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Heves
a megye névadója

Kerékpársáv és kerék-
párút épül Hevesen – 
Biztonságosabban kere-
kezhetünk Tarnaméráig 

Heves Város Önkormányza-
ta 205 millió forintos támo-
gatásban részesült. A projekt 
keretén belül kiszélesítenek 
560 méter meglévő kerék-
párutat, valamint felújítják 
annak burkolatát. 4670 mé-
ter új keréksávot alakítanak 
ki, és 9 autóbusz-megálló-
helyet is felújítanak. A sike-
res pályázatból megvalósuló 
fejlesztéshez külterületi sza-
kasz is csatlakozik, amely 
Tarnaméra-Boconád-Heves 
településeket köti össze ke-
rékpárúttal. A kül- és belte-
rületi fejlesztés összköltsége 
650 millió forint, mely teljes 
egészében állami támogatás-
ból valósul meg.

Folytatás a 8. oldalon
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Sveiczer Sándor: 
unokáink jövője kötelez 

Több mint 
félmilliárdból 

fejlesztés kezdődik

2 milliárdos 
szennyvízberuházás 

indul a városban

Kvótanépszavazás: „fontosabb, 
mint egy országgyűlési választás”

Szabó Zsolt köszöntötte 
a kitüntetetteket a díszünnepségen 

Életem 
az iskola
Beszélgetés 
Szőllősiné Rab Sarolta 
„Pro Urbe Heves” 
kitüntetettel

Toborzó irodát 
nyitnak városunkban

NÉPSZAVAZÁS

11. oldal 4. oldal 8. oldal

Őseink áldozatvállalása és 
unokáink jövője kötelez: 
mondjunk együtt nemet a 
kötelező betelepítésre októ-
ber másodikán – üzeni a he-
vesieknek Sveiczer Sándor 
polgármester.

P
ár nap múlva, októ-
ber másodikán azért 
tartanak hazánkban 
népszavazást, hogy a 
magyar nép kifejez-

hesse szándékát: továbbra is az 
ezeréves keresztény kultúrkör-
ben kíván élni, és ezáltal orszá-
gunk kormánya egy megerősítő 
felhatalmazást kaphasson a ma-
gyar nép akaratának, az erőlte-
tett  kvótarendszerrel szembeni 
képviseletére Brüsszelben - fo-
galmazott Sveiczer Sándor.

- Városunk közterületein 
már találkozhattak a helyi ak-
tivistákkal, akik több helyszí-
nen is  ismertetik a kvótanép-
szavazás részleteit, valamint a 
referendumon való aktív rész-
vételre és egyértelműen a nem-
mel való szavazásra buzdítják 
a lakosságot. Teszik ezt azért, 

mert a népszavazásnak tétje és 
súlya van. 

Nincs helye most 
a mellébeszélésnek, 
határozott állásfoglalásra van 
szükség hazánk és Európa jö-

vője érdekében, ha azt akarjuk, 
hogy gyermekeink, unokáink 
is olyan világban nőjenek fel, 
melyben most élünk. Ezt a vilá-
got őseinktől örökül kaptuk, ezt 
a földet, ezt a nemzeti kultúrát, 
ezt a hazát kell továbbadnunk 

utódainknak – emlékeztetett 
Heves első embere.

Minden lehetséges eszközzel 
el kell juttatni az esetlegesen 
ingatag, határozatlan emberek 
irányába az esemény jelentő-
ségét, és meg kell győzni őket 
arról, hogy unokáink, gyerme-
keink jövője a tét és mindenki 
szavazatára szükség van. 

Aki Magyarország 
és Európa jövőjére 
szavaz, nemet mond 
a diktátumra, 
a kötelező betelepítésre, az a 
nem szavazatot támogatja – 
húzta alá Sveiczer Sándor.

Hozzátette: nem lehetünk az 
egész világért felelősek. - Legelő-
ször a családunkért vagyunk fele-
lősek, ezt követi a közösségért, a 
saját városunkért, lakóhelyünkért 
vállalt felelősségünk. Majd kö-
vetkezik hazánk, Magyarország 
iránti felelősségünk és áldozat-
vállalásunk, minden más csak 
ezután: gondolkozzunk józanul! 
- javasolta a városvezető.

Folytatás a 3. oldalon

„Védjük meg Magyarorszá-
got” címmel lakossági fóru-
mot tartottak Hevesen, mely 
a kényszerbetelepítés elleni 
népszavazásról tájékoztatott.

A program házigazdája Szabó 
Zsolt államtitkár, országgyűlési 
képviselőnk és vendége, Csep-
reghy Nándor miniszterhelyettes 
várta mindazokat, akiknek kér-
dése, véleménye volt az október 
2-i népszavazásról, melyet a ma-
gyar kormány kezdeményezett a 
kényszerbetelepítés ellen.

Csepreghy Nándor előadá-
sában hangsúlyozta: “akkor tu-
dunk segíteni a magyar embere-
ken, ha saját magukért felelős-

séget tudnak vállalni, felelős-
ségteljesen gondolkodnak, mert 
ez a népszavazás országunk jö-
vője szempontjából fontosabb, 
mint egy országgyűlési válasz-
tás. Hiszen, ha rosszul válaszo-
lunk, ha nem veszünk részt a 
szavazáson, akkor veszélynek 
tesszük ki országunkat, és ez 
nem 4 évre szóló döntés lesz, 
hanem visszavonhatatlan és be-
láthatatlan következményekkel 
járhat.” Unokáink, gyermeke-
ink jövőjét kockáztathatjuk.

Folytatás a 3. oldalon

„Amíg bölcsőnk fölött ma-
gyar anya magyar dalt da-
lol, amíg ünnepeinken ma-
gyar táncot lejtünk, amíg 
egymással magyar nyelven 
beszélünk, addig él a ma-
gyar nemzet.”

Tizenöt elismerés Heves váro-
sától – újabb nevek kerültek a 
„büszkeség tablóra”

Augusztus 20-án, a magyar 
államalapítás és az új kenyér 
ünnepén Szabó Zsolt államtit-
kár, térségünk országgyűlési 

képviselője köszöntötte váro-
sunk büszkeségeit és a hevesi-
eket. A Szent István Napok ke-
retében megrendezett díszün-
nepségen immár sokéves, szép 

hagyományként került sor a vá-
rosi díjak, kitüntetések átadásá-
ra. A kitüntető díjakat Sveiczer 
Sándor polgármester adta át.

Folytatás a 6. oldalon

Csepreghy Nándor 
miniszterhelyettes

100 %-os lesz a szennyvíz-
közmű kiépítettség Heve-
sen és Alatkán, valamint új   
szennyvíztisztító telep létesül.

A napokban született meg az a 
kormányhatározat, mely szerint 
Heves Város Önkormányzata 
szennyvíztelep, illetve szenny-
vízrendszer fejlesztési pályá-
zata támogatásban részesül. A 
2 milliárdos kormányzati for-
rásból megvalósuló beruházás 
realizálásával Heves városában 
és Heves-Alatkán, 100 %-os 
lesz a szennyvíz-közmű ellá-
tottság, valamint egy teljesen új                  
szennyvíztisztító telep kerül ki-
alakításra, melynek lényeges 
pontja, hogy már a büntetés-
végrehajtási intézet megépülé-
se következtében megnöveke-
dett igényt is ki tudja szolgálni.

Folytatás a 7. oldalon
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ahogyan a hevesiek látják 
ide várják a jelentkezőket

Juhász Attila 
bv. ezredessel beszélgettünk
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Példás összefogás: növelni 
akarják a foglalkoztatottak számát 

Nemzetközi konferencia 
az energetikai fejlesztésekről

Új tiszthelyettesek a megyében: 6 fő Hevesen kezdte meg szolgálatát 

A tervezett paktum fel-
adata a munkaadók 
által támasztott keres-
let, valamint a lehet-
séges munkavállalók 

képzettsége, készségei közötti 
összhang javítása, a foglalkoz-
tatás növelése a térségben.

A szövetség tagjai Hevesen 
egyeztettek a választókörzet 
polgármestereivel és meghívott 
vállalkozókkal.

Szabó Zsolt államtitkár, a 
paktum lényegét megvilágítva 
elmondta: „Paktumot hozunk 
létre, amelyben az önkormány-
zatokkal, civil szervezetekkel 
és vállalkozókkal szeretnénk 
együttműködni. Ez egy olyan 

lehetőség, amellyel munkahe-
lyet, munkaerőt fejleszthetünk, 
képzéseket tarthatunk, megje-
lenünk a piacon, több üzemet, 
ipari parkot tudunk létrehozni, 
feltölteni. A legfontosabb talán, 
hogy akik nem tudnak elhelyez-

kedni, azok számára továbbkép-
zéseket szervezünk, s ezzel el 
tudjuk azt érni, hogy aki dolgoz-
ni szeretne, dolgozni is tudjon.”

– A paktum a 3. számú vá-
lasztókerületet érinti és ezen 
belül úgy tűnik, hogy valameny-

nyi megkeresett önkormányzat 
csatlakozni szeretne az előre-
mutató kezdeményezéshez. Az 
országban is elsőként elindított 
program célja, hogy megyénk-
nek ezen része megerősödjön, 
hiszen felelősséggel tartozunk 
érte – szögezte le országgyűlési 
képviselőnk.

Szabó Zsolt meglátása alap-
ján a munkaerőhiány csökken-
tése a legégetőbb megoldandó 
feladat.

– Reméljük, hogy az erőfe-
szítéseknek köszönhetően né-
hány éven belül lakosságunk, 
a munkavállalók száma növek-
szik, a képzett fiatalok vissza-
költöznek, a térség elképzelése-
ink szerint fejlődik, mely fejlő-
dések megkönnyítik az itt élők 
mindennapi életét – emelte ki 
Sveiczer Sándor polgármester, 
mint házigazda.

"Mert kell egy kis energia” címmel a 
VISEGRÁDI országokban megvaló-
suló energetikai fejlesztésekről közös 
energetikai konferenciát tartott Heves, 
testvérvárosaival: a szlovákiai Tornal-
jával és a lengyel Sulejów-val.

Az együttműködő településeken túl He-
ves, másik két testvérvárosát, Gyergyó-
csomafalvát és Breganzét, valamint a ki-
alakulóban lévő kapcsolatot erősítve, Fa-

gagna küldöttségeit is vendégül látta az 
eseményen. 

A rendezvényt Sveiczer Sándor polgár-
mester nyitotta meg. A szakmai konferen-
cia záróbeszédét Szabó Zsolt, a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és 
klímapolitikáért, valamint kiemelt köz-
szolgáltatásokért felelős államtitkár, or-    
szággyűlési képviselőnk tartotta.

Ez a konferencia második alkalommal 
nyújtott lehetőséget arra, hogy az energeti-

kai fejlesztések, vagy a környezetvédelem 
területén is erősítsük együttműködésünket. 
Ezzel nem csupán az országok kapcsolata-
inak megszilárdítását tűztük ki célul, de a 
tapasztalatcserén alapuló energetikai beru-
házásokkal kapcsolatos lehetőségek megis-
merését is. 

A városunkban megvalósult fejlesztések-
ről, jövőbeli tervekről is szó esett, illetve a 
delegációk által képviselt városok is bemu-
tatkoztak a szimpózium keretein belül.

Energetikai fejlesztések a VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN – Konferencia Hevesen

Összesen 40 próbaidős tiszthe-
lyettes kapta kézhez ünnepé-
lyes keretek között kinevezési 
parancsát, szeptember elején a 
főkapitányság dísztermében. 6 
fő a Hevesi Rendőrkapitánysá-
gon kezdte meg szolgálatát.

Dr. Széchy Zsolt r. ezredes, 
rendészeti rendőr-főkapitány 
helyettes köszöntötte az újon-
nan felszerelő próbaidős tiszthe-
lyetteseket, akik 2016. szeptem-
ber 1-jén kezdték meg hivatásos 
szolgálatukat. Az elöljáró hang-

súlyozta, hogy a törvényesség 
és a szakszerűség alapelveinek 
megfelelően, az állampolgáro-
kat segítve végezzék mindenna-
pi tevékenységüket és fordulja-
nak bizalommal vezetőikhez.

Közülük 13-an az Egri Ren-

dőrkapitányságon, 2 fő a Fü-
zesabonyi Rendőrkapitánysá-
gon, 11 fő a Gyöngyösi Rendőr-
kapitányságon, 8-an a Hatvani 
Rendőrkapitányságon, továbbá 
6 fő a Hevesi Rendőrkapitány-
ságon kezdte meg szolgálatát.

Heves Önkormányzata – konzorciumban Kisköre Önkormányzatával, a Heves Megyei 
Kormányhivatallal, a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft-vel, valamint az 
Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért civil szervezettel – pályázatot nyújtott be a „He-
lyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívásra.

Gazdaságos intézkedés: 

A Posta helyett a Hivatal 
osztotta az Erzsébet-utal-
ványt, így a pénztári kifi-
zetés útján történő lebo-
nyolításnak köszönhetően, 
több mint 750 ezer forin-
tot takarít meg az Önkor-
mányzat a város költség-
vetéséből. Az Önkormány-
zat döntését a gazdaságos-
sági megfontolás jegyében 
hozta meg, amellyel jelen-
tős megtakarítást ért el. 

A rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményhez kapcso-
lódó természetbeni támoga-
tást, Gyermekvédelmi Er-
zsébet-utalvány formájában 
kell nyújtani az arra jogosul-
taknak, a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény értelmében. A támo-
gatás fedezetét a Magyar Ál-
lamkincstár a jegyző által 
szolgáltatott adatok alapján 
az Erzsébet Utalványforgal-
mazó Zrt. részére utalja át.

A korábbi évektől eltérően, 
ezúttal Heves Város Önkor-
mányzata nem vette igénybe 
a Magyar Posta Zrt. szolgál-
tatásait az Erzsébet-utalvá-
nyok jogosultak részére, ér-
tékküldemény formájában 

történő eljuttatásához, hanem 
a Hivatal pénztárában került 
sor a kifizetésekre. Az Ön-
kormányzat döntését, a gaz-
daságossági megfontolás je-
gyében hozta meg, amellyel 
jelentős megtakarítást ért el. 
Figyelemmel arra, hogy a no-
vemberi támogatások is eb-
ben a formában, azaz pénztári 
kifizetés útján jutnak el a jo-
gosultakhoz, ekként mindösz-
szesen 600.000 Ft + ÁFA ösz-
szeget tud az Önkormányzat 
megtakarítani a város költ-
ségvetéséből.

Az idei adatok alapján, 
több mint 900 gyermek után 
számítva, mintegy ötmillió 
forint értékű Erzsébet utal-
ványt osztottak ki a Hivatal 
pénztárában. Az osztásra ér-
kezett hevesi polgárokat a 
helyszínen, a Hevesi Közös 
Önkormányzati Hivatal köz-
terület-felügyelői irányítot-
ták, illetve biztosították a za-
vartalan és gyors kiszolgálás-
hoz a helyszíni feltételeket. A 
következő Erzsébet-utalvány 
osztás novemberben várható. 
Az osztás pontos időpontjáról 
és helyéről a hivatal munka-
társai által kikézbesített le-
vélben tájékozódhat minden 
jogosult.

Közel 750 ezer 
forinttal több marad 
a hevesiek zsebében 

A megkeresett önkormányzatok 
csatlakozni szeretnének a paktumhoz
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Folytatás az 1. oldalról
Sveiczer Sándor szerint ritka 
alkalom egy ember életében 
az, amikor szinte tapinthatóan 
érzi, hogy történelmi időket él, 
és tetteivel az események alakí-
tásába bele is tud szólni, részt 
tud vállalni. Ilyen ez a kvótare-
ferendum is, amellyel a magyar 
nép történelmet írhat és

Európában elsőként,
kormányának legitim felhatal-
mazást adhat, hogy elutasít-
hassa az eurokrata diktátumot 
és demokratikus szavazás ré-
vén kinyilvánítsa akaratát arra 
vonatkozólag, hogy kiket fo-
gad be országába, kikkel akar 
együtt élni.

Felidézte: 2016 elején a he-
vesi képviselő-testület a kö-
telező betelepítési kvóta ellen 
foglalt állást, határozatban tá-
mogatta a kormány menekül-
tellenes politikáját. A grémi-
um egyetértett abban, hogy az       
ellenőrizetlen bevándorlás ko-
moly biztonsági kockázatokat 
rejt magában,

legyen szó akár a 
megnövekedett ter-

rorveszélyről, akár 
a bűnözés növekvő 
lehetőségéről.
- Mi az, amit legelőször megta-
nítunk az első osztályos gyer-
mekünknek, amikor először jön 
haza az iskolából, vagy először 
marad odahaza egyedül? Azt 
mondjuk neki:

„Ne engedj be 
idegent a házba, a 
lakásba!”
Ha gyermekeinket erre tanít-
juk, akkor miért cselekednénk 
mi máshogyan? - vetette fel 
Heves polgármestere. - A meg-
tapasztalt valóságból táplálko-
zó veszélyérzetünk és együttes 
fellépésünk szükséges ahhoz, 
hogy közösen elhárítsuk a fe-

nyegető veszélyt. Viharos törté-
nelmünkkel, a 

150 éves iszlám 
megszállást magunk 
mögött tudva,
mi, magyarok vagyunk azok, 
akik felrázhatjuk Európát. Most 
ismét történelmet írhatunk, te-
gyük hát meg!

- Volt már olyan a múltban, 
hogy hazánkban, a magyar 
nép közreműködésével állítot-
ták meg a fenyegető áradatot. 
Elgondolkodtató és egyben 
iránymutató jelzése a történe-
lemnek, hogy épp most, köz-
vetlenül a kvótareferendum 
előtt emlékezhettünk meg két 
kerek évfordulóról - Szigetvár 
450 évvel ezelőtti ostromá-
ról, melynek megemlékezésén 

3 nemzet képviseltette magát 
kormányzati szinten, valamint 
Budának a töröktől való visz-
szavételének 330. évfordulójá-
ról. Szigetvárnál a Kárpát-me-
dencében élők, magyarok és 
horvátok szálltak szembe az 
iszlám hódítással, Budánál pe-
dig egy szélesebb értelemben 
vett európai koalíció győze-
delmeskedett – megmutatva 
azt, hogy mire képes földré-
szünk, ha egy tényleges, közös 
cél érdekében összefog. Euró-
pát akkor, a pápától az európai 
nagyhatalmakon át a földrész 
lakosságáig, egyazon érdek 
vezérelte: a muzulmán invázió 
megállítása.

Európa akkor erős 
volt. Most is annak 
kell lennie, fel kell 
ébrednie!
Bizonyos, hogy a jelenko-
ri népszavazásnak világ-                   
visszhangja és megjósolhatat-
lan hatása lesz az európai köz-
véleményre, ezért fontos a mi-
nél szélesebb körű részvétel és 
a nemmel való szavazás – szö-
gezte le Sveiczer Sándor.

Majd így folytatta: a történel-
mi párhuzamokat megemlítve, 
nem mehetünk el szó nélkül szű-
kebb pátriánk lelkesítő példája, 
az egri várvédők mellett sem.  A 
történelem aranybetűs lapjaira 
került hősök neveit bárki elol-
vashatja az emléktáblán, ha el-
látogat az egri várba. Az akkori 

történelmet is azok 
az emberek írták, 
akik áldozatot vál-
laltak hazájukért, 
gyermekeikért. 
Dobó István szavai jutnak most 
eszembe az „Egri csillagok” 
című regényből, aki az ostrom 
előtt a védőkhöz intézett beszé-
dében többek között ezt mond-
ta:  „...Itt mindenki a hazát védi. 
Ha vér kell, vérrel. Ha élet kell, 
élettel. De ne mondhassa azt 
ránk a jövendő nemzedék, hogy 
azok a magyarok, akik 1552-
ben itt éltek, nem érdemelték 
meg a magyar nevet...”

A hevesi polgármester azt is 
hozzáfűzte: legyen példa szá-
munkra elődeink áldozatvál-
lalása – ma egyelőre nem kell 
fegyvert fognunk otthonunk, 

családunk védelme érdekében. 
Ezt megtették helyettünk

a déli határt vigyázó 
hevesi rendőrök,
akik Röszkénél hősiesen védték 
országunk határát, ezáltal mind-
annyiunkat. Történelmi időket 
élve, akad most a civilek számá-
ra is tennivaló: részt venni októ-
ber 2-án a népszavazáson, és a 
kötelező betelepítés ellen, nem-
mel voksolni. Rajtunk is mú-
lik most, hogy milyen hazát ha-
gyunk unokáinkra. Hogy az el-
jövendő nemzedékek azt mond-
hassák: azok a magyarok, akik 
2016-ban itt éltek, magyarként, 
s európaiként cselekedtek, ki-
nyilvánították a világnak, hogy 
továbbra is keresztény kultúrá-
jú, magyar hagyományokat kép-
viselő közösségben kívánják ér-
tékeiket, hazájukat továbbadni a 
jövő generációja számára. Véd-
jük meg országunk biztonságát, 
vegyenek részt a népszavazáson,

mondjunk együtt 
nemet!
Bízom a hevesiek hitében, bá-
torságában – zárta szavait 
Sveiczer Sándor.

Sveiczer Sándor: unokáink jövője kötelez 
KépünK illusztráció

Folytatás az 1. oldalról
– Nem pártpolitikai ügy ez, hi-
szen országunk jövőjéről dön-
tünk. Az október 2-i népszava-
zás rámutat arra is, hogy meny-
nyire vesszük komolyan saját 
magunkat, jövőnket – folytat-
ta. Hiszen, ha magunkat nem 
tudjuk komolyan venni, miért 
is várjuk el, hogy más nemzet 
komolyan vegyen bennünket? – 
tette fel a kérdést a fórum végén 
a politikus.

Szabó Zsolt államtitkár ki-
emelte: „Volt már Magyaror-
szágon török és Habsburg vi-
lág, volt itt többféle külső beha-
toló, de mi, magyarok a helyün-
kön voltunk.

Meg kell mutatnunk Brüsz-
szelnek, hogy a magyar embe-
rek nem szeretnék, ha betelepí-
tésre kerülne sor itt hazánkban.

A kormány kezében sokkal 
erősebb fegyver lesz, ha sike-
res népszavazással zárunk. Ez-
zel felhatalmazást adunk a ma-
gyar kormánynak, hogy nemet 

mondjon Brüsszelnek, mert egy 
jól működő, gazdaságilag fejlő-
dő, biztonságos országot aka-
runk. Ezért van nagy tétje októ-
ber 2-ának.”

Rámutatva a részvétel fon-
tosságára, egy anekdotát me-
sélt országgyűlési képviselőnk: 

„Október 2-án mindenkitől kér-
dezzék meg, akivel csak talál-
koznak, hogy elment-e már 
szavazni, mert volt olyan pol-
gármester választás éppen Bor-
sod megyében, ahol két szava-
zattal kapott ki a polgármester, 
aki azt hitte, hogy neki úgyis 

megvan. Másnap a szomszéd-
ja odament és azt mondta: Ne 
haragudj, drága barátom, a két 
nagykorú gyerekemmel, meg 
az asszonnyal elmentünk bi-
ciklizni, nem voltunk szavazni, 
mert azt hittük, úgyis meglesz.”

Nincs meg ez a népszavazás. 

Arra kérek mindenkit, hogy 
menjen el szavazni, a demok-
ráciában mondjunk véleményt, 
és ezzel a véleménnyel védjük 
meg országunkat a bevándor-
lóktól – buzdította a jelenlévő-
ket Szabó Zsolt.

Sveiczer Sándor polgármes-
ter meglátása alapján, a közös-
ségi oldalon mutatott aktivitás 
és a rendszeres napi személyes 
tájékoztató standolások alkal-
mával, szembetűnő az embe-
rek akarata: a legtöbben el-
mennek október másodikán, 
vasárnap, és nemmel szavaz-
nak a kötelező bevándorló-be-
telepítési szándék megakadá-
lyozásáért.

Elmondta, hogy a referen-
dumra azért van szükség, mert 
Brüsszel elfogadott egy kvó-
tacsomagot. Ennek alapján az 
Európába érkező bevándorló-
kat egy előre meghatározott 
kvóta alapján szétosztaná a tag-
államok között, kötelező jel-
leggel. Ez azt jelenti, hogy a 

jövőben brüsszeli bürokraták 
döntenének arról, hogy hány 
bevándorlót telepítsenek Ma-
gyarországra, az Országgyű-
lés és a magyar állampolgárok 
megkérdezése nélkül. A beván-
dorlás jelenlegi ütemét figye-
lembe véve, mindez sok ezer 
bevándorló Magyarországra te-
lepítését jelentheti.

Mi, magyarok mindig nép-
szavazáson döntöttünk a jövőn-
ket érintő legfontosabb ügyek-
ben. Így lesz ez október 2-án is: 
csak a magyarok dönthetik el, 
hogy kivel szeretnének együtt 
élni és kivel nem. A népsza-
vazás nem a pártokról, és nem 
belpolitikai küzdelmekről szól.

Az a tét, hogy meg tudjuk-e 
védeni közösségeinket, család-
jainkat, kultúránkat és mindazt, 
ami magyarrá teszi Magyar-
országot – fogalmazott Heves 
első embere.

Országunk sorsa a mi ke-
zünkben van! Gyermekeink, 
unokáink jövője a tét!

Október 2-i kvótanépszavazás:  
„fontosabb, mint egy országgyűlési választás”

Szabó Zsolt: "A kormány kezében sokkal erősebb fegyver lesz, ha sikeres
népszavazással zárunk. Felhatalmazást adunk a kormánynak, hogy nemet mondjon Brüsszelnek."
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Mindenképpen történelmi jelen-
tőségű eseménynek tartom az 
október 2-i népszavazást, hiszen 
Európában most egyedülálló 
módon szavazhat egy ország la-
kossága, az életét hosszú távon 
befolyásoló kérdésben.

Egy tisztességes, jóakaratú 
ember természetesen segítséget 
nyújt elűzött, elesett embertár-
sának, de még az sem jelenthe-
ti az önfeladást és önmagának a 
kiszolgáltatottá válását. Azon-
ban tudjuk, hogy a most konti-
nensünkre áramló embertömeg 
túlnyomó része nem földönfutó 
szerencsétlen, hanem „okoste-
lefonokkal”, pénzzel ellátott fi-
atal férfiakból álló tömeg, s cél-
juk elsősorban a bőkezű európai 
szociális ellátórendszer megcsa-
polása. A Röszkén szolgálatot 
teljesítő hevesi rendőröktől hall-
hattuk, hogy volt olyan migráns, 
akinél 24 millió forint összegű 
eurót találtak.     

Nem kérünk a beilleszkedni 
nem akaró, agresszív tömegek-
ből, elutasítjuk a terrorveszélyt, 
biztonságban akarjuk tudni ha-
zánkat és családjainkat.

Szerénytelenség nélkül kije-
lenhetjük, hogy a magyar nép 
történelmet írhat a hétvégén, 
hiszen a szavazásnak világ-      
visszhangja lesz. Mi, magyarok 
tehetjük most egy demokratiku-
san zajló referendum keretében  
világossá a földrész számára, 
hogy nem kérünk az erőltetett 
betelepítésből és minden nép-
nek joga van eldönteni, hogy 
kikkel kíván együtt élni. 

Határozott állásfoglalásra van 
most szükség, hazánk és Európa 
jövője érdekében, ha meg akar-
juk őrizni eddigi életvitelünket 
és kultúránkat. 

Én, NEMMEL voksolok. Fe-
lelős vezetőként arra kérem vá-
rosunk lakosságát, hogy vegye-
nek részt a vasárnapi népszava-
záson!

Sveiczer Sándor 
polgármester

A népszavazás-
ra nem politi-
kai kérdésként, 
sokkal inkább 
felelősségként 
tekintek. Nagy-
korú állampol-
gárként jog és kötelesség is 
egyben, függetlenül attól, ho-
gyan vélekedünk az ott feltett 
kérdésről. 

A kötelező betelepítést na-
gyon aggályosnak tartom, mert 
nem beláthatók a következmé-
nyei. Nincs biztosíték arra, 
hogy a legalapvetőbb emberi 
szükségletünk, a biztonságér-
zetünk nem kerül-e veszélybe. 
A gazdasági kihatásait sem le-
het felbecsülni. Sajnos, Európa 
egységét már megrendítette a 
menekültáradat. 

Úgy gondolom, hogy a 
migráció nem biztosít meg-
oldást néptömegek számá-
ra, hisz a többség továbbra 
is szegénységben, háborúban 
él. A bajba jutott népek vélhe-
tően hozzánk hasonlóan bé-
kére és biztonságra vágynak 
saját hazájukban. Inkább en-
nek megteremtésében kellene 
segítenünk őket. 

Szabó Imre Tiborné 
intézményvezető

Véleményem 
szerint több ok-
ból sem megol-
dás a migrációs 
válság kezelé-
sére, az Európá-
ba való tömeges 
betelepítés.

Egyfelől köze nincs az EU 
fennen hangoztatott demok-
ratikus alapelveihez, hogy 
egy országba, annak megkér-
dezése nélkül idegeneket te-
lepítsenek be.

Másfelől nem szűnik meg 
magának  a problémának a 
forrása sem: a kiváltó okot az 
érintett országban kell meg-
szüntetni, akár európai se-
gítséggel, de mindenképpen 
az érintettek részvételével. 
A migránsok túlnyomó része 
katonakorú felnőtt férfi. 

Személy szerint sajnálom 
azokat az embereket, akik a 
háború elől menekülnek, ők 
valóban segítségre szorulnak. 
Ahhoz azonban, hogy ezek az 
emberek biztonságban legye-
nek, nem kell keresztülván-
dorolni két kontinensen. 

A folyamatok ismeretében 
egyértelműnek tűnik, hogy 
irányított bevándoroltatási 
folyamatról van szó, amelyet 
szemfényvesztő módon hu-
manitárius köntösben tesznek 
fogyaszthatóvá az európai 
emberek számára. 

A menedékkérők nem mu-
tatnak hajlandóságot az al-
kalmazkodásra és az európai 
értékek tiszteletben tartására. 
Bizonyos, hogy a menekültá-
radattal alvó terroristák is az 
EU területére jutnak, és elő-
rejelzik a még nagyobb ve-
szélyt az elmúlt egy évben el-
követett terrorcselekmények, 
melyekben mintegy 300 eu-
rópai vesztette életét. 

Nem akarom, hogy Ma-
gyarországon ezzel kelljen 
együtt élnem, ezért NEM-
MEL fogok szavazni.  

Kovács István 
Fidesz- KDNP 
frakcióvezető 

Városüzemeltetési 
Bizottság elnök

 
Nemmel fogok 
voksolni.
Nincs szüksé-
ge Magyaror-
szágnak tőlünk 
idegen vallásra.  
Hovatartozásu-
kat, életkorukat, múltjukat 
meghazudtoló, a nők egyen-
jogúságát eltipró, félelemkel-
tő idegenek ne jöjjenek ha-
zánkba.

Döntse el a többségi ma-
gyar akarat a népszavazáson, 
hogy az Európai Unió nem 
erőltetheti ránk a kényszerbe-
telepítést!  

 Szőlősiné Rab Sarolta 
címzetes igazgató

Nagy öröm, 
hogy végre egy 
jobbikos is he-
lyet kaphat a 
közpénzből fi-
nanszírozott ön-
k o r m á n y z a t i 
lapban. - A hétvégi népsza-
vazást közös nemzeti ügynek 
tartom. A Jobbik kezdettől 
fogva a migránsáradat meg-
állítását és határainkon kívül 
tartását szorgalmazza. Az ok-
tóber 2-i referendum ugyan 
nem ad választ minden kér-
désre, nem oldja meg az ösz-
szes problémát, de egy rend-

kívül fontos lépés hazánk és a 
keresztény Európa jövőjének 
szempontjából. Meggyőző-
désem, hogy egy hosszú harc 
kezdetén vagyunk, s ennek 
tétje az őseink által megte-
remtett nemzetünk megvé-
dése. Ezért mindenkit arra 
kérek, hogy vasárnap men-
jen el szavazni és válassza a 
NEM-et!

Kis Tamás, 
a Jobbik hevesi 

képviselőcsoportjának 
vezetője

Nemmel fogok 
voksolni. 
Aki ezt a kér-
dést könnyedén 
és egy vállrán-
tással kezeli, az 
a saját és gyere-
keink jövőjét veszi semmibe.

Csak a megszólított ország 
tudja eldönteni, hogy kiken 
és hogyan tud segíteni, hogy 
az a saját állampolgárainak 
és a segítséget kérőknek is jó 
legyen. Ezért a kötelező bete-
lepítést nem látom megoldás-
nak.

A magyar állam a mai na-
pig befogad politikai me-
nekülteket és ez így helyes. 
Idézném Böjte Csabát, akit 
ebben a kérdésben is hiteles-
nek gondolok és egyetértek: 
„Fontos, hogy segítsünk az 
embereken, de a felelős apa-
ságra, anyaságra fel kell nőni, 
a sikeres, eredményes befo-
gadásra tudatos munkával fel 
kell készülni! Emberek életé-
vel nem szabad felelőtlenül 
játszani!”

Halassy Csilla 
szobrászművész

Természetesen 
a NEMET fo-
gom választani.

A vélemé-
nyem az, hogy 
ez nem mene-
kültügy, hanem 
egy háttérből mesterségesen 
generált akció. 

Ma Magyarországon a je-
lenlegi lakossági összetétel-
lel is nehezen - helyenként 
nagyon nehezen - lehet fenn-
tartani a rendet. Egészen biz-
tos, hogy nem használna nap-
jaink moráljának, ha teljesen 
más gondolkodású emberek 
lepnék el az ország bizonyos 

területeit. Ha én valahol me-
nedéket kérek, a lehető lega-
lázatosabban viselkedem ott. 
Ezekre  a drága emberekre 
minden jellemző, csak az alá-
zat nem.

Arra biztatom a hevesieket, 
hogy menjenek el szavazni, 
saját érdekünkben!

Kovács Gyula 
testnevelő tanár-edző

A magam részé-
ről  annak elle-
nére NEMMEL 
fogok szavazni, 
hogy az uniós 
tagság kötele-
zettségekkel jár. 
De tartok attól, hogy nálunk 
is megjelenik egy integrálha-
tatlan, beilleszkedni nem aka-
ró tömeg, amely veszélyt je-
lent a lakosságra nézve.

Segítsünk persze azoknak, 
akik ténylegesen segítségre 
szorulnak, de tegyük ezt a sa-
ját hazájukban, hogy ne kell-
jen idejönniük, ne adjuk fel 
kultúránkat és őrizzük meg 
a világunkat olyannak ami-
lyennek megörököltük.

Varróné Ungvári Ágnes 
intézményvezető

Petőfi Nemzeti 
dalának a sorai 
jutnak eszembe, 
hiszen a „mű-
velt nyugat” is-
mét saját érde-
keit akarja ránk 
kényszeríteni. 1956-ban nem 
segítettek a kommunista ter-
ror legyőzésében, most nya-
kunkra küldenék az arab ter-
rort.

Brüsszel a neki nem kellő 
migránsokat akarja hazánk-
ba is áttelepíteni. A sok sze-
rencsétlen sorsú embert nem 
a magyarok hívták Európába. 
A becsapott emberek pedig 
törnek-zúznak és erőszakkal 
akarják megoldani a problé-
máikat. Egy részük pedig hó-
dítási vággyal érkezik.

Tapasztaltuk, a beintegrá-
lódás több száz év alatt sem 
történik meg. A különbö-
ző kultúrájú emberek között 
mindig fennáll a feszültség.

Október 2-án, aki nem nyil-
vánít véleményt, az elősegíti 
az újabb gondok és pénzügyi 
terhek mindannyiunk nyaká-
ba vételét. Ezt szeretné?

Én NEM! Október 2-án én 
elmegyek NEM-mel szavaz-
ni. Nem a Fideszért, hanem 
hazámért, a saját és gyerekem 
biztonsága érdekében!

Ivanics Róbert képviselő

A magam ré-
széről, vállalko-
zói szempontból 
sem támogatnám 
a migránsok tö-
meges betelepí-
tését az ország-
ba, mivel ettől nem enyhül-
nének a munkaerőhiány miatt 
meglévő problémák - ezeket 
elsősorban a magyar állástala-
nok és fiatalok foglalkoztatásá-
val kellene megoldani.

A németországi példák is 
mutatják, hogy a szakkép-
zetlen, illetve írástudatlan 
embereket ott sem tudták a 
munkaerőpiacon elhelyezni, 
továbbra is a szociális ellátó-
rendszert terheli a segélyeik 
kifizetése.

Nem beszélik a nyelvünket, 
nem ebben a munkakultúrá-
ban szocializálódtak, úgyhogy 
semmiképpen sem a kény-
szeres betelepítés jelentené a 
megoldást a problémára.

Nagy Tamás vállalkozó 

Én, mint roma 
vezető arra ké-
rem a cigány-
ságot, hogy ve-
gyenek részt 
a betelepíté-
si kvóta elleni 
népszavazáson, és NEMMEL 
szavazzanak.

Szerintem fontos elmenni, 
mivel országosan sok a mun-
kanélküli. Az ő lehetősége-
iket csökkentené a betelepí-
tés, mivel tovább növekedne 
a munkanélküliek száma.

A kormánynak az idetele-
pített bevándorlók számára 
lakást, munkát, szociális ellá-
tást kellene biztosítani. Ezért 
gondolom azt, hogy az itt élő 
emberek mindennapjait még 
nehezebbé tenné, és kultúráját 
is befolyásolná a betelepítés.

Nagy tétje van ennek a sza-
vazásnak, ezért a hazai ci-
gányság nem engedheti meg 
magának, hogy ne menjen el 
szavazni!

Bundri József 
a Hevesi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke

NÉPSZAVAZÁS: 
Ahogyan a hevesiek látják

Akkor tudjuk megőrizni Magyarország biztonságát, ha október másodikán nemet mondunk a kötelező betelepítési kvótára! 
Eddig, közel 4 ezer hevesi támogatta aláírásával a kormányzatnak az ország megvédésére irányuló törekvését. Arra kértünk most néhány - elsősorban 

a közéletben aktívan tevékenykedő - helyi lakost, hogy mondják el véleményüket az október 2-i kvótanépszavazásról.
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A játszóteret 14 éven aluli 
gyermekek használhatják, 
állatot bevinni nem lehet, 
valamint alkoholt fogyasz-
tani, dohányozni, és sze-
metelni is tilos a területen. 
A játszótéri eszközöket, be-
rendezéseket, növényeket 
rongálók anyagi felelősség-
gel tartoznak az okozott 
károkért – csak néhány je-
lentős pont a napokban ha-
tályba lépett házirendet te-
kintve.

L
akossági panaszok in-
dokolták azt, hogy  
Heves Város Önkor-
mányzat Képvise-
lő-testülete döntött a 

játszóterek házirendjének sza-
bályozásáról. A hevesi Város-
háza épülete mögött, valamint 
a Sportcsarnok előtt található 
megújult játszóterek nem meg-
felelő használatával kapcsolat-
ban, több észrevétel érkezett a 
Hevesi Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz. 

A házirend megalkotására 
azért került sor, hogy meghatá-

rozzuk a magatartási elváráso-
kat és felsoroljuk azokat a tiltó, 
vagy engedő szabályokat, ame-
lyek szükségesek ahhoz, hogy a 
játszótér igénybevevői rendel-
tetésüknek megfelelően és biz-
tonságosan, az állag megóvását 
figyelembe véve használják a 
játszótereken elhelyezett eszkö-
zöket, s ennek során ne zavarják 
egymást és a környező ingatla-
nokban élőket – tájékoztatott 
Sveiczer Sándor polgármester.

A játszótér használatának 
rendje:

1: A játszótér tulajdonosa 
és üzemeltetője Heves Város 
Önkormányzata (3360 Heves, 
Erzsébet tér 2.).

2: A játszótér használata 
ingyenes.

3: A játszótér csak reggel 
10 óra és este 20 óra közötti 
nyitvatartási időben használ-
ható.

4: A játszóteret 14 éven 
aluli gyermekek használhat-
ják, 10 év alattiak csak fel-
nőtt kíséretében és felelős-
ségével vehetik igénybe. Is-

kolai, óvodai használatnál a 
kísérőpedagógus felel a hasz-
nálat rendjéért, a baleset 
megelőzéséért.

5: A parkosított területek, 
játszó- és pihenőhelyek meg-
óvása minden természetes és 
jogi személy kötelessége.

6: A parkterület közhasz-
nálatú zöldterületeit, azok sé-
taútjait és felszereléseit csak 
rendeltetésüknek megfelelő 
célra és módon, állaguk sérel-
me nélkül lehet használni.

7: A játszótéren a játszóesz-
közöket rendeltetésszerűen, 
az állapot megőrzését szolgá-
ló módon lehet használni.

8: A játszótér haszná-
lói és felnőtt kísérőik felelő-
sek a játszóeszközök rendel-
tetésszerű és balesetmentes 
használatáért, a szabályok 
megtartásáért, a játszótér ál-
lapotának megőrzéséért.

9: A játszótéri eszközöket, 
berendezéseket, növényeket 
rongálók anyagi felelősség-
gel tartoznak az okozott ká-
rokért.

10: A parkban és a játszóté-
ren tilos minden olyan maga-
tartás, amely mások nyugal-
mát zavarja.

11: Tilos a növényzet, épít-
mények és tartozékaik, felsze-
relt tárgyak rongálása.

12: Tilos a virágok és egyéb 
növények szedése, fák és bok-

rok engedély nélküli kivágá-
sa, a fák törzseinek hirdeté-
sek céljára való használata, a 
tűzrakás.

13: Tilos a játszótéren az 
alkoholfogyasztás, a dohány-
zás, a szemetelés, valamint 
minden olyan magatartás, 
amely közmegbotránkozta-
tásra alkalmas.

14: A játszótér területén 
jármű használata tilos.

15: A játszótér területére 
állatot bevinni tilos.

16: Munkavégzés érdeké-
ben a játszótéren a fenntartás 
céljára szolgáló munkagépek 
működhetnek (pl. fűnyíró).

A fenti szabályok betartását a 
Hevesi Közös Önkormányza-
ti Hivatal közterület-felügyelői 
fokozottan ellenőrzik. A sza-
bályok megszegése esetén sza-
bálysértési, vagy más hatósági 
eljárás lefolytatása indulhat.

A gyermekek megóvása ér-
dekében, valamint vagyonvé-
delmi okokból kérjük a Tisztelt 
Lakosságot a játszóterekre vo-
natkozó szabályok betartására!

Játszóterek házirendjének megalkotásáról 
döntöttek a hevesi képviselők 

Az idén is sikerrel zárult a 
regionális és az Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállítás 
önkormányzatunk, a heve-
si Start Munkaprogramban 
résztvevő közmunkások és 
a munkacsoport vezetők 
számára. A Miskolcon és a 
Vajdahunyad várban tar-
tott eseményen a megye és 
az ország egyik kiemelt kiál-
lítójaként jelent meg Heves 
városa, egyedi, kreatív ter-
mékeivel.

Tarka árukínálattal és kóstolók-
kal találkozhattunk. Minden, mi 
szem-szájnak ingere, megtalál-
ható volt a harmadik alkalommal 
megrendezett „Közfoglalkozta-
tási Kiállítás és Vásáron”. Több 
mint száz település mutatta be, 
hogy mivel foglalkozik a köz-
munkaprogram keretében, kö-
zöttük volt Heves városa is.

A szeptember 2-i és 3-i kiál-
lítást Miskolcon, dr. Hoffmann 
Imre, a Belügyminisztérium he-
lyettes államtitkára nyitotta meg 
pénteken, majd a standokat vé-
giglátogatva ismerősként üdvö-
zölte a hevesi kiállítókat, emlé-
kezve rájuk az elmúlt évről.

Hatalmas volt az érdeklődés, a 
járókelők nemcsak ízlelgették a 
termékeket és vásároltak, hanem 
sokat kérdeztek. Így történt ez a 

hevesi pavilonnál is, hiszen nagy 
sikert arattak a közmunkásaink ál-
tal, újrahasznosítható anyagokból 
készített egyedi kézműves-termé-
kek, praktikus használati tárgyak: 
mutatós kovácsoltvas jellegű vi-
rágtartók, a varroda által készített 
egyedi női táskák, mesefigurák, 
ékszerek, kitűzők és a puffok.

A hevesiek sikerszériája Bu-
dapesten, a II. Országos Köz-
foglalkoztatási Kiállításon is 
folytatódott. A szeptember 22-
én és 23-án megtartott rendez-
vényen 130 kiállító mutatta be 
megvalósított közfoglalkoz-
tatási programjának eredmé-
nyeit. 

És bár a „legszebb stand” cí-
met nem sikerült elnyerni, a vá-
rosunk közmunkásai által készí-
tett, folyamatosan bővülő és pá-
ratlan áruválaszték országszerte 
számos vásárban, így már a po-
roszlói Ökocentrumban is egyre 
többször fellelhető.

Elfogultság nélkül állíthat-
juk, hogy a hevesi mintaprogram 
standja és termékválasztéka is a 
kiállítás egyik legszínesebb, leg-
gazdagabb kínálatával nyűgözte 
le a látogatókat, felvonultatva a 
kertészetben termelt növényeket 
is.

A Hevesen megvalósuló köz-
munkaprogramról elmondha-
tó, hogy a hölgyek és urak által 
tervezett egyedi termékek elké-
szítése, az ízletes zöldségfélék 
termelése mellett, itt valódi ér-
tékteremtés zajlik. A település 
szépítése, a közterületek utcabú-
torokkal való ellátása úgy való-
sul meg, hogy az a hevesieknek 
szinte egy forintjába sem kerül 
– emelte ki a város első embere.

Tudjuk azt, hogy az utat a 
munka világához mindenkinek 
saját magának kell bejárnia. Vi-
szont ahhoz, hogy megtalálja a 
helyes irányt, megélhetést talál-
jon benne, ahhoz jó példákra van 
szükség, az pedig nem más, mint 
az értékteremtő munka – szögezte 
le Sveiczer Sándor polgármester.

Az idén is sikeresen szerepeltünk 
az Országos Startmunka Kiállításon

Már az Ökocentrumban is közkedvelt termékek a hevesi kézműves alkotások

Mikor égethetik 
a kerti hulladékot a hevesiek? 

Súlyos tíz-, de akár százezrekbe is kerülhet a “tüzeskedés”, ha 
nem a megengedett módon és időpontban történik.

A Hevesi Hírek több olvasója is jelezte levélben, hogy az utób-
bi hetekben sokan sértik meg az előírásokat és égetik az avart. 
Érdeklődtek, hogy városunkban milyen rendelet született a zöld 
hulladék égetését tekintve.

2015. március 5-én hatályba lépett az új Tűzvédelmi Szabály-
zat. Az egyik legjelentősebb változás, hogy a belterületi ingatlanok 
használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos, ki-
véve, ha az önkormányzat az égetés szabályairól önkormányzati 
rendeletben rendelkezett.

Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által el-
fogadott rendelet szerint a kerti kiszárított zöldhulladék minden 
héten, SZERDÁN 10 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG és SZOMBATON 16 
ÓRÁTÓL 20 ÓRÁIG terjedő időszakban égethető, ünnepnapo-
kon viszont szerdán és szombaton is tilos.

Az égetést ezen időpontokon belül lehet megkezdeni és telje-
sen befejezni, azaz a füstöt is megszüntetni földtakarással, illető-
leg vízlocsolással!

Mindazokkal szemben, akik a szabadtéri égetést nem a helyi 
rendeletben megengedett módon végzik, a katasztrófavédelmi ki-
rendeltség hatósági eljárást indíthat, és – akár százezrekre rúgó 
– tűzvédelmi bírság kiszabásáról is dönthet.

KépünK illusztráció

A szabályok megszegése esetén szabálysértési 
vagy más hatósági eljárás lefolytatása indulhat!

A hevesi mintaprogram standja és termékválasztéka a kiállítás 
egyik leggazdagabb kínálatával nyűgözte le a látogatókat.
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Tájékoztatás házhoz menő 
szelektív-, illetve zöldhulladék 

szabályos gyűjtéséről
Az NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft. 2016. július 01. 
napjától megkezdte a házhoz menő zsákos szelektív- és zöldhul-
ladék begyűjtését Heves város közigazgatási területén.
Jelen tájékoztatónkban próbálunk segítséget nyújtani mindazok 
számára, akik eddig nem megfelelően, vagy csak a későbbiek-
ben kívánják igénybe venni a szolgáltatást.  

2016. október 01-től kizárólag az erre biztosított logós/átlát-
szó zsákban visszük el mind a szelektív, mind a zöldhulladé-
kot, melyeket cégünk biztosít. Ezek  a gyűjtést végző járaton 
lévő munkatársainktól,  vagy  a  Heves, Károlyi Mihály u. 15. 
sz. alatti ügyfélszolgálaton is igényelhetők hétfőn és szerdán 
08.00-16.00, pénteken: 08.00-12.00 között.

Hogyan gyűjtse a szelektív hulladékot (papír/műanyag/fém)?
Minden páros héten aznap, amikor Önnél a hagyományos hul-
ladék begyűjtése is van, csak a hulladékgyűjtő edény mellé kell 
kiraknia a szelektívvel teli zsákot legkésőbb reggel 6 óráig, mely-
ben az alábbi hulladékok vegyesen helyezhetőek el:

PAPíRHuLLADÉK: vegyes újságpapír, szórólapok; kisebb pa-
pírdobozok (teás, süteményes, stb.); nagyobb kartondobozokat 
összehajtva kérjük a zsák mellé helyezni
FÉMHuLLADÉK: alumínium italos doboz (sörös, üdítős, stb.) ki-
öblítve; alufólia, alumínium tálca, konzervdoboz és egyéb fém 
élelmiszercsomagoló anyagok
ITALOS KARTONDOBOZ: gyümölcsleves, tejes dobozok kiöblít-
ve, LAPOSRA TAPOSVA!
MűANyAGHuLLADÉK: műanyag (PET) italos palack LAPOSRA 
TAPOSVA; fóliák (szatyrok, nylonzacskók, zsugorfólia, stb.), fla-
konok (kozmetikai és tisztítószerek flakonjai) kiöblítve

Kérjük NE helyezzen a zsákba ÜVEG hulladékot. Továbbá kom-
munális hulladékot és olyan szelektív hulladékot, amely élelmi-
szerrel, vegyi- vagy egyéb bomló/fertőző anyaggal szennyezett, 
mert ez esetben dolgozóink nem szállítják el.

Szelektív hulladékgyűjtés napjai 2016
 október november december
 10.04-10.07 11.01-11.04 12.01-12.02
 10.18-10.21 11.15-11.18 12.13-12.16
 X 11.29-11.30 12.27-12.30

Hogyan gyűjtse a zöldhulladékot? 
Minden páratlan héten aznap, amikor Önnél a hagyományos hul-
ladék begyűjtése is van, csak helyezze ki a hulladékgyűjtő edény 
mellé a zöldhulladékkal teli zsákot, vagy kötegelve a nagyobb 
méretű faágakat legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszú-
ságúra darabolva, legkésőbb reggel 6 óráig. Munkatársaink a 
nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a zöldhulladék semmiféle egyéb hul-
ladékot (kivéve a gyűjtőzsákot és/vagy kötözőanyagot) ne tar-
talmazzon, ellenkező esetben dolgozóink nem szállítják el azt! 

Zöldhulladék gyűjtés napjai 2016
 október november december
 10.11-10.14 11.08-11.11 X
 10.25-10.28 X X
 X X X

A járatok csak egyszeri alkalommal mennek végig a gyűjtési út-
vonalakon, a később kihelyezett hulladékokért nem áll módunk-
ban visszamenni. Ennek okán kérjük Önt, hogy az elszállítandó 
szelektív- és  zöldhulladékot az adott napon legkésőbb reggel 6 
óráig helyezze ki ingatlanja elé, a korábbiakban megszokott mó-
don és formában, ügyelve a környezet tisztaságának megőrzé-
sére, és a közlekedés biztonságának betartására.

További kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken kaphat felvi-
lágosítást:  hétfő és szerda 08.00-16.00, péntek 08.00-12.00 
között

Cím: 3360 Heves, Károlyi Mihály utca 15. 
Tel: 36/36 346-822       
Email: info.heves@nhsz.hu                  
Web: www.nhszheves.hu

Köszönettel: NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft.

Folytatás az 1. oldalról
Szabó Zsolt államtitkár ünnepi 
beszédében úgy fogalmazott: 
„Az ünnepnapok megállásra 
késztetnek bennünket, lehető-
séget adnak arra, hogy felidéz-
zük a múltat. Augusztus husza-
dika a magyar nemzet egyik 
legbecsesebb ünnepe, több 
mint ezer esztendős állami lé-
tünk születésnapja.

Ezen a napon Szent István 
királyra emlékezünk, akinek 
történelmi alakja, ezer év táv-
latából a legmagasabbra emel-
kedik nemzetünk történetében.

A törvények mellett az állam 
határainak védelme biztosította 
mindazt, hogy Magyarország 
az elmúlt több mint ezer évben 
fennmaradt és él. A törvények 
betartása tett minket nemzetté, 
tett minket állammá.”

– Napjainkban válaszút előtt 
állunk és választanunk kell, 
hogy milyen országot akarunk, 
milyen országban akarjuk, 
hogy gyermekeink, unokáink 
éljenek. Olyanban, ahol nem 
tisztelik, sőt támadják kultú-
ránkat, törvényeinket, ahol nem 
adott a mindennapok bizton-
sága, ahol a terrorfenyegetett-
ség a mindennapok része, vagy 
olyan országot akarunk amilyet 
ezer éven át őseink is – emelte 
ki az államtitkár.

Majd rámutatott, hogy Euró-
pában elsőként a magyar em-
berek mondhatnak véleményt 
a brüsszeli bevándorláspoliti-
káról. Aki nemet mond október 
2-án, elutasítja a kényszerbe-
telepítést, megvédi Magyaror-
szág függetlenségét – tette hoz-
zá országgyűlési képviselőnk.

– Azt szokták mondani, hogy 
amíg bölcsőnk fölött magyar 
anya magyar dalt dalol, amíg 
ünnepeinken magyar táncot lej-
tünk, és amíg egymással ma-
gyar nyelven beszélünk, addig 
él a magyar nemzet.

E gondolatok jegyében kí-
vánok Heves városának, me-
gyénknek és nemzetünknek 
egyaránt áldott jövőt, vala-
mennyi polgárának pedig tö-
retlen hitet, mindig megújuló 
reményt és kitartó egészséget – 
zárta szavait Szabó Zsolt.

20-án délelőtt a díszünnep-
ségen, nemcsak az államalapí-
tóról emlékeztünk meg, hanem 
megtudhattuk azt is, kik azok a 
hevesiek, akikre városunk la-
kossága ebben az évben külö-
nösen büszke lehet.

Az elismerések átadása ün-
nepélyes keretek között történt 
meg rokonok, barátok, ismerő-
sök és az örömben osztozni kí-
vánó hevesiek jelenlétében.

A kitüntetésekre a települé-
sen működő civil szervezetek, 
intézmények és képviselők te-
hetnek javaslatot. Ezeket a díja-
kat a város általános fejlődése, 
hagyományainak megőrzése, 
várospolitikai, gazdasági, tudo-
mányos, kulturális, sport vagy 
szakmai területen kifejtett te-
vékenység elismeréseként kap-
hatják az arra érdemesek.

A „Pro Urbe Heves” díjat az 
idén Szőllősiné Rab Sarolta, 
az Újtelepi Katolikus Általános 
Iskola földrajz-biológia sza-
kos tanára, címzetes igazgatója 
kapta az elmúlt 40 évben vég-
zett oktató-nevelő munkájáért.

„Heves Város Közszolgála-
táért” kitüntető díjban részesült 
óvodai nevelés szakterületén 
Varróné Ungvári Ágnes a He-
ves Városi Óvodák és Bölcsőde 
Köznevelési Intézmény vezető-
je, aki magas színvonalon látja 
el feladatát.

„Heves Város Közszolgála-
táért” kitüntető díjban részesült 
az alsó fokú oktatás szakterü-
letén Burom Jánosné a KLIK 
Hevesi József Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Körzeti Tagiskola tanára, aki-
nek a tehetséges gyermekek-
kel sikerült megszerettetnie a 
matematika és fizika tantárgya-
kat, olyannyira, hogy évek óta 
országos versenyeken vesznek 
részt.

„Heves Város Közszolgálatá-
ért” kitüntető díjban részesült a 
középfokú oktatás szakterületén 
Szilákné Balajti Katalin, az 
Eötvös József Református Okta-
tási Központ igazgatóhelyette-
se, aki 1989. május 1. óta dolgo-
zik az Eötvös József Középisko-
lában, 2007 óta a szakképzésért 
felelős igazgatóhelyettes.

„Heves Város Közszolgála-
táért” kitüntető díjat kapott az 
egészségügy területén Marsi-
né Lázár Erika szakápoló, aki 
1986. szeptember 1. óta dolgo-
zik az egészségügyben.

„Heves Város Közszolgála-
táért” kitüntető díjban részesült 
szociális gondoskodás terüle-
tén Kovács Edit, a Sors-2002 
Nonprofit Kft. Dr. Szegő Imre 
Idősek és Mozgásfogyatéko-
sok Otthona intézetvezető-fő-
nővére.

„Heves Város Közszolgála-
táért” kitüntető díjat vehetett 
át közszolgálat területén Be-
tenbukné Misi Erika a Hevesi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselője, aki 1988. jú-
lius 1. napjától tevékenykedik 
a hevesi lakosok közösségének 
szolgálatában.

„Heves Város Közszolgála-
táért” kitüntető díjban részesült 
a rendőrségi feladatellátás terü-
letén Gulyás József rendőr al-
ezredes kapitányságvezető, aki 
1991. március 1-től került áthe-
lyezésre a Hevesi Rendőrkapi-
tányság, Bűnügyi Osztály állo-
mányába, ahol nyomozó beosz-
tásban tevékenykedett.

Heves Város Képviselő-tes-
tülete „Heves Város Tehetséges 
Tanulója” emlékérmet adomá-
nyozott Misi Laura Kimberli, 
az Újtelepi Katolikus Általános 
Iskola alsó tagozatos tanuló-
ja részére, akinek tehetsége és 
szorgalma már 1. osztályos ko-
rában kiemelkedő volt.

„Heves Város Tehetséges 
Tanulója” emlékérmet kapott 
Márkus Lili, a KLIK Heve-
si József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Körzeti Tagiskolájának felső 
tagozatos tanulója, akinek elis-
merésre méltó tanulmányi ered-
ménye mellett kiemelkedőek 
művészeti versenyeredményei.

„Heves Város Tehetséges Ta-
nulója” emlékéremmel ismerték 
el Andorfi István munkáját, aki 
az Eötvös József Református 
Oktatási Központ hat évfolya-
mos gimnáziumának tanulója.

Képviselő-testületünk „He-
ves Város Sportjáért” csapat ka-
tegóriában ismerte el az Eötvös 

József Református Oktatási 
Központ leány kézilabda csa-
patát. A gárda többszörös or-
szágos bajnokként, hosszú évek 
óta kiemelkedő teljesítményt 
nyújtva szerepel a Magyar Di-
áksport Szövetség diákolimpiai 
kézilabda versenyszámaiban is.

A számtalan elismerés között 
említhető, hogy a hölgyek telje-
sítményükkel 2016-ban sport-
csapat kategóriában az „Év He-
ves megyei sportolója” címet 
érdemelték ki, több Európa-, il-
letve világbajnok gárdát maguk 
mögé utasítva.

Makó Nándor lelkiismerete-
sen, fanatikus edzőként, fárad-
hatatlanul segítette csapatát a 
siker felé vezető úton.

A csapat tagjai: Bencsik Tí-
mea, Jekkel Vivien, Karsai 
Kornélia, Kiss Tamara, Módos 
Nikoletta, Molnár Lilla, Nagy 
Anita, Nagy Nikoletta, Tóth 
Enikő.

„Heves Város Sportjá-
ért” emlékéremmel ismerték 
el szakvezető kategóriában 
Steczina Zsolt munkáját, aki 
10 éves kora óta kézilabdázott 
egészen 2015-ig, melyet közel 
30 év után fejezett be.

Heves Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete „Heves 
Város Sportjáért” emlékérmet 
adományozott egyéni sportoló 
kategóriában Kovács Noel, az 
Eötvös József Református Ok-
tatási Központ tanulója részére, 
akinek mind tanulmányokban, 
mind sportban nyújtott teljesít-
ménye kiemelkedő.

Mindezek alapján „Heves 
Város Sportjáért” emlékérmet 
kapott egyéni sportoló kate-
góriában Tóth Lilla, a KLIK 
Hevesi József Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Körzeti Tagiskolájának tanu-
lója, kiemelkedő országos és 
nemzetközi sporteredményei-
ért.

Ők tizenöten azon szemé-
lyek számát gyarapítják, akiket 
a város kiemelkedő munkájuk 
elismeréséért kitüntetésben ré-
szesített.

Legyünk rájuk büszkék!
Minden kitüntetettnek szív-

ből gratulálunk!

Szabó Zsolt köszöntötte 
a kitüntetetteket a díszünnepségen 

Szabó Zsolt államtitkár, 
térségünk országgyűlési képviselője köszöntötte 

városunk büszkeségeit
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A nyár sokak számára 
munkával telt, hogy a tan-
évkezdésre megújult, szé-
pen feldíszített, otthonos 
környezetben kezdhessék 
meg a Szent Gellért Kato-
likus Általános Iskola (régi 
nevén: Újtelepi Katolikus 
Általános Iskola) tanulói a 
2016/2017-es tanévet. 

A fenntartó, a hevesi önkor-
mányzat, az iskola és a szü-
lők példaértékű összefogá-
sával, önzetlen szülői támo-
gatással 3 tanterem festése, 
új kerítés kialakítása, új hir-
detőtábla és talán a gyerme-
kek által a legrégebben várt 
játszótér kialakítása is meg-
történt, melyet – megáldását 
követően – már birtokba ve-
hetnek a diákok. 

A városvezetés telket vásá-
rolt az intézmény szomszéd-
ságában, hogy új játszótér 
épülhessen az iskolások szá-
mára, a szülők példás össze-
fogásának köszönhetően.

Köszönet érte minden támo-
gatónknak, segítőnknek, akik 
szeme előtt egyetlen cél lebe-
gett, hogy gyermekeink szá-
mára még jobb, még szebb, 
még esztétikusabb környezetet 
tudjunk biztosítani - fogalma-
zott Bódor Istvánné igazgató. 

Új játszótér épült a Szent Gellért 
Katolikus Iskola udvarán

• Nem válaszol a bank, vagy a biztosító a panaszára?
• Nem is tudja, hogyan kellene megírni egy hatásos levelet?
• Hónapok óta húzódik az ügyintézés?
• Úgy érzi, hogy banki vagy biztosítási problémája 
    végeláthatatlan kálvária?
• Szeretne pénzügyi döntései előtt egy pártatlan, anyagilag nem 
    érdekelt szakértővel is konzultálni?

Immár Hevesen is elérhető a Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat 
díjmentes tanácsadó szolgáltatása!
• Sokéves tapasztalatunkkal tudunk tanácsot adni az ügyek 
    gyors megoldásához!
• Segítünk a panaszügyek elintézésében!
• Tanácsot adunk a szerződések megkötése előtt!
• Elejét vesszük a groteszkbe hajló fogyasztóvédelmi 
    adok-kapoknak!

Helyszín és időpontok: 
Hevesi Művelődési Központ, 3360 Heves, Erkel Ferenc utca 2.
• 2016. szeptember 28. 11:00-17:00 óra
• 2016. október 5. 11:00-17:00 óra
• 2016. október 19. 11:00-17:00 óra
A www.penzugyifogyaszto.hu oldalon további információt talál az 
Irodahálózatról és a szolgáltatásunkról. Időpont egyeztetéshez, 
vagy telefonos tájékoztatásért hívja az 52/504-328-as telefon-
számot, vagy írjon az info@penzugyifogyaszto.hu e-mail címre.

A szolgáltatás Heves Város Önkormányzata jóvoltából valósulhat 
meg. A Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózatot a Fogyasztóvédők 
Magyarországi Egyesülete (FOME) működteti a Magyar Nemzeti 
Bank által lefolytatott KBE/151/2015. számú közbeszerzési el-
járása alapján.

Pénzügyi fogyasztóvédelmi 
tanácsadás Hevesen!

2 milliárdos szennyvízberuházás indul a városban
Folytatás az 1. oldalról

A szennyvízcsatornázás cél-
ja az, hogy az EU-s elvárások 
szerint a környezetvédelem és 
az energiahatékonyság érvé-
nyesüljön a szennyvíz kezelése 
kapcsán is – emelte ki Sveiczer 
Sándor polgármester.

2015 végén indult el a Heves 
városi szennyvízcsatorna háló-
zat, valamint a szennyvíztisztí-
tó telep bővítésével és korsze-
rűsítésével kapcsolatban, a ta-
nulmányterv elkészítése. 

Szennyvízcsatorna hálózat 
fejlesztése:

A fejlesztés legfontosabb 
pontjai, azok a belterületen belte-
rületen elhelyezkedő utcák, ahol 

jelenleg nincs kiépítve a szenny-
vízhálózat. Ilyen utca az Aradi, 
Móricz, Radnóti, Rózsa, Újvidé-
ki, Guba, Hajnal, Táncsics, Ta-
vasz, Hellebronth, Nyár, Kodály, 
Dankó, Mikes, Cseplye, Hege-
dűs, Csárda, Pusztacsászi, Ma-
jor, Bútelki, Szentandrási, Szüret 
és Szél utca, valamint a Vásártér 
utca és a Fő út egy-egy szakasza.

Az új csatornahálózat ki-

építése mellett, a belterületen 
már kiépített szennyvízhálózati 
fő-gerinchálózat korszerűsítésé-
re is sor kerül a Kossuth, Erkel, 
Arany és Erdőtelki utcákban.

A fentieken túl, a szenny-
vízhálózat-fejlesztés érinti a 
két ipari területet, a város nyu-
gati oldalán a betonüzem és a  
szennyvíztisztító telep között, 
valamint a keleti oldalán az Er-
dőtelki úti Szalma-tanya és a 
31-es főút összekötő részét.

Heves-Alatka városrészen is 
megtörténik a szennyvízhálózat 
kiépítése. 

Így végül több mint 22 ki-
lométer vezeték épülhet meg a 
beruházás következtében.

Szennyvíztelep fejlesztés:
A fejlesztés célja, a háló-

zat bővítésével és fejlesztésével 
párhuzamosan, a 38 éve épült      
szennyvíztisztító telep korsze-
rűsítése. A beruházás kapcsán, a 
tervezett napelemes rendszerrel 
jelentős villamosenergia megta-
karítás várható. Emellett a projekt 
része a szennyvíztelepet kiszolgá-
ló út felújítása, a városi strandtól 
a szennyvíztisztító telepig.

A tervek szerint, a beruhá-
zás megvalósulása után – mely 
várhatóan a jövő év elején in-
dul –, az új szennyvíztelep mű-
ködtetésével, közel 40 % ener-
gia-megtakarításra számíthat a 
Heves Megyei Vízmű Zrt.
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Véget ért a mintegy két és fél hónapos va-
káció, megkezdődött szeptemberben az új 
tanév. Heves Város Önkormányzata megle-
petéssel készült a tanévkezdésre: Sveiczer 
Sándor polgármester, Makó Nándor al-
polgármester és Lányi József képviselő a 
tanévnyitó ünnepségeken adták át a város 
sportszer-ajándékát, minden nevelési-okta-
tási intézmény számára. Az iskolák az el-
múlt héten, az óvodák pedig szeptember 
második hetében vehették át az egészséges 
életmódra és mozgásra ösztönző játékokat.

Mint megtudtuk, a sok-sok értékes aján-
dék egy közös, példaértékű összefogás 
eredménye.

„A „Magyarország Legsportosabb Tele-
pülése” díjakat hét kategóriában ítélték oda 

az idei Kihívás Napján résztvevő települé-
sek közül a legaktívabbaknak. Heves váro-
sa azon települések sorában volt, melyek 
bár kategóriájukban nem értek el dobogós 
helyezést, mégsem maradtak jutalom nél-
kül: ajándékutalványt kaptunk aktív sze-
replésünk zálogaként. Az utalványból vá-
sárolt sporteszközöket azoknak az intéz-
ményeknek, cégeknek és egyesületeknek 
adtuk át, akik ezen a napon aktívan hozzá-
járultak településünk sikeréhez. Ezzel sze-
retnénk biztatni minden közösséget, hogy 
már most kezdjünk el készülni a jövő évi 
kihívás napjára, hogy ne csak azon a napon 
legyen fontos a sport, hiszen egyértelmű 
célunk az egészséges életmód megőrzése, 
a sport szeretetére való nevelés.”- tájékoz-

tatta a Hevesi Hírportál szerkesztőségét 
Sveiczer Sándor polgármester.

– Pedagógusként és önkormányzati kép-
viselőként is szívesen tettem eleget a felké-
résnek, örömmel adtam át az ajándékokat az 
ovis kicsiknek – mondta Makó Nándor. – A 
lurkók legszebb ajándéka a játék, a sportesz-
közök és természetesen a könyv, s mint tud-
juk, ebből soha nem elég, főleg egy gyermek-                      
intézményben. Gazdag volt az összeállítás: 
többféle fejlesztő, mozgásra ösztönző sport-
szert adtunk át az utóbbi napokban az intéz-
ményeknek. Örömmel bontogatták a csoma-
gokat a gyerekek, s mi tagadás, én magam is 
szívesen kipróbáltam volna néhány ötletes 
fejlesztőjátékot – tette hozzá humorral fű-
szerezve az alpolgármester.

Az önkormányzat meglepetését 
csillogó szemmel fogadták a lurkók 

Kültéri sportparkok kialakítását tervezik 

Sportszercsomag minden hevesi óvodának és iskolának 

Sveiczer Sándor polgármester a tanévnyitó 
ünnepségeken adta át a város sportszer-ajándékát

Az óvodáknak szánt ajándékokat Makó Nándor alpolgármester 
nyújtotta át a városvezetés nevében

Heves Város Képviselő-tes-
tülete úgy határozott, hogy az 
Önkormányzat pályázati kérel-
met nyújt be 3 sportpark meg-
építésére és 1 db 400 méteres 
futókör fejlesztésre, új borítás 
kialakítására. 

A cél, hogy olyan közösségi 
terek kerüljenek kialakításra, 
ahol valamennyi korosztály, a 
fiatalabbaktól az idősebbekig 
aktívan tölthetik el szabadide-
jüket igényes szabadtéri létesít-
ményekben.

Fontos számunkra, hogy az 
aktív életvitelt, mozgásgazdag 
életmódot folytatók, és a spor-
tolási lehetőségek száma növe-
kedjen a városban, a lakosság 

egészégi állapota javuljon, és 
hogy a sportolás a mindennapi 
életünk része legyen – szögez-
te le Sveiczer Sándor polgár-
mester.

A beruházás realizálását a 
város gazdag atlétikai hagyo-

mányai és múltja, illetve az it-
teni versenyzők által elért ered-
mények is indokolják- tette 
hozzá.

A 3 sportpark megvalósításá-
nak tervezett helyszínei:

• A városi sportpálya: C típu-

sú sportpark (90 m2-es, 15 esz-
köz) és 400 m-es futókör,

• Városi Könyvtár udvara, 
a teniszpálya helyén: D típusú 
sportpark (150 m2-es, 8 eszköz),

• Újtelepi sportpark (József 
Attila út és Május 1 út kereszte-
ződésével szemben, a csatorna 
mellett): C típusú (90 m2-es, 8 
eszköz).

A program keretében a futó-
kör létesítéséhez – ellentétben 
a sportparkkal, amely 100%-
os intenzitással finanszírozott 
– önerő szükséges, amelynek 
összege bruttó 8.890.000,- Ft, 
amely az elképzelés szerint a 
város 2017. évi költségvetésé-
be kerül betervezésre.
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A Szent Gellért Iskola 
játszóterének megáldása
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Folytatás az 1. oldalról
A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
előkészítése során Heves Ön-
kormányzata szándékát fejez-
te ki, hogy a város bel- és kül-
területén fejleszteni kívánja a 
kerékpáros közlekedés infra-
strukturális feltételeit. Ennek 
nyilvánvaló oka a kerékpáros 
közlekedés feltételeinek, biz-
tonságának javítása.

A Fejlesztési és Koordi-
nációs Központ Nonprofit 
Kft. és a hivatalban műkö-
dő Stratégiai Iroda munka-
társai készítették elő a pá-
lyázatot.

A Heves város belterü-
letére vonatkozó pályázat 
tartalmazza: a településen 
új kerékpársáv kialakítását, 
kerékpárút megerősítését, 
felújítását, illetve 7 pár hi-
ányzó buszváró építését a 
31-es út mellett, valamint 2 
pár buszöböl és buszváró ki-
építését a Gyöngyösi úton.

A belterületi projekt tel-
jes megvalósulási költsége 
meghaladja a 200 millió fo-
rintot. 

A Heves belterületén ter-
vezett kerékpársáv-szaka-
szok: Ady-Vértanú-Csokonai 
út mentén; a körforgalomtól 
a Deák Ferenc úton keresztül 
(posta utcája) a Vértanú útig; 
a Katona József úton végig, 
a Béla Király út egy szaka-
szán áthaladva, (vízmű épü-
leténél jobbra elkanyarodva) 
a Gyöngyösi úton végigveze-
tő sáv.

A belterületi kerékpárút 
fejlesztésünkhöz külterü-
leti szakasz is csatlakozik, 
amely három települést köt 
össze kerékpárúttal: Tarna-
méra-Boconád-Heves tele-
püléseket.

Tarnaméra és Heves kö-
zött 11030 méter új kerék-
sávot és kerékpárutat alakí-
tanak ki, 2120 méter szaka-
szon kerékpáros forgalom-
technikai jeleket helyeznek 
el. A kerékpárút a Tarnaméra 
északi határát jelentő Tar-
na-pataktól, Tarnamérán és 
Boconádon keresztül, Heves 
belterületéig halad, összesen 
13150 méter hosszan. A kül-
területi szakaszokon 2,5 mé-
ter széles, önálló kerékpá-
rút fog megépülni, összesen 
9010 méter hosszúságban. 
Boconád Községi Önkor-
mányzata közel 444 millió 
forintot nyert a beruházásra.

A kivitelezési munkála-
tok várhatóan 2017 tava-
szán kezdődnek el.

Több mint 
félmilliárdos 

fejlesztés kezdődik

Korábban már beszámol-
tunk arról, hogy városunk-
ban a közeljövőben bün-
tetés-végrehajtási intézet 
épül, és a különböző állás-
helyekre elsősorban a helyi 
lakosok jelentkezését vár-
ják. A tájékoztatás és a ki-
választás folyamata helyben 
történik, ezért októberben 
a bv-intézet toborzó irodát 
nyit Hevesen.

A létesülő intézmény-
nyel, illetve a mun-
kalehetőségekkel 
kapcsolatban a He-
vesi Hírek kérdé-

seire Juhász Attila bv. ezre-
des, a Heves Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet pa-
rancsnoka válaszolt.

Mi a célja a börtönnel kap-
csolatos szervezett tájékozta-
tásnak és milyen eredményt 
várnak a felvilágosító kam-
pánytól? 

A Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet kiemelt 
feladata a Hevesen létesítendő 
új bv. intézet személyi állomá-
nyának „megszólítása”, ezért 
is hozunk létre a városban to-
borzó irodát, várhatóan ok-
tóber 1-jétől. A toborzó iroda 
megnyitásának elsődleges cél-
ja, hogy megmutassuk a helyi 
lakosoknak, illetve azoknak az 
embereknek, akik a régióból ér-
deklődnek a börtönben történő 
munkavégzésről, hogy miről is 
szól tulajdonképpen a bünte-
tés-végrehajtás. Milyen felada-
tokat, kötelezettségeket kell tel-
jesíteni azoknak a leendő kollé-
gáknak, akik munkavállalóként 
a büntetés-végrehajtási intézet-
ben képzelik el jövőjüket. Azt 
az üzenetet szeretnénk közvetí-
teni mindenki számára, hogy a 
Hevesen létesítendő börtönben, 
professzionális és elhivatott ál-
lományra van szükség.  Azokat 
a jogszabály által is meghatáro-
zott célokat, melyek között első 
helyen szerepel a fogvatartottak 
visszaillesztése a társadalomba, 
minél magasabb szinten és mi-
nél nagyobb hatékonysággal 
kell majd elvégezni az itt dol-
gozó kollégáknak.

Mennyire biztosít stabil eg-
zisztenciát, illetve milyen elő-
meneteli lehetőséget tartogat 

a büntetés-végrehajtásban 
végzett szolgálat az érdeklő-
dők számára?  

A belügyminisztériumi rend-
védelmi szervekhez hasonlóan 
a büntetés-végrehajtás is olyan 
életpályamodellt nyújt, amely 
teljesen le tudja fedni egy em-
ber karrierútját. Biztosított az 
átjárás a rendvédelmen belül: 
az egyéni képességekhez, szor-
galomhoz mérten lehetséges 
magas beosztásokra is eljut-
ni. A bv-n belül stabil, biztos 
egzisztenciát lehet teremteni, 
amire egy életet lehet alapozni. 
Nagy szükségünk van képzett 
és elhivatott emberekre, hogy 
a bv-törvényben megfogalma-
zott célokat egy jól felkészült 
és professzionális állománnyal 
tudjuk végrehajtani.

Heves városában újdonság 
egy ilyen jellegű intézmény. 
Mit lehet tudni előzetesen er-
ről az intézetről és véleménye 
szerint milyen hatása lesz egy 
fogvatartottakkal teli börtön-
nek a város mindennapi éle-
tére? 

Jelen állás szerint annyit le-
het tudni, hogy ez egy 500 fő 
befogadására alkalmas intéz-
mény lesz, ahol 250 fős szemé-
lyi állomány fog dolgozni. Eger 
– és számos, már börtönnel bíró 
város – tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy egy börtön nem kell, 
hogy idegen objektumként te-
vékenykedjen az adott közös-
ségben. Egy börtön, egy bün-
tetés-végrehajtási intézet szer-
ves része a helyi közösségnek. 
Egerben már 8 éve működik a 
„Börtön a városért” elnevezésű 
programunk, aminek a kereté-
ben elítélt nők, vagy férfiak - at-
tól függően, hogy milyen típusú 
a munka - járnak ki havi rend-
szerességgel Eger közterületére 
virágot ültetni, szemetet szed-
ni, vagy éppen játszóteret fel-
újítani. Mostanra ez a program 
önjáróvá vált. Előfordul, hogy 
helyi lakóközösségek keresnek 
meg minket azzal a kéréssel, 
hogy egy közösségi tér kiala-
kításához nyújtsunk segítséget. 
Azt tapasztaljuk, hogy nagyon 
hamar megszerették Egerben a 
helyiek ezt a kezdeményezést, 
mindenképpen azt gondolom, 
hogy ez a jövő. Figyelni kell a 
fogvatartottak foglalkoztatásá-

ra, a minél sikeresebb vissza-
illeszkedésükre, és ezt nagyon 
jól szolgálják ezek a közösségi 
jóvátételt célzó, ún. resztoratív 
programok. 

Van alapja azoknak az ag-
godalmaknak, amelyek azt 
sugallják, hogy a büntetésü-
ket töltő fogvatartottak – fő-
leg, ha ki is járhatnak a bör-
tön falai közül – veszélyt je-
lentenek a közbiztonságra?

Egerben a jelenlegi helyén 
már 108 éve áll a büntetés vég-
rehajtási intézet, és nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy 
szépen beintegrálódott a helyi 
közösség életébe. Évtizedek 
telnek el úgy, hogy semmiféle 
közrendet, köznyugalmat meg-
zavaró probléma nincs az inté-
zetben. De így van ez más vá-
rosokban is. A közbiztonság 
egyáltalán nem romlik, sőt. Én 
10 éve vagyok az intézet pa-
rancsnoka és soha nem történt 
még olyan esemény, mely a he-
lyi közéletet bármilyen szinten 
megzavarta volna. Azt tapasz-
taljuk, hogy a helyi közbizton-
ságot erősíti egy börtön jelenlé-
te. A hevesi intézetben körülbe-
lül 250 bv-s fog dolgozni. Úgy 
gondolom, hogy a város egyik 
legnagyobb munkaadója lesz a 
büntetés-végrehajtás. Bízunk 
benne, hogy nagyon jó munka-
kapcsolat alakul ki a BV inté-
zet vezetése és a városvezetés 
között. Eddig azt tapasztaltuk a 
várossal való kapcsolatfelvétel 
során, hogy nagyon nyitottan és 
pozitívan áll a városvezetés az 
intézet ügyéhez.

Említést tett arról, hogy az 
elítéltek közösségi munka ré-

vén aktívan jelen lehetnek a 
civil közösség mindennapja-
iban. Van esetleg még olyan 
terület, ahol hasznos társa-
dalmi tevékenységet tudnak 
végezni a fogvatartottak? 

Biztos vagyok benne, hogy 
számos olyan terület, számos 
olyan tevékenység van a min-
dennapokban, amelyben egy 
büntetés-végrehajtási intézetre 
is lehet számítani, amivel segí-
teni tudjuk a helyi közösséget. 
Hatékony reintegrációs munka 
csak akkor működhet, ha egy-
részt felkészítjük a fogvatar-
tottakat a visszailleszkedésre, 
másrészt a helyi közösséget is 
felkészítjük, hogy szükséges az 
ő támogatásuk is ahhoz, hogy 
azok az emberek, akik most a 
büntetésüket töltik, idővel jog-
követő magatartást tanúsítsa-
nak, és tisztes módon megállják 
a helyüket az életben.

Nagyon sok jó példát látunk 
a különböző programokra, ok-
tatásra, munkaerő piaci trénin-
gekre. Biztos vagyok abban, 
hogy néhány év távlatából visz-
szatekintve a hevesi BV intézet 
nyitása is igazolja, hogy ez egy 
jó döntés volt, egy sikeres csa-
pat végezhet itt nagyon haté-
kony szakmai munkát.

Milyen konkrét segítséget 
kap az újonnan épülő hevesi 
börtön a komoly tradíciókkal 
rendelkező egri bv-intézettől? 

Már a folyamat legelején, a 
toborzásnál megad minden se-
gítséget az egri intézet. Az in-
tézmény honlapján minden 
szükséges információ elérhető. 
Az első körben biztonsági fel-
ügyelőket, körletfelügyelőket és 
gépjárművezetőket szeretnénk 
munkába állítani, majd a tervek 
szerint szakaszos módon fogjuk 
feltölteni a hevesi börtönt. 2017. 
január 1-én 60 főt veszünk fel, 
és azt szeretnénk, hogy az inté-
zet megnyitására rendelkezésre 
álló másfél évben minden olyan 
szükséges szakmai és gyakor-
lati képzést elsajátítsanak, ami 
alkalmassá teszi őket a hevesi 
állományban a minél hatéko-
nyabb munkavégzésre.

Milyen ütemterv szerint 
zajlik majd a későbbiek so-
rán a hevesi börtön teljes fo-
kozaton történő rendszerbe 
állítása?

A tervek szerint 2016 végéig 
befejeződnek a szükséges elő-
készítő feladatok, 2017 év ele-
jén megkezdődik a kivitelezés 
és 2018 tavaszára, nyarára van 
prognosztizálva az intézet meg-
nyitása. Onnantól kezdve üteme-
zetten történik a fogvatartottak 
fokozatos beköltöztetése. 2018 
végére várhatóan teljes kapaci-
tással fog működni az intézmény. 

Van arra mód, hogy a heve-
si börtönben munkát vállalni 
szándékozó érdeklődők akár 
már most is képet alkothassa-
nak egy működő börtön min-
dennapjairól?

Természetesen. Be lehet 
jönni az egri intézetbe, szíve-
sen körbevezetjük azokat, akik 
akár munkát szeretnének vállal-
ni, akár egy pici félelmük van, 
megnézhetik azt, hogy hogyan 
működik a mi központi fekvé-
sű – pláza, iskola, bank közé 
ékelődött – intézményünk.

Reális lehetőségként ítéli 
meg, hogy javarészt helybeli-
ek számára nyújt munkalehe-
tőséget az intézet?

Nagyon bízom benne, hogy 
Hevesről és vonzáskörzetéből 
sikerül feltölteni az állományt. 
Szeretnénk a helyieket helyzet-
be hozni. Azt gondolom, hogy 
nagyon sokat nyerhet a telepü-
lés a bv-intézet megépülésével. 
Jól látni, hogy van egyfajta el-
mozdulás: 10-20 éve nem sok 
önkormányzatnak a fejében 
fordult volna meg, hogy bör-
tönt létesítsen, míg a mostani 
alkalommal a 9 helyen megépí-
tendő bv-intézetre több mint 40 
önkormányzat adott be pályá-
zatot. Ez a bv-nek is azt jelen-
ti, hogy az a tevékenység, amit 
mi végzünk, egyre nagyobb tár-
sadalmi elismertséget kapott. 
Egyre többen tekintenek úgy a 
BV-ben végzett munkára, mint 
amit az meg is érdemel.  

A büntetés-végrehajtási inté-
zetek építésével kapcsolatban 
megjelent a kormánydöntés, 
melynek értelmében minden 
börtönprojekt, közöttük a heve-
si is, kiemelt kormányzati beru-
házásnak minősül. Ez azt jelen-
ti, hogy az engedély beszerzése 
egyszerűsített eljárásban törté-
nik, ezáltal az ügyintézési ha-
táridők jelentősen csökkennek, 
felgyorsul az építkezés.

Toborzó irodát nyitnak Hevesen
Itt várják mindazokat, akik a leendő büntetés-végrehajtási intézetben szeretnének dolgozni

Dr. Ternyák Csaba egri érsek ünnepé-
lyes szentmise keretében áldotta meg a 
felújított újtelepi katolikus templomot 
és a megújult, szeptember elsejétől már 
új nevet viselő Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskolát is a tanévnyitó ün-
nepségen.

Éppen 20 esztendeje annak, hogy el-
készült az Újtelep centrális részén a ka-
tolikus imaház, s megépítése óta nem 
történt külső-belső megújulás.

A nyár végén kezdték el a belső festést, 
a korszerűsítés során újrafestették az isten-
tiszteleti teret, és a kültéri falfelületeket is.

Nagy István plébános azt is elmond-
ta, hogy a festés közben nem állt szándé-
kukban túlságosan elrugaszkodni a ko-
rábbi színárnyalatoktól, a cél a frissítés, 
az árnyalatok élénkítése volt.

Már befejeződtek a munkálatok, s 
megszépült, tiszta környezet fogadja a 
híveket, hiszen megújulásra nem csupán 
a léleknek van szüksége, hanem annak 
az épületnek is, ahol a lelket művelni és 
erősíteni lehet.

Megszépült az Isten háza az újtelepi városrészen 
Hevesen, az újtelepi városrész központjában 1996-ban épült fel a Szeplőtelen Fo-
gantatás tiszteletére szentelt római katolikus templom, melynek rendbetételét 20 év 
után a szükségszerűség hozta – árulta el szerkesztőségünknek Nagy István plébános.

Juhász Attila 
bv. ezredes
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Fejlesztések a Körzetiben

Heves Város Önkormányzata a HVÓBKI Arany János Úti Ta-
góvoda és Bölcsőde belső felújítására és eszközök beszerzésére 
nyújtotta be pályázatát a napokban. 

Az elmúlt esztendőben ener-
getikailag újult meg az épület, 
napelemeket helyeztek el a te-
tején és korszerű külsőt kapott, 
ezúttal a teljes belső tér komp-
lex rendbetétele történne meg.

A tervezett beruházás el-
sődleges célja, hogy a 2015-
ben homlokzati felületeiben, 
és homlokzati nyílászáróiban 
megújult épület belső helyisé-
gei is felújításra kerüljenek. 

A beruházás folyamán egy-
séges megjelenésű, új csúszás-
mentes kerámiaburkolat készül-
ne. A vizes helyiségekben lévő 
csempeburkolatot is lebonta-
nák, és új kerülne a helyére.

Valamennyi helyiség falai és 
mennyezete új festést kapna, a 

sérüléseket gletteléssel javítanák.
A mosdókban, WC-kben új 

szanitereket helyeznének el. 
Ehhez kapcsolódóan az intéz-
mény ivóvíz és csatornahálóza-
tát is felújítanák

Az intézmény udvarán lévő
játszóterek a 2015. évben ki-

telepítetteken túl, a mai elvárá-
soknak megfelelő további játé-
kokkal és esésvédő burkolatok-
kal korszerűsödnének.

Az épület akadálymentesíté-
se is megtörténne, valamint új 
akadálymentes vizesblokk is lé-
tesülne.

A pályázat tervezett össz-
költsége 147.829.890,- Ft.

A támogatás 100 %-os, nincs 
szükség önerőre.

A Kézilabda Szövet-
séghez benyújtott si-
keres pályázat és az 
önkormányzat támo-
gatásával elkezdőd-

tek a tornaterem felújítási mun-
kálatai, melyek jelenleg is zaj-
lanak Makó Nándor alpolgár-
mester felügyelete alatt.

Elindultak – ugyancsak a si-
keres önkormányzati pályázat 
eredményeként – a sportpálya 
mögötti részen a műfüves pálya 
kialakításához szükséges mun-

kálatok is, így a tanévet ismét 
a tavalyi évben kipróbált és jól 
bevált logisztikával kezdte meg 
az intézmény – tájékoztatott a 
tagintézmény-vezető asszony.

Majd hangsúlyozta: „Egy 
korábbi ígéretét váltotta valóra 
Kovács István képviselő, ami-
kor a nyár folyamán felaján-
lotta képviselői keretét, hogy 
megújuljon a 6. a. osztály ter-
mének aljzatburkolata, falfelü-
letei. Patkovics Zoltán és Pöly-
he István támogatásával új ajtót 

kapott a tanterem, az osztály 
szüleinek szponzorálásával pe-
dig néhány tárgy is megújult. 
A gyerekek a takarításból vet-
ték ki részüket, és Dányi Márta 
osztályfőnök napi gyakoriság-
gal felügyelte a munkálatokat, 
melyet a HEVA Kft. dolgozói 
végeztek több héten keresztül. 
Az összefogás ismét példát mu-
tatott a közreműködők részé-
ről.”

A tavalyi jótékonysági bál 
bevételéből az iskola szülői 

munkaközössége az I. emele-
ti öltözőszekrényeket cserél-
te vadonatúj, gyönyörű szek-
rényekre, közel 1 millió forint 
értékben, és 3 táblát is vásárolt 
az elhasználódott, megkopottak 
helyére.

Az átszerveződött KLIK ré-
széről új iskolabútorok érkez-
tek az induló új jenaplan prog-
ramhoz és a tornatermi öltö-
zőkbe.

A magam, a nevelőtestület 
és a tanulók nevében is tiszte-
lettel köszönjük a támogatást. 
Nekünk csak az a dolgunk ma-
radt, hogy mindezeket a megú-
jult értékeket megbecsüljük és 
vigyázzunk rá – emelte ki Sán-
dor Istvánné.

Több évtized után felújították a Körzeti tornatermét 
az öltözőkkel és a vizesblokkokkal együtt

Kovács István, képviselői keretét ajánlotta föl, 
hogy kompletten megújuljon az egyik osztályterem

Ismét megpezsdült az élet a Körzeti Általános Tagiskolában. A múlt évben nagyszabású 
energetikai fejlesztés valósult meg az önkormányzat jóvoltából, és kívülről is megszépült az 
intézmény. 2016 szeptemberére azonban ismét új beruházások indultak el, valamint a nyár 
folyamán – segítőinknek köszönhetően - elvégeztük a szükséges felújítási munkálatokat – 
tájékoztatta szerkesztőségünket Sándor Istvánné tagintézmény-vezető. 

A tervek szerint az épületrész 
valamennyi belső helyisége 
felújításra kerülne, beleért-
ve a raktárakat és a dolgozók 
számára kialakított szociális 
helyiségeket is.

A tervezett felújítás során, 
egységes megjelenésű, új 
csúszásmentes kerámia-bur-
kolat készülne. A szociá-
lis vizes helyiségekben és a 
konyha helyiségeiben lévő 
csempeburkolatok is meg-
újulnának, valamint új sza-
niterek kerülnének felszere-
lésre.

Az egész konyha területén 
új ivóvíz és csatornahálózatot 
építenének ki, valamint a fű-
téskorszerűsítés új vezetéke-
zéssel és termosztatikus sze-
lepekkel ellátott radiátorokkal 
valósulna meg.

A belső ajtók elöregedtek, 
elvetemedtek, ezért új ajtókat 
építenének be, amelyek típu-

sát az igénybevételnek meg-
felelően határoznák meg.

Az épület felújításán túl, 
eszköz- és konyhatechnoló-
giai fejlesztésekre is sor ke-
rülne.

A beruházás tervezett bruttó 
összköltsége: 54.999.875,- Ft. 

Eszközfejlesztésre fordít-
ható összeg: 16.417.925,- Ft. 

Sikeres pályázat esetén a 
beruházás 100%-ban állami 
támogatásból valósul meg.

Korszerűsítenék 
a hevesi óvoda konyháját 

A beruházás hiánypótló, 
hiszen a konyhatechnikai 

eszközök és a konyhabelső 
is elhasználódott, 

korszerűtlenné vált 

KépünK illusztráció

Heves Város Önkormányzata – a HVÓBKI Arany János 
Úti Tagóvoda és Bölcsőde – konyha belső felújítására és 
konyhatechnológiai eszközök beszerzésére nyújtotta be 
pályázatát a napokban – erről hozott támogató döntést 
legutóbbi ülésén a helyi grémium.

Külső megújulás után, jöhet a belső:

150 millióból 
korszerűsítenék az óvodát

Támogatják az orgona felújítását
a városvezetés és testvértelepüléseink is

Törődnek az izraelita temetővel is 

2016-ban energetikailag 
újult meg az épület, 
napelemek kerültek 
a tetőre és korszerű 

külsőt kapott

A Szent István napi rendez-
vénysorozat kezdőnapján, 
Egyed Ferencz zongorajáté-
kát és Magyar Gyula tárogató 
muzsikáját hallgathatták meg 
a karitatív zenebarátok. A kon-
cert jótékony célokat szolgált: a 
rendezvény 1000,- Ft-os támo-
gatói jegyeinek eladásából be-
folyt összeget a Római Katoli-
kus Templom orgonájának fel-
újítására fordítják. 

A két művész előadásában 
népdal-feldolgozásokat hallha-
tott a publikum.

Egyed Ferencz zeneszerző, 
városunk szülötte mindig a szí-

vén viselte Heves kultúráját, 
ezért is ajánlotta fel a tavalyi 
díszünnepségen közreműködé-
sét és segítségét versenyzongo-

ránk felújítási munkálatainak 
megszervezésében. 

Településünk igen értékes 
tulajdona, azóta újjászületve 

és megszépülve, még nagyon 
hosszú ideig szolgálhatja váro-
sunk zenei életét.

Az est folyamán összegyűj-
tött támogatói bevételekből, 
melyhez – a város és testvér-
települései nevében – polgár-
mesterünk, Sveiczer Sándor 
100.000,- forinttal járult hozzá, 
az évekkel ezelőtt megvásárolt 
és hányatott sorsú orgona fel-
újítási munkálatait szeretnék 
elvégezni.

A rendezvényt megtisztelték 
jelenlétükkel a Heves testvérte-
lepüléseiről érkezett delegációk 
tagjai is.

Méltó emlékhellyé vált az iz-
raelita temető, szép munkát 
végeztek a közmunkaprogram 
dolgozói, akik a múlt eszten-
dő óta, már rendszeresen taka-
rítják a területet a városveze-
tés támogatásával – mondta el 
Lányi József, a körzet önkor-
mányzati képviselője a Hevesi 
Híreknek.

A nyár folyamán egyebek 
mellett, Heves városának egy 
jelentős részén keresztülhala-
dó K2-es csatornát tisztították 
meg, kotorták végig közmun-
kásaink. S tovább folytatva a 
városszépítő munkálatokat, a 
napokban a 18. század végén 

létesült – dudvával elborított – 
izraelita sírkertet alakították át 
méltó emlékhellyé. Az elmúlt 
hetekben folyamatosan nyírták 
a gazt, irtották a csalitos része-
ket. Munkájuk eredménye ma 
már a 31-es úton utazók számá-
ra is jól észlelhető, a temető sír-
jait – közöttük Heves város jó 

nevű orvosai és gyógyszerészei 
is nyugszanak – rendezett kör-
nyezetben láthatjuk.

2015 tavaszán még egészen 
megdöbbentő, méltatlan lát-
vány fogadta az oda betérőt, hi-
szen az elhagyatott, gazdátlan 
síremlékeket teljesen benőtte a 
gaz, a bokrok. Akadtak olyan 
elburjánzott részek is, ahol a 
közlekedés szinte lehetetlenné 
vált.

Akkor, a munkálatokat kö-
vetően a 93 esztendős Kertész 
Imre gondnok örömteli tény-
ként nyugtázta, hogy végre 
megfelelő környezetet terem-
tett az új városvezetés az el-

hunyt személyek emlékének 
méltó megőrzéséhez, ápolásá-
hoz, hiszen évtizedek óta nem 
látta ilyen tisztának és rende-
zettnek a sírkertet.

Valóban szép tiszta lett a 
hely, jól látszik, mekkora te-
rületen hány egykor élt fontos 
hevesi polgár emlékét őrzi már-
ványtáblákba vésett idézetek-
kel díszített síremlék. A város-
vezetés fontosnak tartja, hogy 
a körzetekben és a közterüle-
teken rend és tisztaság legyen, 
ennek érdekében kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a meglévő 
értékek ápolásra, minden adódó 
lehetőséget megragadva. 

Heves polgármestere 100.000,- forinttal támogatta az orgona 
felújítását, a város és testvértelepülései nevében
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Mit tegyünk, ha náthás, 
köhög a gyerkőcünk?
Az óvoda, iskola első néhány hónapjában 
gyakran betegszenek meg a gyermekek  
felsőlégúti hurutos megbetegedésekben, 
hiszen a többiektől időről-időre fertőződ-
nek legtöbbször vírussal, időnként baktéri-
ummal, ahogy ők is átadnak a többieknek 
betegségeket.

Ha napokig lázas a gyermek, akkor fel 
kell keresni a gyermekorvost, háziorvost, 
aki a vizsgálatot követően gyógyszerrel, 
tanáccsal célzottan segíti a gyerkőc gyó-
gyulását. Ha nincs láz, csak elhúzódó orrfolyás, köhögés van, 
akkor a tünetek enyhítése mellett az immunrendszer erősítése 
a feladat.

Az orrfolyás tüneteit gyakori tengeri sós orrspray, orrcsepp 
használatával, a helyes orrfújás megtanításával hatékonyan 
meg lehet szüntetni. A köhögést gyógyteák itatásával lehet 
csökkenteni, szüntetni. A hársfa, bodza, csipkebogyó, hagyma-
tea igen jól használható, jól elkészítve a gyermekek is szívesen 
fogyasztják.

Az immunrendszer erősítése sok nyers gyümölcs (alma, 
körte, narancs, mandarin) zöldség (savanyú káposzta, brokkoli, 
cékla, sóska, spenót) rendszeres fogyasztásával, és naponta sza-
bad levegőn történő játékkal, sétával segíthető.

Amennyiben a náthás, köhögéses tünetek folyamatosan 
fennállnak, akkor láztalanság esetén is érdemes orvoshoz for-
dulni, mert allergia is meghúzódhat a háttérben.

Dr. Szabó János rovata: 3 perc az egészségért

Sveiczer Sándor polgármester, 
szerető családja körében, ottho-
nában köszöntötte a Kolozsvári 
utca szépkorú lakóját. A város-
vezető átadta Ilonka néninek a 
születésnapi jókívánságokat, az 
ajándékokat, és az emléklapot, 
amelyben Orbán Viktor minisz-
terelnök üdvözölte 90. születés-
napja alkalmából.

A teljes szellemi frissesség-
nek örvendő, mindig vidám, 
életigenlő Ilonka néni 1926. 
szeptember 1-én született He-
vesen, itt találta meg élete pár-
ját, akit 1979-ben veszített el. 
Két gyermekük született, két 
unokával és négy dédunokával, 
ma már boldog dédnagymama 
is. Ilonka néni a hevesi – régi 
nevén – idősek otthonában dol-
gozott, szakácsként.

A Kolozsvári utca ünnepelt 
lakója meglepő optimizmus-
sal éli mindennapjait, világé-
letében szorgalmasan és so-
kat dolgozott. Elmondta, hogy 
szép élete volt, meg van elé-
gedve mindennel, bár sajnos az 
egészségét tekintve akadtak ko-
molyabb problémák az utóbbi 
években.

Egy nagyon meglepő, cso-
dának is tekinthető történetet is 
megtudtunk Ilonka néniről. Hat 
éves koráig nem tudott lábra 
állni, járni. Angolkórra gyana-
kodtak a szülők és a hozzáér-
tők. Azt a tanácsot kapta a csa-
lád a gyógyulás reményében, 
hogy költözzenek hegyvidékre 
és ássák el a kislányt derékig a 
földbe, minden nap. Domony 
községbe költöztek, megfo-
gadták a jótanácsot, a testvé-
rei etették és vigyáztak a beteg 

gyermekre napközben, hiszen 
mozdulni nem tudott. Egy esz-
tendő elteltével csoda történt, 
lábra tudott állni a hat eszten-
dős gyermek, s elkezdett járni 
is, meggyógyult.

Arra a kérdésre, hogy mit taná-
csolna a mai fiataloknak, hogyan 
éljék az életüket, azt válaszolta: 
„Szorgalmasnak kell lenni. Én 
is nagyon szorgalmas voltam, 
szerettem dolgozni. A munkahe-
lyen becsülettel meg kell állni a 
helyünket és a mindennapjainkra 
optimistán, pozitív gondolkodás-
sal kell tekinteni.” A hosszú élet 
titkáról annyit mondott: a legfon-
tosabb a HIT, a becsület, az élet 
és az emberek szeretete.

Ilonka nénitől úgy búcsúz-
tunk el, hogy az arcán boldog-
ság tükröződött, s a családja, 
bájos dédunokái körében foly-
tatta tovább ezt a szép napot.

Jó egészséget kívánunk Ilon-
ka néninek!

90 éves lett 
a hevesi Ilonka néni 

Ilonka nénit Heves polgár-
mestere is felköszöntötte 

90. születésnapján

Az új tanévtől, már Szent 
Gellért püspök nevét viselő 
Újtelepi Katolikus Általá-
nos Iskola a Szeplőtelen Fo-
gantatás tiszteletére szentelt 
római katolikus templom-
ban, majd az oktatási intéz-
mény tornatermében tar-
totta tanévnyitó ünnepsé-
gét. Az új névre, a felújított 
templomra és a megújult is-
kolára Dr. Ternyák Csaba 
egri érsek hozott áldást.

A szentmisével egybe-
kötött ünnepségen 
részt vett többek kö-
zött Dr. Ternyák Csa-
ba egri érsek, a Ma-

gyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia alelnöke, Szabó Zsolt 
fejlesztés- és klímapolitikáért, 
valamint kiemelt közszolgál-
tatásokért felelős államtitkár, 
térségünk országgyűlési kép-
viselője, Juhász Ferenc az Egri 
Főegyházmegye Egyházme-
gyei Katolikus Iskolák Főha-
tóságának (EKIF) elnöke, Dr. 
Németh Zoltán az Egri Főegy-
házmegye EKIF osztályvezető-
je, Köböl Zsolt az Egri Főegy-
házmegye EKIF oktatási taná-
csosa, Sveiczer Sándor Heves 
város polgármestere, Nagy Ist-
ván hevesi plébános, Bódor Ist-
vánné a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola igazgatója, va-
lamint Kő Pál szobrászművész, 
városunk díszpolgára és Lányi 
József képviselő.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek 
ünnepélyes szentmise kereté-
ben megáldotta a felújított új-
telepi katolikus templomot és a 
megújult, szeptember elsejétől 
már új nevet viselő Szent Gel-
lért Katolikus Általános Isko-
lát is (régi neve: Újtelepi Ka-
tolikus Általános Iskola).

Isten, maga a szeretet, és sze-
retetből hívta életre a világot. 
Mi keresztények, arról teszünk 
tanúbizonyságot, hogy amikor 
megtapasztaljuk az élet nehéz-
ségeit, még akkor is képesek 
vagyunk felfedezni Isten láto-

gatását. Hitünk átsegíti a ke-
resztényeket ezeken a nehéz-
ségeken is – hirdette az ünne-
pi misén igéjében az érsek, az 
újtelepi templomban. Nagysze-
rű hitvallók tettek tanúbizony-
ságot vérük hullásával Isten 
szeretetéről, ilyen hitvalló volt 
Szent Gellért is, akit 1030-ban 
István király marosvári, csaná-
di püspökké nevezte ki – tette 
hozzá Dr. Ternyák Csaba. Vér-
tanúságának helyét Szent Gel-
lért hegyének nevezték el, a 
nép a Csanádon eltemetett püs-
pököt, azonnal szentként kezd-
te tisztelni, 1083-ban pedig Ist-
ván királlyal és Imre herceggel 
együtt az egyház is a szentjei 
közé iktatta.

A szentmisét követően, a 
megújult oktatási intézmény-
ben folytatódott az ünnepség, 
ahol Szabó Zsolt államtitkár 
köszöntötte a diákokat és pe-
dagógusokat, majd Bódor Ist-
vánné igazgató asszony mon-
dott ünnepi beszédet.

Szabó Zsolt államtitkár is a 
hitről beszélt, de más vonatko-
zásban, mint Dr. Ternyák Csa-
ba érsek. Országgyűlési képvi-
selőnk emlékeztetett: amikor 
a térségben élők bizalmat sza-
vaztak irányába, hitet tett az 
utak megújításáért. Tartotta is 
ígéretét, hiszen a 31-es út szinte 

azonnal megújult, s autópálya 
minőségben szolgálja ki napja-
inkban a rajta áthaladó autóso-
kat. A fejlesztések azóta is kö-
vetik egymást Hevesen, a gyer-
mekek, fiatalok jövője érdeké-
ben – mutatott rá az államtitkár.

Majd folytatta:  „Hitet te-
szek  a strand mellett, hiszen 
újra meg kell nyitni, és hitet 
teszek a környezet szépítése, 
az iskolák, óvodák felújítása, 
az új munkahelyek mellett is, 
ahol majd a szülők dolgozhat-
nak, hogy egyre jobb anyagi 
körülmények között nevelhes-
sék gyermekeiket. Azt kívánom 
a gyerekeknek, hogy tudásban 
minél inkább gyarapodva vál-
janak Heves város dicsőségére. 
Nagyon jó munkát és sikeres 
évet kívánok erre a tanévre.”

Bódor Istvánné, aki az új 
tanévtől már négy katolikus 
oktatási  intézmény élén, mint 
igazgató kezdi meg munkáját, 
elsőként a gyermekekhez in-
tézte szavait: „Biztos vagyok 
abban, hogy a szünetben kipi-
hentétek magatokat szüleitek, 
barátaitok körében. Kellően 
felkészültetek az új tanév kihí-
vásaira.”

– 3 évvel ezelőtt azzal a 
mondattal nyitottam meg a 
tanévet, hogy iskolánk „visz-
szatalált a gyökereihez”, a ka-

tolikus iskolához. Úgy érzem, 
hogy mára ezek a gyökerek 
új hajtásokat hoztak. Mint az 
ágak a fa törzséhez, úgy kap-
csolódott hozzánk 3 új intéz-
mény, a tarnaszentmiklósi, a 
pélyi és a boconádi iskolák. 
Köszöntöm őket a katolikus 
iskolák közösségében, és bí-
zom benne, hogy közös mun-
kánkkal, egymás támogatásá-
val terebélyesedni, gazdagodni 
fogunk – hangsúlyozta Bódor 
Istvánné igazgató.

A tanévnyitó zárásaként Dr. 
Ternyák Csaba egri érsek osz-
totta meg gondolatait a jelenlé-
vőkkel: „Biztos úton járj!” – fo-
galmazott. „Ez az, ami minden 
ember szívében vágyként meg-
fogalmazódik. Jézus Krisztus 
azt mondja magáról, hogy „Én 
vagyok az Úr, az igazság és 
az élet”, ha őt követjük, akkor 
a biztos úton járunk. Az a né-
hány év, amelyet a hevesi Újte-
lepi Katolikus Általános Iskola 
az egri Főegyházmegye kötelé-
kében eltöltött, számomra úgy 
tűnik, hogy biztos út volt és a 
gyökerek mélyre ereszkedtek, 
hiszen ebből a csodálatos he-
vesi törzsből három „ág” nőtt 
ki. Azt kívánom a Szent Gel-
lért védelmébe helyezett isko-
láknak, hogy ezen a biztos úton 
járjanak.”

Új tanév, új név: Áldást 
hozott az egri érsek a hevesi iskolára 

A Hevesi József Általános 
Iskola és AMI Zeneművé-
szeti Tagintézménye, máso-
dik alkalommal szervezte 
meg zenei tematikus táborát 
városunkban, 2016. augusz-
tus 22-e és 26-a között. Az 
egyhetes zenei kurzuson 30 
tehetséges fiatal muzsikusje-
lölt vett részt, akik már ját-
szanak valamilyen hangsze-
ren, és zenei tanulmányokat 
folytatnak.

Az utolsó napon, pénteken 
kiállították a tábor alatt ké-
szült remekműveket, és fel-
csendültek a héten megtanult 

kamarazenei- és kórusmű-
vek is. 

Nagyné Gulyás Katalin úgy 
véli, hogy ez a kezdeményezés 
tovább színesíti Heves kulturá-
lis életének palettáját, ápolva 
az intézmény korábbi kulturá-
lis hagyományait, és folytatva 
a város számára nyitott, színvo-
nalas programok lehetőségének 
biztosítását.

– A táborban résztvevő peda-
gógus kollégák, művészi és pe-
dagógiai tudásuk, tapasztalatuk 
legjavát igyekeztek átadni tanu-
lóik számára. Az egyhetes ze-
nei kurzus célja elsősorban a te-
hetséggondozás, az együtt mu-

zsikálás megtapasztalása, vala-
mint az igényes zene-, és a ze-
nélés szeretetére való nevelés. 
Jó érzés volt hallani, hogy az 

egész épület megtelt zenével. 
Lent is, fent is, innen is, onnan 
is a dallamok áradtak – emelte 
ki a tagintézmény-vezető.

A hevesi zenei tehetségtábor élményei

Dr. Ternyák Csaba egri érsek ünnepélyes szentmise keretében áldotta meg a felújított újtelepi 
katolikus templomot és az új nevet viselő Szent Gellért Katolikus Általános Iskolát

A pedagógusok, művészi tudásuk legjavát 
igyekeztek átadni tanulóik számára
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Praktikus célt szolgáló hirdető-
vitrint helyeztek el a Szent Gel-
lért Katolikus Általános Iskola 
bejárata mellé.

Lányi József képviselő jel-
képesen adta át Bódor Istvánné 
igazgató asszonynak az új hir-
detőtáblát, melynek elkészíté-
séhez képviselői keretét aján-
lotta fel. Elsősorban az intéz-
mény híreinek, felhívásainak 
praktikus közzétételét teszi le-
hetővé a környezetbe illeszke-
dő tájékoztató eszköz. 

Ezentúl, a gyermekek és a 
szülők is könnyebben informá-

lódhatnak, valamint a mai kor 
elvárásainak is megfelelő hir-
detőeszköz áll az eligazodni kí-
vánók rendelkezésére.

Hiánypótló jótékonyság: 
hirdetővitrin segíti a tájékozódást

Élménydús nyári programok a Máltánál

Életem az iskola
Beszélgetés Szőllősiné Rab 
Sarolta „Pro Urbe Heves” 
díjas pedagógussal

 Heves Város Önkor-
mányzat Képvise-
lő-testülete „Pro 
Urbe Heves” díjat 
adományozott Szől-

lősiné Rab Saroltának, az Újte-
lepi Katolikus Általános Iskola 
földrajz-biológia szakos taná-
rának, címzetes igazgatójának. 
Ebből az alkalomból osztot-
ta meg gondolatait az igazgató 
asszony a Hevesi Hírek szer-
kesztőségével.

1985 óta harminchét – vá-
rosunk életében meghatározó 
szerepet játszó - személy, illet-
ve szervezet tudhatja magáénak 
a „Pro Urbe Heves” kitüntető 
címet. A Munkácsy- és Kos-
suth-díjas szobrászunk, Kő Pál 
által készített plakett annak a 
személynek, illetve szervezet-
nek adományozható, aki, vagy 
amely a város gazdasági életé-
ben, a városfejlesztésben, a vá-
ros közéletében, a tudomány, a 
művészetek területén, az egész-
ségügy, oktatás, nevelés, sport 
területén kiemelkedő, eredmé-
nyes munkát végzett. Az idén 
Szőllősiné Rab Sarolta, az Újte-
lepi Katolikus Általános Iskola 
földrajz-biológia szakos tanára, 
címzetes igazgatója vehette át 
az elismerést Sveiczer Sándor 
polgármestertől.

Szőllősiné Rab Sarolta He-
vesen született és 1976. szep-
tember 1. óta dolgozik az Újte-
lepi iskolában. Kiemelten keze-
li Heves város értékeinek gyer-
mekekkel történő megismerte-
tését. 1993-tól az iskolavezetés 
munkájában is részt vett, előbb 
helyettesként, majd igazgató-
ként. Aktív és sikeres vezetői 
tevékenységének, eredményes 
pályázatainak köszönhetően, 
irányítása alatt sokat fejlődött, 
szépült az intézmény.  2013-
ban az iskola címzetes igazga-

tója lett. Szakmai tudásával se-
gítette az iskola katolikus intéz-
ménnyé válását. Az azóta eltelt 
időben is bizonyította a város 
iránti lojalitását, melyet a gyer-
mekek felé is közvetít.

Szőlősiné Rab Sarolta cím-
zetes igazgató asszonnyal a dí-
szünnepséget követően beszél-
gettünk:

- Az elismerések, legyenek 
azok szakmaiak, vagy szű-
kebb lakóközösségünk által 
adományozottak, mindig egy-
egy újabb impulzust adnak a 
folytatáshoz. Te hogyan élted 
meg Heves egyik legrango-
sabb kitüntetésének az átvé-
telét?

„Elmondhatatlan ez az érzés, 
felemelő, megható és csodála-
tos. Nagyon örülök és meg is 
lepődtem, amikor megtudtam, 
hogy az idén az én munkámat 
ismerik el „Pro Urbe Heves” 
díjjal. Nem gondoltam, hogy a 
jelenlegi képviselő-testület en-
gem erre méltónak talál. Úgy 
hiszem, hogy az elmúlt 3 év-
ben, amióta nem vagyok igaz-
gató, már az általános köztu-
datból is kiléptem. Legalább-
is én magam így gondoltam. 
Ugyanakkor minden igaz, ami 
a méltatásban elhangzott: na-
gyon boldog vagyok, hogy ta-
níthatom a gyerekeket. Van egy 
6. osztályos csoportom, akik-
kel célul tűztem ki, hogy He-
vest, ezt a dinamikusan fejlő-
dő, egyre élhetőbb, csodaszép 
városunkat, aminek kivétele-

sen szép hagyománya és múltja 
van, megismertessem. Örülök, 
hogy a szülők, a kollégák, az 
igazgató asszony, és a képvise-
lő-testület ezt meglátta. Köszö-
nöm szépen a kitüntetést!”

- Több díjjal is jutalmazták 
már az elmúlt negyven év-
ben végzett munkádat. Van-e 
olyan, amelyik különösen 
kedves számodra?

„A jó Istennek, a képviselők-
nek, igazgatóinknak, az Újtele-
pi Katolikus Általános Iskola 
nevelőtestületének és az Egri 
Főegyházmegyének köszönhe-
tően, valóban sok szép kitün-
tetést kaptam eddig. A Főegy-
házmegye által adományozott 
Szent Gellért-díj ezüst foko-
zatát, mely a katolikus iskolák 
pedagógusainak legnagyobb 
kitüntetése, tavaly vehettem 
át. Előtte való évben a Heves 
Megyei Közgyűléstől kaptam 
meg „Az év pedagógusa” cí-
met. Számomra mégis a legfon-
tosabb a „Pro Urbe” díj, hiszen 
immáron 40 éve élek, dolgo-
zom, tanítok Hevesen, minden 
szállal ide kötődöm már. Itt nőt-
tek fel a gyermekeim, itt tanul-
tak ők is, és számtalan tanítvá-
nyom, tehát ennek a díjnak örü-
lök a legjobban.”

- Mi ösztönzött annak ide-
jén a pedagógusi pályára?

„Az indíttatás nagyon egysze-
rű. Pélyen jártam általános isko-
lába, ahová érkezett egy fiatal 
biológia-földrajz szakos pedagó-
gus, és egyszerűen elvarázsolt. 

Tizenkét éves korom óta bioló-
gia-földrajz szakos tanárnak ké-
szültem, és hogy emellett egye-
beket is csináltam, ahhoz talán a 
szorgalmas munka és a kompro-
misszumkészség vezetett.

Életem az iskola, ahogy a 
férjem mondja, és ez valóban 
így van: „Mikor hazajössz az 
iskolából, még akkor is első 
az iskola.” Úgy gondolom, aki 
gyerekek között van, az nem 
tudja ezt abbahagyni. Persze, 
egyszer majd be kell fejezni, de 
addig meghatározó szerepet tölt 
be az életemben a munkám.”

- Az elmúlt évtizedekben 
nem csak az újtelepi iskola 
pedagógiai munkájában, de 
az iskolavezetésben is meg-
határozó szerepet töltöttél be.  
Most versenyekre készíted fel 
a gyerekeket, szaktárgyi ve-
télkedőket szervezel, miköz-
ben példát mutatsz a szaba-
didő hasznos eltöltésére is. 
Vannak-e még megvalósítás-
ra váró elképzeléseid?

„Tervezgetek a jövőre nézve. 
Ezt 3 évvel ezelőtt kezdtem el, 
amikor lemondtam az igazgatói 
megbízatásról. A terveim közül 
a legelső az, hogy taníthassam 
és nevelhessem a mi csodála-
tos, újtelepis gyerekeinket. Utá-
na következik a fenntartható 
fejlődés, a környezetvédelem, 
a hagyományok őrzése, és van 
még egy dédelgetett vágyam, 
hogy Heves város karitatív te-
vékenységében részt vegyek. 
Ezt nagyon-nagyon szeretném. 
Most még kis mértékben fér 
csak bele az időmbe, de a jö-
vőben szeretnék ebben nagyon 
komolyan részt venni, szívvel, 
szeretettel, segítőkészséggel.”

Gratulálunk Szőllősiné Rab 
Saroltának az elismeréshez, és 
további sikeres munkát kívá-
nunk neki egy olyan intézmény-
ben, ahol a partnerközpontú ne-
velés és oktatás, a „gyermekek 
mindenek felett álló érdeke” a 
meghatározó!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Heve-
si csoportja 2016-ban tizedik alkalommal 
szervezte meg a „Szertelen Szerda”elne-
vezésű nyári ifjúsági programját. Ez év-
ben is gazdag, tartalmas együttlétek vol-
tak, melyet nemcsak a szervezőknek, de 
önkéntes előadóinknak, támogatóinknak és 
főtámogatónknak a Máltai Szeretetszolgá-
lat Észak-magyarországi Régiójának is kö-
szönhetjük.

Kaptunk egy szép Máltás és „Szertelen 
Szerdás” logóval ellátott pólót, kirándul-
hattunk az erdőtelki botanikus kertbe, ahol 
csodálatos és különleges növényeket lát-
hattunk, megismerhettük az erdőtelki ka-
tolikus templom történetét. Rendhagyó és 
különleges volt Szedlák Gyuri bácsi előa-
dása a régi korok fegyvereiről. Szép napos 
időt fogtunk ki Andi néni táncórájához és a 
tarnamérai strandoláshoz, melyet Dobi-Ba-
rócsi Zsuzsa szervezett.

A jászberényi állatkertben már nem elő-
ször jártunk, mindig nagy érdeklődés kíséri 

a különböző állatok etetését, és sok hasznos 
információt kapunk az állatok szokásairól. 
Márti néni játékos sportórái mindig kelleme-
sen elfárasztanak, bár az idei az igazán szu-
per volt, hiszen kipróbálhattuk a Sportcsar-
nok adta egyéb szórakozási lehetőségeket.

Kicsit moziztunk is, megnéztük a ZOO- 
TROPOLIS című mesefilmet, mely az előí-
téletek felszámolásáról szól. A múzeumban 
Ilonka néni érdekes előadását hallhattuk a 
megtalált hevesi harangról. Az utolsó alka-
lommal összegeztük a nyári program ese-
ményeit, és a gyermekek – a számukra leg-

érdekesebb, legmaradandóbb élményeket 
–  az alábbi csoportokban előadták, elmu-
togatták, vagy lerajzolták: 1. „Tündér ki-
rálylányok”, 2. „Nemtudomkák”, 3.”Fiúk”, 
4.”Bukfenc”.

A programok állandó önkéntesei és mun-
katársai: Gyarmatiné Etike, Górné Csilla, 
Ungváriné Andi, Kürtiné Ani, Batki Orso-
lya, Baloghné Kriszti, Balázs Norbert, Ba-
kos Blanka és még sokan mások.

Csoportunk másik nagy eseménye volt 
nemzeti kegyhelyünkre, Mátraverebély 
Szentkútra való zarándoklatunk, melyről már 
korábban beszámoltunk.

Még egyszer köszönjük mindenkinek, 
aki valamilyen formában hozzájárult és le-
hetővé tette, hogy ezek a 10 év alatti nyári 
találkozások örömteliek, élménydúsak, ér-
dekesek és maradandóak legyenek a részt-
vevők számára. Az Úr áldja és őrizze min-
den jó szándékú adakozó életét!

dr. Kürtiné M Anna MMSZ csoport-
vezető és valamennyi résztvevő

VIRÁGOT EGy MOSOLyÉRT!
Új üstökös tűnt fel a vi-
rágajándékozás egén. 
A csillagászok, bocs 
virágászok az új üs-
tököst VEM, Virá-
got Egy Mosolyért 
névre keresztelték. 
A különös jelenség 
csak egy napon, június 
28-án az egész ország területén 
volt megfigyelhető. A jelenség 
különlegessége abban állt, hogy 
ezen az egy napon a virágkötők 
virágcsokrokat, virágkompozíci-
ókat rejtettek el, melyeket a sze-
rencsés megtalálók hazavihették, 
megtarthatták, továbbajándékoz-
hatták. Boldogok lehettek vele, 
vagy örömet szerezhettek vele 
másoknak.

Mosolyt csaltunk az arcokra. 
Nem véletlen a szlogen második 
fele: VIRÁGKÖTŐK EGY ORSZÁG 
MOSOLYÁÉRT!

Az üstökösök születésének 
pillanata még évezredes pon-
tossággal is nehezen meghatá-
rozható, ellentétben a VEM-mel, 
melynek a születése szinte napra 
pontosan megállapítható. Kürtös 
Réka, Írországban élő magyar vi-
rágkötő tavaly júliusban dobta be 
az ötletet egy virágos facebook 
csoportba és az ötlet pár héten 
belül valósággá vált. Már az első 
Virágot egy mosolyáért nap is 
nagy siker volt. Több, mint 250 

virágkötő vett részt ben-
ne, több ezer mosolyt 
csalva az arcokra.

Az idei évben a 
résztvevő üzletek 
száma megduplázó-

dott és a VEM megér-
kezett Hevesre is.
A szerencsések He-

ves utcáin, parkjaiban is talál-
hattak virágcsokrokat.

Képzeljük el, hogy fáradtan, 
álmosan, gondterhelten mész az 
utcán és belebotlasz egy csokor 
virágba!

Kié ez, hogy került ide?
És csak egy kártya van ben-

ne: Vigyél haza! Virágot egy mo-
solyért!

Hát nem megmosolyogtató?
Az üstökösöknek van egy kü-

lönlegessége: rendszeresen visz-
szatérnek.

A rendetlen, trehány üstökö-
sök is visszatérnek 20, 40, 150 
évente. De a VEM az egy rendes 
üstökös, minden évben visszatér.

Tehát 2017. június 28-án fi-
gyeljétek az eget, de leginkább 
Heves utcáit, parkjait, köztereit, 
ugyanis a VEM – Virágot Egy Mo-
solyért visszatér.

Várjátok!   Keressétek!  Sze-
ressétek!

VIRÁGKÖTŐK EGY ORSZÁG 
MOSOLYÁÉRT!

Háger József virágkötő
A kitüntető díjat 
Sveiczer Sándor 
polgármester adta át



Heves
a megye névadója

2016. szeptemberkUltÚRA – PROGRAMOkHevesi Hírek12

Szeptember 30. (péntek) 17:30
IDŐSEK VILÁGNAPJA
Közreműködik: Gonda László zongorista-előadómű-
vész, ifj. Báder Ernő prímás-előadóművész, Berkes 
János operaénekes érdemes művész
Helyszín: Hevesi Kulturális Központ

Október 02. (vasárnap) 16:00
FELNŐTT FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE-Budapest II.
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
OKTÓBER 03. (HÉTFŐ)
Megnyitó, Öko-polc – Kiállítás természetvédelemmel 
foglalkozó könyvekből
17:00 Kérdések Kányádi Sándor verseiben megfo-
galmazva, Jónás Zoltán előadóművész tolmácsolá-
sában
OKTÓBER 04. (KEDD)
15:00 „Barangoló” c. rejtvény eredményhirdetése
OKTÓBER 05. (SZERDA)
15:00 „Bűnrossz legek” alkotásainak eredményhir-
detése
OKTÓBER 06. (cSüTöRTöK)
09:00-12:00 Biblio-lobby az EJROK-ban
OKTÓBER 09. (VASÁRNAP)
09:00-12:00 Mozdulj ki! Könyves vasárnap

Október 05. és 12. (szerda) 
11:00-17:00
DíJMENTES PÉNZüGyI 
FOGyASZTÓVÉDELMI TANÁcSADÁS
Helyszín: Hevesi Kulturális Központ

Október 05. (szerda) 15:00
EMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRA
Megemlékezés és koszorúzás a pusztacsászi emlék-
helynél és a Polgármesteri Hivatal előtti 48-as em-
lékműnél

Október 08. (szombat) 16:00
IFI FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE-Gyömrő VSK
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

Október 08. (szombat) 15:00
FELNŐTT FÉRFI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Hevesi LSC-Felsőtárkány SC
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Október 08. (szombat) 18:00
FELNŐTT FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE-Gyömrő VSK
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

Október 09. (vasárnap)
3D MOZI
10:00 Gólyák (3D)
12:00 Kubo és a varázshúrok (3D)
14:00 Gólyák (3D)
16:00 Bridget Jones babát vár
18:15 Vándorsólyom kisasszony különleges gyer-
mekei
20:30 Bridget Jones babát vár
Helyszín: Hevesi Kulturális Központ

Október 09. (vasárnap) 11:30
NŐI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Hevesi DFC-Gödöllői SK
Helyszín: Heves Városi Sportpálya 

Október 09. (vasárnap) 13:00
u-19 IFJÚSÁGI FÉRFI 
LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
HevesiLSC-Felsőtárkány SC
Helyszín: Heves Városi Sportpálya 

Október 10. (hétfő) 10:00-12:00
ÁLLÁSBöRZE
Helyszín: Hevesi Kulturális Központ

Október 15. (szombat) 10:00-15:00
ESÉLyEGyENLŐSÉGI NAP – Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete
Helyszín: Hevesi Kulturális Központ

Október 15. (szombat) 10:00
u-16 SERDüLŐ FIÚ LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Hevesi LSC-Tarnaleleszi Meteor SE
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Október 22. (szombat) 12:00
u-19 IFJÚSÁGI FÉRFI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Hevesi LSC-Gyöngyöshalász SE 
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Október 22. (szombat) 14:00
FELNŐTT FÉRFI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Hevesi LSC-Gyöngyöshalász SE 
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Október 23. (vasárnap) 
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARc 
60. ÉVFORDuLÓJÁRA EMLÉKEZüNK
09:00 Ünnepi szentmise
10:00 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
11:00 Kiss József: Az angyalok nem sírnak – szín-
házi előadás
15:00 Kiállítás megnyitása a múzeumban
16:00 Fáklyás emlékséta
Részletek: a plakáton

Október 29. (szombat) 10:00
u-16 SERDüLŐ LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Hevesi LSC-Bélapátfalvai SKE 
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Október 29. (szombat) 16:00
IFI FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE-Gödöllő KC
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

Október 29. (szombat) 18:00
FELNŐTT FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE-Gödöllő KC
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

Október 30. (vasárnap) 11:30
NŐI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Hevesi DFC-Mátraballai FK
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

Október 30. (vasárnap) 14:00
BOWLING BAJNOKSÁG – 10. forduló
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

Október 30. (vasárnap) 15:00
NŐI FELNŐTT KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE-Debrecen VSC II.
Helyszín: Heves Városi Sport-
és Rendezvénycsarnok

Október 30. (vasárnap) 17:00
NŐI IFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE-Debrecen VSC II.
Helyszín: Heves Városi Sport-
és Rendezvénycsarnok

November 12. (szombat) 10:00
u-16 SERDüLŐ LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Hevesi LSC-Füzesabony SC
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

November 12. (szombat) 13:30
FELNŐTT FÉRFI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Hevesi LSC-Szőlőskert Nagyréde SC
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

November 12.(szombat)
AKROBATIKuS ROcK&ROLL VERSENy
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

Programajánló

A Szövetkezet küldeté-
se, hogy biztosítsa a 
régió tárgyi népmű-
vészeti hagyománya-
inak megőrzését, do-

kumentálását és  feldolgozását 
olyan formában, hogy ezáltal 
fennmaradjanak a sajátos, ma-
gas élőmunka tartamú, egye-
diséget és minőséget biztosí-
tó kézműves szakágak. Célja 
a termékek folyamatos, a piaci 
igényekhez igazodó funkcio-
nális fejlesztése, lakás- és öl-
tözködéskultúránk szolgálata. 
A termékfejlesztést a Népmű-
vészet Mestere és népi ipar-
művész címmel rendelkező al-
kotók vállalják, akik alkotókö-
zösségekben és a Csillagvirág 
Népművészeti Egyesületben 
dolgoznak. Tevékenységüket 

Pataki Miklósné a Népművé-
szet Mestere irányítja.

Az 1951-ben megalakult 
egyesülés - melyben ma is kö-
zel 100 fő dolgozik - az egyet-
len népművészeti szövetkezet, 
amely túlélte a rendszerváltást, 
és a mai napig munkát biztosít a 
környék asszonyainak. Munká-
ja jelentősége abban áll, hogy a 
mintakincs feldolgozásával, to-
vábbgondolásával funkciót ta-
lált termékeinek napjainkban 
is. Csodálatos függönyei, terí-
tői nem csak hazánkban ismer-
tek, de a világban is elismertté 
tették a magyar szőtteskultúrát.

A Csillagvirág Népművésze-
ti Egyesületben hatan kapták 
meg a Népművészet Mestere, 
és tizenhárman a Népi iparmű-
vész elismerést. Az alkotók ott 
vannak számtalan helyi, kör-
nyékbeli és budapesti rendez-
vényen, és szívesen adják át tu-
dásukat a szakmai iránt érdek-
lődőknek és az ifjúságnak.

Vezetőik, alkotóik és dolgo-
zóik a jövőben sem pihennek: 
az egyesülettel és a Hagyo-
mányos Értékek Megőrzéséért 
Alapítvánnyal együtt dolgoz-
nak azért, hogy a Radics kúria 

felújításával időszaki kiállítá-
soknak helyet biztosító tereket 
és konferencia termet alakítsa-
nak ki, illetve egy képzési köz-
pontot hozzanak létre, ahol a 
népi kézműves mesterség alap-
jait oktatnák. Meggyőződésük, 
hogy ennek a tudásközpontnak 
a megmentése nemcsak a nép-
művészet környezetében élők-
nek fontos, hanem a városnak, 
a városban élőknek is.

„Az elmúlt 65 év lassan tör-
ténelem, melyet sok száz ember 
szelleme, keze, közös akarata 
formált. A köszönet, a köszöntés 
nekik, a több évtizedig, esetleg 
csak néhány évig itt dolgozók-
nak is jár. Köszönjük munkáju-
kat, az értékek gyarapítását, szö-
vetkezeti hírnevünk öregbítését!

A mi ünnepünk ma is a mun-
ka, az elért sikereket a tárgya-
ink, a világ különböző szegle-
tébe eljuttatott alkotások hor-
dozzák.

Ezért is hálásan gondolunk 
alapítónkra, Juliska nénire, és 
mindazokra, akiknek nyomdo-
kaiba léphettünk” – emlékezett 
meg Báder Miklósné az évfor-
dulóról, aki 1975 óta vezeti a 
szövetkezetet.

Hatvanöt éve városunk éle-
tének és történelmének meg-
határozó szereplője, a népi 
kultúra méltó képviselője és 
őrzője a Hevesi Népművé-
szeti és Háziipari Szövetke-
zet, mely Tompa Béláné ta-
nítónő vezetésével alakult. 
A kollektíva fennállása óta 
feladatának tekinti - a tele-
pülésen élők foglalkoztatása 
mellett - a dél-palóc kézmű-
ves hagyományok felgyűjté-
sét és művelését. A piaci igé-
nyek figyelembevételével ma 
a kézi szövés, hímzés, varrott 
áru és ajándéktárgy készítés 
került előtérbe. Tárgy-együt-
teseik az értékek megőrzése 
mellett, az adott kor elvárá-
sainak és ízlésének figyelem-
bevételével készülnek.

Hatvanöt év 
a népi kultúra őrzésében

A 65 éves szövetkezet legújabb kiállításán is 
számos alkotó és érdeklődő jelent meg
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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
Augusztus hónapban születtek Heves városában:
Bárány Noel (an: Szőke Annamária) Básthy utca
Suha Amira Rubina (an: Lólé Krisztina) Jókai Mór utca
Balog Ferenc Leó (an: Balog Ramóna) Pusztacsász
Burai Mirella (an: Burai Alexandra) Pozsonyi utca
Agárdi Jázmin (an: Rózsa Beáta) Rózsa utca
Bukor Amira Andrea (an: Bukor Andrea) Fő út
Kovács Regina (an: Kovács Ramóna) Mikes Kelemen utca
Tatai Bence József (an: Dobronovszky Judit) Vértanú utca
Farkas Dzsenifer Kiara (an: Kállai Erzsébet Rita) Dankó utca
Hudák Hanna Lili (an: Kolozsvári Zsófia) Akác utca
 
Augusztus hónapban elhunyt hevesi lakosok:
Biró Ilona (szül: 1927) Petőfi u.
Nagy Erzsébet (szül: 1935) Zrínyi M. utca
Bányai Zoltán (szül: 1936) Fő út
Angyal Sándorné (szül: 1926) Fő út
Vajda Imréné (szül: 1928) Fő út
Bögre Sándorné (szül: 1940) Bocskai utca
Tarnóczi Józsefné (szül: 1933) Kolozsvári utca
Farkas Rita (szül: 1975) Fő út
Molnár Gáborné (szül: 1940) Bródy S. utca
Kemény József Vendelné (szül: 1947) Erzsébet tér
Marsi Jánosné (szül: 1925) Básthy utca
Molnár Józsefné (szül: 1931) Mária utca

1. Ki kapott az idén „Pro Urbe Heves” kitüntetést?

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

2. Miről szavazunk 2016. október 2-án? Ki volt a vendége 
    az ez ügyben tartott lakossági fórumnak?

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

3. Hamarosan 2 milliárdos beruházás indul Hevesen. 
    Mi valósul meg ebből a forrásból?

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

4. Milyen hosszan épül ki kerékpárút Heves megyében?

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

5. Hány fő befogadására lesz alkalmas az újonnan épülő 
    büntetés-végrehajtási intézet?

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

Minden kérdésre megtalálja a választ a Hevesi Hírek szeptemberi 
számában. Kellemes olvasást kívánunk!

A megfejtéseket kérjük a Hevesi Hírportál facebook oldalára üzenet-
ben 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. október 15.

Előző számunk nyertese: Török Zoltán 3360 Heves, Zrínyi M. u. 2/A. 
Gratulálunk! Nyereménye: az ÜVEG-PORCELÁN-AJÁNDÉK-VIRÁG 
ÜZLET által felajánlott 5.000,- Ft-os vásárlási lehetőség. 

BÖNGÉSSZEN ÉS NYERJEN
KVÍZ

II. évfolyam, 7. szám – 2016. szeptember

Kiadja: 
Heves Média Nonprofit Kft.

Felelős kiadó: Heves Média Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, hevesmedia@gmail.com, 

3360 Heves Deák Ferenc út 62. 
Telefonszám: 20/215-3436

Főszerkesztő: 
Balogh Margó 

a Heves Média Nonprofit Kft. szakmai vezetője 
e-mail: hevesmedia@gmail.com 

Lapszerkesztő: Balogh Margó

Korrektor: Tóth Rita
írók: Balogh Margó, 

Forgács Ágnes, Pintér Zsuzsanna, 
Tervezőszerkesztő: Bori Kitti

Fotó: Jakab Tibor

A szerkesztőség címe: 
3360 Heves Deák Ferenc út 62. 
Telefonszám: 20/211-50-88

E-mail címe: hevesihirportal@gmail.com

Hirdetésfelvétel: 
20/211-50-88

Megjelenik: havonta, 4000 példányban

Nyomda: Lapcom Zrt.
Terjeszti: Heves Média Nonprofit Kft. 

Terjesztés: ingyenesen terjesztve 
Heves városában

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

Hevesi Hírek
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

BURGONYA AKCIÓ 
A KÉSZLET EREJÉIG!

Továbbra is kedvezményes 
áron vásárolhatók meg egyes 
termékek az önkormányzat 
zöldséges pavilonjában.

Most ízletes BURGONYA várja 
vevőit:
20 kiló 2.000,- Ft
10 kiló 1.100,- Ft
Vásároljon a közmunkaprog-

ramban termelt zöldségfélék-
ből egész héten, a "Profi par-
kolóban" elhelyezett árusító-
helynél!

Nyitvatartási idő: 
Hétfőtől péntekig: 
7.00-14.00-ig
Szombaton: 
7.00-12.00-ig

Egyházi búcsú 
Alatkán és Pusztacsászon

Pusztacsászon a Fájdalmas 
Anya tiszteletére felszentelt ká-
polnában búcsút tartott a Hevesi 
Római Katolikus Egyház, szep-
tember 18-án. Az ünnepi szent-
misét Balázs József cigánypasz-
torációs egyházmegyei megbí-
zott celebrálta.

A Hevesi Római Katolikus Egyház, szeptember 
11-én Alatkán, a megszépült Kisboldog-asszony 
tiszteletére felszentelt kápolnában búcsút tartott.  
A megható ünnepi szentmisét Dr. Lengyel Gyula 
plébános celebrálta. Az eseményre nagyon sok 
elszármazott alatkai hazalátogatott. Nem volt pél-
da idáig arra, hogy ennyi hithű vendég vegyen 
részt a minden évben megrendezésre kerülő ka-
tolikus rendezvényen.
Az idén a város és az egyház, a kápolnák rendbetételével is hozzájárult 
a rendezvények sikeréhe!

Záros határidő 
a zártkertek átminősítésére!

2016. december 31-ig van lehetőség a zártkerti ingatlanok mű-
velési ágának művelés alól kivett területként történő átvezeté-
sére az illetékes járási földhivatalnál, utána nagyon nehéz lesz 
eladni az át nem vezetett zártkerteket.

A zártkerti ingatlanok tulajdonosai 2016. december 31-ig be-
zárólag kérhetik a földhivataltól a területük “művelés alól kivett 
területként” való nyilvántartását, ami számos előnnyel jár.

Az ingatlan-nyilvántartásban a telkek kétféle besorolásúak 
lehetnek: vagy belterületiek, vagy külterületiek. Ez utóbbiakhoz 
tartozik a zártkerti ingatlanként nyilvántartott földterületek. A 
zártkerti kategóriába sorolhatók az egyes településekhez tarto-
zó szántók, szőlők, pincék, gyümölcsösök, gazdasági és pihe-
nő célú épületek. Ezen ingatlanok előnye, hogy gyakran a lakott 
területek közvetlen közelében találhatóak, viszont áruk lényege-
sen alacsonyabb. A zártkertek beépíthetősége korlátozott, sőt, a 
ráépített ház sem fog lakóingatlannak számítani. A külterületen 
általában csak néhány százalék (legtöbbször 3%) a terület be-
építhetősége, míg a belterületen akár a 80-90 százalékos beépít-
hetőségre is van lehetőség

A zártkertnek minősített ingatlanra a termőföld vásárlás sza-
bályait kell alkalmazni, amely nem egyszerű, hanem több hóna-
pot igénylő folyamat, ezért sem mindegy, hogy ingatlanunk zárt-
kertnek minősül-e vagy sem.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás 
díjmentes.

A kérelmet a tulajdonosnak az ingatlan fekvése szerint illeté-
kes járási hivatalnál kell benyújtania.



Több helyszín hirdette az egész-
séges életmódot, a sportot, az 
ügyességet és az ésszerű köz-
lekedést különböző szabadidős 
ajánlataival, melyek egész nap 
várták a helyieket, az óvodások-
tól kezdve városunk szépkorú la-
kosságáig. 

A napot kerékpáros ügyességi 
verseny indította az Erkel Ferenc 
utcában, mely akadálypályával a 
nap zárásáig csalogatta a bringá-
sokat. A legrátermettebb kereke-
zők ajándékot is nyertek. Amíg 
a bevállalósak az aszfalton bi-
zonyítottak, a hevesi Praxiskö-
zösség és a Megyecímer Patika 
önkéntesei azoknak nyújtottak 
egészségügyi állapotfelmérést, 
aki azt igényelték.

10 órától az ovisok a „Köz-
lekedésünk jövője” c. rajzpá-

lyázaton engedték el fantáziá-
jukat, délután pedig a kisisko-
lások rajzolhatták meg, hogyan 
közlekedjünk okosan. Hallgat-
hattunk előadást a balesetmen-

tes közlekedésről, tölthettünk ki 
KRESZ-tesztet, és a Magyar Vö-
röskereszt Hevesi Szervezetének 
jóvoltából részt vehettünk egy 
elsősegélynyújtó bemutatón is.

Tavaly a hevesi kúriák közti 
kirándulásra invitált a helytörté-
neti kerékpártúra, az idén neve-
zetes hevesiek nyomában halad-
hattunk. A cél a zsidó temető és 
a pusztacsászi kápolna megisme-
rése volt Gy. Gömöri Ilona veze-
tésével.

A délután sportos bemutatók-
kal, és az új műfüves pályát fel-
avató kispályás labdarúgó baj-
noksággal folytatódott, ahol öt 
csapat mérte össze tudását és fel-
készültségét.

Az Autómentes Nap nem 
a gépjárművek ellen kampá-
nyolt, csak arra szerette volna 
felhívni a figyelmet, hogy uta-
zásainkat kis odafigyeléssel és 
tudatossággal úgy is megter-
vezhetjük, hogy időt és pénzt 
takarítsunk meg, és kevésbé 
terheljük meg a környezetün-
ket, miközben a saját egészsé-
günkért is teszünk.
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A 
z Autómentes Nap 
keretében, 2016. 
szeptember 22-
én történt meg a 
sportpálya terüle-

tén található új műfüves pá-
lya avatása. Heves Város al-
polgármestere, Makó Nándor 
kezdőrúgásával hivatalosan is 
átadásra került a 20x40 mé-
teres, lelátóval és világítással 
kombinált szabadtéri létesít-
mény, melyen az első mérkő-
zést a Bott és a Tóth Gránit 
csapatai játszották. A fejlesztés 
Heves labdarúgó hagyománya, 
az utánpótlássport, illetve a tö-
megsportban részvevő gyer-
mekek miatt is kiemelt feladat 
volt, mindemellett a szabadidő 
hasznos eltöltéséhez is kiváló 

lehetőséget biztosít.
A rendezvény 17 órakor vet-

te kezdetét, 5 csapat részvéte-
lével. A mérkőzések előzetes 
sorsolás szerint kerültek lebo-
nyolításra. Az őszi hűvös idő 
ellenére is számos néző kísérte 
figyelemmel az izgalmas ver-
sengést, melyen minden részt-

vevő csapat körmérkőzésen 
mérhette össze tudását a többi 
indulóval.

Az utolsó meccsen dőlt el 
a végső eredmény, amely az 
alábbiak szerint alakult:

1. Nuts csapata
2. Gimisek csapata
3. Tóth Gránit csapata

4. Bott csapata
5. Balázs Ferenc csapata
A helyezettek oklevéllel és 

egy „kis frissítővel” gazdagod-
tak, melyet a rendezőség nevé-
ben Pallagi Flóra, a Sportcsar-
nok szerzője adott át.

Köszönjük a csapatoknak a 
részvételt, és hogy közreműkö-
désükkel megnyithatta kapuját 
az új műfüves pálya. 

A sportolni vágyók minden 
nap 21 óráig vehetik igénybe 
a létesítményt bérleti díj elle-
nében, melynek használatával 
és foglalásával kapcsolato-
san a Sportcsarnok ügyintézői 
adnak felvilágosítást, szemé-
lyesen a Sportcsarnok 116-os 
irodájában, vagy a 06 20/293-
0802-es telefonszámon.

A bajnokságban eddig 5 fordu-
lón vagyunk túl, az első hét-
végén szabadnaposak voltunk, 
mert egy csapat visszalépett. 
A második fordulóban a meg-
erősített Füzesabonyt fogadtuk 
hazai környezetben, és küzdel-
mes mérkőzésen sikerült 1:0-ra 
nyerünk. A harmadik forduló-
ban a tavalyi bajnok Gyöngyös 
gárdájához látogattunk. Az első 
félidőben még vezettünk egy 
góllal, de a második játékrész-
ben fordítani tudtak a hazaiak, 
hozzáteszem erős bírói segéd-
lettel. A negyedik fordulóban 
a Maklár csapata érkezett hoz-
zánk, rosszul kezdtük a mecs-
cset, a vendégek meg is szerez-

ték a vezetést. Ezután mindent 
megtettünk, hogy megfordítsuk 
az eredményt. Rengeteg lehe-
tőséget dolgoztunk ki, de csak 
az egyenlítésig jutottunk, így   
pontosztozkodás lett a vége. 

Az ötödik fordulóban Herédre 
szólított a sorsolás. A mérkőzés 
hasonlóan alakult, mint az elő-
ző héten, vezetést szerzett az 
ellenfél. A félidő vége előtt si-
került egalizálni az eredményt. 

A második játékrész elején na-
gyon nehéz helyzetbe kerültünk, 
a játékvezető kiállította a belső 
védőnket. A hazaiak átvették az 
irányítást, de nagyon jól és szer-
vezetten védekeztünk, helyzete-
kig sem jutott a Heréd. A mér-
kőzés utolsó szakaszában több 
kontrát is vezettünk, melyből 
kettőt sikerült értékesíteni, és 
így létszámhátrányból sikerült 
megszerezni ezt a nagyon fon-
tos három pontot. A következő 
fordulóban a Borsodnádasd csa-
patát fogadjuk, hazai környezet-
ben mindenképp nyerni szeret-
nénk. Továbbra is várjuk lelkes 
szurkolóinkat. Hajrá Heves!!!

Besenyei Ferenc

Új műfüves pályát avattak 
Hevesen, a sportolók örömére 

Labdarúgás – Öt forduló után, 
hét ponttal a hetedik helyen áll a Hevesi LSC

Folytatódott a felkészülés a 
2016/2017-es csapatbajnoki 
idényre. Ezúttal egy rendkívül 
erős nemzetközi versenyben bi-
zonyíthatott Tóth Dániel Szat-
márnémetin, augusztus 31. és 
szeptember 6. között. A torna 
Szabó Gyula emlékére került 
megrendezésre, aki nagyon so-
kat tett annak idején az erdélyi 
sakkozásért, és talán nem vé-
letlen, hogy a térségben immár 
Európa szinten is rendszeresen 
szerveznek rangos versenyeket.

A közel 85 induló között 7 
országból 5 nagymester és 12 
nemzetközi mester ült asztalhoz. 
A 9 fordulós versenyen jól szere-
pelt a hatfős delegáció, 1. helyen 
magyar aranyérem született. 
Dani holtversenyben a 14-23. 
helyet szerezte meg 5,5 ponttal, 
ami az erőviszonyokat figyelem-
be véve, jónak mondható.

Hamarosan indul a Heves 
Megyei bajnokság is, a sakko-
zók október 16-án indítják útra 
a bábukat Egerben.

Több helyszínen, mozgásra ösztönző programkínálattal csatlakozott Heves városa az Eu-
rópai Mobilitási Hét rendezvényeihez szeptember 22-én, az Autómentes Napon.

Színes programok sora várta 
a hevesieket az Autómentes Napon

Sakk – Kihívás 
Szatmárnémeti nemzetközi 

mezőnyében

A napot 
kerékpáros 
ügyességi 
verseny 
indította 

az Erkel Ferenc 
utcában

Makó Nándor kezdőrúgásával hivatalosan is átadásra került 
a 20x40 méteres, lelátóval és világítással kombinált pálya



Több év kihagyás után, újra 
négy NB II-es kézilabda csa-
pata van városunknak, hi-
szen a hölgyek is csatlakoz-
tak a harmadosztály küz-
delmeihez. 

A hosszú nyári ala-
pozást a lányok jú-
liusban, a fiúk au-
gusztusban kezdték 
meg, melyet a He-

vesen – sikeresen - megví-
vott edzőmeccsek tarkítottak. 
A 2016/2017-es bajnoki sze-
zon kezdetén szeptemberben 
az uraknál a hevesiek a Bu-
daörs-Tatabánya csapatát fo-
gadták, és rendkívüli kiélezett 
mérkőzésen szereztek pontot 
a kiváló képességű ellenfél-
lel szemben /29-29/. A höl-
gyek Bőcsött léptek küzdőtér-
re, és szenzációs játékkal, 12 
góllal verték meg a tavalyi 6. 
helyezett házigazdát /36-24/! 
Az utánpótlás korúak is kitet-
tek magukért, hiszen mindkét 
nem győzelemmel kezdte meg 
a szezont /27-18, illetve 55-3/ 
igazolva azt, hogy a „körze-
tis" Danczné Galambos Anna, 
Lászkáné Vona Krisztina, Ma-
kó-Varga Szilvia által veze-
tett „Kézilabda az iskolában" 
programra a teremfelújításon 
kívül a szakmai munkában is 
elengedhetetlenül szükség van. 
Scheili Zsolt a férfi szakosztály 
edzőjeként a középmezőny ele-
jén való helyezést, míg Makó 
Nándor a hölgyek trénereként 
a biztos bennmaradást tűzte ki 
célul.

A férfiak október másodi-
kán 16 órakor, 8-án és 29-én 

16, illetve 18 órakor játszanak 
hazai környezetben, míg a höl-
gyek 30-án 15 órakor fogadják 
a debrecenieket /17 óra Ifjú-

sági mérkőzés/. „Bízom ben-
ne, ahogyan eddig is, ezután is 
megtelik fanatikus, hozzáértő 
hevesi közönséggel a lelátó, 

hogy igazi oroszlánbarlangot 
varázsoljon ellenfeleink szá-
mára” - fogalmazott Steczina 
Zsolt szakosztályvezető.
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A férfi csapat kiélezett mérkőzésen szerzett pontot 

Sikeres bemutatkozás a kézilabdázó 
hölgyektől az NB II nyitányán 

Atlétika – Diadal Majanoban, 
éremeső hazai versenyeken

Szeptember első hétvégéjén 
Észak-Olaszországban, Maja-
noban vendégeskedtek a Bu-
dapest Válogatott tagjaként, az 
Ikarus BSE színeiben verseny-
ző serdülő- és újonc korosztá-
lyú hevesi atléták. Nem maradt 
érem nélkül a hevesi „különít-
mény”, erről Gulyás Johanna 
gondoskodott. A 400 grammos 
szerrel versenyző gerelyhají-
tónk 46,27 méteres eredménye 
aranyat ért. Ráadásul a ver-
senynap végén, a négy abszolút 
bajnok közé is beválasztották!

Egy héttel később rendez-
ték meg a serdülő és a felnőtt 
korosztályokban a csapatbaj-
nokságot, melynek helyszíne 
a székesfehérvári pálya volt. 
Az első napon érmek is szület-
tek, méghozzá rögtön három: 
a lányok súlylökő versenyében 
10,96 méteres eredménnyel Ba-
log Daniella (2001) ezüstérmes, 
míg Gulyás Johanna (2002) 
10,89 méteres lökésével bron-
zérmes lett. Johanna fő számá-
ban, gerelyhajításban 41,10 mé-
teres dobással ezüstérmes lett.

Vasárnap folytatódott a ver-
seny a fiúk súlylökésével. A 
versenyszám győztese Somo-
di Bálint (2001) lett, akinek 
15,09 méteres teljesítménye az 
aranyérmet jelentette.

A VII. Nyírség Kupa Nem-
zetközi Dobóversenyen 13 
hevesi, az Ikarus BSE színe-
iben versenyző dobóatléta állt 
rajthoz.

Élete első versenyén Sza-
bó Luca a gyermek korosz-
tályú súlylökők között reme-
kelt: 9,75 méteres lökéssel 
aranyérmes lett. Ugyanebben 
a versenyszámban, a serdülők 
között Gulyás Johanna 11,78 
méterrel úgyszintén aranyér-
mes, míg Balog Daniella 10,64 
méterrel ezüstérmet nyert. Az 
ifjúságiak között Szatló Nóra 
14,20 méteres lökéssel a do-
bogó második fokára állhatott.

Még mindig súlylökés, de 
már a fiúk: az újoncok között 
Balog Márton 11,98 méterrel 
lett aranyérmes. A serdülők kö-
zött Somodi Bálint 14,57 méter-
rel aranyat, míg Előházi Dániel 
13,23 méterrel ezüstérmet nyert. 
A juniorok között Holló Henrik 
14,67 méterrel lett aranyérmes. 
A felnőtt korosztályban Detrik 
Balázs indult, és 15,58 méteres 
lökéssel lett ezüstérmes.

A versenyen rajthoz álltak 
gerelyhajítóink is: Tóth Lil-
la az újonc lányok között lett 
aranyérmes 25,87 méteres 
eredménnyel, míg Gulyás Jo-
hanna 42,67 méterrel szerez-
te meg az elsőséget a serdü-
lők között. A fiúk között hár-
man indultak: Horváth László 
28,96 méterrel lett második az 
újoncok között, Nagy Zsom-
bor 30,17 méterrel szerzett 
ezüstérmet a serdülők között, 
míg Horváth Leon az ifjúsági 
korosztályban aranyérmes lett 
49,90 méterrel.

A hölgyek Bőcsött léptek küzdőtérre, és 12 góllal verték meg a tavalyi 6. helyezett házigazdát

Steczina Zsolt: Bízom benne, ahogyan eddig is, ezután is megtelik fanatikus, 
hozzáértő hevesi közönséggel a lelátó

fotónK illusztráció
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Az őszi „Fut a Heves” szép 
napos időben, 130 futó rész-
vételével, 9 kategóriában 
került megrendezésre, szep-
tember közepén. Az ese-
ményre 9 településről érkez-
tek, s megszületett a „Fut a 
Heves” történelmének első 
rekordja a legifjabb ver-
senyző kategóriában.

A
z utcai futóversenyre, 
az egészen kicsiktől, 
a negyven év fölötti 
korosztályig érkezett 
nevezés. A versenyen 

rajthoz állt egy aprócska lány-
ka, Juhász Vanda, aki az idén 
novemberben lesz 2 éves.

A néhány perces megnyitó so-
rán Kovács Gyula, a Hevesi SE 
elnöke, a verseny szervezője kö-
szönetet mondott a támogatók-
nak: Tóth László vállalkozónak, 
és a Hevesi Eötvös József Refor-
mátus Oktatási Központnak.

A legfiatalabbaknál 40 mé-
teren, majd a korosztályokhoz 
igazodva, egyre hosszabb távo-
kon zajlott a megmérettetés. A 
kimért pályán két kört (800 mé-
tert) teljesítettek a 2004-2005. 
években születettek, ezt köve-
tően rajtolt el az utcai verseny 
mezőnye, amelynek távja a ha-
gyományos 3 kilométer volt.

Kellemes hangulatú tom-
bolahúzással fejeződött be a 
sport-program, s végül Kovács 
Gyula szervező mindenkinek 
megköszönte a részvételt, majd 
annak reményében intett búcsút 
a lelkes csapatnak, hogy jövő 
tavasszal újra találkoznak.

Zárásként Schweizer Edina, 
az egyik női kategória bajnoka, a 
versenyzők nevében mondott kö-
szönetet a szerzőknek, s a gesztus-
hoz az indulók és hozzátartozóik 
egy nagy tapssal csatlakoztak.

DOBOGÓS EREDMÉNyEK 
KOROSZTÁLyONKÉNT:

2012-2013:
LÁNYOK: 1. Sinka Anna – 

Kerekerdő Tagóvoda, Heves, 
2. Besenyei Lili – Boconád, 3. 
Halfinger Noémi – Pély

FIÚK: 1. Almási Levente – 
Tenk, 2. Kovács Ronen – Kere-
kerdő Tagóvoda, Heves

2011:
LÁNYOK: 1. Hudák Lili – 

Kerekerdő Tagóvoda, Heves, 2. 
Kovács Kiara – Csodavár Tagó-
voda, Heves, 3. Szedlák Zsófia 
– Csodavár Tagóvoda, Heves

FIÚK: 1. Kalóczkai Ádám – 
Tenk, 2. Surányi Martin – He-
vesvezekény

2010:
LÁNYOK: 1. Lajer Sára – 

Csodavár Tagóvoda, Heves, 2. 
Kukoly Sára – Csodavár Tagó-
voda, Heves

FIÚK: 1. Kovács Máté – 
Református Óvoda Átány, 2. 
Szedlák Szabolcs – Csodavár 
Tagóvoda, Heves, 3. Almári 
Dominik – Tenk

2008-2009:
LÁNYOK: 1. Horváth 

Dzsesszika – Hevesi József Ált. 
Isk., Heves, 2. Kaslik Janka – 
Szent Gellért Kat. Ált. Isk., He-
ves, 3. Balogh Emma – Szent 
Gellért Kat. Ált. Isk., Heves

FIÚK: 1. Bódis Marcell – 
Boconád, 2. Kiss Kevin – Kör-
zeti Tagiskola, Heves, 3. Béres 
Dávid – Eger

2006-2007:
LÁNYOK: 1. Nagy Tímea 

– Körzeti Tagiskola, Heves, 2. 
Konkoly Petra – Hevesi József 
Ált. Isk., Heves, 3. Horváth 
Szintia – Hevesi József Ált. 
Isk., Heves

FIÚK: 1. Tóth Bence – Kör-
zeti Tagiskola, Heves, 2. Juhász 
Bálint – Boconád, 3. Horváth 

Albin – Hevesi József Ált. Isk., 
Heves

2004-2005:
LÁNYOK: 1. Kovács Jan-

ka – Körzeti Tagiskola, Heves, 
2. Csernei Fanni – Szent Gellért 
Kat. Ált. Isk., Heves, 3. Balázs 
Panna – Körzeti Tagiskola, Heves

FIÚK: 1. Besenyei Márk 
– Boconád, 2. Suki Szilárd – 
Boconád, 3. Balázs Levente – 
Körzeti Tagiskola, Heves

2002-2003:
LÁNYOK: 1. Tóth Lilla – 

Körzeti Tagiskola, Heves, 2. 
Makovnyik Krisztina – EJ-
ROK, Heves, 3. Juhász Janka 
– Szent Gellért Kat. Ált. Isk., 
Heves

FIÚK: 1. Majláth Martin – 
Boconád, 2. Nagy Zsombor – 
EJROK, Heves, 3. Megyeri Dá-
vid – Körzeti Tagiskola, Heves

1976-2001:
NŐK: 1. Kovács Nóra – He-

ves, 2. Doboczi Melinda – He-
ves, 3. Berze Veronika – Tarna-
méra

FÉRFIAK: 1. Együd Máté – 
TFSE, 2. Uzelman Ádám – He-
ves, 3. Tomin Máté – Nagyfü-
ged

1973-1976:
NŐK: 1. Dr. Schweizer Edi-

na – Budapest, 2. Fazekas Szil-
via – Heves

FÉRFIAK: 1. Morvai Zoltán 
– Budapest, 2. Hajdú József – 
Heves, 3. Tóth László – Heves

A verseny abszolút bajnoka: 
Együd Máté

A legfiatalabb induló: Juhász 
Vanda 2014. november 18-án 
született!

Ismét futott Heves – 2 éves 
volt a legfiatalabb versenyző

Eldőlt, ki szerezte meg 2016-ban a Nagy Ho-Ho-Horgász címet 
Lezárult a hagyományte-
remtő, ötfordulós versengés 
Alatkán, Heves legnagyobb 
ho-ho-horgásza és dobogós 
társai az idén is kifogták az 
összesítésben legtöbb pon-
tot érő zsákmányt. Öt hóna-
pon keresztül, öt különböző 
tavon várták a szervezők a 
versenyzőket, akik a tavalyi 
pecázás sikerén felbuzdul-
va, most is szívesen vállal-
koztak a megmérettetésre.

A verseny meghirdető-
je és a horgásztavak 
tulajdonosai minden 
helyszínen kellemes 
körülményeket, jó 

levegőt és finom ebédet „biz-
tosítottak”, bár az igazán nagy 

fogás néha váratott magára. Az 
olykor mostoha időjárás sem 
tudta elriasztani a vérbeli pecá-
sokat, sokan mind az öt fordu-
lóban belógatták a csalit, tud-
ván, hogy az összesítés első há-
rom helyezettje értékes tárgyju-
talmakkal gazdagodik majd a 
legvégén.

– Sok horgász van itt He-
ves környékén, ezért gondol-
tuk úgy, hogy megszervezzük 
ezt az erőpróbát – avatott be 
a „kulisszatitkokba” Kovács 
István ötletgazda, képviselő. – 
Még a múlt esztendőben jött a 
gondolat, hogy önkormányza-
ti horgászversenyt rendezünk, 
hiszen a korábbi években nem 
volt erre példa. Ezért döntöt-
tünk úgy: nemhogy lesz, ha-

nem még hagyományt is te-
remtünk belőle! Elsődleges 
szempont volt, hogy az alat-
kai tavakat részesítsük előny-
ben a helyszín választásánál, 
itt otthonosan érezte magát 
mindenki. Persze cél volt az 
is, hogy minden egyes alka-

lommal kifogják a versenyzők 
a legtöbb, illetve legnagyobb 
halat, amit szintén díjaztunk – 
tette hozzá.

A májusban kezdődő és 
szeptember 11-én lezárult He-
vesi Nagy Ho-Ho-Horgászver-
seny fordulói az alábbi alatkai 

helyszíneken kerültek megren-
dezésre: KOI Pákász, Nagy, 
Gúnár és Öregbánya Horgász-
tavak.

– Az összesen 300.000,- Ft 
értékű tárgyjutalmakat azok 
vihették haza, akik az egyes 
fordulókban szerzett pontszá-
mok összegzése alapján a há-
rom legjobb eredményt érték 
el. Több fordulóban bonyolí-
tottuk a versenyt, hogy minél 
több emberhez eljusson a hír. 
A végeredményt az össz-pont-
szám alapján állapítottuk meg 
– mondta el Kovács István, aki 
maga is részt vett a megméret-
tetésen.

Az összesítés után a képze-
letbeli dobogó három fokára az 
alábbi pecások állhattak:

1. ifj. Angyal István – 21 
pont

2. Urbán László – 21 pont
3. Deli István – 20 pont
A verseny során a legna-

gyobb halat – melynek súlya 
5,88 kg volt – Góth Attila fog-
ta ki.

A második alkalommal 
megrendezésre kerülő prog-
ram támogatói: Heves Vá-
ros Önkormányzata, Heves 
Média Kft., Arzenál Hor-
gászbolt, Aranykalász Tészta    
Átány, KOI Pákász Horgász-
tó, Nagy Horgásztó, Gúnár 
Horgásztó, Öregbánya Hor-
gásztó, a hevesi Hús és Cse-
mege, az egerszalóki Dávid 
Borház és a Juhász Testvérek 
Pincészete.

Díjmentes tanpálya 
a hevesi rallysoknak 

Szeptember 1-től a Heve-
si Sportegyesület Rallye 
Szakosztálya ingyenesen 
használhatja hetente egy 
alkalommal a Hevesveze-
kény felé vezető út mellett 
található tanpályát, házi-
rend szerint szombaton 
14-18 óráig. 

Augusztus végén döntöttek a 
képviselők arról, hogy a város 
tulajdonát képező tanpályát a 
Rallye Sport Club ingyenesen 
használatba veheti. A szak-
osztály vállalta a terület fenn-
tartását, őrzését, esetlegesen a 
fejlesztését. 

Az érdeklődő hevesi fi-
atalok ezáltal lehetőséget 
kapnak arra, hogy ellenőr-
zött feltételek mellett hódol-
hassanak a motorsport iránti 
szenvedélyüknek. A klub így 
biztosítani tudja tagjai részé-
re a rendszeres sporttevé-
kenység lehetőségét, illetve 
a terület a ralisok szervezé-
sében megvalósuló rendez-

vények helyszínéül is szol-
gálhat.

Az Önkormányzat az in-
gyenes használatba adással 
különösen a helyi és város-
környéki nevelési, oktatási 
intézményekkel, sportkörök-
kel való konstruktív együtt-
működés elősegítését és tá-
mogatását célozza meg. 

Sor került a sportpálya 
házirendjének megalkotására 
is. A szabályozás biztosítja, 
hogy az autósok ne zavarják 
egymást és a környező ingat-
lanokban élőket, valamint a 
sportpálya tisztán tartása hoz-
zájárul az egészséges és biz-
tonságos környezet kialakítá-
sához.

A tervek szerint az elkö-
vetkező időszakban pályá-
zunk egy zajvédő falra, ami 
sokat javítana a szakosztály 
és a lakosok békés egymás 
mellett élésén - tájékoztatta 
a Hevesi Hírek szerkesztősé-
gét Sveiczer Sándor polgár-
mester.
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A hevesi képviselők döntöttek arról, 
hogy a város tulajdonát képező 
tanpályát a Rallye Sport Club 
térítésmentesen használatba veheti


