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Heves
a megye névadója

Kormánydöntésnek köszön-
hetően mintegy 45 hektár-
nyi, a Nemzeti Földalapba 
tartozó állami földterületet 
hasznosíthat a jövőben He-
ves városa, melynek meg-
műveléséhez az erőforráso-
kat a helyi közfoglalkozta-
tás biztosítja.  Az erről szóló 
szerződést a napokban írták 
alá az érintett felek, a hasz-
nosítás 15 esztendőre szóló 
ingyenes használati lehető-
séget biztosít az önkormány-
zat számára. A részletekről 
Sveiczer Sándor, városunk 
polgármestere tájékoztatta 
szerkesztőségünket.

Folytatás a 6. oldalon

Telekessy István területfej-
lesztési díjakat adományo-
zott Heves Megye Közgyű-
lése,  a Megyeházán öten ré-
szesültek elismerésben. Sza-
bó Zsolt fejlesztés- és klíma-
politikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős 
államtitkár, országgyűlési 
képviselőnk többek között 
az útfelújítások, a megújuló 
közintézmények, beruházá-
sok sikeres kivitelezéséért 
részesült Telekessy-díjban. 

Folytatás a 3. oldalon
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Kedvezőbb pozícióban várja Heves a befektetőket 

Befektetőbarát Település 
címet kapott városunk 

15 évig 
gazdálkodhatunk 

a 45 hektáron 

Területfejlesztési 
díjat kapott 

országgyűlési 
képviselőnk 

Több 100 hevesi lakos vállalhat helyben munkát Újabb nagyszabású beruházás zárult le Hevesen

Munkatársakat keres a büntetés-végrehajtás Energetikai korszerűsítés az EJROK-ban

A vidéki régiókra 
irányuló, egyre 
fokozódó befek-
tetői figyelemre 
reagálva a Nem-

zeti Befektetési Ügynökség 
(HIPA) tavaly ősszel elindí-
totta a Befektetőbarát Telepü-
lés Programot, melynek cél-
ja a települések felkészítése 
a befektetők professzionális 
kezelésére, ezáltal a teljes ha-
zai befektetési környezet ver-
senyképességének fokozása. A 
képzést sikeresen teljesítő 34 
település képviselőinek, közöt-
tük Sveiczer Sándor, Heves vá-
ros polgármesterének is Szabó 
László külgazdasági és külügy-
miniszter-helyettes, valamint 
Ésik Róbert, a Nemzeti Befek-

tetési Ügynökség (HIPA) elnö-
ke adták át az elismeréseket.

A HIPA a nemzetközi befek-
tetőkkel való kapcsolatfelvétel 
és kapcsolattartás mellett a ma-
gyarországi fogadó környezet 
felkészítését is kiemelt céljá-
nak tekinti, a jelentősebb nem-
zetközi beruházási projektek 
ugyanis egyre nagyobb mérték-
ben vidéki városokat érintenek. 

Magyarország kinőtte Buda-
pest-központúságát, a vidéki ré-
giók és települések egyre von-
zóbbak a befektetők számára, 
amit a HIPA 2015-ös eredmé-
nyei is megerősítenek: a 67 sike-
resen végigtárgyalt projekt mint-
egy kétharmadát vidéki hely-
színeken valósítják meg. Éppen 
ezért szükség van a befektetők 
számára vonzó, illetve stratégiai 
elhelyezkedésű települések kép-
viselőinek képzésére és profesz-
szionális felkészítésére is.

Folytatás az 5. oldalon
34 település képviselője vette át az elismerő oklevelet, 

közöttük Heves város polgármestere is

A képen balról: Együd László az EJROK igazgatója, 
Szabó Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselőnk 

és Sveiczer Sándor, Heves város polgármestere

Lezárult a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) Befektetőbarát Település Programja. A 
zárórendezvényen 34 település képviselője vette át a képzés sikeres teljesítését elismerő ok-
levelet Budapesten, közöttük Sveiczer Sándor, Heves város polgármestere is.  A befektetők 
figyelme egyre inkább a vidéki helyszínek felé irányul a jövőben.

Heves városában ötszáz férőhelyes bünte-
tés-végrehajtási intézet épül hamarosan, 
melynek fenntartásához már megkezdődött  a 
munkavállalók toborzása. Az álláshelyekre el-
sősorban a helyi lakosok jelentkezését várják.

A fogvatartotti zsúfoltság csökkentése érdeké-
ben Magyarország Kormánya 2016. és 2019. kö-
zött folytatja férőhelybővítési programját, mely a 
1125/2016. (III.10.) Korm. határozat szellemében 
megszüntetni hivatott a bv. intézetek zsúfoltságát. 

Folytatás a 2. oldalon

A hevesi önkormányzat tulaj-
donában lévő, az Eötvös József 
Református Oktatási Központ-
hoz tartozó épületek energetikai 
fejlesztéseit lezáró avató ünnep-
ségen Szabó Zsolt fejlesztéspo-
litikai államtitkár, országgyűlé-
si képviselőnk, Sveiczer Sándor 
polgármester és Együd László az 
EJROK igazgatója ismertette az 
átadott beruházások részleteit.

Folytatás a 6. oldalon

A hétköznapok hőseit ünnepeltük

Kitüntetett pedagógusaink

Újabb sikeres pályázat:

Felújítják a Körzeti tornatermétMegújul és bővül is
a Városháza mögötti játszótér
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Több 100 lakos vállalhat helyben munkát

Munkatársakat keres a büntetés-végrehajtás: 
hevesiek jelentkezését várják

Folytatás az 1. oldalról
Mindezek eredményeként ha-
marosan megkezdődik a mun-
kavállalók toborzása a Hevesen 
létrehozásra tervezett új bünte-
tés-végrehajtási intézetbe, mely 
várhatóan közel 300 fő részé-
re biztosít munkalehetőséget, 
a felügyelőtől a reintegrációs 
tiszteken át a karbantartókig 
és az adminisztratív dolgozó-
kig. Az álláshelyek betöltésére 
a helyi lakosok jelentkezését 
várják.

Tekintve, hogy a bünte-
tés-végrehajtási szervezethez 
felvételre kerülők egy rendvé-
delmi szerv hivatásos állomá-
nyú tagjai lesznek, mind a ki-
választásukra, mind a szolgá-
latellátásukra különleges, az 
átlagosnál szigorúbb szabályok 
vonatkoznak, melyhez maga-
sabb erkölcsi és anyagi megbe-
csülés párosul. Aki a felvételi 
eljárás során alkalmasnak bi-
zonyul, akár 2016 decemberé-
től megkezdheti a szolgálatba 
lépést megelőző szakmai kép-
zést, majd 2017-től a tényleges 
szolgálatteljesítést.

A hivatásos állománytagok 
döntő többségét képező fel-
ügyelőkkel szemben támasztott 
főbb szakmai elvárások a külső 
és belső objektumvédelem mel-
lett, hogy a fogvatartottak szak-
szerű őrzésével, felügyeletével, 
ellenőrzésével, előállításával és 

foglalkoztatásával biztosítsák az 
intézet biztonságos és törvényes 
működését, egyben tevékenysé-
gükkel elősegítsék a fogvatar-
tottak reintegrációját, a társada-
lomba való visszailleszkedést.  

A legfontosabb feltételek, 
amelyeknek minden jelentke-
zőnek meg kell felelnie:

- magyar állampolgárság és 
állandó belföldi lakhely

- betöltött 18. életév
- érettségi, tiszti beosztásra 

jelentkezőknél felsőfokú vég-
zettség

- büntetlen előélet
- egészségi, pszichikai és fi-

zikai alkalmasság.

A fizikai alkalmassági vizs-
gálat során öt kötelező moz-
gáselemet – többek között fek-
vőtámasz, felülés, ingafutás, 
helyből távolugrás, 2000 m-es 
síkfutás – kell a jelentkezőknek 
meghatározott szinten teljesí-
teni. A követelmények korcso-
portonként és beosztásonként 
vannak megállapítva, a legma-
gasabb elvárásoknak a 29 év 
alattiaknak kell megfelelniük. 

A pályázóknak beosztástól 
függően 6-7 hónapos tanfolya-
mon kell részt venniük a fő-
városban. A hétfőtől-péntekig 
tartó bentlakásos képzésekre 
a büntetés-végrehajtás térítés-
mentes szállást és kedvezmé-
nyes étkezést biztosít.

A büntetés-végrehajtásban 
dolgozók kiemelt juttatások-
ra számíthatnak. A kezdő fi-
zetés tiszthelyettesek esetén 
minimum havi 220 ezer fo-
rint, tiszteknél pedig minimum 
havi 330 ezer forint, amit évi 
200 ezer cafeteria egészít ki. 
Emellett ruházati és lakhatá-
si költségtérítés, mobilflot-
ta-használat, kedvezményes 
üdülési lehetőség és adott eset-
ben szociális támogatás is jár. 
A hivatásos állomány számára 
a börtön stabil, kiszámítható, 
hosszútávra tervezhető munka-
helyet teremt, melyhez képzési 
és előmeneteli lehetőségek tár-
sulnak. 

Aki szeretne a Hevesen létre-
hozásra tervezett büntetés-vég-
rehajtási intézetben munkát 
vállalni, az küldje meg önélet-
rajzát a toborzas@bv.gov.hu 
e-mail címre vagy a 1054 Bu-
dapest, Steindl Imre utca 8. 
címre, de telefonon is érdeklőd-
het hétköznapokon a 06-1/301-
8150-es telefonszámon 08.00. 
órától 11.00. óráig és 13.00. 
órától 16.00. óráig. 

Módosul a településrendezési terv: 
induló beruházások indokolják a döntést 

A Kodály és a Dankó utca mögött épül meg 
a büntetés-végrehajtási intézet
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ha elmúltál 18, 
van érettségid,

büntetlen előéletű
magyar állampolgár vagy.

Várunk 
a büntetés-
végrehajtás

hevesi
csapatába, 

Jelentkezz!

06-1-301-8150  •  www.bv.gov.hu  •  toborzas@bv.gov.hu

Amit kínálunk:

A településszerkezeti terv 
módosításának elindításáról 
döntött Heves Város Kép-
viselő-testülete. A jövőben 
várható beruházások meg-
valósítása indokolja a vál-
toztatást, mely elsősorban 
az ipari park és a leendő 
büntetés-végrehajtási inté-
zet területét érinti.

A településrendezési terv mó-
dosítása 2016. december 31-
ig bonyolítható le. E határidő 
után a településrendezési esz-
közök módosítására már nincs 
lehetőség, csupán új terv ké-
szítésére, ezért javasoltuk a 
tervek azonnali aktualizálását 
– tájékoztatta szerkesztősé-

günket Sveiczer Sándor pol-
gármester.

A helyi grémium Heves Vá-
ros Településszerkezeti Tervé-
nek, helyi építési szabályzatá-
nak és szabályozási tervének 
részbeni módosítását határozta 
el, mely érinti:

• Északkeleti, 31-es főút mel-
letti iparterület bővítése

• Délnyugati, Heves Puszta-
csász városrészi iparterület bő-
vítése, további önkormányzati 
területek ipari területbe sorolása

• Strand és Viczán-tó kör-
nyékének újraszabályozása és 

a Viczán tó melletti terület ki-
alakítása büntetés-végrehajtási 
intézet elhelyezésének megfe-
lelően

• Sportcsarnok és környe-
zetének szabályozása illetve a 
zöldfelületek szabályozásának 
felülvizsgálata a város belterü-
letén

• A külterületi Má-Ü öveze-
tek felülvizsgálata

• Korábbi módosítások át-
vezetése, egységes szerkezetbe 
foglalása

• Területek kijelölése bioló-
giai aktivitáspótlásra

• Utak szabályozásának fe-
lülvizsgálata

• HÉSZ szöveges pontosítása 
megrendelővel egyeztetve.

(Fotó: Balassa GerGely)

Heves város 500 m magasságból 

A
z értesítők nyom-
tatása augusztus 
5-én kezdődött 
meg, ezek kikül-
déséről pedig a 

Magyar Posta gondoskodik.
A több mint 8 millió vá-

lasztásra jogosult személy ér-
tesítője legkésőbb augusztus 
közepéig postára kerül. Ha 
valaki nem kapja meg, akkor 
a helyi választási iroda veze-
tőjénél jelezheti, és új értesí-
tőt állítanak ki neki.

Az értesítő egyértelmű-
vé teszi a szavazás helyét és 
idejét is. Azoknak, akik még 
nem nagykorúak, de az októ-
ber 2-ai népszavazásig betöl-
tik 18. életévüket, ugyancsak 
most kell megkapniuk az ér-
tesítőt.

Áder János köztársasági 
elnök az Alaptörvény, a nép-
szavazási kezdeményezésről, 
valamint a választási eljárás-
ról szóló törvény rendelkezé-
sei alapján – figyelemmel az 
Alkotmánybíróság vonatko-

zó határozatára – döntött az 
Országgyűlés 8/2016. (V.10.) 
számú határozatával elrendelt 
országos népszavazás kitűzé-
sének időpontjáról.

Az államfő – élve köztár-
sasági elnöki jogkörével – 
meghozott határozatával az 
országos népszavazást 2016. 
október 2. napjára tűzte ki, a 
következő kérdésben:

„Akarja-e, hogy az Európai 
Unió az Országgyűlés hozzá-
járulása nélkül is előírhassa 
nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő köte-
lező betelepítését?”

Kvótanépszavazás: 
október másodikán több mint 

8 millióan szavazhatunk 
Már elkezdték kézbesíteni a több mint nyolcmillió válasz-
tó részére az október 2-i kvótaellenes népszavazásról szó-
ló értesítőt. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló külde-
ményében az országos népszavazás kitűzéséről, valamint 
arról tájékoztatja a magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben.



Heves
a megye névadója

2016. augusztus közélet 3Hevesi Hírek

Ülésezett a grémium: fontos ügyekben döntöttek

Egymilliárd forinttal több pénzből 
gazdálkodhatott 2015-ben Heves 

Ismét az önkormányzat üzemelteti a hevesi piacot 

Területfejlesztési díjat kapott 
országgyűlési képviselőnk 

Folytatás az 1. oldalról
Minden évben Telekessy Ist-
vánról elnevezett területfejlesz-
tési díjakat adományoz Heves 
Megye Közgyűlése, a Megye-
házán június végén öten része-
sültek elismerésben. Az elisme-
réseket példamutató, kiemelke-
dő munkájukért, eredményei-
kért érdemelték ki a díjazottak.

Szabó Zsolt fejlesztés- és klí-
mapolitikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős ál-
lamtitkár az útfelújítások, meg-
újuló és korszerű közintézmé-
nyek, beruházások kivitelezé-
séért részesült a díjban. Édes-
anyja és édesapja vette át tá-
vollétében az emlékplakettet és 
az oklevelet. Bujdosó Zoltán, a 
Károly Róbert Főiskola megbí-
zott igazgatója ugyancsak kiér-
demelte a területfejlesztési dí-

jat, csakúgy, mint a Mátra Jövő-
je Turisztikai Egyesület. Flas-
kay István, az egri Hotel Szent 
István vezetője a város idegen-
forgalmi kínálatának színesíté-
séért kapta meg a díjat. A Te-
lekessy-életműdíjat a közgyű-
lés Valaska Józsefnek, a Mátrai 
Erőmű Zrt. felügyelő-bizottsági 
tagjának ítélte idén oda.

A kitüntetéseket Szabó Ró-
bert, a közgyűlés elnöke, dr. Bé-
nyi Szabolcs Tamás és Tóth Csa-
ba alelnökök közösen adták át.

A város tavalyi gaz-
dálkodását tekint-
ve, eddig példa 
nélkül álló, pozi-
tív fejlemények-

ről, adatokról szólt a 2015-ös 
év zárómérlege.

Legutóbbi soros ülésén, töb-
bek között Heves városának 
2015. évi gazdálkodási eredmé-
nyeit tárgyalta a testület.

Mint azt Makó Nándor alpol-
gármester elmondta: „az elmúlt 
év költségvetési gazdálkodásá-
nak értékelése során ismertetett 
számadatok szerint, a tavalyi év 
eddig példa nélkül álló pozitív 
fejleményeket hozott városunk 
számára. A pályázati források 
beérkezésének köszönhető-
en, 40%-kal több pénz került a 
rendszerbe, így a költségvetést 
felfelé kellett igazítani. Heves 
történetében ilyen fejleményre, 
ekkora mértékű éven belüli eme-
lésre még nem került sor.”

– Egyhangú igennel szavaz-
ták meg a képviselők a HEVA 
Kft. 2015-ös beszámolóját és 
2016-os üzleti tervét, ezzel 
egyértelműen kifejezve elis-
merésüket és támogatásukat a 
szervezet működésével kapcso-
latban. A HEVA-hoz hasonlóan 
erős támogatás övezte a Heves 
Média Kft. zárómérlegét és a 
következő üzleti évre vonatko-
zó működési tervezetét is.

A főbb napirendi pontok 
mellett a testület megtárgyalt 
és elfogadott olyan indítványo-
kat is, mint például a közössé-
gi együttélés szabályairól szóló 
rendelettervezet, illetve a pénz-
beli és természetbeni támogatá-
sok rendszerének módosításá-
ról szóló határozati javaslat.

A közösségi együttélés 
alapvető szabályaival ellenté-
tes magatartások általában az 
egyéb önkormányzati rendele-
tekben tilalmazott olyan tevé-

kenységeket fogják át, melyek 
szankcionálására 2012. április 
15-e óta nincs lehetősége az 
önkormányzatnak a szabály-
sértési törvény rendelkezései 
értelmében. Olyan szabályok-
ba ütköző magatartásokról, 
vagy mulasztásokról van szó, 
amelyek bűncselekménynek, 
vagy szabálysértésnek nem 
minősülnek, de a közösségi 
együttélés szabályaival ellen-
tétesek.  A rendeletben a kü-
lönböző közösségellenes ma-
gatartások jogkövetkezményeit 
a testület  differenciáltan álla-
píthatja meg. A bírság össze-
ge a tilalmazott magatartások 
vonatkozásában természetes 
személy esetében 5.000,- Ft 
– 150.000,- Ft-ig terjedhet.  A 
rendelet célja elsősorban a köz-
rend, köznyugalom biztosítása, 
és nem a bevételszerzés – ösz-
szegezte az ülésen történteket 
városunk alpolgármestere.

Hozzátéve: a szociális „háló” 
helyi működtetésével kapcsola-
tos tapasztalatok indokolttá tet-
ték a juttatások rendszerének 
felülvizsgálatát. A benyújtott 
módosítások eredményeképpen 
két újabb támogatási formával 
egészülne ki a helyi rendelet, 
egy természetbeni – időskorúak 
települési támogatása névvel -, 
és egy pénzbeli támogatási for-
mával, amely a szociálisan rá-
szoruló tehetséges gyermekek 
támogatására ad lehetőséget az 
Önkormányzatnak.

– A város elmúlt évi fejlő-
dését ismertető, és a képvise-
lő-testület egyhangú elisme-
rését kiérdemlő beszámoló ki-
emelte a 2014 óta tartó időszak 
gazdasági stabilitását, ame-
lyet súlyos pénzügyi gondok-
kal terhelt gazdasági örökség 
előzött meg, szó esett a tele-
pülésen végbement korszerű-
sítésekről és infrastrukturális 
fejlesztésekről, középületek, 
oktatási intézmények felújítá-
sáról, valamint a helyi lakos-
ság életminőségét javító intéz-
kedésekről – szögezte le Makó 
Nándor.

Egyebek mellett zárszámadással és a városi szervezetek eredményeinek megvitatásával zaj-
lott  Heves Város Képviselő-testületének soros ülése.  A grémium tagjai elfogadták a tele-
pülés 2015. évi költségvetésének végrehajtását, valamint beszámolót hallgattak meg többek 
között a HEVA Kft. és a Heves Média Kft. működéséről. Minderről – az ülést levezető – 
Makó Nándor, városunk alpolgármestere tájékoztatta szerkesztőségünket.

Kiemelte: a keretemelés ré-
vén valamennyi sikeres pá-
lyázó támogató okiratot fog 
kapni. Felidézte, hogy az ott-
hon melege program hűtő- és 
fagyasztógép csere legutóbbi 
pályázatára mintegy 46 ezer 
jelentkezés érkezett a régiók-
ból, több mint 1,5 milliárd fo-
rint támogatási igényre.

A pályázók 75 százaléka 
a kedvezményezett – nagy-
családos és nyugdíjas – cél-
csoporthoz tartozott. Az ál-
lamtitkár hangsúlyozta, a hű-
tőgépcsere digitális pályázati 
rendje úgy módosult, hogy 
az internettel nem rendelke-
ző idősek is tudtak pályázni, 
megbízottak részvételével.

Kérdésre válaszolva Szabó 
Zsolt elmondta, hogy az Otthon 
Melege Programban a hűtőgép-
csere-pályázatra felfüggesztett 
kiírásként kell tekintetni, a pá-
lyázatot újra meg fogják nyitni 
azért, hogy többen kapjanak le-
hetőséget a támogatásra.

Szabó Zsolt azt is közölte, 
hogy a programban a családi 
házak energiahatékonysági 
korszerűsítésére a pályázatot 
2016 augusztus 15-én, hétfőn 

8 órától lehet beadni, a pályá-
zat 5 milliárd forint kerettel 
indul, de igyekeznek pénz-
ügyileg követni az igényeket.

Hozzátéve: a családi házak 
energiahatékonysági korszerű-
sítési pályázatnál –  nyílászá-
rócsere, szigetelés, megújuló 
energia és a fűtés korszerűsítése 
– arra törekednek, hogy minél 
egyszerűbben lehessen pályáz-
ni. Az alprogramban 40-45-50-
55 százalékos támogatásra nyí-
lik lehetőség az 1996 előtt épült 
házaknál, maximum 135 négy-
zetméter lakóterület esetén. A 
pályázatban lehetőség lesz arra 
is, hogy kiskorú felnőtt képvi-
selője adjon be jelentkezést.

Támogatást kap 
minden sikeres pályázó 

Az NFM 1,5 milliárd forintra 
emelte a hűtőgépcsere 

pályázat keretét - jelentette 
be Szabó Zsolt államtitkár 
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az otthon melege 
program hűtő- és fagyasztógép csere legutóbbi lezárt pá-
lyázatának 500 millió forintos eredeti keretét, 1 milliárd 
forinttal, 1,5 milliárd forintra emelte – jelentette be Sza-
bó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős államtitkár.

Április végén úgy határozott 
Heves Város Képviselő-tes-
tülete, hogy felhatalmazza 
Sveiczer Sándor polgármes-
tert a hevesi piacot üzemel-
tető kft-vel kötött szerződés 
felbontására.

Az önkormányzat tehát visz-
szavette tulajdonát, és júni-
us 08-tól  ismét Heves Város 
Önkormányzata működteti a 
piacot.

Természetesen a hevesi piac 
továbbra is változatlan formá-
ban működik, az eddig biztosí-

tott szolgáltatásokkal áll a lako-
sok rendelkezésére.

A jövő évtől azonban már 

komoly fejlesztéseket tervez 
a helyszínen a városveze-
tés, melynek során előnyben 
kívánják részesíteni a helyi 
termelőket, őstermelőket. A 
hevesiek érdeke az első, pá-
lyázati pénzből nagyobb be-
ruházások valósulnak meg a 
jövőben, hogy járásközpont-
hoz méltó környezetben fo-
gadja a térség lakóit Heves 
város piaccsarnoka és kör-
nyezete.



Több közintézmény meg-
újulása után, ezúttal az új-
telepi városrészen található 
rendelő energetikai fejlesz-
tése a terv Heves városában. 
Az épület felújítását célzó 
pályázat beadásáról döntött 
a helyi Képviselő-testület. A 
részletekről Sveiczer Sán-
dor polgármester tájékoz-
tatta szerkesztőségünket.

 H
eves Város Ön-
kormányzata a si-
ker reményében 
az Újtelepi Alap-
ellátás Orvosi 

Rendelő külső határoló szerke-
zeteinek korszerűsítésére, a fű-
tés korszerűsítésére és napele-
mes rendszer kiépítésére nyúj-
totta be pályázatát.

A Képviselő-testület a TOP- 
3.2.1-15 azonosító számú, He-
ves város Újtelepi Alapellátás 
Rendelőinek energetikai fej-
lesztésére benyújtandó támo-
gatási kérelemmel kapcsolatos 
indítványt megtárgyalta és egy-
hangúlag elfogadta – közölte a 
város polgármestere.

A döntés értelmében az ún. 
önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése tárgyú 
program keretében támogatási 
kérelmet nyújtottunk be az új-

telepi városrész alapellátás ren-
delőinek energetikai fejlesztése 
tárgyában. A pályázat tervezett 
becsült összköltsége közel 38 
millió forint, a támogatás inten-
zitása 100 % – tette hozzá a vá-
rosvezető.

– Mindig nagy öröm, ha va-
lami kiemelkedő eseményről, 
pozitívumról adhatunk számot. 
Az idei esztendőben elmond-
ható, hogy közös célkitűzése-

ink, erőfeszítéseink eredménye 
kormányzati segítséggel beérni 
látszik. Megújult többek között 
a 31-es főút, néhány középület, 
valamint a járóbeteg-szakellá-
tó központ is. 2016 áprilisától 
már minden dolgozó és beteg 
élvezheti a korszerű, szépen 
felújított intézmény nyújtotta 
szolgáltatásokat – mutatta be a 
jelentősebb, átadott beruházá-
sokat Sveiczer Sándor.

– Vannak azonban még olyan 
épületek és orvosi rendelők, 
amelyek felújításra várnak, ez-
úttal az újtelepi orvosi rendelőt 
emelném ki. A Területi Operatív 
Programba beterveztük, és sze-
retnénk ezt az épületet is Szabó 
Zsolt államtitkár, országgyűlési 
képviselőnk támogató közremű-
ködésével felújítani – összegez-
te a tervezett lépéseket a telepü-
lés első embere.
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Hevesi vállalkozás nyerte az Év Gyára címet

Újabb középületet tennének rendbe: 

Az újtelepi rendelő felújítása a cél 

Heves városban működő ci-
vil szervezetek támogatásá-
ról döntött a képviselő-tes-
tület.

A 2016. évi költségvetésben el-
különítésre került 1.600.000,- 
Ft a városban székhellyel, vagy 
telephellyel rendelkező egye-
sületek, sportszervezetek, ala-
pítványok, közalapítványok és 
egyházi szervezetek számára a 
város lakosságát érintő progra-
mok lebonyolítására, valamint 
működési költségekre, eszköz-
beszerzésre.

„Az egyesületek, alapítvá-
nyok idei támogatásának mér-
téke megegyezik a múlt évben 

folyósított összeggel. Kiemel-
ném, hogy a helyi civil szféra, 
az egyéni választókerületi kép-
viselői keretekből további hoz-
zájárulásra jogosult az idén is. 
2015-ben az egyéni képviselői 
keretből plusz 1.850.000,- forin-
tot kaptak a hevesi civil szerve-
ződések - tájékoztatta a Hevesi 
Híreket városunk polgármestere.

Ahogyan azt Sveiczer Sán-
dor polgármester az idei Ha-
gyományőrző Civil Napon is 
hangsúlyozta, városunk éle-
tében nagyon fontosak a civil 
szervezetek, munkájukat az 
önkormányzat a számukra ki-
írt pályázatokkal próbálja ho-
norálni. 

A felújítás becsült összköltsége közel 38 millió forint

Elsősorban rendezvényeket 
valósítanak meg a civilek 
az elnyert támogatásból 

HH:  Az elmúlt évben, eddig pél-
da nélküli  elismerést  tudhatott 
magáénak a Hevesen működő 
Prospera Kft. Honnan indult, mi-
lyen profil jellemezte a kezdetek-
ben a vállalkozást? Mióta műkö-
dik a cég?    

B.A.: A Prospera Europe Kft.-t 
2004-ben alapította két magán-
személy, Takács Gábor és jóma-
gam. A cég fő tevékenysége in-
duláskor az üzletviteli és egyéb 
tanácsadás, fő profilja  a pályá-
zatírás volt. Székhelyünk egy bu-
dapesti irodaházban található, itt  
jelenleg is folyik pályázatírói te-
vékenység. 

2010-ben a menedzsment nagy 
volumenű, közel 1 milliárd forint 
összegű fejlesztések megvalósítá-
sa mellett döntött. Első lépésként 
megvásároltunk egy  2,5 hektáros 
iparterületet Hevesen azzal a cél-
lal, hogy fémmegmunkáló üze-
met, gyártócsarnokot építsünk, így 
bővítve a cég tevékenységi körét..   

HH: Mekkora az üzemcsar-
nok? Alkalmaznak megújuló 
energiát a létesítmény üzemelte-
tése  során? 

B.A.: Az üzemcsarnok mérete 
1.200 m2, melyhez tartozik egy 
2 szintes, szintenként 150 m2-es, 
modern irodaépület, ahol kollégá-

ink európai színvonalú körülmé-
nyek között végzik munkájukat.  
Ami a környezetbarát, megúju-
ló energiával történő üzemelte-
tést illeti, megemlíteném, hogy a 
csarnok hőmérsékletét  geotermi-
kus hűtés fogja szabályozni.

HH: Hogyan alakult a munka-
erő-kapacitás az évek folyamán?  
Terveznek létszámbővítést? 

B.A.: A csarnok hivatalos át-
adó rendezvénye 2013. március 
28-án volt, ezt követően 6 fővel 
indult el a munka. A folyama-
tos fejlesztéseknek és a növekvő 
megrendelés-állománynak kö-
szönhetően mára 32 fő gondos-
kodik arról, hogy csúcsminőségű 
termékek kerüljenek ki a gyárból. 
A cég életében a létszámbővítés 
mindennapos kérdés, folyamatos 
a felvétel szinte minden területen. 
Az új kollégákkal szemben leg-
főbb elvárás a lojalitás és a nyi-
tottság az új dolgok iránt, kima-
gasló szakmai tudásukat a folya-
matos képzésekkel, oktatásokkal 
érjük el.

Ügyfélkörünkben döntően né-
met, svájci és osztrák cégek sze-
repelnek, melyek a megrendelé-
sek 50%-át adják, fennmaradó 
kapacitásainkat magyarorszá-
gi multinacionális cégek veszik 

igénybe. Főbb célcsoportunk 
iparág tekintetében az autóipar, 
gépipar, elektronikai ipar, orvos-
technikai ipar. 

HH:  Az év gyára címet érde-
melte ki az önök vállalkozása. 
Pontosan milyen kategóriában?  
Hogyan értékeli ezt ön, mint cég-
vezető?

B.A.: Az elmúlt 3 év alatt olyan 
fejlődésen ment keresztül a válla-
lat, hogy mára a legmegbízhatóbb 
cégek között tartják számon Ma-
gyarországon. A cég kiemelke-
dő teljesítményét a legrangosabb 
elismeréssel, az Év Gyára 2015 
(Fabrik des Jahres 2015) díjjal ju-
talmazták. Ezt az elismerést csak 

olyan cégek nyerhetik el, melyek 
7 felállított kategóriában a legjob-
bak között szerepelnek, és lega-
lább egy kategóriában első helye-
zést érnek el. A Prospera Europe 
Kft. a „Termelés” kategória győz-
tese lett, több évtizedes működé-
si tapasztalattal rendelkező nagy 
multinacionális cégeket megelőz-
ve, továbbá a „Legjobb menedzs-
ment folyamatok” kategóriában 
3. helyen végzett. Ezek együt-
tese alapján a céget egy 15 tagú 
szakmai zsűri a 3 milliárd Ft alat-
ti árbevétel kategóriában a legna-
gyobb elismeréssel méltatta!  

HH:   Mi a siker titka? Alkal-
mazzák-e a korszerű termelés-

ben a ma már szinte mindenna-
pos  Kaizen szemléletet  és a Lean 
módszereket  a gyártási folyama-
tok optimalizálásához? 

B.A.: Szerintem a siker titka, 
hogy megismerjük a vevői igé-
nyeket, és azokhoz igazodva kell 
minőségi munkát végezni." Kül-
detésünk, hogy ügyfeleink számá-
ra határidőn belül, megbízhatóan, 
minőségi munkát végezzünk, ver-
senyképes áron, folyamatos be-
ruházásokkal. Meggyőződésünk, 
hogy a 21. század vállalkozásai 
nem lehetnek sikeresek a Lean és 
az 5S alkalmazása nélkül! 

Az elmondottakhoz hozzá-
tenném még, hogy a Prospera 
Europe Kft. a hatékonyságnö-
velés és a technológiai fejlesz-
tések mellett nagy figyelmet 
fordított arra is, hogy megfelel-
jen a piaci elvárások közé tar-
tozó ISO 9001:2008 minőség-
biztosítási szabványoknak és 
az ISO 14001:2004 környezet-
központú irányítási rendszer-
nek, melyet a német TÜV-SÜD 
auditált. 

HH: Végeztek méréseket  a ve-
vői elégedettség tekintetében?

B.A.: A vevőnek mindig igaza 
van - szinte közhellyé vált mára. 
A Prospera Kft. mindezt komo-
lyan is gondolja, és minden évben 
megkérdezzük ügyfeleinket, mi-
ben voltunk jók, miben lehetnénk 
jobbak. A vevői kritika nem más, 
mint egy díjmentes tanácsadás, és 

a cég nagyon nagy hangsúlyt fek-
tet a vevői elégedettség javítására. 

HH:  A megnyert pályázatok 
mennyiben, milyen mértékben be-
folyásolták a sikeres működést, 
illetve a pozitív gazdasági muta-
tókat?   

 B.A.: A cég gazdálkodási ada-
tai alapján rendkívül stabil, a Bis-
node nemzetközi üzleti informá-
ciószolgáltatója alapján AAA mi-
nősítésű, melyet Magyarországon 
csak a cégek 0,67%-a érdemelt 
eddig ki.

Részben ennek köszönhetően 
és az alaposan kidolgozott üzle-
ti koncepció, beruházási elkép-
zelés alapján, több pályázaton is 
sikeresen részt vettünk. A GOP 
és GINOP kiírások keretében a 
világ legmodernebb japán és né-
met gyártású termelőeszközeit 
és szoftvereit szereztük be, míg 
ÉMOP kiírás keretében ingatlan-
fejlesztést valósítottunk meg si-
keresen. 

HH: Végezetül beszéljünk a jö-
vőbeli elképzelésekről, tervezett 
nagyobb projektekről. 

B.A.: A cég hisz a folyamatos 
innovációban, így az elkövetke-
ző 2 évben további 300 millió Ft-
os fejlesztéssel kívánunk a piaci 
igényekre reagálni. Már az idén 
egy újabb fiber lézergép érkezik  
újabb élhajlítókkal, és a koráb-
bi építési engedélyt megújítva, 
újabb csarnoképítés szerepel a 
terveink között.

A Gyártás Trend újság „Az Év Gyára 2015” címéért több, mint ötven magyarországi vállalat versenyzett, a döntnökök ér-
tékelték több év üzleti eredményeit. A Hevesen lemezmegmunkálással foglalkozó Prospera Europe Kft. a 3 milliárd forint 
alatti kategóriában lett az Év Gyára, mindemellett a termelés kategóriában is győzedelmeskedett. A rangos elismerést ér-
demlő vállalkozás egyik ügyvezetőjével, Böröcz Andrással készített a Hevesi Hírek szerkesztősége interjút.

A Prospera Europe Kft. 
a „Termelés” kategória győztese lett, 

nagy multinacionális cégeket megelőzve
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Kedvezőbb pozícióban várjuk a befektetőket 

Befektetőbarát Település 
címet kapott városunk 

Folytatás az 1. oldalról
Ésik Róbert, a HIPA elnöke a 
díjátadó rendezvény kapcsán 
elmondta: A világgazdaságban 
egyre kiélezettebb harc folyik 
a beruházásokért. A HIPA által 
elindított Befektetőbarát Tele-
pülés Program eredményeként 
a települések magasabb szintű 
támogatást tudnak nyújtani a 
befektetőknek, és így azok na-
gyobb eséllyel választják ha-
zánkat.

A HIPA-ról: a Nemzeti Be-
fektetési Ügynökség (HIPA) 
a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium irányítása alatt mű-
ködő, befeketés-ösztönzéssel 
foglalkozó háttérintézmény. 
A HIPA díjmentes szakmai ta-
nácsadást nyújt az érdekelt 

vállalatok számára egyablakos 
szolgáltatási modellben, támo-
gatja őket a megfelelő telep-
hely kiválasztásában, informá-
ciót ad az állami támogatási 

lehetőségekről, testreszabott 
támogatási ajánlatokat dolgoz 
ki, segít a beruházási projek-
tek megvalósításában és a ha-
tóságokkal folytatott ügyinté-
zésben.

A HIPA által térítésmente-
sen biztosított Befektetőbarát 
Település Program 2015 őszén 
megtartott képzési napjain a te-
lepülések képviselői többek kö-
zött elsajátíthatták az alapvető 
befektetésösztönzési ismerete-
ket, képet kaptak a  befektetői 
látogatások menetéről, megis-
merkedtek a leggyakoribb be-
fektetői kérésekkel, elvárások-
kal. Ezen túlmenően betekin-
tést nyertek a településmarke-
ting, a hatékony kommunikáció 
és hatásos prezentáció, vala-

mint a protokoll eszköztárába 
is. A képzések összeállításánál 
az ügynökség nagy hangsúlyt 
fektetett a gyakorlati tapasz-
talatok átadására, mely ponto-
sabb képet tud festeni a befek-
tetők igényeiről és a velük való 
tárgyalások hatékonyabb lebo-
nyolításáról.

A képzés lezárultával a részt-
vevők egy befektetői előadás-
ból és  stratégiából álló pályá-
zati anyagon mutathatták meg 
felkészültségüket. A beérkezett 
anyagokat a HIPA vezetői mel-
lett külsős szakemberek is érté-
kelték, mely alapján végül 34 
helység képviselője vehette át 
a program sikeres elvégzését és 
a „Befektetőbarát település” cí-
met igazoló oklevelet.

„Mert kell egy kis ener-
gia” címmel nagy érdek-
lődésre számot tartó Ener-
getikai Konferencia meg-
rendezésére kerül sor, 
melynek Heves városa ad 
otthont 2016. augusztus 
18-21 között. A Visegrádi 
országokban megvalósuló 
energetikai fejlesztésekről 
egy közös projekt tudósít, 
melyet Heves, testvérváro-
saival – a szlovákiai Tor-
naljával és a lengyel Su-
lejów-val – együtt hozott 
létre.

- A települések között több 
éves a testvérvárosi kapcso-
lat, mely idő alatt számos 
rendezvényt, programot va-
lósítottunk már meg közö-
sen. Ez a konferencia má-
sodik alkalommal nyújt le-
hetőséget arra, hogy más, 
például az energetikai fej-
lesztések, vagy a környezet-
védelem területén is erősít-
sük az együttműködésünket. 
Ezzel nem csupán az orszá-
gok kapcsolatainak megszi-
lárdítását tűztük ki célul, de 
a tapasztalatcserén alapuló 
energetikai tevékenységek-
kel kapcsolatos lehetőségek 
megismerését is. Mód nyí-
lik arra, hogy a városunkban 
megvalósuló beruházások-
ról beszéljünk, bemutassuk 
a szakembereknek azokat a 
fejlesztéseket, amelyek ki-
hatással lehetnek az itt élők 
életminőségére, és hogy a 
delegációk által képviselt 
városok is bemutatkozzanak 
a szimpózium keretein belül 
– mondta el Sveiczer Sándor 
polgármester.

Az együttműködő telepü-
léseken túl Heves másik két 
testvérvárosát, Gyergyócso-
mafalvát és Breganzét, va-
lamint a kialakulóban lévő 
kapcsolatot erősítve, Fagagna 
küldöttségeit is várjuk az ese-
ményre – tette hozzá a város-
vezető.

Ízelítő a konferencia prog-
ramjából:

2016. augusztus 19. péntek
• 9:30 – 10:30 Konferenci-

anyitó ünnepség – Megnyitó 
beszédet mond Sveiczer Sán-
dor Heves város polgármes-
tere

Napenergia – Egy szlovák 
minta bemutatása – Tornalja 
város bemutatkozása

• 10:50 – 11:30 Megvaló-
sult tervek – megvalósult ál-
mok

Energetikai beruházások 
Heves városában – előadás

Megújuló energiák – len-
gyelországi tapasztalatok be-
mutatása

Energiatakarékos nyílászá-
rók – bemutatkozik a Hevest-
herm

• 11:45 – 12:30 Kitekintés 
az Európai Unió tagállamaira

Célok – tervek – megvaló-
sult álmok

Gyergyócsomafalva – Ro-
mánia

Breganze – Olaszország
Fagagna – Olaszország

A szakmai konferencia záró-
beszédét Szabó Zsolt fejlesz-
tés- és klímapolitikáért, vala-
mint kiemelt közszolgáltatá-
sokért felelős államtitkár tart-
ja, majd átnyújtja a „Napsu-
gár” fotópályázat első három 
helyezettjének a megérdemelt 
díjakat is.

A szervezők a rendezvény-
sorozat keretén belül délután 
a Központi Parkban várják 
az érdeklődőket koncertek-
kel, kulturális és foglalkoz-
tató, látványos és szórakoz-
tató programokkal, helyi és 
sztárfellépőkkel, a nap vé-
gén pedig a fesztivál zárá-
sát “megkoronázó” tűzijá-
tékkal.

A Nemzetközi Visegrádi Alap 
a projekt megvalósítását 13 
000 EUR összeggel támogat-
ja. A megvalósítás időszaka: 
2016. március 01-2016. ok-
tóber 31.

A Nemzetközi Visegrád Alap 
(IVF) alapító okiratát 2000. 
június 9-én írták alá a Viseg-
rádi Négyek (V4) országai, 
Csehország, Lengyelország, 
Magyarország és Szlovákia 
Pozsonyban, ahol a szerve-
zet székhelye is található. Az 
1991 óta működő visegrá-
di együttműködésnek ez az 
egyetlen intézményesült szer-
vezete.

Az Alap fő célja, hogy előse-
gítse és megkönnyítse a V4 
országok közötti szorosabb 
együttműködést a kultúra, a 
versenyképesség fejleszté-
se terén egyéni vagy közös 
kulturális és tudományos 
rendezvények támogatásá-
val, az oktatás és a diákcse-
rék előmozdításával, illetve 
a kölcsönös turizmus fejlesz-
tésével.

Energetikai fejlesztések 
a Visegrádi országokban 
– Konferencia Hevesen 

Állampolgársági 
esküt tett az erdélyi születésű 

Dénes Attila

Ünnepélyes keretek között tett állampolgársági esküt városunk-
ban, Sveiczer Sándor polgármester előtt, a Hevesen élő Dénes 
Attila, aki Erdélyben született – tájékoztatta a Hevesi Hírek 
szerkesztőségét Betenbukné Misi Erika anyakönyvvezető..

Egyszerűsített honosítási eljá-
rás keretén belül tette le az ál-
lampolgársági esküt a hevesi vá-
rosháza házasságkötő termében, 
szülei, a város első embere és az 
anyakönyvvezető jelenlétében 
a 30 esztendős Attila, mellyel a 
magyar állampolgárságot meg-
szerezte, július 28-án.

Az eskü letétele után meg-
hallgattuk a magyar Himnuszt, 
majd a polgármester  köszöntöt-
te az immár teljes jogú magyar 
állampolgárt. Köszöntő beszé-
dében Sveiczer Sándor kiemel-
te:„Ebben az önkormányzat cik-

lusban ez az első állampolgár-
sági eskü, ezért is kiemelkedő 
esemény számomra, és persze 
örömmel fogadjuk Magyaror-
szágon és szűkebb hazánkban, 
Heves városában Dénes Attilát, 
mint magyar állampolgárt.

Ezután a városvezető átadta 
a honosítási okiratot, valamint 
egy kiadványt Heves város tör-
ténetéről. A koccintás után, vé-
gül a Szózat hangzott el.

Megható és felemelő volt az 
állampolgársági eskü letételé-
nek ünnepsége a hevesi város-
házán.

12 tonna e-hulladékot 
gyűjtöttek: több száz hevesi 

élt a lehetőséggel 
12 tonna elektromos hulladék gyűlt össze júniusban vá-
rosunkban, Heves Önkormányzata és a FE-GROUP Zrt. 
sikeres hulladékgyűjtő akcióján. Több százan éltek a le-
hetőséggel, ezek a tárgyak már biztosan nem szennyezik 
környezetünket.

Ismét lakossági elektronikai hul-
ladékgyűjtést szerveztek Heves 
városában. Kovács István kép-
viselő, az akció szervezője el-
mondta, hogy a gyűjtés sikeres 
volt, a várakozásokat is felülmúl-
ta, a begyűjtött elektronikai hul-
ladék mennyiségét tekintve.  12 
tonna e-hulladék – főként televí-
zió, hűtő, monitor, számítógép – 
gyűlt össze.

– A háztartásokban sok, ve-
szélyesnek számító hulladék is 
képződik, amelyet nem szabad 
a szemétgyűjtőbe dobni, ugyan-
akkor elszállításuk gondot okoz. 
Ezért szervezte meg a városve-
zetés újra az eseményt, hogy 
nehogy valamelyik árokparton, 
erdőszélen kössenek ki ezek a 
berendezések, avatatlan kezek 
által szétszedve, súlyosan szeny-
nyezve a talajt a bennük lévő ne-
hézfémektől és egyéb veszélyes 
kemikáliáktól – emelte ki Kovács 
István a Városfejlesztési Bizott-
ság elnöke.

Kovács István koordinátor 
beszélgetésünk végén örömé-
nek hangot adva mesélte: „Na-

gyon sok városlakó üdvözölte 
a kezdeményezést. Tóth Miklós 
képviselőtársammal dolgoztunk 
a csarnoknál és jóleső érzés 
volt látni, hogy rengetegen eljöt-
tek. Egyre környezettudatosab-
ban gondolkodnak a lakosok, így 
egyre nagyobb igény mutatkozik 
az akcióra. Határozottan kifejez-
ték igényüket arra vonatkozóan, 
hogy a jövő évben is szeretnék, 
ha újra megszerveznénk az ese-
ményt.”

Sveiczer Sándor polgármes-
ter szerkesztőségünk kérdésére 
reagálva hangsúlyozta: „Heves 
Város Önkormányzata, a környe-
zettudatosság jegyében szervez-
te az ingyenes lakossági elektro-
nikai hulladékgyűjtést.”

- A csarnok előtti téren ide-
iglenesen kialakított begyűj-
tő-pontra, több 100 személy vit-
te el használaton kívüli elektroni-
kus tárgyait. A korábbi hasonló 
akciók eredményéhez mérten ez 
sikernek könyvelhető el. Szeren-
csére a lakosság is egyre inkább 
környezetkímélő módon gondol-
kodik – értékelt a polgármester.
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Folytatás az 1. oldalról
HH: Milyen előzményei voltak 
annak, hogy a város kezelésbe 
vehette ezt a 45 hektárnyi ter-
mőföldet?

S.S.:  Mindenekelőtt kiemel-
ném  Szabó Zsolt államtitkár 
úrnak, országgyűlési képvi-
selőnknek a térség fejlesztését 
segítő lobbitevékenységben 
betöltött kiemelkedő szerepét. 
Az igényt tavaly nyújtotta be a 
város az állam felé. Az eredeti 
elképzeléseknek megfelelően a 
programban többek között bur-
gonyát, paprikát, paradicsomot, 
uborkát, borsót termelnek köz-
munkásaink az említett földte-
rületeken, amelyekhez már  el-
készült az öntözőrendszer is. 
Menet közben azonban az em-
lített termeszteni kívánt növé-
nyek palettája kibővült egyéb 
konyhakerti növényekkel is.

HH: Milyen jellegűek ezek a 
termőterületek és milyen műve-
lési módok lesznek meghatáro-
zóak a hasznosítás során?

S.S.: A terület művelési ága 
szántó, a tervezett hasznosítá-
si mód: szántóföldi zöldségter-    
mesztés, és szántóföldi nö-
vénytermesztés vetésforgóban. 
A terület hasznosításának cél-
ja kézimunka-igényes növény-                                             
termesztés, amely 8 db azonos 
méretű parcellában történne 
meg a megfelelő vetésforgó ki-

alakításával. Terveink szerint 
a teljes területet elkerítjük va-
gyonvédelmi és vadkár meg-
előzése céljából.

HH: Milyen növények ter- 
mesztésével egészítették ki az 
eredeti elképzeléseket?

S.S.: Az évek óta elhanya-
golt, gazos állapotát szüntetjük 
meg ez évben a területnek. A 
következő években kézimun-
ka-igényes kertészeti kultúrá-
kat kívánunk termeszteni, mint 
zöldségek, de tervezzük gyógy-
növények termelését is.

HH: Hogyan illeszkedik az 
ingyen kapott termőföld meg-
művelésének munkaerőigénye a 
helyi foglalkoztatáspolitikához? 

S.S.: Hevesen a foglalkoz-
tatáspolitikában meghatározó 
szerepe van a közfoglalkoz-
tatásnak. A munkanélküliek 
jelentős része alacsony isko-
lai végzettséggel rendelkezik, 
így szinte egyetlen lehetőség a 
munkaerőpiacon való részvé-
telükre a képzettség nélkül vé-
gezhető agrár szak- és kisegítő 
munkák végzése.

HH: Hány fő foglalkoztatá-
sára nyílik mód az említett ke-
retek között és milyen járulékos 
hatással lesz ez a város életére?

S.S.: „A program segítségé-
vel 69 fő számára teremtünk 
lehetőséget folyamatos munka-
jövedelem-szerzésre, értékte-
remtő munka révén. A zöldség-

növények egy része a gyermek 
és szociális étkeztetésben kerül 
felhasználásra alapanyagként 
vagy friss fogyasztási termék-
ként, a megmaradt részt pedig 
a szabadpiacon kívánjuk érté-
kesíteni. Az értékesítésből szár-
mazó bevételt a közfoglalkoz-
tatási programba visszaforgat-
juk, s további fejlesztésekre, 
alapanyag vásárlásra fordítjuk. 
Megemlítem azt is, hogy Heve-
sen kívül ilyen támogatást a me-
gyében csak Abasár és Bodony 
kapott. Azt gondolom, hogy ez 
nagyszerű alkalom a város szá-
mára, munkahelyteremtés, a 
munkára való szoktatás, integ-
rálódás tekintetében is, melyet 
maximális módon ki kell tud-
nunk használni. 

Térítésmentesen kapott termőterületen dolgozhatnak közmunkásaink

15 évig gazdálkodhat
a 45 hektáron Heves városa

Folytatás az 1. oldalról
- Újabb beruházást zártunk le 
Heves városában, 100 száza-
lék volt a támogatás intenzitá-
sa.  A hevesi középiskolánál az 
első lépést megtettük a felújítás 
érdekében, azonban van még 
több feladat is.

A jövőben nem csak energiát 
takarítunk meg, hanem az ok-
tatási helyiségekben jelentősen 
emelkedik a hőmérséklet, kom-
fortosabb környezetben tanul-
hatnak a diákok, és persze az 
is lényeges, hogy kívülről néz-
ve gyönyörű környezet alakult 
ki – emelte ki Szabó Zsolt ál-
lamtitkár. 

Majd arról beszélt, hogy épül 
Hevesen a büntetés-végrehaj-
tási intézet, ahol mind a szak-
képzést illetően, mind pedig az 
őrök és az ott dolgozók képzé-
sét illetően az iskolára várha-
tóan óriási feladat fog hárulni, 
megnövekszik a tanulók létszá-
ma az intézményben. Azt sze-
retnénk elérni, hogy a hevesi 
középiskola, a város büszkesé-

ge, teljes egészében megújuljon 
2-3 éven belül – tette hozzá.

- Sikerült az Apollo Tyres-
sel jó kapcsolatot kialakítani, 
és itt Hevesen, a középiskolá-
ban ugyancsak létrejön a kép-
zési osztály. Ennek keretében 
az Apollo Tyres felajánlotta, 
hogy gyakorló gépsort hoz He-
vesre, amin a fiatalokat képezni 
tudjuk, így biztos munkahelyük 
lesz.  Egyébként a jövőt illető-
en tárgyalunk több befektetővel 
is. Ha azok a hevesi ipari park 
területén letelepednek, akkor 
abban az esetben is szükség 
lesz a szakember utánpótlásra. 
Egyre növekszik tehát a per-
spektíva, egyre több lehetőség 
nyílik meg a hevesi fiatalok 
előtt, hogy helyben dolgozza-
nak, itt maradjanak a városban, 
helyben éljenek a családjukkal 
együtt – mutatott rá a jövőbe-
li lehetőségekre országgyűlési 
képviselőnk.

KEOP-4.10.0: a projekt so-
rán az Eötvös József Oktatá-
si Központ épületenergetikai 

fejlesztése valósult meg első 
ütemben. 

Az önkormányzati tulajdon-
ban lévő épületek fejlesztésé-
nek hosszú távú célja az ener-
getikai hatékonyság fokozása, 
jelentős energetikai megtaka-
rítás, ezzel együtt az üzemel-
tetési költségek csökkentése. 
Közvetlen célja az épületek új 
hőszigetelt nyílászárókkal való 
ellátása, homlokzati hőszige-
telés megvalósulása, valamint 
fűtéskorszerűsítés, mely kor-
szerű, energiatakarékos sza-

bályozószelepek beépítését je-
lenti. 

A felújítási munkákkal érin-
tett épületek: 

- tornaterem, összesen 800,8 
m2 alapterületű, 

- női szabó szakoktató épület: 
hagyományos téglafalazattal, ha-
gyományos fa fedélszék magas 
tetővel és cserépfedéssel ellátott, 

- tanműhely-sor: acélvázas 
csarnokszerkezet, kitöltő fala-
zattal, hullámpala tetőfedéssel, 
acélkapu bejáratokkal, üvege-
zett acél ablakokkal. 

Az Erdért típusú faház ok-
tatási szárny esetén az összes 
nyílászáró cseréje és a hőszi-
getelések kialakítása is indo-
kolt volt.

A napkollektor: a napkol-
lektorok beépítésével lehető-
ség nyílik további energetikai 
megtakarításokra. A felületek 
a tornaterem déli homlokzatára 
helyezve biztosítanak használa-
ti meleg vízhez energiaigényt, 
hozzájárulva ezzel a projekt 
komplex energiacsökkentő ha-
tásmechanizmusához.

KEOP-5.7.0: Az önkor-
mányzati tulajdonban álló épü-
letek energetikai korszerűsítése 
valósult meg második ütemben. 

Az épületek utólagos külső 
hőszigetelésének, födémszi-
getelésének és a külső nyílás-
zárók cseréjének köszönhető-
en energiatakarékos, modern, 
egységes, biztonságos munka-
körülményeket biztosítva járul 
hozzá a beruházás az eredmé-
nyes munkához, az intézmény 
tanulómegtartó képességéhez, 
az egységes településképhez. 

Az épületek megújultak, a kor-
szerű energetikai jellemzőknek 
köszönhetően a fűtési költségek 
jelentősen csökkennek a jövőben.

A beruházás során három 
épület fejlesztése valósult meg:

- Tündérkert Református 
Óvoda épülete (3360 Heves, 
Szerelem Alfréd út. 19.)

- Dobóczky kúria épület 
(3360 Heves, Dobó út 29.)

- "D" Épület - kazánház, tan-
műhely (3360 Heves, Dobó út 
29.)

Újabb nagyszabású beruházás zárult le:

Energetikai korszerűsítés az EJROK-ban

Újból meghirdette a „Tiszta, vi-
rágos Hevesért” cím elnyerésé-
re szóló pályázatát Heves Vá-
ros Önkormányzata. Amint arról 
Sveiczer Sándor, a város pol-
gármestere tájékoztatta a Heve-
si Híreket, az első ízben 2015-
ben adományozott cím odaítélé-
sével az önkormányzat a tiszta, 
gondozott városkép kialakítását 
és fenntartását szeretné elérni, 
és ezzel a pályázattal a lakossá-
got is ösztönözni környezetünk 
szépítésére.

„A cím odaítélését egyrészt 
azért tartjuk fontosnak, hogy a 
lakosság aktív bevonásával köz-
területeink rendezettebbé vál-
janak, másrészt azon ingatlan-
tulajdonosok, akik saját maguk 
sokat tesznek lakókörnyezetük 
csinosításáért, tisztaságáért, 
elismerésben részesüljenek. 
Ezáltal is szeretnénk ösztönöz-
ni egy olyan versenyt, amely-
nek egyéni győztesei mellett 
az egész közösség a nyertese 
lehet” – hangsúlyozta tavaly az 

önkormányzati rendelet szándé-
kát Sveiczer Sándor.

Az önkormányzat és a Vá-
rosüzemeltetési Bizottság által 
kezdeményezett pályázaton ta-
valy 13-an kaptak díjat.

Városunk képviselő-testü-
letének egy másik döntése is a 
szép, gondozott városkép kiala-
kítását és fenntartását szorgal-
mazta: május 8-án közel 11 ezer 
tő – a város közmunkásai által 
nevelt – muskátli talált gazdára, 
hogy aztán a házak balkonjait, 
ablakait, illetve kiskertjeit díszít-
sék.

Csatlakozzunk minél többen 
a városszépítő akcióhoz, díszít-
se egyre több ház falát a „Tiszta, 
virágos Hevesért” cím! A pályá-
zati adatlapot - mely letölthető a 
heves.hu weboldalról, vagy átve-
hető az önkormányzat Stratégiai 
Irodájában - melléklettel együtt 
2016. augusztus 30. napjáig 
lehet eljuttatni a Hevesi Közös 
Önkormányzati Hivatal Stratégiai 
Irodájához.

Ismét lehet pályázni 
– Kikhez kerül 2016-ban 

a „Tiszta, virágos Hevesért” cím? 

Tavalyi díjazottak
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Nagyszabású járda-felújítási 
beruházás zajlott a nyár folya-
mán, a több körzetben megvaló-
suló fejlesztés számos szakaszt 
érint Heves városában. Kovács 
István a Városüzemeltetési Bi-
zottság elnöke kiemelte, hogy a 
városkép javítása, és a települé-
sen való kényelmesebb, bizton-
ságosabb gyalogos közlekedés 
érdekében újították fel a járda-
szakaszokat.

Igyekszünk minden olyan 
részt, területet rendbe tenni, 
mely a gyalogosan közleke-
dő lakosok számára járhatatlan 
és esztétikai szempontból sem 
megfelelő, rombolja a városké-
pet. Ennek tükrében a jövőben 
folytatni szeretnénk a járda-fel-
újítási munkálatokat – tette 
hozzá a bizottsági elnök.

Az említett személyek, kép-
viselői keretükből ajánlották föl 
a korszerűsítéshez szükséges 
forrást, mely esetenként meg-
haladja a 2 millió forintot is.

A felújításra szoruló szaka-
szok a következő képviselők 
körzeteit érintik:

„Makó Nándor 1. körzet:
– Gyöngyösi út, 1.172.870 Ft 

értékben,

– Szerelem Alfréd út Lottó-
zó előtti terület, 40.640 Ft ér-
tékben, 

– egyéb terület a Szerelem 
A. úton, közel 284.480 Ft ér-
tékben.

Birnbaum István 2. körzet:

– Szabadság út, Erkel lakóte-
lep, 619.353 Ft értékben.

Kovács István 3. körzet:
– Petőfi u., 44.704 Ft érték-

ben,
– Dobó út, 423.672 Ft érték-

ben,

– Brassói u., 436.880 Ft ér-
tékben.

Lányi József 4. körzet:
– Alatka-újfalu, 609.600 Ft 

értékben.
Sveiczer Sándor 5. körzet:
– Bajcsy-Zsilinszky u., 

274.320 Ft értékben,
– Pozsonyi u., 538.885 Ft ér-

tékben.
Tóth Miklós 8. körzet:
– Vásártér út, 274.320 Ft ér-

tékben,
– Károlyi M. út, 75.590 Ft ér-

tékben,
– Mária u., 435.498 Ft értékben,
– Holló u., 238.476 Ft érték-

ben,
– Budai Nagy Antal u., 

897.047 Ft értékben. 

Több száz méter hosszban, 
horganyzott biztonsági kerí-
tés épült városunkban, mely a 
sporttelepet veszi körül. A sok 
éve védelem nélküli terület el-
kerítése közel 5 millió forintból 
valósul meg.

– A Hevesi Labdarúgó Sport 
Club még az elmúlt esztendőben 
adta be pályázatát a sporttelep 
kerítésének felújítására, mely 
pozitív elbírálásban részesült.

A telepen körbefutó kerí-
tésszakasz rendbetételére mint-
egy 3.5 millió forintot nyert 
a szervezet, melyhez Önkor-
mányzatunk biztosította a 1.5 

millió forintnyi önerőt. A be-
ruházás összköltsége tehát 5 
millió forint. A beruházást a 
Városgondnokság dolgozói bo-
nyolították, a kivitelezési mun-
kálatok a HEVA Kft. koordiná-
lásában zajlottak – mutatta be a 
fejlesztés hátterét Sveiczer Sán-
dor polgármester.

A városvezetés fontosnak 
tartja a sportolók, a gyerekek, a 
város sportja iránt elkötelezett 
emberek számára a sportcélú 
beruházások megvalósulását 
éppúgy, mint bármely más tele-
pülésfejlesztést célzó elképze-
lés létrejöttét.

Heves város – kerekezők 
által leginkább látogatott – 
forgalmasabb pontjain ke-
rékpártárolókat alakítottak 
ki az utóbbi hetekben, hó-
napokban, melyek a telepü-
lés arculatához harmoniku-
san illeszkednek.

Így jelentősen több lehetősé-
gük van a városban a kerékpá-
rosoknak biciklijük rögzítésére.

Július közepére a frekventál-
tabb helyszíneken, több mint 
12 esztétikus és praktikus tá-

rolót sikerült telepíteni a Vá-
rosüzemeltetési Iroda koordi-
nálásával.

Több  hasznos és modern ut-
cabútort helyeztek, illetve he-
lyeznek el a napokban telepü-
lésünkön: közel 25 db pad, 45 
kültéri kuka és 15 darab kerék-
pártároló került a közterületek-
re.

A köztéri bútorokat a 
START-mintaprogramban aktí-
van tevékenykedő közmunká-
sok készítik.

Felújították 
a sporttelep kerítését 

Közmunkások által készített 
kerékpártárolók kerültek a közterületekre 

Több járdaszakasz megújult Hevesen – 
Néhány utcában kátyúztak is 

Kedvező áron 
kapható a zöldség 
az önkormányzat 

pavilonjában 
Minden hevesi vásárolhat a közmunkaprogramban ter-
melt zöldségfélékből a „PROFI parkolóban” elhelyezett 
árusító pavilonnál.

A START-program dolgozói, 
a mezőgazdasági mintaprog-
ram keretében – a város saját 
földterületein – több hektáron 
termelnek burgonyát, papri-
kát, paradicsomot, uborkát, 
borsót és egyéb konyhakerti 
növényeket.

A friss zöldségnövények 
kedvező áron vásárolhatók 
meg a katolikus templom 
melletti parkolóban elhelye-
zett árusítóhelynél!

SZOMBATON MINDEN 
TERMÉK 50%-OS KED-
VEZMÉNNYEL VÁSÁ-
ROLHATÓ MEG!

- Nyitvatartási idő
Hétfőtől péntekig: 7.00-

14.00-ig
Szombaton: 7.00-12.00-ig

Térítésmentesen kapott 
termőterületen dolgozhat-
nak a hevesi közmunkások. 
Kormánydöntésnek köszön-
hetően mintegy 45 hektár-
nyi, a Nemzeti Földalapba 
tartozó állami földterületet 
hasznosíthat a jövőben He-
ves városa, melynek meg-
műveléséhez az erőforráso-
kat a helyi közfoglalkoztatás 
biztosítja.  

Értékteremtő munkát 
végeznek START-munkásaink: 

25 pad, 45 kültéri kuka 
és 15 darab kerékpártároló 

került Heves frekventált 
pontjaira

A kültéri hulladéktárolók 
számának növelését 
már több hevesi lakos is 
szorgalmazta
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Újabb sikeres pályázat: 
felújítják a Körzeti tornatermét 

Elkészült a műfüves pálya 
és a lelátó a csarnok mellett 

A sporttelepen már 
befejeződött az 
építkezés, mind-
két pálya 20×40 
méteres.

Az önkormányzat kiemelten, 
évente több mint 10 millió fo-

rinttal támogatja a hevesi spor-
téletet. Ezt a jó szokást folytat-
va, a város sportcélú infrastruk-
túrájának fejlesztését is célul 
tűzte ki.

Az új fejlesztés Heves lab-
darúgó hagyománya, az után-

pótlássport, illetve a tömeg-
sportban részvevő gyermekek 
miatt is kiemelt feladat, mind-
emellett a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez is kiváló lehetősé-
get biztosít.

Fontosnak tartom a sporto-

lók, a gyerekek, a város sport-
ja iránt elkötelezett emberek 
számára a beruházás megva-
lósítását. A Körzeti Tagisko-
lában augusztus elején indult 
el az építkezés. A kivitelezők 
gyorsan dolgoznak, hama-
rosan átvághatjuk a nemzeti 
színű szalagot a sportlétesít-
mények átadásán – szögez-
te le Sveiczer Sándor polgár-
mester.

Korábbi híradásainkban már beszámoltunk arról, hogy két – világítással kombinált – labda-
rúgópálya épül az idén Hevesen, miután a város sikeresen pályázott az MLSZ Országos Pá-
lya-építő Programjának 2016-os ütemében való részvételre. Egyik a Körzeti Tagiskola terüle-
tén, a másik pedig a Sportcsarnok szomszédságában létesül. Az utóbbi mellé lelátót is terveztek.

Közintézményeink energe-
tikai korszerűsítése után, 
újabb régóta várt lépéshez 
érkeztünk. Ismét egy nyer-
tes pályázat lebonyolítása 
indult el Heves városában. 
20 millió forintból újul meg 
a Körzeti Általános Tagis-
kola tornaterme, a pályá-
zathoz szükséges önerőt az 
önkormányzat biztosította 
– tájékoztatta szerkesztősé-
günket Makó Nándor alpol-
gármester, a rekonstrukció 
kezdeményezője.

A Körzeti Tagiskola tornater-
mének felújítása az épületrész-
hez tartozó vizesblokkok bon-
tásával vette kezdetét.

– Még januárban nyújtottuk 
be pályázati kérelmünket a 
Magyar Kézilabda Szövetség 
tornaterem felújítási program-
jára. A beruházás tartalmazza 
a sportpadló felújítását, vala-
mint a tornateremhez tartozó 
vizes blokkok és az öltözők 
rendbetételét is. Fontosnak 
tartottuk, hogy projektterve-
zetünk pozitív elbírálásban 
részesüljön, és nagyon örü-
lünk a sikernek, hiszen így kí-
vül-belül megszépül az iskola 
korszerűtlenné vált épületré-
sze – mutatta be a fejlesztés 

hátterét Makó Nándor, a kör-
zet képviselője.

Azok az intézmények nyújt-
hatták be pályázataikat, akik a 
„Kézilabda az iskolában” prog-
ramban részt vettek, s így a be-
ruházás megvalósulásával to-
vább folytatódhat a sport-pro-
jekt mind lány, mind pedig fiú 
vonalon – hangsúlyozta az al-
polgármester.

„A városvezetés halasztha-
tatlannak vélte a tornaterem re-
konstrukcióját, hiszen közel 40 
éves az épületrész, a külső szi-
getelésen kívül – mely a 2015-
ös év eredménye -, nem történt 
jelentősebb felújítás. Nem túl-

zás azt állítani, hogy használ-
hatatlanná vált a tornaterem, hi-
szen 40 éves linóleumon spor-
toltak a gyerekek, a vizes blok-
kok és az öltöző rendbetétele is 
indokolttá vált” – vázolta fel az 
előzményeket a körzet önkor-
mányzati képviselője.

A tervek szerint az iskolakez-
désre befejeződnek a munkála-
tok, a kivitelezőt a Magyar Ké-
zilabda Szövetség jelölte ki.

– Az iskolánk külső felújítá-
sa és szigetelése után újabb ál-
munk teljesül. A több mint 40 
éves helyiség a huszonnegye-
dik órában kapta ezt a lehetősé-
get. Ebben a tanévben már kri-

tikussá vált a padlózat állapota 
is - emelte ki Sándor Istvánné 
szerkesztőségünk kérdésére re-
agálva.

– Makó Nándor alpolgár-
mester igyekezett a leggyor-
sabb megoldást megkeresni, 
és meg is találta. A nevelőtes-
tület, a diákok és a szülők kö-
rében egyaránt nagy örömet 
okozott a hír. Példaértékű a 
hathatós, segítő közreműkö-
dés gondjaink megoldásában. 
Szokatlan és egyben öröm-
teli érzés számunkra az a fo-
lyamatos odafigyelés, amit az 
elmúlt másfél esztendőben ta-
pasztalunk a városvezetés és 
a térség országgyűlési képvi-
selője részéről – mutatott rá 
Sándor Istvánné. Gondolt itt 
többek között az iskola meg-
újulására, a tornaterem kor-
szerűsítésére, és például a ki-
sebb, de annál örömtelibb, 
emberi gesztusokra is.

Majd zárszóként köszönetét 
fejezte ki Szabó Zsolt államtit-
kár, országgyűlési képviselőnk, 
a városvezetés, Sveiczer Sán-
dor polgármester és Makó 
Nándor alpolgármester irányá-
ba, hiszen – mint mondta – sok 
éven keresztül nem volt részük 
ilyen és ehhez hasonló gondos-
kodásban.

Tájékoztató táblák 
kerültek Alatkára

Virágzó lakó-pihenő övezetté 
tennék a városrészt 

Meglepően kellemes környezet fogadta szerkesztőségünk 
munkatársát alatkai látogatása alkalmával: rendezett 
területek, szépen gondozott virágoskertek, levágott fű, 
tetszetős tájékoztató táblák, felújított járda- és útszaka-
szok, újrafestett buszvárók, jó levegő, nyugalom, látvá-
nyos egyedi kerti bútorok a megfelelő helyen elhelyezve, 
melyeket a város start-munkásai alkottak.

Lányi József képviselő külö-
nös gondot fordít a horgászpa-
radicsomként ismert városrész 
fejlesztésére, képviselői kere-
tét felhasználva, a városveze-
tés támogatásával a háttérben.

A napokban azért kereste fel 
szerkesztőségünket, mert in-
formációs táblákat helyeztek 
el a közmunkások segítségével 
Alatka két pontján. Térkép, a 
városrész történetét és a térség 
idegenforgalmi látványossága-
it bemutató leírás, alkalman-
ként felhívások, hirdetmények 
kerülnének a vitrinbe.

Az idelátogatók, átutazók 
könnyebben tájékozódhatnak, 
valamint a mai kor elvárásai-
nak is megfelelő információs 
hirdetőeszköz áll ezentúl az 
eligazodni kívánók rendelke-
zésére.

– A buszmegállókat újrafes-
tettük, környéküket a kerté-
szetben nevelt virágokkal dí-
szítettük. Közel 350 méteres 
járdaszakaszt aszfaltoztunk 
le, illetve 100 méter hosszú 
és 3.5 méter széles útszakasz 
lett szórt kővel leborítva. 5-6 
közmunkás, tavasz elejétől az 
Eperfesztiválra készült: virá-
gosítottak, rendbe tették a régi 
iskola épületét, a területet, nyí-
lászárókat cseréltek, vakoltak, 
meszeltek, térköveztek és fel-
újították a díszkutat is – mesél-

te lelkesen az elvégzett felada-
tokat a körzet képviselője.

– Szabó Zsolt államtitkár 
úr, országgyűlési képviselőnk 
támogató közreműködésének 
köszönhetően, bizonyára ér-
tesültek már arról, hogy He-
ves városában új – több száz 
főt foglalkoztató – munka-
helyteremtő beruházás való-
sul meg hamarosan, korsze-
rűsödnek az iskolák-óvodák, 
a tervek szerint kiépül a Bo-
conádot és Hevest összekötő 
kerékpárút, valamint megújul 
az Alatkára vezető mellékút, 
így pillanatok alatt eljutha-
tunk Hevesre, csupán pár ki-
lométer a távolság.

Fejleszteni fogjuk a város-
részt. Megteszek a városve-
zetés, polgármesterünk és or-
szággyűlési képviselőnk támo-
gatásával a körzetemért min-
dent, amit tudok, a lehetősége-
imhez mérten. Azt szeretném, 
hogy virágzó lakó-pihenő öve-
zetté váljon Alatka – osztotta 
meg szerkesztőségünkkel el-
képzeléseit Lányi József.

A városvezetés halaszthatatlannak 
vélte a tornaterem rekonstrukcióját 
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A hétköznapok hőseit ünnepeltük

Kitüntetett pedagógusaink 

V
alaki azt kérdezte 
tőlem, hogy me-
lyek azok a tech-
nikai előrelépé-
sek, fejlesztések és 

egyéb dolgok, amivel a pedagó-
gusok munkáját segíteni tudjuk. 
Azt mondtam: nem ez a lényeg! 
A lényeg, az a lélek. Az a lélek, 
amellyel megtöltik óvodáinkat, 
iskoláinkat, nevelési intézmé-
nyeinket és odafigyelnek gyer-
mekeinkre. A felelősség nagyon 
nagy, ami a pedagógusok vállán 
nyugszik, hiszen ők azok, akik 
példát mutatnak, kreativitást, 
odafigyelést, szeretetet, tudást 
adnak át. – hangsúlyozta ünnepi 
beszédében Szabó Zsolt.

Az oktatási és nevelési intéz-
ményeinkben dolgozók munká-
ját, Heves polgármestere is mél-
tatta: „A tudás mindig potenci-
ális tőke az emberek kezében, 
s fokozott felelősség nehezedik 
pedagógusainkra, akiknek ezt a 
tudást közvetíteni kell. Hatal-
mas feladat ez, ami előtt illik 
tisztelegni.”

Sveiczer Sándor kiemelte: 
Heves város vezetése prioritás-
ként kezeli a helyi oktatás hely-
zetének javítását. Ennek érde-
kében a jövőben is elsődleges 

feladatként tartjuk számon az 
oktatási intézmények korszerű-
sítését, hogy a lehető legoptimá-
lisabb feltételek között tanulja-
nak a diákok, dolgozzanak pe-
dagógusaink – tette hozzá.

Ballagó Zoltán, tankerüle-
ti igazgató is az oktató-nevelő 
munka szépségeiről és nehézsé-
geiről szólt köszöntőjében, mely 
után a pedagógusnapi elismeré-
sek, szolgálati emlékérmek át-
adására, valamint gyémánt- és 
aranydiplomás nevelők köszön-
tésére került sor.

Az Eötvös József Református 
Oktatási Központ kitüntetettjei-
nek, Bernáthné Drávucz Ildikó 
kémia szakos tanárnak és Fatul 
József kőműves szakoktatónak 
Együd László, az intézmény 
igazgatója nyújtotta át a díszok-
leveleket.

Az Újtelepi Katolikus Általá-
nos Iskola igazgatója, Bódor Ist-
vánné gratulált Árvainé Lassú 
Rita tanító-német szakos, és Ba-
logh Zoltán matematika-techni-
ka-számítástechnika szakos pe-
dagógusainak.

A Heves Városi Óvodák és 
Bölcsőde Közoktatási Intéz-
mény bölcsődéjében és tagó-
vodáiban dolgozó munkatársak 

Sveiczer Sándor polgármester-
től kapták meg az elismerést. Az 
Arany János úti Tagóvodából 
Gönczi Ferencné, a Csoda-Vár 
Tagóvodából Rédeiné Kozma 
Ildikó, a Kerekerdő Tagóvodá-
ból pedig Kelemen Lászlóné 
óvodapedagógusok részesültek 
a kitüntetésben. A Bölcsőde Ta-
gintézményben dolgozó Ádám 
Nóra csecsemő- és kisgyermek-
nevelő munkáját szintén díszok-
levéllel jutalmazták.

A KLIK tankerületéhez tar-
tozó oktatási intézmények dol-
gozóit Ballagó Zoltán tankerü-
leti igazgató köszöntötte: a He-
vesi József Általános Iskolából 
Kovácsné Sági Judit tanító és 
számítástechnikai tanár szakot 
végzett pedagógust és Labodá-
né Gulyás Zsuzsanna általános 
iskolai tanítót. Megbecsülést 
érdemeltek a Körzeti Tagisko-
la munkatársai, Danczné Ga-
lambos Anna tanító, testneve-
lés szakos és Dányi Márta föld-
rajz-testnevelés szakos tanárok 
évek alatt végzett oktató-neve-
lő munkája is. A Zeneművészeti 
Tagiskola két munkatársa is dí-
szoklevéllel térhetett haza: Bíró 
Ágnes klarinét és szaxofon ta-
nár, valamint az intézmény ve-

zetője, Nagyné Gulyás Katalin – 
aki pedagógusi munkája mellett 
– aktív tagja a város kulturális 
életének is.

Díszoklevélben részesült 
Szabó Andrea Anna, a Benedek 
Elek Általános Iskola műszaki 
szakoktatója.

Szabó Zsolt államtitkár kö-
szöntötte Urbán Imréné gyé-
mánt-, Sztanek Józsefné és Fa-
ragóné Pető Margit aranydiplo-
más pedagógusokat. Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem kitün-
tetést kapott Burom Jánosné, 
a Körzeti Tagiskola matemati-
ka-fizika szakos tanára, Lövei 
János, a Zeneiskola pedagó-
gusa, a Hevesi Fúvós Együttes 
vezetője, Obrcián Józsefné a 
Kerekerdő Tagóvoda óvónője, 
Hajdú Istvánné és Bodor Lász-
ló Istvánné óvodapedagógusok, 
valamint Lukács István László-
né a Csoda-Vár Tagóvoda egy-
kori vezetője.

Az elismerések átadását kö-
vetően az Újtelepi Katolikus Ál-
talános Iskola diákjai varázsol-
tak színházat a terembe a „Mu-
zsika hangja” című zenés darab-
bal, majd terített asztal várta a 
gyermekeink nevelését végző és 
felügyelő ünnepelteket, akiknek 
ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani áldozatos tevékenysé-
gükért, a hevesiek, a szülők, és 
a városvezetés nevében, és kívá-
nunk erőt, elhivatottságot, kitar-
tást munkájukhoz!

Május utolsó vasárnapján a gyerekeket, egy héttel később pedig az őket okító, nevelő peda-
gógusokat ünnepeltük Hevesen. Június 3-án Szabó Zsolt államtitkár, térségünk országgyűlési 
képviselője, Sveiczer Sándor, a város polgármestere és Ballagó Zoltán, a KLIK Hevesi Tanke-
rületének igazgatója köszöntötte a közoktatásban dolgozókat, a megjelent szakembereket és 
a munkájukat segítő kollégákat a Művelődési Központban megrendezett ünnepségen.

Elkezdődött 
a kültéri játékok 
telepítése a Bethlen 
és a Zrínyi úti 
lakótelepek 
játszóterein

Heves város vezetése telepü-
lésünk legkisebb polgáraira 
gondolt, amikor tavaly októ-
berben, egy rendkívüli testü-
leti ülésen arról döntött, hogy 
játszótereket épít és felújít. 
Képviselőink valószínűleg 
szülőként és felelős vezető-
ként is ugyanarra a következ-
tetésre jutottak: a mai aprósá-
goknak éppoly fontos, hogy 
lehetőségük legyen a termé-
szetben való szabad játékra és 
mozgásra, mint előttük bár-
melyik nemzedék gyermeke-
inek.

A grémium döntése után, 
elsőként még 2015 őszén az 
Arany János úti Óvoda ud-

vari játékainak cseréje történt 
meg.

A beruházás-sorozat követ-
kező lépéseként a Sportcsar-
nok előtti terület faépítmé-
nyeinek avatására került sor a 
Retro Majálison.

Most pedig az Arany János 
úti Óvoda és a Sportcsarnok 
után a Bethlen Gábor és a Zrí-
nyi úti lakótelepeken található 
játszóterekre vár a megújulás.

A városvezetés igyekszik 
praktikus ötletekkel is fejlesz-
teni a települést. Azzal a szán-
dékkal építik a játszótereket 
mindenki örömére, hogy mi-
nél több gyermek tudja majd 
használni.

Új egyesület alakult: Alatka fejlesztése a cél

A Heves-Alatka Ha-
gyományőrző és 
Környezetvédő 
Egyesület elnö-
ke, Tóth László-

né érdeklődésünkre elmondta, 
hogy a régi iskolát kívánják 
felújítani, és közösségi házként 
működtetni, melyet a lakosság 

számára gondoltak berendezni. 
Szeretnék, ha igazi közösségi 
térként funkcionálna az épület, 
és szívesen látogatnák a hely-
beliek a közösségépítő progra-
mokat. Az egyesület elképze-
lése az, hogy magára vállalja 
a továbbiakban a hagyomány-
teremtő szándékkal először két 

éve megrendezett Eperfesztivál 
szervezésének koordinálását, 
mely fiataloknak és időseknek 
egyaránt tartalmas szórakozást 
kínál. Mindezek mellett a leg-
kisebbekre is gondoltak az ala-
pító tagok, amikor arra a meg-
egyezésre jutottak, hogy egy 
játszótér megépítését kezdemé-
nyezik.

Az egyesület tagjai: Balázs Jó-
zsef, Bíró Péter, Dobrocsi Kata-
lin Andrea, Kovács Istvánné,  Lá-
nyi József, Mező László, Steczi-
náné Mérten Mónika, Steczina 

Zsolt, Tóth Gábor, Tóth László-
né, Tóth László és Tóth Liliána.

Fejleszteni fogjuk a város-
részt, ezért alakult meg a He-
ves-Alatka Hagyományőrző és 
Környezetvédő Egyesület és 
azért rendezzük meg minden 
évben az Eperfesztivált. Nép-
szerűsíteni, ismertebbé akarjuk 
tenni a térséget, rávilágítva a 
hely adottságából eredő, párat-
lan lehetőségeket kínáló hor-
gászturizmusra is - emelte ki 
Lányi József, az alatkai körzet 
képviselője.

Tizenkét jó szándékú alatkai, illetve a városrészhez valami-
lyen kötődéssel rendelkező tag alapította meg azt az egyesüle-
tet, melynek fő célja az ott élő lakosok segítése, a horgásztavak 
turisztikai népszerűsítése és a településrész fejlesztésében való 
részvétel, elsősorban a pályázatok nyújtotta lehetőségek által.

Az Eperfesztivál is Alatkát népszerűsíti

Megújul és bővül is 
a Városháza mögötti játszótér 
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Kullancs elleni 
védőoltás
A kullancsok által terjesztett vírusos agy-
hártya- és agyvelőgyulladás ellen már 1 
éves kortól adható védőoltás. Ez az oltás 
hazánkban is elérhető.

A kullancsok nagyon sokféle betegséget 
terjesztenek, melyek közül az agyhártya-agyvelőgyulladás a 
legveszélyesebb. Ezt szerencsére védőoltással meg tudjuk előz-
ni. A hosszan tartó védettség kialakulásához 3 oltás szükséges. 
Az első választott időpontban, majd ezt követően 1-3 hónapon 
belül a második oltás. A harmadik oltás 5-12 hónappal a máso-
dik oltás után adandó. Ez 3 évre védettséget ad, akkor kell egy 
emlékeztető oltás és ezt követően 5 évente egy-egy oltás a fo-
lyamatos védelemhez.

Nem csak túrázni szeretőknek, hanem mindenkinek ajánlom 
a kullancs által terjesztett agyhártya-agyvelőgyulladás elleni 
védőoltást, hiszen városi parkban, játszótéren, vidéki környe-
zetben, de akár a ház körüli kertben is szenvedhetünk kullancs-
csípést.

A bőrünkbe kapaszkodott kullancsot minél előbb el kell tá-
volítani. Használhatunk a patikában kapható kullancs eltávo-
lító kanalat, de egy egyszerű szemöldökcsipesz is megteszi. A 
fejénél csípjük meg a kullancsot és egy határozott mozdulattal 
szakítsuk ki. Ha „beleszakad” a bőrünkbe a feje az nem baj, ne 
piszkáljuk, az napok alatt kilökődik, és az nem fertőz. Fontos, 
hogy ne rakjunk semmit a kullancsra és a potrohát ne nyom-
kodjuk, mert akkor kerül belénk a kullancs tápcsatornájában 
lévő kórokozó.

Jegyezzük meg a kullancscsípés helyét, ha napokkal, hetek-
kel később piros folt jelentkezik ezen a területen, akkor fordul-
junk orvoshoz, mert egy másik kullancs által terjesztett beteg-
ségre –Lyme-kórra – van gyanú. Ez a betegség gyógyszerekkel 
jól gyógyítható.

Dr. Szabó János rovata: 3 perc az egészségért

Az idei évtől hevesi szék-
hellyel és kibővült létszám-
mal működik a Dél-Heve-
si Kistérség Gyermekjóléti 
Központja és Családsegítő 
Szolgálata. A családok és 
gyermekek védelme érde-
kében tevékenykedik a he-
vesi járás településein

Az intézmény célja a műkö-
dési területén élő gyermekek 
testi, értelmi, érzelmi és er-
kölcsi fejlődésének, jólété-
nek, a családban történő ne-
velésének elősegítése, sze-
mélyi, vagyoni és egyéb jo-
gainak biztosítása,valamint a 
gyermek családjából történő 
kiemelésének megelőzése. A 
családsegítő szolgálat ennek 
érdekében a kistérség minden 
településén működtet irodát.

A munkatársak az önkor-
mányzati hivatalok ügyfél-
fogadási rendjéhez igazodva 
várják ügyfeleiket.

Ha információra van szük-
sége, tanácsot szeretne kér-

ni, gondja van, segítségre van 
szüksége ügyei intézéséhez, 
nyomtatványra van szüksége, 
vagy egyszerűen csak szeretné 
elmondani a problémáját egy 
szakembernek, akkor forduljon 
bizalommal a családsegítőhöz.

A gyermek veszélyezte-
tettségének megelőzése és 
megszüntetése érdekében jel-
zéssel kell élni a gyermekjó-
léti szolgáltatást nyújtó szol-
gáltatónál. Ilyen jelzéssel és 
kezdeményezéssel bármely 
állampolgár, és a gyermekek 
érdekeit képviselő társadalmi 
szervezet is élhet. Megteheti 
ezt írásban postai úton, e-ma-
ilben, akár névtelenül is.

Jelzését elküldheti a prob-
lémával érintett település csa-
ládsegítőjének, illetve a köz-
pontba, ahonnan továbbítják 
azt az adott településre.

KÖZPONT: 
3360 Heves, Fő út 20. 

Tel.:36/887-622 e-mail cím: 
csgyjsz.heves@gmail.com

Hevesi székhellyel működik 
a családsegítő szolgálat 

S
zabó Zsolt ünne-
pi beszédében Al-
bert Schweitzer 
német teológus, 
orvos gondolatát 

idézte: „Embernek lenni nehéz, 
de másnak lenni nem érdemes.”

Hozzátéve: „Én úgy gondo-
lom, hogy ezt Önök nagyon 
jól tudják, amikor a napjaik so-
rán tűrik a betegek problémáit, 
a gondokat, tűrik a nehéz kö-
rülményeket és a nem egysze-
rű napi munkát. Lehet építeni 
gyönyörű házakat, gyönyörű 
rendelőket, gyönyörű kórháza-
kat, lehet vadonatúj eszközök-
kel fejleszteni, lehet pénzt tenni 
a rendszerbe, lehet bért emelni, 
de mindez nem elég, ha Önök 
nem szívvel-lélekkel dolgoz-
nak, enélkül nem működik ez a 
rendszer.”

Térségünk országgyűlési 
képviselője egy személyes gon-
dolatot is megosztott a jelenlé-
vőkkel: „Az elmúlt időszakban 
a hevesi járóbeteg-szakellátás-
sal kapcsolatban sok minden 
felmerült. Amit ennek kapcsán 
igen határozottan végrehajtot-
tunk, nem volt más, mint egy-
fajta „makarenkói pofon”, hogy 
mindenki vegye tudomásul; a 
hevesi betegellátás nem lehet 
semmiféle érdekek játékszere. 
Ne vigyenek el 4 millió forintot 
a hevesiektől azzal, hogy meg-
szüntetnek rendeléseket! Ne 

csökkentsék az itteni állományi 
létszámot, hanem igenis tartsák 
fenn, amit bevállaltak  és mű-
ködtessék a vállalásuk szerint! 
Összefogtunk a város képvise-
lő-testületével és elindultunk 
egy olyan úton, ahol szerettük 
volna ezt a folyamatot megfor-
dítani.”

– Egerben a főigazgató asz-
szony helyére új főigazgató úr 
került, akivel a tárgyalásokat 
már megkezdtük, ígéretet kap-
tunk arra, hogy minden helyre-
áll.

Az volt a szándékunk, hogy 
rendet tegyünk, biztonságot te-
remtsünk, Önöknek pedig csak 
egy feladatuk legyen, hogy fog-
lalkozzanak a betegekkel, a 
munkájukkal, és végezzék azt 
az áldott, isteni tevékenységet, 
mellyel a betegek gyógyulását 
teszik lehetővé. Mi azt akartuk 
elérni, hogy a heti 4 millió fo-
rintot és a 86 óra mínuszt ellá-
tás szempontjából kapják vissza 
a hevesiek. Nem hagyjuk, hogy 
a Hevesen és Heves környékén 
élők egészségügyi ellátása ve-

szélybe kerüljön, számunkra a 
lakosság érdeke az első – hang-
súlyozta Szabó Zsolt.

– Vannak olyan orvosi ren-
delők, amelyek Hevesen nin-
csenek felújítva, az újtele-
pi orvosi rendelőről beszélek 
konkrétan. A Területi Operatív 
Programba beterveztük, és sze-
retnénk ezt az épületet a képvi-
selő-testülettel együtt felújítani 
– emelte ki az államtitkár.

Sveiczer Sándor polgármes-
ter a település valamennyi la-
kója nevében köszönte meg az 
egészségügyi dolgozók mun-
káját, hiszen hivatásuk a má-
sokon való önzetlen segítésről, 
a folyamatos készenlétről és 
az önfeláldozásról szól. Öröm-
mel tett említést a kormányzat 
egészségügyi dolgozók java-
dalmazásának javítását célzó 
intézkedéseiről, melyek hatá-
rozott mértékben érintik majd 
az egészségügyi dolgozók élet-
színvonalát, lehetőségeit, és 
nem utolsósorban kedélyálla-
potát.

„Reméljük, hogy az egész-
ségügyi dolgozókat értéküknek 
megfelelően becsüli meg a tár-
sadalom. Reméljük, hogy erő-
södik az egészségügy szakem-
bermegtartó képessége, hogy a 
képzett szakemberek hazánk-
ban maradnak, még fontosabb, 
hogy Hevesen maradjanak és 
értünk dolgozzanak”- fejezte ki 
óhaját Sveiczer Sándor.

A köszöntők után az Újtelepi 
Katolikus Általános Iskola di-
ákjainak műsora, majd állófo-
gadás várta az ünneplőket.

Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték Hevesen

„Embernek lenni nehéz, 
de másnak lenni nem érdemes”

Kényelmesen hűsölhetünk a főtéren: 
új padok kerültek a szökőkút köré 

Heves város egészségügyi intézményeinek dolgozóit köszöntötte Szabó Zsolt államtitkár, 
térségünk országgyűlési képviselője és Sveiczer Sándor, Heves polgármestere a magyar 
egészségügy legnagyobb ünnepén, Semmelweis Napon a Művelődési Központban, méltatva 
munkájukat, tolmácsolva a társadalom elismerését és háláját.

Az újtelepi orvosi rendelő komplett felújítását tervezik 
és rendeződik a térségi járóbeteg-szakellátó sorsa is 

– hangzott el az ünnepségen

Heves város nemrég át-
adott látványosságában, 
már a közmunkásaink ál-
tal készített új, kényelmes 
padokon megpihenve gyö-
nyörködhetünk. Több, a 
főtér környezetéhez har-
monikusan illeszkedő 
ülőalkalmatosság került 
közvetlenül a hűsítő szökő-
kút mellé, amely a hevesiek 
közkedvelt találkozóhelyé-
vé vált.

25 db padot, 45 kültéri ku-
kát és 15 darab kerékpártáro-
lót helyeztek el a város közte-
rületein. A köztéri bútorokat a 
START-programban aktívan te-
vékenykedő közmunkások ké-
szítették.

De nemcsak a padok, kukák 
és kerékpártárolók megfelelő 
elhelyezésén dolgoztak, hanem 

folyamatosan zajlik a terület 
rendbetétele, a város arculatá-
nak szépítése, közmunkásaink 
segítségével.

A Föld Napján avattuk az 
évekkel ezelőtt megálmodott 
szökőkutat, városunk új látvá-
nyosságát Szabó Zsolt államtit-

kár, országgyűlési képviselőnk, 
Sveiczer Sándor polgármester,  
képviselőink és a hevesi lako-
sok jelenlétében.

A nyár kezdetén avattuk 
településünk új látványosságát
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Heves díszpolgárát, 
Kő Pál Mestert köszöntöttük

Négy helyi előadó 
csillogtatta meg tehetségét a Trillán 

75. születésnapja alkal-
mából köszöntötte Heves 
város Munkácsy- és Kos-
suth-díjas szobrászát, a 
Nemzet Művészét, Kő Pál 
Mestert Szabó Zsolt állam-
titkár, a térség országgyű-
lési képviselője és Sveiczer 
Sándor polgármester, a 
városvezetés és meghívott 
vendégek jelenlétében.

A
z ünnepségen 
Szabó Zsolt ki-
emelte: „A Jóis-
ten nem minden-
kinek ad olyan 

tehetséget, hogy a benne lévő 
álmokat, gondolatokat valami-
lyen képzőművészeti alkotás-
ban meg tudja jeleníteni. Van, 
aki szépen tud festeni, van, aki 
szépen fényképez, a művész 
úr pedig gyönyörű szobrokat 
és köztéri alkotásokat készít.” 
Országgyűlési képviselőnk a 
művész előtt tisztelegve el-
mondta: „Mi valamennyien 
csodáljuk a művészetet. Ami-
kor megtekintünk egy műal-
kotást, mindig úgy érezzük, 
hogy - ugyan mindenkinek 
mást mond, de mégis - mind-
nyájunknak ugyanaz a gon-
dolat jön át belőle. Úgy vé-
lem, hogy azért csodálatos a 
te életutad, mert ilyen mes-
termű-sorozatot tudtál létre-

hozni, és tudsz teremteni a 
jövőben is számunkra. Büsz-
ke vagyok arra, hogy szűkebb 

hazám lokálpatriótájaként él-
hetek veled és láthatom alko-
tásaidat.”

Szabó Zsolt kifejezte remé-
nyét is, mely szerint a Halász 
kastély felújításával hamarosan 
olyan otthont tudnak a Magyar 
Örökség díjas alkotó műveinek 
teremteni, mely méltó körülmé-
nyek között mutatja be azokat.

Sveiczer Sándor polgármes-
ter elárulta, hogy a készülődést, 
amennyire lehetett, próbálták 
titokban tartani, hogy valóban 
meglepetés legyen, majd pár 
gondolattal ő is csatlakozott 
az ünneplőkhöz: „A hetven-
ötös szám lehet sok, vagy ke-
vés, de úgy gondolom, egy em-
ber életében ez már jelentős és 
nagyon szép kor. Azért jöttünk 
ma itt össze, hogy Kő Pál mes-
tert, Lujost a 75. születésnapja 
alkalmából köszöntsük, és jó 
egészséget kívánjunk neki.”

Az ünnepi eseményen nem 
csupán a 75. életévét betöltött 
Mestert, de feleségét, a szintén 
szobrászművész Halassy Csil-
lát is köszöntötték születésnap-
ja alkalmából. Az ajándékok 
mellett a hatalmas torta sem 
maradhatott el, melynek leg-
főbb dísze Kő Pál Aba Sámuelt 
megformázó köztéri szobrának 
képe volt.

A városunk nemzetközileg 
ismert és tisztelt művészével 
készült születésnapi beszélge-
tést a Hevesi Hírportál webol-
dalunkon olvashatják.

Zamatos és mézédes
A hevesi dinnyetermesztés története 

A helyi termesztésről kevés történeti értékű forrásanya-
gunk van. Az bizonyosnak látszik, hogy a XVII. szá-
zad elején a török által Hevesről kiűzött és a mezőváros 
északnyugati szögletében, a mai Alatka és Boconád kör-
nyékén, az ún. Kis-Hevesre költöző magyar lakosság fog-
lalkozott dinnyével. A jobbágyok a szűzföldek megműve-
lése ellenében ötévi adómentességet kaptak.

Később is e homokos területen, 
a Góbis-halom környékén (a 
legtöbb forrás Gyolyóbis halom-
ként említi) voltak a legnagyobb 
dinnyeföldek. 1772-ben megyei 
közgyűlés foglalkozott az Ür-
ményi Nagy és Szalay családok 
„golyóbis Halmánál” lévő diny-
nyeföldjeinek határvitáival.

A dinnyetermelés talán leg-
dicsőbb korszaka a XIX. század 
közepére esik. A szakértők egy-
mással versengve nemesítenek, 
csak a sárgadinnyének több mint 
kétszáz válfaját ismerték már. A 
mezőgazdasági szaklapokban 
különösen sok – a termesztést 
propagáló – publikáció jelent 
meg. Megalakult a Magyar Diny-
nyész Egylet, mely szorgalmazta 
új fajták telepítését, megindultak 
a dinnyeversenyek, a vetélkedés. 
A kor egyik legszakavatottabb 
dinnyésze Szontagh Gusztáv volt, 
aki „A szenvedelmes dinnyész” 
című, 1854-ben megjelent mű-
vében több, kifejezetten hevesi 
adatot is közölt. A „Hevesi vér-
bélű”-nek nevezett apró fekete 
magvú, vékony héjú dinnyét már 
megkülönböztették a hevesi táj 
többi fajtájától, mint pl. a „Csányi 
görgő”. Nagy sikerrel termelték a 
hevesiek a „Pécsy-dinnyét” is, 
mely nagy tömegű, vastag héjú, 
nehezen romló fajta volt, így jól 
bírta a szállítást.

Mi jellemezte ekkor a terme-
lést? A leírások szerint dinnye-
termesztésre a hevesiek erdőir-
tásokat és gyeptöréseket vá-
lasztottak, esetleg olyan földet, 

amely előtte legalább hat évig le-
gelő volt. Hat-tíz éves forgást tar-
tottak. Tavasszal a földet holdan-
ként osztották fel a parasztok kö-
zött, akik azt feltörték, a haszon-
vételért pénzt fizettek a földbirto-
kosnak, aki a dinnyeszüret után 
azt visszavette, s a következő 
években sokkal nagyobb haszon-
nal termelt búzát és nyári vete-
ményeket, mint a többi földjén. 
A legnagyobb dinnyeföldek ek-
kor is Alatka és a Hercegtag kör-
nyékén voltak. Adataim szerint 
itt nemcsak a földesurak, ha-
nem árendások, bérlők is adták 
további bérletbe a földeket. Do-
bolási jegyzőkönyveink szerint 
évente tavasszal történt a diny-
nyeföldek kidobolása. Ebből az 
időszakból származhat a szólás, 
hogy „Búsul, mint akinek nem 
jutott dinnyeföld”. Figyelemre 
méltó, hogy a doboltatók csak-
nem kizárólag német származá-
sú családok voltak (Mihalik, Ritz, 
Bóta), de alapos következtetés 
ebből csak további kutatás után 
vonható le.

Gyimesiné Gömöri Ilona 
muzeológus

Forrás: Tanulmányok 
Hevesről. 

Heves, 2001. 409-427.
Négy hevesi előadó is be-
került a „Trilla, az élőzene 
versenyé”-nek második for-
dulójába, melyre az ország 
több pontjáról jelentkeztek 
a rátermettségüket bizonyí-
tani kívánó zenészek. Bese-
nyei Veronika Zserbó-díjat 
és az Egri Kulturális és Mű-
vészeti Központ különdíját, 
Farkas József Szepesi-díjat 
és az Egri Zenészek Egye-
sületének különdíját, Lólé 
Adrienn Romantika-díjat, 
Szalkári Réka pedig Bon-
bon-díjat vehetett át pro-
dukciójának elismerése-
ként.

Az Egri Kulturális és Művé-
szeti Központ és az Egri Zené-
szek Egyesülete a Magyar Ze-
neművészek és Táncművészek 
Szakszervezete és a Magyar 
Zeneiskolák és Művészeti Isko-
lák Szövetsége támogatásával 
kétfordulós versenyt hirdetett, 
melyre olyan 16 év fölötti ze-
nészek és énekesek jelentkezé-
sét várták, akik bárzenét, jazzt, 
latin-amerikai zenét, popzenét, 
musicalt, operettet játszanak, 
énekelnek.

A zsűriben olyan elismert 
szakemberek értékelték a ze-
nei tudást, technikai felkészült-
séget, megjelenést, stílust és 
egyéniséget, mint Esze Jenő 
Köztársasági Érdemkereszttel 
kitüntetett, Artisjus- és Wei-
ner Leó-díjas zongoraművész, 
a mostani bárzenész nemzedék 
mestere, Rácz Kati Príma-díjas 
énekes-előadóművész, a jazz és 
pop koronázott dívája, Csonka 
Zsuzsanna operaénekes, mű-
vésztanár, az Opera Nagyköve-
te, a Magyar Állami Operaház 
magánénekese, Mujahid Zol-

tán, jazz énekes, művésztanár, 
a Megasztár első szériájának és 
a Dal 2015 döntőse, valamint 
Szepesi Györgyné zenepeda-
gógus

A bemutatkozási lehetősé-
gen túl értékes nyereményekkel 
térhettek haza azok, akik a má-
sodik fordulóban is bizonyítot-
ták tehetségüket. A versenyzők 
szakmai felkészülését és szelle-
mi, fizikai feltöltődését segítő 
díjak mellett többen újabb fel-
lépési lehetőséget kaptak.

„Az egykori híres klarinét- 
és zongoraművész nevét vise-

lő Szepesi György Bárzenész 
Találkozót már a hatodik év-
ben szerveztük meg Egerben. 
Ehhez társult ötödjére is a 
Trilla – az élőzene versenye. 
A versenyre nagyon sokan 
küldték el videófelvételüket, 
közülük egy előzsűrizés után 
kerültek kiválasztásra azok 
az előadók, akik továbbjutot-
tak a döntőbe. A műfaji meg-
osztottság igen változatos ké-
pet mutatott: az operettől a 
jazzig minden hallható volt 
a színpadon, melyen profesz-
szionális és amatőr előadók 
léptek a közönség és a zsűri 
elé”-avatott be Gonda Lász-
ló, az Egri Zenészek Egye-
sületének elnöke, a verseny 
hevesi származású megálmo-
dója és szervezője az előzmé-
nyekbe.

Gratulálunk minden, a máso-
dik fordulóba bejutott előadó-
nak, különösen a hevesieknek, 
akiknek elegendő biztatást 
adott a zsűritagok véleménye 
és jobbító szándékú kritikája 
ahhoz, hogy még több ilyen, 
és hasonló megmérettetésen vi-
gyék hírül: városunk bővelke-
dik tehetségekben!

Szalkári Réka és Farkas 
József, a „Trilla” díjazott 

hevesi zenészei
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Hevesi Hírek
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Az ország egyik legkiterjedtebb tanácsadói és képvi-
seleti hálózatának bővítésével Heves lakói mostantól 
még könnyebben tájékozódhatnak a személyre sza-
bott igényeket kielégítő biztosítási és megtakarítási 
lehetőségekről, a Generali Biztosító ugyanis megnyi-
totta legújabb képviseletét a településen. A társaság 
célja, hogy az ország valamennyi járásában jelen le-
gyen, hiszen a cég filozófiája szerint a személyes ta-
nácsadást semmi sem pótolhatja.

A Generali Biztosító szerint a minőségi ügyfélki-
szolgálás érdekében a személyes kapcsolattartás nem 
helyettesíthető, hiszen a termékek, szolgáltatások és 
az összetett, személyre szabható biztosítási megoldá-
sok alapos megértéséhez szükség lehet a felkészült 
tanácsadók segítségére. Amit a Generali kutatása sze-
rint valóban igényelnek az ügyfelek: bár a relatív több-
ség (~50%) a tájékozódáshoz igénybe venne online 
felületeket, szerződését mindenképpen személyesen 
kötné meg, míg ötödük mindent személyesen intézne.

A biztosítótársaság számára tehát kiemelten fon-
tos, hogy közvetlen jelenlétének köszönhetően, piacait 
megismerve az ország minél több településén a helyi 
igényeknek megfelelő biztosítási szolgáltatásokat nyújt-
son, és ezzel az ott élő embereket és a helyi intézmé-
nyeket fenyegető kockázatokat kezelje és csökkentse. 
A Generali több mint 3.100 településen biztosítja ügy-

feleit; több mint 210 képviseleti pontból álló értékesíté-
si hálózatának további bővítése és minőségi fejlesztése 
pedig egyértelmű prioritás a cég számára 2016-ban.

GENErALi BizToSÍTó – HEvES
Bár a biztosító korábban is jelen volt a városban, az új 
képviseleti pont segítségével a Generali Biztosító még 
inkább része lehet a település életének. Megismerheti 
a helyi igényeket, élethelyzeteket, és ezekre személy-
re szabott megoldásokat tud ajánlani.

A képviseleti ponton a Generali Biztosító, lakossági 
biztosításai mellett a Generali Nyugdíjpénztár, a Gene-
rali Egészségpénztár, az Európai Utazási Biztosító és 
Europ Assistance biztosítási megoldásai is elérhetőek.

A hevesi képviselet elérhetősége: Székely Zoltán-
né Zsuzsa képviselet-vezető (36-20/482-3001, 3360 
Heves, Fő út 8.)

Generali: országszerte személyesen

Új képviseleti pont nyílt Hevesen

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat hevesi csoport-
ja június 9-én zarándo-
kutat szervezett Mátrave-
rebély-Szentkútra, Nemzeti 
Kegyhelyünkre. Máltás ön-
kéntesek – dolgozók, idős 
egyedülálló és családos test-
vérekkel –, mintegy 47 fő 
látogatta meg e csodálatos 
környezetben található bú-
csújáró helyet.

S
zentkúton az emlé-
kezet immár nyolc 
évszázada azt a 
tapasztalatot hor-
dozza, hogy itt az 

ég és föld összeér, mert a törté-
neti időben – így napjainkban is  
– megtapasztalható Isten közel-
sége és jósága. Ezért ez a hely 
kapuja a mennynek, ahol azt 
elővételezzük, amit a Szentírás 
az utolsó ítéletről állít: az Úr-
isten megbocsát, táplál és meg-
szólít minket a gyónáson, szent-
misén és prédikáción keresztül.

„A hagyomány szerint Szent 
László király ellenségei elől 
menekült 1091-1092-ben, ami-
kor egy szakadék fölé ért, és 
Szög nevű lovával átugratott a 
szakadék másik oldalára. Ekkor 

a ló patájának nyomán felfakadt 
az első szentkúti forrás. Ebben 
az időben a szájhagyomány sze-
rint egy verebélyi pásztor néma 
gyermeke ivott a forrás vizéből, 
majd beszélni kezdett. A csodát 
a Szűzanyának tulajdonították. 
A zarándoknép évszázadok óta 
hívő áhítattal innen merít vizet. 
Az első csoda képi ábrázolását a 
kegytemplom főoltára fölött ta-
láljuk.” (Nemzeti Kegyhely ki-
advány)

Ezen a szombaton a „Szere-
tetláng Mozgalom” találkozója 
volt, a 11 órás szentmisét Bosák 
Nándor püspök úr tartotta. „A 
Szeretetláng maga Jézus Krisz-

tus – Isten túláradó kegyelme”, 
mely a hitünk által a Szentlé-
lek erejével megérint bennün-
ket és Isten szeretete működik 
általa bennünk. Minden élmény, 
amely lelkünkben megszületik, 
az Isten megszólítása – ne félj, 
veled vagyok! A tűz a Szentlé-
lek kiáradását jelképezi, mellyel 
megérinti ajkunkat, szívünket, 
hogy ezzel az Istenből szárma-
zó erővel élni – szeretni, meg-
bocsátani – tudjunk. A lélekkel 
való töltekezés, gazdagodás, is-
teni adakozás.”

Valóban mindannyian tölte-
keztünk szellemiekkel, lelkiek-
kel, hiszen a csodálatos termé-

szeti környezet, a szabadtéri ol-
tárt körülvevő mozaik kompozí-
ció, mely 2014-ben lett felszen-
telve, a szép idő, a szentmise és 
a prédikáció, az imádságok, a 
Szeretetláng Mozgalom résztve-
vőinek tanúságai, mint egy eme-
lőgép, úgy emelték fel lelkün-
ket, hogy alázattal leborulva ad-
junk hálát életünkért, szerettein-
kért, hazánkért. Hálatelt szívvel, 
örömmel értünk otthonunkba a 
kora esti órákban. Köszönjük a 
Máltai Szeretetszolgálatnak és 
minden kedves támogatónknak 
ezt a zarándoklehetőséget!

dr. Kürtiné M. Anna
MMSZ csoportvezető

Zarándokút Mátraverebély-Szentkútra 

Nagy István plébános köszöntötte a megjelente-
ket, mondott ünnepi beszédet és imát az Anna-te-
lepi keresztnél 2016. július 30-án. 

A hevesi katolikus egyház hívei minden évben 
ellátogatnak a feszülethez, amit az Anna-telepi 
szőlősgazdák állíttattak még 1913-ban. 

A több mint 100 éves szakrális emlék évekkel 
ezelőtt elhagyatott, rossz állapotban volt, míg Lá-
nyi József, Barna József és Farkas Antal földtu-
lajdonosok kezdeményezésére és támogatásával 
felújították, hogy ismét eredeti állapotában tündö-
köljön.

Megemlékezés az Anna-telepi keresztnél

MINDEN KISTERMELŐT, VÁSÁROZÓT    
ÉS LÁTOGATÓT VÁLTOZATLAN 
NYITVATARTÁSSAL ÉS BÉRLETI 
DÍJAKKAL VÁR A HEVESI PIAC. 

ŐSTERMELŐKNEK: 
KERESKEDŐKNEK: 
HAVI ASZTALBÉRLET:                   
TEHERAUTÓ HELYFOGLALÁS:          
SZEMÉLYAUTÓ HELYFOGLALÁS: 
UTÁNFUTÓ HELYFOGLALÁS:  

250, FT/MÉTER
400, FT/MÉTER

1.500, FT/ASZTAL
 600, FT/NAP
400, FT/NAP
 300, FT/NAP

HEVESI PIAC

PIAC NYITVATARTÁS:

PIACCSARNOK NYITVATARTÁS:

PIACTÉR BÉRLETI DÍJAK:

A CSARNOK ÉPÜLETBEN 
ÜZLETHELYISÉGEK KEDVEZŐ 

FELTÉTELEKKEL KIADÓK

A HÉT MINDEN NAPJÁN LEGYEN                        
ÜGYFELÜNK, LÁTOGATÓNK!

HEVA K.
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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 júniusában született hevesi lakosok:
Bálint Adél (an: Ragó Rita) Brassói utca
Bors Tímea Alexandra (an: Illés Dóra) Sárgapuszta
Konkoly Marina Kiara (an: Berki Viktória) Kodály Z. utca
Oláh Csaba József (an: Oláh Csilla Margit) Dankó utca
Nagy Adrienn Vivien (an: Horvát Edina Olga) Kodály Z. utca
Koncsik Hanna Evelin (an: Koncsik Kitti) Bútelki utca
Lólé Dávid Nataniel (an: Szűcs Judit) Fő út
Elhunytak:
Katona Józsefné (szül: 1933) Fő út
Csepcsányi Istvánné (szül: 1930) Erdőtelki utca
Birinyi Joachimné (szül: 1933) Somogyi utca
Nejkovné Grónás Mária (szül: 1957) Rózsa utca
Király Ferenc (szül: 1942) Apponyi A. utca
Kovács Józsefné (szül: 1930) Vértanú utca
Kóczián József István (szül: 1948) Egri utca
Kakuk Miklós (szül: 1936) Somogyi utca
Boros László (szül: 1939) Semmelweis utca
Soós Tamás (szül: 1950) Gyöngyösi utca

1. Melyik hevesi telephellyel rendelkező vállalkozás kapta meg „Az 
Év Gyára 2015” címet. Kik az alapítók?

    ..............................................................................................
2. Ki szerezte meg a magyar állampolgárságot Hevesen 2016 jú-
liusában?

    ..............................................................................................
3. Melyik két helyszínen kezdődött el műfüves pálya megépítése?

    ..............................................................................................
4. Melyik két szervezet nevéhez köthető az e-hulladékgyűjtési akció?

    ..............................................................................................
5. Mi a „Tiszta, virágos Hevesért” pályázat beadási határideje?

    ..............................................................................................
Minden kérdésre megtalálja a választ a Hevesi Hírek augusztusi 
számában. Kellemes olvasást kívánunk!
A megfejtéseket kérjük a Hevesi Hírportál facebook oldalára üze-
netben elküldeni névvel, címmel és telefonszámmal, illetve postai 
úton – szintén névvel, címmel, telefonszámmal - a 3360 Heves 
Erzsébet tér 2. sz. címre. A borítékra kérjük, írják rá: „HH KVÍZ” 

Beküldési határidő: 2016. augusztus 30.
Előző számunk nyertese: 

Nemes Zoltán, Heves, Marci út 19. Gratulálunk!
Nyereménye: az ÜVEG-PORCELÁN-AJÁNDÉK-VIRÁG ÜZLET által 
felajánlott 5.000,- Ft-os vásárlási lehetőség. 

BÖNGÉSSZEN ÉS NYERJEN
KVÍZ
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Ünnepeltek az ország 
legsportosabb települései

Megújult kerettel az NB II-ben folytatják 
a versenyzést a hölgyek

Átadták a „Magyarország 
Legsportosabb Települé-
se” díjakat. Az idei Kihívás 
Napján résztvevő települé-
sek közül, Heves azon ak-
tív városok sorában volt, 
akik nem maradtak juta-
lom nélkül. 150.000 Ft ér-
tékű utalványt nyertünk, 
melyből a tervek szerint az 
önkormányzat sporteszkö-
zöket ajándékoz azoknak 
a szervezeteknek, cégeknek 
és intézményeknek, akik a 
program részesei voltak

A „Magyarország Legsporto-
sabb Települése” díjakat hét 
kategóriában ítélték oda az 
idei Kihívás Napján résztvevő 
települések közül a legaktívab-

baknak. Heves városa azon te-
lepülések sorában volt, melyek 
bár kategóriájukban nem értek 
el dobogós helyezést, még-
sem maradtak jutalom nélkül: 
150.000 forintot kaptunk aktív 
szereplésünk zálogaként.

„Az utalványból vásá-
rolt sporteszközöket azoknak 
az intézményeknek, cégek-
nek és egyesületeknek adjuk 
át, akik ezen a napon aktívan 

hozzájárultak településünk si-
keréhez.”- tájékoztatta a He-
vesi Hírek szerkesztőségét 
Sveiczer Sándor polgármester.

Ezek a következők voltak: 
Prospera Europe Kft., He-
vestherm Kft., Hevesgép Kft., 
Körzeti Általános Iskola, He-
vesi József Általános Iskola, 
Újtelepi Katolikus Általános 
Iskola, Benedek Elek Általá-
nos Iskola, Eötvös József Re-
formátus Oktatási Központ, 
Kerekerdő Tagóvoda, Cso-
da-Vár Tagóvoda, Tündérkert 
Református Óvoda, Heves 
LSC Csapata, Heves SE Fel-
nőtt Férfi Kézilabda Csapata, 
Heves Amatőr Női Kézilabda 
Csapata.

Az ország legnagyobb sza-

badidős eseményén több mint 
900 ezren sportoltak. A ren-
dezvénysorozat célja a lakos-
ság figyelmének felhívása a 
sportra, a közösségi játékok-
ra, az egészséges életmódra, 
és kedvteremtés a rendszeres 
sportoláshoz. Május 25-én a 
legkisebb falvaktól kezdve, a 
nagyobb városokig, a megye-
székhelyektől a fővárosig tö-
megek vettek részt. A bene-
vezettek lélekszáma több mint 
1,5 millió fő, a ténylegesen 
sportolók száma 920.3376 fő 
volt.

„Remélem, Heves városa a 
2017. évben „Magyarország 
Legsportosabb Települése”-i 
között fog szerepelni”- fejezte 
ki óhaját városunk első embere.

Heves is a díjazottak között volt 

Fentebb lépett Makó kézilabda csapata

 Makó Nándor 
edző kérdés-
re reagálva el-
mondta: „Rend-
kívül nehéz cso-

portba kerültünk, hiszen ellenfe-
leink többsége komoly játékerő-
vel rendelkezik, vagy eredmé-
nyesen erősítették meg keretüket 
a 2016/2017-es bajnoki évadra. 
A felkészülést július végén kezd-
tük a hölgyekkel, heti 4 alapozó 
edzéssel, augusztusban ettől töb-
bet tréningezünk, szeptembertől 
állunk vissza a heti 4 foglalko-
zásra.”

A fiatal, zömmel középisko-
lás keret együtt maradt, erősí-
tésként Egerből érkezett hoz-
zánk - kettős igazolással - Ké-
pes Cintia, és a hevesi nevelé-
sű Mészáros Dorina, a kapuba 
pedig a füzesabonyi Szűcs No-
émi, aki a közelmúltban meg-
határozó tagja volt a hevesi női 

kézilabdának – szögezte le az 
edző.

Majd hozzátette, hogy az ifjú-
sági csapat a „Kézilabda az Is-
kolában program” Körzeti Ál-
talános Tagiskola diákjai, edzői 
segítségével készül a sok uta-
zással járó szezonra. A nyár vé-
gén már többségbe kerülnek a 
labdás gyakorlatok, edzőmecs-
csek. Szeretnénk Hevesen tornát 

szervezni a felnőtt és ifjúsági 
csapatnak is - emelte ki a tréner.

 - Örülök, hogy 7 év után újra 
NB II-es női mérkőzéseket lát-
hatnak Hevesen a kiváló han-
gulatot keltő szurkolók. Bízom 
benne, hogy sikeresen tudunk 
együtt dolgozni a játékosokat 
adó iskolákkal, a  szülők, vál-
lalkozók, Önkormányzat segít-
sége mellett, s így sikerül ki-

vívni a bennmaradást a sportág 
harmadik vonalában! A szezon 
első meccsét Bőcsön játsszuk, 
a 2. fordulóban a Hajdúböször-
ményt látjuk vendégül. Szep-
tember 25-én vasárnap, 15 óra-
kor a felnőttek, 17 órakor az 
ifjúságiak lépnek pályára. Vár-
juk a kézilabdát szerető szurko-
lóinkat – tájékoztatta szerkesz-
tőségünket Makó Nándor. 

A Hevesi SE női kézilabda 
csapata az NB II Észak-ke-
leti csoportjába nyert beso-
rolást a Bőcs, Hajdúböször-
mény, Miskolc, Ózd, Debre-
cen, Nyíregyháza, Vásáros-
namény, Felsőzsolca, Mező-
keresztes, Mátészalka, Fü-
zesabony társaságában.

Az öröm pillanata 
egy sikeres viadal után

(a Fotó aZ elmúlt Bajnoki sZeZonBan késZült)

EJROK sikerek a diákolimpián 
A székesfehérvári Atlétikai 
Diákolimpia Országos dön-
tőin a hevesi Eötvös József 
Református Oktatási Köz-
pont versenyzői a IV-V-VI. 
korcsoportban számos fi-
gyelemre méltó eredményt 
értek el.

1. HELyEzETT: Kovács Noel ge-
relyhajítás 61.90 m, Szatló Nóra 
súlylökés 14.75 m

2. HELyEzETT: Szatló Nóra ge-
relyhajítás 45.36 m, Somodi Bá-
lint súlylökés 15.75 m, Kovács 
László súlylökés 16.59 m, 
Sípos Csenge 100m 12.85 
mp, Horváth Nikolett- Együd 

Luca- Víg Zsanett- Sípos Csen-
ge 4X100m 49.94 mp
3. HELyEzETT:  Balogh Daniella 
súlylökés 11.69 m

4. HELyEzETT: Együd Luca 200 
m 26.68mp
5. HELyEzETT: Együd Luca 400 
m 58.97 mp, Holló Henrik súly-
lökés 14.60 m, Víg Zsanett 100 
m 13.03 mp

7. HELyEzETT: Víg Zsanett 
200m 26.57 mp, Együd Lu-
ca-Horváth Nikolett- Víg Zsanett 
– Sípos Csenge 4X400 m 

4.12.7 mp

A versenyzők felkészítését 
Kovács Gyula és Együd László 

végezte.

Futóversennyel vette kezde-
tét a II. Eperfesztivál. A dí-
jazottaknak Szabó Zsolt ál-
lamtitkár, országgyűlési kép-
viselőnk gratulált. A verseny-
zők Kovács István képvise-
lő segítségével startoltak el 
a hevesi Városháza elől, s a 
10 kilométeres táv megtétele 
után, Alatka központjában, az 
egykori iskola udvarán értek 
célba. .

 
A FUTÓVERSENy 
EREDMÉNyEI:
30 év alatti lányok:
Leel-Ősy Ágnes, Forgács 
Viktória, Juhász Fanni
30 év alatti fiúk:
Uzelman Ádám, Guba Má-
tyás, Tóth Péter
30 év feletti nők:
Balázs Boglárka, Molnár 
Gabriella, Mlinkóné Barzsó 
Mária

30 év feletti férfiak:
Nagy András, Vágó Miklós, 
Tomik Balázs

Az 1. helyezettek 15.000,- Ft, 
a 2. 10.000,-Ft, a 3. helyezet-
tek pedig 5.000,- Ft értékű 
Expert-utalvánnyal térhettek 
haza. Ezúton köszöni Heves 
Város Önkormányzata a fel-
ajánlást.

„Kergetőzéssel” 
indult a fesztivál
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Veretlenül tért haza a Sulikézi-feszti-
vál utolsó állomásáról június közepén 
a Körzeti Általános Tagiskola legkisebb 
kézilabdázó fiú és lány csapata. 1100 
gyerek vett részt a fesztivál zárásán, a 
Nemzeti Kézilabda Akadémia újonnan 
elkészült sportcsarnokában, Balaton-
bogláron. 

Az edzők, Danczné Galambos 
Anna és Lászkáné Vona Krisztina, va-
lamint a szülők lelkesítése meghozta a 
várt sikert. Élményekben, sikerekben 
gazdagon érkeztek meg a kisdiákok, 
ezzel is erősítve városunk sportéleté-
nek jó hírét.

A vecsési Airport Hotel adott 
otthont az országos játékveze-
tők és asszisztensek nyári fel-
készítő táborának, melyen a 
profi sípmesterek mellett az NB 
I-es és NB II-es kerettagsággal 
rendelkezők vettek részt. A tá-
borzárásra egy hevesi játékve-
zető – Ducsai József – is öröm-
mel tekinthetett vissza.

Ducsai József számára már 
az is meglepő volt, hogy meg-
hívást kapott Vecsésre. A 38. 
évében járó játékvezető úgy 
gondolta, hogy életkorából 
adódóan már bezárult számára 
egy kör, nincs realitása a fel-
jebb lépésnek. A 2015/2016-
os szezonban nem panaszkod-
hatott küldésére. A huszonhá-
rom harmadosztályú mérkőzés 
vezetése mellett, tíz alkalom-
mal tartalékként vett részt NB 
II-es bajnoki találkozókon. A 
2012-es év legjobb megyei já-

tékvezetőjének megválasztott 
hevesi illetőségű sportember 
helyén kezeli a sikert. Tisztá-
ban van azzal, hogy FIFA já-
tékvezető már nem lesz belőle, 
viszont hét szép esztendeje le-
het ezen a szinten is. Egyértel-
mű célja, hogy ne átszállójegy-
gyel rendelkezzen a második 
vonalban.

Sulikézi-fesztivál: remekeltek a Körzeti kézisei

Ducsai József NB II-es 
játékvezetőként folytathatja 

a jövőben pályafutását 

Szezonkezdésre készülnek Heves férfi kézilabdázói 

A csapatunkban személyi vál-
tozás nem történt, 1-2 játékos-
nál a kézilabdán kívüli egyéb 
elfoglaltságok jelentenek szer-
vezési kihívást. Az MKSZ je-
lentősen változtatott a csopor-
tok összetételén, a mi északi 
csoportunkat erős, nagyjából 

azonos, jó képességű alakula-
tok alkotják. Mindezek ellenére 
bízunk a sikeres szereplésben. 

Junior csapatunknál a korha-
tárok miatti „kiöregedés” csök-
kentette keretünket, és még 
sérülés is súlyosbítja létszám 
gondjainkat. Épp ezért szeret-

ném megragadni a lehetőséget, 
hogy felhívjam a hevesi fiata-
lok, esetleg a szülők figyelmét, 
hogy mindenkit szeretettel vá-
runk egy férfias sportág hevesi 
közösségéhez!

Az anyagi helyzetünk remél-
hetőleg rendben lesz, ehhez meg-

köszönjük az alapokat biztosító 
Önkormányzat és a hozzánk kö-
zel álló vállalkozók segítségét, 
de várjuk olyanok jelentkezését 
is, akik még eddig nem támo-
gatták csapatunkat, de úgy gon-
dolják, hogy eredményeink érde-
messé tesznek bennünket erre!

Számunkra a munka most 
kezdődik, sokat dolgozunk 
azért, hogy minél sikeresebbek 
legyünk az előttünk álló bajno-
ki évadban! Hajrá Heves!

Steczina Zsolt

A viszonylag hosszúnak mondható nyári szünet után, augusztus 2-án kezdtük meg a felké-
szülést. Az első héten még csak a ráhangolódás időszakát éltük, a komolyabb, kemény fizikai 
munka ezek után indul, és egészen szeptember elejéig tart. A bajnoki rajtig – ami szeptember 
17-én, egy hazai mérkőzéssel kezdődik - az erőnléti megterhelést egy-két edzőmérkőzéssel 
próbáljuk színesíteni. Újra várjuk fantasztikus közönségünket, hogy biztassák csapatunkat!

A Gallusz edzője és üzemeltető-
je által szervezett eseményen 
a nevezők három körben mu-
tatták be erőnlétüket és bizo-
nyították kitartásukat. Nem-

csak egymással, hanem önmagukkal is meg 
kellett küzdeniük, hiszen legnagyobb ellen-
felük a saját testsúlyuk volt; azzal kellett 
teljesíteni a gyakorlatokat és a legtöbb is-
métlésszámot elérni.

Gál Dénes szerint a II. Gallusz Kupa a 

szép számban megjelent közönség előtt, 
nagyon jó hangulatban zajlott. Minden in-
duló keményen, de sportszerűen küzdött, a 
nézők és a versenytársak hangos biztatásá-
tól kísérve.

A támogatók jóvoltából a szoros küzde-
lem öt legjobban teljesítő sportolóját díjaz-
ták: 1. Balog József, 2. Kerékgyártó Ádám, 

3. Tóth Balázs, 4. Lados Balázs, 5. Villan-
gó Roland

Különdíjban részesült Villangó Bernát, 
példamutató sportéletéért.

Támogatók: Tonino Restaurant, Biotech 
Usa, Aranykalász Tészta, Heves Városi 
Sport- és Rendezvénycsarnok, infiCom.EU 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

A Gallusz, 2015-ös programjának si-
kerén felbuzdulva, második alkalom-
mal invitálta versenyre Heves és kör-
nyéke izmos hölgyeit és urait. Az erős 
emberek viadalán a tavalyi győztes, 
Kerékgyártó Ádám is részt vett, de a 
vándorserleg, amit egy évig birtokol-
hatott, most új gazdára talált, Balog 
József személyében. A megmérettetés-
nek, melyen az idén 13 versenyző mér-
te össze erejét, a – Kupa elnevezését 
adó – Heves Városi Sportcsarnokban 
üzemelő fitneszterem adott otthont.

Új gazdára talált a Gallusz Kupa vándorserlege: 

A tavalyi ezüstérmes 
lett az idei győztes 

Hét év után először adott otthont Heves rejtvényfejtő ver-
senynek, melyre közel 60 fő nevezett. Az „agytorna” hevesi 
sikert is hozott, a mester kategóriában indult „Agyafúrtak” 
nagyon jó időeredménnyel, mindössze pár hibával oldották 
meg a leleményes fejtörőket.

T
izenöt csapat rész-
vételével került 
megrendezésre jú-
lius 24-én Hevesen 
a Művelődési Köz-

pontban az a kereszrejtvény-
fejtő verseny, melyre Győrtől 
kezdve, Székesfehérváron ke-
resztül, Miskolcig érkezett ne-
vezés. A négyfős gárdák hala-
dó, mesterjelölt és mester ka-
tegóriákban „futottak versenyt” 
az idővel, és birkóztak meg 
a sok-sok négyzettel, azzal a 
szándékkal, hogy a lehető leg-
kevesebb hibával és minél ha-
marabb adják le a négy külön-
böző feladvány megfejtését. 
A rejtvények a kategóriáknak 
megfelelő nehézséggel készül-
tek, sokszor nem kevés fejtörést 
okozva a versenyzőknek.

A mester kategóriában négy, 
a mesterjelöltben öt, a haladó-
ban pedig összesen hat csapat 

indult a kupákért, melyekből 
egy hevesi haladó és egy heve-
si tagokkal is rendelkező mester 
formáció képviselte városunkat.

A jó hangulatban telő agy-
tornán a szervezők apró aján-
dékokkal – Marcipóval, szend-
viccsel, kávéval és üdítővel – 
kedveskedtek a regisztráltak-
nak, akiknek több-kevesebb 
hibával sikerült a megfelelő 
szavakat a megfelelő helyekre 
beírni.

A végeredmény hevesi si-
kerről is számot adott, s bár a 
mesterek között Erdész László 
és Szombati Imre csapata, az 
„Agyafúrtak” nem tudta felül-
múlni a ranglista első helyén 
álló „Miskolcot”, így is a má-
sodik helyen végzett. A haladó 
„Hevesi Junior” pedig – udva-
rias házigazda lévén – minden-
kit előreengedve lett kategóriá-
jának sereghajtója.

Másfél óra 
a szókeresés bűvöletében
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A tavalyi nagy sikerű kezdemé-
nyezés az idén is értékes nye-
reményekkel díjazza Heves Nagy 
Ho-Ho-Horgászait, az összesítés 
első három helyezettje tárgyjutal-
makban részesül. A 2016 máju-
sában kezdődött, és öt hónapon 
keresztül tartó vetélkedés min-
den fordulójában három szek-
torban versenyeznek a horgá-
szok, közülük szektoronként az 
első ötöt értékelik, és ők a kapott 
pontokat gyarapíthatják minden 
további fordulóban. A dobogós 
helyeken pillanatnyilag szoros a 
küzdelem, sok múlik a hátralévő 
két alkalommal nyújtott teljesít-
ményen.

A harmadik forduló után a ver-
seny állása a következő:

Urbán László – 13 pont, Molnár 
Gábor – 13 pont, Deli István – 12 
pont, ifj. Angyal István – 11 pont, 
Méhész Benedek – 10 pont, Ko-
vács István – 10 pont, Batki Sza-
bolcs – 10 pont, Nyilas Szabolcs 
– 8 pont, Góth Attila – 8 pont, 
Czank László – 8 pont, Magyar 
László – 6 pont, Regéczi Ferenc 
– 4 pont, Nyilas Márk – 4 pont, 
Donáth Lajos – 4 pont, Tóth Sán-
dor – 3 pont, Mező László – 2 
pont, Angyal István – 2 pont, 
Jámbor Dénes – 1 pont, Balázs 
József – 1 pont

Félidőn túl a Nagy 
Ho-Ho-Horgászverseny 

Hevesi cégek küzdöttek egymással 

Bajnok: a Prospera Kft. csapata 

Változások a Hevesi LSC-nél

A hevesi Sportcsarnok küzdőtere a vá-
rosban működő vállalkozások, szerve-
zetek alkalmazottaiból álló focicsapa-
tokat fogadta június 4-én. A rendez-
vényt Tóth Gyula tanár úr nyitotta 
meg 10 órakor, majd kezdetét vette a 
Céges Focitorna. A díjakat az esemény 
zárásaként Sveiczer Sándor polgár-
mester nyújtotta át.

A mérkőzéseket Janosek Antal és Csáki Jó-
zsef játékvezetők bonyolították. Aki jelen 
volt, az tapasztalhatta, hogy minden perc iz-
galmakat rejtett, és a kiegyenlített küzdelmek 
komoly erőpróba elé állították a játékosokat.

A PROSPERA Kft. diadalmaskodó gárdá-
ja a torna kupájával és aranyéremmel távoz-
hatott.

A focitorna résztvevőit a VIP terem 
várta az összecsapások végén, ahol hátra 
volt még az utolsó próbatétel, a csülök-

pörkölt elfogyasztása.  Remélhetőleg ha-
gyományt teremt ez a kellemes hangulatú 
küzdelemsorozat, és újra megismétlődik 
valamikor a közeli jövőben.

Végeredmény:
1.helyezett: PROSPERA Kft. csapata
2.helyezett: JÁRÁSI HIVATAL csapata

3.helyezett: HEVESGÉP Kft. csapata
4.helyezett: 343 Kft. csapata
Legjobb mezőnyjátékos: Lólé Ernő- 

PROSPERA Kft.
Gólkirály: Guba Mátyás- HEVESGÉP 

Kft.
Legjobb kapus: Zsák József- JÁRÁSI 

HIVATAL

Két sakkozó is a legjobb nyolc között 

A
z atléták edzője 
kiemelte: „Szat-
ló Nóra az Ika-
rus BSE hevesi 
súlylökője beju-

tott a Grúziában zajló Ifjúsági 
Európa-bajnokság döntőjébe. 
Országos bajnok súlylökőnk 
14.78 méteres teljesítménnyel 
a 12. helyen végzett. Nóra 
csupán 16 esztendős, a töb-
bi versenyző, aki megelőzte 
– 4 kivételével – 1 évvel idő-
sebb volt. Ilyen fiatal verseny-
ző, ehhez hasonló eredményt 
még nem produkált szeretett 
kis városunkban. Ezzel, Euró-
pa legjobb atlétái közé került 
korosztályában. Július végén, 
a felnőtt magyar OB-n fejez-
te be a nyári szezont tanítvá-
nyom, akire nagyon büszke 
vagyok. Ezúttal is köszönjük a 
biztatást mindenkinek!”

Szatló Nóra Grúziában az 
Ifjúsági Európa-bajnokság női 

súlylökésének selejtezőjében, 
egyéni csúcsa közelében lö-
kött július 16-án és ezzel jutott 
a döntőbe a 10. helyen. Zseni-
ális szereplésével – 15.41 mé-
teres teljesítménnyel – vívta ki 
az EB döntőben való részvétel 
jogát.

Kovács László az Ifjúsági 
Európa-bajnokságon a súly-
lökés selejtezőjében, 17.06 
méteres lökéssel csoportjá-
ban a 6., összességében pe-
dig a 15. helyet szerezte meg. 
Egyéni csúcsához közel tel-
jesített.  Büszke vagyok La-

cira is! – tette hozzá Kovács 
Gyula.

Szatló Nóra és Kovács Lász-
ló a magyar válogatott tagja-
ként utazott a július 14-én kez-
dődő grúziai Ifjúsági Atlétikai 
Európa-bajnokságra.

A korosztályos országos baj-
nokságon 15 méteres lökéssel 
diadalmaskodott Nóra, nyoma-
tékosítva ezzel rátermettségét a 
kontinenstornára.

Kovács László – Nórához 
hasonlóan – súlylökésben in-
dult. Csapattagságát azzal vívta 
ki, hogy az utóbbi versenyeken 
többször is 17 méter fölé lökte 
a súlygolyót.

Bár az elmúlt években a he-
vesi atléták nagyon eredmé-
nyesen szerepelnek az országos 
versenyeken, ám az a tény, hogy 
ezúttal két versenyző is a kon-
tinenstornára utazhatott és Nóra 
döntőbe jutva a 12. helyen zárt, 
minden eddigi sikert felülmúl.

Az Európa-bajnokság a grúz 
fővárosban, Tbilisziben zajlott, 
2016. július 14 és 17 között.

Edző: Kovács Gyula
Heves Város Önkormányza-

ta gratulál a páratlan sikerhez!

Történelmi pillanat: hevesi versenyzők 
Európa legjobb atlétái között 

Országos bajnok súlylökőnk, Szatló Nóra az Ikarus BSE 16 éves versenyzője, az Ifjúsági 
Atlétikai Európa-bajnokság döntőjében a 12., Kovács László selejtezőcsoportjában a 6., 
összességében pedig a 15. helyen zárt – tájékoztatta a Hevesi Hírek szerkesztőségét Kovács 
Gyula tréner. Ezzel a teljesítménnyel – korosztályában – mindkét hevesi sportoló Európa 
legjobb atlétái közé került.

Kovács Gyula tréner, Szatló Nóra és Kovács László 
(2015-ben készült a beküldött fotó)

Augusztus 6-án került megrendezés-
re Borsod megyében a 2. Berente Open 
nemzetközi egyéni rapid sakkverseny, 
amelyen a BM Hevesi SE két játékosa, 
Bakos Levente és Tóth Dániel is indult az 
egyesület képviseletében. A rangos, 68 főt 
felvonultató versenyen 7 címviselő mes-

terszintű játékos is részt vett, ahol 11 for-
dulóban 10-10 perces játszmákat váltottak 
az ellenfelek. Hosszú küzdelmek után vé-
gül mindkét játékosunk beverekedte ma-
gát a díjasok (1-8 hely) közé. Levente a 6., 
Dani a 7. helyet szerezte meg holtverseny-
ben, 7,5 ponttal.

A nagyon sikeres szezon után 
sem állt meg az élet klubunknál 
júniusban, az elnökségben tör-
téntek változások. Mihics Péter 
egyéb elfoglaltságai miatt nem 
tudta tovább vállalni az elnö-
ki feladatokat, őt Mengyi Nor-
bert váltotta, illetve Báder Csa-
ba került be új tagként a veze-
tőségbe. Nagyon sok munkája 
volt és van jelenleg is az elnök-
ségnek, fő cél a hosszú távon 
működő, stabil klub felépítése, 
a lehető legtöbb helyi érdekelt-
ségű személy bevonásával.

Az utánpótlás terén is voltak 
változások: a serdülők edzője 
Volyák Péter, míg az ifi edző Öt-
vös Ottó lett. Továbbá egyesüle-
tünk bekapcsolódik az országos 
Bozsik programba 4 utánpótlás 
korosztály indításával.

A felnőtt keretben is történ-
tek változások. Eligazolt Lau-
bert Roland, Csőke Bence, Sza-

bó Dániel, Fekete Norbert és 
Ötvös Ottó, Budai István pedig 
visszavonult.

Érkezőnk is van, Molnár Ba-
lázs Markazról, illetve az után-
pótlás csapatból a felnőtt keret-
hez csatlakozott Berecz Dávid, 
Budai István, Bezzegh Péter, 
Kotroczó Raul Mór, Pósa Zol-
tán, Guba Mátyás.

Az eligazolt játékosok egy ré-
sze alapember volt tavaly, a pót-
lásuk nehéz lesz, de a vezetőség 
tudatosan nem igazolt hasonló 
képességű játékosokat a helyük-
re, szeretnénk megadni a lehető-
séget a fiataloknak. A bajnokság 
erősebb lesz a tavalyinál, a ke-
retünk papíron talán gyengült, 
de a céljaink nem változtak: a 
tabella első feléhez akarunk tar-
tozni. Egy biztos, Hevesen min-
den csapatnak nehéz dolga lesz 
továbbra is. Hajrá Heves!

Besenyei Ferenc

Bakos Levente 
veszi át a díjat


