
Közel 4 milliárd forint ér-
tékben, büntetés-végrehaj-
tási intézet épül Hevesen, 
ezzel a településen több száz 
fő munkavállaló foglalkoz-
tatására nyílik majd lehető-
ség. Az 5.5 hektáros közmű-
vesített területet a város biz-
tosítja  a munkahelyterem-
tés érdekében – jelentette be 
a Hevesen tartott sajtótájé-
koztatón Szabó Zsolt állam-
titkár, a térség országgyű-
lési képviselője és Sveiczer 
Sándor polgármester. 

A képviselő-testület 
tagjai  egyöntetűen 
támogatták a börtön 
megépülését, s felha-
talmazták a polgár-

mestert a további intézkedések-
re, a szerződések aláírására.

Országgyűlési képviselőnk 
kiemelte, hogy hosszú évtize-
dek óta a legnagyobb beruhá-

zás valósul meg a térségben. A 
tervek szerint még az idén elin-
dulhat az építkezés, s 2017 vé-

gére befejeződhet – tette hozzá, 
s megemlítette azt is, hogy egy 
gyógyszeripari befektető cég-
gel is zajlanak majd tárgyalá-
sok Heves tekintetében.

A Belügyminisztérium 2015 
elején tette közzé pályázatát, 
amelyben lehetőséget kínált az 
önkormányzatoknak arra, hogy 
térítésmentesen ajánljanak fel 
területeket börtön építésére. Az 
első körben sajnos nem szere-
pelt Heves a kedvezményezet-
tek listáján.

A Belügyminisztérium és a 
BVOP azonban hetekkel ez-
előtt, levélben kereste meg He-
ves Város Önkormányzatát, 
amelyben arról küldött értesí-
tést, hogy a beadott pályázatot a 
Magyar Kormány, egyetértve a 
BV Országos Parancsnokának 
döntésével, elfogadta.
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Az első virágosztást nagy 
lelkesedéssel fogadó heve-
sieknek az idén is volt okuk 
az örömre: Heves Város 
Önkormányzata a tavalyi 
kezdeményezést folytatva, 
május 8-án ismét sok cse-
rép muskátlit osztott szét a 
városlakók között, termé-
szetesen ingyenesen, hogy 
minél szebb, tisztább, vi-
rágosabb legyen lakókör-
nyezetünk.

A hevesi Városháza előtt, 11 
ezer tő muskátli várt gazdá-
ra. Az alapos szervezésnek 
köszönhetően nem tartott 
sokáig a sorban állás. Lak-
címenként 6 cserép dísznö-
vényt vehettek át a helyszí-
nen a lakosok. Az érdeklődés 
sokkal nagyobb volt, mint a 
múlt esztendőben, hiszen ta-
valy közel 8500 tő került az 
otthonokba a muskátliból, az 
idén pedig több mint 10 ezer 
cseréppel vittek el. A növé-
nyeket a település kertésze-
tében – a START-mintap-
rogram keretén belül – fog-
lalkoztatott közmunkások 
ültették és gondozták.

Folytatás a 4. oldalon
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A grémium egyhangúlag döntött

Büntetés-végrehajtási 
intézet épül Hevesen

Ajándék 
a hevesieknek

Országos bajnok 
az EJROK csapata

A hevesi Eötvös József Re-
formátus Oktatási Köz-
pont leány kézilabda csapa-
ta a Pécsett megrendezett 
Amatőr Kézilabda Diáko-
limpia országos döntőjében 
– címvédőként – ebben az 
évben is az első helyezést sze-
rezte meg. 

A siker értékét növeli, hogy a 
csapat trénere, Makó Nándor 
is nívós elismerésben részesült, 
hiszen a legeredményesebb 
testnevelő címmel jutalmazták, 
illetve a torna gólkirálynője a 
hevesi Módos Nikoletta lett. 
Ugyanitt az iskola fiú csapata 
az induló 75 gárdából a 14. he-
lyen végzett.

Folytatás a 15. oldalon

Újabb beruházás zárult le:  

Ünnepélyes keretek között 
avattuk szökőkutunkat

Szabó Zsolt: „Ez a beruházás a tisztes-
séggel és becsülettel dolgozó hevesi pol-
gárok adóforintjaiból valósult meg. Kö-
szönet érte és kérem önöket, becsüljék 
meg a jövőben. 

Adjon a Jóisten egészséget minden he-
vesinek a szökőkút használathoz, a sikeres 
jövőhöz, és azt szeretném, hogy még sok 
ilyen fejlesztést adjunk át itt együtt.”  

 Folytatás az 5. oldalon

Játszóteret adtunk át
A városvezetés a hevesi gyermekekről sem feledkezett meg, hiszen 
játszóteret avattunk a Retro Majálison, a Sportcsarnok előtt, ahol 
több kültéri játék ösztönzi majd mozgásra a kicsiket. A játszóteret 
Makó Nándor alpolgármester, az 1. sz., Kovács István, a 3. sz., és 
Tóth Miklós, a 8. sz. választókörzet képviselői adták át a szülők és 
az apróságok nagy örömére.  Folytatás a 4. oldalon

Dobogón zárták a bajnokságot kéziseink

Ezüstérmes a hevesi csapat 
Heves legforgalmasabb útszakasza 
újult meg, közel 6 millió forintból

A város polgármestere is 
köszöntötte a 102 éves Ilonka nénit14. oldal

7. 
oldal

5. oldal

Fotó: Hatvanonline/Faragó Zoltán

Szabó Zsolt államtitkár és Sveiczer Sándor polgármester 
sajtótájékoztatón jelentette be az örömteli hírt
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P
olgármester úr, az a 
hír járja, hogy nem-
régiben szóba került 
egy református alsó 
tagozatos osztály in-

dítása Hevesen is. Nyilván az 
önkormányzatnak is tudnia 
kellett erről, hiszen a tulajdo-
nos Önkormányzat egy 2012-es 
szerződés alapján adta át a Re-
formátus Egyháznak működte-
tés céljára az intézményt.

S.S.: Valóban érkezett hoz-
zánk egy olyan kérelem, amely 
azt terjesztette elő, hogy az Eöt-
vös József Református Oktatási 
Központ az Átányban meglévő 
oktatási egysége mellé szeretne 
Hevesen is egy párhuzamosan 
futó alapfokú református isko-
lát indítani.

A kérelmet kellő alaposság-
gal megvizsgáltuk, felmérése-
ket végeztünk, majd az illetékes 
szakmai fórumok bevonásával 
több aspektusból is megvitattuk 
az előterjesztést.

A Hevesen működő általános 
iskolák jelenlegi kihasználtsága 
is mindössze 75-80%-os, tehát 

a 3 alapfokú oktatási intézmény 
125 fős befogadó képessége jó-
val nagyobb a mostani első osz-
tályosok 95-105 fős tanulói lét-
számánál.

Bővítés nélkül is képesek a 
hevesi alsó tagozatok egy 20-
25%-os létszámnövekedéssel 
megbirkózni. Figyelembe kell 
még azt is venni, hogy a demo-
gráfiai trendek alapján körülbe-
lül 4 évig csökkenő gyereklét-
számmal kell számolni, ezért 
szakmai és gazdaságossági 
szempontok alapján sem indo-
kolt egy új hevesi iskola bein-
dítása.

Mindannyiunk közös érdeke, 
az önkormányzatnak pedig fe-
lelőssége az iskolák ésszerű és 
gazdaságos működtetése. Szá-
munkra Heves város, a hevesi-
ek érdeke az első, és az, hogy 
minden intézmény biztonságo-
san működhessen.

A fentiek alapján tárgyaláso-
kat kezdeményeztem Csomós 
József püspök úrral. A konst-
ruktív tárgyalások eredmény-
re vezettek, és mind az egy-

házkerület, mind az EJROK 
vezetésével arra az álláspont-
ra jutottunk, hogy szakmailag 
a mostani gyereklétszám nem 
indokolja az iskola alapítását, 
és olyan kompromisszum szü-
letett, hogy az  EJROK addig 
nem kezdeményezi az új iskola 
létrejöttét, amíg a demográfiai 
trend határozottan lefelé mutat.

 
HH: Mint ismeretes, 2012-

től az EJROK működteti az in-
tézményt. Milyen szempontok 
alapján történt az átadás?

S.S.: 2012-ben,  amikor az 
önkormányzati testület közép-

iskolai képzésre átadta a Re-
formátus Egyháznak az intéz-
ményi fenntartást. Döntő szem-
pont volt az átadás mellett, 
hogy a képzés az iskola veze-
tése által beadott szakmai prog-
ramban feltüntetett vezérelvek 
alapján történjék.

Ezeknek a szakmai irányel-
veknek a legfontosabb sarok-
köve az volt, hogy az EJROK 
lesz járási szinten a felnőtt- és 
szakmai képzés zászlóshajó-
ja, és magas szinten tesz ele-
get a napjaink munkaerőpiaca 
által támasztott kihívásoknak. 
Ezt a célkitűzést a jelenlegi 

hevesi önkormányzat a kor-
mányzatnál történtő lobby-te-
vékenységével is támogatja és 
folyamatosan, minden eszköz-
zel segíti. Mind Hevesnek és a 
járás településeinek, mind az 
itt élő fiataloknak közös érde-
ke, hogy minél többen szerez-
zenek középfokú képesítést, 
vagy piacképes szakmát és így 
egyre több fiatal találjon mun-
kát a közelben, hogy itt Heve-
sen, vagy Dél-Hevesben tud-
jon családot alapítani.

Itt szólhatunk a fémipari 
szakmák oktatásáról, a mező-
gazdasági-gépész képzésről, az 

Apollóval közösen tető alá ho-
zott vegyipari-, gumiipari kép-
zésről, vagy akár a minősített 
hegesztők oktatásáról, amely-
ről a munkaerő-piaci igényeket 
ismerve bátran kijelenthetem, 
hogy ezzel a szakmával egy fi-
atal szinte bárhol el tud helyez-
kedni.

Jelenleg tapasztalhatók olyan 
jelek is, amelyek a szakmai 
képzésben résztvevők számá-
nak csökkenéséről szólnak.

Mi azt szeretnénk, hogy el-
sősorban ne alapfokú iskola 
indításában gondolkodjon az 
EJROK, hanem a 2012-ben be-
nyújtott eredeti szakmai prog-
ramjához hűen továbbra is 
azt  a célkitűzésüket kövessék, 
hogy minél többen kapjanak a 
járásban piacképes szakképesí-
tést, s mi, Heves város Önkor-
mányzata ehhez minden támo-
gatást, feltétel biztosítunk, ami 
tőlünk elvárható és amit a város 
költségvetése elbír!

A legvégén személyesen is, 
minden mende-mondát cáfol-
va kiemelném, hogy immár 30 
éve nagyon jó viszonyt ápo-
lok Együd igazgató úrral, - hi-
szen egy gimnáziumba jár-
tunk és egy csapatban futottuk 
4x100m-es váltóban -, és remé-
lem, így marad ez a következő 
30 évben is! 

Megkérdeztük: Miért nem indul 
alapfokú első osztály az EJROK-ban?

A közelmúltban élénk érdeklődés övezte Hevesen azt a   
szárnyra kapott hírt, miszerint nem indít alapfokú első osz-
tályt az Eötvös József Református Oktatási Központ Heve-
sen. Kíváncsiak voltunk, hogy mi is áll a dolog hátterében. 
Szerkesztőségünk megkereste Sveiczer Sándor polgármes-
tert, aki az alábbiakról tájékoztatta szerkesztőségünket:

Újra részt vesz Heves a tár-
sadalmi hátrányok kompen-
zálását célzó projektek  fi-
nanszírozását lehetővé tevő 
TOP-5.2.1-15 pályázaton – 
hangzott el a képviselő-tes-
tület április végi ülésén.

Városunk már sikeresen meg-
valósított 2013-2015 között 
egy Komplex-telep elnevezésű 
TÁMOP-projektet, de a hely-
zetelemzés és az igényfelmé-
rések alapján szükségét érezte 
egy újabb projekt elindításának, 
melynek átfogó célja a krakói, a 
pusztacsászi és a belső szegreg-
átum területén élő emberek élet-
minőségének javítása különféle 
szolgáltatások végzésével.

A pályázati felhívás célja el-

sősorban az intelligens, fenn-
tartható növekedés, valamint 
a leszakadó és leszakadással 
veszélyeztetett városi területe-
ken élők közösségi és egyéni 
szintű társadalmi integrációja. 
A projekt sikeres megvalósítá-

sa eredményeként a hátrányos 
helyzetű emberek életlehető-
ségei javulhatnak, elérhetővé 
válhatnak a foglalkoztatást, ok-
tatást, iskolai felzárkózást, csa-
ládsegítést és egyéni fejlesztést 
biztosító programok.

Heves Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a projekt 
elindításával és megvalósításá-
nak szándékával egyetértett és 
felhatalmazta Sveiczer Sándort, 
Heves Város polgármesterét a 
pályázati anyag benyújtására.

Újabb pályázat: legyen mindenki 
hasznos tagja a társadalomnak!

Heves Város két alapítványt 
„jegyez” egyedüli alapítóként: a 
Heves Városért Közalapítványt, 
valamint a Hevesi Tehetséges 
Gyermekekért Alapítványt. Az 
előbbi működését jogszabályi 
változások miatt volt szüksé-
ges rendezni, melyre az áprilisi 
testületi ülésen került sor.

Mivel a Heves Városért 
Közalapítványt az önkormány-
zat a továbbiakban közhasznú 
minősége nélkül tartja fenn, 
szükséges volt módosítani az 
alapító okiratát annak érdeké-
ben, hogy összhangban álljon 
a hatályos rendelkezésekkel, 
és indokolt volt a kuratóriumi 
tagok, valamint a felügyelő bi-
zottsági tagok újbóli kinevezé-

se, akiknek a megbízatása le-
járt.

A korábbi kuratóriumi elnök 
és tagok tisztségének megszű-
nése miatt a képviselő-testület 
új elnököt jelölt ki Szabó Imre 
Tiborné személyében.

A kuratórium tagjaként 
2016. április 28-tól határozat-
lan időre Pocsai Zsuzsanna, 
Lövei János, Dr. Nagy Sándor, 
Halassy Csilla, Gyimesiné Gö-
möri Ilona és Makó Nándor se-
gíti a továbbiakban a szervezet 
működését.

A felügyelőbizottság elnöke 
2016. április 28-tól határozat-
lan időre Szőllősiné Rab Sarol-
ta, tagjai Török János és Sza-
bari Zoltán.

Régi és új tisztségviselők is megbízást 
kaptak Heves Város Alapítványában

Fotónk illusZtráció

A program kiemelt célja, 
hogy a résztvevők a társadalom 
hasznos tagjaivá váljanak
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A hevesi járóbeteg- szak- 
ellátó átszervezéséről 
tartott sajtótájékozta-
tót Dr. Stankovics Éva 
az Albert Schweitzer 

Kórház főigazgatója és Sveiczer 
Sándor polgármester Hevesen. 

Az elmúlt hetekben az     
„SZTK”-t érintően, több problé-
mával kapcsolatban is érkeztek 
panaszok a városvezetés irányá-
ba. Az ellátási óraszámok szűkí-
téséről, hosszabbodó várólisták-
ról, leépítésekről lehet hallani. 
Az elbocsátások híre a hevesi 
egészségügyi dolgozók között is 
nagy riadalmat okozott – többek 
között ezért fogalmazódott meg 
az átszervezés gondolata.

Az átszervezés megvalósu-
lásával, a kósza hírekkel ellen-
tétben, nem kellene utazni a 
betegeknek a járóbeteg-szakel-
látó egészségügyi szolgáltatása-
inak igénybevétele érdekében, 
ugyanis a szakrendelések hely-
ben tartása, az egészségügyi el-
látás lakosság körében történő 
biztosítása, fejlesztése a cél. Az 
átszervezés csupán a járóbe-
teg-szakellátásra vonatkozna, a 
fekvőbeteg-ellátás azonban to-
vábbra is az egri Markhot Fe-
renc Kórház ellátási területéhez 
tartozna.

Heves önkormányzatának 
Képviselő-testülete a napokban 

úgy határozott, hogy a lakosság 
érdekét, a járásban élők egész-
ségügyi ellátásának javulását 
előtérbe helyezve, a tulajdonos 
magyar állam képviselőjénél 
kezdeményezi a hevesi járóbe-
teg-szakrendelő működtetésé-
nek átadását, a szintén állami 
fenntartásban működő hatvani 
kórház részére.

Sveiczer Sándor polgármes-
ter elmondta, hogy az elmúlt na-
pokban sok kósza hírről és alá-
írás-gyűjtési hisztériáról lehet 
hallani az új hevesi „SZTK” mű-
ködésével összefüggésben.

– Az új „SZTK” megnyitá-
sának nagyon örülünk, hiszen 
700 millió forintból újult meg. 
Heves Önkormányzata több 10 
millió forint összeggel támo-
gatta a megvalósítást. Mindezt 
azért, hogy a város 11 ezer la-
kosa, és a járás további 16 tele-
pülésének 27 ezer lakosa magas 
szintű egészségügyi ellátásban 
részesüljön.

Az elmúlt hetekben az    
„SZTK”-t érintően, több problé-
mával kapcsolatban is érkeztek 
panaszok. Az ellátási óraszámok 
szűkítéséről, leépítésekről lehet 
hallani. Attól tartunk, hogy emi-
att a már így is hosszú várólisták 
még hosszabbak lesznek. Az el-
bocsátások híre a hevesi egész-
ségügyi dolgozók között nagy 

riadalmat okozott, hiszen senki 
sem akar munkanélküli lenni – 
összegezte az átszervezés gon-
dolatának hátterét Heves pol-
gármestere.

Hozzátéve: „A jelenlegi fenn-
tartó, az egri kórház nem tud-
ta úgy megszervezni az ellátást, 
hogy az engedélyezett szakrende-
lési idők optimálisan ki legyenek 
használva, sőt az ellátási paletta 
szűkítésén gondolkodik, így ez 
a rendszer nem jól működik, te-
hát szerintünk gyors és hatékony 
megoldást kell találni a problé-
mára. Ezért kerestük a kapcsola-
tot a térségben lévő olyan fenn-
tartókkal, akik hatékonyabban 
tudják működtetni a járás, a vá-
ros egészségügyi rendszerét, így 
esett a választás a hatvani kór-
házra, hiszen az intézmény mű-
ködteti az aszódi rendelőt is, te-
hát referenciával, tapasztalattal 
rendelkeznek. Megismertük az 
„aszódi modellt” és úgy látjuk, 
hogy a hatvani kórház fenntar-
tása alatt a hevesi rendelő magas 
szakmai színvonalú működése is 
biztosított lenne.”

Dr. Stankovics Éva főigazgató 
asszony a gondolatmenetet foly-
tatva a szakmai hátteret ismer-
tette a sajtó képviselőivel, hang-
súlyozva mindenekelőtt, hogy 
az egészségügyi ellátás nyújtása 
során – a járóbeteg-szakellátás 
esetében pedig különösen – ki-
emelt cél az egészségügyi szol-
gáltatások lakosság közelében 
való biztosítása.

Úgy véli: „Minden ilyen 
egészségügyi szolgáltatást biz-
tosító szakrendelő alapvető fela-
data, hogy a lehető legtöbb szak-
rendelést HELYBEN TARTSA, 
az egészségügyi ellátást a lakos-
ság közelében biztosítsa, mini-
malizálva ezzel a betegek utazá-
si kényszerét.”

Heves város Képviselő-testü-
lete ezért úgy határozott, hogy a 
lakosság érdekét, a járásban élők 
egészségügyi ellátásának javulá-
sát előtérbe helyezve, a tulajdo-
nos magyar állam képviselőjénél 
kezdeményezi a hevesi szakren-
delő működtetésének átadását, a 
szintén állami fenntartásban mű-
ködő hatvani kórház részére.

– Az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet ter-
mészetesen nyitott a hevesi 
szakrendelő működtetésére. 
Ez csak és kizárólag a járóbe-
teg-szakellátást érinti. A fek-
vőbeteg ellátás tekintetében 
a hevesi járás települései to-
vábbra is az egri Markhot Fe-
renc Kórház ellátási területé-
hez tartoznának – emelte ki a 
főigazgató asszony.

A továbbiakban az „aszó-
di-modellt” ismertette: „A hat-
vani kórháznak, külső telephe-
lyen történő szakrendelő mű-
ködtetésében jelentős gyakor-
lata van, hiszen 3 éve ugyani-
lyen formában vette át az aszódi 
szakrendelő fenntartását. Azóta 
az ott található szakrendelő fej-
lődött, most felújítás előtt áll, az 
eszközpark, a szakrendelők kor-
szerűsödtek, bővültek, melyet 
intézményünk orvosai a HELY-
BEN történő szakrendeléssel 
csak tovább erősítettek.

A kórházakhoz integrált szak-
rendelő működtetésének számos 
szakmai és gazdasági előnye 
van, melyet egy olyan jelentős 
fejlesztéseken átesett intézmény, 
mint a hatvani kórház, kitűnő-
en ki tud aknázni. A stabil or-
vos-szakmai gárda mellett a kö-
zös műszaki, gazdasági üzemel-
tetés, a közös informatika szám-
talan olyan lehetőségeket hordoz 
magában, mely az aszódi szak-
rendelő működtetése során már 
bebizonyosodott.”

Ezt a know-how-t természe-
tesen készek vagyunk a hevesi 
szakrendelő működtetése érde-

kében is átadni, s az ezzel járó 
előnyöket a térség lakosságának 
biztosítani – tájékoztatta szer-
kesztőségünket Dr. Stankovics 
Éva.

Sveiczer Sándor polgármes-
ter a sajtótájékoztató végén rá-
mutatott arra, hogy amint az a 
főigazgató asszony szavaiból is 
kiderült, a hevesi és a kiskörei 
Jobbik akciója egy félreértésre, 
vagy inkább tudatos pánikkel-
tésre épül, hiszen szó sincs ar-
ról, hogy a fekvőbeteg-szakellá-
tás a hatvani kórházhoz kerülne, 
utazni pedig nem kellene a járó-
beteg-szakellátó központ egész-
ségügyi szolgáltatásainak igény-
bevételéhez.

– Vélhetően nem a betegellá-
tás javítása érdekli őket, inkább 
a politikai haszonszerzés – véle-
kedett a városvezető, majd kér-
te a Jobbikot, hogy hagyja abba 
a szándékos hisztériakeltést, a 
megtévesztést.

„Heves városban, lépésről-lé-
pésre haladunk előre, ami nem 
könnyű, hiszen az elődeink ál-
tal itt hagyott óriási terhet cipel-
jük. Az adósságot, a ki nem fize-
tett számlákat erőnkhöz mérten 
rendezzük. A várost, az intéz-
ményeinket, a civil közösséget 
fejlesztjük, építjük, mint látszik 
még akkor is, ha nekik ez nem 
tetszik” – fogalmazott.

– Ha már segíteni nem akar-
nak a jobbikosok, legalább ne 
akadályozzák Heves fejlődését! 
Okafogyottá vált tehát a Jobbik 
aláírásgyűjtése és népszavazási 
kezdeményezése – zárta szavait 
a polgármester.

A szakrendelések helyben tartása a cél a járásban
Sveiczer Sándor: "Okafogyottá vált a Jobbik aláírás-
gyűjtése és a népszavazási kezdeményezése, nem kell a 
betegeknek utazniuk, ha fenntartót vált a hevesi szak-
rendelő. Számunkra a lakosság érdeke az első. Az át-
szervezés csak a járóbeteg-szakellátásra vonatkozna, a 
fekvőbeteg-ellátás maradna Egerben.”

Dr. Stankovics Éva és Sveiczer Sándor kiemelte: 
senkinek nem kellene utaznia a fenntartóváltás esetén, 

az ellátást helyben oldanák meg, további fejlesztésekkel

Folytatás az 1. oldalról
A BVOP Műszaki és Ellátási 
Főosztálya képviselő-testületi 
döntést kért arról, hogy bünte-
tés-végrehajtási intézet létesí-
tése céljából, a beruházás meg-
valósítására alkalmas önkor-
mányzati tulajdonú ingatlant 
ingyenesen felajánlja a magyar 
állam számára, és a beruházás-
hoz szükséges vállalásokat tel-
jesíti.

Heves város Képviselő-tes-
tülete május 19-én, kiemelten 
fontos, a város számára straté-
giai jelentőségű támogatói dön-
tést hozott a börtön projekt te-
kintetében.

A döntés értelmében Heves 
városa ingyenesen biztosít egy 
5,5 hektáros önkormányzati in-
gatlant a büntetés-végrehajtás 

részére, hogy azon 2016 végé-
től elkezdődhessen egy 500 fős 
börtön felépítése.

A képviselő-testület felhatal-
mazta Sveiczer Sándor polgár-
mestert a szükséges szerződé-
sek aláírására, továbbá Heves 
városa minden további szerző-
déses feltételt teljesíteni fog, 
ami a minél előbbi építkezés 
megindításához szükséges.

Ezt felelősségteljesen, egy-
hangú szavazással tette meg a 
képviselő-testület.

– Munkahelyet teremtünk, 
hiszen 250 főt tudnak foglal-
koztatni közvetlenül a bün-
tetés-végrehajtási intézetben. 
Maga az intézmény, szerződést 
kíván kötni a helyi középisko-
lával, és képzés indulhat az ott 
dolgozni szándékozók részére. 

A beszállítók száma és mér-
téke is hihetetlen módon meg 
fog nőni, ez plusz munkahe-
lyeket generál. Az ott dolgozók 
nagyobb biztonságot jelente-
nek majd a Hevesen és a kör-
nyék településein élők számára. 
Szimbolikus jelentése van, hi-
szen ahová épül, azt fogja mu-
tatni az ott élőknek, hogy aki a 
törvényt megszegi, annak egy 
ilyen intézményben a helye – 
mutatott rá Szabó Zsolt állam-
titkár úr.

– A jövőt illetően további fej-
lesztések várhatók Heves váro-
sában, de úgy gondolom, hogy 
ez az első és nagyon fontos 
mérföldkő. Nagyon szépen kö-
szönjük a magyar kormánynak, 
hogy ránk gondolt és segít a si-
keres jövőt kialakítani Heves 

városa számára – szögezte le 
országgyűlési képviselőnk.

„A magyar kormány és a BV 
országos parancsnoksága ezen 
döntésével óriási esélyt kap-
tunk. Köszönjük Magyarország 
kormányának, és köszönjük 
térségünk országgyűlési képvi-
selőjének, Szabó Zsolt államtit-
kár úrnak azt a segítséget, ami-
vel Heves újra megkapta ezt a 
páratlan lehetőséget” - hangsú-
lyozta Sveiczer Sándor.

Esélyt kaptunk a felzárkó-
zásra, esélyt a fejlődésre, esélyt 
egy új 250-300 fős munkahely 
létesítésére, és az itt munkát 
vállalók családjainak letelepe-
désére, a fiatalok helyben tar-
tására, a helyi lakosság foglal-
koztatására – mutatott rá a vá-
rosvezető.

– Hosszú évtizedek óta a 
legnagyobb beruházás való-
sulhat meg a hevesi járásban. 
Szinte fel sem lehet sorolni 
azoknak a pozitív kapcsoló-
dó hatásoknak az összessé-
gét, melyek egy ilyen, közel 4 
milliárd forintos beruházással, 
Heves városát érik. Az épít-
kezéshez helyi beszállítók és 
vállalkozások kapcsolódása, 
infrastrukturális fejlesztések, a 
városkép átalakulása, új mun-
kahelyek, a vásárlóerő növe-
kedése, családok letelepedése, 
a fiatalok helyben maradása, 
rendőrségi fejlesztések, jobb 
közbiztonság, több óvodás és 
több iskolás gyermek, az ingat-
lanok árának emelkedése, több 
adóbevétel és növekvő gazda-
sági potenciál. Ez minden ön-

kormányzat álma, és minden 
polgármester álma, ami most a 
megvalósulás felé halad – ösz-
szegezte a pozitív érveket a vá-
ros első embere.

„Heves város megújul! Ez 
volt a szlogenünk az elmúlt vá-
lasztási ciklusban, és azóta is 
ehhez tartjuk magunkat. Ezt a 
szlogent lépésről-lépésre tarta-
lommal kell megtöltenünk, és 
ez egy óriási lépés, amit Heves 
városa ma elért. Mindent meg-
teszünk azért, hogy ez a projekt 
végigfusson. Ehhez kaptam 
ma, mint polgármester felha-
talmazást, erről döntött a kép-
viselő-testület, tehát az önkor-
mányzat részéről semmilyen 
akadálya nem lehet, hogy ez a 
beruházás létrejöjjön” – zárta 
szavait Heves polgármestere.

Büntetés-végrehajtási intézet épül Hevesen
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Folytatás az 1. oldalról
Sveiczer Sándor polgármester-
rel az élen, a Városgondnok-
ság munkatársain kívül, Makó 
Nándor alpolgármester, vala-
mint Kovács István, Lányi Jó-
zsef, és Tóth Miklós képviselők 
is gondoskodtak arról, hogy a 
sorban állás ne vegyen sok időt 
igénybe.

Sveiczer Sándor polgármes-
ter a sikeres eseményt össze-
gezve elmondta: „Heves vá-
ros képviselő-testülete tavaly 
két döntésével is a tiszta, gon-
dozott városkép kialakítását 
és fenntartását szorgalmazta, 
melybe aktívan bevonta a te-
lepülés lakosságát is. 2015. 
májusában kísérleti, de hagyo-
mányteremtő kezdeményezés-
sel 8500 tő muskátlit osztot-
tunk szét a háztartások között, 
3500 darabot pedig intézmé-

nyeinkhez szállítottunk. Vasár-
nap reggeltől hosszan kígyózó 
sorok álltak a Városháza előtt 
azért a 6 tő virágért, melyeket 
közmunkásaink neveltek a ker-
tészetben. Szerencsére gyorsan 
zajlott a virágosztás az alapos 
szervezőmunkának és a segí-

tőknek köszönhetően. A tava-
lyi sikerre való tekintettel ezt 
most az idén is megismételtük. 
Nagyon pozitív visszhang-
ja volt a virágosztásnak, sok-
kal többen jöttek el most, mint 
2015 tavaszán, mindenki örült 
az önkormányzat ajándékának. 

Igazán megható, jó érzés látni 
az elégedettséget, az örömöt az 
arcokon, hiszen értük, a heve-
siekért dolgozunk.”

– Megemlíteném, hogy vá-
rosszépítő szándékkal került 
kiírásra a „Tiszta, virágos He-
vesért” pályázat is, amit 2015 
nyarának elején hirdetett meg 
első ízben településünk önkor-
mányzata. Akkor 13 lakos ka-
pott egy év kommunális adó-
mentességet és pénzjutalmat 
az általa megteremtett, takaros 
lakókörnyezet elismeréseként. 
Felhívnám a figyelmet arra, 
hogy ezt a pályázatot hamaro-
san, újra meghirdetjük. Fontos-
nak tartjuk, hogy minél szebb, 
virágosabb, élhetőbb legyen a 
település, ezért minden városz-
szépítő kezdeményezést támo-
gatunk – hangsúlyozta a pol-
gármester.

Hat cserép muskátli járt lakcímenként a hevesieknek

11 ezer cserép muskátlit ajándékozott 
a városvezetés a hevesieknek

Folytatás az 1. oldalról
– Településünk legkisebb polgáraira 
gondoltunk, amikor tavaly október-
ben, egy rendkívüli testületi ülésen 
arról döntöttünk a grémium tagjaival, 
hogy játszótereket építünk és felújí-
tunk. Szülőként és felelős vezetőként 
is ugyanarra a következtetésre ju-
tottunk: a mai apróságoknak éppoly 
lényeges, hogy lehetőségük legyen 
a természetben való szabad játékra 
és mozgásra, mint előttük bármely 
nemzedék gyermekeinek. Fontos 
számunkra az ifjúság is, szeretnénk 
Hevesen tartani a fiatal családokat, 
ezért dolgozunk, s mindent megte-
szünk, amit csak tudunk ennek érde-
kében – vélekedett Makó Nándor al-
polgármester.

– A grémium döntése után, első-

ként még 2015 őszén az Arany János 
úti Óvoda udvari játékainak cseréje 
történt meg. A beruházás következő 

lépéseként a Sportcsarnok előtti terü-
let faépítményeinek avatására került 
most sor, hogy azt követően a legki-

sebbek változatos szabadtéri mozgás-  
igényeit elégítsék ki – fogalmazott 
Kovács István, a Városfejlesztési Bi-
zottság elnöke.

Hozzátéve: „Az Arany János úti 
Óvoda és a Sportcsarnok után a Beth-
len Gábor úton található játszótér-
re vár a megújulás, hiszen elégedett, 
mosolygós gyerekeket szeretnénk lát-
ni magunk körül. Mindezt azért, mert 
fontosnak tartjuk, hogy a jövő nem-
zedéke boldog, kiegyensúlyozott le-
gyen. Mert csak boldog gyermekből 
lehet boldog felnőtt. Felemelő érzés 
az, hogy részesei lehetünk annak, 
hogy a mi gyerekeink itt, Hevesen is 
kellemesebben, vidáman töltsék min-
dennapjaikat.”

A játszóterek építése során – az uni-
ós előírásokon túl – a tervezők termé-

szetesen figyelembe vették a gyerekek 
életkori sajátosságait is.

– Az eszközök telepítése, részben 
saját kivitelezésben történt a Város-
gondnokság munkatársainak köszön-
hetően. A költségcsökkentés eredmé-
nyeképpen még több kültéri játék vár-
ja majd a szórakozásra vágyó kicsiket.

„Természetesen örömmel tölt el, 
hogy körzetemben megvalósult ez a 
beruházás, hiszen nem tudok arról, 
hogy itt épült volna valaha is játszó-
tér a gyermekek számára. Igyekszünk 
a jövőben praktikus ötletekkel fejlesz-
teni városunknak ezt a részét is. A mai 
napon azzal a szándékkal adtuk át ezt 
a játszóteret mindenki örömére, hogy 
minél több gyermek tudja majd hasz-
nálni” – emelte ki Tóth Miklós, a kör-
zet képviselője.

„Szeretnénk Hevesen tartani a fiatal családokat is”

Játszóteret adtunk át a Sportcsarnok előtt

A városvezetés a hevesi gyermekekről sem feledkezett meg, 
hiszen játszóteret avattunk a Sportcsarnok előtt

Heves város főterén és a 
római katolikus templom 
környékén kialakított bur-
kolat kijavítására vonat-
kozó képviselői indítványt 
az áprilisi soros ülésen 
tárgyalták a képviselők, 
melyet Dr. Nagy Sándor 
terjesztett a grémium elé, 
annak érdekében, hogy 
járhatóbbá tegyék a tér-
kövekkel burkolt szakaszt, 
hiszen balesetveszélyes.

 
2015-ben, a főtér és a római 
katolikus templom környeze-
te rekonstrukciójának része-
ként, több mint 2500 m2 tér-
burkolat készült el, amit gya-
logos forgalomra terveztek. A 
beruházás még az előző vá-
rosvezetést időszakában zaj-
lott, sajnos hiányosan és né-
hol hibásan. 

A műszaki átadást, illetve 
a használatba vételt követő-
en derült ki, hogy a térbur-
kolat egyenetlen, gyalogosan 
nehezen járható, magas sarkú 
cipőben közlekedve kifejezet-
ten kellemetlen, emiatt folya-
matos lakossági kritika éri.

A burkolat egyes szaka-
szait javítani szükséges, illet-

ve annak egy részét újra kell 
rakni, hiszen egyenetlenségei 
veszélyt jelentenek a ligetben 
játszó gyermekek, idősek szá-
mára is, mert nő a balesetek 
kockázata és nem bír el na-
gyobb tömegű kisteherautó-
kat sem. 

A fenti hiányosságok mi-
előbbi megszüntetésére szü-
letett meg az indítvány, mely 
figyelembe vette azt is, hogy 
a fejlesztés – mivel pályáza-
ti forrásból jött létre – öt évig 
nem változtatható meg, mert 
különben a támogatási össze-
get vissza kell fizetni. 

Olyan műszaki megoldást 
kellett tehát találni, amely 
csak a hiányosságokat szün-
teti meg, egyébként az erede-
tivel megegyező tartalmú.

Megvan azonban a meg-
oldás, mellyel a térburkolat 
egyenletessé, gyalogos és ne-
hezebb gépjármű közlekedés-
re alkalmassá tehető.

A főtér és a római katolikus 
templom környéke térburko-
latának rendbetétele közel 21 
millió Ft-ba kerülne, mely-
nek forrását az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséből 
biztosítaná.

Járhatóbbá tennék 
a főtér burkolatát



Heves
a megye névadója

2016. május FeJleSztéS 5Hevesi Hírek

Újabb beruházás zárult le:  

Ünnepélyes keretek között 
avattuk szökőkutunkat

Folytatás az 1. oldalról

A Föld Napján avattuk 
az évekkel ezelőtt 
megálmodott szökő-
kutat, városunk új 
látványosságát Szabó 

Zsolt államtitkár, országgyűlési 
képviselőnk, Sveiczer Sándor 
polgármester,  képviselőink és 
a hevesi lakosok jelenlétében.

Egy újabb sikeres beruhá-
zás zárult le Heves városában. 
Kiegészítő támogatás és kö-
zel 9 milliós önerő biztosította 
az anyagi forrást egy szökőkút 
megépítésére, az öntözőrendszer 
kiépítésére, és a Művelődési Ház 
körüli út és parkolók felújításá-
ra. Ez a pótlólagos beruházás a 
korábbi (előző önkormányzati 
ciklus alatt megvalósult), a „He-
ves város integrált funkcióbőví-
tő rehabilitációja” című pályázat 
hiányosságait pótolta.

Szabó Zsolt államtitkár, or-
szággyűlési képviselőnk az ün-
nepélyes avatón, beszédében ki-
emelte: „Jóleső érzés látni, hogy 
a főtéren már van egy szökőkút, 
melynek klímája a nyári forró-
ságot enyhíti majd. A mai napon 
újabb eredményt tudunk felmutat-
ni. És hogy ez minek köszönhető? 
Sikerült megtalálni a forrást, kö-
zel 60 millió forintot, amelyből 
megépítettük az öntözőrendszert, 
és egy látványos szépséget tud-
tunk itt alkotni. Irigylésre méltó, 
hiszen nem sok környező telepü-
lésen van ilyen szökőkút.”

– Legyenek büszkék és vi-
gyázzanak rá, gyönyörködje-
nek benne, mert széppé teszi a 
város szívét. Oda kell figyelni 
arra is, hogy a környezetün-
ket hogyan alakítjuk ki, és nem 
mindegy, milyen környezetben 
neveljük föl gyermekeinket. 
Az a fejlesztés, ami itt létre-
jött, a tisztességgel és becsü-
lettel dolgozó hevesi polgárok 

adóforintjaiból, támogatásából 
valósult meg. Köszönet érte, és 
kérem önöket, hogy becsüljék 
meg a jövőben – hangsúlyozta.

Hozzátéve: „arra biztatom a 
polgármester urat és a képvise-
lő-testületet, hogy minél többet 
pályázzunk együtt, hogy minél 
több pénzt hozhassunk Hevesre, 
hogy szebb legyen a város, több 
munkahelyet teremtsünk, uta-
kat építsünk. Például Ludastól a 
Kisköréig vezető utat többek kö-
zött, ezáltal is szépül, növekszik 
a térség. Célunk, hogy a tisztes-
ségesen dolgozó fiatalok itt ma-
radjanak, hogy gondozni tudják 
az időseket, nevelni a gyermeke-
ket békességben, nyugalomban.”

Szabó Zsolt egy korábbi saj-
tótájékoztató alkalmával azzal a 

gondolattal indított, hogy egyfaj-
ta „házasságot kötöttek” a város-
sal arra vonatkozóan, hogy egy 
tartós fejlesztési folyamatnak ad-
nak utat.  „Városképet alkotunk, 
fejlesztjük az épületeket, bővít-
jük a lehetőségeket, egyszóval új 
pályára állítjuk Hevest” – fogal-
mazott az államtitkár, majd hoz-
zátette: mindig van mit csinálni.

„Új kerékpárutat szeretnénk 
építeni, és a régit kompletten 
felújítani. Azokat az épülete-
ket, amelyek a főteret díszítik, 
és korábban elmaradt a rekonst-
rukciójuk, rendbe akarjuk tenni, 
gondolok itt például a Zeneis-
kola épületére” – árulta el Sza-
bó Zsolt. Egy település arculatát 
jellemzően a központi része ha-
tározza meg, hiszen a vendége-

ket fogadja, ezért mindig igényli 
a fejlesztéseket és új ötleteket. A 
jövő pénzügyi forrásokat bizto-
sít arra, hogy ez a város, a fej-
lődés útját és ütemét is megtart-
va, a következő években is így 
tudjon szépülni – vélekedett or-
szággyűlési képviselőnk.

Adjon a Jóisten egészséget 
minden hevesinek a szökőkút 
használathoz, a sikeres jövőhöz, 
és azt szeretném, hogy még sok 
ilyen pályázatból megvalósult 
fejlesztést adjunk át itt együtt – 
zárta szavait az államtitkár.

„Az előző önkormányzati 
ciklusban bonyolított rehabili-
tációs-program első üteméből 
kimaradtak az új városvezetés 
és a lakosság számára fontos 
elemek, melyeket orvosolnunk 
kellett! Ezért is próbáltunk ki-
egészítő támogatást szerezni a 
plusz műszaki tartalomra, ami 
végül sikerült, így mintegy 55 
millió forint támogatás érke-
zett az új ütemhez, s ehhez He-
ves városának közel 9 millió 
forint önerőt kellett hozzáten-
nie a 2015. évi költségvetésé-
ből” – fejtette ki Sveiczer Sán-
dor polgármester. Így sikerült 
véglegesíteniük a programot. 
A központi tér a kiegészítéssel 
egy teljesen új arculatot kapott, 
ráadásul a park növényeinek 
karbantartása sem kerül majd 
ezentúl irreálisan magas ösz-
szegbe. „A forró nyári napokon 
automata rendszerrel tudjuk 
öntözni a központi parkot és a 
Templom-kertet. Az új szökő-
kút igazi látványossága a köz-
ponti terünknek, vélhetően a 
hevesi gyerekek és szülők nagy 
örömére. Mindannyiunké a fő-
tér, a park, vigyázzunk rá kö-
zösen” – szögezte le a polgár-
mester, majd reményét fejezte 
ki, hogy minden lakos elégedett 
lesz.

Az egykori parkberuházás tehát a kiegészítéseknek 
köszönhetően lezárult, 2016-ban már csak arra vár, hogy újra 

a helyiek közkedvelt találkozóhelyévé váljon

Határozati javaslatként 
került benyújtásra az ön-
kormányzat soros testü-
leti ülésén az ÉMÁSZ ál-
tal megküldött együttmű-
ködési megállapodási ter-
vezet.  Az észak-magyar-
országi áramszolgáltató 
a szolgáltatási területén 
lévő valamennyi önkor-
mányzattal meg kívánja 
kötni azt az együttműkö-
dési keret-megállapodást, 
amelynek aláírásához 
most Heves városának 
támogató jóváhagyását 
kérte.

 
Az együttműködési megálla-
podás alapvető célja a villa-
mosenergia-szolgáltatás ellá-
tásbiztonságának fenntartása, 
a szolgáltatás színvonalának 
gazdaságos és hatékony biz-
tosítása hosszú távon, figye-
lembe véve a környezetvédel-
mi követelményeket.

A szolgáltató a megálla-
podás révén biztosítaná az 
elosztó hálózat üzemelteté-
séhez szükséges műszaki fel-
tételeket, valamint a karban-
tartási, felújítási munkálatait 
úgy ütemezné, hogy a háló-
zat alkalmas legyen hosszú 
távon is a villamos energia 
továbbítására. 

Az áramszolgáltató priori-
tásnak tekintené, hogy a fen-
ti célok elérése és biztosítása 
érdekében Önkormányzat te-
rületén található villamose-
nergia-infrastruktúra megfe-
lelő fejlesztéséért a lehetsé-
ges fejlesztési projektek ered-
ményesen megvalósuljanak. 

Heves Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az ÉMÁSZ 
Hálózati Kft. által küldött 
Együttműködési keret megál-
lapodást elfogadta és felhatal-
mazta Sveiczer Sándort Heves 
Város Polgármesterét a megál-
lapodási tervezet aláírására.

Gazdaságosabb, 
hatékonyabb 

szolgáltatás várható

Ismét aszfaltoztak 

Együttműködési megállapodás 
a város és az ÉMÁSZ között 

Fotónk illusZtráció

Pár héttel ezelőtt fejeződött 
be a Szerelem Alfréd út újra 
aszfaltozása és most a város 
legforgalmasabb útszaka-
sza, a két körforgalom kö-
zötti terület újult meg, közel 
6 millió forintból.

A pünkösdi hosszú hétvége sem 
okozott gondot: közel 1 hét 
alatt újult meg Heves város leg-
forgalmasabb útvonala, a két 
körforgalom közötti szakasz.

Május 12-én kezdődött el 
Heves város központjában, a 
31-es úton újonnan kialakított 
körforgalom és az Erzsébet té-
ren lévő körforgalom közötti 
útszakasz felújítása, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. és Heves 

Város Önkormányzata együtt-
működésében.

Közel 300 méter hosszan, 
mintegy 5 cm vastagságban fel-
marták a burkolatot és új asz-
faltburkolattal, kopóréteggel 
látják majd el az úttestet, vala-
mint az aknafedelek is szintbe 
kerülnek.

A 31-es főút mellett, több 
beltéri út is megújult az elmúlt 
egy esztendő alatt, s most a vá-
rosvezetés végre megoldást ta-
lált a település egyik legfrek-
ventáltabb szakaszának rendbe-
tételére.

Az aszfaltozás munkálatai 
május 20-án befejeződtek, az 
útburkolati jelek felfestése ha-
marosan megtörténik.

Szabó Zsolt államtitkár 
és Sveiczer Sándor polgármester egy 
rég várt fejlesztést adtak át

Két kerékpár várta gazdát a Föld Napja alkalmából megrende-
zett programon. Az egyiket Szabó Zsolt államtitkár, a másikat 

Sveiczer Sándor ajánlotta fel a kerékpáros versenyen
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Május elejétől a hevesi mindenna-
pok része már a város közterületein 
járőröző felügyelők jelenléte, miután 
legutóbbi ülésén ennek személyi és 
szervezeti feltételeinek megteremté-
séről döntött városunk képviselő-tes-
tülete.

 
Heves Város Önkormányzata, a másfél év-
vel ezelőtti önkormányzati választáskor 
tett ígéreteihez híven, elsődleges feladatai 
egyikének tekinti a közrend és közbizton-
ság helyi szinten történő fenntartását, ezen 
belül pedig javítani szándékozik a lakosság 
biztonságérzetét.

A hatályos jogszabályok, helyi rende-
letek betartásának hathatós eszköze lesz 
majd a most felállítandó közterület fel-
ügyelet. A döntés meghozatalakor nem el-
hanyagolható szempont volt az sem, hogy 
a közbiztonság javítása céljából kiépített 
„Hevesi Őrszem” fantázianevet viselő térfi-

gyelő kamerarendszer hatékony működte-
tése a közterület felügyelők alkalmazása 
nélkül nem megoldható.

Az újonnan felállított felügyelet 2 fő 
szolgálatba állításával indul, az eljáró fel-
ügyelők hivatalos személyeknek minősül-
nek, és feladatukat egyenruhában teljesítik.

A közterület-felügyelőknek a törvények 
és rendeletek betartatása érdekében joguk 
lesz szankcionálni és bírságolni, valamint 

feltartóztatási jogkörrel is rendelkeznek 
majd. A kirótt közigazgatási bírságok az 
Önkormányzat bevételét fogják képezni.

A közterület-felügyelők feladatuk ellátá-
sa során ellenőrzik a közterületek jogsze-
rű használatát, a közterületek rendjére és 
tisztaságára vonatkozó előírásokat, köz-
reműködnek a közrend és a közbiztonság, 
valamint a város vagyonának védelmében, 
ezenkívül  közreműködnek állat-egészség-
ügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

Intézkedést kezdeményeznek továbbá 
jogellenes állapot észlelése esetén, szükség 
esetén más hatóságokkal együttműködve, 
ellenőrzik a parkolóhelyekre, valamint a 
piacok és vásárok rendjére vonatkozó sza-
bályok betartását.

Heves Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a közterület-felügyeletről  
szóló önkormányzati rendeletét részlete-
sen olvashatják majd a Hevesi Hírportálon 
(www.hevesihirportal.hu).

K
özel 32 milliót köl-
töttünk a romos épü-
let komplex megújí-
tására. 7 család köl-
tözött be a napok-

ban  a garzonlakásokba, június 
végéig azonban már összesen 
9 család veszi birtokba a lakó-
épületet. Külön öröm számunk-
ra, hogy vannak olyan párok is, 
akiket a fecskeház révén csá-

bítottunk vissza Hevesre, más 
városokból. A fecskeházba be-
költöző párok kedvező bérleti 
díjat fizetnek, az önkormány-
zat ugyanis a bevételnél fonto-
sabbnak ítélte, hogy ily módon 
növelje a helyi közösség népes-
ségmegtartó erejét – tájékoztat-
ta szerkesztőségünket Sveiczer 
Sándor polgármester, a körzet 
képviselője.

A város első embere aján-
dékutalvánnyal érkezett a fia-
talokhoz, személyesen is kö-
szöntve őket új otthonukban, 
ezzel is hozzájárulva az önálló 
életkezdéshez.

Mint az köztudott, a kifeje-
zetten fiataloknak szánt épülete-
gyüttes már régóta üresen, elha-
nyagolt állapotban állt a busz-
pályaudvar szomszédságában. 

Az új városvezetés nem várt 
sokáig, azonnal cselekedni kez-
dett, s megtalálta a forrást a be-
ruházás gyors lebonyolításához.

A megközelítőleg 32 millió 
forintos rekonstrukció után, 10 
családnak biztosítunk lakha-
tási lehetőséget, hozzájárulva 
ezzel is a fiatalok helyben ma-
radásához, az önálló élet elin-
dításához- emelte ki Sveiczer 
Sándor.

Sikeres közbeszerzési eljá-
rást követően készültek el a ter-
vek a 2005-ben átadott, de évek 
óta lakatlanul, romosan álló 
garzonház felújítására. Az ön-
kormányzat egy hevesi kivite-
lezővel kötött szerződést.

A beruházás során egyebek 
mellett szigetelték a lábazatot 
és a homlokzatot, ez utóbbit új-
raszínezték, kicserélték az eső-
víz-elvezető rendszert és a be-
járati ajtókat, újraszigetelték a 
teraszokat is, melyek előtetőt 
kaptak, új konyhabútor került 
beépítésre és a fürdőszobákat is 
teljesen felújították. A teljes bel-
ső és külső festés megtörtént, il-
letve körbekerítették az épületet.

A fecskeház tehát benépe-
sült, a komplex rekonstrukció 
után modern, újszerű állapot-
ban, tárt kapukkal, rendezett 
udvarral várta a családokat. A 
beköltözést követően korsze-
rű környezetben tölthetik min-
dennapjaikat a szerencsés pá-
lyázók.

Ajándékutalvánnyal lepték meg 
a „fészekrakókat” Hevesen

Ajándékutalvánnyal köszöntötte  Sveiczer Sándor polgármester a felújított fecskeházba 
beköltöző családokat Hevesen. Hosszú idő után végre újra benépesült a fecskeház, mely 
fiatal pároknak nyújt átmeneti otthont. A városvezetés megtalálta a forrást a teljes megújí-
táshoz, hiszen az ingatlan használhatatlanná, “gazdátlanná” vált az előző önkormányzati 
ciklusokban.  A lakók kedvező bérleti díjat fizetnek, s  öt esztendő áll rendelkezésre, hogy 
összespórolják saját otthonukhoz a beugrót.

Példaértékű összefogással 
szépült meg városunk te-
metkezési helye. Települé-
sünk legnagyobb temető-
jét a napokban gazmen-
tesítették, megtisztították 
a fűtől az önkéntesek, egy 
előremutató megegyezés-
nek köszönhetően – tud-
tuk meg Kovács István 
képviselőtől. 

Kovács István, a 3-as körzet 
képviselője a márciusban tar-
tott lakossági fórumon ígére-
tet tett arra, hogy megoldást 
találnak az alsó temető rend-
betételére, folyamatos gondo-
zására.

Az ígéret valóra váltása 
nem váratott sokáig magára, 
hiszen tárgyalást kezdemé-
nyezett a Hevesi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat veze-
tőjével. A megállapodás gyor-
san megszületett, s a HRNÖ 
által szervezett önkéntesek a 
hozzájuk csatlakozó helyi se-
gítőkkel és az Omega Gyüle-
kezet tagjaival közösen, meg-
tisztították a temető eddig 
megközelíthetetlen részeit is.

„A terület tisztán tartá-
sa közös érdek, hiszen a be-
nőtt növényzet miatt akadtak 
megközelíthetetlen sírhelyek 
is, illetve a hulladék eltávo-
lítása is megtörtént, melyhez 

a Városgondnokság bizto-
sította a szükséges munka-
eszközöket. Az esemény az 
első lépése egy nagyobb pro-            
jektnek. Hosszú távú terv a 
temető folyamatos tisztítása, 
az oda vezető út járhatóbbá 
tétele. Célunk a méltó és kul-
turált körülmények fenntartá-
sa” – fogalmazott a képviselő. 
Hangsúlyozta: összefogással 
rendezik a területet, politikai, 
nemzetiségi és vallási hova-
tartozástól függetlenül. Közö-
sen teszünk a közért, ez az ak-
ció mélyebb üzenete – jelezte 
Kovács István.

Külön öröm, hogy a te-
metőrendezés társadalmi 
munkában zajlott, hiszen je-
lentős megtakarítást jelent.

Bundri József, a HRNÖ 
elnöke is egyetértett abban, 
hogy fontos feladat a város 
közterületeinek rendben tar-
tása és nagyobb figyelmet 
fordítanak a meglévő értékek 
ápolásra is a városvezetéssel 
együttműködve. Kiemelte, 
hogy a Föld napja tiszteleté-
re és a közelgő Anyák napjára 
gondolva szervezték a karita-
tív megmozdulást éppen erre 
az időszakra ütemezve, és a 
jövőben – lehetőségeik függ-
vényében – szeretnének több 
ilyen városszépítő kezdemé-
nyezéshez csatlakozni.

Temető takarítás 
civil összefogással

Közterület-felügyelők szolgálatba 
állításáról döntöttek a képviselők

Fotónk illusZtráció

Ajándékutalvánnyal köszöntötte Sveiczer Sándor polgármester 
a felújított fecskeházba beköltöző családokat 
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A város polgármestere is 
köszöntötte a 102 éves Ilonka nénit

A napokban páratlan 
születésnapi ünnep-
ségre volt hivatalos 
Sveiczer Sándor, He-
ves polgármestere: 

Becsei Gáborné, Ilonka néni a 
Szegő Imre emlékszobában ün-
nepelte 102. születésnapját. 

A polgármester a képvise-
lő-testület nevében virággal és 
ajándékkal lepte meg az ünne-
peltet, majd elbeszélgetett vele 
a hosszú élet titkáról és arról, 
hogy mivel tölti manapság a pi-
henés hétköznapjait.

S, hogy mi minden járulhat 
hozzá ahhoz, hogy az ember 
hosszú életet éljen? Nos, Ilonka 
néni szerint az egészséges táp-
lálkozás elengedhetetlen: leg-
kedveltebb étele a csirkemell, 
párolt zöldségekkel.

Ilonka néni 2005 óta lakója 
a hevesi Dr. Szegő Imre Idősek 
és Mozgásfogyatékosok Ottho-
nának.

Becsei Gáborné, Ilonka néni 

1914-ben Erdőtelken látta meg 
napvilágot, a varrónő szak-
mát önszorgalomból tanulta ki. 
Egyetlen gyermeke 1933-ban 
született, akit egyedül nevelt 

fel. Munkás éveit az erdőtelki 
TSZ-ben töltötte. A férjét 1962-
ben ismerte meg, akivel boldog 
éveket töltöttek együtt.

Születésnapján, családján 
kívül lakótársai, az intézmény 
fenntartója, dolgozói, valamint 
Sveiczer Sándor, Heves polgár-
mestere köszöntötték.

Heves első embere úgy fo-
galmazott: „nagyon büszkék 
vagyunk Ilonka nénire és vá-
rosunk minden idős lakójá-
ra, és örömmel töltene el, ha 
sokszor lenne részünk ilyen 
ritka ünnepi eseményben. 
Ilonka nénit az Otthonban 
szeretet és gondoskodás ve-
szi körül. Azt kívánjuk, hogy 
még sok éven át élvezze az őt 
körülvevők megbecsülését, 
odafigyelését.”

Becsei Gáborné Ilonka nénit, 
102. születésnapján családtagjai, a város polgármestere 

és az otthon lakói, dolgozói köszöntötték

Tari Gábornét, Alatka legidő-
sebb lakóját köszöntötte 90. 
születésnapján Heves városve-
zetése nevében Sveiczer Sán-
dor polgármester, Lányi József 
körzeti képviselő és Tóth Lász-
lóné (Kovács Erika), családja 
körében.

A jó egészségnek és teljes 
szellemi frissességnek örven-

dő Annus néni örömmel, meg-
hatódva fogadta a jókívánságo-
kat, az ajándékokat, és az em-
léklapot, amelyben Orbán Vik-
tor miniszterelnök üdvözölte. 
Az unokák, másnap telefonon 
köszönték meg a váratlan gesz-
tust, s elmondták: ilyen kedves 
meglepetésre nem számítottak 
a hevesi önkormányzattól.

Alatka legidősebb 
lakója 90 éves lett

Heves város képviselői még 
tavaly decemberben döntöttek 
arról, hogy az önkormányzat 
fenntartásában lévő Heves Vá-
rosi Óvodák és Bölcsőde Köz-
nevelési Intézmény (HVÓB-
KI) intézményvezetői posztját 
a korábbi sikertelen pályázta-
tást követően ismételten meg-
hirdetik. A kiírásra két pá-
lyázati anyag érkezett, mely-
nek beküldőit egy háromtagú 
szakértő bizottság hallgatta 
meg és véleményezte.

Az intézményt fenntartó ön-
kormányzat a döntésnél a bi-
zottság véleményén túl figye-
lembe vette a nevelőtestület, 
az óvodákban működő szak-
mai munkaközösség, az al-
kalmazotti közösség, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, 

valamint a szülői szervezet vé-
leményét is, mely abban fog-
lalt állást, hogy támogatja-e a 
pályázó vezetői megbízását.

A pályázók közül a fen-
ti szervezetek egyöntetűen 
Varróné Ungvári Ágnest, a 
HVÓBKI jelenlegi vezetőjét 
támogatták, aki 2020. július 
31-ig látja el továbbra is az 
intézményvezetői feladatokat.

A szakma és a szülők is 
Varróné Ungvári Ágnesnek 

szavaztak bizalmat
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Energiaital 
Segít a tanulásban, a fáradtság leküzdé-
sében? Ha nagyon röviden és tömören 
akarnék válaszolni, azt mondanám, hogy 
egyáltalán ne igyunk energiaitalt, inkább 
igyunk naponta 1-2 zöld teát, sportoljunk, 
mozogjunk rendszeresen és pihenjünk na-
ponta 7-8 órát, akkor megszűnik a fáradt-
ságérzet és javul a teljesítőképesség is.

Ha energiaitalról beszélünk, fontos azt is tudni, hogy mit is 
tartalmaz az energiaital pontosan.  A koffeint és cukrot nagy 
mennyiségben tartalmazó energiaitalok rendszeres fogyasztása 
nem ajánlott. Energiaitala válogatja, de 1 ital elfogyasztásával 
4-5 kávényi koffein is a szervezetbe jut, mely ugyan élénkíti a 
szervezetet, de jelentősen emeli a pulzusszámot, a vérnyomást 
és a cukortartalomtól függően a vércukor szintjét is. „Felpör-
geti” a szervezetet, ezzel felborítja a normál ritmust is, gyak-
ran álmatlanságot okozva.  Alkohollal, egyéb illegális drogok-
kal együtt életveszélyes állapotokat is okozhat az energiaital 
fogyasztás. Ha mindenképp szükséges, egészséges ember napi 
1 koffein és cukor tartalmú energiaitalt fogyasszon, ne többet. 
Cukorbetegeknek, magas vérnyomás betegeknek, szívbetegsé-
gekben szenvedőknek nem ajánlott ilyen italok fogyasztása.

Vannak olyan sportitalok, amiket szintén energiaitalnak ne-
veznek. Ezek az italok nem tartalmaznak koffeint és cukrot, ás-
ványi anyagokban viszont gazdagok.  Fogyasztásuk nem terheli 
meg a szervezetet és segíti az ásványi anyag ellátást és a normál 
vízháztartás fenntartását is. 

Dr. Szabó János rovata: 3 perc az egészségért

A pályafutását Vásárosnaményben 
kezdő orvos így idézte fel ide- 
költözésük, és a Hevesen eltöl-
tött évtizedek emlékét: 

„A vásárosnaményi kórházban 
minden hónapot ketten ügyeltünk le egy 
kolléganővel, de ez nem volt gond, mert fi-
atal voltam és bírtam. Aztán jöttek a gye-
rekek, három és fél év alatt kettő, és az a 
25 nm, amin így már négyen osztoztunk, 
igen szűk lett. A második gyerekágyat már 
a szekrény elé kellett húzni, aminek csak 
az egyik szárnyát tudtuk kinyitni, ha kel-
lett belőle valami. Hevesre abban az idő-
ben hirdettek gyermekorvosi állást, amivel 
szolgálati lakás is járt. Megnéztem. Már ré-
gen lakatlan volt, hideg, szenes kályhával 
lehetett fűteni, és a csapból sem folyt a víz. 
Mivel azonban 2,5 szobás volt, az asszony 
kijelentette: ez nekünk kell!”

- Miért éppen Heves? 
„Nagykátán is hallottam a hevesi diny-

nyéről, Jászberénybe is járt innen osztály-
társam, tehát volt néhány információm a 
településről. Ezek szerint Heves egy na-
gyon szép hely, jó egészségügyi ellátással, 
új rendelővel, ahol minden állás – még a 
szemészi - is be van töltve, ami akkoriban 
nagyon nagy szó volt. Megfogtuk az Isten 
lábát – gondoltam - és meghajoltam az asz-
szony akarata előtt. Így jöttünk Hevesre. 
Kialakult egy jó kollegiális társaság, egy 
házban laktunk, összejártunk, kirándul-
tunk. Ez a közösség aztán az évek múltá-
val, sajnos, elkopott. Egyrészt, mert idő-
sebb orvosok is voltak, másrészt volt, aki 
pályát módosított, és volt, aki elment, mert 
nem találta meg a számítását.

Elég kacskaringós utat jártam be Heve-
sen; kezdtem a rendelőintézetnél, aztán a 
nagyközségi, majd a járási tanácsnál. Ké-
sőbb benne voltam az első húszban, akik - 
sokak ellenkezése dacára – privatizálták a 
saját körzetüket. Nem voltam jó káder, el 
akartak üldözni. Mondtam, hajlandó va-
gyok elmenni, ha írásba adják és ráteszik 
a pecsétet. Nem jött ilyen papír, úgyhogy 
maradtam, és nem bántam meg.”

- Az Ön számára fontosak a verbális kap-
csolatok. 

A hevesiek azt mondják, hogy sajátos 
modorom van, különös nyelvezetet haszná-
lok, és ez igaz is. De ezt felvállalom, mert 
szeretem úgy elmondani a dolgaimat, hogy 
az anyukák emlékezzenek rá. 

Mostanra többé-kevésbé tudom, hogy 

kivel, hogyan kell beszélni. Emlékszem: 
anyám, aki Nagykátán született, annyira 
tájékozott volt mindenkiről, hogy az hihe-
tetlen. Tudta, kinek hány lova van, milyen 
betegségei. Kérdeztem, hogy tud ennyi in-
formációt összegyűjteni. Szoktam beszél-
getni – mondta. Ha valakire csak ráköszö-
nök, akkor megy tovább, de ha érdeklődöm 
a hogylétéről, akkor olyan dolgokat is el-
mond, amit nem is kérdeztem. 

A verbális kapcsolat az emberi kötelé-
kek alapja. Ha a családban ez nem műkö-
dik, akkor csak elmennek egymás mellett. 
Egy orvos addig, amíg a beteg elér az ajtó-
tól a vizsgálóasztalig, legalább 3 diagnózist 
fel kell, hogy állítson, pusztán azáltal, hogy 
beszélget vele.

- Milyen kapcsolatot sikerült kialakítani 
a kollégákkal, a páciensekkel?

Szerencsés vagyok, hogy olyan munka-
társaim voltak, akikkel soha nem kellett 
összeveszni. Sokan már nincsenek köz-
tünk, őket sajnálom.

Egyszer, amikor egyedül praktizáltam 
Hevesen, volt egy járvány. Anélkül, hogy 
szóltam volna a védőnőknek, mind jött sor-
ban és tette a dolgát. Mindenkinek megvolt 
a maga feladata: kartont elővenni, receptet 
előkészíteni, kikérdezni, stb. és mire a be-
teg odakerült hozzám, már csak a diagnó-
zist kellett felállítani és a gyógyszert felír-
ni. 270 beteget láttunk el így.

A szülők nyitottak felém. Lehet látni, 
hogy ki az, aki elhozza a gyereket, mert 
nincs más, és ki az, aki bízik is bennem. És 

egyre többen voltak ilyenek. Amit tettem, 
azt soha nem egyedül tettem. A gyereket 
egyedül nem tudom meggyógyítani. Kell 
hozzá egy anyuka, egy oda-vissza működő 
bizalmi kapcsolat, mert csak akkor vagyunk 
képesek együtt dolgozni. Meg kell egyez-
nünk abban, hogy hármunk közül a gyerek 
a legfontosabb, és csak akkor fogunk előbb-
re jutni, ha mindketten őt segítjük, és nem 
egymásban keressük a hibát. A szülő azért 
fordul hozzám, mert egyedül nem tudja 
megoldani a problémát, és én sem. Ez az ars 
poeticája az egésznek: a kölcsönös bizalom, 
a kölcsönös egymásra figyelés. 

Egy félig-meddig művészlélek évfo-
lyamtársamtól hallottam egyszer: Sokkal 
többet ér a hétköznapok nyugalma, mint az 
ünnepnapok izgalma. És milyen igaza van! 
Nem akkor kell örülni, amikor vasárnap 
van, hanem amikor hétköznapokon min-
den áldott este, lefekvéskor tudom, hogy 
elvégeztem a dolgom, és tudom, hogy az 
a gyerek, akinek a gyógyítását rám bízták, 
biztonságban van. És akkor hétvégén nem 
azzal kell foglalkoznom, hogy mit mulasz-
tottam el.

- A gyerekek és szülők bizalmának elnye-
rése mellett mi az, amit még sikernek tart?

Van a gyógyításnak egy olyan területe, 
melynek lényege, hogy korán felismerjük; 
ki az, aki hátrányos helyzetű és segítségre 
szorul. Ezzel kapcsolatban voltak számsze-
rű eredményeim, miután a Hupple szerke-
zetet „felfedeztük”. Ez egy mozgásra kény-
szerítő eszköz, olyan, mint egy fél tojás. 
Mikor beleteszem a gyereket, minden moz-
dulatára kibillen, és neki kell visszaállítani 
a saját egyensúlyát. Óriási különbség van 
a hupplés és a nem hupplés gyerekek kö-
zött. Egy hupplés baba biztos, hogy nem 
lesz diszlexiás.

Mivel a szellemi fejlődés szempontjából 
az első két év a kritikus, a hátrányos hely-
zetű gyermekeknek nem három évesen kel-
lene közösségbe kerülniük. 

- Érték kritikák is…
A kritikából végeredményben tanul az 

ember, és a hibákat ki lehet javítani. Ha se-
gítő szándékú a másik véleménye, akkor 
megfontolandó, a rosszindulatú megnyilvá-
nulások azonban soha nem befolyásoltak. 

- Hogyan telnek ezután a napjai?
A gyógyítás mellett mindig csináltam 

mást is; kutyákat tenyésztettem, fúrtam-fa-
ragtam, jártam a természetet. Most ha kell, 
elmegyek az unokáimért az iskolába, szülői 
értekezletre. Nálam nincs üres nap. 

A Pro Urbe díjas Dr. Czakó Gábor, aki 
mindig a maga mércéjének szeretett vol-
na megfelelni, aki a munkáját csak „pon-
tosan és szépen” akarta végezni, 45 év után 
köszönt el a hevesiektől, nyomot hagyva 
mindannyiunk életében.

Töredékek egy búcsúzó 
gyermekorvos emlékeiből
Annak idején a család barátja, Virányi Emi védőnő ajánlotta Czakó doktor urat, 
aki utána egészen a felnőtt lét küszöbéig kísérte figyelemmel gyermekeink életét. 
Nemcsak a gyerekek, mi is változtunk: belenőttünk a szülői szerepbe, miközben 
a háttérben ott állt gyermekorvosunk, aki tanácsaival segített abban, hogy tes-
tileg-lelkileg egészséges embereket neveljünk az egykori tipegőkből. Emlékszem 
legelső látogatásaira, arra, hogy mindig nagyon alapos volt, és hogy akár rajzzal 
is szemléltette, amiről beszélt. Mert beszélni, beszélgetni…azt nagyon szeretett.

Heves város közrend-közbiz-
tonsági helyzetének alakulásáról 
tartott beszámolót Gulyás József 
r. alezredes, a Hevesi Rendőr-
kapitányság vezetője a képvise-
lő-testület áprilisi ülésén.

Hasonló értékelést egy évvel 

ezelőtt hallhattak a képviselők. 
Az azóta eltelt időszak legfon-
tosabb célkitűzése továbbra is 
a közbiztonság fenntartása, az 
állampolgárok nyugalmának 
megőrzése, a bűncselekmények 
számának csökkentése, ezáltal 

a lakosság szubjektív közbizton-
ságérzetének javítása volt. A cél-
kitűzéseknek sikerült maradék-
talanul eleget tenni, az elfogások 
számát növelni, a migránshely-
zet miatt csökkentett létszám 
mellett is. 

A hevesi képviselő-testület 
egyhangúlag fogadta el a beszá-
molót, megköszönve az eddig 
végzett eredményes munkát.

A részletes beszámolót a 
www.hevesihirportal.hu hírköz-
lő felületünkön olvashatják.

Eredményes munkát végeztek rendőreink

Nagy izgalommal és lelkese-
déssel készültek hét óvoda ki-
csinyei arra járási Ki Mit Tud?-
ra, melynek házigazdája az idén 
Kisköre volt. A megjelenteket 
Magyar Csilla, a város polgár-
mestere köszöntötte, majd a 
gyerekek versekkel, mesékkel, 
rövid színdarabokkal és táncos 
produkciókkal szórakoztatták 
egymást és a közönséget.

A rendezvénysorozat kilenc 
évvel ezelőtt indult, hogy a já-
rás óvodásai ne csak a saját in-
tézményeikben, hanem egymás 
között is megmutathassák, mi-
ben tehetségesek.

Az első helyezésen ezúttal 
az újtelepi Csoda-Vár és Átány 
óvodája osztozott. A második 
helyet a tarnaszentmiklósiak sze-
rezték meg, a harmadik a tarna-
bodiaké lett, míg az egyéni telje-
sítmények különdíjat értek.

„2012-ben vettünk részt elő-
ször a járási Óvodai Ki Mit 
Tud?-on. Újonnan csatlakozó-
ként sikerült a vándorserleget 

elnyernünk, és ezáltal óvodán-
ké lett a 2013-as vetélkedő ren-
dezésének joga, mely nagy si-
kerrel valósult meg. 2012 óta 
óvodánk minden évben részt 
vesz színes produkcióval a már 
igen kedveltté vált megmérette-
tésen. Ebben az évben Kiskö-
re adott otthont a versenynek, 
ahol két csoport is képviselte 
óvodánkat. A nagy-vegyes cso-
port az esernyős táncával meg-
osztott első helyezést ért el az 
átányi ovisokkal, így elnyertük 
a vándorserleget, és a 2017-es 
10. jubileumi Ki Mit Tud? ren-
dezési jogát.

A gyermekek felkészítő óvo- 
dapedagógusai: Rédeiné Koz-
ma Ildikó és Nyitrainé Feny-                                                                             
ves Beáta. Ezt a produkciót áp-
rilis 30-án a Radics udvarban 
megrendezésre kerülő Hagyo-
mányőrző Civil Napon is lát-
hatta a közönség”– tájékoztatta 
a Hevesi Hírek szerkesztősé-
gét Morvainé Arlett Éva intéz-
ményvezető.

Járási Ki Mit Tud? 
A hevesi 
Csoda-Vár 
Óvoda lett 
az első

Gulyás József 
r. alezredes

Dr. Czakó Gábor
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A rendezvény elneve-
zése utal a városrész-
ben elterjedt eperter-
melésre.

Futóversennyel ve-
szi kezdetét május 28-án, szom-
bat délelőtt a második Alatkai 
Eperfesztivál. A hevesi város-
háza elől rajtolnak az indulók, s 
a 10 kilométeres táv megtétele 
után, a valamikori alatkai általá-
nos iskola udvarára érnek célba. 
A helyszínen akkor már javában 
zajlik a bogrács-party és a ha-
lászléfőző verseny, mindenféle 
finomság sül, fő a tűz fölött, és 
nem hiányozhatnak az eperízű 
finomságok sem. Kiderül a nap 
végén, hogy ki ismeri legjobban 
a halászlékészítés fortélyainak 
titkát, és hogy ki készíti a legíz-
letesebb eper-desszertet.

A rendezvény alapötletét az 
adta 2015-ben, hogy a város-
rész képviselőjének, Lányi Jó-
zsefnek a vezetésével a köz-
munkások rendbe tették a rég-
óta elhanyagolt iskola épületét, 
s az alatkaiak szerették volna, 

ha sor kerül egy osztálytalálko-
zóra is, ahol összegyűlhetnek 
nosztalgiázni az elszármazot-
tak.

– Az Eperfesztivál összehoz-
ta a hevesieket és az alatkaia-
kat, és ez a lényeg. Nagyon sok 
hevesinek van kötődése Alat-
kához, és ez előtérbe került. 
Közösségünk erősödött a fesz-
tivál forgatagában, mert sok 
régi ismerős, régi osztálytárs 
újra találkozhatott és örülhe-
tett egymásnak. Ezzel már sok-
kal többet értünk el, mint ami-

re számítottunk – hangsúlyozta 
Sveiczer Sándor polgármester.

Május 28-án tehát rengeteg 
szórakoztató program közül le-
het választani: lesz eperevő ver-
seny, mókás vetélkedők, remek 
programok és kézműves-foglal-
koztatók. Egy biztos: a színpad 
sosem árválkodik üresen, egy-
mást váltják majd délután a fel-
lépők, s a nap sztárvendégeként 
Zoltán Erika lép a színpadra.

Heves Város Önkormányza-
ta szeretettel hív és vár minden-
kit! Számítunk önökre!

Még mindig lehet jelent-
kezni a háromszázezer Ft       
összdíjazású, többfordulós 
Nagy Ho-Ho-Ho-Horgász-
versenyre.

A tavalyi nagy sikerre való te-
kintettel kerül megrendezés-
re 2016-ban is a Hevesi Nagy 
Ho-Ho-Horgászverseny. Az öt 
hónapon keresztül tartó vetél-
kedés 1. fordulójának helyszíne 
a KOI Pákász Horgásztó volt, 
ahol a címre áhítozó indulók 
több-kevesebb sikerrel dobták 
be a csalit.

Érdemes minél hamarabb 
bekapcsolódni a “küzdelem-
be”, cél a lehető legtöbb pont 
összegyűjtése, mert a verseny 
legvégén az összesítés első há-
rom helyezettje értékes tárgy-
jutalmakkal gazdagodik majd, 
melyeknek összértéke 300 ezer 
forint.

Kovács István, a 3. sz. kör-
zet képviselője volt a Nagy 
Ho-Ho-Horgászverseny öt-
letgazdája, aki tavaly is koor-
dinálta a hagyományteremtő 
szándékkal megrendezésre ke-
rülő erőpróbát. A fő szempont, 
miszerint a heves-alatkai tava-
kat részesítsék előnyben a hely-
színválasztásnál, most is elsőd-
leges szerepet játszott. A másik 
álláspont, amihez ragaszkodtak 
az az, hogy több fordulóban bo-

nyolítsák le versenyt, hogy mi-
nél több emberhez eljusson a 
híre.

Kovács István, aki maga is 
nevezett a megmérettetésre, a 
májusi forduló tapasztalatait 
összegezve elmondta: “Az első 
versenyhez képest sokan meg-
jelentek, bár az előzetes ne-
vezések alapján több indulóra 
számítottam. 25-26 fő jelezte 
részvételi szándékát, de külön-
böző okok miatt nem minden-

ki tudott eljönni. A rossz idő 
ellenére így is 18 fős mezőny 
jött össze, akik nem igazán vol-
tak szerencsések ezen az esős 
szombaton, hiszen nem akadt 
túl sok hal a horogra.

Az első forduló legjobbjai:
I. szektor:
1. Urbán László – 2,38 kg
2. Regéczi Ferenc – 2,28 kg
3. Molnár Gábor – 2,04 kg

II. szektor
1. Deli István – 20,44 kg
2. Góth Attila – 11,68 kg
3. Tóth Sándor – 3,32 kg

III. szektor
1. Nyilas Szabolcs – 13,8 kg
2. Kovács István – 3,88 kg
3. Méhész Benedek 
   – 0, 74 kg

A pontok mellett díjazták a 
legtöbb halat fogó Deli Istvánt, 
ő az Arzenál Horgászbolt aján-
dékát kapta, valamint a legna-
gyobb – 5,88 kg-os – halat fogó 
Góth Attilát, aki az Aranyka-
lász Tészta felajánlását vihette 
haza.

A második fordulóra is vár-
ják a nevezőket, - azt is, aki 
nem vett részt az elsőn - mely-
nek 2016. június 12-én vasár-
nap a Nagy Horgásztó lesz a 
helyszíne.

Meglátni és megláttatni  
Heves speciális értékeit

Felhívás helyi értékeink számbavételére
Tisztelt Hevesi Honfitársaink!

Nagyszabású rendezvényre készülünk: 

Jön a II. Eperfesztivál
Rendkívül népszerű volt a 2015-ben első alkalommal megrendezett Alatkai Eperfesztivál, 
melyet Lányi József képviselő ötlete nyomán indítottak útjára, hiszen szeretett volna egy 
olyan rendezvényt körzetében, mely  újra előtérbe helyezi a kissé elfeledett városrészt. He-
ves Önkormányzata ebben az évben sem feledkezett meg a sikeres program folytatásáról, 
hiszen május 28-án ismét fesztiválozhatunk Alatkán, sztárvendégünk Zoltán Erika lesz.

Heves Város Önkormányzata 2015 októberében ha-
tározott a Hevesi Értéktár Bizottság létrehozásáról. A 
magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szó-
ló 2012. évi XXX. törvénynek megfelelően az értéktár 
létrehozásának célja a térség természeti környezeté-
nek, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak, hagyo-
mányainak összegyűjtése, bemutatása. 

Lakóhelyünk gazdag történelmi, humán és termé-
szeti értékekben, melyek számos esetben nem csak 
helyi, hanem regionális, sőt országos jelentőségűek. 
Megőrzésük a ma élő generációk, a mi felelősségünk. 
Ehhez első lépés a helyi értékek felmérése, számba-
vétele. 

A Hevesi Értéktár Bizottság – megköszönve He-
ves Város Önkormányzatának bizalmát – ezennel fel-
hívással fordul a város lakosaihoz. 

Kérjük Heves Város intézményeinek dolgozóit és 
vezetőit, az egyházközségek híveit és lelkipásztorait, 
a civil szervezetek tagjait és vezetőit, s városunk min-
den érdeklődő polgárát az együttműködésre. 

Valamely helyi nemzeti érték úgy kerülhet felvétel-
re a Hevesi Települési Értéktárba, ha azt magánsze-
mély vagy szervezet kezdeményezi a „Javaslattételi 
adatlap” kitöltésével. Az adatlapot és mellékleteit He-
ves Város Polgármesteréhez kell eljuttatni.  Az Érték-
tár Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, 
dönt felvételükről. Adott esetben javasolhatja egyes 
értékeknek a Megyei, illetve a Magyar Értéktárba vé-
telét, hungarikummá nyilvánítását. 

Mi számít helyi nemzeti értéknek?
Mindaz, mely közérdeklődésre tart számot, hasznos 
munka van benne, egyedi és fenntartható. 
A nemzeti értékek a következő kategóriákba sorolha-
tóak:
– Agrár- és élelmiszergazdaság (pl. mezőgazdasági 
   termékek, élelmiszerek, állat-és növényfajták)
– Egészség és életmód (pl. gyógynövények, 
   gyógyvíz- és fürdőkultúra,  népi gyógyászat)
– Épített környezet (pl. épület, összefüggő házsor, tér)

– Ipari és műszaki megoldások (pl. kézműipar, 
   a kézművesség szellemi termékei és tárgyi javai, 
   technológia, gép- és műszergyártás, 
   műszaki létesítmény)
– Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai (irodalom, 
   tudomány, népművészet, népi kézművesség, 
   néprajz, filmművészet, iparművészet, 
   képzőművészet, táncművészet és zeneművészet, 
   zenekarok, énekkarok, védett ingatlanok, 
   kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti 
   lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, 
   valamit az ezekkel foglalkozó alkotóműhelyek) 
– Sport (pl. sportolói életművek, csúcsteljesítmények, 
   szellemi sport)
– Természeti környezet (pl. természeti tájak, 
   növények, állatok, természeti képződmények, 
   életközösségek és ökológiai rendszerek)
– Turizmus és vendéglátás (pl. turisztikai programok, 
   a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési 
   eljárások)

Kérjük, hogy javaslataikat lehetőség szerint az erre 
rendszeresített adatlapon szíveskedjenek elküldeni. 
Az adatlap letölthető a www.heves.hu vagy a www.
hevesihirportal.hu honlapról, vagy személyesen be-
szerezhető a Hevesi Polgármesteri Hivatal portáján.

A kilenctagú szakmai testület örömmel fogad min-
den ötletet, elképzelést, és köszönettel fogadja a he-
vesi lakosság támogató együttműködését. Csak az 
Önök segítségével leszünk képesek a számbavétel 
munkáját teljes körűen és tárgyilagosan elvégezni.

Postai címünk: Heves Város Önkormányzata, Hevesi 
Értéktár Bizottság, 3360 Heves, Erzsébet tér 2. elekt-

ronikus levélcím: hevesi.ertektar@gmail.com

Közreműködésüket és javaslataikat várva, tisztelettel 
a Hevesi Értéktár Bizottság nevében:

Gyimesiné Gömöri Ilona elnök
+36-20/203-1709

Egy vérbeli pecás 
az esőtől sem riad vissza 

300 ezer forint az összdíjazás: 
értékes nyeremények 
várják a versenyzőket
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Virág „csak úgy”
Talán nem mindenki tudja, 
hogy a romantika fővárosa 
Gyömrő. 

Igen, ahogyan a dinnyéé 
Heves, az eperé Alatka, úgy a 
romantikáé Gyömrő. 

A gyömrőieket a szép, ro-
mantikus hangulatban az sem 
zavarja, hogy polgármesterük 
– az ötlet gazdája – keveset 
mosakodhatott az ártatlan-
ság rózsavizével, ugyanis a 
napokban ítélték el a szegedi 
számlagyár ügyében. 

Mindezt Klein Anditól, 
Közép-Kelet Európa legszebb 
és legtehetségesebb, kétgyer-
mekes virágkötőművészétől 
tudom. 

Azt is Anditól tudom, hogy 
Gyömrőnek ez jó. Mármint a 
romantika. 

Gyömrő polgárai köny-
nyed ívben felülemelkednek 
a számlagyár problémáján és 
szép romantikus hangulatban 
élik mindennapjaikat. 

Úgy gondoltam, hogy ez 
nekünk is jó lenne. 

Már csak azért is, mert eh-
hez a Valentin napi  Szerel-
mes versíró versenyünk már 
meg is teremtette az alaphan-
gulatot. 

Mi kell még a romantiká-
hoz? Természetesen szép vi-
rág. Abból pedig kifogyha-
tatlanok vagyunk. Most már 
csak egy kis odafigyelés kell. 
Futunk, rohanunk, hajtunk a 
mókuskerékben, közben pe-
dig elveszítjük egymást. Pe-
dig olyan kevés kellene, egy 
simogatás, egy bók, egy csók, 
egy szál virág, „csak úgy”.

 Egy szép szokás van ki-
alakulóban, egyre többen vá-
sárolnak a párjuknak, szerel-
müknek virágot „csak úgy”. 
És ez olyan szép. Nem kell 

tervezgetni, gondolkozni, a 
naptárat figyelni. 

Próbáljátok ki legalább 
egyszer. Tudományosan bebi-
zonyított tény, hogy a férfiagy 
egyszerűen működik.

Eszembe jutottál - szeret-
lek – kedveskedni akarok – 
virágot veszek – pont.

Elcsesztem valamit – ne 
haragudj – virágot veszek – 
pont.

Nem bírtam a gyerek ma-
tekházijával – ideges voltam 
– bocs – virágot veszek - pont.

Nem találkoztunk napok 
óta – hiányzol – virágot ve-
szek – pont.

Egyszerű algoritmusok, 
ezeket még pont meg tudjuk 
ugorni.

Tréfálkozok, de minden 
szó igaz. Próbáljátok ki leg-
alább egyszer, vegyetek virá-
got „csak úgy”!

Meglátjátok, hogy az a nap, 
hét, hónap – kinél meddig tart 
az utóhatás – más, szebb, jobb 
lesz. Ha valakinek van ilyen 
élménye, ossza meg velünk. 
A legjobb történetet megje-
lentetjük és egy romantikus 
csokorral díjazzuk. Azoknak 
pedig, akiknek még nem volt 
ilyen élményük, vagy volt 
már, bejött és újra át akarják 
élni EGYET FIZET, KET-
TŐT VIHET AKCIÓT hirde-
tünk. Tehát, aki virágot, virág-
csokrot vesz párjának „csak 
úgy”, azok a következő virá-
got, virágcsokrot ugyanabban 
az értékben INGYEN kapják. 
Érdemes kipróbálni legalább 
egyszer. A másodikat   mi ad-
juk. „CSAK ÚGY”.

A virág csodákra képes! 
Meglátjátok az a nap más 
lesz, szebb lesz, jobb lesz!

Háger József 

S
ugárzó napsütés köszöntötte 
mindazokat, akik a Radics-ud-
varban megrendezett X. Hagyo-
mányőrző Civil Napra ellátogat-
tak április végén. A jubileumi 

rendezvény zászlófelvonással és a város 
kulcsának az átadásával vette kezdetét. He-
ves kulcsát Sveiczer Sándor polgármester 
nyújtotta át a Civil Kerekasztal vezetőjé-
nek, Gyarmati Lászlónénak, és két kis Mar-
ci bojtárnak, hogy jelképezze, ez a nap ki-
fejezetten az övék.

Báder Miklósné, a Hevesi Népművésze-
ti és Háziipari Szövetkezet elnöke nyitotta 
meg a rendezvényt, és üdvözölte a prog-
ram védnökét, Szabó Zsolt államtitkárt, or-
szággyűlési képviselőnket, Sveiczer Sán-
dor polgármestert, az Etno Hagyományőr-
ző Egyesület résztvevőit, a kiállító kézmű-
veseket, a gyermekintézmények képvise-
lőit, a jubiláló civil szervezeteket, Heves 
város Nyugdíjas Egyesületét, a Műhely 
kiadvány szerkesztőségét, a Hagyományos 
Értékek Megőrzéséért Alapítványt, és min-
den megjelentet.

– Nagyon szép nap a mai, gyönyörű ta-
vaszi időben egy igényes rendezvényen ve-
hetünk részt, együtt lehetünk, egy társaság-
ban. Azt kívánom, hogy minél több magyar 
gyerek szülessen, minél többen legyünk, és 
köszöntsük az édesanyákat. Itt a Radics-ud-
varban már nem egyszer voltam, itt valami 
érdekes légkör van, valami sugárzás. Akik 
itt dolgoznak, akik itt élik az életüket, akik 
itt szervezik ezeket a programokat, ők ki-
sugároznak valami pozitív erőt magukból, 
hiszen mindannyian szívesen jövünk ide, és 
mindig jól érezzük magunkat – fogalmazott 
köszöntőjében Szabó Zsolt államtitkár.

Kiemelve: azt hiszem, mindenki látja, 
hogy Heves megyei vagyok, hiszen igyek-
szem mindent megtenni a térségért. Fej-
lesszük Heves városát! Én ebben nagyon 
szívesen segítem önöket a jövőt illetően. 
– Szeretném, hogy a város fejlődjön, mi-
nél több fiatal maradjon itt, és azok a civil 

szervezetek, amelyek itt működnek, a jövő-
ben még sok ilyen értékes hagyományőrző 
programot tudjanak szervezni – zárta sza-
vait Szabó Zsolt.

Sveiczer Sándor polgármester a jubileu-
mi eseménnyel kapcsolatban osztotta meg 
gondolatait kérdésünkre reagálva: „A civil 
szervezetek számos harcot megvívtak, sok 
akadályt legyőztek, de ugyanakkor szép 
eredményeket értek el.

Egy települést élhetőbbé tehetnek a vá- 
rosatyák környezetet szépítő, jobbító in-
tézkedései, de élőbbé csakis az ott lakó és 
dolgozó civilek, kis közösségek együttes 
törekvései, szándéka és közösen átélt élmé-
nyei által válik.

Az olyan alkalmak, mint a mai is, a tradí-
ciók megóvásának fontosságára hívják fel 
a figyelmet, hiszen azok mutatják egy-egy 
közösség szolidaritását, és biztosítják ösz-
szefogásának erejét. 

Amikor visszatekintünk a hevesi civil 
szervezetek tíz gazdag évére, egyértelműen 
kijelenthetjük, hogy a civilek a hagyomá-
nyok megőrzésével jelentős mértékben erő-
sítették városunkban a lokálpatrióta szelle-
met. 

Legyen minél több ilyen kezdeménye-
zés, hogy mi, akik itt élünk, büszkén vállal-
juk és jelentsük ki: hevesiek vagyunk!

Ezért dolgozunk mi is képviselőtársa-
immal, hisz a fejlődés, a látványos előre-
haladás csak összefogva, együtt sikerülhet 
a civil szereplőkkel is szorosan együttmű-
ködve.”

Kiállítások, népművészeti bemutatók, 
kézműves tevékenységet ajánló gyermek-
kuckók és sok-sok érdekes, értékes kultu-
rális program gondoskodott ezen a napon a 
hevesiek és a környékről érkezők igényes 
szórakoztatásáról. A 25 éves „Műhely” ki-
állításának kapcsán Bencsik József főszer-
kesztőre emlékeztünk, az elmúlt 9 év feled-
hetetlen pillanatait pedig egy fotókiállítás 
keretében, 90 képpel idézhettük fel. Szemet 
gyönyörködtető élményt nyújtott a jász vi-

seletek bemutatója, és új kezdeményezés-
ként a kézművesek papírfonással készült 
alkotásai is. A délelőtt folyamán vetélked-
tek a Marci bojtárok, óvodai és iskolai cso-
portok tavaszköszöntő műsorát láthattuk, 
akik táncos és énekes produkciókkal, vala-
mint prózai előadással csalogatták a szín-
pad elé a nézőket, majd a tehetséges gyere-
kek jutalmazására is sor került.

A Civil Kerekasztal kezdeményezésére 
összesen 12 diák kapta meg a város elis-
merését, ők szorgalmukkal, tehetségükkel, 
példamutatásukkal és versenyeredménye-
ikkel tűnnek ki társaik közül.

Ők a következő tanulók voltak:
• Molnár Tamás 
   Hevesi József Általános Iskola
• Lólé József 
   Hevesi József Általános Iskola
• Zsidó Dorka – Körzeti Tagiskola
• Bokor Dominika – Körzeti Tagiskola
• Fehér Balázs 
   Újtelepi Katolikus Általános Iskola
• Zsemberi Luca 
   Újtelepi Katolikus Általános Iskola
• Suha Fatima 
   Benedek Elek Általános Iskola
• Nagy Florenszia 
   Benedek Elek Általános Iskola
• Kocka Vencel – EJROK
• Kolompár Kálmán – EJROK
• Lólé Bianka – EJROK
• Recskó Erik – EJROK

Ezen a napon mutatta be a Helyi Értéktár 
Bizottság munkáját Gy. Gömöri Ilona el-
nök, agitálva a hevesieket a város értékei-
nek felkutatására. Az ebéd utáni kulturális 
programot a Hagyományőrző Népdalkörök 
előadásai nyitották, a Tavaszi Táncfesztivál 
fellépői látványos, néptáncos és modern 
elemeket, mozdulatokat is felvonultató be-
mutatókkal készültek, majd a mazsorettek 
menetelésével, a Sarkifény muzsikájával, 
és a Hevesi József Nótakör fellépésével 
folytatódott a rendezvény. Hegyesi Hudik 
Margit, Gonda László, Báder Ernő, vala-
mint a Hevesi Fúvós Együttes fellépése 
zárta a napot.

A jubiláló civileket köszöntöttük 
a hagyományőrző napon

Szabó Zsolt: „Szeretném, hogy a város fejlődjön, minél több fiatal maradjon He-
vesen, és azok a civil szervezetek, amelyek itt működnek, a jövőben még sok ilyen 
értékes hagyományőrző programot tudjanak szervezni.”
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Sportágválasztó nap az Eötvös József 
Református Oktatási Központban
2016. 04. 12-én nagy sikerű sportágválasztó napot rendeztünk az Eötvös József 
Református Oktatási Központban, a Városi Sportcsarnokban és az alatkai lovas-
tanyán. A program legfontosabb feladata és célja volt, hogy a tanulóinkat meg-
ismertesse a városban és a város vonzáskörzetében elérhető sportolási lehe-
tőségekkel, megismertessen a testedzés jelentőségével, megmutassa a külön-
böző sportágak jellegzetességeit, hangsúlyozza a sportra nevelés fontosságát, 
felkeltse a sport iránti érdeklődést és segítséget adjon a legmegfelelőbb sportág 
tudatos kiválasztására. Kézzelfogható közelségbe hozzuk a sportágakat, sport-
szereket, hogy a fiatalok sportválasztása pontos ismereteken és tudatos dönté-
seken alapuljon. Tanulóink eredményesen kipróbálhatták magukat a legkülön-
félébb sportágakban: asztalitenisz, tollaslabda, röplabda, kosárlabda, kézilabda, 
labdarúgás, bowling, darts, fallabda, atlétika, küzdősport-bemutató, lovaglás is 
szerepeltek a rendezvényen, emellett tanácsokat kaptak az egészségmegőrzés-
sel kapcsolatosan is.

A sportágválasztó a Nemzeti Tehetség Program támogatásával jött létre. Pá-
lyázati azonosító: NTP-SR-15-0049

Fizika tehetséggondozás az Eötvös József 
Református Oktatási Központban
2015. 10. 01 és 2016.05.31 között nagy sikerű tehetséggondozó programsoro-
zat valósulhatott meg intézményünkben. Kis Tamás programvezető segítségével 
12 tehetséges tanuló kaphatott tanórán kívüli tevékenységek keretében lehető-
séget ismereteinek bővítésére, a különböző kísérletekkel változatossá tett prog-
ramsorozat szakmai eredményességét egy átfogó eszközbeszerzés is segítette. 
Üzemlátogatás során (Győr – Audi, Heves – Hevesgép) az iskola falain kívül is 
bővíthették tudásukat a bevont tanulók. 

A tevékenység a Nemzeti Tehetség Program támogatásával jött létre. Pályá-
zati azonosító: NTP-MTTD-15-0081

A délelőtti program a sportos, mozgásos be-
mutatóké volt.

Délután a múzeum előtti tértől indult a régi 
május elsejék hangulatát idéző felvonulás a 
mazsorettek menetelésével, melynek végál-
lomása a Sportcsarnok volt, ahol a körzetisek 
flashmob bemutatója alapozta meg a nap má-
sodik felének hangulatát. 

A Sarkifény ezen a hétvégén már másod-
jára örvendeztette meg rajongóit, a sztárven-
dég, Wolf Kati pedig a közönséget is megéne-
keltette. Az OrfeoNegro latin gitármuzsikája, 
majd az Anonym repertoárja az estébe nyúló-
an bírta maradásra a rock lelkes híveit.

Ez a május elseje visszahozta az egykori 
vattacukros, sörös-virslis, babgulyásos majá-
lisok atmoszféráját, ahol kellemes időben és 

jó hangulatban, közösen emlékeztek meg a 
családok a munka ünnepéről egy munkamen-
tes nappal.

Május elsején a régi időket idéző, nagyszabású majálist tartottunk városunk-
ban. Heves Önkormányzata és a Művelődési Központ által szervezett rendez-
vényen szép számmal vettek részt – kicsik és nagyok egyaránt. A sikeres prog-
ramot idén feledhetetlenné tette egy különleges esemény is: ezen a napon avat-
tuk a Sportcsarnok előtt Heves város új köztéri játszóterét.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesés-zenés délután

Tizenharmadik alkalom-
mal került megrendezésre 
anyanyelv, angol- és német 
nyelvből  a megye 16 álta-
lános iskolájának, 203 tanu-
lója részvételével a Körzeti 
Általános Tagiskola Műve-
lődés-, Szabadidő-, Kultúra 
Alapítványa által meghirde-
tett, Kölcsey Ferenc Megyei 
Nyelvi Verseny.

Az eredményhirdetésre május 
elején került sor a Körzeti Ta-
giskolában, melyet megtisztelt 
jelenlétével Makó Nándor al-
polgármester, Szabó Imre Ti-
borné intézményvezető, Sán-
dor Istvánné tagintézmény-ve-
zető és Sinkovics Orsolya az 

intézmény alapítványának el-
nöke is.

Minden tantárgyból az 1-3. 
helyezett tanuló részesült tár-
gyjutalomban, a felkészítő pe-
dagógusok munkáját emléklap-
pal és tárgyjutalommal köszön-
ték meg.

Az iskola alapítványa a leg-
eredményesebb alsó- és felső 
tagozatos hevesi és nem hevesi 
tanulókat könyvjutalomban ré-
szesítette.

A verseny fő szervezője, Kis-
né Fehér Anna. 

Az eredményeket megtekint-
hetik a www.hevesihirportal.
hu-n  vagy a Facebook/Hevesi 
Hírportál online hírközlő felü-
leten.

Megyei nyelvi versenyRetro majális 
Wolf Katival

„A Zeneiskola egyik hagyo-
mányos programja valósult 
meg május elején, mely az 
intézmény nyílt tanítási hetét 
zárta. A zenés délután az „Egy-
szer volt, hol nem volt” címet 
kapta, nem véletlenül. Ennek a 
tavaszi rendezvénynek mindig 
van egy vezérmotívuma, jelen 

esetben a mese. Lelkesen ké-
szültek a növendékek, szülők, 
pedagógusok egyaránt. Ezzel 
a délutánnal támogatják a szü-
lők azt a törekvést, hogy a nö-
vendékek minden évben részt 
vehessenek olyan zenei prog-
ramon, mely élményt jelent 
számukra. Több alkalommal 

jártak már a budapesti Opera-
házban, az Erkel Színházban, 
a miskolci Nemzeti Színház-

ban, valamint az egri Harlekin 
Bábszínházban” – tájékoztatta 
a Hevesi Híreket Nagyné Gu-

lyás Katalin, a tagintézmény 
vezetője.

„A felnőttek kicsit újra gyer-

mekké válhattak néhány pilla-
nat erejéig. Köszönjük a szü-
lőknek, és a támogatóknak a 
sok-sok felajánlást, a Művelő-
dési Központ munkatársainak a 
lebonyolításhoz nyújtott segít-
séget, mely által ilyen színvo-
nalas programot tudtunk meg-
valósítani. Végül, köszönet jár 
még a Zeneiskola valamennyi 
dolgozójának, a sok és lelkiis-
meretes munkáért” – összegez-
te a program sikerét, és tolmá-
csolta köszönetét Nagyné Gu-
lyás Katalin.

A Hevesi József Általános Iskola és AMI Zeneművészeti 
Tagintézményének hangversenyei mindig valamilyen meg-
lepetéssel szolgálnak. Izgalmat, újítást csempésznek prog-
ramjaikba – növendékeik nagy örömére -, ahogyan az leg-
utóbb is történt.

Wolf Kati volt sztárvendégünk

A Sarkifény Zenei Csoport dalait együtt énekelte a közönség
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II. évfolyam, 5. szám – 2016. május

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, 
Tervezőszerkesztő: Bori Kitti

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
Nyomda: Lapcom Zrt.

Terjeszti: Heves Média Nonprofit Kft. 

Terjesztés: ingyenesen terjesztve 
Heves városában

Együttműködő partnerek: www.hevesihirportal.hu, 
Facebook/Hevesi Hírportál, Ozone FM 93.7

Hevesi Hírek
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Május 25. (szerda) 00:00-21:00
KIHÍVÁS NAPJA 
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Május 28.(szombat)
EPERFESZTIVÁL HEVES-ALATKA
Helyszín: Alatka, Iskola udvara

Május 28. (szombat) 15:00   
HEVES-GYÖNGYÖSHALÁSZ - 
SERDÜLŐ FIú LABDARúGÓ MÉRKŐZÉS
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Május 28. (szombat) 15:00   
HEVES-PÁSZTÓ NŐI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok 

Május 28. (szombat) 17:00   
HEVES-GYÖNGYÖSHALÁSZ - 
FELNŐTT FÉRFI LABDARúGÓ MÉRKŐZÉS
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Május 29. (vasárnap) 14:00 
VÁROSI GYERMEKNAP - Zenés, interaktív gyer-
mekműsor, egész délután játékos foglalkozások
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Május 29. (vasárnap) 13:00 
HEVESI LSC-GYÖNGYÖSHALÁSZ SE - 
IFI FIú LABDARúGÓ MÉRKŐZÉS
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Május 29. (vasárnap) 14:00
HEVES VÁROS BOWLING BAJNOKSÁGA - 
V. forduló
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Június 3. (péntek) 17:00 
VÁROSI PEDAGÓGUS NAP
Helyszín: Művelődési Központ

Június 4. (szombat) 09:00
CÉGES LABDARúGÓ TORNA
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Június 4. (szombat) 10:00 
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS 
Helyszín: Központi Park, 
Trianoni emlékmű

Június 05. (vasárnap) 11:30 
HEVESI DFC - TÁPIÓSZECSŐ FC - 
NŐI LABDARúGÓ MÉRKŐZÉS
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Június 9. (csütörtök)
ÜNNEPI KÖNYVHÉT - Vers- és novellaíró pá-
lyázat eredményhirdetése és díjkiosztása
Helyszín: Városi Könyvtár

Június 10. (péntektől) 21:00  
SZURKOLJUNK EGYÜTT - Foci EB közvetítés a 
Művelődési Központ kertjében

Június 12. (vasárnap) 06:00
HEVESI NAGY HO-HO-HORGÁSZVERSENY - 
II. forduló
Helyszín: Nagy Horgásztó

2016. június 16-17. 
(csütörtök-péntek) 10-18 óráig
ZENEISKOLAI BEIRATKOZÁS
újdonság, hogy a 2016/2017. tanévtől 
már felnőttek is tanulhatnak hangszeren 
az alapfokú művészetoktatás keretein belül.

Június 19. (vasárnap) 14:00
VÁROSI SQUASH BAJNOKSÁG – VI. forduló
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Június 24. (péntek) 16:00
MúZEUMOK ÉJSZAKÁJA A RADICS UDVARBAN
Kézművesség, zenehallgatás, tűzugrás, nyársalás
Szent Iván éj jelentősége a különböző kultúrák-
ban - Előadó: Dávidné Koppányi Zsuzsa
Egy asszon két vétkecskéje – 
Bemutatja: a Blaha Színkör

Június 24. (péntek) 20:00 
SZENT IVÁN ÉJI MULATSÁGOK -
Csillagok, tűz és misztikum
Helyszín: Központi Park 

Június 26. (vasárnap) 14:00
HEVES VÁROS BOWLING BAJNOKSÁGA - 
VI. forduló
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Programajánló
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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

Anyakönyvi hírek
2016 márciusában született hevesi lakosok:
Balázs Bálint (an: Dr. Szuromi Erika) Egri u.
Suha Lajos (an: Suha Nikolett) Dankó u.
Márkus Laura (an: Veres Klaudia) Fő út
Lólé Nikolasz Vilmos (an: Lólé Jennifer) Dankó u.
Danó Dominik Gyula (an: Lólé Nikolett) Dankó u.
Tóth Zalán (an: Lászka Tímea) Dózsa Gy. u.
Nyitrai Hanna (an: Arany Barbara) Katona J. u.
Veréb Zoé (an: Barakovics Beáta) Alkotmány út
Lólé Pamela (an: Lólé Sabrina) Szél u.
Molnár Dominik (an: Farkas Erzsébet) Szél u.
Poczók Kitti (an: Remenyik Szamanta) Kodály Z. u.
Kiss Tibor (an: Kovács Beatrix) Ősz u.
Balog Magdolna (an: Menyhárt Magdolna) Fő út
Nagy Evelin Barbara (an: Magyar Zsanett) Kossuth L. u.
Tari Dániel (an: Szegedi Krisztina) Marci u. 

Elhunytak:
Bakk Istvánné (szül: 1930) Tél u., Oláh András Attila (szül: 1959) 
Fő út, Kelemen Györgyné (szül: 1957) Básthy u., Kun-Gazda Sán-
dor (szül: 1953) Kolozsvári u., Sikur László Benedek (szül: 1927) 
Klapka Gy. u., Rácz Mihály (szül: 1929) Bajcsy-Zs. u., Juhász Jó-
zsefné (szül: 1928) Kolozsvári u., Lászka Józsefné (szül: 1925) 
Bródy S. u., Bobák László Antalné (szül: 1933) Dobó I. u., Borsos 
István (szül: 1932) Madách u., Vona János (szül: 1943) Dózsa Gy. 
u., Jánosik Mária (szül: 1957) Fő út, Guba Lajosné (szül: 1935) 
Baross G. u., Tőzsér Dezsőné (szül: 1925) Mária u., Molnár Fe-
rencné (szül: 1946) Básthy u., Szekeres Miklós (szül: 1949) He-
vesi J. u., Ócsai Istvánné (szül: 1926) Fő út, Viktor István (szül: 
1927) Kolozsvári u.

1. Mivel lepte meg Heves polgármestere a Fecskeházba 
   költözött családokat?

    ..............................................................................................
2. Mennyi góllal vezeti a megyei 1-es labdarúgó góllövő listát 
    a hevesi játékosedző? Ki ő?

    ..............................................................................................
3. Miért egészségesebbek a sportitalok, mint a magas koffein- 
    és cukortartalmú energiaitalok?

    ..............................................................................................
4. Mennyi és milyen fajtájú virág díszíti a hevesi háztartásokat 
    az önkormányzat jóvoltából?

    ..............................................................................................
5. Mikor és hol avatták fel a város legújabb játszóterét?

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

A megfejtéseket kérjük a Hevesi Hírportál facebook oldalára 
üzenetben elküldeni névvel, címmel és telefonszámmal, illetve pos-
tai úton – szintén névvel, címmel, telefonszámmal - a 3360 Heves 
Erzsébet tér 2. sz. címre. A borítékra kérjük, írják rá: „HH KVÍZ” 

Beküldési határidő: 2016. május 30.
Előző számunk nyertese: dr. Balassáné Besenyei Tímea Heves, Tavasz 
utca 3. Gratulálunk! Nyereménye: az ÜVEG-PORCELÁN-AJÁNDÉK-
VIRÁG ÜZLET által felajánlott 5.000,- Ft-os vásárlási lehetőség.  

BÖNGÉSSZEN ÉS NYERJEN
KVÍZ

„Kihozzuk belőled a benned rejlő tehetséget és a kreatív alkotóerőt!”

Tehetséggondozó pályázat 
megvalósítása a Körzetiben

A 2015/2016. tanévben ki-
emelt feladatként jelöltük 
meg a tehetséggondozás 
megújítását az intézmé-
nyünkben. A hagyományos 
tehetséggondozó színterek 
mellett tehetségműhelyeket 
hoztunk létre. A Körzeti Ta-
giskolában 8 műhely 11 pe-
dagógus közreműködésével 
dolgozik ebben a tanévben 
különböző tehetségterüle-
ten. Ezeket innovatív, tehet-
séggondozás iránt elhivatott 
pedagógusok vezetik.

H
árom műhellyel 
(Nyelv-Mester, Töp-
rengő, Művészeti), 
26 tanuló bevonásá-
val 2015 szeptembe-

rében a Hevesi József Általá-
nos Iskola és AMI Körzeti Ta-
giskolája sikeresen pályázott a 
Nemzeti Tehetség Program ál-
tal kiírt, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő ál-
tal támogatott tehetséggondozó 
programok támogatását szol-
gáló pályázati kiírására. Ennek 
következtében 1.997.000 Ft 
vissza nem térítendő pályáza-
ti összegben részesültünk. Egy 
68 órás projektszintű tanórán 
kívüli, nem tantárgyi komplex 
tehetséggondozó program meg-
valósítását vállaltuk egy téma 
mentén. A „Kihozzuk belőled 
a benned rejlő tehetséget és a 
kreatív alkotóerőt!”című prog-
ramunk három tehetségterületet 
érintett.

A téma feldolgozását a tehet-
ségígéretek képzeletére alapoz-
tuk. Egy olyan, a földrajzi való-
ságtól elrugaszkodó képzeletbeli 
utazásra hívtuk tehetségígérete-
inket, melyben a kreativitásuk-
nak nem szabtunk gátat. Ennek 
megfelelően határoztuk meg a 
projekt tartalmát, ami „Dióhéj-
ban csücsülve lecsorgunk a Kü-
küllőn” volt. Egy térkép kalau-
zolta a tehetségígéreteket „uta-
zásuk” során kikötőtől kikötőig 
csónakázva, hogy ott egy-egy 
Kányádi versből kiindulva a sa-
ját tehetségterületüknek megfele-
lő próbatételt álljanak ki. Végül 
megérkeztek egy képzeletbeli 
városba, Küküllőre, melyet a ma-
guk képére formálhattak a saját 
tehetségterületükhöz kapcsoló-
dó tevékenységek végzésével. A 
feladatok megoldása az átlagos-
tól magasabb szintű kreativitást 
igényelt. A foglalkozások témája 

és felépítése segítette a tanulókat 
abban, hogy olyan intellektuális 
képességeik is fejlődjenek, me-
lyek különböznek a tehetségte-
rületüktől. A feladatmegoldások 
mellett nagy hangsúlyt kapott a 
képességfejlesztés, melyhez szí-
vesen alkalmaztunk rejtvényeket, 
fejtörőket, táblajátékokat, straté-
giai játékokat, szabályjátékokat, 
társasjátékokat, drámajátékot, 
szójátékokat. A kommunikáció 
és az együttműködés fejlesztését 
minden műhely célul tűzte ki.

A projektbe segítő szakembe-
reket is bevontunk. Pszichológus 
önismereti foglalkozást, iparmű-
vész kézműves foglalkozást, drá-
mapedagógus dráma foglalkozást 
tartott a tehetségígéreteinknek. 

Tárgyiasult alkotásként jött 
létre sok egyéb gyermeki alkotás 
melletta Küküllő Hírmondó című 
újság. A műhelyek több ponton is 
együttműködtek, kölcsönösen se-

gítették egymást. Erre volt példa 
a közös élő társasjáték, vagy az 
újság. 

A támogatási összegből tárgyi 
eszközök beszerzésére is lehető-
ségünk nyílott. Vásároltunk pél-
dául tableteket, fényképezőgépet, 
CD-lejátszót. A műhelyek anyag- 
és eszközszükségletére is jelen-
tős támogatási összeget fordítot-
tunk. A projekt végén 1 napos ta-
nulmányi kirándulásra megyünk 
Poroszlóra, valamint a Sarkifény 
zenei csoport előadásában Ká-
nyádi megzenésített verseit hall-
gathatják meg iskolánk tanulói.

Célunk olyan miliő biztosítása 
volt, amelyben semmi nem sza-
bott gátat a gyermeki alkotóerő 
kibontakozásának. 

Hisszük, hogy e projekt segíti 
a tehetségígéretek személyiségé-
nek sokoldalú fejlődését. 

Szabó Imre Tiborné
intézményvezető



Scheili Zsolt edzőt a szezon 
utolsó előtti – hazai közönség 
előtt vívott - mérkőzésének 
lehetséges kimeneteléről kér-
deztük:

„Rangadót várhatnak szur-
kolóink, hiszen ellenfelünk, a 
Gödöllő csapata közvetlenül 
mögöttünk áll a tabellán, és 
szoros versenyben van a csö-
möriekkel. Ha mi nyerünk, ak-
kor Gödöllő a negyedik, így – 
ha dobogós helyen szeretnének 
végezni – nekik is nagyon fon-
tos a győzelem, ezért kiélezett, 
izgalmas mérkőzésre számítok.

Szeretném, ha végül veret-
lenséggel búcsúzhatnánk a ha-
zai pályától, és itthon tudnánk 

tartani a két pontot.” Scheili 
Zsolt óhaja valóra vált; kézilab-
dázóink szoros küzdelemben, 

25:24-re legyőzték a gödöllői 
csapatot. A mérkőzést követően 
Sveiczer Sándor, Heves polgár-

mestere és Makó Nándor alpol-
gármester adta át a sportolók-
nak az érmeket. Szép volt fiúk!

Kilenc egyesület több mint 100 
versenyzője szerepelt Nyíregy-
házán az Országos Diákolimpia 
döntőjében mini trampolinon 
és gumiasztalon.

A Főnix Tra egyesület törté-
netében először indultak spor-
tolóik gumiasztal versenyen, és 
egy nagyon nehéz felkészülési 
szakaszt követően álltak helyt 
tisztességesen. Az edzések 
helyszínéül szolgáló tornate-
rem felújítása miatt a verseny-
zők 2,5 hónap kényszerpihenőt 
tartottak, ami sajnos rányomta 
a bélyegét mindenki teljesítmé-
nyére. 

A mezőnyben sok olyan ne-
ves egyesület szerepelt, akikkel 
jelen pillanatban nem vehették 
fel a versenyt.

A legkisebbek között sze-
repelt Sinka Luca, Ligeti Pet-
ra, Medveczki Dóra és Horváth 
Léna Rózsa.

Luca két stabil gyakorlattal az 
előkelő V. helyet szerezte meg. 
Petra és Dóra apró hibákkal, de 
biztató gyakorlatokkal közvetle-
nül Luca mögé állhattak a VI. 
és VII. helyre. Dóri mini tram-
polinon is rajthoz állt. Két szép 
gyakorlatot láthattunk tőle, ami 
most a II. helyet jelentette, ezzel 
a Főnix legjobb eredményét érte 
el a döntőben.

Dányi Patrik első gumiasztal 
versenyén csak 0,1 ponttal ma-
radt le a dobogóról. Az első gya-
korlatából kimaradt hátraszaltó 
valószínűleg elegendő lett vol-
na, ami után egy nagyon stabil 
második gyakorlatot láthattunk, 
ami majdnem dobogós helye-
zést ért.

A III. korcsoportú lányok erős 
mezőnyében állt gumiasztalra 
Besenyei Boglárka, aki két jó 
gyakorlatot mutatott be, ennek 
ellenére csak a IX. helyet érte 
el. Bár a mini trampolin sokkal 
jobban sikerült Boginak, itt is hi-
ányzott 0,1 pont a dobogóhoz.

Kovács Lora, Nagy Sára és 
Lakatos Hanna mini trampo-
linon versenyeztek. Lora első 
versenyzői idényében stabil 
gyakorlatokkal szépen szere-
pelt, és végzett a legjobb tízben. 
Sára kéztörésből felépülve, sok 
kihagyás után kezdi a formáját 
visszanyerni. Hanna talán élete 
legjobb versenyét produkálva 
érte el az előkelő V. helyet egy 
nagyon erős mezőnyben.

A Főnix Tra legidősebb ver-
senyzője, Szakál Dorka gumi-
asztalon és mini trampolinon is 
szerhez állt. A bemelegítésnél 
hibátlan gyakorlatot produkált, 
de talán a túlzott izgalom miatt 
nem sikerült egyik gyakorlatát 
sem befejeznie. A mini trampo-
linon a verseny nagyon kiélezett 
volt, mert a versenyzők mind-
egyike szinte ugyanazt a két 
gyakorlatot mutatta be. Az első 
gyakorlatba apró hiba csúszott, 
ami miatt Dorka „csak” a VII. 
helyet szerezte meg.

Gratulálunk minden verseny-
zőnek és további eredményes 
felkészülést kívánunk az előttük 
álló Magyar Bajnokság megmé-
rettetéseihez!

Heves
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Dobogón zárják a bajnokságot kéziseink: 

Ezüstérmes a hevesi csapat
Diákolimpiai 

döntőn a Főnix 
Tra versenyzői 

A hozzáértő hevesi 
szurkoló közönség, 
már évek óta szere-
tett volna színvona-
las női bajnoki talál-

kozót látni a városi csarnokban. 
Erre kiváló alakalom adódott a 
napokban, hiszen az egri NB 
I/B-s utánpótlás csapat látoga-
tott városunkba.

A vendégek igen erős keret-
tel érkeztek, hiszen több játékos 

a felnőtt gárdában lépett parket-
tára, az előző napi kisvárdai, 
bajnoki címet eldöntő mérkő-
zésen. A hevesi hölgyek erejét, 
tartását mutatja, hogy 17-18-as 
félidei állás után, csupán 30-34-
es vereséget szenvedtek el egy 
kitűnő képességű csapattól.

Makó-Varga Szilvia a küz-
delmet mérlegelve kiemelte: 
„Nem erre az egri gárdára szá-
mítottunk, de a lányok szenzá-

ciós teljesítményt nyújtottak, 
amit lelkes közönségünk is 
tapssal jutalmazott. Gratulálok 
a hölgyeknek, dolgozunk to-
vább!”

Szerkesztőségünk is gra-
tulál a hevesi hölgyeknek és 
Makó Nándor edzőnek az iga-
zán nagyszerű teljesítményhez, 
a hősies helytálláshoz.

Szép volt lányok! Hajrá He-
ves!

Az évad utolsó két mérkő-
zése előtt már biztos volt; a 
tabella második helyén min-
denképpen a hevesi csapat 
neve díszeleg majd, a baj-
nokság északi csoportját te-
kintve. Lakatos Tamás lett a 
gólkirály, 181 találattal.

A versenyt a főszervező, Kovács 
Gyula nyitotta meg, aki köszön-
tötte a futókat és a szurkoló-
kat. Külön köszönetét fejezte ki 
azoknak, akik támogatásukkal 
hozzájárultak a futam megszer-
vezéséhez és díjazásához. 

A díjakat a Retro Majális ke-
retében a verseny főtámogatójá-
nak képviselője, Együd László, 
az EJROK igazgatója adta át.

Az alábbi, hevesi vonatkozá-
sú eredmények születtek:

2011-2012-es lányok: I. hely 
Sinka Anna, II. hely Kis Zsófia, 
III. hely Szedlák Zsófi 

2011-2012-es fiúk: I. hely 
Ragó Balázs, III. hely Kovács 
Ronen

2010-es lányok: I. hely Lajer 
Sára, III. hely Kukoly Sára 

2010-es fiúk: I. hely Kovács 
Máté, III. hely Ádám Balázs 
Vince

2009-es fiúk: I. hely Együd 
László, II. hely Horneczki Erik 

2005-2006-os lányok: II. hely 
Kovács Janka 

2005-2006-os fiúk: I. hely 
Tóth Bence

2003-2004-es lányok: I. hely 
Tóth Lilla, III. hely Fodor Anikó 

2003-2004-es fiúk: III. hely 
Pusoma Károly

2001-2002-es lányok: II. hely 
Makovnyik Krisztina

2001-2002-es fiúk: I. hely 
Majláth Martin-Boconád (Ő 
kapta meg Sveiczer Sándor He-
ves polgármesterének különdí-
ját is, mint az utcai futóverseny 
legfiatalabb bajnoka)

1976-2000-es nők: I. hely 
Varga Lilla, II. hely Jakab Flóra

1976-2000-es férfiak: III. 
hely Kovács Noel 

1977-ben, és előtt született 
nők: II. hely Nagyné Bájer Edit, 
III. hely Kovács Ildikó

1977-ben, és előtt született 
férfiak: II. hely Tóth László 

Köszönet a támogatóknak: 
Eötvös József Református Ok-
tatási Központ Heves, Oxford 
Nyelviskola Eger, Sveiczer Sán-
dor Heves polgármestere, Paksi 
Piroska festőművész, Kis Zoltán 
egyéni vállalkozó, Tóth László 
egyéni vállalkozó

Ragyogó, bár szeles időben vehettek részt a “Fut a Heves” 
tavaszi fordulóján a futás szerelmesei, akikből most sem volt 
hiány. A különböző kategóriákban összesen 135-en indultak.

Futott Heves 
és a környék apraja-nagyja

Óriási küzdelemben szépen 
helytálltak a hevesi hölgyek

Nagyon erős összeállításban érkezett az egri NB I/B-s utánpótlás csapat Hevesre az NB III-
as felnőtt gárdához, hiszen pályára léptek olyan játékosok is, akik részt vettek a felnőtt NB 
I-es bajnoki címet eldöntő találkozón is. Ennek ellenére, kitűnően helytálltak a fiatal hevesi 
kézilabdázó hölgyek. Mindössze a második félidőben tudott nagyobb előnyre szert tenni a 
vendég alakulat. Ezért dicséret illeti a hazaiakat.



 C
élunk, hogy a barát-
ságos légkörben zaj-
ló bowling bajnokság 
helyet adjon részben 
egy sportrendezvény-

nek, másrészt erősítse a tele-
pülések közötti kapcsolatot és 
együttműködést. 

Február óta, egy impozáns 
vándorkupáért zajlik a küzde-
lem, amit a címvédők a mér-
kőzés végén átadnak a győzte-
seknek. A Hevesi Járási Hivatal 
csapata már második alkalom-
mal szerezte meg a vándorser-
leget – tájékoztatta szerkesztő-
ségünket Sveiczer Sándor pol-
gármester, a rendezvény ötlet-
gazdája.

Az önkormányzatok indulói 
mellett a Hevesi Járási Hiva-
tal munkatársai is felkészültek 
a megmérettetésre, úgy tűnik 
nagyon alaposan, hiszen ismét 
maguk mögé utasították a me-
zőnyt.

A versenyzők azért küzdöttek, 
hogy három körben, tíz–tíz gurí-
tásból minél több bábu dőljön el.

Eredmények: Járási Hivatal 
(1109), Heves 1 (867), Heves-
vezekény 1 (831), Heves 2 – 
Tenk (824), Tarnaszentmiklós 

(746), Hevesvezekény 2 (727)
Egyéni teljesítmény: Zsák 

József (404), Tóthpál Csa-
ba (366), Besenyei Krisztián 

(339), Morvai Tamás (332), 
Sveiczer Sándor (324), Kovács 
István (323), Kisvárdai Tamás 
(317)

Folytatás az 1. oldalról
Csaknem 150 iskola nevezett be a 
küzdelmekbe, akik közül csak a leg-
jobbak jutottak el az országos döntő-
ig. A fiúknál 16, míg a leányoknál 15 
csapat részvételével került lebonyolí-
tásra a verseny, ahol a tavalyi bajno-
kokat is újra a mezőnyben köszönt-
hettük. Az izgalmas, kiélezett döntő 
mérkőzéseket a Lauber Dezső Városi 
Sportcsarnokban játszották, ahol már 
több alkalommal rendeztek kézilab-
da Magyar Kupa döntőket.

„Rendkívül büszke vagyok a lá-
nyokra, mert magabiztos, fegyel-
mezett játékkal sikerült megvédeni 
a tavaly Békéscsabán nyert bajnoki 
címünket. Országos szinten 65 csa-
pat indult, a döntőn 15-en vettünk 
részt. A csoportmeccsek során 29:7-

re vertük a Dunaújvárost, 27:7-re a 
Törökszentmiklóst. Az elődöntőben 
19:4-es siker következett a Sárospa-
tak ellen, a döntőben pedig a tavalyi 
ellenfél következett: a Kazincbarci-

ka. A félidő még szoros volt (6:5), de 
a második játékrész csodálatos véde-
kezése egyetlen gólt engedélyezett 
az ellenfélnek, így 16:6-os végered-
mény született. A védekezés mellett 
a kapusteljesítmény is kiemelke-
dő volt.” – összegezte az eseményt 
Makó Nándor edző.

A siker titka az, hogy a csapat 
magját a Körzetiből érkezett tanu-
lók adják, akik hozzászoktak a fe-
gyelmezett munkához; időt, energiát 
nem sajnálnak, hogy heti 4 edzésen 
vegyenek részt júliustól mintegy 10 
hónapon át, iskolai szünetekben is. 
A lányok rendkívül szorgalmasak és 
motiváltak, kiváló szakmai és emberi 
kapcsolatot ápolnak edzőikkel: Ma-
kó-Varga Szilviával, Makó Nándor-
ral és a fizikai felkészítésben besegítő 

Korsós Krisztiánnal. Ez meg is lát-
szik az elért eredményeken: az utóbbi 
években részt vettek a református is-
kolák országos bajnokságán is, amit 
sikerült megnyerni a 2014/2015-ös 
tanévben. A kézis lányok több he-
lyi díjat is begyűjtöttek, és hatalmas 
megtiszteltetésként a megye legjobb 
csapata lett idén, Európa- világbajno-
kokat megelőzve, elismerve a kiváló 
eredményeket!

– Az idei Amatőr Kézilabda Diá-
kolimpia gólkirálynője Módos Niko-
letta lett. Remek alapot kaptak lánya-
im a „Körzetis” évek alatt páromtól, 
Makó-Varga Szilviától, azóta is öröm 
a velük töltött idő, és folytatni szeret-
nénk a megkezdett utat. Köszönöm a 
szülőknek a csodálatos gyerekeket, 
hozzáállásukat, iskolámnak és Heves 

Város Önkormányzatának a verseny-
zési lehetőséget, valamint feleségem, 
Makó-Varga Szilvia segítő munkáját 
– emelte ki a lányok trénere. Hozzá-
téve: „Végtelenül meg vagyok hatva, 
hiszen a legeredményesebb testneve-
lő címmel jutalmaztak. Úgy értéke-
lem, hogy szakmailag, saját terüle-
temen ez a legmagasabb szint, amit 
tanárként elérhetek.”

Tisztelet és elismerés illeti mind-
azokat, akik erre a feladatra vállal-
koznak, akik fáradhatatlanul, teljes 
szívvel és odaadással végzik munká-
jukat és olyan sportolókat nevelnek, 
sorozatban rendkívüli eredménye-
ket produkálva, akikre mindannyian 
büszkék lehetünk! A sportolóknak és 
edzőiknek gratulálunk a nem min-
dennapi teljesítményhez!

Heves
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Május 14-én és 15-én  rendezték 
meg a debreceni Gyulai István At-
létikai Stadionban a Magyar Atlé-
tikai Csapatbajnokság kelet-ma-
gyarországi elődöntőjét, amelyen 
az Ikarus BSE-Gödöllő közös csa-
pat színeiben három atlétánk állt 
rajthoz.

A férfiak versenyében az után-
pótlás korú Detrik Balázs (21) 
súlylökőnk bronzérmet nyert. 
Ugyanebben a versenyszámban 

Holló Henrik (19) junior korosz-
tályú is bekerült a legjobb nyolcba 
és végül a hetedik helyet sikerült 
megszereznie.

A hölgyek között ugyanebben 
a számban nagyszerűen helyt állt 
az ifjúsági (!) korosztályú, 16 esz-
tendős Szatló Nóra, aki úgyszin-
tén bronzérmet nyert!

Összességében az IKARUS 
BSE-Gödöllő csapata a második 
helyet szerezte meg. Gratulálunk!

Egy negyed maratoni táv 
várja a II. Eperfesztivál nyílt 

futóversenyének indulóit

Ismét a Járási Hivatal 
csapatához került a vándorkupa

Címvédőként nyert újra 
országos bajnokságot az EJROK leány csapata

A II. Eperfesztivál nyílt futó-
versennyel veszi kezdetét má-
jus 28-án, szombaton 10.00-
kor, melynek célja versenyle-
hetőség biztosítása a hosszútáv-
futás kedvelőinek. Az indulók 
Heves Polgármesteri Hivatala 
elől rajtolnak, s a 10 kilométe-
res táv megtétele után, Alatka 
központjában, az egykori iskola 
udvarán érnek célba.

A vállalkozó kedvűek - 
férfi és női mezőnyben - há-
rom kategóriában nevezhet-
nek a futam napján, 8.30-tól a 
Városháza előtt:

– 1997-2000 között szüle-
tett, vagy fiatalabb

– 1976-1996 között szüle-
tett, illetve

– 1975-ben, vagy az előtt 
született versenyzők (A kate-
góriák az előnevezés függvé-
nyében változhatnak.)

Az 1-3. helyezettek érem-
mel, az 1. helyezettek 5.000,- 
Ft értékű ajándékcsomag-
gal, míg az abszolút győztes 
10.000,- Ft értékű ajándékkal 
lesz gazdagabb.

Az indulók a helyszínen 
üdítőt, ásványvizet kapnak, 
az útvonalat pedig a rendőr-
ség biztosítja a verseny ide-
jére.

Mindenkinek eredményes 
felkészülést kívánunk, és arra 
biztatjuk a hosszútávfutókat, 
hogy hódoljanak ezen a napon 
is szenvedélyüknek, család-
tagjaikat és barátaikat pedig 
arra buzdítjuk, hogy kísérjék 
őket két keréken, hiszen egy 
kiadós futás és kerékpározás 
meghozza az étvágyat ahhoz 
a sok-sok finomsághoz, ami a 
nap folyamán a bográcsokban 
készül.

A sikeres kezdeményezés folytatódik: újra megrendezték Heves városában az Önkormányzatok Bowling Vándorkupa Baj-
nokságát. Ezúttal 4. alkalommal találkozott a járás néhány önkormányzatának munkatársa és képviselői a Sportcsarnokban. 

Sikeres szereplés a felnőtt mezőnyben

Makó Nándor edzőt 
a legeredményesebb testnevelő 

címmel jutalmazták

Detrik Balázs Holló Henrik Szatló Nóra

A tavalyi 
Heves-Alatka 
futam indulói
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A hevesi férfi focisták jelen-
leg a harmadik helyen áll-
nak a tabellán, a Gyöngyös 
minden bizonnyal bajnok 
lesz a megye 1-es labdarúgó 
bajnokságban. Besenyei Fe-
renc azonban 27 góllal vezet 
a góllövők között, s úgy tű-
nik, hogy már utolérhetet-
len a hevesi csapat játéko-
sedzője.

M
egye I.: Május 
14-én a 27. for-
dulót rendezték 
a bajnokságban. 
Csapatunk Pé-

tervásárán szerepelt, ahol egy 
nagyon szoros és kiegyenlített 
mérkőzésen, a hajrában szer-
zett góllal nyertünk. Ezzel a 
győzelemmel 5 pontra növel-
tük előnyünket a dobogó har-
madik fokán az üldözőinkkel 
szemben.

Ebből a bajnokságból 

már csak 3 forduló van hát-
ra, a következő héten (05.21.)  
Nagyréde csapatát, egy hétre 
rá,(05.28.) pedig a Gyöngyös-

halász csapatát fogadjuk hazai 
pályán. 

Ezen  a két  mérkőzésen sze-
retnénk bebiztosítani a harma-

dik helyünket, és ezzel örömet 
szerezni lelkes szurkolóinknak.

Hajrá Heves!
Besenyei Ferenc edző

Utolérhetetlen 
a hevesi játékosedző

Négy versenyzőnk kapta meg a 
Magyar Atlétikai Szövetség elisme-
rését, ami a 2015-ben elért kima-
gasló szintű eredményükért jár. Gu-
lyás Johanna, Szatló Nóra, Kovács 
László és Somodi Bálint az elmúlt 
évi számszerű eredményeik alapján 
elnyerték az Aranyjelvényes Atléta 

címet, ketten pedig nagyon közel 
voltak ehhez a teljesítményhez: Ba-
log Daniella súlylökőnk mindössze 
7, Kovács Noel gerelyhajítónk pe-
dig csupán 70 centiméterrel maradt 
el az aranyjelvényt jelentő szinttől. 
Edzőjük: Kovács Gyula. Gratulá-
lunk az eredményekhez!

Aranyjelvényes hevesi atléták

Atlétika – Újabb sikerek 
Tiszaújvárosban 

és Székesfehérváron 
Az idén áprilisban indultak először a hevesi atléták 
szabadtéri versenyen. A csapat nagy része Vácott a dr. 
Vanyek Béla Emlékversenyen, míg ketten a füzesabo-
nyi „Fut az Abony” versenyen képviselték városunkat, 
ahonnan szép eredményekkel térhettek haza. Ugyan-
csak sikeres volt a hevesi atléták számára atiszaújváro-
si XVI. Atlétikai Világnap verseny, ahol tucatnyi spor-
tolónk állt rajthoz, és számos éremmel gazdagította 
„gyűjteményét”.

Székesfehérváron rendez-
ték meg május 7-én és 8-án 
az idei ifjúsági és serdülő 
ügyességi és gátfutó orszá-
gos csapatbajnokságot. Atlé-
táink az IKARUS BSE szí-
neiben versenyezve, kitűnő-
en szerepeltek.

Legkevésbé a serdülő 
súlylökő fiú csapatunk ver-
senye sikerült: a Somodi Bá-
lint, Zazravecz Tamás, Ba-
log Márton és Előházi Dáni-
el összeállítású csapat 11,72 
méteres átlagteljesítménnyel 
a negyedik helyet szerezte 
meg. 

Érmes pozícióban vé-
geztek viszont az ifjúsági 
gerelyhajító fiúk: Kovács 
Noel, Kovács László és Tóth 
Árpád 42,77 méteres átlag-
gal bronzérmes lett! Tegyük 
hozzá: a három fiúból csak 
Noel „valóban” gerelyhajító 
– ő viszont országos bajnok 
–, míg a két másik verseny-

zőnk fő profilja a súlylökés. 
Ugyanez a csapatunk még 
jobban szerepelt súlylökés-
ben: a fiúk 14,75 méteres át-
laggal aranyérmesek lettek!

A dobogó második fokára 
állhattak fel serdülő súlylökő 
lányaink. A Balog Daniella, 
Gulyás Johanna és Tóth Lilla 
összetételű csapat 9,88 mé-
teres átlageredménnyel szer-
zett ezüstérmet. Johanna és 
Lilla ezenkívül még a serdü-
lő lány gerelyhajító csapat-
ban is szerepelt, ahol 31,89 
méteres átlaggal utasítottak 
mindenkit maguk mögé!

Így a csapatversenyben 
atlétáink egy negyedik, egy-
egy harmadik és második, 
valamint két első helyezést 
értek el, nagyban hozzájá-
rulva ahhoz, hogy az IKA-
RUS BSE csapata – a há-
zigazdák mögött – holtver-
senyben a második helyen 
végzett.

A Hevesi SE Karate Szak-
osztálya május 14-én ren-
dezte meg a Shotokan Ka-
rate Stílusszövetség Regio-
nális Bajnokságát a Heves 
Városi Sport- és Rendez-
vénycsarnokban.

A versenyre 5 stílusszövetség 
(JKA, TSKSZ, SDSZ, IJKA, 
SKS) 19 egyesületéből 170 egyé-
ni és 31 csapatnevezés érkezett.

A nevező csapatok: Agria, 
Andornaktálya, Balkány, Bük-
kalja, Dombóvár, Életforrás, 
Hajdúnánás, Heves, Jászbe-
rény, Kótaj, Maklár, Mezőkö-
vesd, MSKE, Nagykálló, Osto-
ros, Ózd, Parád, Pétervására és 
Szerencs.

A versenyen a szervező he-
vesi klub nevében sensei Lé-
vai Béla köszöntötte a ver-
senyzőket, szülőket, dísz-
vendégeket és a bírói kart. 

Sveiczer Sándor, Heves város 
polgármestere is üdvözölte a 
résztvevőket, majd shihan Ju-
hász Ferenc az MKSZ alel-
nöke nyitotta meg a versenyt, 

ahol három tatamin folytak a 
küzdelmek az egyéni és csapat 
versenyszámokban.

A hevesi mérleg: 6 arany, 18 
ezüst és 34 bronzérem!

A legeredményesebb csapat-
verseny első helyezettje a Heve-
si SE, a második Agria, a harma-
dik pedig Életforrás és MSKE 
csapatai azonos pontszámmal.

A hevesi karate klub volt a legeredményesebb


