
A 2014 szeptemberében 
indult Otthon Melege 
Program eddig közel 

17 milliárd forint keretösz-
szegben biztosított támoga-
tást, melynek eredményeként 
mára több mint 85 ezer ház-
tartás energiahatékonysága 
javult.

A legújabb alprogram cél-
ja a családi házak energetikai 
korszerűsítése és felújítása.

Mire igényelhető a támoga-
tás?

Folytatás a 3. oldalon
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Heves
a megye névadója

Magyar Örökség 
Díjat kapott városunk 
díszpolgára, Kő Pál 
szobrászművész 

Fölényes győzelem a Megyei Diákolimpián: 
országos döntőben folytatják az EJROK kézisei

Rekordméretű meglepetést hozott 
a hevesi gyerekeknek Szabó Zsolt államtitkár         

A Föld napján, április 22-én 
avatjuk városunk új látvá-
nyosságát, a szökőkutat, a 
Központi Parkban.

Az ünnepélyes átadóra 16 
órakor kerül sor Szabó Zsolt 
államtitkár, országgyűlési kép-
viselőnk és Sveiczer Sándor 
polgármester részvételével.

14 órától már a fellépők kö-
zött köszönthetjük többek kö-
zött a hevesi mazsoretteket is. 
A gyermekek szórakoztatásá-
ról kísérőprogramok gondos-
kodnak. A napot a Sarkifény 
Zenei Csoport és az Anonym 
Rock Band koncertje zárja. 

Mindenkit tisztelettel, sze-
retettel hívunk és várunk!

12. oldal

Az idei év nem csupán a 75. születésna-
pot hozza el Kő Pál számára, aki lelkese-
déséből és vitalitásából mit sem veszített 
az eltelt évek során.

6. oldal

Heves Város Önkormányzatának lapjaII. évfolyam 4. szám  2016. április

Kollégái, barátai, önkor-
mányzatunk munkatársai 
és Sveiczer Sándor polgár-
mester búcsúztatta dr. Cza-
kó Gábor gyermekorvost, 
aki áprilistól, közel fél év-
százados hevesi szolgálat 
után, dr. Mánya Kristófnak 
adja át praxisát. A városve-
zető a település egésze nevé-
ben, mint a doktor úr egyko-
ri betege, mint barát is kö-
szönetet mondott.

V
árosunk legen-
dás gyermekor-
vosa 45 évvel ez-
előtt határozta el, 
hogy Hevesre jön 

dolgozni. 1971. április elsején 
kezdte hevesi pályafutását és 
2016. április elsején köszöntek 
el a doktor úrtól kollégái, vala-
mint a város Önkormányzata.

Barátai, az egészségügy szol-
gálóinak nagy családja és sze-
rettei köszönték meg a több 
mint négy évtizedes szolgála-
tot. Igazából elképzelni sem le-

het, hogy ennyi idő alatt hány 
kis betegre mosolygott szeretet-
tel és bátorítón, bizalmat, meg-
értést sugallva.

Hány aprócska kéz kapasz-
kodott az övébe, hány anyuka, 
apuka fordult hozzá aggódva, 
bizakodva, néha könnyes sze-

mekkel, hány gyermeket gyó-
gyított meg, hányszor indult 
útnak saját családja mellől ün-
nepnapokon is, mert hívták, 
mert szólította a hivatástudat. 
– Szavakba foglalni nehéz há-
lánkat az elmúlt évtizedekben 
végzett magas színvonalú mun-

káért. Gyermekeinket, csalá-
dunk tagjait, több generációt 
„végiggyógyított” – emelte ki 
Heves polgármestere. „Sosem 
a miért, a kiért volt a fontos, 
hanem a gyermekek.” – tette 
hozzá.

Folytatás a 9. oldalon

Egy olyan életút utánozhatatlan szakasza zárult le, 
mely nagyon sokat adott Heves városának, a hevesi embereknek

Egy csodálatos életút aktív szakasza zárult le: 

45 év után elköszönt 
Czakó Gábor doktor úr

Több mint ezer 
fát ültettek 

közmunkásaink
Soha nem ültettek el annyi 
fát egyszerre Heves határá-
ban, mint amennyit a napok-
ban. A fő cél a közigazgatási 
határokon belül egységes és 
látványos, városunkba be-
vezető fasorok kialakítása.

Befejeződött az a faültetési 
akció, amelynek során eddig 
soha nem látott mértékű fá-
sításba kezdtek a 31-es főút 
mentén Heves Város Önkor-
mányzatának közmunkásai.

– Ezerkétszáz fát ültet-
tünk a főút mentén, a köz-
igazgatási határokon be-
lül az átányi bekötő út és a 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyehatár közötti szakaszon.

Folytatás a 4. oldalon

Ünnepélyes 
szökőkút avató 

Pótolta az új városvezetés 
a parkberuházás során 
elmaradt fejlesztéseket

Milliókkal támogatják 
a családi házak korszerűsítését

Kalandos utat járt be a Blüthner, 
hogy újjászülethessen

5 milliárd forint keretösz-
szeggel induló, vissza nem 
térítendő  támogatást  biz-
tosít az NFM családi házak 
energetikai  korszerűsítésé-
re és felújítására, 2016. júli-
us 1-jétől. A 2014-ben indult 
Otthon Melege Program leg-
újabb alprogramjának rész-
leteiről  Szabó  Zsolt  fejlesz-
tés- és klímapolitikáért, va-
lamint kiemelt közszolgálta-
tásokért  felelős  államtitkár 
számolt be egy Budapesten 
tartott sajtótájékoztatón.

Egy pályázó maximum 
2,5 millió forint támogatást 
nyerhet el – hangsúlyozta 

Szabó Zsolt 3 millió forintot fordított a városvezetés a teljes megújulásra 

Hosszú utat bejárva, eredetei 
állapotában érkezett haza vá-
rosunk fél évszázados koncert- 
zongorája. Önkormányzatunk 
közel 3 millió forintot fordított 
az értékes hangszer felújítására 
– tájékoztatta szerkesztőségün-
ket Sveiczer Sándor polgármes-
ter a zongora avatása alkalmából 
tartott rendezvényt követően. 

A városvezető kiemelte: „nem 
azt kell nézni ebben az esetben, 
hogy mennyit költöttünk a re-
konstrukcióra, ez másodlagos 
kérdés.  Folytatás a 6. oldalon

8. oldal



A város első embere 
megnyitóbeszéde 
kezdetén minden 
hevesi adózó irá-
nyába kifejezte 

háláját, hiszen, mint kiemelte: 
a közvetlen terheket ők viselik. 
Köszönetét fejezte ki, amiért a 
cégek, gazdasági társaságok tal-
pon tudnak maradni, megőriz-
ték a munkahelyeket, s hogy 
adóforintjaikkal továbbra is je-
lentős szerepet vállalnak Heves 
intézményeinek működtetésé-
ben, a település fejlesztésében.

A városvezetés elismeri azt 
a munkát, amit az itt működő 
vállalkozások Hevesért tesz-
nek

Szeretnénk együttműködésre 
invitálni a vállalkozásokat ab-
ban, hogy az elkövetkező idő-
szak vállalkozásfejlesztéseire 
szánt forrásait lehetőség függ-
vényében, hatékonyan használ-
hassa fel közösen a vállalkozói 
szféra és a város – mondta el 
Sveiczer Sándor.

A városvezető a megnyitó után 
Heves megvalósult és tervezett 
fejlesztéseiről számolt be. Ki-
emelte, hogy 2014 őszén új kor-
szak nyílt Heves történetében. 

Hozzátéve: a város új veze-
tése egy teljesen új, fejlesztés-
központú szemlélettel kezdett 
munkához, melynek célja: iga-
zi járásközpont építése! 

Az új évezred legjelentő-
sebb beruházása valósult meg

Az új évezred legfontosabb, 
városunkat érintő beruházása, a 
31-es főút teljes felújítása He-
ves belterületén is jelentős vál-
tozásokat hozott Ezzel az útfel-
újítással az egész térség kapott 
egy nagyszerű esélyt, ami min-
den területen fellendülést hoz-
hat!

Az SZTK 45 év után épült 
újra, hogy Heves és a járás be-
tegeinek szolgálatába álljon. 
Három intézményünkre történt 
napelemes rendszer felszere-
lése, a KEOP pályázat kereté-
ben 2 óvoda, 2 iskola és a Hi-
vatal épülete kapott energeti-
kai korszerűsítést, szigetelést, 
új nyílászárókat és új színeket! 
A Fecskeház projekttel a heve-
si fiatalok életkezdését szeretné 
az önkormányzat megkönnyí-
teni. 18 db-os kamerarendszer 
fogja Heves város közbiztonsá-
gát erősíteni, rendszámfelisme-
rő és rögzítő rendszerrel együtt.

Mindezekkel párhuzamosan 
folynak a közmunkaprogramok, 
melyben cél az értékteremtő 
közmunka megvalósítása. 

Lendületes gazdaságfej-
lesztés: munkahelyteremtés, 
a strand újjáépítése 

- A gazdaságfejlesztés terén 
Ipari Park pályázat, termelői 
hűtőház pályázat, strand és já-
rási uszoda program megvaló-
sításán dolgozunk folyamato-
san. Hamarosan elkészül Heves 
város és Alatka teljes szennyvíz 
tanulmányterve és költségve-
tése, mellyel pályázunk. Fon-
tos megemlítenem az Apolló 
gumigyárral folytatott tárgya-
lásokat és azt, hogy az EJROK 
2 osztály indítására kapott le-
hetőséget. Heves Város Ön-
kormányzata a tanműhely fel-
szereléséhez 20 M Ft-tal járul 
hozzá, hogy a hevesi gyerekek 
biztosan részt tudjanak venni a 
képzésben – folytatta előadását 
Heves polgármestere. 

Heves 2016-os lapjainak is 
a munkáról, a sikerről, a part-
nerségről kell szólnia, mert 
munka nélkül nincs eredmény, 
mert csak együtt, egymással 
együttműködve lehetünk sike-
resek – zárta szavait Sveiczer 
Sándor.

Segítség a vállalkozások-
nak: több 1000 milliárd forint 
áll rendelkezésre

Meghívott előadóként Szabó 
Zsolt fejlesztés- és klímapoliti-
káért, kiemelt közszolgáltatáso-
kért felelős államtitkár, a térség 
országgyűlési képviselője tájé-
koztatta Heves város és térségé-
nek fejlesztési lehetőségeiről a 
megjelenteket. Véleménye sze-
rint ahhoz, hogy egy város fej-
lődjön, nagyon sok mindennek 
javulnia kell. Javulnia kell a 
közintézményeknek, az útháló-
zatnak és többek között munka-
helyeket kell teremteni, ahhoz 
pedig szükség van a helyi vál-
lalkozásokra. 

Azok a vállalkozók voltak 
itt a fórumon, akik adóforint-
jukkal támogatják a város tevé-
kenységét, és nekik szeretnénk 
segíteni. A következő két évben 
több 1000 milliárd forint értékű 
pályázat lesz elérhető, kifeje-
zetten vállalkozások számára – 
szögezte le az államtitkár. 

A 31-es út rendbetétele ka-
put nyitott a munkahelyte-
remtés irányába

- Történtek Hevesen épület 
felújítások, infrastruktúra- és 
útfejlesztések.  A 31-es úttal 
olyan lehetőség nyílt meg He-
ves városában, ami vonzóbbá 
teszi a máshonnan idetelepülni 
szándékozó vállalkozások szá-
mára. Tudunk olyan német vál-
lalkozásról, aki jelezte, hogy 
szeretne Hevesre jönni, betele-
pülne. Az Apollo Tyres és a hat-
vani Bosch is jelezte, hogy sze-
retne ebbe az irányba terjesz-
kedni és akár ipari egységeket, 
beszállítókat is a térségbe lete-

lepíteni. Biztató jel, hogy elin-
dítja a képzést Hevesen is az 
Apollo Tyres. Úgy gondolom, 
emellett nagyon fontos az is, 
hogy a környezet szép legyen. 
Szép parkok legyenek, újítsunk 
kerékpárutat, megfelelő legyen 
a közlekedés, tovább újítsuk az 
intézményeinket, hogy a fiata-
loknak érdemes legyen itt ma-
radni. Komplex rendszert kell 
építenünk, és ennek az alapjait 
rakjuk most le.

Számtalan fejlesztés be van 
tervezve, a következő időszak-
ban több milliárd forint fejlesz-
tési forrás érkezik Heves vá-
rosába, a térségbe, és azon va-
gyunk, hogy munkahelyeket te-
remtsünk. Ehhez türelem kell és 
nagyon sok munka – tájékoztat-
ta a megjelenteket Szabó Zsolt. 

Karsai Tamás, gazdaságfej-
lesztési programokért felelős 
helyettes államtitkár az Euró-
pai Uniós gazdaságfejlesztési 
programokról nyújtott részletes 
tájékoztatást.

Az előadók sorát Dr. Bánhidy 
Péter, a Heves Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke zár-
ta, aki Heves megye, azon be-
lül is Dél-Heves gazdaságáról 
beszélt. Elmondta, hogy az el-
múlt időszakban, országos szin-
ten épp Heves megyében fejlő-
dött legjobban az ipar, azonban 
a szakemberhiány nagy gondot 
jelenthet az itteni cégeknek. 
Megfelelő szakemberképzéssel 
a térség biztosíthatja a munka-
erőhiány pótlását, és a felújított 
31-es út is letelepedésre kész-
tethet új cégeket.

Heves
a megye névadója
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Köszönet az adófizetőknek 

Új korszak nyílt Heves történetében 

Fórum a bevándorlásról: „Ez egy irányított menekültáradat’’

A képen balról: Dr. Bánhidy Péter, Sveiczer Sándor, Szabó Zsolt és Karsai Tamás 

Fontos, hogy a gazdasági élet szereplői partnerei legyenek a 
városvezetésnek a közös gondolkodásban – emelte ki Sveiczer 
Sándor polgármester, azon a tapasztalatcserével egybekötött 
vállalkozói fórumon, melyet Heves városában tartottak. Sza-
bó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt köz-
szolgáltatásokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési 
képviselője, Karsai Tamás, gazdaságfejlesztési programo-
kért felelős helyettes államtitkár és Dr. Bánhidy Péter, a He-
ves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tartott tájé-
koztató előadást a fejlesztési lehetőségekről.

A rendezvényen Sveiczer Sán-
dor polgármester, mint házigaz-
da és Szabó Zsolt államtitkár, a 
térség országgyűlési képviselője 
köszöntötte a hallgatóságot, majd 
Endrei Katalin, a Fidesz Női Ta-
gozatának elnökségi tagja beszélt 
a kormány, ösztönző családpoli-
tikai intézkedéseiről, kiemelve a 
demográfiai trendek megfordítá-
sára tett erőfeszítéseit.

Az est további részé-
ben Bayer Zsolt fejtette ki a föld-
részünket sújtó migrációval és a 
kialakult helyzettel kapcsolatos 
gondolatait.

A publicista annak a meggyő-
ződésének adott hangot, hogy a 
modern kori népvándorlás mes-
terségesen gerjesztett és fenn-
tartott folyamat, képtelenségnek 
nevezte, hogy több millió ember 
ugyanazt gondolva, egyidejűleg 
elindul egy háború sújtotta, porig 
bombázott övezetből, több ezer 
kilométert gyalogolva - olykor 
családosan -, komoly összegeket 
fizetve az embercsempészeknek.

Rámutatott arra az ellentmon-
dásra is, hogy a túlnyomórészt 
arab nyelvű és muszlim vallású 
bevándorló tömegek nem a hoz-

zájuk közelebb eső, azonos nyel-
vű és vallású, esetenként jóval 
gazdagabb országokban keresnek 
menedéket, hanem a számukra 

idegen, teljesen más hagyományú 
és kultúrájú Európa felé veszik az 
irányt.

Bayer Zsolt szerint ez a fajta 
tömeges migráció elképzelhetet-
len és megvalósíthatatlan lenne, 
ha nem állna mögötte szervezett-
ség és hathatós pénzügyi támo-
gatás, valamint nem segítené ezt 
elő az európai médiában jelenleg 
meghatározó liberális szemlélet 
és a német vezetés által meghir-
detett „Willkommenskultur”.

A publicista az előadás után 
adott interjúban megemlítette, 
hogy a nyugat-európai gazdasá-
got működtető elit szempontjából 
kívánatos lehet az ottani bérek tö-
redékéért dolgozó, bevándorlók-

ból verbuvált betanított munka-
erő, ám arra is rámutatott, hogy 
az integrálhatatlan tömegek meg-
jelenése a kontinensen éppen azt 
az Európát és az európai értéke-
ket változtatják meg véglegesen 
a „párhuzamos társadalmak” lét-
rejöttével, amelyek ezt a kultúrát 
létrehozták.

Ma Európában a normalitást 
a V4-ek képviselik – jelentette 
ki Bayer Zsolt.

Éppen ezért a kelet-közép-eu-
rópai térség számára történelmi 
esély is rejlik a most zajló fo-
lyamatokban. Ha a népvándor-
lás elleni védekezés tovább erő-
síti a visegrádi országok között 
erősödő együttműködést és most 

formálódó pozitív tendenciákat, 
akkor a Baltikum és a Balkán 
bevonásával egy olyan európai 
tengely jöhet létre, amely politi-
kai, gazdasági és kulturális téren 
képes lenne ellenállni a mostani 
erős észak-atlanti, általában nyu-
gati befolyásnak.

Nyugat-Európában gyors 
lesz a kijózanodás – vélekedett 
Bayer Zsolt, aki nem tartja el-
képzelhetetlennek azt sem, hogy 
a német nyugdíjasok inkább tele-
pülnek át a visegrádi országokba, 
mert „vénségükre úgy gondolják, 
hogy délben harangszót szeretné-
nek hallani és keresztény, fehér 
embereket látni maguk körül – és 
ezt otthon már nem tehetik meg.”

Kitervelt és irányított folyamatként jellemezte a Hevesen tartott politikai fórumon a napjaink-
ban zajló, Európa legnagyobb kihívását jelentő migránsválságot Bayer Zsolt publicista, újságíró.

Bayer Zsolt: „A modern kori 
népvándorlás mesterségesen 

gerjesztett folyamat”



A
z eseményen részt 
vett Sveiczer Sán-
dor polgármester, 
Dr. Nagy Péter 
jegyző és Mező 

László irodavezető is.
A fórum kezdetén a múlt év 

legfontosabb beruházásairól, 
pályázatairól, az örökölt, több 
mint 1 milliárdos adósság haté-
kony és gyors kezeléséről hall-
hattunk egy összefoglaló beszá-
molót.

A jelenlévők közül többen 
elmondták, hogy elégedettek 
az új városvezetés eddig elvég-
zett munkájával, hiszen már 1 
év távlatában is érzékelhető a 
fejlődés, a pozitív előrelépés, 
amellett, hogy párhuzamosan 
törlesztette az örökölt adósságot 
Heves Város Önkormányzata.

Rövid idő alatt olyan beru-
házásokat sikerült realizálni a 
megszorítások, az előző város-
vezetéstől itt maradt kifizetet-
len számlák rendezése mellett 
is, ami már évtizedek óta húzó-
dott és a fejlődés, a munkahely-
teremtés alapvető elemei.

Ilyen például a 31-es út fel-
újítása, vagy a járóbeteg szakel-
látó rendbetétele, közintézmé-
nyeink energetikai fejleszté-
se, belterületi utak felújítása, a 
fecskeház újjáépítése, vagy ép-
pen a takarékossági szemponto-
kat előtérbe helyező napelemes 
rendszer kiépítése több intéz-
ményünkön, – csak hogy a je-
lentősebbeket említsük.

 Érezhető, hogy a jelenlegi 
vezetés, a térség országgyűlé-
si képviselője valóban törődik 
a városlakókkal és kiemelten 

figyel a problémák kezelésére, 
a gyors megoldásra, a település 
fejlesztésére – fogalmazott egy 
hozzászóló.

– Birnbaum István képviselő 
hangsúlyozta, hogy a lakosok 
problémáinak, igényeinek ke-
zelése elsődleges céljuk. A la-
kossági véleményeket mindig 
szem előtt kell tartani és ezek 
a vélemények iránymutatóak 
kell, hogy legyenek a városve-
zetés számára.

Hamarosan közterület-fel-
ügyelők dolgoznak a kulturál-
tabb, tisztább Heves érdeké-
ben. Megállapodás született 
egy gázmesterrel a rágcsálóir-
tással kapcsolatban. Városbú-
torok kihelyezése – biciklitáro-
lók, hamutálak, szemetesek – is 
folyamatban van a közmunka- 
program keretében – részletez-
te Birnbaum István az elképze-
léseket.

Hozzátéve: „A 2016. év költ-
ségvetésében néhány rendkívü-
li jelentőségű fejlesztés már be-
tervezésre került. Az egyikkel 
az Erkel Ferenc utca forgalmi 

és parkolási rendjét szeretnénk 
szabályozni, halszálka-rend-
szerű parkoló kiépítésével. A 
romos állapotú, központi fek-
vésű, volt járási hivatal épüle-
tének bontása is a tervek között 
szerepel.”

– Az alsó temetőhöz vezető 
út rendbetétele, a temető kör-
nyezetének rendezése szintén 
fontos feladat, meg fogjunk ol-
dani.  A START munka-prog-
ramban áprilisban elkészül 30 
db kültéri pad és 45 db kültéri 
szeméttároló, melyek a közte-
rületeken lesznek elhelyezve, 
illetve a program keretén belül 
elindítottunk egy útpadka-kar-
bantartó brigádot is – tájékoz-
tatott Kovács István képviselő.

Az elsődleges feladatok közé 
tartozik a megfelelő befektetői 
környezet kialakítása. „Mi ide 
fogjuk engedni a befektetőket, 
akik munkahelyeket szeretné-
nek teremteni városunkban. 
Már tettünk is lépéseket en-
nek érdekében, több hektárnyi 
ingatlant vásároltunk az Ipari 
Park területén” – folytatta Ko-

vács István. – Reméljük, a kö-
zeljövőben több cégnek is fel-
keltjük az érdeklődését, hogy 
minél több munkahely létesül-
jön városunkban. Bízom benne, 
hogy továbbra is élvezzük a la-
kosság támogatását, és jó ötle-
teikkel segítik a város szebbé, 
jobbá tételét – zárta szavait.

Sveiczer Sándor polgármes-
ter megjegyezte, hogy minden 
fórumot kihasznál, lobbizik an-
nak érdekében, hogy nagyobb 
cég települjön be a városba. Itt 
említtette azt, hogy települé-
sünk a szabad vállalkozási zó-
nába tartozik. Amennyiben egy 
vállalkozás ilyen településen 
valósítja meg a beruházását, 
úgy különböző kedvezmények-
re, támogatásokra lesz jogosult. 
Ez a tény vonzó lehet a befekte-
tők számára.

– Bajban voltunk, hisz terület 
eddig nem volt – hiába is jöt-
tek volna a befektetők -, sajnos 
az előző önkormányzati ciklus 
alatt, az adósságrendezés során 
értékesítésre kerültek. Eladtak 
mindent, amit lehetett, most 
azonban vásároltunk 5 hektár-
nyi földterületet, a megfelelő 
befektetői környezet kialakítá-
sát igyekszünk minden eszköz-
zel segíteni – emlékeztetett a 
polgármester.

– A városvezetés működé-
sének irányvonalát mindig a 
lakossági igények kell, hogy 
meghatározzák, és az igények  
pontos ismeretéhez elengedhe-
tetlen a kommunikáció, s eh-
hez megfelelő helyszín volt ez 
a lakossági fórum is. Mindenkit 
biztatunk arra, hogy bármilyen 
ötlete van, keressen bennünket, 
hiszen alázattal ezek megvaló-
sításáért dolgozunk – hívták fel 
a figyelmet a képviselők.
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Folytatás az 1. oldalról
Az államtitkár elmondta: a 

program az 1996 előtt épült 
családi házakra vonatkozik, 
amelyek 135 négyzetméternél 
kisebbek. Külső szigetelésre 
és nyílászárók cseréjére, a fű-
tési rendszer korszerűsítésére 
vagy cseréjére, illetve megúju-
ló energetikai berendezésekre, 
napelemekre, napkollektorokra 
lehet támogatást kapni.

Legfeljebb 2,5 millió forint 
nyerhető el

A keretösszeg 5 milliárd fo-

rint, amelyet a következő idő-
szakban kétszer 5 milliárd fo-
rinttal meg kívánnak emelni az 
igényektől függően, egy pályá-
zó maximum 2,5 millió forint 
támogatást nyerhet el – közölte 
az államtitkár.

A támogatás mértéke a fej-
lesztés 40-55 százaléka között 
lehet. Négy kategória lesz; a be-
ruházási költség 40 százalékára 
jogosult például, aki egy elemet 
vállal, 55 százalékot kaphat, aki 
három elemre, szigetelésre, fű-
téskorszerűsítésre és megújuló 

energetikai fejlesztésre is vállal-
kozik – ismertette Szabó Zsolt.

A szükséges forrást a hazai 
költségvetésből, illetve a szén-
dioxid-kvóta értékesítéséből 
befolyó pénzből biztosítják.

Az államtitkár felhívta a fi-
gyelmet, hogy támogatási ké-
relmeiket a pályázati portálon 
keresztül, elektronikus úton 
nyújthatják be az ügyfélkapus 
regisztrációval rendelkező ma-
gánszemélyek július 1-jétől, 
a rendelkezésre álló forrás ki-
merüléséig. A pályázati útmu-

tató megtekinthető a www.kor-
many.hu oldalon.

A felújítás egy-egy családnak 
5-25 ezer forint megtakarítás je-
lent havonta. Szabó Zsolt jelezte 
azt is, hogy várhatóan májusban 
ismét kiírnak pályázatot hűtőgép-
cserére, jelentkezni a korábbi pa-
raméterek alapján lehet majd.

Az Otthon Melege Program 
keretében meghirdetett pályá-
zati konstrukciók célja, hogy 
gyors, megfelelő intenzitású tá-
mogatáshoz juttassák a lakos-
ságot az ország egész területén. 

Milliókkal támogatják 
a családi házak korszerűsítését

A lakosság szava iránymutató kell, hogy legyen

„Olyan helyzetbe kell hozni a magyar 
gazdaságot, amely több munkahelyet hoz létre”

Városvezetőnk is 
a Megyei Fejlesztéspolitikai 

Kerekasztal tagja lett
Az országban elsőként megyénkben alakult meg a Fejlesztéspoli-
tikai Kerekasztal, melynek tagjává választották Szabó Zsolt állam-
titkárt, országgyűlési képviselőnket és Sveiczer Sándort, Heves 
polgármesterét is többek között. 

A tanácsadó testület a sikeres, eredményes és összehangolt 
megyei fejlesztéspolitikát segíti – jelentett ki Nyitrai Zsolt, Csep-
reghy Nándorral tartott egri sajtótájékoztatóján.

A kerekasztal tagjairól elmondta: olyan személyekről van szó, 
akik sokak érdekét, véleményét képviselik, és nemcsak a gazda-
sági szereplők, hanem a civil társadalom véleményét, javaslatait is 
tolmácsolják a kerekasztalnak.

Íme a Heves Megyei Fejlesztéspolitikai Kerekasztal tagjai:
– Ficzek László érseki helynök, Magyar Katolikus Egyház
– Habis László, Eger polgármestere
– Sveiczer Sándor, Heves város polgármestere
– Tóth József, Tiszanána polgármestere, 
   a Fidesz frakcióvezetője (Heves Megyei Közgyűlés)
– Bánhidy Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi 
   és Iparkamara elnöke
– Székely Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
   Heves megyei szervezetének elnöke
– Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Főiskola rektora
– Soltész Gergő, az Eger Sikeréért Egyesület elnöke
– Harmati László, egri vállalkozó
– Pajtók Gábor, Heves megye kormánymegbízottja
– Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője
– Szabó Zsolt, Hatvan és térsége országgyűlési képviselője
– Nyitrai Zsolt, miniszteri biztos, 
   Eger és térsége országgyűlési képviselője
– Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke
– Oroján Sándor, a kerekasztal koordinátora

Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, 
miniszterhelyettes elmondta: olyan helyzetbe kell hozni a magyar 
gazdaságot, amely több munkahelyet hoz létre, és az ország saját 
erejéből, teljesítményéből ér el gazdasági növekedést.

A kerekasztal tagjai 
sokak érdekét, véleményét képviselik

Lakossági fórumot tartott Birnbaum István a 2. sz. és Kovács István a 3. sz. körzet képvi-
selője Hevesen. Elsősorban a körzeteket érintő témák, problémák kerültek előtérbe, mind-
emellett széleskörű tájékoztatás hangzott el a város fejlesztését érintő kérdésekben is.

„Mi ide fogjuk engedni a befektetőket, 
akik munkahelyeket szeretnének teremteni városunkban” - 

hangzott el a lakossági fórumon
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Folytatás az 1. oldalról
A facsemetékkel, a főút 

mindkét oldalán az útfenntar-
tó által üresen hagyott szaka-
szokon pótoltuk a felújítás so-
rán kivágott fákat – tájékoz-

tatta szerkesztőségünket Mező 
László, a Városgondnokság 
vezetője. Kiemelve, hogy to-
vábbi ezer tő facsemete került 
a település csemetekertjébe (fa-
iskolába), amelyeket szintén a 

közmunka-program keretében 
gondozzák.

Heves külterületének forgal-
mas, szálló por által leginkább 
szennyezett részét érinti a mos-
tani akció. Az a cél, hogy közö-

sen tegyünk egy-egy apró lé-
pést az élhetőbb környezet irá-
nyába – hangsúlyozta Sveiczer 
Sándor polgármester.

A városvezető emlékeztetett: 
az elmúlt évben is voltak fásí-

tási programok, de ez az első, 
amely nagyobb volumenű és a 
forgalmas főutat érinti.

Hozzátette: „Önkormány-
zatunk mindig örül annak, ha 
lehetőség adódik környeze-

tünk szépítésére, a zöldfelü-
let növelésére. Természetesen 
folytatjuk a fásítást és a most 
iskolázott csemetéket jövőre 
fogjuk kiültetni városunk te-
rületén.”

Több mint ezer fát ültettek közmunkásaink

Az önkormányzat segített a félig leégett ház tulajdonosának 

Nagyszabású fásításba 
kezdtek közmunkásaink 

Az önkormányzat konténert, takarófóliát, tetőcserepeket, és közel 
90 ezer forintnyi azonnali támogatást biztosított a család számára

A 31-es főút nyomvonalának 
megújításával összefüggés-
ben – több éve – elkészült ter-
vek alapján helyezte el a meg-
állóhelyet a kérdéses ponton a 
kivitelező cég, a helyi önkor-
mányzattól függetlenül.

– Úgy gondolom, hogy 
erre a kényelmetlen helyzetre 
megoldást kell mihamarabb 
találni, mert ez sértő lehet az 
emberek közérzete számá-
ra is. A problémával kapcso-
latban már a lakosság felől is 
érkezett jelzés. Saját meglá-
tásom szerint a buszmegállót 
át kellene helyezni a COOP 
bevásárlóközpont közvetlen 
bejáratától egy távolabb eső 
pontra. Lehetőség szerint a 

Fő úton az Eger, illetve Gyön-
gyös felől érkező járatok meg-
álló helyével szemben lévő te-
rületet tartanám megfelelőnek 
– hangsúlyozta a képviselő.

Heves Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
egyetértett azzal, hogy a je-
lenlegi buszmegálló helyett, 
célszerű másik le- és felszál-
ló helyet kijelölni, és felkérte 
a Hivatal jegyzőjét, hogy en-
nek érdekében kezdeményez-
zen egyeztető tárgyalásokat 
az érintett felekkel – Magyar 
Közút Nonprofit Zrt., DAKK 
Zrt., Coop Áruház, Irányító 
Hatóság, Heves Önkormány-
zata -, az optimális megoldás 
érdekében.

A belvárosi áruház előtti buszváró áthelyezésével kapcso-
latban önálló képviselői indítvánnyal élt Tóth Miklós kép-
viselő, hiszen a bevásárlóközpont előtti megállóhely előny-
telen elhelyezését tekintve, esztétikailag és egyéb higiénia-
ilag kifogásolható tényező is fölmerült a lakosság részéről.

Keresik a megoldást 
a buszmegálló áthelyezésére

Az áruház előtti buszmegálló áthelyezésével kapcsolatban 
önálló képviselői indítvánnyal élt Tóth Miklós 

Példaértékű megmozdulásnak voltunk tanúi: egy szerencsétlen tragédia következtében 
bajba jutott nyugdíjas – gyermekét egyedül nevelő – hevesi háztulajdonos segítségére sie-
tett a városvezetés, amikor váratlanul lángra kapott a lakóingatlan tetőszerkezete.

Mint arról már értesülhettek, 
csaknem teljes terjedelmében 
égett egy körülbelül harminc 
négyzetméter alapterületű pa-
rasztház tetőszerkezete egy 
márciusi nap délutánján a heve-
si Szent István utcában. 

A tűzhöz a hevesi és a füzesa-
bonyi katasztrófavédelmi őrs 
hivatásos tűzoltói érkeztek ki, 
akik közös erővel, több oldalról 
támadva, két vízsugárral oltot-

ták el a lángokat, miközben egy 
gázpalackot is kihoztak az épü-
letből. A tűzesetben szerencsére 
senki sem sérült meg.

A háztulajdonos egy nehéz 
körülmények között élő, heve-
si nyugdíjas férfi, aki fiúgyerme-
kével lakik együtt a Szent István 
úton található ingatlanban, fele-
ségét hónapokkal ezelőtt veszí-
tette el.

Makó Nándor alpolgármes-

ter, a sajnálatos esemény szem-
tanúja, szerkesztőségünk kér-
désére reagálva elmondta, hogy 
az utca lakói közül páran és az 
önkormányzat néhány munka-
társa, valamint ő maga is tevé-
keny részese volt a tűzoltásnak. 
Azonnal értesítették a tűzoltó-
kat, s amiben tudtak, segítettek.

– Még a tűzoltók érkezése 
előtt a helyszínre igyekeztem – 
hiszen a tragikus esettől 4 ház-

nyira lakom -, majd telefonon 
hívtam a Hivatal vezetőit is. Ha-
marosan megérkeztek, egy ter-

metes méretű takarófóliát hoz-
tak magukkal, s ezzel a tűzoltók 
le tudták takarni az épület leé-

gett tetejét – részletezte a történ-
teket városunk alpolgármestere.

Heves Önkormányzata kon-
ténert, takarófóliát, tetőcsere-
peket, és közel 90 ezer forint-
nyi azonnali rendkívüli segélyt 
biztosított a szerencsétlenül járt 
ingatlantulajdonos számára.

Kötelességünknek érezzük, 
hogy ilyen esetben példát mutat-
va összefogjunk, és önzetlenül 
segítsünk egy bajba jutott csalá-
don. Ez alapvető emberi gesztus, 
de nyilvánvalóan az a legfonto-
sabb, hogy senki nem sérült meg 
– szögezte le Makó Nándor.

Kerékpársáv építésére 
pályáznak Hevesen

Heves belterületén közel 5 
kilométer új kerékpársáv 
megépítésére, és több mint 
500 méter hosszúságú ke-
rékpárút kiszélesítésére és 
burkolatának felújítására 
nyújtotta be pályázatát a 
város. A fejlesztéshez kül-
területi szakasz is csatlako-
zik majd, erre a beruházás-
ra azonban a későbbiekben 
nyújtják be támogatási igé-
nyüket az érintett felek. 

A kül- és belterüle-
ti fejlesztés össz-
költsége várható-
an 650 millió fo-
rint, a támogatás 

intenzitása 100 %.
A Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program elő-
készítése során Heves Önkor-
mányzata szándékát fejezte ki, 
hogy a város bel- és külterüle-
tén fejleszteni kívánja a kerék-
páros közlekedés infrastruktu-
rális feltételeit. Ennek nyilván-
való oka a kerékpáros közleke-
dés feltételeinek, biztonságá-
nak javítása. 

Sveiczer Sándor polgármes-
ter arról tájékoztatta szerkesz-

tőségünket, hogy a hivatalban, 
a Stratégiai Iroda munkatársai 
készítették elő a pályázatot.

A tervek alapján, a város bel-
területén új kerékpársáv, kerék-
párút kiszélesítésére és burko-
latának felújítására kerül sor. 

A pályázat kisebb költség- 
igényű alprogramja: 7 pár hi-
ányzó buszváró építése a 31-es 
út mellett, valamint 2 pár busz-

öböl és buszváró kiépítése a 
Gyöngyösi úton.

A belterületi projekt teljes 
megvalósulási költsége megha-
ladja a 200 millió forintot.

A beruházás, eredményes pá-
lyázat esetében 2017–ben in-
dulhat el.

Heves belterületén terve-
zett kerékpársáv-szakaszok: 
Ady-Vértanú-Csokonai út men-

tén; a körforgalomtól a Deák 
Ferenc úton keresztül (posta ut-
cája) a Vértanú útig; a Katona 
József úton végig, a Béla Ki-
rály út egy szakaszán áthalad-
va, (vízmű épületénél jobbra el-
kanyarodva) a Gyöngyösi úton 
végigvezető sáv.

A pályázatok benyújtásáról 
március végén döntött a helyi 
grémium.

Az érintett 
szakaszokat 
bemutató 
helyszínrajz 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA
A hevesi önkormányzat az idén is támogatja a helyi civil szervezeteket

Heves Város Önkormányzatának Humánpolitikai  
és Nemzetiségi Bizottsága

pályázatot hirdet 2016. évre
civil szervezetek és alapítványok számára

PÁLYÁZAT CÉLJA:
A Heves városi székhelyű, vagy telephellyel rendelkező

egyesületek, sportszervezetek, alapítványok, közalapítványok, 
egyházi szervezetek által a lakosságot érintő programok lebo-

nyolítására, valamint működési költségekre, eszközbeszerzésre.

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE:
vissza nem térítendő támogatás

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG:
A támogatási keret összesen: civil szervezetek számára 800.000,- Ft

alapítványok, közalapítványok számára 800.000,- Ft

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2016. április 22.
CÍM: Heves Város Önkormányzata, 3360 Heves, Erzsébet tér 2.

Részletes leírás és a pályázati adatlap letölthető a www.heves.hu hon-
lapról, illetve személyesen igényelhető a Hevesi Közös Önkormányzati 

Hivatal Stratégiai Irodáján.
Ügyintéző: Szabari Krisztina, 225-ös szoba

Nagyobb lehetőség 
– merészebb tervek 

A hevesi Önkormányzat a 2016-os költségvetésében betervezte a Szerelem Alfréd utca teljes burkolatának felújítását. A teljes régi 
burkolat felmarása történt meg, majd kb. 5 cm vastagságban új aszfaltszőnyeget terítettek le a Szerelem Alfréd utca teljes szakaszán.

A Nemzeti Föld-
alapkezelő Szer-
vezet fenntartá-
sában lévő, ún. 
„pedagógus föl-

dek” 46 hektárnyi területét 
2016-tól Heves Város Önkor-
mányzata vette használatba, és 
a START munkaprogramban 
hasznosítja - erről kötött meg-
állapodást az önkormányzat 
még az elmúlt év végén.

„A szerződés időtartama 
egyelőre 12 hónap. Ameny-
nyiben a betakarításkor a ter-
vekben szereplő eredmények 
születnek, akkor az eredeti-
leg kért 15 évre hosszabbítjuk 
meg az egyezséget” – tájékoz-
tatott Sveiczer Sándor polgár-
mester. 

- Ezt az évet kísérleti évnek 
szánjuk, ezért a műveléshez 
olyan szántóföldi kultúrákat 
választottunk, melyek megfe-
lelő hozamára jók a kilátásaink. 
A termőterület előkészítése a 
tápanyagpótlással, műtrágyá-
zással megtörtént. Ugyanakkor 
gondoskodtunk arról is, hogy a 
most fúrt kútról folyamatosan 

tudjuk majd az öntözést bizto-
sítani – tette hozzá. 

A START-programban dol-
gozók 2 hektár burgonya el-
ültetésével már megkezdték a 
tervek megvalósítását. A követ-
kező hetekben vár még rájuk 3 
hektár héj nélküli tökmag és 40 
hektár napraforgómag földbe 
juttatása.

Az előzőekhez kapcsolódva 
Mező László irodavezető hoz-
záfűzte: „A most útjára induló 
programmal szeretnénk előse-

gíteni későbbi mezőgazdasági 
fejlesztéseinket. Továbbra is ter-
veink között szerepel a konyha-
kerti növénytermesztés, éppen 
ezért keressük azokat, a „heve-
si homokon” legjobban fejlődő 
kultúrákat, amelyekhez igazít-
va, tudatosan bővíthetjük a gép-
parkunkat is. Reméljük, hogy a 
megtermelt konyhakerti zöldsé-
gek mennyisége idővel fedezi 
majd konyháink alapanyagigé-
nyének jelentős részét. Az is 
fontos, hogy a közmunkaprog-

ramban dolgozók a gyakorlatban 
tanulják meg a zöldségek ter-                                                 
mesztésének munkafolyamatait; 
mindez váljon napi rutinjukká,az 
elvégzett munka okozzon szá-
mukra elégedettséget. Ameny-
nyiben ez így lesz, akkor a ké-
sőbbiekben már önálló termelői 
tevékenységet végezhetnek… ez 
az, ami a valós célunk!” 

Heves már korábban csat-
lakozott azon településekhez, 
amelyek a START mintaprog-
ramban a kormányzati szándék-
kal összhangban tervezik érték-
teremtő foglalkoztatásukat. 

Az utcabútor, a varrodai és a 
kertészeti munkacsoportokban 
dolgozók valós értéket teremt-
ve, a város épülését, szépülé-
sét segítik elő. A város veze-
tése fontosnak tartja, hogy a 
mintaprogramban résztvevők a 
helyi öngondoskodásból szin-
tén kivegyék a részüket, mert 
csak így válhatnak a település 
közösségének valós részesévé. 

A mostani „bátor lépés”, a 46 
hektárnyi földterület megmű-
velése vezesse a résztvevőket 
a kiskerti zöldségtermeléstől a 
valós gazdasági termeléshez, a 
kis családot ellátó gazdaságok-
tól a város közösségét kiszol-
gáló árutermeléshez, és végül: 
a közmunkától a munkaerőpia-
con való boldogulásig.

Az elmúlt években Heves területén több helyen is feltűntek kiskertek, melyeket 
a START munkaprogram keretében gondoztak városunk közmunkásai, a beért 
zöldségek pedig intézményeink konyháinak kínálatát gazdagították. A tavalyi si-
kereken felbuzdulva, az idén már a nagyobb lehetőségekhez mérten, merészebb 
terveket tűztek maguk elé a program irányítói.

Nagyszabású mezőgazdasági fejlesztés indult városunkban: 
burgonyaültetéssel kezdték közmunkásaink

Korábbi híradásainkban már 
beszámoltunk arról, hogy két 
műfüves – 20x40 m–es – lab-
darúgópálya épül 2016-ban 
Hevesen, miután a város ve-
zetősége sikeresen pályázott 
az MLSZ Országos Pálya-
építő Programjának 2016-os 
ütemében való részvételre. 
Egyik a Körzeti Tagiskola te-
rületén, a másik a Sportcsar-
nok mellett.

Az MLSZ az idén újból 
megjelentette pályázati felhí-
vását, amelyen indokolt volt 
indulni. Ezáltal a város sport-
célú infrastruktúrájának újabb 
jelentős fejlesztése valósulhat 
meg, sikeres pályázat esetén. 
Most tehát plusz három – vi-
lágítással kombinált – pálya 
megépítésére nyújtotta be tá-
mogatási igényét Heves vá-
rosa, melyek az Önkormány-
zat tulajdonában lévő közin-
tézmények területén lesznek 

megépítve – erről döntött a 
helyi grémium.

- Az önkormányzat kiemel-
ten, évente több mint 10 mil-
lió forinttal támogatja a heve-
si sportéletet. Ezt a jó szokást 
folytatva, a város sportcélú 
infrastruktúrájának fejleszté-
sét is célul tűzte ki.

Az új fejlesztés Heves lab-
darúgó hagyománya, az után-
pótlássport, illetve a tömeg-
sportban részvevő gyermekek 
miatt is kiemelt feladat, de a 
szabadidő hasznos eltöltésé-
hez is kiváló lehetőséget biz-
tosít.

- Fontosnak tartom a spor-
tolók, a város sportja iránt el-
kötelezett emberek számára 
a beruházás megvalósítását. 
Reméljük, hogy a kivitelezők 
gyorsan dolgoznak, és minél 
hamarabb átadhatjuk a sport-
létesítményeket – szögezte le 
Sveiczer Sándor.

Újabb három műfüves pálya megépítésére pályázik He-
ves Önkormányzata, melyek az előzetes tervek szerint 
2017 végére készülnek el – tájékoztatta szerkesztőségün-
ket Sveiczer Sándor polgármester.

Plusz három 
műfüves pálya épülhet 

KépünK illusztráció

Új burkolatot kapott a Szerelem Alfréd út



Folytatás az 1. oldalról
Őszintén örülünk annak, 

hogy a koncertzongora évtize-
dekig szolgálja majd a jövőben 
a helyi kultúrát, kulturálódást, a 
hevesi Zeneiskolát, tehetséges 
gyermekeinket és természete-
sen a közönséget. A megújult 
hangszer által, akár országos 
szintű koncerteket is tarthatunk 
majd Hevesen – tette hozzá.

– A zongora premierjét, ün-
nepélyes átadását egy feledhe-
tetlen kulturális programmal 
ünnepeltük. Egyed Ferencz ze-
neszerző – akinek nagy szerepe 
volt abban, hogy a felújítás meg-
történt – adott koncertet a Mű-
velődési Központ színpadán. 
Erre az alkalomra írt zeneművét 
a Keresztelő Szent János Kórus 
előadásában hallhattuk, majd 
világhírű melódiák csendül-
tek fel a látványában és hang-
zásában is lenyűgöző zongorán 
Egyed Ferencz közreműködé-
sével – tudtuk meg Heves pol-
gármesterétől.

A Németországban élő, de 
hevesi gyökerekkel rendel-
kező zeneszerző és karnagy 

kezdeményezésére került 
felújításra városunk fél év-
százados múlttal rendelkező 
versenyzongorája, melynek 
gondolata évekkel ezelőtt, a 
Belvárosi Templomban lévő 
orgona megvásárlása után 
merült fel.

Az egykor fénykorát élő 
hangszer megújításának szán-
déka tavaly októberben a zon-
gora elszállításával realizáló-
dott, hogy hosszú hónapok és 
rengeteg szakember munkájá-
nak eredményeként – régi pom-
páját visszanyerve – újból az 
őt megillető helyen álljon. Az 
évek alatt teljesen tönkrement 

instrumentum először a Bech-
stein gyár csehországi leány-
vállalatához került, ahol tüzetes 
átvizsgálás után kijelentették; a 
rendelkezésre álló keretből ők 
nem tudják felújítani. A német-
országi gyárban még több pénz-
be került volna a renoválás, de 
Egyed Ferencz közbenjárásával 
és Matthias Klinzing segítségé-
vel sikerült mégis megoldani, 
hogy közel 3 millió forint fel-
használásával – ami kevesebb, 
mint az átvizsgálás után meg-
állapított összeg kétharmada –, 
olyan versenyzongorája legyen 
a városnak, ami jelen állapotá-
ban többet ér, mint újonnan.

Több szakember közreműkö-
désére volt szükség a felújítás-
hoz. A hangszer darabokra lett 
szedve, tulajdonképpen csak a 
faváz maradt, amit lecsiszol-
tak, hogy aztán újból ráépítse-
nek minden egyes alkotóele-
met, így a zongora lelkét adó 
rezonánslapot is, mely a hang 
erejét és szépségét biztosítja. A 
teljesen új külsőt kapott, gyö-
nyörű hangszer fedele zárható, 
és ha vigyáznak rá, nemcsak a 
következő, hanem az azt köve-
tő generációt is túlélheti – szá-
molt be Egyed Ferencz a több 
évtizeddel ezelőtt készült hang-
szer viszontagságos újjászüle-
téséről.

Az orgona körüli bonyodal-
mak után minden tisztelet meg-
illeti a jelenlegi városvezetést, 
hogy szívügyének tekintette a 
zongora felújításának kérdését, 
és biztosította az ehhez szük-
séges anyagi fedezetet, hiszen 
Heves ezzel egy nagyon értékes 
és szép hangszer büszke tulaj-
donosa lehet még hosszú éve-
kig – zárta a beszélgetést a ze-
neszerző.

Heves
a megye névadója
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Kalandos utat járt be a Blüthner, 
hogy újjászülethessen

Rekordméretű meglepetés 
érkezett az iskolába

A
z óriási csokitojást 
Sveiczer Sándor pol-
gármesterrel közö-
sen adták át a Körze-
ti Tagiskolában.

- Április elsején úgynevezett 
fordított nap van az intézmény-
ben, erre a napra gondolva hoz-
tam a meglepetést a tanulóknak. 
Ez egy több mint 1 méter magas 
csokitojás, nagyon finom étcso-
koládéból készült. Remélem, 
hogy ízleni fog az iskolásoknak. 
Az ajándékot Kozma Imre atya 

küldte Budapestről, aki nagy 
szeretettel köszönti a hevesi 
gyerekeket – tájékoztatta szer-
kesztőségünket az államtitkár úr.

A diákigazgató választás előtt 
feltörték a tojást a diákok, és min-

denkinek jutott a finomságból.
Szokatlan és egyben öröm-

teli érzés számunkra az a fo-
lyamatos odafigyelés, amit az 
elmúlt másfél esztendőben ta-
pasztalunk az új városveze-

tés és térségünk országgyűlési 
képviselője részéről – mondta 
el Sándor Istvánné intézmény-
vezető. - Gondolok itt többek 
között az iskola megújulására, 
a tornaterem korszerűsítésére 
és például ilyen empatikus, em-
beri gesztusokra is, ami most is 
történt, hogy ilyen formában is 
gondolnak gyermekeinkre. 

Ezúton is köszönetünket sze-
retnénk kifejezni a városvezetés 
és az államtitkár úr irányába, 
hiszen sok éven keresztül nem 
volt részünk ilyen, és ehhez ha-
sonló gondoskodásban – fogal-
mazott az igazgató asszony.

Szabó Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselőnk, városunkban tett látogatása alkalmá-
val ajándékot hozott a hevesi gyerekeknek.

A hevesi Városi Könyvtár szer-
vezésében került lebonyolításra 
a 2016. évi költészet napi sza-
valóverseny április 7-én és 8-án 
a Művelődési Központban.  Hét 
korcsoportban,   összesen 171 
szavaló adta elő kedvenc versét 
a szakértő zsűri és lelkes, szur-
koló közönség előtt. Az értékelé-
sek során az alábbi, HEVESI VO-
NATKOZÁSÚ eredmények szület-
tek, amihez szívből gratulálunk 
valamennyi helyezettnek és vala-
mennyi résztvevőnek

Óvodások
2. helyezett:
Mihics Kinga – Kerekerdő Tagó-
voda Heves
Molnár Melani – Arany János úti 
Tagóvoda Heves
3. helyezett:
Együd Virág – Kerekerdő Tagó-
voda Heves
Molnár Petra – Arany János úti 
Tagóvoda Heves
Sándor-Fekete Fanni – Cso-
da-Vár Tagóvoda Heves

1-2. osztályosok
1. helyezett:
Juhász Médi – Körzeti Tagiskola 
Heves
Morvai Kristóf – Körzeti Tagisko-
la Heves
3. helyezett:
Kovács Kristóf – Újtelepi Katoli-
kus Általános Iskola Heves
Ligeti Petra – Körzeti Tagiskola 
Heves
Pege Loretta – Körzeti Tagiskola 
Heves

3-4. osztályosok
2. helyezett:
Molnár Tamás József – Hevesi 
József Tagiskola
3. helyezett:

Steczina Panna – Körzeti Tagis-
kola Heves

5-6. osztályosok
1. helyezett:
Pusoma János – Hevesi József 
Tagiskola
2. helyezett:
Farkas József Roland – Hevesi 
József Tagiskola
3. helyezett:
Sebők Tímea – Újtelepi Katolikus 
Általános Iskola Heves

7-8. osztályosok
1. helyezett:
Regéczi Zsófi – Körzeti Tagisko-
la Heves
Dobóczi Melinda – Újtelepi Kato-
likus Általános Iskola
2. helyezett:
Magyar Gábor – Körzeti Tagisko-
la Heves
3. helyezett:
Bencsik Anna – Körzeti Tagisko-
la Heves
Szász Alexandra – Körzeti Tagis-
kola Heves

Középiskolások
2. helyezett:
Török Martin – EJROK Heves
3. helyezett
Lólé Adrienn – EJROK Heves

Felnőttek
1. helyezett
Sipos Lajosné – Kömlő
2. helyezett
Tajti Imréné – Heves
3. helyezett
Hallai Sándor – Heves

Gratulálunk valamennyi helye-
zettnek, valamennyi résztvevő-
nek, a felkészítő pedagógusok-
nak és a szülőknek egyaránt!  

(Szóné Kovács Márta)

Kedvenc verseiket szavalták 
a Költészet Napján 

Közel 200 szavaló adta elő kedvenc versét

A Trió Irodaszer Kft.
Várja Kedves Vásárlóit!

Ballagási, Anyák napi ajándékok  
széles választéka kapható.

Óvodai ballagásra elsős iskolatáskák, 
tolltartók, tornazsákok várják a kicsiket.

Minden utalványt elfogadunk,  
bankkártyás fizetési lehetőség.

Cím: 3360 Heves, Széchenyi u.1.
Tel.: 0636/346-255 • E-mail: trioirodaszer@gmail.com
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1. Milyen díjat vett át Kő Pál Mester, városunk szülötte?

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

2. Melyik két képviselőnk tartott lakossági fórumot legutóbb?

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

3. Melyik tó lesz a helyszíne az idei Nagy Ho-Ho-Horgászverseny 
   utolsó fordulójának?

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

4. Mivel ültettek be a közmunkások 2 hektárnyi területet?

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

5. Mennyi gyermek született 2016. márciusában Hevesen?

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

Minden kérdésre megtalálja a választ a Hevesi Hírek áprilisi 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. április 30.

Előző számunk nyertese: Kissné Tóth Klaudia, 3359 Tenk, Dobó 
István út 14/A. Nyereménye: az ÜVEG-PORCELÁN-AJÁNDÉK-VI-
RÁG ÜZLET által felajánlott 5.000,- Ft-os vásárlási lehetőség. 

BÖNGÉSSZEN ÉS NYERJEN
KVÍZ

Kell ma a világnak az, amit tudok? 
Roma tehetségfejlesztés a Hevesi József Általános Iskolában

 E
bből sikerül meg-
valósítani azt a 
tehetségfejlesztő 
programot, melyet 
a műhely pedagó-

gusai állítottak össze. A foglal-
kozások a művészeti tevékeny-
ségek köré épülnek: versmon-
dás, színjáték, kézműves alko-
tó foglalkozások, kutató mun-
ka, szakmai tanulmányutak. A 
humán foglalkozásokhoz kap-
csolódóan kerül sor nagy ér-
tékű eszközök beszerzésére, 
valamint a tehetséggondozó 
délutánok anyagszükségleté-
nek biztosítására.

A tehetséggondozásba be-

vont 5. és 6. osztályos gyerekek 
eddig olyan művészeti foglal-
kozásokon vettek részt, mely 
szorosan kapcsolódik a pályá-
zatban megjelölt tematikához. 
A 60 órából álló tevékenységek 
alkalmával átfogó módon (nem 
tantárgyi és tanórai metodika 
alapján) Petőfivel és a reform-
korral ismerkednek meg a tanu-
lók. Az ifjú tehetségek egy mű-
sorral készültek, melyet márci-
us 11-én mutattak be, az iskolai 
ünnepségen. A iskolai közösség 
(gyermekek és pedagógusok 
egyaránt) nagy elismeréssel 
gratuláltak a nem mindennapi 
produkcióhoz.

Az előadás sikere az ösz-
szefogott és fegyelmezett kö-
zös munka gyümölcse, melyet 
nagy munkafegyelemmel és ki-
tartással vittek véghez a gyere-
kek. Nemcsak az előadás volt 
sikeres, hanem a műhelymun-
ka többi része is, hiszen az el-
készült csákók, párták, kokár-
dák, rajzok és egyéb kézmű-
ves alkotások nagy-nagy örö-
met szereztek készítőiknek és 
persze a velük foglalkozó ne-
velőknek is.

Hamarosan egy budapesti ki-
ránduláson vesznek részt az ifjú 
tehetségek. Ellátogatnak a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeumba, ahol 
drámapedagógus, illetve múze-
umpedagógus tart nekik foglal-
kozást, majd délután a Vígszín-
ház előadásában tekintik meg 
a Padlás című musicalt. Május 
elején neves vendég érkezik 
a gyerekek közé, Báder Ernő 
hegedűművész, Heves megyei 

Prima Primissima díjas előadó 
látogat el a csoporthoz. Báder 
Ernő maga is elhivatott a tehet-
ségfejlesztésben, s így öröm-
mel tesz eleget a meghívásnak.

A Hevesi József Általános 
Iskola tanulói roma származá-
súak, s ebből adódóan az isko-
lai közösség kevés sikert ér el, 
és ezért kevés elismerésben is 
részesül. Ez fokozza a további 
elszigetelődést. A projekt jó le-
hetőség arra, hogy az iskola, s 
így a gyermekek olyan eszkö-
zökhöz, és szellemi javakhoz 
jussanak, melyet sem az iskolai 
költségvetés, sem a szülők nem 
tudnak biztosítani.

Magdáné Balázs Edit 
szakmai vezető

Először élt azzal a lehetőséggel a Hevesi József Általános 
Iskola, hogy pályázatot nyújtott be a roma származású te-
hetséges gyermekek fejlesztésére. Az EMMI Nemzeti Te-
hetség Program által minden évben kiírt tehetségfejlesztő 
programok, műhelyek támogatására benyújtott pályáza-
ton az iskola 1.756.000 millió forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.

A hevesi Benedek Elek Általános Iskola és Spe-
ciális Szakiskolában került megrendezésre a XLI. 
Országos Komplex Tanulmányi Verseny megyei 
válogatója, az Oktatási Hivatal felkérésére áp-
rilis elején. A versenyt a hevesi diákok nyerték, 
így ők képviselik az országos megmérettetésen a 
megye gyógypedagógiai intézményeit – tájékoz-
tatta szerkesztőségünket Pocsai Zsuzsanna intéz-
ményvezető, mint az esemény házigazdája.

Ezen a versenyen sajátos nevelési igényű, 6. és 
7. osztályos tanulók vehetnek részt.

A megye gyógypedagógiai intézményei évti-
zedek óta jelentkeznek erre a rangos esemény-
re. Ebben a tanévben magyar irodalom, magyar 
nyelvtan, történelem, földrajz, informatika és 
életvitel tantárgyakból mérték össze tudásukat a 
diákok, akik már a tanév megkezdése óta szor-
galmasan készültek erre a napra – fogalmazott az 
igazgató asszony.

Kiemelve: „Köszönetet szeretnék mondani He-
ves város vezetésének, hogy támogatásukkal olyan 
környezetet tudtunk kialakítani, mellyel méltó 
helyszínt biztosíthattunk a megyei verseny meg-
rendezéséhez. Köszönettel tartozom az intézmény 
minden dolgozójának a hetek óta végzett lelkes 
munkáért, valamint azoknak a szervezeteknek, 
akik adományaikkal támogatták a rendezvényt.”

A 18 tagú gyógypedagógus végzettségű zsűri 
döntött a csapatok teljesítményéről. A zsűri elnö-
ke Nagyné Panthó Zsuzsanna, a Heves Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bi-
zottság Főigazgató helyettes asszonya volt.

Négy iskola 4-4 fős csapata képviseltette ma-
gát: az Egri Szalaparti EGYMI és Kollégium, a 
Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI és Készség-
fejlesztő Speciális Szakiskola, a Hatvani Lesznai 
Anna Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakis-
kola és EGYMI, valamint a hevesi Benedek Elek 
Általános és Speciális Szakiskola.

A versenyt iskolánk tanulói nyerték meg, ez-
zel kiérdemelve azt, hogy a 2016. június 3-4-én 
Dunaújvárosban megrendezésre kerülő országos 
versenyen ők képviselhessék a megye gyógy-
pedagógiai intézményeit – hangsúlyozta Pocsai 
Zsuzsanna.

A hevesi csapat tagjai: Kovács Ferenc 7.o., 
Rácz Alex 7.o., Bundri Ferenc 6.o., Molnár Zsolt 
6. o. Felkészítő tanáruk: Csécseiné Burovincz 
Ágnes gyógypedagógus.

A zsűri tagjai minden állomáson javaslatot tet-
tek a legkiemelkedőbben teljesítő tanulók szemé-
lyére, akik külön díjazásban részesültek. Hevesi 
díjazottak:

Magyar nyelvtan: Bundri Ferenc 6.o., történe-
lem: Molnár Zsolt 6.o. 

Hevesi diákok nyertek 
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Mire kell figyelni, 
ha laborvizsgálatra 
megyünk?  
Ha a laborvizsgálat egészségi állapot fel-
mérés részeként történik, akkor fontos, 
hogy egészségesnek érezze magát az em-
ber, amikor a vizsgálat történik. Megfázás, 
gyomorrontás, nagy izommunka, izomláz 
és számos más tünet esetén torzul az ered-
mény, mely esetleg több fölösleges vizsgá-
latot tesz szükségessé.

Ha orvos küldi és valamilyen betegség kivizsgálásának ré-
szeként történik a laborvizsgálat, akkor fontos, hogy ez mi-
előbb megtörténjen, mert így kap az orvos pontos képet arról, 
hogy milyen kóros folyamatok zajlanak a szervezetben.

A laborvizsgálatok az esetek jelentős részében éhgyomorra 
történnek, ez azt jelenti, hogy az utolsó étkezés és a vizsgálat 
időpontja között legalább 12 óra teljen el. Az utolsó étkezést 
követően már csak vizet szabad inni. Vizsgálat előtt nem sza-
bad teát, kávét inni, ha valaki dohányzik, az lehetőség szerint 
ne gyújtson rá.

Aki rendszeresen gyógyszert szed, az vigye a gyógyszereit 
magával és a vérvételt követően vegye be azokat. Érdemes egy 
szendvicset, vizet is bekészíteni és a vérvételt követően regge-
lizni.

Általános vizeletvizsgálat friss középsugaras vizeletből tör-
ténik, melyet a vérvétel előtt kell produkálni.

A középsugaras vizelet azt jelenti, hogy el kell kezdeni pi-
silni és a gyűjtő edénybe a vizelet középső részét kell felfogni.

Ha ezeket a szabályokat betartjuk, az nagyban segít, hogy az 
eredmény valós egészségi állapotunkról adjon képet.

Dr. Szabó János rovata: 3 perc az egészségért

Minden virágünnep szép, mert életünk 
valamilyen jeles eseményét ünnepel-
jük, melyeket a virágajándékkal még 
szebbé teszünk. Legyen szó névnapról, 
születésnapról, ballagásról. Ezeknél az 
alkalmaknál mindig van valamilyen 
más komoly ajándék is, a virág általá-
ban „csak” kísérőajándék. 

A
z Anyák napja az egyetlen 
olyan ünnep, melyet jellem-
zően „csak” virágajándékkal 
ünneplünk. Miért lehet ez?

A virágkötészet különleges 
képességeket kíván. Kell hozzá empátia, 
pszichológiai érzék, ízlés, szépérzék, kre-
ativitás, kézügyesség. Mindemellett meg 
kell tudni csinálni bármit fél kézzel, mert 
a másikban általában egy virágcsokor van. 

Erre a virágkötőkön kívül nem sokan ké-
pesek. . . csak a világ összes anyukája! Any-
nyi különbséggel, hogy az ő egyik kezük-
ben egy 3, 6, 8, 12 kilós gyermek van. 

Láthatjuk tehát, hogy 
a virágkötészet egy na-
gyon szép, de nagyon 
nehéz szakma. Ennél 
talán csak Anyának len-
ni szebb és nehezebb.

A múltkoriban láttam 
egy jópofa videót, mely-
ben felleltározták egy átla-
gos anya cseppet sem átla-
gos pályafutását.

6750 reggeli, ebéd, vacsora-
készítés.

7150 mosott ing, bugyi trikó, 
nadrág, zokni.

1500 pelenkacsere (pedig ehhez képest a 
Forma 1-es kerékcsere smafu).

2500 km. babakocsival a játszótér kö-
rül, további 3520 km babakocsi nélkül, egy 
gyerek a karon, a másik kézben 3 cekker 
(nem is értem, hogy ez miért nem olimpi-
ai szám).

1750 esti mese.

Kb. 200 infarktus közeli állapot: most 
horzsolja le a térdét, vágja 

el a kezét, töri ki a nya-
kát, most csábítja el egy 
csirkefogó, stb...

Több ezer aggodal-
maskodással eltöltött óra: 

Miért sápadt? Miért éhes? 
Miért nem eszik? Miért kövér? 

Miért sovány? Van-e rajta sapka? 
Hol van a kesztyűje?...stb...stb...

Ja, és emellett dolgozik egy munkahe-
lyen, hogy legyen biciklid, motorod (hogy 
kitörhesd a nyakad), márkás cipőd, okoste-
lefonod, focid, űrhajód, vagy épp amit sze-
retnél.

Ezt nem lehet letudni egy ajándékkal. 
Milyen ajándékot lehetne venni?   Tényleg 
„csak” virágot!

Jön az Anyák napja!...

KÖSZÖNÖM ÉDESANYÁM!
Háger József

Köszönöm Édesanyám!

Így fesztiváloznak a hevesiek
Két megye legjobb pálinkái, frissen sütött tepertő és fergeteges hangulat: 

Harmadik alkalommal köszöntötte Heves a kikeletet Tepertősütő Fesztivállal és a hozzá 
kapcsolódó Pálinkamustrával, ami először négy évvel ezelőtt került megrendezésre Heves 
város Marcijának és a Művelődési Központ munkatársainak jóvoltából.

 E nap kezdetén 
Sveiczer Sándor 
Heves polgármes-
tere köszöntötte a 
tepertősütésre be-

nevezett 25 csapatot, akik He-
vesről, Tarnaméráról, Nagyfü-
gedről és Hevesvezekényről ér-
keztek, hogy megmérkőzzenek 
a Tepertő-díjért. 

A polgármester szerint ilyen-
kor kiváló alkalom adódik arra, 
hogy az emberek találkozza-
nak, jól érezzék magukat és 
együtt töltsenek egy felejthe-
tetlen napot. A program célja, 
hogy hangsúlyozzuk a tradíciók 
fontosságát, hogy bemutassuk, 
hogyan készítették őseink, és 
készítjük mi is egyik kedvenc 
ételünket. A városvezető gra-
tulált a szervezőknek, kiemel-
ten a főszervezőnek, Heves vá-
ros „Marcijának” a színvonalas 
rendezvényhez, amely – mint 
fogalmazott – gasztronómi-
ai hagyományaink ápolásával, 
a magyarság élni akarásának 
egyik ékes bizonyítéka.

Az idei tepertő-díjak:
1. helyezett: 
   Kiss Károly és csapata
2. helyezett: Jobbik, Heves
3. helyezett: 
   Holló Richárd és csapata
4. helyezett: Waldorf Óvoda

A pálinkamustrában és az érté-
kelésben a Bükki Pálinka Lo-
vagrend tagjai vettek részt.  43 
párlat, illetve pálinka kapott ok-
levelet, bronz, ezüst, arany, il-
letve nagy arany minősítést.

Nagy arany minősítést ka-

pott: Makó Nándor cigány-
meggy pálinkája, Mészáros 
Géza gönczi barack, valamint 
Ollári Csaba gyöngyösi terme-
lő alma pálinkája.

„Az év pálinkája” elismerést 
ezúttal Bathó Károly jánoshidai 
nevező érdemelte ki, muskotá-
lyos ottonel pálinkájával.

A díjak minden évben „Mar-
ci” találékonyságát és ötleteit 
tükrözik, az idén is saját terve-
zésű plakettjével ismerték el a 
csapatok teljesítményét. A kivi-
telezéshez Tóth Gyula és Mé-

száros László az alapot, Lassú 
Imre a kerámiát, Balogh Gyula 
a vörösréz lemezeket biztosí-
totta. Kiss Károly esztergálás-
sal, Tóth Mariann pedig graví-
rozással segített abban, hogy 
az elképzelés kézzel foghatóvá 
váljon. Ezenkívül köszönet il-
let minden szponzort, köztük 
a Fervillt, Kálmánné Forgács 
Annát, a Kovács Pékséget, va-
lamint a Hajdú Hús Zrt.-t, akik 
ingyenesen biztosították a csa-
patok számára a szalonnát.

„Nagyon örülök annak, hogy 
egyre többen jelentkeznek, és 
hogy vannak évről-évre vissza-
térő társaságok. Számomra az a 
legnagyobb elismerés, amikor 
még szinte véget sem ér a fesz-
tivál, de már a következőről ér-
deklődnek. Ez sikerélményt, és 
hihetetlen motivációt ad arra, 
hogy továbbra is újabb és újabb 
dolgokon törjem a fejem. És 
köszönöm a feleségemnek, aki 
partner mindebben, akivel egy 
húron pendülünk, és biztos, 
nyugodt családi háttért teremt-
ve segít, hogy „Marciként” te-
hessek a városunkért”- osztotta 
meg velünk Janosek Antal gon-
dolatait.

Pálinka-díjak átadása a a Bükki Pálinka Lovagrend részvételévelEzen a napon vehette át váro-
sunk ismert és megbecsült al-
kotója a Magyar Örökség Dí-
jat, mely kitüntetéssel mun-
kássága bekerült a magyarság 
“láthatatlan szellemi múzeu-
mát” gazdagító intézmények, 
csoportok és személyek közé. 
Tihanyi Apátság, Szent Koro-
na, Bartók Béla, Wass Albert, 
Benedek Elek, Jankovics Mar-
cell, Hajós Alfréd, Ady Endre, 
Benczúr Gyula, Rubik Ernő, 
Sára Sándor, Kaláka Együttes 
– csak néhány név azok közül, 
akik a 21 évvel ezelőtt létre-
hozott Magyar Örökség Díj 

„Aranykönyvében” szerepel-
nek.

Az 1941-ben Perespusztán 
született Mester számtalan elis-
meréssel büszkélkedhet: Mun-
kácsy Mihály-, Kossuth- és Pri-
ma Primissima díj, a Nemzet 
Művésze, Heves Megye Nagy-
követe, hogy csak párat említ-
sünk ezek közül. Kő Pál alko-
tásai, köztéri szobrai határon 
innen és túl is hirdetik a hevesi 
művész tehetségét, és tükrözik 
egyéni látásmódját. Szülőváro-
sa tiszteletét 2001-ben a „He-
ves Város Díszpolgára” cím 
adományozásával fejezte ki.

Magyar Örökség Díjat 
kapott Kő Pál 

szobrászművész

Az idei év nem csupán a 75. születésnapot hozza el Kő Pál 
számára, aki lelkesedéséből és vitalitásából mit sem veszí-
tett az eltelt évek során, hanem március 19-től neves szob-
rászművészünk is azon kitüntetettek sorát gyarapítja, akik 
tevékenységükkel hozzájárultak a magyar társadalom er-
kölcsi, szellemi felemeléséhez.
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Egy csodálatos életút aktív szakasza zárult le: 

45 év után elköszönt 
Czakó Gábor doktor úr

Folytatás az 1. oldalról
Az évtizedek nagyon gyorsan 

elrohantak, s most dr. Mánya 
Kristófnak adja át a stafétát. A 
legtisztább lelkiismerettel tehe-
ti ezt Czakó doktor úr, hiszen 
mindig azon volt, hogy a rábí-
zott gyerekek minél egészsége-
sebben cseperedjenek fel – fo-
galmazott a város első embere.

„Hevesen, ha azt mondjuk, 
hogy gyermekorvos, akkor ren-
geteg embernek a doktor úr jut 
eszébe. A mai ünnepséggel egy 
olyan utánozhatatlan, csodá-
latos életút aktív szakasza zá-
rul le, amely hihetetlenül sokat 
adott ennek a városnak: egész-
séget és segítséget önzetlenül, 
emberségesen és alázattal” – 
emelte ki a polgármester.

Dr. Czakó Gábor, a város-
vezetőtől vett át egy impo-
záns, gravírozott vázát, me-
lyen egy felirat olvasható: „A 
legvégén nem az fog számí-
tani, hogy mennyi év volt éle-
tedben, hanem hogy mennyi 
élet volt éveidben.”

– Azt üzenem a hevesieknek, 
hogy mindenki próbáljon meg 
saját maga is boldog lenni. Hu-
manista vagyok, nagyon sze-

retem az embereket, de az em-
berek közül magamat a legjob-
ban, mert ha nem ezt teszem, 
ha a lelkem nem kerek, akkor 
nem tudom az emberek gond-
ját, baját észrevenni, és nem 
tudok másokon segíteni. Ez a 
gondolatmenet számomra mes-
terségem hitvallása – ezekkel a 
szavakkal búcsúzott beszélge-
tésünk végén Czakó Gábor, vá-
rosunk nagyra becsült, szeretett 
gyermekorvosa.

Reméljük, az a „lámpás”, 
amit dr. Czakó Gábor meggyúj-
tott, elbúcsúzása után is olyan 
fénnyel világít majd, mint ami-
kor közöttünk dolgozott, hiszen 
az eszme, melyet képvisel, a 
szeretetteljessége, hivatás– és 
gyermekszeretete, követendő 
humánuma itt marad velünk, 
hevesiekkel.

A doktor úrral készült ripor-
tot a Hevesi Hírek májusi szá-
mában olvashatják.

9.30 Megnyitó 
Zászlófelvonás, a város kulcsának átadása

Helyi értékeink: a jubiláló civilek köszöntése – Sveiczer Sándor polgármester
10 éves a Hagyományőrző Civil Nap rendezvénye

25 éves a „Műhely” – Bencsik József főszerkesztőre emlékezünk

Fotókiállítás ajánlása – fotópályázat díjazása

MŰSOROK:  
• Gyermekeink, unokáink tavaszköszöntő műsora

	 • Marci bojtárok vetélkedője
	 • Tehetséges Gyermekek jutalmazása
	 • Helyi Értéktár-bizottság bemutatása
	 • 12.00-13.00: Ételkóstolás – „A szomszéd étke mindig jobb”
	 • 13.30-tól néptánc és népzene 
    modern tánc, modern zene
	 • Sarkifény délutáni muzsikája
	 • Hagyományőrző Népdalkörök köszöntője
	 • Hevesi Mazsorett Csoport műsora
	 • Vendégünk a Hevesi József Nótakör és Hegyesi-Hudik Margit nótaénekes
   Gonda László és Báder Ernő kíséretében

Programunkat a Hevesi Fúvós Együttes szerenád muzsikája zárja

Szeretettel várjuk Vendégeinket!

A rendezvény védnökei:
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő   

 Kő Pál Magyar Örökség Díjas szobrászművész

     Április 30.
X. HAGYOMÁNYO'’RZO’’  CIVIL  NAP

Kiállítások, népmu’’vészeti bemutatók,  
gyermekkuckók

Akik a legszebben rajzoltak 
Öt település – Heves, Tenk, Kisköre, 
Abádszalók, Tarnaméra – hét isko-
lájából érkezett az a több mint 300 
alkotás a Víz Világnapja alkalmából 
meghirdetett rajzpályázatra, mely-
ből a rajz- és művésztanárokból 
álló zsűri kiválasztotta a kiállításra 
érdemesnek, illetve díjazásra mél-
tónak tartottakat. És bár a pályáza-
ti kiírásban 3 korcsoport szerepelt, 
sikerült minden évfolyam indulói 
közül a legjobbakat jutalmazni.

A rajzpályázatot  a  Harmónia 
Alapfokú Művészeti Iskola hirdette 
meg a térségben, általános és kö-
zépiskolás diákok számára.

A kiállítás megnyitására és az 
alkotók díjazására az Eötvös Jó-
zsef Református Oktatási Központ 
aulájában került sor. A rendezvényt 
Ódor Klára a Harmónia Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatója, Er-
dészné Turcsányi Katalin az intéz-
mény művészeti vezetője és Együd 
László az EJROK igazgatója nyitot-
ta meg. A rajzokat Árvai Erzsébet, 
a zsűri elnöke értékelte.

A hevesi intézmények tanulói 
az idei versenyen az alábbi ered-
ményeket érték el:

1. osztály:
I. Balogh Emma – Újtelepi Katoli-
kus Általános Iskola
I. Mátyás Boglárka – Újtelepi Ka-
tolikus Általános Iskola
II. Juhász Mirjam – Újtelepi Katoli-
kus Általános Iskola

II. Dányi Vivien – Újtelepi  Katoli-
kus Általános Iskola
2. osztály:
II. Balogh Ádám Zsolt – Újtele-
pi Katolikus Általános Iskola
3. osztály:
I. Kovács Dorisz – Körzeti Tagis-
kola
I. Tóth Virág – Körzeti Tagiskola
II. Tóth Noémi – Körzeti Tagiskola
II. Molnár Anikó – Újtelepi Katoli-
kus Általános Iskola
III. Molnár Lajos Ádám – Kis Már-
ton Tamás – Újtelepi Katolikus Ál-
talános Iskola
4. osztály:
I. Nagy Eszter Laura – Újtelepi Ka-
tolikus Általános Iskola

II. Csernei Fanni – Újtelepi Katoli-
kus Általános Iskola
II. Besenyei Panna – Újtelepi Ka-
tolikus Általános Iskola
III. Tímár István – Hevesi József 
Általános Iskola
III. Bakos Noémi – Körzeti Tagiskola
5. osztály:
I. Lassú Krisztina – Körzeti Tagiskola
I. Szabados Eszter – Körzeti  Ta-
giskola
II. Nagy Sára – Körzeti Tagiskola
II. Tóth Fruzsina – Körzeti Tagiskola
III. Vereb Zsolt – Újtelepi Katolikus 
Általános Iskola
6. osztály:
I. Tóth Kristóf – Körzeti Tagiskola
I. Márkus Lili – Körzeti Tagiskola

II Regykó Katalin – Körzeti Tagiskola
II. Bodor Krisztina – Körzeti Tagiskola
III. Guba Ádám – Körzeti Tagiskola
7. osztály:
I. Németh Szidónia – Körzeti Tagiskola
I. Tóth Kristóf – Körzeti Tagiskola
II. Csonka Kitti – Körzeti Tagiskola
II. Molnár Dávid – Hevesi József 
Általános Iskola
III. Tóth Enikő – Körzeti Tagiskola
III. Pege Odett – Körzeti Tagiskola
8. osztály:
II. Csontos Viktória – Újtelepi Ka-
tolikus Általános Iskola
III. Dulai Dóra – Újtelepi Katolikus 
Általános Iskola
Gratulálunk a pályázóknak és az 
őket segítő pedagógusoknak is!

RETRO MAJÁLIS
ÉS JÁTSZÓTÉR AVATÁS

Felvonulás • Családi piknik, nyársalással 
Sör és virsli • Ugrálóvár

Manuális gyermekjátékok • Este babgulyás

15:00  Sarkifény Zenei Csoport
16:30  Wolf Kati
18:00  Anonym Rock Band

Ingyenes!

Május 1. 10:00

Heves, Sportcsarnok parkoló

Megnyitotta kapuit a betegek előtt a hevesi Szakrendelő!

Április közepétől már az új, Fő út 13 sz. alatt található épületben 
üzemel a laboratórium, a nőgyógyászat, a belgyógyászat, az  
infúziós kezelő, a reumatológia, a fül-orr-gégészet a fizikoterápia,  
a szemészet, a neurológia, a pszichiátria és a gyógytorna.

A röntgen, ultrahang, sebészet, tüdőgyógyászat egyelőre marad 
a Szerelem út 32. szám alatti Egészségházban.

A betegek a 06-36/345-072-es telefonszámon érdeklődhetnek.
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Április 22. (péntek) 14.00
SZÖKŐKÚT AVATÁS A FÖLD NAPJÁN
Részletek a plakáton
Helyszín: Központi Park

Április 23. (szombat) 09.00
II. HEVESI MÁRKAFÜGGETLEN 
AUTÓS TALÁLKOZÓ
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Április 23. (szombat) 15.00
HEVES- EGRI SPORTCENTRUM 
SERDÜLŐ 
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS 
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Április 23. (szombat) 16.00
HEVES-DUNAHARASZTI IFI FÉRFI 
KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Április 23. (szombat) 17.00
HEVES- EGRI SPORTCENTRUM 
FELNŐTT 
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS 
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Április 23. (szombat) 18.00
HEVES-DUNAHARASZTI 
FELNŐTT FÉRFI 
KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Április 24. (vasárnap) 14.00
HEVES VÁROSI BOWLING 
BAJNOKSÁG 
- IV. forduló
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Április 30. (szombat) 09.30
HAGYOMÁNYŐRZŐ CIVIL NAP
Részletek a plakáton
Helyszín: Radics-udvar

Május 1. (vasárnap) 10.00
RETRO MAJÁLIS
részletek a plakáton
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Május 1. (vasárnap) 09.00
FUT A HEVES
Helyszín: Heves Városi Sportpálya
Nevezés a helyszínen 8.00-tól

Május 1. (vasárnap) 13.30
„NEM MOST JÖTTEM LE A FALVÉDŐRŐL” 
Feliratos falvédők – Időszaki, múzeumi kiállítás
 megnyitó
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény
Nyári nyitva tartás: Április 1– szeptember 30.
Hétfő – Zárva
Kedd – Zárva
Szerda – csütörtök – péntek: 10.00–17.00
Szombat: 9.00–13.00
Vasárnap – zárva

Május 2-5 (hétfő-csütörtök)
NYÍLT TANÍTÁSI HÉT A ZENEISKOLÁBAN 
– Intézményi séta a zenét tanulni vágyók 
számára
Helyszín: Zeneiskola

Május 6. (péntek) 15.00
„EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT” 
– Zenés-mesés délután kisgyermekeknek 
a Zeneiskola szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ

Május 7. (szombat) 15.00
HEVES - MARSHALL- ASE SERDÜLŐ 
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS 
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Május 7. (szombat) 16.00
HEVES-GÖDÖLLŐ IFI FÉRFI KÉZILABDA 
MÉRKŐZÉS
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Május 7. (szombat) 17.00
HEVES - MARSHALL- ASE FELNŐTT 
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS 
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Május 7. (szombat) 18.00
HEVES-GÖDÖLLŐ FELNŐTT FÉRFI KÉZILABDA 
MÉRKŐZÉS
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Május 7. (szombat) 09.00
IX. DÉL-HEVESI NÉPDALKÖRÖK TALÁLKOZÓJA
Helyszín: Művelődési Központ

Május 8. (vasárnap) 13.00
HEVESI LSC-ANDORNAKTÁLYA SE IFI 
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS 
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Május 14. (szombat) 06.00
NAGY HO-HO-HORGÁSZVERSENY – I. forduló
Helyszín: KOI Pákász Horgásztó

Május 14. (szombat) 09.00
II. HEVESI KARATE KUPA
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

2016. április 22-én 14.00 órakor
Központi Park

Légy Te az első, aki gyönyörködhet városunk új látványosságában!

FELLÉPŐK:
HEVESI MAZSORETT CSOPORT  •  NIPPON ZENGO  •  TAEKWONDO BEMUTATÓ

SARKIFÉNY ZENEI CSOPORT  •  ANONYM ROCK BAND

KÍSÉRŐPROGRAMOK:
UGRÁLÓVÁR  •  MÁSZÓFAL  •  MANUÁLIS FOGLALKOZÁSOK  •  ARCFESTÉS  •  LUFIHAJTOGATÁS  

KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI VERSENY  •  RAJZVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉS

Szökőkút avatás  
a Föld napján  
Hevesen

16:00 Ünnepélyes szökőkút átadás

18:00 óra   Sarkifény Zenei Csoport
19:00 óra   Anonym Rock Band

Átadja: Szabó Zsolt államtitkár, 
    térségünk országgyűlési képviselője
és Sveiczer Sándor Heves város polgármestere

Heves Város Önkormányzata



Véget ért a 11 fordulós Me-
gyei Sakk-csapatbajnokság 
2015/16-os évada, ahol a 
BM Hevesi SE gárdája szo-
ros küzdelemben megsze-
rezte az ezüstérmet. 

A csapat sokáig fej-
fej mellett haladt a 
rivális Pétervására 
SE együttese mel-
lett, még úgy is, 

hogy a „szuper” rangadót a 2-3. 
helyért fölényesen nyerték a he-
vesiek (8,5:1,5-re). Végül 1 pont 
fórt sikerült megtartani a végére.

A bajnok Füzesabony SC 
gárdáját idén sem lehetett meg-
fogni, már az utolsó forduló 
előtt megvédték a címüket. A 
hevesiek legjobb pontszerzője 
Nyíri Dániel lett, aki 9 partiból 
mindössze fél pontot engedé-
lyezett ellenfeleinek.

További élpontszerzők:
1. Bakos Balázs – 8 pont / 9 parti 
(veretlen)
2. Tóth Dániel – 7,5 pont / 9 parti 
(veretlen)
3. Bakos Levente – 8 pont / 11 parti
4. Nyíri Dániel – 8,5 pont / 9 parti 
(veretlen)
5. Pallagi János – 7,5 pont / 9 parti

Az eredményhirdetés után meg-
rendezésre került a záró egyé-

ni villámverseny 3 perces partik-
kal, ahol Bakos Levente elhozta a 
bajnoki címet! Külön köszönjük a 
Báder család támogatását, hogy 
továbbra is segítik csapatunk me-
netelését a bajnokságban!

Részletes eredmények:
7. forduló (február 21.):
Egri SRSK – BM Hevesi SE  5,5 
– 4,5
Győztek: Tóth Dániel, Nyíri Dániel, 
Varga Zoltán   Remi: Bakos Ba-
lázs, Deli Gábor, Kun Viktória
8. forduló (február 21.):
BM Hevesi SE – Pétervására 
SE 8,5 – 1,5
Győztek:  Bakos Balázs,  Bakos 
Levente, Nyíri Dániel, Bakos Lász-
ló, Kun Viktória, Varga Zoltán, Zsák 
Zoltán   Remi: Tóth Dániel, Pallagi 
János, Deli Gábor
9. forduló (március 13.):
Andornaktálya SE  –  BM Hevesi 
SE 1 – 9

Győztek: 
Bakos Balázs, Tóth Dániel, Bakos 
Levente, Nyíri Dániel, Pallagi János, 
Nagy Barbara, Bakos László, Kun 
Viktória   Remi: Nagy József, Ba-
kos Bálint

10. forduló (március 13.):
BM Hevesi SE – Hatvani SK 6 – 4
Győztek: Bakos Balázs, Tóth Dá-
niel, Nyíri Dániel, Pallagi János, Ba-
kos László, Nagy József

11. forduló (április 10.):
Mátra SE Gyöngyös – BM Hevesi 
SE  2,5 – 7,5
Győztek: Bakos Balázs, Tóth Dáni-
el, Bakos Levente, Nyíri Dániel, Pal-
lagi János, Nagy József, Zsák Zoltán  
Remi: Deli Gábor

Dobogósak:
1. Füzesabonyi SC – 85 pont
2. BM Hevesi SE – 72,5 pont 
3. Pétervására SE – 71,5 pont
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HEVES VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

II. évfolyam, 4. szám – 2016. április
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

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

Anyakönyvi hírek
2016 márciusában született hevesi lakosok:
Burai József (an: Kállai Aranka) Kodály Z. u.
Molnár Leila (an: Babai Ibolya) Cseplye u.
Farkas Fanni (an: Dávid Anita) Csokonai u.
Balog Martin (an: Kovács Erzsébet) Mikes K. u.
Molnár Andrea Henrietta (an: Molnár Andrea) Szüret u.
Jerkó Dávid (an: Jerkó Éva) Arany J. u.
Antal Adrienn Anna (an: Antal Adrienn) Radnóti M. u.
Balkó Zalán (an: Gyetvai Edit) Budai N. A. u.
Réthelyi Lili (an: Simon Anita) Somogyi u.
Lólé Zsófia ( an: Lólé Valentina) Dankó u.
Molnár Rikárdó Armandó (an: Horváth Marianna) Major u.
Fejes Hanna (an: Lajos Gabriella) Vértanu u.
 
2016 márciusában elhunyt hevesi lakosok:
Patkovics Istvánné  (szül: 1934) Batthyány út, Balogh Lajosné 
(szül: 1932) Petőfi S. u., Kartali István (szül: 1937) Prímás u., Ma-
gyar József László (szül: 1961) Klapka Gy. u., Forgács Jánosné 
(szül: 1926) Fő út, Göcző János Kálmán (szül: 1943) Hősök u., 
Patkó Andrásné (szül: 1966) Ősz u., Kakuk János (szül: 1938) 
Bródy S. u., Oláh Lászlóné (szül: 1937) Fő út, Besenyei László 
(szül: 1950) Alkotmány út

A futás szerelmesei év-
ről-évre várják azt az ese-
ményt, melynek idei tava-
szi megmérettetésére má-
jus első vasárnapján kerül 
sor. Így aznap nemcsak az 
édesanyákat köszönthet-
jük, hanem a “Fut a He-
ves” sportverseny indu-
lóit is. A rendezvényre a 
helyieken kívül várják a 
környező települések 1-99 
éves korú nevezőit, akik-
nek több korcsoportban, 
különböző távokon kell 
teljesíteniük.

Az eddig megrendezésre 
kerülő fordulók minden év-
ben egyre több, bizonyítani 
vágyó kicsit és nagyot von-
zottak, reméljük, 2016 tava-
szán sem lesz ez másképp!

A verseny helyszíne: He-
ves városi sportpálya

Kezdete: 2016. május 1. 
9.00, nevezni a helyszínen 
8.00-tól lehet

Mindenkit szeretettel vár-
nak a szervezők!

Májusban ismét 
versenyt futhatunk

Tíz háromfős csapat nevezett Heves Város Bowling 
Bajnokságának 3. fordulójára március 20-án. A ta-
valyi versenyhez hasonlóan az idén is 12 fordulón 
keresztül guríthatnak a játékosok, melynek végén a 
legjobb nyolc összeredménye számít majd. A legjobb 
csapat, a legjobb egyéni versenyző és az egy sorozat-
ban legtöbb pontot dobó játékos térhet haza jutalom-
mal az összesítés után.
A 3. forduló eredményei:
1. helyezett csapat: Sprint 2016 (1436 pont)
2. helyezett csapat: Földművesek (1319 pont)
3. helyezett csapat: Hevesi strikeolók (1313 pont)
Legjobb játékos: Szilágyi Sándor (549 pont). Sorozatban 
legtöbb pontot szerzett játékos: Szilágyi Sándor (198 pont)

Ezúttal a Sprint 2016 sprintelt a legjobban

Ezüstéremmel zárta a hevesi gárda 
a Megyei Sakk-csapatbajnokságot 

A hevesi Top Fitt Gym négy 
versenyzővel képviselte vá-
rosunkat a tiszaújvárosi 
„Tavaszi” Erőemelő, fekve-
nyomó, testépítő és fitness 
terület bajnokságon. 

Voltak indulók Budapestről, 
Gyuláról, Hajdúszoboszlóról, 
Miskolcról, Kiskunfélegyházá-
ról, Egerből, és Debrecenből.

Fekve nyomásban mindhá-
rom versenyzőnk az ifjúsági 
kategóriában szerepelt. Az 52 
kg-os súlycsoportban Habóczki 
Martin (Boconád) 50 kg-os tel-
jesítménnyel a 3. helyen vég-
zett. Gorzsás András (EJROK) a 
83 kg-os súlycsoportban 75 kg-
os nyomással szintén harmadik-
ként zárt. Kovács Erik (Körzeti 
Tagiskola) a 105 kg-os mezőny-
ben ezüst érmet szerzett 97.5 

kg-os teljesítménnyel. Erik a ta-
valyi évben országos diákolim-
piai bajnok volt. Ebben az évben 
is jó eséllyel pályázik a címre a 
budapesti fináléban május vé-
gén. A versenyen Kovács Erik 
két versenyszámban állt rajthoz. 
A másik száma a testsúlya felé-
be végzett darabszámos nyomás 
(P.E. teszt). Erik megnyerte ka-
tegóriáját!

A női mezőnyben a fitness 
modell kategóriában Háger 
Fanni, élete első versenyén má-
sodik helyen zárt.

Dobogós helyen végeztek 
a hevesi Top Fitt Gym versenyzői



A küzdelmek közül 
kettőt hazai pá-
lyán, egyet ide-
genben teljesítet-
tünk. A mérkőzé-

sek történéseit röviden össze-
foglalva a következőket szeret-
ném elmondani: 

Március 13 - án vasárnap az 
Eger SBS Eszterházy U23 – as 
csapatát fogadtuk a hevesi sport-
csarnokban. Elmondhatjuk, e 
nap után inkább ellenfelünknek 
lehettek babonás gondolatai, hi-
szen a mérkőzést mindvégig a 
kezünkben tartva sikerült itthon 
tartani a két bajnoki pontot. A 
végeredmény 35:29 volt. 

Március 19-én Csömörre lá-
togattunk, hogy megmérkőz-
zünk a bajnoki táblázaton köz-
vetlen mögöttünk elhelyezkedő 
riválisunkkal. Eddig még soha-

sem sikerült győzedelmesked-
ni ebben a csarnokban, és saj-
nos most sem szakadt meg ez 
a sorozat. 24:16 arányban alul 
maradtunk. Ezen a mérkőzésen 
gyakorlatilag semmi sem sike-
rült, és a játékvezetés is kellő 
figyelmet fordított arra, hogy ez 
így is maradjon. Fájó vereség 

volt, különösen az első félidő 
vesszőfutása, ugyanis 14:6 volt 
a félidő eredménye. 

A húsvéti pihenő után a Sal-
gótarjáni Strandépítők csapata 
érkezett Hevesre. A mérkőzést 
megelőzően, az erőviszonyok 
ismeretében biztos hazai győ-
zelmet várt a kilátogató szép 

számú szurkoló gárda. Az első 
félidőben aztán kissé értetlenül 
figyelve az eseményeket, talál-
gatták, mi lehet az oka ennek 
a rövidzárlatnak? A játék képe 
ugyanis nem tükrözte az erővi-
szonyokat, a helyzeteink rend-
re kimaradtak, csak a kapufa 
csattant, nem a háló rezdült a 
lövéseink nyomán. Így az öltö-
zőbe vonulva még 9:13 volt az 
eredmény a vendégek javára. 
A második félidőben azonban 
Fortuna Istenasszony mellénk 
állt és immár befelé pattantak a 
labdák. Hamar egyenlíteni tud-
tunk, s azután a magunk javára 
fordítottuk a mérkőzést. A vég-
eredmény 25: 22 lett, és vég-
re felszabadultan örülhettünk 
együtt lelkes közönségünkkel. 

Legközelebb április 23-án, 
szombaton 18 órakor játszik 
hazai mérkőzést a csapat, ahol a 
Dunaharaszti MTK lesz a ven-
dégünk, és reméljük, ismét telt 
ház előtt szerepelhetünk.

Scheili Zsolt edző

Heves
a megye névadója
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Heves SE férfi kézilabda 
- Az NB-II északi csoportjának pontvadászata

Előző beszámolónk óta ismét eltelt egy hónap, így újabb mérkőzéseket játszott a csapat. A 
bajnokság tavaszi fordulójának félidejénél járunk, túl vagyunk összesen 6 játéknapon, és 
még 5 megmérettetés vár ránk. Ha nem is vagyunk teljesen elégedettek, a pontjaink szépen 
gyarapodnak és magabiztosan tartjuk a második helyezésünket. 

Fölényes győzelem a megyei diákolimpián

Országos döntőben 
folytatják az EJROK kézisei

Győzelemmel indítottak női kézilabdázóink

A fiúknak volt nehezebb dolga, 
hiszen három ellenfelet kellett 
sorban legyőzni. Az urak köny-
nyedén vették az akadályokat: 
21-4-re verték az egri Dobót, 21-
1-re a szintén egri Neumannt, a 
döntőben pedig 16-6-ra győzték 
le a gyöngyösi Vak Bottyán Kö-
zépiskolát. A siker értékét növe-
li, hogy az idén szinte kizárólag 
a testnevelés órákon szerzett tu-
dás is elegendőnek bizonyult a 
jó eredményhez.

A lányok kétszer mérkőztek 
meg a gyöngyösi “Keri”-vel, 

címvédőhöz méltó játékkal ver-
ték lelkes ellenfelüket 23-2, 27-
3-ra. A lányok július óta heti 
négy edzéssel készülnek, hi-
szen szeretnének a Diákolimpi-
án sikeresen szerepelni, kiváló 
alapot adni Heves város leendő 
női csapatának.

A győzelmekkel mindkét 
gárda jogot szerzett a Pécsett 
rendezett országos döntőben 
való részvételre.

A gárdák edzője: Makó Nán-
dor, segédedző: Korsós Krisz-
tián.

Körzetis diák 
az országos 
döntőben

Szoros küzdelemben, kemény 
csata után a Diákolimpia Orszá-
gos Döntőjének férfi kard egyé-
ni számában nyert bronzérmet 
Godó Frigyes, a Körzeti Tagis-
kola 4. b. osztályos tanulója, 
Zödös Zsolt edző tanítványa.

Mintegy ötvenfős mezőny-
ben végzett a harmadik helyen 
a Szőlőskert Nagyréde SC ver-
senyzője a Balatonalmádiban 
rendezett viadalon.

Két rangos eseményen vettünk 
részt március 26-án a klub tag-
jaival. Délelőtt Kazincbarci-
kán voltunk versenyen, ahol 17 
egyesület 183 karatékája küz-
dött a helyezésekért, majd dél-
után Szigetszentmiklósra utaz-
tunk, hogy részesei lehessünk az 
V. Karate Maratonnak, melyre 6 
ország, 25 stílus, 95 klub több 
mint 600 karatékája érkezett.

A hevesi klub tagjai: Sallai 
Nóra, Sallai Beatrix és Sallai 
Konrád a fél maratont teljesí-
tette (18000 technika), a töb-
biekkel a mini maratont (9000 
technika) teljesítettük sikerrel!

A versenyen elért eredményeink:
 – Racsek Zoltán: egyéni kata     

2. hely, e.kumite 1. hely, csapat kata 
4. hely 

– Prokai Teodor:  egyéni kata      
3. hely, e.kumite 2. hely, csapat kata 
4. hely 

– Racsek Réka: egyéni kata       
2. hely, e.kumite 2. hely és csapat 
kata 2. hely 

– Divald Mátyás: egyéni kata      
1. hely, e.kumite 1. hely, csapat kata 
2. hely 

– Bakos Noémi: egyéni kata       
4. hely, e.kumite 3. hely, cs.kata        
2 és 3. hely 

– Szabó Dávid: egyéni kata          
2. hely, csapat kata 3. hely 

– Divald Dominik: egyéni kata    
1. hely, e.kumite 3. hely, csapat kata 
3. hely 

– Udvarhelyiné Szabó Mária: 
egyéni formagyakorlat 2. hely, e. ku-
mite 1. hely. 

Gratulálunk mindenkinek a szép 
eredményekhez, és a maratoni telje-
sítéséhez! 

Oss, Lévai Béla, klubvezető
A Hevesi LSC focistái április 
második hétvégéjén a 22. for-
dulót zárták a Heves Megyei I. 
osztályú bajnokságban. Jelen-
leg az U16-os és U19-es kor-
osztályokban továbbra is veze-
tik a bajnokságot. A felnőttek-
nél csapatuk a dobogó 3. fokán 
áll, azután is, hogy ezen a hét-
végén egy jó mérkőzésen elve-
szítették tavaszi veretlenségü-
ket a listavezető gyöngyösiek-
kel szemben.

„Megvolt az esélyünk a bra-
vúrra – még úgy is, hogy nem 
kaptuk meg az egyenlő felté-
teleket a játékvezetőktől -, de 

1:1-nél az utolsó 10 percben 
nagyot hibáztunk, amiből már 
nem tudtunk felállni.

A következő hetekben újabb 
rangadók jönnek, megyünk Be-
senyőtelekre, azután érkezik 
az Eger. Most már ezekre kell 
koncentrálunk. Örömteli, hogy 
a nézőszámunk folyamatosan 
emelkedik, értékelik csapataink 
jó szereplését. Ezen a hétvé-
gén is, a vereség ellenére, végig 
éreztük szurkolóink támoga-
tását. Ezt ezúton is köszönjük 
Nekik!” – összegezte a tapasz-
talatokat Besenyei Ferenc játé-
kosedző.

Sikerrel kezdte az Eötvös József 
DSE Hevesi SE az NBIII-as női ké-
zilabda bajnokság tavaszi forduló-
ját, melyen igazán remek összecsa-
pást láthatott a szurkoló közönség 
a Sportcsarnokban. A hatvani csa-
pat látogatott el a hevesi küzdőtér-
re az első tavaszi mérkőzésen. A he-
vesi hölgyek 9:8-as első félidő után, 
23:16-ra nyertek.

Makó Nándor edző, a mérkőzést összegez-
ve elmondta: „A lányaim tipikusan első 
fordulós, igazi női kézilabdát játszottak. 
Nehéz volt a játék a lassú kézilabdát műve-
lő vendégek ellen, de a második félidőben 
már látható volt a két csapat közötti edzés-
beli különbség. Az út közepén vagyunk, 
készülünk a további fordulókra, hogy örö-
met szerezhessünk a hevesi kézilabda ba-
rátoknak.”

A hevesi karatékák nívós versenyeken 
küzdöttek a jó helyezésekért 

Hevesi LSC – Továbbra is 
vezet az U16 és U19

Az Eötvös József Református Oktatási Központ fiú és leány 
amatőr kézilabda csapata – a tavalyi év után is – sikerrel 
teljesítette feladatát a megyei döntőkben, hiszen győztesen 
hagyták el a küzdőteret. 
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