeljük 
a lakossági árakat”

Jelentős mértékben átalakul 
a hulladékgazdálkodás 

rendszere

6. oldal

Ötletes maskarák A legek versenye volt 
a városi jelmezbemutató

4. oldal

Megoldást talált a városvezetés: 
megújul a körzeti tornaterme
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Birnbaum Ist-
ván a Pénzügyi 
Bizottság el-
nöke szakmai 
szemmel mérle-
gelte a büdzsét: 

A Hivatal 
mély és alapos munkát végzett 
- a Bizottság első fordulóban 
tett javaslatainak figyelembe 
vételével - a tervezett forráshi-
ány csökkentése érdekében. A 
28 helyen történt változtatás 
eredményeképpen a tervezett 
„hiány” 345 millió Ft-ról mint-
egy 146 millió Ft-tal, 199 mil-
lió Ft-ra csökkent. Ez az összeg 
hagyományosan a bevétel ol-
dalon a helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatása soron 
jelenik meg a tervezetben. Ez 
az összeg a költségvetés főösz-
szegéhez viszonyítva továbbra 
is jelentős mértékű (kb. 11%), 
melynek fedezetét teljes biz-
tonsággal még nem láthatjuk. 
Azonban az elmúlt 2015. évi 
tapasztalatainkra, a hivatal és 
a központi kormányzat közöt-
ti eredményes együttműködés-
re alapozva ez az összeg nagy 
valószínűséggel rendelkezésre 
fog állni.

A Bizottság fontosnak tart-
ja hangsúlyozni, hogy ha a ter-
vezett támogatás részben, vagy 
teljesen mégis elmaradna, ak-
kor az önkormányzat műkö-
dőképességének biztosítása 
érdekében az elfogadott prio-
ritási sorrend szerint a költség-
csökkentés szükségessé válhat. 
Ezen észrevételekkel, véle-
ménnyel a Pénzügyi Bizottság 

egyhangúan, négy igen szava-
zattal a határozati javaslatok el-
fogadását támogatta.

Kovács István, 
a Városüzemel-
tetési Bizottság 
elnöke így vé-
leményezte az 
idei költségve-
tést: örülök an-
nak, hogy stabil költségvetést 
sikerült összeállítanunk, s így 
biztosítottnak látjuk a város za-
vartalan és megfelelő működé-
sét. Természetesen olyan fej-
lesztéseket is terveztünk, ame-
lyek konkrétan érintik bizottsá-
gunkat. Rövidtávú célok között 
szerepel az Erkel Ferenc úton 
a parkoló kialakítása és a köz-
vécé megépítése. Minden adott 
az induláshoz, már csak ki kell 
választanunk a kivitelezőt, és a 
munka tavasszal el is kezdőd-
het. 

A várost és lakosságát köz-
vetlenül érintő lehetőségek kö-
zül több beruházást is fontos-
nak tartunk. Az egyik a Zöld 
város pályázat keretén belül el-
képzelt projekt, ez a városban 
„Bermuda-háromszögként” el-
híresült területet érinti: itt egy 
olyan szabadidő-komplexumot 
szeretnénk megépíteni, amely 
HEVES ZÖLD SZÍVE lehet. 

A másik kiemelt pályázat ter-
vezet egy hűtőház megépítését 
vázolja föl, mely a helyi ter-
melőknek nyújthat segítséget, 
és szeretnénk mellé egy gyü-
mölcsfeldolgozó üzemet is lé-
tesíteni. 

S végül a harmadik, s egyben 
a legfontosabb számunkra és a 
városlakók számára is: a márci-
us 03-án megtartott ülésen dön-
tött a testület az ipari park fej-
lesztéséről. 

Úgy gondoljuk, ez is egy je-
lentős lépés volt ahhoz, hogy 
városunkban munkahelyek lé-
tesülhessenek a jövőben.

Makó Ná-
dor alpolgár-
mester, aki a 
város sport-                 
életét is koordi-
nálja, a sport te-
rületét tekintve 
hangsúlyozta, hogy a szakosz-
tályoknak juttatott összeg 10.2 
millióról, 11 millió forintra 
nőtt, melyet két részletben, ta-
vasszal és ősszel utalnak. A tel-
jes TAO összeg feltöltésre ke-
rült, így több mint 30 millióból 
gazdálkodhat a hevesi sport. 
Fontosnak vélte megemlíteni 
az önkormányzat kisbuszainak 
kedvezményes használatát és a 
Sportcsarnokban igénybe vehe-
tő prevenciós lehetőségeket is.

Tóth Miklós 
a Jogi és Ügy-
rendi Bizottság 
elnöke kérdé-
sünkre válaszol-
va elmondta: 
Láthattuk, hogy 
a település 2015-ben sokat fej-
lődött, több beruházás meg-
valósult. Ha valaki megtekinti 
az idei büdzsét, akkor kiderül, 
hogy idén tovább szépülhet 

Heves városa. Látható, hogy 
stabil, teljesíthető lehetőséget 
biztosít intézményeink, a vá-
ros működtetéséhez, valamint 
a fontos fejlesztési tervek meg-
valósításához, a vagyon pedig 
a tervezett beruházásokkal, fel-
újításokkal nő. 

A tervezet fő célkitűzései az 
önkormányzati feladatok ma-
radéktalan ellátása, a megkez-
dett lendületes városfejlesztés 
folytatása, a jelenleg is zajló 
beruházások kivitelezése, befe-
jezése. Az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének tervezését 
nagymértékben meghatározta a 
makrogazdaság jelenlegi hely-
zete. Bizottságunk biztos ab-
ban, hogy a költségvetés vég-
rehajtása során az eddigiekhez 
hasonlóan a továbbiakban is ki-
emelt figyelmet fordít a város-
vezetés a felhasználási ütem-
terv szerinti gazdálkodás meg-
valósítására. 

Lányi József a 
Humánpoliti-
kai Bizottság 
elnöke az aláb-
biakat fogal-
mazta meg: Az 
örökölt, súlyos 
terhek ellenére az elmúlt évben 
növelni tudtuk az egyesületek, 
alapítványok támogatását. Az 
ez évi költségvetésben a civil 
alapunk és a képviselői keretek 
révén 3,7 millió Ft áll rendelke-
zésre a társadalmi szervezetek, 
egyházi közösségek támogatá-
sára, amely révén a város sok-
sok közössége számára tudunk 
jelentős segítséget nyújtani. 
Hiszen az egyesületek, csopor-
tok gazdagítják, erősítik Heves 
életét, kötelességünk segíteni 
munkájukat!
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A bizottsági elnököket kérdeztük: 
hogyan látja az idei költségvetést?

A múlt év ésszerű gazdálkodásának és a kormányzati támogatásoknak köszönhetően idén 
újra folytatódhat a határozott városfejlesztési munka. A 2016-os esztendő büdzséjét a za-
vartalan működés és a fejlődés jegyében tervezte Heves Város Önkormányzata.  Különbö-
ző területen tevékenykedő bizottsági elnökök véleményét kérdeztük a témát illetően.

Telket adna a CSOK-hoz 
Heves önkormányzata

Az egész ország az új CSOK-ról, azaz a Családok Otthon- 
teremtési Kedvezményéről beszél. A helyi grémium február 
25-i ülésén döntött arról, hogy Heves is csatlakozni  kíván a 
kormányzat otthonteremtési programjához, kedvezményes 
vagy ingyenes telek felajánlásával, hiszen  a városvezetés 
érdeke a népesség növelése, a fiatalok helyben tartása – kö-
zölte Sveiczer Sándor polgármester szerkesztőségünkkel.

M
agyarország kor-
mánya az elmúlt 
hónapokban je-
lentősen bővítette 
a családi otthon- 

teremtési kedvezményrendszert, 
mely – vissza nem térítendő tá-
mogatással, kedvezményes ka-
matozású hitellel és kedvezmé-
nyes ÁFA-val – soha nem ta-
pasztalt lehetőséget nyújt a csa-
ládok számára.

Amint azt Sveiczer Sándor 
polgármester, az indítvány kez-
deményezője a Hevesi Híreknek 
elmondta, a beterjesztés alapja 
az volt, hogy felmérésre került 
több olyan önkormányzati in-
gatlan, mely jelenleg üres, vagy 
romos épület található rajta, és 
ezeket tervezik fölajánlani olyan 
családok számára, akik jogosul-
tak a családi otthonteremtési tá-
mogatás igénybevételére.

Az önkormányzat az ingatla-
nok hasznosításával nem csak a 
helyi fiataloknak, családoknak, 
illetve az itt letelepedni szándé-
kozóknak nyújtana segítséget, 
de az üres telkek esztétikus épü-
letekkel történő beépítésével ja-
vulna a városkép, és a helyi gaz-
daság számára is komoly lehető-
séget biztosítana.

A továbbiakban egy felhívás 
keretében tárják majd fel, hogy 
kik azok, akik a CSOK igény-

bevételével sor-, vagy társashá-
zi lakásokat kívánnak építeni, s 
megfelelő számú érdeklődő ese-
tén dönt a testület a kedvezmé-
nyes telkek felajánlásáról.

Szeretnénk, ha minél többen 
telepednének le városunkban, 
illetve a kijelölt telkeken új la-
kások, házak épülhetnének - 
emelte ki a városvezető. Ezzel 
kapcsolatban szólt arról is, hogy 
jelenleg a hevesi ipari park bő-
vítésén, fejlesztésén dolgoznak, 
céljuk az elvándorlás megállítá-
sával összhangban, a helyi mun-
kahelyteremtés.

A CSOK program egyaránt 
szól a családalapítás előtt állók-
nak, a fiatal házasoknak, a gyer-
mekes családoknak, az új ház-, 
vagy lakásépítőknek, illetve vá-
sárlóknak, valamint a használt 
lakás vásárlóknak és a lakásukat 
bővítőknek.

Lakás- vagy házépítés esetén 
a CSOK kedvező és komplex 
pénzügyi támogatási rendszeré-
nek egy hiányzó eleme van, az 
építéshez szükséges telek. He-
ves városán kívül, az országban 
települések sora kíván csatla-
kozni a CSOK-program megva-
lósításához ingyenes, vagy ked-
vezményes árú telek juttatásá-
val, hiszen  a közösségek alap-
vető érdeke a népesség növelé-
se, a fiatalok helyben tartása.
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2016. december 31-ig van lehetőség a zárt-
kerti ingatlanok művelési ágának művelés alól 
kivett területként történő átvezetésére az ille-
tékes járási földhivatalnál. Az átminősítés in-
gyenes!

A zártkerti ingatlanok hasznosítását, adás-
vételét eddig a földtörvény szabályozta. Az új 
zártkerti szabályozás alapján a zártkertek ki-
kerültek a földtörvény hatálya alól, ezáltal a 
tényleges funkciójuknak megfelelően vehet-
nek részt az ingatlanforgalomban (a zártkerti 
ingatlanokat sokan használják üdülési, lakha-
tási célra).

Ennek következtében a zártkerti ingatlanok 
adásvételének ügyintézési ideje jelentősen le-
rövidül, mert nem szükséges több hónapos el-
járást alkalmazni a földtörvény alapján.

A zártkerti ingatlan átminősítése, művelés 
alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes.

A kérelmet – egy külön erre az eljárásra 
rendszeresített formanyomtatványon – a tulaj-
donosnak, az ingatlan fekvése szerinti illeté-
kes járási földhivatalnál kell benyújtani.

A kérelem mellé az ingatlan adatainak 
megváltoztatásához más okiratot csatolni nem 
kell.

Ha zártkerti ingatlanja van, erről mindenképpen tudnia kell! 

Záros határidő a zártkertek átminősítésére

FotómK illusztráció
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Folytatás az 1. oldalról
A távirati iroda beszámolója 
szerint az államtitkár kiemel-
te: a kormány döntése szerint 
olyan országos hulladékgazdál-
kodási rendszert alakítanak ki, 
amelyben a vagyonelemek és a 
nonprofit jelleg rövid és hosszú 
távon is működőképes. 

Nem beszélhetünk államo-
sításról

Országgyűlési képviselőnk 
fontosnak tartja, hogy az ön-

kormányzatok jogosultságai 
továbbra is megmaradnak, te-
hát nem beszélhetünk államo-
sításról. 

A tevékenység változatla-
nul a közszolgáltatóknál ma-
rad. A holding zártkörű rész-
vénytársasági formában már 
megalakult, az intézmény a 
pénzgazdálkodásban, a köve-
teléskezelésben és a fejleszté-
si, szakmai irányításban mutat 
majd utat. 

70 százalékra növekedhet 
az újrahasznosítási arány

- Az Európai Unió elvárása 
most az, hogy 2020-ig elérjük 
a hulladékok ötven százalé-
kának újrahasznosítását, és 
nincs szabályozva a lerakó-
ba kerülő hulladék mennyisé-
ge. A tervek szerint szigorítás 
várható, amelynek révén hat-
vanöt-hetven százalékra nö-
vekszik az újrahasznosítási 
arány és tíz százalék alatt le-

het a depóba kerülő hulladék 
mértéke. 

Jelenleg száznegyvenegy 
hulladékkezelési közszolgálta-
tónak van engedélye, de miután 
akad köztük egyetlen települést 
és egész megyét kiszolgáló tár-
saság is, szükség van a haté-
konyság érdekében tevékeny-
ségük koordinálására – szögez-
te le Szabó Zsolt. 

Forrás: 
Hevesi Hírek/MTI

Szabó Zsolt: „nem növeljük 
a lakossági árakat”

Lakossági fórum: a hevesiek 
strandot és munkahelyet szeretnének

Telket vásárolt az Iskolának 
az Önkormányzat

Lakossági fórumot tartott februárban 
Makó Nándor alpolgármester, az 1. szá-
mú és Tóth Miklós, a 8. számú választó-
körzet képviselője. Az eseményen részt 
vett Sveiczer Sándor polgármester, 
Dr. Nagy Péter jegyző és Mező László 
irodavezető is.

A fórum kezdetén a képviselők az el-
múlt egy évet összegezték és fel-
vázolták a várható fejlesztéseket, 
illetve megnyugtató választ kap-
tak a résztvevők a feltett kérdé-

sekre, a szóban forgó problémák kezelésén 
pedig folyamatosan dolgozik a városvezetés. 

Többek között szó esett a hulladékszállítás-
ról, a belvízelvezetésről, a munkahelyterem-
tésről, a strand újjáépítéséről, illetve az előző 
önkormányzati ciklus alatt hiányosan megva-
lósított városrehabilitációs programról is.

Az előző városvezetéstől örökölt városre-
habilitációs pályázatot úgy sikerült befejez-
ni, illetve az elmaradt fejlesztéseket - szökő-
kút, öntözőrendszer, parkoló - pótolni a je-
lenlegi vezetésnek, hogy ráemelést kértek 
a minisztériumtól, hiszen több kivitelezé-
si probléma merült fel. Ezzel kapcsolatban 
szóba került, hogy megoldást kellene találni 
a múzeum mögötti macskaköves rész - közel 
1600 m2 - járhatóvá tételére. Egy lezárt pá-
lyázatnál ez bonyolult feladat, az egyezteté-
sek azonban folyamatban vannak.

Természetesen kardinális kérdés a város-
lakók számára a munkahelyteremtés. Ehhez 
az ipari parkot kell fejleszteni. A fórumon el-
hangzott, hogy a 2016-os évben megtesznek 
mindent annak érdekében, hogy vonzóvá te-
gyék a befektetők számára a várost, ez az 
idei év elsődleges feladata. Ezzel kapcsolat-
ban azonban, már történtek lépések, melyek-
ről későbbi lapszámunkban olvashatnak.

Minden pályázati lehetőséget igénybe kí-
ván venni a városvezetés, ami fontos Heves 
fellendítését illetően, ezért folyamatosan ké-
szülnek a tervek.

Ezek közül kiemelt terület a strand fej-
lesztése és a járási tanuszoda-program. Elő-

készítő munka folyik mind a stranddal, mind 
az uszodával, mind pedig a munkahelyte-
remtéssel és az ipari parkkal kapcsolatban, 
tehát folyamatosan dolgozunk, hogy kész 
pályázatokkal rendelkezzünk, mire a kiírá-
sok megérkeznek- szögezte le Sveiczer Sán-
dor, kérdésre válaszolva.

Pályázataink sikerét nagyban befolyásolta 
Szabó Zsolt államtitkár úr hathatós segítsé-
ge, és városunk határozott ütemű fejleszté-
sében országgyűlési képviselőnk lobbitevé-
kenysége, közreműködése a jövőben is elen-
gedhetetlen – tette hozzá a polgármester

A jövőkép felvázolása után a körzetek 
képviselői tértek ki a lokális témákra.

Tóth Miklós, a 8. számú választókörzet 
képviselője elmondta: megnyugtató számá-
ra, hogy közbenjárására rendezni tudták a 
Posta előtti parkolást, a Sportcsarnok mö-
götti területen szintén fontosnak tartotta a 
parkolóhely kialakítását, és hangsúlyozta 
az ingatlanok előtti területek rendben tartá-
sát a pozitívabb városkép megteremtése ér-
dekében. A Hevest és lakosságát közvetlenül 
érintő lehetőségek közül több beruházást is 
kiemelt: egyik például a Zöld város pályázat 
keretén belül elképzelt projekt, ez a körzet-
ben a „Bermuda-háromszögként” elhíresült 
területet érinti, ahol egy szabadidő-komp-

lexumot terveznek létrehozni. Tóth Miklós 
természetesen a feladatok között előtérbe 
helyezte a strand megnyitását, a város rende-
zettségét és a munkahelyteremtést.

Az 1. számú választókörzettel kapcsolatos 
teendők közül Makó Nándor alpolgármester 
megemlítette, hogy a 31-es út garanciális hi-
báinak javítása folyamatban van.

Hozzátette, hogy buszmegállókat létesíte-
nek a körzetben, viszont ez nem csak ezt a 
területet érinti, hiszen városi probléma.

A Szerelem Alfréd út felújítása a 2016-os 
évben meg kell, hogy történjen. A műfüves 
pálya még az idén megépül a Körzeti Iskolá-
ban és a Sportcsarnok szomszédságában, és 
most bár biztos a tornaterem rekonstrukciója 
is, ahol egy teljes belső felújítást is szeretne 
az önkormányzat.

Kiemelte, hogy áldatlan állapotok ural-
kodnak parkolás ügyben az iskola előtt, ezért 
újabb parkolóhelyet terveznek a Guba Sán-
dor út környékére. Itt az út felújítása is szük-
séges, és emellett a Guba Sándor út is részt 
vesz a szennyvízkezelési megoldásokat tá-
mogató pályázaton. 

Mindemellett ebben az évben szintén két-
millió forintos fejlesztési keret áll a képvi-
selők rendelkezésére, hogy körzeteiket még 
szebbé, jobbá tudják varázsolni.

A képen balról: Tóth Miklós képviselő, Makó Nándor alpolgármester, 
Sveiczer Sándor polgármester, Dr. Nagy Péter jegyző 

Az Újtelepi Katolikus Általános Iskola számára vásárolt ingat-
lan sorsáról is tárgyalt február végén a helyi grémium, hiszen 
már az intézményvezető is jelezte elképzelését a városvezetés 
felé, a terület hasznosítását illetően. Az iskola szomszédságá-
ban álló, bontásra váró ingatlant még a 2015-ös esztendő elején 
vásárolta meg Heves Önkormányzata a polgármester indítvá-
nya alapján abból a célból, hogy a gyermekek hasznos időtölté-
séhez, a szűkös külső terület bővítéséhez hozzájáruljon.
– Az intézmény vezetőjével 
egyeztetve nyilvánvalóvá vált, 
hogy a telek megvásárlása jó öt-
letnek bizonyult, hiszen célsze-
rűen hasznosítható. Az iskola 
felújítása alatt is többször jártam 
arra és láttam, hogy nagyon ki-
csi a külső tér, ahol a gyerekek az 
órák közötti szünetekben mozog-
hatnak, ezért merült fel ez a gon-
dolat. Az eredeti elképzelés is az 
volt, hogy az ingatlanon található 
épületet lebontjuk és az iskola ré-
szére felajánljuk, hiszen a konkrét 
tervekben a terület megosztásával 
parkoló kiépítése és játszótér lét-
rehozása szerepel. A múlt évben 
megtörtént a bontáshoz szüksé-
ges engedélyek beszerzése, jelen-
leg a bontás zajlik. Elmondanám, 
hogy az ingatlanon lévő épület ál-
lapota nem tette lehetővé a hasz-
nosítást, így célszerű volt a bon-
tása. Mint említettem, ezzel már 
akkor tisztában voltunk, amikor 
az ötlet felmerült, hogy megvá-
sároljuk a Katolikus Iskola terü-
letének bővítése céljából a lakha-
tatlan házat – részletezte Sveiczer 
Sándor az előzményeket.

Heves Város Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta az ingatlan 
használatba adása tárgyában be-
nyújtott előterjesztést és a dön-

tés értelmében használatba adja 
az Egri Főegyházmegye részére.

Bódor Istvánné intézmény-
vezető elmondta: nagyon jóleső 
érzés az önkormányzat gondos-
kodása, hogy a szomszédos te-
rületet a polgármester kezdemé-
nyezésére megvásárolták. Hang-
súlyozta, hogy erre az ingatlanra 
nagy szükségük volt. Időszerű a 
bővítés, hiszen szűkös volt a kül-
ső szabad terület, nem volt hely 
az udvaron sehol, ahová játszó-
teret építhettek volna.

Kiemelte, hogy bár a katolikus 
egyház a fenntartó, mégis érzik a 
városvezetés odafigyelését, mert 
az elsődleges szempont az, hogy 
a hevesi gyermekek megfelelő 
körülmények között tanulhassa-
nak. Ezzel együtt megköszönte 
a külső felújítást, az energetikai 
fejlesztést, mely a múlt év végén 
valósult meg az intézményben, 
és a közmunkások által elvégzett 
rendszeres karbantartást is, mely 
attól függetlenül zajlik a terüle-
ten, hogy nem az önkormányzat 
az iskola fenntartója. A jövőben 
a szülők, az iskola alapítványa és 
a körzet képviselőjének segítsé-
gével játszóteret építenek majd 
a bontást követően a felszabadult 
területen.

Játszótér épül majd itt a bontás után, 
a polgármester kezdeményezésére 

vásárolták meg az ingatlan

Birnbaum István /2. számú választókörzeti képviselő/ és Kovács Ist-
ván /3. számú választókörzeti képviselő/ összevont lakossági fóru-
mot tart, amelyre tisztelettel és szeretettel meghívjuk!
A körzetekhez tartozó utcák:
2-es körzet: Álmos, Baross G., Cserkész, Erdélyi, Erkel F., Fő út 1-43 
és 2-38, Hősök tere, Kolozsvári, Lehel, Móra F., Munkácsy, Szabad-
ság, Széchenyi, Tűzoltó, Vasvári
3-as körzet: Aradi, Arany J., Básthy, Brassói, Dobó, Szentgyörgyi, Fáy, 
Hellenbronth, Hevesi József, Kodály Z., Kossuth, Marci, Móricz Zs., 
Pélyi határ, Petőfi, Radnóti, Rózsa, Újvidék
A fórum nyitott, ezért nemcsak a megadott körzet, hanem a város 
minden lakóját szeretettel várjuk!

Időpontja: 2016. március 18. /péntek/
Kezdete: 17.30 óra, Helyszín: Művelődési Központ

MEGHíVó
Tisztelt hevesi lakosok!



Közintézményeink energe-
tikai korszerűsítése után, 
újabb régóta várt lépéshez 
érkeztünk. Ismét egy nyertes 
pályázatot tudhat magáénak 
Heves Város Önkormány-
zata. 20 millió forintból újul 
meg a Körzeti Általános Tag-  
iskola tornaterme, az önerőt 
az önkormányzat biztosítot-
ta – tájékoztatta szerkesztő-
ségünket Makó Nándor al-
polgármester, a rekonstruk-
ció kezdeményezője.

A
z önkormányzat még 
januárban nyújtotta 
be kérelmét a Ma-
gyar Kézilabda Szö-
vetség által kiírt tor-

naterem felújítási pályázatra, 
mely magában foglalja a sport-
padló felújítását, a vizes blok-
kok és az öltözők rendbetételét. 
Fontosnak tartottuk, hogy be-
adjuk a pályázatot, örülünk a si-
kernek, hiszen így kívül és be-
lül is megszépül az intézmény 
korszerűtlenné vált tornaterme 
– tette hozzá Makó Nándor.

Mindenki pályázhatott, aki a 
„Kézilabda az iskolában” prog-
ramban részt vett, s a beruházás 

realizálásával folytatódhat to-
vább a sport-projekt mind lány, 
mind pedig fiú vonalon.

„A városvezetés halasztha-
tatlannak vélte a tornaterem re-
konstrukcióját, hiszen közel 40 
éves az épületrész, a külső szi-
getelésen kívül - mely a 2015-
ös év eredménye -, nem történt 
jelentősebb felújítás. 40 éves 
linóleumon sportoltak a gyere-
kek, a vizes blokkok és az öl-

töző rendbetétele is indokolt-
tá vált” – vázolta fel a problé-
mákat a körzet önkormányzati 
képviselője.

Hozzátéve: a tervek szerint 
2016 tavaszán elkezdődnek a 
munkálatok, a kivitelezőt a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség fogja 
kijelölni. 

- Az iskolánk külső felújí-
tása és szigetelése után újabb 
álmunk teljesül. Önkormány-

zatunk sikeresen pályázott a 
tornaterem felújítási pályázat-
ra. A több mint 40 éves helyi-
ség a huszonnegyedik órában 
kapta ezt a lehetőséget. Ebben 
a tanévben már kritikussá vált 
a padlózat állapota. Gyerme-
keink nem tudnak megfelelően 
sportolni a tárgyi feltételek hi-
ánya miatt. Volt időszak, ami-
kor a testnevelés órákat csak a 
sportcsarnokban tudtuk meg-
tartani – emelte ki Sándor Ist-
vánné intézményvezető. 

Makó Nándor alpolgármes-
ter igyekezett a leggyorsabb 
megoldást megkeresni és meg 
is találta.

- A nevelőtestület, a diákok 
és a szülők körében egyaránt 
nagy örömet okozott a jó hír, 
hiszen minden nap szembesü-
lünk a tornaterem rossz állapo-
tának következményeivel. Bí-
zunk benne, hogy a következő 
tanévet már biztonságos, meg-
újult környezetben kezdhetjük 
el, mindenki megelégedésére.

Köszönjük Heves város Ön-
kormányzatának a hathatós, se-
gítő közreműködést gondjaink 
megoldásában – zárta szavait 
az intézményvezető.

Heves
a megye névadója
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Folytatás az 1. oldalról
Sikeres közbeszerzési eljárást követő-
en készültek el a tervek a 2005-ben áta-
dott, de évek óta lakatlanul, romosan álló 
garzonház felújítására. Az önkormányzat 
egy hevesi kivitelezővel kötött szerző-
dést. 

A felújítás során egyebek között szige-
telték a lábazatot és a homlokzatot, ez utób-

bit újraszínezték, kicserélték az esővíz-el-
vezető rendszert, újraszigetelték a teraszo-
kat. Mivel sok helyen penészes volt a vako-
lat, leverték azt, majd a teljes belső és külső 
festés is megtörtént. 

A komplex rekonstrukció után a fecske-
ház modern, újszerű állapotba került, tárt 
kapukkal, rendezett udvarral várja a sikeres 
pályázókat.

Felújították a fecskeházat 

Megoldást talált a városvezetés: 
megújul a Körzeti tornaterme

Sándor Istvánné: „az iskolánk külső felújítása 
és szigetelése után újabb álmunk teljesül”

Új gyermekorvos várja 
az 1-es körzet betegeit

A Dr. Czakó Gábor doktor úr által ellátott körzet orvo-
si praxisa megüresedett. Az önkormányzat a praxis be-
töltésére pályázatot hirdetett, melyre Dr. Mánya Kristóf 
gyermekorvos eredményesen jelentkezett. 

A megállapodás szerint a doktor úr 
2016. április 1-től kezdődően folya-
matos házi-gyermekorvosi ellátást 
biztosít Heves I. számú gyermekor-
vosi körzetének lakosai részére a Fő 
út 13. szám alatt található Hevesi Já-
róbeteg Szakellátó Intézeten belül. 

A körzet rendelési ideje hétközna-
pokon 8-12-ig, napi 4 óra.

Dr. Mánya Kristóf gyermekorvos, 
főorvos a Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetemen végzett, csecsemő- és 
gyermekgyógyász, valamint neonato-
lógus (újszülött gondozásával foglal-
kozó gyermekgyógyász) szakvizsgá-
val rendelkezik.

1974-ben kezdte az orvosi pályát a kisvárdai kórházban, ott 
lett szakorvos, majd 1981-től a gyöngyösi kórházba került, ahol 
adjunktusként, később főorvosként dolgozott tovább.

2005. november 1-től az egri megyei kórház részlegvezető 
főorvosa lett, 2009. január 1-jétől pedig a Jászberényben mű-
ködő Szent Erzsébet Kórház gyermek- és csecsemő osztályán 
dolgozott. 

Dr. Mánya Kristóf 
várja áprilistól 
az 1-es körzet 

betegeit

Trió Irodaszer Kft.
Heves, Széchenyi út 1. Tel.: 36/346-255

Egész évben széles áruválasztékkal, 
udvarias kiszolgálással várjuk  

kedves vásárlóinkat. 

Garantált minőség, alacsony árak.

Bankkártyás fizetési lehetőség.

Vízelvezető árkokat is 
tisztítanak az új munkagéppel

Nagyszabású árok-rehabilitációs munkát végeztek az el-
múlt napokban a Városgondnokság munkatársai Hevesen, 
a volt KRESZ park területén (Nyitrai-tó) – tájékoztatott 
Sveiczer Sándor polgármester, hangsúlyozva: ezzel nem 
csupán a belvízelvezetésről gondoskodtak, de egy hosszabb 
árokszakasz évek óta húzódó rendbetétele is megvalósult.

- A területen a növényzet be-
nőtte a fő árokszakaszt, ezért a 
városvezetés véget vetett az ál-
datlan állapotnak. A munkások 
elkezdték a terület gondozását, 
több száz méter szakasz tisztí-
tását, hordaléktól és növényzet-
től való megszabadítását, hogy 
a csapadékvíz elvezetése ne 
okozzon gondot a továbbiak-
ban. Ez már időszerű volt, ezért 
szorgalmaztam én is a munká-
latok mielőbbi elindítását – tá-
jékoztatott Makó Nándor, a 
körzet képviselője. Hozzátéve: 
az ominózus rész tisztántartá-
sára azért is kell kiemelt figyel-
met fordítanunk, mert tulajdon-
képpen az egész városrész bel-
vízelvezetésében fontos szere-
pet játszik.

A Városgondnokság mun-
katársai már használatba is 
vették az új mini Caterpillar 
kotrógépet.

A település közterületeinek 
karbantartásához, rendezéséhez 

szükséges munkafolyamatokat 
a nemrég vásárolt kotró-rako-
dó nagyban segíti. Ezzel a be-
ruházással jelentős összegeket 
takarítanak meg, hiszen most 
már nem lesz szükség ilyen jel-
legű kisgép bérlésére. Jelentős 
mértékben könnyíti a munka-
folyamatokat az új szerzemény, 
s ennek köszönhetően környe-
zetünk a jövőben hamarabb és 
könnyebben szépül majd meg.

A város fő csapadékelvezető 
szakaszát tisztítják 
az új munkagéppel

Befejeződött a 32 milliós beruházás: 

Sveiczer Sándor: megtaláltuk 
a forrást a romos épület 
teljes megújításhoz
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A magyar nemzeti érté-
kekről és hungariku-
mokról szóló 2012. 
évi XXX. törvénynek 
megfelelően az érték-

tár létrehozásának célja a térség 
természeti környezetének, szel-
lemi, anyagi, művészeti alkotá-
sainak, hagyományainak össze-
gyűjtése, bemutatása.

A Bizottság kilenc tag-
ja: Gyimesiné Gömöri Ilona el-
nök, Abriháné Karniczki Csil-
la, Halassy Csilla, Dr. Harkácsi 
Péter, Szedlák György, Török 
János, Szabari Zoltán, Jakab 
Tibor, Czók Zsolt.

 A Bizottság tagjai több tudo-
mányág és szakterület képvise-
lői, mely előnyt jelent a szám-
baveendő értékek sokfélesége 
szempontjából.

A helyi értékek összegyűjté-
sében a Bizottság számít a la-
kosság (magánszemélyek és ci-
vil szervezetek) figyelmére és 
aktivitására. Bárki tehet javas-
latot az általa fontosnak tartott 
helyi jellegzetességnek az Ér-
téktárba kerülésére.

„Érték” lehet, mely közér-
deklődésre tart számot, hasz-
nos munka van benne, egyedi, 
fenntartható.

A javasolni kívánt értékeket 
javaslattételi adatlapon lehet 
eljuttatni Heves város polgár-
mesteréhez, mely adatlap ha-

marosan elérhető lesz Heves 
város honlapján, a hevesihir-
portal.hu weboldalon, a Heve-
si Hírekben, valamint a Polgár-
mesteri Hivatalban.

Az Értéktár Bizottság a beér-
kezett javaslatokat megvizsgál-
ja, kategorizálja és javasolhatja 
az egyes értékeknek a Megyei, 
illetve a Magyar Értéktárba vé-
telét, azt követően adott eset-
ben Hungarikummá nyilvání-
tását.

A nemzeti értékek a követke-
ző 8 kategóriába sorolhatóak: 
Agrár- és élelmiszergazdaság, 
egészség és életmód, épített 
környezet, ipari és műszaki 
megoldások, kulturális örök-
ség szellemi és tárgyi javai, 
természeti környezet, turizmus 
és vendéglátás.

Legyen sok örömünk a lét-
rehozandó szép és „értékes’” 
gyűjteményben.

Hevesi Értéktár Bizottság

A Hevesi Népművészeti és Há-
ziipari Szövetkezet fennállá-
sának 65 éve alatt az értékek 
olyan gazdag tárát gyűjtötte 
össze, dolgozta fel és ápolta, 
mely a Kárpát-medencében is 
jól ismert és elismert, mely-
nek széleskörű dokumentációs 
anyagával is rendelkezik, ala-
pító elnökének, Tompa Béláné-
nak köszönhetően. 

A Hevesi Hírek kérdéseire 
Báder Miklósné, a szövetkezet 
elnöke válaszolt:

– Milyen céllal nyújtották be 
javaslatukat a Heves Megyei 
Értéktár Bizottsághoz?

„A hevesi szőttes felvételét 
azért kértük, mert egyre széle-
sebb körben kívántuk felhívni a 
figyelmet arra a tudásközpont-
ra, ahol még élnek azok a „nagy 
öregek”, akik beleszülettek a 
hagyományokba, vagy sikerült 
átvenni elődeiktől az ismerete-
ket. Úgy gondoltuk, hogy ha a 
szőttes a kulturális örökség ré-
szévé válik, akkor talán jobban 
odafigyelünk arra, hogy a meg-
lévő értékeket meg kell mente-
nünk az utókor számára. Azon 
dolgozunk, hogy a népi hagyo-
mányok, a használati és visele-
ti textíliák váljanak a XXI. szá-
zadban is a mindennapi élet ré-
szévé, hiszen ezáltal maradnak 
fenn. 

A Hungarikumok nagyon fon-
tosak országunk számára, mert 
nemzetünket képviselik. Lénye-
ges lenne az is, hogy ezt a meg-

nevezést csak a nagyobb értéket 
megtestesítő tárgyak és tárgy-
közösségek kapják meg. Beval-
lom, a Hungarikum Bizottság 
néhány döntésével nem értek 
egyet, a kulturális örökségek lát-
hatóan a háttérbe szorultak.” 

– Hogyan próbálják helyi és 
országos szinten a hevesi szőt-
tes kultúráját minél szélesebb 
körben népszerűsíteni?

„A vásárok, kiállítások, és 
a nyitott műhely programok 
fontos színterei a figyelem fel-
keltésének és az értékek átadá-
sának. Az, hogy az Országos 
Szőttespályázatot és Nemzet-
közi Szőtteskonferenciát rend-
szeresen mi szervezzük, méltó 
elismerése annak, hogy a szőt-
tes kultúrának Hevesen milyen 
szerepe van. 

Pár éve uniós projekt kere-
tében kínáltunk több mint 400 

gyereknek tanórán kívüli prog-
ramokat. A Hagyományőrző 
Civil Nap nem pusztán majális; 
minőségi kikapcsolódás, be-
vonva a civileket, a színpadra 
lépő gyermek-és felnőtt közös-
ségeket, és az általuk közvetí-
tett értékeket.

Tervezzük, hogy a Radics 
kúria felújításával időszaki ki-
állításoknak helyet biztosító te-
reket alakítunk ki, illetve hogy 
a Csillagvirág székházában egy 
képzési központot hozzunk lét-
re, ahol a népi kézműves mes-
terség alapjait oktatnánk. En-
nek a tudásközpontnak a meg-
mentése nemcsak nekünk fon-
tos, hanem a városnak, a város-
ban élőknek is.”

– A hevesi szőttes iskolate-
remtő példája elismert szakmai 
körökben, melyben meghatá-
rozó szerepe volt a szakágban 

dolgozó népművészet mestere-
inek és népi iparművészeknek.

„A hevesi szőttes jelenlegi 
elismeréséért az elmúlt évtize-
dekben több százan dolgoztak. 
Köszönet azoknak a Mesterek-
nek - Tompa Bélánénak, Tóth 
Máriának, Hegedűs Jánosné-
nak, Kozma Józsefnének-, akik 
már nem lehetnek közöttünk. 
A ma élő alkotók közül ki kell 
emelnünk azokat a tervezőket, 
akik ma is a hevesi alkotókö-
zösséget gazdagítják.  

Fülöp Pálné a Népművészet 
Mestere számos alkotásával 
kifejezte, mit jelent az önálló 
tervezéssel eljutni az iparmű-
vészetig. Vermes Lajosné és 
Erdélyi Istvánné népművészek 
képesek olyan szövött-hím-
zett tárgy-együtteseket alkotni, 
melyek művészetileg egyedül-
állóak.

Kiss Lajosné az elmúlt 50 
évben gazdagította a heve-
si szőttest. Tervezései méltók 
Mestere, Nagy Béláné tanításá-
hoz. Erzsike az ország legszeb-
ben szövő népművésze. 

Pataki Miklósné a szövetke-
zet művészeti vezetője sokré-
tű ismerettel rendelkezik; szö-
vés tervezése, hímzés tervezé-
se és kivitelezése, szűrrátétes 
tárgyak, Bessenyei Jánosnéval 
közösen tervezett viselet-kiegé-
szítők kerülnek ki a keze alól.

A hevesi szőttes  jó példa 
arra, hogy a hagyomány nem 
örök; a hagyomány formálódó, 
gazdagodó szerkezet, amelyhez 
minden nemzedék hozzáteszi 
saját ízlését, igénye szerint ala-
kítja azok funkcióját.”

Meglátni és megláttatni Heves speciális értékeit 

Kukucskáló nap a Körzetiben és a 
Hevesi József Általános Iskolában

A város két – önkormányzati fenntartású – oktatási intézménye 
tart nyílt órákat a nagycsoportos óvodás gyerekek szüleinek  

az alábbi idó́pontokban:

KÖRZETI TAGISKOLA 2016. 03. 22-ÉN
8:00 – 8:45   magyar

8:55 – 10:30   blokkóra (magyar + matematika)

HEVESI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016. 04. 07-ÉN
8:00 – 8:45   magyar

9:00 – 9:45   matematika

MINDEN ÉRDEKLÓ́DÓ́T SZERETETTEL VÁRNAK AZ ISKOLÁK!

A Hevesi Értéktár Bizottság 
alakuló üléséről

A hevesi szőttes már nemzeti érték

A Bizottság 2016. február 19-én tartotta első, alakuló ülését.  Az ülés kezdetén Sveiczer 
Sándor polgármester átnyújtotta a tagok megbízólevelét. Heves Város Önkormányzata 
2015 októberében határozott a Hevesi Értéktár Bizottság létrehozásáról.

A Hevesi Értéktár Bizottság kéri a lakosság 
közreműködését a helyi értékek felmérésében

Báder Miklósné elnök asszony a Népművészeti és Háziipari 
Szövetkezet korábbi kiállításán köszönti a vendégeket

A Hevesi Értéktár Bizottság megalakulásával elkezdődhet az a munka, melynek eredmé-
nyeként egyre több, a településen fellelhető „kincs” csatlakozhat a megye kulturális értéke-
inek sorát gyarapító hevesi szőttes mellé.

A legszebb hímes tojások 
a hevesi Múzeumban

Hímes tojás–kiállítás nyílt a Helytörténeti Gyűjteményben 
a putnoki Gömöri Múzeum és Zsuponyóné Ujváry Mária 
gyűjteményéből, mely április 10-ig várja a látogatókat.

A bemutatott alkotások között 
többségben vannak a Gömör-
ben készült „írózott” tojások. 
Láthatunk hagyományos díszí-
tő technikával készült, viaszolt, 
karcolt, patkolt, berzselt, ma-
ratott tojásokat, de feltűnnek a 
horgolt, gyöngyös, drótos, szal-
marátétes és patchwork techni-
kával készültek is.

A kiállítást Zsuponyóné Uj-
váry Mária, a Gömöri Múzeum 
igazgatója nyitotta meg, aki fi-
gyelmünkbe ajánlotta a tojás-
festést és „írózást” mint értékek 
őrzőjét, és különleges örömfor-
rást. Beszélt arról, hogy a ha-
gyományos magyar tojásdíszítő 
technikák kincsnek és megőr-
zendő tudásnak számítanak Eu-
rópa-szerte. 

A gömöri tojásdíszítés fő jel-
legzetessége az „írózás”, mely 
során a kifújt tojásra olvasztott 
méhviaszba mártott pálcikával 
viszik fel a mintát. Így szület-
nek a virágszirmok, a nap, az 
életfa, az égtájak szimbólumai 
és minden olyan jel, melynek 
eredete, értelme már nagyrészt 
homályba veszett, de a szokás, 
a jelkép még mindig él az al-
kotók kézmozdulatában. Nem 
csak a minták, maga a tojás is 
jelkép, az élet és a világ kelet-
kezésének szimbóluma, ahogy 
azt a teremtésmítoszok is meg-
írják.

Kárpáti Éva a magvas tojá-
sok díszítésének technikáját 
ismertette, mellyel az ő mű-

vei egyedülállóak Európában. 
Mintegy 80 féle termést, apró 
magot használ az alkotáshoz.

Ezt követőn az igazgató asz-
szony – aki gömöri tojásírónak 
is vallja magát – egy kisfilmet 
vetített a hagyományos gömöri 
tojás elkészítéséről, majd a gya-
korlatban is bemutatta az „író-
zást”, melyet az érdeklődők is 
kipróbálhattak.

Különös élmény megtapasz-
talni, hogy az ősi tudás még a 
tojásdíszítésben is nyomon kö-
vethető, mint ahogy megjelenik 
a népművészet többi ágában is 
. A „napforgós” és „gereblyés” 
motívumok élet-energiát továb-
bítanak, az életfa az egészsé-
ges növekedést, a „létrán” való 
kozmikus égbe emelkedést, a 
vízfolyásos motívum az örök 
változást és a tisztító erőt szim-
bolizálja. Hasonlóan jelentéssel 
bírnak a színek is. A tojás hús-
véti ajándékozása, a rajta lévő 
üzenet személyre szóló jókí-
vánságot fejez ki.

A kiállítás ideje alatt a múze-
um csoportos tojásfestést, mú-
zeumpedagógiai foglalkozáso-
kat tart, valamint lehetőséget ad 
arra, hogy a helyi alkotók is ki-
állíthassák műveiket.

A tárlatot ajánljuk mindazok 
figyelmébe, akik szeretnének 
megismerni régi technikákat, a 
jelképek értelmét, a maguk szá-
mára pedig igyekeznek átélhe-
tővé tenni a Tavasz és a Húsvét 
ünnepének lényegét.

Kétszáz különleges 
hímes tojás a hevesi múzeum tárlóiban
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Az óvoda szépítésére fordítják a bál bevételét

– Minden évben célt tűzünk ki 
magunk elé, mellyel az intéz-
ményt szeretnénk fejleszteni, 
gyarapítani. 

A tavalyi bevételből elké-
szült a terasz térburkolata, az 
idei bevételből tetőt tervezünk 

fölé szereltetni és az előkertet 
akarjuk szépíteni – mesélte a 
jótékonysági bált követően az 
óvoda vezetője. 

A farsangi rendezvény sike-
réhez nagy segítséget nyújtottak 
a támogatók, és természetesen 

F
ebruár 27-én Sveiczer Sándor 
polgármester köszöntötte az 
intézményüket méltón kép-
viselő fellépő gyermekeket, 
hangsúlyozva, hogy a bemu-

tatott jelmezek és produkciók elkészí-
tésében a pedagógusoknak és szülők-
nek is oroszlánrész jut minden évben. 
Ezt követően Gottschalkné Kis Kata-
lin művelődésszervező, a rendezvény 
háziasszonya mutatta be a hozzáértő 
és pártatlan zsűri tagjait: Molnár Mi-
hálynét, Juhász Lajosnét és Verebélyi-      
né Fükő Irént, akik a nap végén érté-
kelték a látottakat.

Nagyon ötletes és szépen kivite-
lezett jelmezbemutató részesei le-
hettünk, ahol a látványt a remek ko-
reográfiák is erősítették. A Hevesi 
Kulturális Központ munkatársa el-
mondta, hogy 16 csoport jelentkezett 
az iskolákból. Minden fellépőt dicsé-
ret illet, hiszen valóban egyedi és na-

gyon színvonalas produkciókat állítot-
tak össze. 

Az Újtelepwood világsztárjai, sakk- 
figurák összecsapása, bajor tánc, 

egy finom ötórai tea, és igazi vadnyu-
gati hangulat várta a színházteremben 
ülőket.  Nagy tetszést aratott R2D2 
csillogó robotfigurája, vagy a meny-

asszonyt és vőlegényt egy testben és 
lélekben megjelenítő alak. A legkisebb 
fellépő a Déli-sarkról érkezett hoz-
zánk, egy pici pingvin személyében.

A farsangi kavalkád végén a jutal-
mak sem maradtak el: a gyerekek okle-
véllel és sok-sok finomságot tartalma-
zó ajándékcsomaggal térhettek haza.

Két évtizedes hagyományt ápol im-
már a Művelődési Központ, ami-
kor minden év februárjában meg-
rendezi városi jelmezbemutató 
délutánját. Ezek a szombati napok 
valóban a „legek” versenyei, ahol 
azok az iskolai csoportok és egyéni 
maskarások mutatkoznak be, akik 
saját farsangi báljukon a legjobb 
ötlettel, vagy kivitelezéssel egyszer 
már elnyerték a zsűri tetszését.

Ötletes maskarák és látványos kivitelezés 

A „legek” versenye volt 
a Városi Jelmezbemutató

17. alkalommal rendezte meg a már hagyománnyá vált far-
sangi bálját a Csoda-Vár Tagóvoda, melynek bevétele ne-
mes célt szolgál. 

a dolgozók, a szülők áldozatos 
munkája is elengedhetetlen, im-
máron 17 ève – emelte ki Morva-
iné Arlett Éva. Óvodánk az ala-
pítványunk segítségével szépül 
évről-évre, és minden évben tá-
mogatjuk a gyerekek kirándulá-
sát is. Ezt a hagyományt szeret-
nénk a befolyt, közel félmillió 
forintból tovább folytatni – tette 
hozzá az intézményvezető.

Ötletes maskarák 
és látványos kivitelezés 



„Az önkormányzatok jogszabály 
által meghatározott kötelező fel-
adata a települések belterületén 
a kóbor állatok befogása. Ezt a 
tevékenységet Heves városa kül-
ső vállalkozó bevonásával végzi, 
akivel a hivatal Stratégiai Irodá-
jának munkatársa, Kajtár József 
úr tartja a kapcsolatot. Abban az 
esetben, ha kóbor állatokkal kap-
csolatban szeretnének a lakosok 
bejelentést tenni, akkor őt kell 
keresni az (36) 546-128-as tele-
fonszámon.”

– Mi történik a bejelentést kö-
vetően?

„Az ügyintéző jelzése alapján 
az ebrendészeti feladatokat ellá-
tó egyéni vállalkozó, Somogyi 
Krisztián úr intézkedik az állat 
befogásáról. A beültetett mik-
rochip segítségével megkeresi a 
tulajdonost, ha pedig nincs chip 
a kutyában, akkor a befogott ál-
latot gazdátlanként kell kezelni. 

A Magyar Állatorvosi Kamara 
nyilvántartó rendszerében sze-
replő kóbor kutyát a tulajdono-
sa köteles visszavenni, valamint 
a befogásával és elhelyezésével 
kapcsolatos költségeket megté-
ríteni.

A kialakult gyakorlatunk sze-
rint Somogyi Krisztián úr a ki-
emelten kezelt intézmények – 
Hevesi József Általános Iskola 
és Arany János Úti Óvoda – kör-
nyékén havonta egy alkalommal 
végez befogást, de a gyermekek 
testi épségének és biztonságának 
megóvása érdekében igény sze-
rint megy ki a helyszínre. Vannak 
olyan időszakok is, amikor foko-
zott figyelmet kell a város ezen 
területeire fordítani: beiratkozás, 
óvoda- és iskolakezdés időpont-
ja, illetve az azt követő hetek.”

Somogyi Krisztián – aki 
egyébként az ország mindössze 
8 ebrendészének egyike – szak-
hatósági engedélyek birtokában 
látja el feladatát Hevesen és a 
környező településeken. Tapasz-
talata szerint a helyben begyűj-
tött kutyák mintegy 80%-a nem 
csupán kóbor, de gazdátlan eb is, 
melyek a befogás után két hétig 
az önkormányzat, azt követően 
pedig az állam tulajdonába ke-
rülnek. Az alábbiakban ő vála-
szolt a Hevesi Hírportál kérdé-
seire:

– Meddig maradnak a begyűj-
tött állatok a telepen?

„Ha 15 napon belül a kóbor 
állat tulajdonosa nem válik is-
mertté, akkor az állatvédelmi ha-
tóság gondoskodik a tulajdonjog 
átruházásáról, illetve a végleges 

elhelyezésről. A Heves-Alatkán 
található ebrendészeti telep négy 
állatvédő szervezettel van kap-
csolatban, köztük a Vidám Man-
csok Állatvédő Egyesülettel és a 
Kutyaszív Állatmentő Közhasz-
nú Alapítvánnyal, melyek segí-
tenek az ide került keverék és 
fajtatiszta kutyusoknak gazdát 
találni.

2014. január 1-től egy kicsivel 
könnyebb a feladatunk, hiszen 
ekkortól kötelező a kutyák mik-
rochippel való ellátása, ami nél-
kül a kötelező oltásokat sem kap-
hatják meg. Így, ha olyan állat 
kóborol el, amelyikben van chip, 
a tulajdonos személye az adat-
bázisból kikereshető. Ebben, és 
minden olyan tevékenységben, 
mely egészségügyi szaktudást 
igényel, számíthatok a telep sa-
ját állatorvosa, Dr. Farkas László 
munkájára.”

– A terület fejlesztése jelenleg 
is folyamatban van.

„A mostani ebrendészeti telep 
hamarosan kibővül, és a kóbor 
kutyák mellett macskák, illetve 
haszonállatok – kecske, birka, 
ló, stb. – elhelyezésére is alkal-
massá válik. Ez már alapítványi 
fenntartásban fog működni, és 
reményeim szerint a nyárra ké-
szen is lesz.”
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1. Ki gyógyítja 2016. április 1-től az 1. sz. házi-gyermekorvosi 
    körzet betegeit?

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

2. A februárban megtartott lakossági fórum alapján mi az a két 
    fontos dolog, amit a hevesiek szeretnének?

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

3. Milyen segítséget nyújtana Heves önkormányzata a családok 
    otthonteremtéséhez? (CSOK)

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

4. Milyen céllal alakítanának ki a Csillagvirág székházában 
    egy képzési központot?

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

5. Hová kerülnek a Hevesen befogott kóbor ebek?

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

Minden kérdésre megtalálja a választ a Hevesi Hírek márciusi szá-
mában. Kellemes olvasást kívánunk!

A megfejtéseket kérjük a Hevesi Hírportál facebook oldalá-
ra üzenetben elküldeni névvel, címmel és telefonszámmal, illetve 
postai úton – szintén névvel, címmel, telefonszámmal - a 3360 He-
ves Erzsébet tér 2. sz. címre. A borítékra kérjük, írják rá: „HH KVÍZ” 

Beküldési határidő: 2016. március 27.

Előző számunk nyertese: Kelemen Melinda Heves, Zrínyi M. u. 2/b. 
Fsz. 5. Nyereménye: az ÜVEG-PORCELÁN-AJÁNDÉK-VIRÁG ÜZ-
LET által felajánlott 5.000,- Ft-os vásárlási lehetőség. 

BÖNGÉSSZEN ÉS NYERJEN
KVÍZ

Ne legyen gazdátlan, kapjon felelős, szerető családot!

Olvas a család fotópályázat Hevesen

Mit tegyünk a kóbor ebekkel?

A nyertes három gyermekét 
kapta lencsevégre

Évente több jelzés érke-
zik a Hevesi Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz a kó-
bor ebekkel kapcsolatban, 
melyek időnként meglehe-
tősen nagy számban kószál-
nak a város utcáin. Mit lehet 
ilyenkor tenni? – kérdeztük 
Dr. Nagy Péter jegyzőt.
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Bonca azóta gazdára talált 

A Nemzetközi Könyvajándék 
Nap legfőbb küldetése, hogy 
felnőttek ajándékozzanak meg 
gyerekeket könyvvel. Minél 
előbb ismerkedjenek meg az 
olvasás örömével, azzal, hogy 
a (fel)olvasás  köldökzsinór a 
valóság és képzelet között. Ta-
nítsuk meg gyermekeinket arra, 
hogy szerelemben élni sokféle-
képpen lehet. Ember és könyv 
közötti önzetlen szerelem, ami 
soha nem múlik…

Ebből az alkalomból óvo-
dásoknak, kisiskolásoknak 
olvasott fel meséket a gyer-
mek-könyvtáros kolléganőnk, 
illetve készítettek rajzokat és 
beszélték meg a hallottakat. A 
könyvtár sokkal kötetlenebb és 
meghittebb környezet arra, hogy 
a gyermekek rácsodálkozhassa-
nak az olvasás adta élményekre.

Könyvtárunk harmadik éve 
csatlakozott ehhez a remek kez-

deményezéshez. Minden év-
ben „Olvas a család” fotópá-
lyázatot írunk ki, aminek egyre 
több résztvevője van. Az idén 
15 pályázó küldött be képeket 
gyermekéről, gyermekeiről vál-
tozatos élethelyzetekben, ami-
nek középpontjában természe-
tesen a könyv, az olvasás állt. 
A legifjabb csemetétől a felnőtt 
gyerekekig készültek képek. 
Széles a skála. Sorsolással dön-
töttük el, hogy kié lesz a könyv-
jutalom. A szerencsés nyertes 
Ducsai Gacsal Anita, aki há-
rom gyermekét fotózta le olva-
sás közben és Patakiné Buborék 
Hilda, aki már felnőtt korú fiát 
edzés közbeni olvasáskor kapta 
lencsevégre. Gratulálunk min-
den pályázónak! Remek képek 
születtek, amik megtekinthetők 
a Könyvtár Facebook oldalán 
található albumban.

Szóné Kovács Márta

sfsfsdf

Országos Református 
Földrajzverseny

Az idén is élen 
az Eötvös

Nagy izgalommal vártuk az 
idei évben is a Hajdú-Moha-
ros József Országos Refor-
mátus Földrajzverseny dön-
tőjét, mely 2016. február 12-
13-án Karcagon került meg-
rendezésre.

Az írásbeli forduló alapján 
iskolánk 8 tanulója vehetett  
részt a szóbeli megméretteté-
sen, ahonnan kiváló eredmé-
nyekkel tértek haza.

Két kategóriában is meg-
nyerték a versenyt:

Andorfi István a 9. évfolya-
mon, Herczeg Bence a 11-12. 
évfolyamon bizonyult a leg-
jobbnak.

A többi hat tanuló helyezé-
se is dicséretre méltó:

A 9. évfolyamon Balázs 
Benjámin 8. helyezett lett.

A 10. évfolyamon Asztalos 
Roland 6., Árvai Zoltán 7., Kiss 
Levente 9. helyezést ért el.

A 11-12 évfolyamon Gu-
lyás Gréta 6., Patkovics Dávid 
9. helyezett lett.

Szívből gratulálunk a tanu-
lóknak, valamint felkészítő ta-
náruknak, Ballagó János tanár 
úrnak!

Svoóbné Lénárt Ágnes

Ó V O D A I    B E Í R A T Á S
A Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény 
vezetője, Varróné Ungvári Ágnes értesíti a tisztelt szülőket,  

hogy a 2016/2017. nevelési évre történő beiratkozásra  
az alábbi időpontokban kerül sor:

 
2016. április 05-én (kedd) 8.00 – 17.00 óráig 

2016. április 06-án (szerda) 8.00 – 17.00 óráig

A beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek: születési anyakönyvi 
kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, szülő személyi igazolványa
A HVÓBKI az alábbi tagintézményeibe a következő címeken várja a 
beiratkozó gyermekeket:

KEREKERDŐ TAGÓVODA
Cím: 3360 Heves, Gyöngyösi út 75. 
Telefon: 36/545-413

CSODA-VÁR TAGÓVODA
Cím: 3360 Heves, Alkotmány út 40. 
Telefon: 36/346-536

ARANY JÁNOS ÚTI TAGÓVODA
Cím: 3360, Heves, Arany J. út 36/b. 
Telefon: 36/545-315

BÖLCSŐDE
Cím: 3360 Heves, Arany János út 36/b. 
Telefon: 36/346-013

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint: „ A gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson  
vesz részt…”
 
A felvételt nyert gyermekeket 2016. szeptember 01-től fogadják.
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Mit kell tudni a lázról?  
Lázcsillapítás
Milyen testhőmérsékletnél 
beszélünk lázról?
Hónaljban mért értékek esetén:

– 36-37 °C – normális testhőmérséklet
– 37-38 °C – hőemelkedés
– 38-39 °C – mérsékelt láz
– 39-40,5 °C – magas láz
– 40,5 °C felett – igen magas láz

(Végbélben mért értékek esetén vonjunk le 0,5 C°-ot az ered-
ményből.) Méréshez gyógyszertárban kapható lázmérőt hasz-
náljunk. 1 évesnél fiatalabb gyermeknél a végbélben történő, 
1-3 éves életkorban végbélben, vagy hónaljban történő, míg 3 
éves kortól a hónaljban történő mérés javasolt.

Mikor forduljunk orvoshoz lázas állapot esetén?
Gyermekkorban:

– 3 hónaposnál fiatalabb csecsemők esetén a 38 C°-ot 
   meghaladó láz esetén azonnal
– 3-6 hónapos csecsemők esetén 39 C°-ot meghaladó láz 
   esetén azonnal
– Ha bőrvérzést észlel, bármikor a betegség során
– Ha a gyermek görcsöl
– Ha aluszékonysága fokozódik, vagy nem ébreszthető
– Ha a kiszáradás tüneteit észleli, itatás ellenére is
– Újabb szokatlan tünetek jelentkeznek
– A gyermek általános állapota rosszabbodik
– A láz több mint 3 napja tart

Felnőttek esetén:
– Igen magas láz esetén azonnal
– Ha a láz, lázcsillapítás ellenére is több mint 3 napja fennáll
– Ha a beteg legyengült állapotban van.

Egészséges gyermek és felnőtt esetén a láz segíti a szervezet-
be jutott kórokozók elpusztítását, ezért ne törekedjünk minden-
áron a megszüntetésére, csak a csillapítására. A lázat maximum 
1 fokkal csökkentsük egyszerre.

Nem gyógyszeres lázcsillapítás:
3 éves korig – hűtőfürdő használata javasolt. (Testmeleg vízbe 
ültessük a gyermeket, játsszunk vele és lassan hűtsük el a vizet, 
amíg dideregni nem kezd. Ekkor töröljük szárazra és takarjuk be.)

3 éves kor felett hűtőborogatás javasolt. (Szobahőmérsékletű vi-
zes lepedővel borítsuk be a lázas gyermek, vagy felnőtt egész tes-
tét. Kb. 10 perc múlva cseréljük a lepedőt, amíg a láz 1 C°-ot nem 
csökken. Akkor töröljük szárazra és takarjuk be. A homlokra, csuk-
lókra helyezett vizes zsebkendő nem hatékony, ne használjuk!)

Gyógyszeres lázcsillapítás:
A gyógyszertárban többféle lázcsillapító kapható. Mindig mond-
juk meg, hogy milyen idős betegnek lesz. Egyszerre csak egyféle 
lázcsillapítót használjunk, és mindig tartsuk be a használattal kap-
csolatos utasításokat. Lázas állapotban pihenjünk és igyunk sok 
vizet (felnőttek esetén legalább 3 litert naponta)!

Dr. Szabó János rovata: 3 perc az egészségért

A balesetek, sérülé-
sek oka általában az 
otthonok balesetve-
szélyes, helytelenül, 
nem az idős embe-

rek fizikai lehetőségeihez ki-
alakított környezet adottságai. 
A balesetek többségét a rosszul 
megvilágított terek, a csúszós 
padló, a rosszul elhelyezett bú-
torok, küszöbök, a korlátok hiá-
nya okozhatja. Emellett az idős 
emberek többségénél számolni 
kell azzal, hogy krónikus beteg-
ségek esetleges megléte miatt 
többféle gyógyszert szednek, 
melyek egyik gyakori mellék-
hatása a szédülés, ami növeli a 
baleset kockázatát. Ezen kívül 
a mozgásszervi és egyensúlyi 
problémák megléte is fokozhat-
ja a bizonytalanság érzetét.

Az egyik legfontosabb fela-
dat ezen rizikótényezők mini-
málisra csökkentése, melynek 
egyik első lépése az idős embe-
rek lakókörnyezetének és élet-
feltételeinek megfelelő ki-, il-
letve átalakítása.

Egy-két hasznos tanács a 
mindennapokra:

Ha bizonytalan, ingatag a já-
rása, használjon járóbotot!

A zuhanyzó székkel és ka-
paszkodóval ellátva biztonsá-
gosabb, mint a fürdőkád.

Tegye a telefont közel az 
ágyához, és balesetveszélyt fo-
kozó sietséget mellőzve köze-
lítse meg, amennyiben csörög. 
Hívja fel családtagjai figyel-
mét, hogy időbe telik, amíg fel-
veszi a hívásokat!

Az ágy, szék, fotel legyen 

elég magas, hogy könnyebb le-
gyen a felállás.

A fényforrások legyenek 
elég erősek: jól világítsák meg 
a környezetet, tárgyakat.

Ami még a rizikótényezők 
kiküszöbölésétől is fontosabb, 
az a megelőzés, hiszen a fizikai 
aktivitás megőrzése idős korra 
nagyban hozzájárul a balesetek 
elkerüléséhez. 

Amivel pedig a fiatalabb kor-
osztály hozzájárulhat a balesetek 
megelőzőséhez, illetve időben 
észleléséhez, az az idősekkel való 
folyamatos kapcsolattartás, illetve 
a napi aktivitásra való ösztönzés.

Figyeljünk egymásra a min-
dennapokban!

Nemes Boglárka 
(járási vezető ápoló 
és egészségfejlesztő)

Időseket fenyegető otthoni 
balesetek és megelőzés

Az idős korban elszenvedett balesetek leggyakoribb, legáltalánosabb formája az el-
csúszás, elesés, mely többségében a balesetet szenvedett saját otthonában történik. 
Mind a nemzetközi, mind a hazai adatok azt mutatják, hogy az elesés áldozatai több-
ségében nők, illetve 65 évesnél idősebb emberek.

10 milliós 
program 

a gyermekek 
fejlesztéséért

(Pályázati projekt a Hevesi Jó-
zsef Általános Iskolában)

Intézményünk első alka-
lommal vett részt  TÁMOP-os 
pályázat megvalósításában, 
amely a tankerület támogatá-
sával, és segítségével jött létre.

A projekt realizálásának 
időszaka rövid lejáratú volt,  7 
hónap állt rendelkezésünkre 
2015-ben. Az elnyert összeg 
közel 10 millió forint, amiből 
1,5 milliót fordíthattunk esz-
közbeszerzésre, és a nagyobb 
keret a programok megvalósí-
tására, az azt lebonyolító pe-
dagógusok bérezésére volt for-
dítható.

A pályázat elsődleges  cél-
ja, a pedagógiai programunkban 
meghatározott kompetenciák  
fejlesztése, tanulóink ismerete-
inek  bővítése, környezeti ne-
velést szolgáló tevékenységek 
keretében. Továbbá tanulóink-
nak lehetősége nyílt arra, hogy 
az elméletben megszerzett tu-
dást összevessék a gyakorlattal. 
Mindezek tanórán kivüli formá-
ban történtek. 

A célok elérése érdekében a 
következő események valósul-
tak meg:

Családi nap: a tanévet egy 
mozgalmas élménypark kere-
tében megvalósult játék-déle-
lőttel zártuk.

Úszás oktatás: 19 tanuló 
úszás tudását erősítették kol-
légáink a Jászszentandrási 
strandon.

Kirándulások: 4 alkalom-
mal, hétvégén jutott el 240 ta-
nulónk Aggtelekre, Budapestre, 
a Mátrába és Szilvásváradra. 

Informatika szakkör: 15 ta-
nuló digitális ismeretét bővítet-
te a szakkörvezető kollégánk.

Sportvetélkedő: szabadidő 
hasznos eltöltését szolgálta a 
4 délutáni, sport jellegű népi 
játékokból összeállított vetélke-
dő, ahol minden alkalommal 40 
diák, vegyes csapatokban mér-
hette össze ügyességét. 

Egészségnap: meghívott 
pszichológus, védőnő, iskola 
rendőrei, a felső évfolyamo-
sokkal tartottak egészségmeg-
őrző előadást. Az alsó évfolya-
mosokkal, ezalatt az idő alatt a 
pedagógusaink játékos, egész-
ségnevelő feladatokat oldottak 
meg.

Csoportszoba kialakítása: a 
beszerzett eszközökből kiala-
kítottunk egy olyan „szobát”, 
ahol kiscsoportokban lehet fog-
lalkozásokat tartani, kikapcso-
lódni. Ebben fejlesztő- és tár-
sas játékok is segítenek, ame-
lyek szintén a pályázati eszköz-
beszerzésből származnak.

Szakmai továbbképzések: a 
képzések hozzájárultak peda-
gógusaink szakmai, módszer-
tani  ismereteinek bővítéséhez.

A rövid idő alatt létrejött 
programok élményekben, is-
meretekben és eszközökben 
gazdagították intézményünk ta-
nulóit és pedagógusait.

Mezeiné Vass Ágnes
pályázat szakmai vezetője

Töredékek Edith Piaf életéből 
– Bonyár Judit sanzonestje

Edith Piaf – A sanzonok király-
nője, a kis veréb, aki az utcán 
nőtt fel, aki teli torokból éne-
kelt éjjel a kocsmában az aszta-
lon állva, vagy szemtelenül po-
fozkodott a zongorakísérőivel, 
ugyanakkor odaadón segítette 
a tehetséges fiatal énekeseket, 
színészeket. Ez az ellentmon-
dásos, szókimondó asszony sa-
nyarú életén és dalain át is üze-
ni, hogy élni jó, szeretni kell!

Bonyár Judit - énekes, ze-
nész, a Pécsi Harmadik Színház 
és a Soproni Petőfi Színház tag-
ja bújt az énekesnő bőrébe egy 
röpke órára, eredeti hangnem-
ben és nyelven adva elő a sa-
nzonokat, melyeket Piaf legis-
mertebb, közkedvelt dalaiból 
válogatott.

Borisz Jaksov - zongoramű-
vész, tanár, a Pécsi Nemzeti 
Színház és a Pécsi Harmadik 

Színház tagja, aki képes két 
egész napon át zongorázni, ez-
zel felállítva az 50 órás Guiness 
világrekordot.

Hűvösvölgyi Péter-zenész, 
zeneszerző, a NeoFolk zenekar 
alapítója, a soproni Teátrum, a 
Pécsi Harmadik Színház és a 
győri Forrás Színház tagja, aki-
nek bármilyen pengetős hang-
szer kerül a kezébe, azon virtu-
ózan játszik.

Egy elcsépelt mondattal nyitok: 
„Van egy jó és egy rossz hírem”. 

A jó hír az, hogy a szerelmes 
versenyre várakozáson felül 
sok pályamű érkezett. 

A rossz hír az, hogy a verseny-
kiírásnak egyetlen pályamű sem 
felelt meg, ugyanis a feladat az 
volt, hogy az én négysorosomat 
kellett volna ALULmúlni és ez 
sajnos senkinek sem sikerült.

Viszont a versenykiírás alap-
feltételeinek - tudniillik, hogy 
saját vers legyen és sugározzon 
belőle az őszinte, mély szere-
lem - minden vers megfelelt. 
Olyannyira, hogy én mélyen 
meghatódtam. Sőt, olyannyi-
ra mélyen meghatódtam, hogy 
nálam minden vers nyert. Úgy-
hogy várok minden pályázót 
az üzletemben egy szál aján-
dék rózsára, amit remélhető-
leg lesz is kinek odaadni. 

(Reménytelen szerelmesek 
kíméljenek!)

Sőt olyannyira meghatód-
tam, hogy a két győztes díját is 
megemeltem.

Mindkét nyertes díja (kü-
löndíjas első helyezett): egy 
kétszemélyes gyertyafényes 
vacsora a hamarosan megnyí-
ló Prémium Royal Étteremben 
(volt Aranykehely Étterem). A 
rezsicsökkentésnek köszönhe-
tően a gyertyafény grátisz.

Ezúton köszönöm minden pá-
lyázónak, hogy versenyünkön 
részt vett és őszinte, szép sora-
ikkal romantikát hozott szürke, 
szomorú februári napjainkba. 

Egy szakmai cikkemben azt 
kérdeztem, hogy „Kik írnak 
verset és kik vásárolnak virá-
got?” Csakis érzékeny, széplel-
kű emberek! Ebben a hitemben 
ez a verseny megerősített.

Tisztelettel: Háger József 
Fogadják szeretettel a sok jó vers 
közül a szakmai zsűri által kivá-
lasztott első helyezett alkotást. A 
különdíjas költeményét, akinél egy 
ici-picit Fortuna is besegített a kö-
vetkező lapszámban olvashatják:

Ha itt vagy
Didergő téli hajnalon
a mindent átható fagy, vajon
mikor enyhül már?

Ködös, zúzmarás reggelen
a testemet átjáró félelem, vajon
mért nem szűnik már?

Rideg, hófátylas nappalon,
a bensőmet mardosó fájdalom, 
vajon
mikor múlik már?

Mélykék, csillagos éjszakán,
ha itt vagy, nekem már nem is fáj,
a félelem tovaszáll és a fagy is 
enyhül tán.

(Egri leányka)
A beérkezett húsz verset há-
romtagú szakmai zsűri értékel-
te. Irodalmat értő, szerető és azt 

másokkal megszerettető peda-
gógusok, Gyimesi Attila, Ve-
resné Kiss Kamilla és Kovács 
Sándor személyében. 

A jeligés költemények szerzői 
mindkét nemet és szinte minden 
korosztályt képviselték rövidebb 
és hosszabb, vidám vagy éppen 
melankolikus hangulatú soraik-
kal. Sokféleképpen, néha rend-
hagyó módon kifejezett érzések, 
megírt gondolatok köszöntek 
vissza az alkotásokban, melyek 
az őket papírra vetők lelkének 
egy darabkáját is az olvasók elé 
tárják. Talán ezért is szeretnének 
a névtelenség homályába burko-
lózni. Nézzük el nekik! 

Az eredmények a következők:
1. helyezett: Ha itt vagy 
(szerzője: Egri leányka)
2. helyezett: Amióta meglát-

talak 
(szerzője: B.C.)
3. helyezett: Mardosnak a se-

bek (szerzője: bp)
Különdíjas: Itt belül (szerző-

je: B.T.)
(A különdíjas, és a zsűrita-

gok által kiválasztott második 
és harmadik helyezett verseket 
a Hevesi Hírek következő szá-
maiban olvashatják. A máso-
dik és harmadik helyezett alko-
tások szerzőit a Heves Média 
Nonprofit Kft. jutalmazza.)

A verseny médiatámogató-
ja: Heves Média Nonprofit Kft. 
(Hevesi Hírek folyóirat, Face-
book/Hevesi Hírportál, www.
hevesihirportal.hu)

Heves legszebb 
szerelmes versei

Az ÜVEG-PORCELÁN-AJÁNDÉK-VIRÁG üzlet és a HEVESI HÍREK 
folyóirat által meghirdetett Szerelmes Verseny eredménye. 



A Runyai Soldos csa-
lád a Gömör várme-
gyei Runya magyar 
református kisköz-
ségből származik, 

amelynek a 15. századtól föl-
desura. A község ma Szlováki-
ában van, neve Rumince. 

Hevesre a 18. század máso-
dik felében kerültek. Tekinté-
lyes helyi nemesi családokkal 
kötöttek házasságokat, mint 
pl. az Ürményi Nagy, Gyulay 
(tenki birtokos), Frajzajzen. A 
család minden férfitagja jelen-
tős közigazgatási tisztséget töl-
tött be.

Runyay Soldos Zsigmond 
(1804-1871) hosszú ideig 
volt járási főszolgabíró. Ez 

azért figyelemreméltó, mert 
ezt a tisztséget választották. A 
főszolgabíró a járás legfőbb 
vezetőjének számított. Nem-
csak igazgatási, hanem igaz-
ságszolgáltatási feladatokat is 
ellátott. 

A főszolgabíró közölte a 
Helytartótanács és a várme-
gye rendeleteit a községekkel 
és felügyelte a végrehajtást is. 
Saját karhatalommal is rendel-
kezett. R. Soldos Zsigmond a 
főszolgabírói tisztségen kívül 
nagyon sok közéleti funkciót 
ellátott.

Runyay Soldos Sándor 
(1810-1872) a szabadságharc 
előtt Heves megye csendbiz-
tosa volt. (Feladata a közrend 

védelme, bűncselekmények 
megakadályozása beosztott-
jai, a pandúrok által). Talán e 
funkcióból is következően vett 
részt 1848 áprilisától a nemzet-
őrség szervezésében. A nem-
zetőrség elsődleges feladata a 
„személyes és vagyonbátorság, 
a közcsend, a belbéke” biztosí-
tása volt. Hevesen mintegy 300 
nemzetőrt írtak össze, akik kö-
zül kb. 60 fő volt az önkénte-
sek száma. Önkéntesként vett 
részt az eseményekben R. Sol-
dos Sándor is, aki együtt indult 
nemzetőreivel 1848 júniusában 
a Délvidékre, Bácskába a szer-
bek ellen harcolni. Miután ha-
zavezényelték őket, a megyé-
ben alakuló önkéntes lovas- 

osztályhoz állt, ahol századosi 
rangot kapott. Később a tiszai 
hadsereg kötelékében az oro-
szok elleni harcokban is részt 
vett. A szabadságharc végén 
Borosjenőn tette le a fegyvert. 
Később hevesi és tenki birto-
kán gazdálkodott. Fia, Soldos 
Sándor volt Blaha Lujza férje 
az 1870-es években.

Mind Sándor, mind Zsig-
mond a hevesi református kö-
zösség fő támaszai voltak. Ne-
vükhöz kötődik a hevesi egy-
házközség önállóságának, az 
átányi „anyaeklézsiától” való 
függetlenségének elérése.  
1859-ben a tagosítás (földbir-
tokrendezés) alkalmát meg-
ragadva „Soldos Sándor fő-
gondnok felhívá s lelkesíté az 
egyház birtokos tagjait”, hogy 
egyesült erővel hozzanak ál-
dozatot, adjanak földjükből a 
az egyház, a lelkészi és a ta-
nítói fizetés fenntartására. Sol-
dos Zsigmond főszolgabíró is 
erre kérte a közbirtokosságot: 
„fényes sikert vívott ki lelkes, 
buzdító beszédeivel”. Vallá-
si felekezettől függetlenül ér-
keztek a felajánlások.  Így az 
egyház kapott egy egész telket 
és 81 hold első osztályú föl-
det. Ezzel megteremtődött az 
önállóság anyagi alapja. A 81 

holdból 50 hold biztosította 
a lelkész jövedelmét, 20 hold 
a tanítóét, 11 hold az egyház 
fenntartását. A megyegyűlésen 
a „két Soldos” „a szent ügy ki-
vitelét gátlani szándékozott vi-
ták között oly ernyedetlen buz-
gósággal, s vallásos szellemi 
eréllyel” lépett fel, hogy nemes 
tervük szerint megszavazták az 
anyaegyház közé sorolást.

A gyülekezet jegyzőkönyvé-
be ezt jegyezték fel: 

„ ... a két nagy Soldosok neve 
és nagylelkű tette a legkésőbbi 
hálás maradék szívébe is, a leg-
dicsőségesebb fénnyel megho-
mályosítatlanul örökre be legyen 
írva, és így az ő nagy nevöknek és 
érdemöknek, mint fönnállását ne-
kik köszönhető egyházunknak is, 
csak a véges idővel legyen vége”. 

Nemcsak nevükben voltak 
nemesek, de tetteikben is!

Gy. Gömöri Ilona 
főmuzeológus
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A „két nagy Soldosok” nagylelkű tettei
Heves 19. századi történelmében igen jelentős szerepe volt a runyai Soldos családnak.  A 
„két nagy Soldos” egyike Runyai Soldos Zsigmond volt, hosszú időn keresztül járási főszol-
gabíró, a másik pedig testvéröccse, Runyai Soldos Sándor, az 1848-as honvédszázados. Ön-
zetlen adományozásuknak, tekintélyüknek és magabiztos fellépésüknek köszönhető a He-
vesi Református Egyházközség önállóságának kivívása is. 

A Soldosok címere 

Runyay Soldos András levele a családi címeres pecsétnyomattal.
„Költ Hevesen” 1822. május 27.

Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény Dokumentumtára. 

Egy csipetnyi Agatha Christie, egy 
falatnyi Rejtő, némi Hofi és óriá-
si adag Gulyás József - ez adja az 
esszenciáját azoknak a kisregé-
nyeknek, melyek eddig a hevesi 
rendőrkapitány tollából születtek, 
aki reméli, hogy talán hagyott va-
lami maradandót az utókorra is.

R
egényeit olvasva érezni 
lehetett, hogy mely klasz-
szikusok voltak Önre ha-
tással, bár nekem még az 
Ötvös Csöpi-sorozat han-

gulata is felsejlett.
„Kamaszként találtam rá azokra a 

„füzetekre”, amelyek Rejtő Jenő egy-
egy művét tartalmazták. Azóta minden 
általa és Agatha Christie – a krimi ki-
rálynője - által írt regényt rongyosra ol-
vastam már. Tisztelem Bujtor munkás-
ságát, és számomra Hofi is utánozha-
tatlan; kikapcsol, szórakoztat, feltölt.”

- Honnan jött az írásra való hajlam, 
a késztetés?

„ Féltett kincsként őrzöm azt a sze-
relmes verses kötetet, amit középisko-
lában készítettem, később a próza felé 
fordultam. A történelemhez kapcsoló-
dó, különleges eseményekről írtam, 

egy kis romantikus szállal, intrikával. 
Karl May regényei, a Tüskevár, a Kő-
szívű ember fiai, és az Egri csillagok 
voltak rám nagy hatással. Főiskolai 
szakdolgozatom az 1945-ös magyaror-
szági hadműveletekről íródott katonai 
szemmel, magyar és orosz nyelven. 
Rengeteg forrásanyagot használtam, a 
saját elképzeléseimet vezettem le ben-
ne, amit az Országos TDK-n 2. helye-
zéssel jutalmaztak.”

- Hogyan jött a képbe a katonatiszti 
főiskola?

„A gimiben történelem-földrajz ta-
nári pályára készültem, de foglalkoz-
tatott a rendőri pálya is. Jó motivációt 
jelentettek az akkori filmek nagy alak-
jai. Mire leérettségiztem, a Ho Si Minh 
nem indított történelem-földrajz sza-
kot, ahhoz pedig, hogy a rendőrtiszti-
re jelentkezhessek, másfél éves sorka-
tonai szolgálat, és két év igazolt fizi-
kai munkaviszony kellett. Így inkább 
a Kossuth Lajos Katonai Főiskola BM 
Határőr tiszti szakára jelentkeztem, és 
bekerültem abba a 10 fős kontingens-
be, akik Moszkvában határőr parancs-
noki kiképzésen vehettek részt.”

- Milyen emlékei vannak azokról az 
évekről?

„Jaroszlávlot soha nem fogom elfelej-
teni, 240 km-re Moszkvától, a tajgában. 
A patakban mosakodtunk, május végén 
félmeztelen ástuk a lövészárkot, a kö-
vetkező napon szakadó hóesésben foly-
tattuk. Sok pozitív és negatív tapaszta-
latot szereztem, de nekem egy év elég 
volt, hogy rájöjjek, ez nem az én vilá-
gom. Kértem az áthelyezésemet Szent-
endrére, ott is diplomáztam. 1991-ben 
kerültem Hevesre nyomozónak, közben 
levelezőn végeztem a rendőrtiszti főis-
kola bűnügyi szakát. 1993 júniusában 

kaptam meg a diplomámat, ősszel pedig 
a bűnügyi osztályvezetői kinevezést.”

- Ennyi tennivaló és felelősség mel-
lett mikor jutott ideje az írásra?

„Az írásaim mindig munka mel-
lett születtek. Volt egy pár év, amikor 
több szabadidővel rendelkeztem, ek-
kor publikáltam sorozatban a Heves 
Megyei Hírlapban és a Hajnali Krimi 
c. újságban. Amikor 2008-ban lehető-
ség adódott, én is nyugdíjba mentem. 
Az első két hónap egyfajta felüdülést 
jelentett, az utána következőkben már 

nem találtam a helyem a civil életben. 
A kedvem is elment az írástól, elszállt 
a hangulat a mondani akarással együtt. 
Két év múlva reaktiváltak, azóta veze-
tem a hevesi kapitányságot. Ez talán 
az íráskedvet visszahozta volna, most 
azonban időm nincs rá.”

- Az egyik könyvéből forgatókönyv 
és színdarab is készült.

„ Az HBO által meghirdetett forga-
tókönyvíró pályázatra dolgoztam át 
az „Óriás a törpék között” történetét. 
Bár nem értem el említésre méltó ered-
ményt, egy haszna mégis volt: a Gárdo-
nyi Géza Színház akkori igazgatójának 
nagyon tetszett és színre akarta vinni. 
Elkészültem a színpadi változattal, de 
addigra ő már nem volt a helyén.”

- Egy rendőr, főleg egy kapitány éle-
te nem túl „családbarát”.

„Szerencsére, a nejem és a gyere-
keim is el tudták fogadni, hogy oly-
kor nincs karácsony este, vagy húsvét 
hétfő, mert mennem kell. Ha nem áll 
mögöttünk biztos, nyugodt háttér, ami 
erőt, türelmet és kitartást ad, akkor ezt 
a munkát nem lehet jól végezni. A kar-
rierben oroszlánrész jut a családom-
nak, amit soha nem tudok nekik elég-
gé meghálálni!”

Gulyás József – rendőrkapitány, aki nemcsak 
megélte, de meg is írta a bűnügyeket
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Március 18. (péntek) 17.00
HÚSVÉTRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS – 
EVANGELIZÁCIÓ
Juhász Ábel telekfalvi lelkipásztor és Kátai Zoltán 
énekmondó szolgálatával
Helyszín: EJROK, aula

Március 19. (szombat) 10.00
TOJÁSÍRÁS ÉS HÚSVÉTI JÁTSZÓ 
Tojásírás viasszal, ősi jelképek megismerése 
Zsuponyóné Ujvári Mária népi iparművész veze-
tésével
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény

Március 19. (szombat) 19.00
A KEREKERDŐ TAGÓVODA 
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
Belépőjegy: 4.000,- Ft
Helyszín: Művelődési Központ

Március 20. (vasárnap) 14.00
SQUASH BAJNOKSÁG - III. forduló
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Március 21 – 26.
FIESTA NET-TOTÓ - 2016
Az Internet Fiesta keretében 2016 márciusában 
online megoldható kvízjátékra hívjuk az 
érdeklődőket, melynek témája környezetünk, 
irodalom, zene, történelem.
Szervező: Városi Könyvtár

Március 22. (kedd)
KUKUCSKÁLÓ NAP – Nyílt órák a nagycsopor-
tos óvodás gyerekek szüleinek
8.00-8.45 magyar
8.55-10.30 blokkóra (magyar+matematika)
Helyszín: Körzeti Tagiskola

Március 24. (csütörtök) 14.00
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Locsolóversek, népi mondókák, kézműves foglalko-
zás. Közreműködik: a Harmatcsepp Családi Napközi
Helyszín: Művelődési Központ környéke

Március 25. (péntek) 08.00
RENDŐRSÉGI TEREMLABDARÚGÓ TORNA 
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Március 25. (péntek) 18.00
PASSIÓ TÖRTÉNET – a református hittanos 
gyermekek előadásában
Helyszín: Református Templom

Március 25. (péntek)19.00: 
Zongora átadó ünnepség
Egyed Ferencz jazz koncertje

Március 26. (szombat) 18.00
ROCK-TERÁPIA
Fellépnek: Taxihárom, All such all, Bad Sector
Belépő: 500,-
Helyszín: Művelődési Központ

Március 27. (vasárnap) 14.00
HEVES VÁROSI BOWLING BAJNOKSÁG - 
III. forduló
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Március 31. (csütörtök) 
NYÍLT NAP AZ ÚJTELEPI KATOLIKUS 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Az iskola várja a beiratkozás előtt álló szülőket 
és gyermekeiket. A nap folyamán megismerked-
hetnek a katolikus szellemiségű, hagyományos 
értékeket képviselő, minőségi oktatást nyújtó 
intézménnyel. 

Március 31. (csütörtök) 14.00
VÁROSI LÁNY KÉZILABDA VERSENY 
- III. korcsoport 
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Április 01. (péntek) 14.00
VÁROSI FIÚ KÉZILABDA VERSENY 
- III. korcsoport 
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Április 02. (szombat) 
16.00 HEVES-SALGÓTARJÁN - 
IFI FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
18.00 HEVES-SALGÓTARJÁN - 
FELNŐTT FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Április 04. (hétfő) 08.00-12.00
A CSODA-VÁR ÓVODA NYÍLT NAPJA
A nap folyamán a szülők betekinthetnek az óvo-
da mindennapi életébe. Szabad játék, személyes 
ismerkedés, beszélgetés várja a látogatókat.

Április 07. (csütörtök)
KUKUCSKÁLÓ NAP – Nyílt órák 
a nagycsoportos óvodás gyerekek szüleinek
8.00-8.45 magyar 
9.00-9.45 matematika
Helyszín: Hevesi József Általános Iskola

Április 07. (csütörtök) 14.00
VÁROSI LÁNY KÉZILABDAVERSENY 
- IV. korcsoport   
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Április 08. (péntek) 14.00
VÁROSI FIÚ KÉZILABDA VERSENY 
- IV. korcsoport  
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Április 10. (vasárnap) 08.00
SBS KFT. TEREMLABDARÚGÓ TORNA
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Április 11. (hétfő) 09.00
MEGYEI LÁNY KÉZILABDA VERSENY 
- III. korcsoport 
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Április 12. (kedd) 09.00
MEGYEI FIÚ KÉZILABDA VERSENY 
- III. korcsoport 
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Április 12. (kedd) 09.00
SPORTÁGVÁLASZTÓ NAP - az Eötvös József 
Református Oktatási Központ rendezésében
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Programajánló

HEVESI NAGY 
HO-HO-

HORGÁSZVERSENY
1. FORDULÓ: KOI PÁKÁSZ HORGÁSZTÓ

2. FORDULÓ: NAGY HORGÁSZTÓ

3. FORDULÓ: GÚNÁR HORGÁSZTÓ

4. FORDULÓ: ÖREGBÁNYA HORGÁSZTÓ

5. FORDULÓ: RAB HORGÁSZTÓ

Nevezési díj: 4.000 Ft/forduló
 

A nevezési díj tartalmazza a verseny időtartamára a pályabérletet, továbbá az ebédet.
Kizárólag Állami horgászjeggyel rendelkezők nevezhetnek.

Díjazás: a verseny 1-3. helyezettje kerül díjazásra, értékes tárgyjutalmak  
formájában, melynek összértéke 300 ezer forint.

A versenyek szektorokra lesznek osztva, a végeredménybe a szektorokban  
elért pontszámok számítanak bele.

Aki a legtöbb pontszámot éri el az lesz az első.
A versenyeken a tó saját szabályzatát vesszük figyelembe.

A versenyen egy bottal és egy horoggal lehet horgászni, pontymatrac  
és verseny haltartó kötelező.

Jelentkezni lehet: kovacsistvan75@gmail.com email címen, a 06-20/290-9003-as 
telefonszámon, vagy a verseny napján, a helyszínen 06:00 órától

Támogatóink: Heves Város Önkormányzata, Heves Média Kft., Arzenál Horgászbolt, 
Aranykalász Tészta Átány, Koi Pákász Horgásztó, Nagy Horgásztó, Gúnár Horgásztó, 

Öregbánya Horgásztó, Rab Horgásztó

05.14. 
SZOMBAT

06.12. 
VASÁRNAP

07.10. 
VASÁRNAP

08.13. 
SZOMBAT

09.11. 
VASÁRNAP

A Hímes tojások... c. ido“ szaki kiállításhoz kapcsolódva

Tojásíró programok a 
Helytörténeti Gyu“ jteményben 

Március 19. 10-13 óráig 
Tojásírás és játszó (a Múzeum előtt)
Zsuponyóné Ujváry Mária gömöri tojásíró,  

múzeumigazgató vezetésével

Március 22-23-24. délutánonként 14-17 óra
 A tojásírás hagyományos jelképei és technikái. 

Írózás viasszal, karcolás, maratás, berzselés  
Gy. Gömöri Ilona vezetésével.

Iskolai csoportok számára tojásíró, jelkép-értelmező, játékos 
múzeumi foglalkozásokat tartunk egyeztetés alapján.

Az időszaki kiállítás előterében bemutatjuk a hevesi alkotók által 
készített hímes tojásokat is, bárki elhozhatja „tojásremekeit”.

Egyeztetés és további információ: 20/203-1709

Téged vár a Csoda-Vár – Ovi-váró program
Szeretettel várunk minden leendő óvodást és szüleiket, akik szívesen ellátogatnának 
hozzánk, hogy személyesen szerezzenek tapasztalatokat óvodánkról!

Miért válassza a Csoda-Vár Óvodát?
•	 Akár	már	2,5	éves	kortól	is	jöhet	óvodába	a	gyermek
•	 Kis	létszámú	csoportok	(20	fő)
•	 Családias	légkörben	egyéni	bánásmód
•	 Korszerű,	esztétikus	környezet,	jól	kialakított	belső	terek.
•	 Hatalmas	udvar	sok	játékkal
•	 Felkészült	óvónők	és	segítők
•	 Fejlesztő	szobával	felszerelve	(logopédus,	gyógypedagógus	foglalkozik	a	gyerekekkel)
•	 Számtalan	színes	program	(zenés	és	bábelőadások,	kirándulások,	nyilvános	farsang,	

anyák	napja,	évzáró)

PROGRAM:
2016.	április	4:	NYÍLT	NAP	szülőknek,	gyerekeknek
Időpont:	8:00-12:00

-	A	nap	folyamán	a	szülők	betekinthetnek	az	óvoda	mindennapi	életébe.
-	Szabad	játék	az	óvónőkkel,	gyerekekkel,	sok-sok	óvodai	játékkal.	(Váltócipőt	hozzanak	

magukkal!)
-	Lehetőség	a	személyes	ismerkedésre,	beszélgetésre	az	óvónőkkel,	 

ismerkedés az óvodai élettel

2016.	április	5-6.:	BEÍRATKOZÁS
-	Szeretettel	várjuk	azokat	a	szülőket,	akik	2016	szeptemberétől	a	mi	óvodánkat	választják.

-	Ezeken	a	napokon	is	lehetőség	van	sok-sok	játékra	és	a	leendő	óvó	nénikkel	
megismerkedni.

GYERE, ÉS ISMERJ MEG MINKET!
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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 héten szerdánként, 8-12
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 HEVES VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

II. évfolyam, 3. szám – 2016. március
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

Anyakönyvi hírek
2016. január hónapban születettek:
Horváth Szabolcs Krisztián (an: Kovács Alexandra) Dankó u.
Bakai Liliána Hanna (an: Székely Tímea) Vasútállomás
Bakos Ákos (an: Balogh Mónika) Dózsa Gy. u.
Papp Boglárka (an: Kobolák Anna) Bródy S. u.
Schuszter Olivér Gábor (an: Svoób Eszter) Szabadság u.
Molnár Norbert (an: Molnár Adrienn) Arany J. u.
Tóth Benedek (an: Lévai Nikolett) Mátyás király u.
Szanik Adrienn (an: Góbor Rita Julianna) Széchenyi u.
Molnár Dominik István (an: Szántó Alexandra) Hellebronth u.
Horváth Melinda (an: Oláh Melinda) Dankó u.
Kolozsvári Hanna (an: Tóth Anikó) Mária u.
Báder Lara Barbara (an: Bérci Ágnes) Széchenyi u.
 
Elhunytak:
Király József (szül: 1936) Marci u., Nagy Tamás (szül: 1983) Dan-
kó u., Bálint Sándorné (szül. 1920) Gyöngyösi u., Kis Istvánné 
(szül: 1924) Rákóczi u.,Vasas István János (szül: 1929) Béla ki-
rály u., Nagy Szilveszterné (szül: 1934) Kolozsvári u., Konkoly Béla 
(szül: 1935) Kodály Z. u., Csirinyi Ferenc (szül: 1951) Szabad-
ság u.,Gonda Dénes (szül: 1962) Dózsa Gy. u., Gál Istvánné (szül: 
1958) Május 1. u., Major Gábor Sándor (szül: 1950) Somogyi u.

Másodszor léptek pályára a ja-
nuárban elindított squash baj-
nokság játékosai. Az első for-
dulóhoz képest többen szálltak 
be a versenybe, melynek vég-
ső eredményét a 12 forduló 
legjobb 8 egyéni teljesítménye 
fogja meghatározni.

Érdemes nevezni, nem csu-
pán a játék, a mozgás öröméért, 
de az értékes díjakért is: az ösz-
szesítést követően az 1-3. he-
lyezettek nagy értékű ajándék-                                               
utalvánnyal, a 4-8. helyezettek 
pedig a támogatók által felaján-
lott meglepetésekkel térhetnek 
majd haza.

A Heves Városi Squash Baj-
nokság 2. fordulójának ered-
ménye az alábbiak szerint ala-
kult:

Kakuk László, Balog Dáni-
el, Végh Tamás, Agócs László, 
Regéczi Ferenc, Jámbor Csaba, 
Frisch Ádám, Regéczi Bálint, 
Jámbor Dénes

A bajnokság fordulói min-
den hónap utolsó előtti vasár-
napján 14 órakor kerülnek meg-
rendezésre. 

Még most sem késő jelent-
kezni, minden küzdeni és bizo-
nyítani vágyó, mozgást szerető 
versenyzőt várnak, legközelebb 
március 20-án!

Jelentkezés a helyszínen, a 
verseny napján 13.30-ig.

Squash 
Bajnokság 

A góllövőlistát továbbra is Be-
senyei Ferenc játékosedző ve-
zeti, csapata, a Hevesi LSC 
a tabella 3. helyét foglalja el. 
Második tavaszi bajnoki mér-
kőzésükön második győzelmü-
ket aratták, így az ötödik hely-
ről a harmadik pozícióba lép-
tek. A március 6-i siker nagyon 
értékes volt számukra, hiszen 

a közvetlen rivális Egerszalók 
otthonában nyertek úgy, hogy a 
játékosedzővel együtt jelenleg 
7 sérült játékos van. A követke-
ző hazai mérkőzés március kö-
zepén lesz Borsodnádasd ellen. 
Besenyei Ferenc mindenképp 
győzelmet vár a csapattól, sze-
retné, ha megerősítenék a har-
madik helyüket a tabellán.

Dobogós a Hevesi LSC

Foci: élen az U19-es csapat 

Ismét taroltak 
a Földművesek

VI. Hódos Imre 
Emlékkupa

A bajnokságot vezető Hevesi 
LSC ifjúsági labdarúgói szá-
mára is elkezdődött a tava-
szi idény. A 14. fordulóban a 
Füzesabony ifjúsági csapatát 
fogadtuk hazai pályán. 3 elő-
készületi mérkőzéssel a há-
tunk mögött nagyon vártuk 
az első megmérettetést.

A tavaszi első forduló-
ban sajnos nem tudott 
mindenki „labdába 
rúgni”. Két megha-
tározó játékosunk, 

Szűcs Bence és a téli átigazolá-
si időszak alatt „hazatért” Ricz-
kó Csaba is kisebb-nagyobb 
sérülések miatt volt kénytelen 
kihagyni az első játéknapot. A 
keret többi játékosa egészsége-
sen, jó erőben lépett pályára a 
vasárnap 13.00-kor kezdődött 
mérkőzésen. Az időjárásra nem 
lehetett panaszunk, hisz az év-

szakhoz képest kellemes idő-
ben, jó iramú mérkőzésen 4:1-
es győzelemmel indítottuk a 
szezon második felét.

A gólgyártást Kovács Erik 
kezdte meg az első félidő kö-
zepén, melyben több pont már 
nem született. A második fél- 
időben újult erővel rohamoztuk 
az ellenfél kapuját. Ennek a 68. 
percben lett meg az eredménye. 

Lőrinc Mátyás találatával már 
2 gól volt az előnyünk, és ezt a 
73. percben, Kökény Tamás sza-
badrúgását követően még egy-
gyel növelni tudtuk. Az ellenfe-
lünknek csak egy válasz találatra 
futotta erejéből a 79. percben. A 
mérkőzés végeredményét Bata 
Maximiliam állította be egy szép 
kiugratást követően.

Jurányi István, edző

Tíz háromfős csapat versenyzett Heves Város 
Bowling Bajnokságának 2. fordulójában febru-
ár 28-án. A tavalyihoz hasonlóan 2016-ban is 
12 fordulón keresztül guríthatnak a játékosok, 
melynek a végén a legjobb nyolc összeredménye 
számít majd. A legjobb csapatot, a legjobb egyé-
ni versenyzőt és az egy sorozatban legtöbb pon-
tot dobó játékost fogják jutalmazni a szervezők 
az összesítés után.

Az 2. forduló eredményei:
1. helyezett csapat: Földművesek (1478 pont), 

2. helyezett csapat: Hevesi strikeolók (1477 
pont), 3. helyezett csapat: Időrablók (1369 pont), 
Legjobb játékos: Gönczi László (550 pont)

Sorozatban legtöbb pontot szerzett játékos: 
Gönczi László (201 pont)

5 éremmel tértek haza a hevesi karatékák a VI. 
Hódos Imre emlékkupáról, ahol 23 klub 210 ver-
senyzője mérte össze tudását.

A hevesi klubtagok mérlege kihon, kihon-ku-
mite, kata, kihon ippon kumite és csapat kata 
versenyszámokban:

Divald Mátyás – 3 arany, 2 ezüst és 1 bronz 
teljesítménnyel a verseny legeredményesebb he-
vesi karatékája lett. Racsek Réka – 3 ezüst, 2 
bronz, Bakos Noémi – 1 ezüst és 2 bronz, Prokai 
Teodor – 1 arany és 2 ezüst, Racsek Zoltán – 1 
arany, 1-1 ezüst és bronz, Szabó Dávid – 1 ezüst 
és 4 bronzérem, Kis Bálint – 4. és 6. helyezés.

Gratulálok mindenkinek a sikeres szereplés-
hez, hajrá HEVES!

Oss, Lévai Béla, klubvezető



Az idei Serdülő és Újonc Fedettpályás 
Országos Atlétikai Bajnokság ver-
senyszámaiban bizonyíthattak a heve-
si sportolók.

T
óth Lilla az újonc lányok között 
2000 méteres síkfutásban az ötö-
dik helyet szerezte meg 7:34 per-
ces időeredménnyel, ami új egyé-
ni rekordja.

Megyeri Dávid az újonc fiúk ötös ugrás 
versenyszámában egyéni legjobb eredmé-
nyével, 12,29 méterrel a hatodik helyen vég-
zett. Az Ikarus BSE 4×200 méteres váltójá-
nak tagjaként ezüstérmes lett, távolugrásban 
470 cm-ig jutott. Ez fedett pályás egyéni re-
kordja, ami az ötödik helyet jelentette. Mind-
két versenyző élete első országos bajnoksá-
gán indult, meglehetősen népes mezőnyben.

Detrik Balázs 15,69 méteres lökéssel 
aranyérmes lett, Szatló Nóra pedig a fel-
nőttek mezőnyében lett bronzérmes!

A serdülő fiúk 3000 méteres síkfutásá-
ban Nagy Zsombornak ezúttal nem sikerült 
a legjobbak közé verekednie magát.

Szombathelyen a téli dobó országos baj-
nokságon Detrik Balázs a felnőtt férfiak 

súlylökő versenyében 16,25 méteres do-
bással a negyedik helyen végzett.

Az ifi Kovács Noel gerelyhajításban 
57,28 méteres legjobb dobásával arany-
érmes lett. Ugyanebben a korosztályban, 
súlylökésben Kovács László 16,65 méteres 
eredménye jelentette a dobogó legfelső fo-
kát. Tóth Árpád 12,87 méteres lökése a 9. 
helyhez volt elegendő.

A16 éves Szatló Nóra saját, ifjúsági súly-
lökő korosztályában 14,01 méterrel győzött. 
Ezt követően a felnőttek – nehezebb súlyt 
alkalmazó - mezőnyében indult, ahol 12,65 
méteres teljesítménnyel 6. helyezést ért el.

Sipos Csenge 60 méteres síkfutásban 

8,18 másodperces eredményével a „B” 
döntőt nyerte meg, összesítésben a 9. he-
lyen végzett. A 200 méteres síkfutásban 
26,88 másodperces idejével a 11. helyet 
sikerült megszereznie. Az IKARUS BSE 
4×200 méteres váltó tagjaként pedig ezüst- 
érmes lett.

A tavaly ezüstérmes junior súlylökőnk, 
Holló Henrik – egy vállműtét után - 14,76 
méteres eredménnyel nyert bronzérmet!

Gerelyhajításban Horváth László 25,41 
méterrel a nyolcadik, Dányi Péter 31,15 
méteres dobással az ötödik helyen végzett. 
Ugyanebben a korosztályban Balogh Már-
ton súlylökő ért el egyéni csúcsot: 11,87 
méteres lökésével ezüstérmes lett!

A szintén súlylökő Balog Daniella 11,61 
méteres eredménnyel állhatott a dobogó 2. 
fokára. Gulyás Johanna 11,11 méterrel a 
negyedik helyet szerezte meg. Gerelyhají-
tásban Johanna 40,01 métere az ezüsthöz 
volt elegendő.

Somodi Bálint serdülő korosztályú súly-
lökőnk 14,97 méteres eredményével szin-
tén ezüstérmes lett.

Gratulálunk versenyzőinknek, és edző-
jüknek, Kovács Gyulának!

Heves
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Folytatás az 1. oldalról
Makó Nándor edző, Heves 
alpolgármestere szerkesztő-
ségünk kérdésére elmondta, 
hogy megtisztelőnek érzi az 
irányítása alatt dolgozó Eöt-
vös József Református Okta-
tási Központ leány kézilabda-
csapatának minden tagjával 
együtt azt az elismerést, me-
lyet Cseh László és Magda 
Boldizsár úszókkal, valamint 
Illés Dávid tornásszal együtt 
vehettek át a Megyeházán. 

- Cseh Lászlót senkinek nem 
kell bemutatni, de a másik két 
sportoló is többszörös magyar 
bajnok. Felemelő érzés volt, 
hogy velük együtt vehettük át 
a díjat.

Csapat sportágakban nem 
egyszerű ilyen eredményeket 
elérni, ez hosszú évek munká-
ja, mely annak is köszönhető, 
hogy a Körzeti Tagiskolából 
jól felkészített gyermekanyagot 
örököltem a páromtól, Varga 
Szilviától. Ezt a programot sze-

retnénk folytatni a Körzetiben 
fiú és lány vonalon egyaránt.

Tavaly megnyertük a refor-
mátus iskolák országos bajnok-
ságát, majd sikerült a békés-
csabai diákolimpián is győze-
delmeskedni. A feladat adott: a 
címet meg kell védeni az idei 
évben. A lányokból szeretnénk 
később olyan női csapatot szer-
vezni Hevesen a régi SE tagjai-
val karöltve, mely a város büsz-
kesége lehet – mondta el kérdés-
re reagálva a hölgyek trénere. 

Köszönet a játékosoknak, 
akik nagy szorgalommal és fe-
gyelmezetten dolgoznak, a szü-
lőknek, akik lehetővé tették, 
hogy gyermekeik sportolhassa-
nak, az Eötvös József Reformá-
tus Oktatási Központnak, hogy 
versenyezni tudunk, és a hevesi 
Önkormányzatnak a többszörös 
segítségért. Egyik szegmens 
nélkül sem jöhetett volna létre 
ez a remek eredmény - össze-
gezte Makó Nándor edző a ki-
emelkedő teljesítmény hátterét.

Az év legjobb sportolóit díjazta a Megyei Közgyűlés: 
a hevesi hölgyek nem találtak legyőzőre

Atlétika: téli OB eredmények

Női kézilabda: a siker titka

Heves SE férfi kézilabda 
Három mérkőzés krónikája

Az OB-n sikeresen szereplő 
hevesi atléták egy részeA téli alapozási időszak-

ban hetente háromszor ta-
lálkoztunk, a betervezett 
feladatokat többé-kevésbé 
meg is tudtuk valósítani. 
Sajnos, egy elmaradt játék-
nap miatt csak egy alkalom-
mal sikerült tesztelni, hogy 
hol tartunk a felkészülés-
ben. Tudtuk, hogy a tava-
szi idény jóval nehezebb-
nek ígérkezik, és idegen-
ben minden mérkőzés kétes 
végkifejletű, és hogy az őszi 
menetelés után nagyon „fe-
nik a fogukat” ránk a meg-
előzött csapatok.

Első mérkőzésünket Budaka-
lászon játszottuk, ahol az elő-
ző szezonban balszerencsés 
körülmények között - időn túli 
büntetővel – hagytuk ott a két 
bajnoki pontot. Most a sors ezt 
visszaadta, és – bár nem volt 
még igazán gördülékeny a já-
tékunk – nagy küzdelemben, 
22:21 arányban felülkereked-
tünk riválisunkon. A króniká-
hoz hozzátartozik, hogy végig 
nagy játékvezetői nyomásban 
részesültünk, és egy sérülést 
is elszenvednünk: Bagdi Sza-
bolcs szemöldöke csúnyán fel-
szakadt, kórházba kellett szál-
lítani.

A szezon második, hazai 
mérkőzésén könnyebb ellenfe-
let fogadtunk a Vác U23 sze-
mélyében. Közönségünk tulaj-
donképpen egy könnyed edző-
mérkőzést láthatott, 27:20-as 
végeredménnyel. Mindenki já-
téklehetőséghez jutott, a győze-

lem egyetlen percig sem forgott 
veszélyben.

A harmadik fordulóban Hat-
vanba látogattunk, ahol komoly, 
nehéz mérkőzésre számítottunk. 
Tudtuk, hogy a télen edzőt vál-
tott, és több játékost is igazolt el-
lenfelünk, így jócskán megerő-
södött. A pálya talaja sem iga-
zán a kedvencünk. Mindenesetre 
nagyon fogadkoztunk, mindent 
megteszünk a győzelemért. En-
nek megfelelően óriási elszánt-
sággal játszottuk végig a mérkő-
zést, és kifejezetten jól játszot-
tunk, ami a végeredményben is 
megmutatkozott: 31: 22 lett a ja-
vunkra! Ilyen teljesítmény mel-
lett, ebben a bajnokságban talán 
nem kaptunk volna ki senkitől. 
Hozzátartozik a történtekhez az 
is, hogy korrekt játékvezetésben 
volt részünk.

Az eltelt időszak mérle-
gét megvonva, úgy gondolom, 
hogy jó irányban haladunk, és 
nagyszerű közönségünknek sok 
győztes mérkőzést, jó szórako-
zást tudunk nyújtani a jövőben 
is. Scheili Zsolt, edző

Az EJROK Hevesi SE női ké-
zilabda csapata január első he-
tében kezdte meg a felkészülést 
a tavaszi bajnoki évadra. A höl-
gyek heti 4-5 alapozó edzéssel 
dolgoztak, ennek során a Kor-
sós Krisztián-féle futó-, és kett-
lebell edzés, illetve a Gallusz 
fitneszterem szakembere, gépei 
nyújtottak megfelelő erejű ter-
helést a tornatermi erőfejlesztő 
edzések mellett. A lányok rend-
kívül szorgalmasan, lelkiisme-
retesen végezték el feladatai-
kat edzőik irányításával. Kiss 
Zsuzsanna kivételével – aki tér-
dsérülés miatt kényszerült pi-
henőre -, folyamatosan 12-13 
hölgy járt megdolgoztatni iz-
mait iskola, vagy éppen munka 
után. Március havától már egy-
re többet szerepelnek a reper-
toárban a labdás gyakorlatok, 
edzőmérkőzések. Ugyancsak a 
hónap eseménye lesz a refor-
mátus iskolák országos kézi-

labda bajnoksága Mezőtúron, 
ahol mindkét nem pályára lép. 
Kiváló felkészülési állomás ez 
a Hevesi SE ifjúsági fiú csapa-
tának, és a lányoknak is az áp-
rilisi országos amatőr bajnok-
ság előtt, ahol a hevesi hölgyek 
címvédőek. A lányok NBIII-as 
bajnoksága szintén áprilisban 
kezdődik. 

Minden kézilabda barátot 
szeretettel várunk a Heves Vá-
rosi Sport- és Rendezvénycsar-
nokban! Makó Nándor, edző

Egyre több csapatot vonz a tér-
ségből az Önkormányzati Bowling 
Kupa, melyet ezúttal Sveiczer Sán-
dor polgármester kezdeménye-
zésére 3. alkalommal rendeztek 
meg Hevesen a Sportcsarnokban. 
A Hevesi Járási Hivatal mellett He-
vesvezekény, Pély, Átány, Erdőtelek 
és Tenk önkormányzata fogadta el 
a hevesiek meghívását.

– A jó hangulat és a motiváló ver-
senyszellem most is adott volt, ezen 
a megmérettetésen azonban már 
dupla annyian vettek részt, mint a 
legelsőn. A verseny célja a települé-
sek közötti kapcsolatok és együttmű-
ködés erősítése – értékelte a meghí-
vásos összecsapást a városvezető.

A barátságos mérkőzés képze-
letbeli dobogójának legfelső szint-
jén a Hevesi Járási Hivatal csapata 
állhatott 1045 bábuval, a második 
975 bábuval Heves 1-es számú 
csapata lett, míg a harmadik helyet 
az átányi önkormányzat 1-es szá-
mú hármasa érte el 943 bábuval.

A legjobb egyéni teljesítményt 
Szigili János nyújtotta 412, őt kö-
vette Dr. Tóthpál Csaba 401, majd 
Sveiczer Sándor 392 bábuval.

Dr. Tóthpál Csaba a Hevesi 
Járási Hivatal vezetője elmondta, 
hogy Sveiczer Sándor polgármes-
ter úr részéről kiváló gondolatnak 
tartja a hagyományteremtő szán-
dékkal elindított kezdeményezést. 
A versenyen résztvevők számára 
egyedi lehetőség, hogy a hivatalos 
keretek mellőzésével, a meglévő 

konstruktív együttműködés tovább 
erősödjön az önkormányzatok és 
a járási hivatal között. Csak ka-
pacitálni tudok valamennyi, most 
meg nem jelent önkormányzatot a 
részvételre, a későbbi bekapcsoló-
dásra - agitált játékra a hivatalve-
zető.

Ígérem, hogy a következő al-
kalmak során megnehezítjük azon 
önkormányzat helyzetét, aki a ván-
dorserleget magáénak akarja tudni 
– tette hozzá.

A legjobb egyéni verseny-
ző, Szigili János arról tájékoztatta 
szerkesztőségünket, hogy Átány 
először vett részt ezen az önkor-
mányzati bowling versenyen, rá-
adásul két csapattal. Ő, valamint 
képviselő társai is nagyon jónak 
tartják az elképzelést, kellemes 
volt a hangulat, sportszerűek a 
mérkőzések. A csapatából rajta kí-
vül még senki nem bowlingozott, 
de nagyon megtetszett a többiek-
nek is a játék.

Önkormányzatok bowling versenye

A hölgyek edzés közben

A verseny teljes mezőnye
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