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Heves
a megye névadója

A hevesi gyerekek és a 
szülők régi álmát való-
sítja meg a városveze-
tés, hiszen sok év után 
játszóterek épülnek. A 
napokban elkezdődött a 
kültéri játékok telepítése 
a Széchenyi lakótelepen 
is, a Bethlen és a Zrínyi 
úti lakótelepek játszóte-
reinek megújulása után. 

Még tavaly októberben, egy 
rendkívüli testületi ülésen 
döntött arról a helyi grémi-
um, hogy játszótereket épít 
és felújít. A testület dönté-
se után, elsőként még 2015 
őszén az Arany János úti 
Óvoda udvari játékainak 
cseréje történt meg. 

Folytatás az 5. oldalon

20 millió forintot szavazott 
meg a helyi grémium az 
Eötvös József Református 
Oktatási Központban léte-
sített tanműhely működésé-
hez szükséges gépek, esz-
közök beszerzésére, még az 
év elején. A szakoktatáshoz 
nélkülözhetetlen műszerek, 
– jellemzően labortechni-
kai eszközök – egy része 
megérkezett a napokban, 
melyeket már át is adott a 
városvezetés az intézmény 
számára.

Heves Önkormányzata az 
elmúlt év nyarán vette fel a 
kapcsolatot az Apollo Tyres 
Hungary cég vezetőivel. A 
kapcsolatfelvétel célja an-
nak vizsgálata volt, hogy a 
legnagyobb volumenű ma-
gyarországi beruházáshoz 
Heves városa, hogyan tud 
kapcsolódni – tájékoztatta a 
Hevesi Hírportált Sveiczer 
Sándor polgármester.

Folytatás az 5. oldalon
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Megkezdte munkáját 
a hevesi toborzóiroda

Új játszótér 
épül a Széchenyi 

lakótelepen

Elindult a gumiipari 
szakképzés

Népszavazás 2016: 
Heves az ország élmezőnyében zárt 

„Nem sokaság, hanem Lélek és szabad nép tesz csuda dolgokat” 

Helyi alkotók 
gondolatai 
1956-ról: 

Új pályán rúghatják a bőrt a hevesiek

Megkezdte működését a he-
vesi toborzóiroda a Zrínyi 
út 2. szám alatt. Zajlanak a 
fizikai és pszichológiai alkal-
massági felmérések a Heve-
sen létesítendő büntetés-vég-
rehajtási intézet leendő mun-
kavállalói részére. A szemé-
lyi állományba első ütemben  
körletfelügyelői és biztonsági 
felügyelői beosztásba várják 
azon elkötelezett jelentkező-
ket, akik vonzónak érzik a 
hivatásos pályát.

 Híradásainkból már 
értesülhettek a he-
vesiek arról, hogy 
városunkban a kö-
zeljövőben bünte-

tés-végrehajtási intézet épül. A 
különböző álláshelyek betölté-
sére elsősorban a helyi, illetve a 
térségben élő lakosság jelentke-
zését várják. A felvételi eljárás 
és a tájékoztatás helyben törté-
nik, ezért toborzóirodát nyitott 
településünkön a Heves Me-
gyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet. Az irodába – mely Heve-
sen, a Zrínyi út 2. szám alatt ta-

lálható -, bárki betérhet és meg-
tudhatja, hogy milyen feltéte-
leknek kell teljesülniük ahhoz, 
hogy a településen megépülő 
bv-intézetben dolgozhasson. A 
helyiséget és annak berendezé-
sét, Heves Önkormányzata térí-
tésmentesen ajánlotta fel.

Az irodát ünnepélyes keretek 
között, Szabó Zsolt fejlesztés- 
és klímapolitikáért, valamint 
kiemelt közszolgáltatásokért fe-

lelős államtitkár, országgyűlési 
képviselő, Sveiczer Sándor pol-
gármester és Juhász Attila bv. 
ezredes, a Heves Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet parancs-
noka adta át, október 17-én.

– Ez az első lépcső, s már 
dolgozunk a következőn, ami 
a munkahelyteremtést illeti…

Örülünk, hogy épül Hevesen 
a büntetés-végrehajtási intézet, 
folyamatban van az ötmilliár-

dos beruházás engedélyezte-
tése. A startpisztoly eldördült, 
hiszen egy olyan toborzóiroda 
nyílt most Hevesen, ahol a hely-
ben és a környéken élők, akik 
ebben az intézményben szeret-
nének dolgozni, jelentkezni tud-
nak. Ez egy biztos, stabil élet-
pálya, hosszú távra vonatkozik, 
tisztességes jövedelemmel – 
emelte ki Szabó Zsolt.

Folytatás a 3. oldalon

Az október 2-i referendu-
mon részt vevő hevesi vá-
lasztópolgár 99 százaléka, 
több mint 4000 lakos, ki-
állt Magyarország biztonsá-
ga mellett, nemet mondva a 
brüsszeli diktátumra, ezzel 
támogatva a kormányzat-
nak azon törekvését, hogy 
hazánkat megvédje a kény-
szerbetelepítéstől.

Heves városa az ország élme-
zőnyébe került aktivitása alap-
ján: a 10 000 fő fölötti telepü-

lések között a 14. az országos 
listán. Megyénket tekintve, a 
városi rangú települések között 
is az élen zárta a szavazást, a 
10 000 fő fölötti településeket 
illetően az első Heves, majd 

Hatvan, Eger, Füzesabony és 
Gyöngyös követi – tájékoztat-
ta szerkesztőségünket Sveiczer 
Sándor, Heves város polgár-
mestere.

Folytatás a 3. oldalon

’56-os megemlékezés
Egy nemzeti közösség jövője, múltja értékelésén és 
ápolásán áll. A jelen feladata megőrizni azt, amely 
múltunkból üzenetet hordoz a jövő számára. 

 M
agyarország, Európa egyik legősibb ál-
lama a bőség zavarával küzd, amikor a 
nagy eseményekben gazdag múltunk-
ból a jelen értékválasztásának szabadsá-
gával, felelősségével élve a jövőnek je-

löljük ki azokat – kezdte ünnepi szónoklatát Hevesen 
Gulyás Gergely, a Parlament törvényalkotásért felelős 
alelnöke azon az ünnepi megemlékezésen, melyet az 
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 
tiszteletére rendezett Heves Város Önkormányzata.

Folytatás a 6. oldalon

Az iroda átadása. A képen balról: Szabó Zsolt államtitkár, 
Sveiczer Sándor polgármester és Juhász Attila bv. ezredes 

„A mi világunk apáink, nagyapáink munkásságával 
kezdődött, Ők építették számunkra a jelent…"

Gy. Gömöri Ilona 
és Köntös László 
könyvet írt 
a forradalomról

4. oldal

Várják a sportolni vágyó családi, baráti, munkahelyi közösségeket!

7. oldal 15. oldal
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Alapító okirat módosítása

Mosolygó kisgyermekek műsorával 
ajándékozták meg a szépkorúakat 

Az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. törvény 1. § (2) bekezdés 
f) pontja alapján a közalapítvány 
alapító okiratának módosítását 
(módosítással egybeszerkesz-
tett szövegét) a Magyar Közlöny-
ben közzé kell tenni. 

Heves Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete mint alapító 
a 91/2016. (IV. 28.) számú ön-

kormányzati határozatával mó-
dosította a Heves Városért Köz-
alapítvány alapító okiratát.

A hatályos létesítő okirat kel-
te az Egri Törvényszék változás-
bejegyző végzése szerint 2016. 
június 15. napja.

Az egységes szerkezetű ala-
pító okirat elérhető a www.heves.
hu oldalon, illetve megtekinthető 
a Hevesi Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzőjénél (3360 Heves, 
Erzsébet tér 2. szám).

Táncos lábú, bájos kisgyer-
mekek énekszóval, a Zeneis-
kola pedagógusai pedig szív-
hez szóló, szép muzsikával 
csaltak mosolyt a Dr. Szegő 
Imre Idősek és Mozgásfogya-
tékosok Otthona lakóinak ar-
cára az Idősek Világnapja al-
kalmából megrendezett déle-
lőtti programon. 

A városvezetést képvisel-
ve, Makó Nándor alpolgár-
mester tortával és meleg sza-
vakkal, hosszan tartó egész-

séget kívánva köszöntötte 
a megjelenteket, míg Mé-
száros Ildikó tiszteletes asz-
szony, valamint Nagy István 
plébános szónoklata a lélek-
hez szólt. 

Ez az ünnep különösen 
fontos az ott élők számára, 
hiszen sokan közülük csupán 
az intézmény falai között töl-
tik napjaikat, és ritkán lehet 
részük a minden nagyszülő 
boldogságát jelentő gyerek-
zsivajban. 

Meghívó testületi ülésre

                                                                                                 

Sveiczer Sándor                                                                                                                                  
polgármester

Az ESZHEVAR Kft. Heves Város Önkormányzat 
megbízásából felhívást tesz közzé

Az ESZHEVAR Kft. Heves Város Önkormányzatával közösen 
megkezdte a Hevesi Ipari Park fejlesztési pályázatának 
előkészítését. A pályázat  benyújtásához , eredményes 

végrehajtásához együttműködő hevesi székhelyű vagy 
Hevesen fejleszteni kívánó (letelepedni szándékozó)                                                                   

kis- és középvállalkozásokat keres. 
Heves, a befektetőbarát település várja Önt.

Bővebb információ:                                                                          
Mező László, tel. :  06-20-779-8589
Balázs József, tel. :  06-20-215-3436

Több 100 milliárd forint fejlesztési 
forrásra pályázhatnak a vállalkozások 

Esélyegyenlőségi nap: ajtónyitás a világra 

Gazdaságfejlesztési pályá-
zati lehetőségekről kaptak 
tájékoztatást a Heves vá-
rosában található mikro-, 
kis- és középvállalkozások 
képviselői. Heves Város Ön-
kormányzata és a Stratégi-
ai Fejlesztési Központ Kft. 
közös szervezésében tartott 
fórumon az idén megjelenő 
pályázatok tudnivalóit is-
mertették a szakemberek.

H
eves Város Önkor-
mányzata számára 
kiemelten fontos a 
helyi vállalkozások 
sikeres működése – 

indította köszöntőjét Sveiczer 
Sándor polgármester. Vállalko-
zásaink gyarapodása, fejlődése 
érdekében rendeztük meg ezt a 
tájékoztató fórumot is, ahová a 
helyi cégek képviselőit és a vál-
lalkozókat vártuk – folytatta. A 
rendezvény célja az volt, hogy 
a meghívott vendégek informá-
ciót szerezzenek a jelenlegi cik-

lus fejlesztési lehetőségeiről, 
megismerjék a Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Operatív 
Program és a Széchenyi 2020 
Program lényegi elemeit – tette 
hozzá a polgármester.

Közel 300 milliárd forint fej-
lesztési pénzre pályázhatnak a 
vállalkozások. A források el-
sősorban eszközbeszerzésre és 
telephely-fejlesztésre irányul-
nak, meglévő telephely ese-

tén pedig energetikai korsze-
rűsítésre, és ehhez kapcsolódó 
megújuló energiák használatá-
nak támogatására – hallhattuk 
a fórumon. Többféle pályázat-
tal kombinálható kedvező hi-
telkonstrukciókról is felvilágo-
sítást kaptak a jelenlévők.

Hatalmas érdeklődés van a 
pályázatok iránt, mivel telep-
hely-fejlesztésre az elmúlt há-
rom évben nem állt rendelkezés-

re semmilyen támogatás, így a 
vállalkozásoknál felmerült erre 
az igény. Az új pályázati forrá-
sok igénybevétele a mikrovál-
lalkozások számára is több le-
hetőséget kínál. Ezek egy, vagy 
maximum két fős, sok esetben 
kényszer-vállalkozások, akik 
nem felelnek meg a nagyobb or-
szágos pályázatok által támasz-
tott követelményeknek.

Az esemény szakmai felelőse 
a Stratégiai Fejlesztési Központ 
Kft., amely cég több fejlesztési 
projektben is Heves Város Ön-
kormányzatának partnere volt.

Amennyiben érdeklődik a 
vállalkozások számára meg-
nyíló fejlesztési lehetőségek-
ről, Heves Város Önkormány-
zata Stratégiai Irodájának 
munkatársai készséggel áll-
nak rendelkezésére a további 
iránymutatást illetően (tele-
fon: +36-36/546-100)!

T
izennegyedik alka-
lommal rendezte meg 
a Mozgáskorlátozot-
tak Heves Város és 
Vonzáskörze tének 

Egyesülete Esélyegyenlősé-
gi és Egészségmegőrző Nap-
ját, melyre ifjúsági tagozatának 
tagjain kívül minden mozgássé-
rült és egészséges embertársát 
várta egy közös családi napra.

A délelőtt kezdődő prog-
ramon tiszteletét tette Szabó 
Zsolt államtitkár, országgyű-

lési képviselőnk, a városveze-
tés képviseletében pedig Makó 
Nándor alpolgármester és Ko-
vács István, a Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Bizottság 
elnöke vett részt az eseményen.

Szabó Zsolt, aki az egyesü-
let meghívását elfogadva láto-
gatott el a Művelődési Központ 
színháztermébe, köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy nem be-
szélhetünk esélyegyenlőségről 
abban az értelemben, hogy a 
sérült embereknek sokkal több 

erőfeszítésre, küzdelemre van 
szükségük a mindennapi meg-
élhetéshez, mint egészséges tár-
saiknak.

Nehézségeket kell leküzdeni 
a mindennapokban a fogyaték-
kal élőknek, s ez már önmagá-
ban is tiszteletet kelt minden jó-
érzésű emberben.

Országgyűlési képviselőnk 
elmondta, hogy a térség fejlesz-
tésének következő lépéseként 
a járdákat is felújítják, illetve 
megépítik úgy, hogy a kerekes 

székkel közlekedők is akadály 
nélkül el tudnak jutni oda, aho-
vá szeretnének. Az államtitkár 

ezen kívül ígéretet tett arra, 
hogy amiben csak tudja, támo-
gatni fogja a hevesi járás mind 
a 17 településére kiterjedő tevé-
kenységet végző szervezetet.

Az egyesület elnöke, Bur-
kus Sándorné szerint, amikor 
esélyegyenlőségről beszélünk, 
tudnunk kell, hogy az eddig 
még sehol a világon nem va-
lósult meg maradéktalanul. A 
fogyatékosság egy állapot, ami 
az ember egész életét végigkí-
séri. 

„Csak akkor lesz esély-
egyenlőség, ha a kirekesztet-
tek, a periférián élők azt kitar-
tó, kemény munkával, nagy 

elhivatottsággal kiharcolják”- 
emelte ki az egyesület vezetője. 
Ugyanakkor örömét fejezte ki, 
hogy városunkban elindult az 
intézmények akadálymentesí-
tése, külön megemlítve a szak-
orvosi rendelőintézet, valamint 
a polgármesteri hivatal meg-
újulását, mely mindenképpen 
könnyebbséget hozott a moz-
gáskorlátozottak életébe.

Szándékuk szerint a szom-
bati nap zenés, táncos és prózai 
produkciói egy kicsit feledtetni 
tudták a problémákat, miköz-
ben a praxisközösség tanácsai 
az egészség megőrzését szol-
gálták.

Sikerrel és elégedettséggel zajlott le a 14. Esélyegyenlőségi és Egészségmegőrző Nap 
Hevesen, melyen a meghívásnak eleget téve, Szabó Zsolt államtitkár, országgyűlési 
képviselőnk is megjelent, köszöntve a jelenlévőket.

Szabó Zsolt 
köszöntötte a vendégeket

Mikrovállalkozások számára is több forrás áll rendelkezésre 
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Folytatás az 1. oldalról
Az államtitkár úgy látja, 

hogy a beruházás megvalósulá-
sa, több szempontból is kiemel-
kedő, jótékony hatású a térség 
fejlődését tekintve. Jó a kör-
nyéken élőknek, mert bizton-
ságot, stabil megélhetést jelent. 
Jó az itteni intézményeknek – a 
rendőrségnek és a tűzoltóság-
nak -, hiszen emelni fogja a be-
sorolási rendjüket, ezáltal vár-
hatóan jobb lesz az ellátás.

Országgyűlési képviselőnk 
hangsúlyozta: „A büntetés-vég-
rehajtási intézet megépülése az 
első lépcső, s már dolgozunk a 
következőn, ami a munkahely-
teremtést illeti. Bízunk abban, 
hogy a következő időszakban 
nemcsak az utak és intézmé-
nyek vonatkozásában, hanem a 
munkahelyteremtésben is pél-
damutató település lesz Heves 
városa.”

– Amit az előző évtizedekben 
nem tudtak létrehozni a telepü-
lésen, a térségben, most néhány 
év alatt próbáljuk pótolni.

Nem könnyű a feladat, de 
küzdünk. Fontos még a Lu-
das-Heves-Kisköre-Abádsza-
lók útszakasz, valamint a strand 
és környezetének rendezése, hi-
szen a szomszédságában épül 
meg az új bv-intézet. Persze 
munkahelyteremtésben nagyot 
kell előrelépnünk, hogy a he-
vesiek ne járjanak el a szom-
szédos városokba, vagy még 
messzebbre, hanem itt, helyben 
találjanak munkát – vélekedett 
Szabó Zsolt.

Fel sem lehet sorolni a po-
zitív kapcsolódó hatások ösz-
szességét…

Az infrastrukturális fejlesz-
tés 5,5 hektáron realizálódik, 
melyet a város biztosított és a 
beruházás remélhetőleg a kör-
nyékre is jótékony hatással 
lesz.

A város első embere szerint 
fel sem lehet sorolni azoknak a 
pozitív kapcsolódó hatásokat, 
melyek egy ilyen, közel 5 mil-
liárd forintos beruházással He-

ves városát és a járás települé-
seit érik.

– Az építkezéshez és az üze-
meltetéshez helyi beszállítók 
és vállalkozások kapcsolódása, 
infrastrukturális fejlesztések, 
városkép átalakulása, új mun-
kahelyek, vásárlóerő növeke-
dése, családok letelepedése, fi-
atalok helyben maradása, ren-
dőrségi fejlesztések, jobb köz-
biztonság, több óvodás, és több 
iskolás gyermek, az ingatlanok 
árának emelkedése, több adó-
bevétel és növekvő gazdasági 
potenciál – húzta alá Sveiczer 
Sándor polgármester.

A megvalósulás egyik állo-
másához érkeztünk most, az 
önkormányzat által biztosított 
irodahelyiségben megnyitotta 

kapuit a BV toborzóiroda. Kí-
vánom, hogy minél hamarabb 
sikerüljön összetoborozni a he-
vesi létszámot. Jó munkát és 
sok sikert ehhez a BV munka-
társainak – zárta szavait a vá-
rosvezető.

A felvételi eljárás és a tájé-
koztatás helyben történik…

Juhász Attila bv. ezredes a 
Hevesi Híreknek elmondta, 
hogy a Heves Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet azt 
a feladatot kapta az Országos 
Parancsnokságtól, hogy ké-
szítse elő a Hevesen építen-
dő, 500 ember befogadására 
alkalmas bv-intézet 250 tagú 
személyi állományának felvé-
telét. Ezért a bv-intézet októ-
ber 17-én toborzó irodát nyi-

tott Hevesen. A felvételi eljá-
rás és a tájékoztatás helyben 
történik. A cél, hogy a szak-
emberek Hevesen és a város 
vonzáskörzetében megszólít-
sák, és teljes körűen felvilágo-
sítsák az érdeklődőket – tette 
hozzá a Heves Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet pa-
rancsnoka.

Majd rávilágított arra is, 
hogy feltétel a betöltött 18. éle-
tév, a büntetlen előélet és a ma-
gyar állampolgárság. A felvétel 
többlépcsős, amelynek része az 
orvosi és a pszichikai vizsgá-
laton túl a fizikai alkalmassági 
vizsgálat, illetve a kifogástalan 
életvitel megállapítása is.

– A tervek szerint a felvé-
tel ütemezetten történik. Első 
ütemben a végrehajtói szinten 
dolgozókat szeretnénk felven-
ni, akik körletfelügyelőként, 
biztonsági felügyelőként dol-
goznak majd. 2018-ban már a 
teljes személyi állománnyal ter-
vezhető a megnyitás, az elítél-
tek betelepítése – tájékoztatott 
Juhász Attila ezredes.

A toborzó iroda 
elérhetősége: 

06-36/886-213, 
hevestoborzas@bv.gov.hu

Megkezdte munkáját 
a hevesi toborzóiroda

Népszavazás 2016: 

Folytatás az 1. oldalról
Ma Magyarországon 10-

ből 9 ember nemet mond 
Brüsszel elhibázott bevándor-
lás-politikájára a migrációs 
helyzettel kapcsolatban.

A Balaton keleti csücské-
től nézve, a kelet felé húzódó 
megyék közül, Heves megyé-
ben volt a legintenzívebb a 
választási részvétel.

- A leadott érvényes szava-
zatokat tekintve Heves me-
gyében a választók 98%-a 
szavazott nemmel, Hevesen 
pedig közel 99 % – mutatott 
rá a városvezető.

Őszinte tisztelettel köszö-
nöm annak a több mint 4000 
hazafias, hevesi választópol-
gárnak a referendumon való 

jelenlétét, akik át tudták gon-
dolni a részvétel fontosságát 
és felelősséget érezve család-
juk, városuk, hazájuk iránt, 
nemmel voksoltak – emelte 
ki a városvezető.

Orbán Viktor szerint az ok-
tóber 2-i népszavazás elérte a 
célját, mivel kormányfőként 
innentől nemcsak a magyar 
kormány, hanem több mint 
hárommillió ember akaratát 
képviselheti Brüsszelben. Az 
emberek túlnyomó többsége 
osztja a kormány álláspontját. 
Heves megye az ország élme-
zőnyébe került aktivitás alap-
ján. Térségünkben is ígérete-
sen alakultak az eredmények 
Szabó Zsolt államtitkár érté-
kelése alapján.

Heves az ország 
élmezőnyében zárt 

Várják a jelentkezőket: 
már zajlanak a fizikai és pszichológiai 
alkalmassági felmérések
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„Önmagát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy tudo-
másul veszi: a világ nem vele 
kezdődött.”

/Sütő András/

A mi világunk Önök-
kel: apáink, nagyapá-
ink életével, munkás-
ságával kezdődött. 
Önök építették szá-

munkra a jelent, amelyben egy 
újabb nemzedék a jövőt ala-
pozhatja meg – köszöntötte a 
városvezetés nevében Sveiczer 
Sándor polgármester Heves 
szépkorú lakosságát azon az 
ünnepségen, mellyel az Idősek 
Világnapja alkalmából lepték 
meg településünk nyugdíjas 
korú polgárait. 

 „Segítségükkel ápoljuk 
hagyományainkat, generáci-
óról-generációra száll a sok 
tudás, melyet magukban hor-
doznak, és továbbadnak. Sze-
retettel gondolunk rájuk, s nem 
csak ezen a napon, hanem az 
év minden napján, hisz szere-
tetükkel, bölcsességükkel ők 
is mindig a rendelkezésünkre 

állnak, utat mutatnak. Idős ko-
ruk tapasztalatával már tudják 
mi a jó, amit továbbadhatnak, 
s tudják mi az a rossz, amit el 
kell kerülni a következő gene-
rációnak.

Feladatunk, lehetővé tenni 
számukra az öregkorhoz mél-
tó életet, támaszt nyújtani a pi-
henés éveiben. Vigyázni kell 

rájuk, segíteni őket, hogy a 
hosszú évek kemény munká-
ja után örömteli életet élhesse-
nek. Érezzék, hogy nem hagy-
juk magukra őket, hogy fontos 
részei életünknek” – emelte ki 
köszöntőjében a polgármester.

Hozzátéve: A régi világban, 
kultúrákban az idősek a tisz-
teletet nem csupán fáradságos 

életükkel érdemelték ki, hanem 
mert óriási élettapasztalatuk-
kal olyan értékeket jelenítettek 
meg, amely a fiatalabbak szá-
mára megfizethetetlen volt. En-
nek ma is így kell lennie! Tisz-
telni, becsülni kell szüleink, 
nagyszüleink tudását, tapaszta-
latát, megköszönve nekik a se-
gítséget, mellyel az utánuk jövő 

nemzedéket terelgetik félve, vi-
gyázva.

A polgármester minden he-
vesi nyugdíjasnak azt kívánta, 
hogy bajaik, problémáik ellené-
re is élvezzék az életük minden 
egyes pillanatát, érezzék a csa-
lád, a közösség megbecsülését 
és azt, hogy szükség van rájuk.

Sveiczer Sándor méltató 
szavai után, az est hátralévő 
részében a városvezetés jel-
képes ajándékát „vehették át” 
a megjelentek. A Művelődé-
si Központ színpadáról Berkes 
János operaénekes, érdemes 
művész, valamint városunk 
szülöttei, Gonda László zongo-
rista-előadóművész és ifj. Bá-
der Ernő prímás-előadóművész 
szórakoztatta a közönséget. 

Agrárgazdaság fejlesztésé-
re több 100 milliárd forint 
áll rendelkezésre a jelenlegi 
Európai Uniós költségveté-
si időszakban. Ezért fontos, 
hogy a leendő pályázók mi-
nél gyorsabban, pontos in-
formációkkal rendelkezze-
nek az aktuális lehetősége-
ket illetően. A Hevesen tar-
tott gazdafórum célja is az 
volt, hogy közös tájékozó-
dásra hívja a Magyar Gaz-
dakörök és Gazdaszövetke-
zetek Szövetsége városunk 
és a térség őstermelőit, me-
zőgazdasági vállalkozásait.

A vendégeket Kis Gá-
bor, a gazdakör elnö-
ke köszöntötte, majd 
tájékoztató hangzott 
el a magyar agrárium 

jelenéről, aktuális pályázati fel-
hívásokról, valamint a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Heves 
Megyei Igazgatósága és a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal híreiről, esetleges vál-
tozásokról.

A fórumon Jakab Tamás, a 
NAK Heves Megyei Igazgató-
ságának igazgatója ismertette 
a jelenlévőkkel a NAK Heves 
Megyei Igazgatóságát érintő 
aktualitásokat.

Ezt követően Ignácz Balázs 
kirendeltség-vezető (MVH He-
ves Megyei Kirendeltség) Az 
MVH gazdálkodókat érintő ak-
tualitásait mutatta be.

Végül a „Nem mezőgazdasá-
gi tevékenységek elindításának 
támogatása – Mezőgazdasági 
tevékenységek devirzifikáció-
ja, mikro vállalkozás indítása” 
pályázati felhívásairól tartott 
előadást Veres Csaba, a NAK 
Heves Megyei Igazgatóságá-
nak vidékfejlesztési referense.

Az egyre többször megrende-
zett gazdafórumok célja a kama-
rai tagok széleskörű tájékoztatá-
sa annak érdekében, hogy ered-
ményes gazdálkodást tudjanak 
folytatni, illetve megismerjék az 
aktuális pályázati lehetőségeket.

A megye szinte valamennyi 
településén működik falugaz-
dász ügyfélfogadás, ahol a fa-
lugazdászok széleskörű segít-
séget tudnak nyújtani a gazdál-
kodók részére a pályázati lehe-
tőségekről is.

A rendezvényről a gazdál-
kodók visszajelzései pozití-
vak voltak. Örömmel fogad-
ták, hogy lakóhelyükhöz mi-
nél közelebb, felkészült szak-
emberektől kaphatnak infor-
mációt. 

Agrárfórum Hevesen: 
így tájékozódnak a helyi gazdák 

A hagyományokhoz híven 
Szabó Zsolt államtitkár, 
a térség országgyűlési 

képviselőjének kezdeményezé-
sére, 2016-ban is meghirde-
tésre kerül a Szent Karácsony 
rajzpályázat, melyre a szerve-
zők a járás óvodásainak és ki-
siskolásainak alkotásait várják. 
Az idei felhívás már a negyedik 
alkalommal kéri a térségben élő 
gyermekeket, hogy rajzaikkal 
ajándékozzák meg az egyedül 
élő időseket.

Az akció fővédnöke, Szabó 
Zsolt államtitkár tavaly az ün-
nepélyes díjátadón és könyv-
bemutatón a Hevesi Híreknek 
elmondta: lehet, hogy ez az 
egyetlen ajándék, amit ezek az 
emberek kapnak, és ha ezzel a 
meglepetéssel örömet szerez-
nek nekik, akkor érdemes volt 
a kezdeményezést elindítani és 
hagyománnyá tenni. A rajzokból 
készült – gyermekeknek és in-
tézményeknek átadott – köny-
vek jelenleg is nagyon értéke-
sek, de még inkább azok lesz-
nek 20-30 év múlva, amikor 
majd a mostani kis alkotók mu-
tathatják büszkén a saját gyer-
mekeiknek, hogy milyen szépen 
rajzoltak.

Az alábbiakban a részletekről 
tájékozódhatnak:

Heves Város Önkormányza-
ta, a Harmónia Alapfokú Művé-
szeti Iskola és a Csillagbojtár Kft. 
az idén is rajzpályázatot hirdet, 

melynek címe: Szent Karácsony 
2016.

Pályázók köre: a hevesi és a 
Heves járási óvodások és alsó 
tagozatos általános iskolások.

Téma: a rajzok az ünnep han-
gulatát, a meghittség, a szeretet, a 
csodavárás pillanatait tükrözzék!

Technikai megkötés nincs: 
készülhetnek színes és fekete 
fehér rajzok, temperák, akvarel-
lek és kollázsok egyaránt.

A benyújtandó alkotások 
nagysága: A4-es formátum.

Benyújtás: a rajzok hátlap-
jára kérjük felírni az alkotó ne-
vét, életkorát, valamint az intéz-
mény és a felkészítő pedagógus, 
óvodapedagógus nevét, és elér-
hetőségét. (Minden intézmény 
esetében kérünk mellékelni egy 
összesítő táblázatot a pályázók-
kal.)

Benyújtási határidő: 2016. 
november 21. hétfő 17.00 óra

A benyújtás helye: Csillag-
bojtár Kft., 3360 Heves, Szere-
lem A. u. 4.

A benyújtás módja: szemé-
lyesen, vagy postai küldemény-
ként.

A beérkezett és tematikailag 
megfelelő rajzokból tárlatot ren-
dezünk. A tárlat anyagát – az el-
múlt évekhez hasonlóan – kötet 
formájában is megjelentetjük. A 
kiállítás ünnepélyes megnyitásá-
nak, valamint a könyv bemutató-
jának időpontjáról minden pályá-
zót értesítünk.

Az idén is képeskönyv készül 
a Szent Karácsony rajzpályázat alkotásaiból 

Sveiczer Sándor: a mi világunk apáink, nagyapáink 
munkásságával kezdődött, Ők építették számunkra a jelent… 

Novembertől érkezhetnek a pályázatok 
az új agrár-környezetgazdálkodási programra

A rendelkezésre álló negyvenmilliárd forint keretösz-
szegű agrár-környezetgazdálkodási pályázatra no-
vembertől nyújthatják be támogatási kérelmeiket az 
aktív mezőgazdasági termelők.

Fontos kiemelni, hogy a felhívás keretében a 
megújult kiválasztási kritériumok között a szántó 
tematikus előíráscsoport esetében a nagyobb állat-
tartók előnyt élveznek, míg a horizontális ültetvény 
esetében is új fedvények kerültek bevezetésre.

Az új AKG pályázatra 2016. november 2. és 
2016. december 2. között nyújthatják be kérelme-
iket. Az öt éves kötelezettségvállalás kezdete pedig 
2017. január 1-e.

A Vidékfejlesztési Program új agrár-környezet-
gazdálkodási pályázata mellett természetesen az 
ősz folyamán több, szintén nagy népszerűségre 
számító felhívást ismerhetnek meg az érdeklő-
dők. A további felhívások közül fontos kiemel-
ni a kertészeti gépek támogatását, ami mintegy 
18 milliárd forinttal jelenik meg. Az új ciklusban 
a fiatal gazdálkodók induló támogatására külön 
alprogram keretében 37,7 milliárd forint áll ren-
delkezésre, míg a nem mezőgazdasági tevékeny-
ségek indítására és fejlesztésére mintegy 50 mil-
liárd forint keretösszegű pályázatokat hirdet meg 
a Miniszterelnökség.

Várjuk a karácsonyi alkotásokat!
Érdeklődni: csbojtar@gmail.com; tel.: Erdészné Turcsányi Ka-
talin 30/229-84-59

Térségi védnök: Magyar Csilla és Sveiczer Sándor, Kisköre 
és Heves polgármesterei, akik szintén segítséget nyújtanak a 
pályázat lebonyolításában és a kötet megjelenésében is.

A kötet megjelenését Heves Város Önkormányzata támo-
gatja!

Fontos, hogy a leendő pályázók minél gyorsabban tájékozódjanak
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Elindult a gumiipari szakképzés: 

Újabb eszközökkel segíti 
az iskolát a városvezetés

Folytatás az 1. oldalról
Hozzátéve: „A tárgyaláso-

kat követően önkormányzatunk 
megkereste a Nemzetgazdasági 
Minisztériumot, mint a szak-
képzésért felelős tárcát, ahol 
több egyeztetés eredményeként 
a hevesi EJROK szakképzési 
kínálatába a 2016/17. tanítá-
si évtől kezdődően bekerültek 
a gumiipari és abroncsgyártó 
szakmák is.”

– A tanműhely működéséhez 
szükséges gépek, eszközök be-
szerzéséhez a forrás hiányzott, 
ezt vállalta át részben Önkor-
mányzatunk. A 2016. évi költ-
ségvetésében 20 millió forint 
összegű kötelezettséget vállalt 
néhány eszköz beszerzésére.

Mivel az Apollo Tyres kép-
zési programjához való kap-
csolódás a város életében mind 

rövid, mind hosszútávon kéz-
zelfogható előnyökkel járhat, 
így célszerű volt a városveze-
tésnek akár nagyobb anyagi 
ráfordítás révén is segítséget 
nyújtani az EJROK számára. 
Bár ez nem tartozik a hevesi 
Önkormányzat kötelezően el-

látandó feladatai közé, de nyil-
vánvalóan fontos számunkra 
is, hogy a szakképzésben részt-
vevő diákok piacképes szak-
mát szerezhetnek, és közvet-
lenül a képzést követően mun-
kát tudjanak vállalni – hangsú-
lyozta a városvezető.

A 2014-es őszi önkormányzati 
választások után hivatalba lé-
pett új városvezetés egyik dek-
larált célja volt a település gaz-
dasági életének fellendítése, a 
fiatalok elvándorlásának meg-
állítása, helyben maradásuk-
nak gazdaságélénkítő eszkö-
zökkel való elősegítése. E cél-
kitűzés valóra váltásának egyik 
állomása és hatékony gyakor-
lati lépése az együttműködési 
megállapodás az Apollo Tyres 
Hungary gumiabroncsgyártó 
vállalattal, mely a közeljövő-
ben a térség egyik legnagyobb 
munkaadójaként játszik majd 
fontos szerepet Heves megye 
gazdasági életében – zárta sza-
vait Sveiczer Sándor.

Új játszótér épül a Széchenyi lakótelepen
Folytatás az 1. oldalról
A beruházás-sorozat követ-
kező lépéseként a Sport-
csarnok előtti terület faépít-
ményeinek avatására került 
sor májusban, majd ezután 
a Bethlen Gábor és a Zrí-
nyi úti lakótelepeken ta-
lálható játszóterekre várt a 
megújulás. A városvezetés 
igyekszik praktikus ötle-
tekkel is fejleszteni a tele-
pülést. Ezért pályázott pél-
dául a kültéri sportparkok 
létesítésére is, több helyen 
szeretnének ilyen komple-
xumot építeni. A kivitelezé-
si munkálatokat nagyrészt 
a START közmunkaprog-
ram és a Városgondnokság 
dolgozói végzik. 

A felmagasodott út-
padka nyesését a 
vízelvezetés meg-
könnyítése érde-
kében végzik a 

Magyar Közút munkatársai. A 
napjainkban növekvő tenden-
ciát mutató útfelújítási beruhá-
zások mellett, a társaság nagy 
gondod fordít a karbantartás-
ra, valamint az utak állagának 
megőrzésére is.

Számtalan kellemetlenséget 
okoznak ugyanis a kátyús utak 

az autóval közlekedők számára. 
Érdemes tudni, hogy a kátyúk 
keletkezése nagyrészt a csa-
padékvíz-elvezetés megoldat-
lanságára vezethető vissza. Ha 
nem tud lefolyni az út széléről a 
víz, akkor idővel ott gödör ke-
letkezik, mely alááztatja az út 
szélét, bejut az út alapjába, ahol 
a gépkocsik súlyától az letö-
rik, vagy a téli időszakban fel-
fagyást okoz és összetöredezik.

A napokban zajló munkála-
toknak köszönhetően azonban 
kevesebb bosszúsággal talál-
kozhatunk majd, megkönnyít-
ve ezzel minden autós közle-
kedését.

Az utak felújítása mellett, a karbantartásra is ügyelnek 

Kátyúmentes közlekedés a cél
Az utak állagromlásának megállítása érdekében megkezdődött az útpadkák nyesése 
Heves város külterületi részén, a Gyöngyös felé vezető útszakaszon. A karbantartás 
mindkét oldalt, több kilométer hosszan érinti.

Tájékoztatás házhoz menő 
szelektív hulladék 

szabályos gyűjtéséről
Az NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft. 2016. július 01. 
napjától megkezdte a házhoz menő zsákos szelektív hulladék be-
gyűjtését Heves város közigazgatási területén.

Jelen tájékoztatónkban próbálunk segítséget nyújtani minda-
zok számára, akik eddig nem megfelelően, vagy csak a későbbi-
ekben kívánják igénybe venni a szolgáltatást.

2016. október 01-től kizárólag az erre a célra biztosított lo-
gós/átlátszó zsákban visszük el a szelektív hulladékot, melyeket 
cégünk biztosít. Ezek a gyűjtést végző járaton lévő munkatársa-
inktól, vagy a Heves, Károlyi Mihály u. 15. sz. alatti ügyfélszolgá-
laton 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 papír-
dobozok (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 kiöblítve, 
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 
kommunális hulladékot és a jobbra felsorolt olyan szelektív hul-
ladékot, amely élelmiszerrel, vegyi- vagy egyéb bomló/fertőző 
anyaggal szennyezett, mert ez esetben dolgozóink nem szállít-
ják 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

Hamarosan elkészül az új 
műfüves pálya a Körzeti udvarán

A Körzeti Tagiskola udvarán 
elindult az építkezés a Vá-
rosgondnokság dolgozóinak 
segítségével, hogy egy vilá-
gítással kombinált műfüves 
labdarúgópálya épülhessen a 
sportpálya végében, a gyere-
kek és a sportbarátok örömé-
re. 

Már többször beszámoltunk 
arról, hogy két – világítással 
kombinált – labdarúgópálya 
épül az idén Hevesen, miután 
a város sikeresen pályázott az 
MLSZ Országos Pálya-építő 

Programjának 2016-os üte-
mében való részvételre. Egyik 
a Körzeti Tagiskola területén, 
a másik pedig a Sportcsarnok 
szomszédságában létesült. 

Az utóbbi mellé egy 100 
fős mobil lelátót is terveztek. 

A lényeg a rendszeres test-
edzés, és az, hogy a gyerekek 
mozoghatnak, sportolhatnak. 
Ezért pályázott a városvezetés 
például a kültéri sportparkok 
létesítésére is. A tervek szerint 
a város több pontján is épülne 
ilyen komplexum. 

Egy világítással kombinált műfüves 
labdarúgópálya épült az intézmény területén
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Folytatás az 1. oldalról
Az alelnök kiemelte: „a ma-

gyar forradalom jelentőségét 
jól bizonyítja, hogy az Egye-
sült Államok elnöke, Kennedy 
még szenátorként, a követke-
zőket írta róla: 1956. október 
23-a az a nap, amely örökké 
élni fog a szabad emberek és a 
szabad nemzetek krónikáiban. 
A bátorság, a lelkiismeret és a 
diadal napja volt. Nincs még 
egy nap a történelem kezdete 
óta, amely világosabban bizo-
nyította volna az ember sza-
badságvágyának örök olthatat-
lanságát, bármekkora áldozatot 
követeljen.”

Dr. Gulyás Gergely, az ese-
mény ünnepi szónoka beszé-
dében mindenekelőtt arra mu-
tatott rá, hogy Magyarország a 
20. század első felében olyan 
sorcsapások sorozatán ment 
keresztül, amelyeken kevés or-
szágnak kellett keresztülmen-
nie. E sorscsapások sorozata 
azonban mégsem eredménye-
zett beletörődést, hanem a kom-
munista elnyomással szemben, 
példás nemzeti egységet terem-
tett – folytatta.

 „Az őszinte szabadságvágy 
reménnyé változtatta a csügge-
dést, tettvággyá a haragot, egy-
séges akarattá a sokféle követe-
lést, nemzetté tette a népet. Ez 
az akarat tisztította meg a sar-
lótól és kalapácstól a nemzeti 
lobogót. Nem akármilyen haza- 
és szabadságszeretettől fűtött 
bátorság kellett ahhoz, hogy 
a szabadság magyar harcosai 
szembeszálljanak a zsarnokság 
magyarországi helytartóival” – 
hangsúlyozta.

„Nem sokaság, hanem Lé-
lek és szabad nép tesz csuda 
dolgokat.” – idézett Berzsenyi 
Dániel „Magyarokhoz” című 
szerzeményéből. Itt Hevesen 
is nemzetőrség, munkástanács 
alakult Guba Dezső vezetésé-

vel, akinek igazi bátor magyar-
ként nem volt kérdés, hogy – 
annak ellenére, hogy 5 kom-
munista börtönév után, csak 
egy évvel a forradalom előtt 
szabadult -, élére álljon a he-
lyi forradalmi eseményeknek, 
megszervezve Heves demok-
ratikus alapokon álló új ve-
zetését – emlékeztetett az or-
szággyűlési képviselő.

A jutalom a bátorságért, az 
önrendelkezésbe vetett ösztö-
nös hitért, azért való kiállásért, 
akkor és ott a forradalmároknak 
csak 13 szabadságban átélt na-
pot hozott – tette hozzá.

Ha csak pár napra is, de a for-
radalom Budapesten és vidéken 
is egyaránt győzelmet aratott. 
Majd 16 szovjet hadosztály és 
2000 szovjet harckocsi néhány 

nap alatt, több ezer forradal-
márt gyilkolt meg, hogy meg-
törje az ellenállást.

„A rómaiak óta tudjuk, hogy 
minden birodalom egyszer el-
bukik. A 20. század azt is meg-
tanította, hogy miért biztosabb 
a bukás olyan forradalmak ese-
tén, melyek elnyomásra épül-
nek, amelyeket saját népeik el-
len kormányoznak. Így bukott 
el végre a kommunista diktatú-
ra a Szovjetunió szétesésével” 
– fogalmazott az Országgyűlés 
alelnöke.

 „Az 1956-os magyar forra-
dalom és az azt követő megtor-
lások áldozatainak, a diktatúra 
által üldözöttek és meggyil-
koltak emlékének ápolása nem 
csupán Magyarország számára 
kell, hogy nemzeti ügy legyen, 
de Európa egésze számára je-
lenthet világos iránymutatást, 
egy valós értékeket oly sokszor 
meghazudtoló korban, egy ön-
azonosság tudatában megingott 
kontinensen. Mert tudniuk kell 
azoknak is, akik örökül kapták, 
hogy milyen nagy dolog a sza-
badság” – zárta szavait Gulyás 
Gergely.

„Nem sokaság, hanem Lélek és szabad nép tesz csuda dolgokat” 

’56-os megemlékezés

Hevesen, a hatvanadik évfordulón az ünnepi  rendezvény 9 órakor 
szentmisével vette kezdetét a Belvárosi Római Katolikus Templom-
ban, majd 10 órakor megemlékezéssel és koszorúzással folytatódott 
a Városháza előtt lévő 56-os emlékműnél.

A megjelenteket Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotásért 
felelős alelnöke köszöntötte, majd áttekintéssel felidézte az 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseményeit. Közreműködött a jászbe-
rényi Déryné Kórus. A jelenlévők mécsest gyújtottak az emlékműnél.

11 órakor a Művelődési Központban Kiss József Jászai Mari-dí-
jas rendező: Az angyalok nem sírnak c. színművét láthatták, mely az 
1956-os forradalom, forrongó napjait jelenítette meg.

A program 15 órakor a „Büszkeségpont a hevesi áldozatok emlé-
kére” című kiállítás megnyitójával folytatódott a Helytörténeti Gyűjte-
ményben, valamint Gy. Gömöri Ilona: A megélt történelem 1956 He-
ves, és Köntös László: Sötét út a forradalomhoz című könyvek bemu-
tatására került sor, majd a nap zárásaként fáklyás sétával keresték fel 
a hevesiek a 60 évvel ezelőtti emlékhelyeket.

A TÖRTÉNELMI 
NAPOK EMLÉ-
KÉRE a hevesi 
forradalmárok ne-
veit emléktáblán 

örökítették meg. Bemutatásra 
került életútjuk, a helyi esemé-
nyekben vállalt szerepük.

A kiállítás egy terme a buda-
pesti utca hangulatába vezeti a 
látogatót. A fal nagyságú fotók 
egyik oldalon az öröm, a kezdet 
képei, a másik oldalon a pusz-
tulást közvetíti az óriás tank lát-
ványa. A képek előtt gyermekét 
toló fiatal nő halad együtt a 
tüntetőkkel, másik oldalon egy 
pesti srác dob Molotov-koktélt 
a páncélkocsira. A monitoron 
’56-os híradások, filmfelvéte-
lek láthatóak.

A hevesi eseményeket bemu-
tató terem egy hevesi irodát je-
lenít meg a forradalom napjai-
ban. A Rákosi-kép, a címer már 
a földre került. Az irodában egy 
nemzetőr áll szórólapot tartva, 
társa vállán puska. Az íróaszta-
lon a forradalom napjainak fo-
lyóiratai hevernek.

Az események menete tab-
lókon kísérhető nyomon,  négy 
szakaszban, melyek címei:  He-
ves a 20. század közepén, A 

szabadság napjai, a Megszállás 
és ellenállás, Megtorlás.

Vitrinben láthatóak a heve-
si elítéltek börtönben készített 
munkái, levelei.

Hogy miért érdekesek a heve-
si események? Igaz, hogy fegy-
verek nem dördültek. Véráldozat 
nélkül, viszonylag békésen zaj-
lottak az események. Ehhez ké-
pest Heves megyében a legsúlyo-
sabb ítéletek a hevesiek perében 
születtek. Ketten kaptak életfogy-
tiglani börtönbüntetést. A Bíróság 
nem az elkövetett cselekményt 
értékelte, hanem a vádlott előé-
letét, azt, ha valaki osztályide-      
gennek számított: kulák, értelmi-
ségi, csendőr vagy földbirtokos 
volt, vagy ha már volt büntetve 
államellenes szervezkedésért.

Az elszenvedett börtönévek, 
a hozzátartozókat is érintő hát-
rányos megkülönböztetés mind 
áldozatnak tekintető.

A kiállításhoz iskolai csopor-
tok számára múzeumpedagó-
giai foglalkozás is kérhető, az 
alábbi elérhetőségek valame-
lyikén: 06-20/203-1709-es tele-
fonszámon, vagy a hevesmuze-
um@gmail.com e-mail címen.

Gy. Gömöri Ilona 
néprajzkutató

’56-os emlékkiállítás 
a hevesi Múzeumban 

A Helytörténeti Gyűjteményben megnyílt a „Büszkeség-
pont a hevesi áldozatok emlékére” c. kiállítás, mely progra-
mot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évforduló-
jára létrehozott Emlékbizottság támogatott.

A megemlékezésen, a család-
tagokon, ismerősökön és ba-
rátokon kívül tiszteletét tette 
Sveiczer Sándor polgármes-
ter is.

Nemcsik János köszöntő-
jében felidézte azt a – nehéz 
évekkel teli – életutat, mely a 
többgenerációs iparos család-
ba született, magyar szakos ta-
nárnak adatott. Kiemelte, hogy 
már egészen fiatalon, Buda-
pesten szervezte és irányítot-

ta a szociáldemokrata fiatalok 
kollégiumát. Mivel nem értett 
egyet a Szociáldemokrata Párt 
és a Kommunista Párt egyesü-
lésével, összeütközésbe került 
a hatóságokkal. 1950-ben a Fő-
városi Bíróság a népi demokra-
tikus államrend megdöntésére 
irányuló szervezkedés vezeté-
se címén 10 évi börtönre ítélte. 
Ezek voltak az első börtönévek, 
melyek alatt aktív pedagógusi 
tevékenységet folytatott, isko-

lát szervezett és vezetett a ra-
bok között. 

1955. május 1-i szabadulá-
sa után, a forradalom idősza-

kában a járási Munkástanács 
elnökeként tevékenykedett 
addig, amíg az orosz tankok 
és a velük szimpatizálók vé-

get nem vetettek a békés át-
menetnek. 1957-ben életfogy-                                       
tiglani fegyházra ítélték, 
1963-ban mérsékelték a bün-

tetését és ismét május 1-én 
szabadult.

A Magyar Köztársaság elnö-
ke a Rákosi és a Kádár dikta-
túrával szemben tanúsított pél-
damutató helytállásáért arany- 
éremmel tüntetette ki, míg a 
Magyar Köztársaság elnöke 
életútja elismeréseként a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjét adományozta 
számára. 

Guba Dezső tulajdonosa a 
Hazáért és Szabadságét 1956-
os emlékéremnek. 

2006. március 03-án egy 
néptanítóval és egy igazi szoci-
áldemokratával lett szegényebb 
az ország, a megye és a város 
egyaránt – zárta a megemléke-
zést Nemcsik János elnök. 

Márványtábla őrzi Guba Dezső emlékét
Tíz éve hunyt el városunk szülötte, Guba Dezső, akinek a 
tiszteletére október 23-án emléktáblát helyeztek el Hevesen, 
a Helytörténeti Gyűjtemény falán. A márványtábla Nem-
csik János, a MSZDP Heves Megyei Szervezete elnökének 
kérésére, városunk önkormányzatának hozzájárulásával 
került felavatásra, költségét az erre a célra alakult emlék-
bizottság állta. 

Gulyás Gergely, a Parlament alelnöke mondott 
beszédet a megemlékezésen

Guba Dezső tulajdonosa 
a Hazáért és Szabadságét 1956-os emlékéremnek
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1956 forradalmának hat-
vanadik évfordulóján 
tiszteletadásként és meg-
emlékezésként született 
ez a könyv a hevesi forra-
dalmárok, ártatlanul elí-
téltek és mindazok előtt, 
akik a súlyos következmé-
nyek elszenvedői voltak. 

 Hevesen a forradalom 
és szabadságharc 
eseményei véráldo-

zat nélkül, viszonylag béké-
sen zajlottak. Ennek ellenére 
megdöbbentően súlyos ítéletek születtek. 18 főt 
ítéltek börtönbüntetésre, közülük kettőt életfogy- 
tiglanira. Az ítéletekben súlyosan esett latba a 
résztvevők származása és előélete. Osztályide- 
gennek számított az értelmiségi, a kulák, a csen-
dőr, a földbirtokos. Életútjukat és az események-
ben vállalt szerepüket vizsgálva elénk tárul, min-
denkinek mást jelentett ’56. Volt, akinek hittel 
és meggyőződéssel vállalt küzdelmet, másoknak 
az elszenvedett sérelmek megtorlásának idejét, a 
Rákosi-rendszer hivatalnokaival szembeni bosz-
szú lehetőségét, és volt, akit egyszerűen magával 

sodort a szabadság örömének 
tömeghangulata. A szabadság 
napjainak szűkre szabott ide-
jében nem volt lehetőségük a 
tervezett célok megvalósításá-
ra. De az, hogy részeseivé vál-
tak az eseményeknek, „Guba 
Dezső és társai” sorsát is 
egész életükre megpecsételte.

A könyv első része az 1956 
októberétől 1957 tavaszáig 
terjedő időszak történéseit vá-
zolja írott (levéltári) források 
alapján, míg második fele tár-
sadalomtörténeti szempontból 

közelít a témához. Ez a rész a megélt történel-
met, a korszaknak az emberek érzelmeire gyako-
rolt hatását vetíti az olvasó elé. Az „oral history” 
módszereivel élve interjúk készültek az egykori 
résztvevőkkel, törekedve a helyi társadalom réte-
geinek reprezentálására. 

A kiadvány két részéből – az írott forrásokra 
épülő eseménytörténetből, valamit a szóbeli for-
rásokra épülő megélt történetekből – együttesen 
rajzolódik ki a kor képe. 

Gy. Gömöri Ilona
néprajzkutató

A kötet egy „sötét kor-
szak” különleges történe-
tét mutatja be egy olyan 
ember szemén keresztül, 
aki maga is részese volt az 
elbeszélt eseményeknek. 

 Köntös László bányász-
családban született 
1940-ben. Szülőföld-

je és ifjúságának helyszíne a 
Sajókaza melletti Rudolfte-
lep és Kacola. 14 éves korától 
27 éves koráig volt bányász, 
majd folyamatos tanulással 
műszaki beosztásokban és pedagógusként dol-
gozott. 

A „sötét korszak” elnyomó rendszere ok nél-
kül internált családokat, kulákokat és a rend-
szer bírálóit, politikai ellenfeleit többek között 
rab-bányákba. 

A dokumentumszerű kötet részletesen be-
mutatja azt a három igaz történetet, valamint a 
helyszínt, amelyről addig úgy tudták, hogy on-
nan csak az élete árán szökhet meg egy rab. A 
három sikeres szökés azért is izgalmas, mert nem 
gyakorlott bányászok hajtották végre, hanem al-

földi gazdálkodó, vállalkozó, 
esetleg humán foglalkozá-
sú rendszerellenes elítéltek. 
Ezek a szökésre vállalkozó, 
mindenre elszánt emberek jó 
példáját adják a rendszerrel 
szembeni ellenállásnak, bá-
torságnak, kitartásnak. 

Ez a rabtábor ma is meg-
van, az épületek méltánytala-
nul elfeledve és elhanyagol-
va állattartó telepként mű-
ködnek. Az elhanyagolt hely-
szín láttán támadtak olyan ér-
zései a könyv írójának, hogy 

mielőtt ezek is teljesen megsemmisülnek, írásba 
foglalja a forradalomhoz fűződő itteni történetek 
egy részét.  

Hiszen az itt elhelyezett rabok ártatlanul, ke-
ményen megszenvedték a forradalom előtti igaz-
ságtalanságokat, és ezért úgy várták az 1956. 
októberi eseményeket, mint a hosszú aszálytól 
szenvedő természet a májusi esőt – olvasható a 
könyv sorai között. 

Helyi alkotóink által jegyzett könyvek a 
Helytörténeti Gyűjteményben és a Városi 
Könyvtárban vásárolhatók meg!

N
ovember 4-e 
nemzeti gyász-
nap Magyaror-
szágon. Ezen a 
napon, az 1956-

os forradalom és szabadság-
harc leverésének, a szovjet 
csapatok bevonulásának évfor-
dulóján az áldozatokra emlé-
kezünk. Elismeréssel és köszö-
nettel tartozunk a szabadság-
harc hőseinek, akik a legdrá-
gábbat, az életüket áldozták a 
nemzetért, a magyarságért és a 

szabadságért – emelte ki a vá-
rosvezető.

Szabó Zsolt államtitkár, or-
szággyűlési képviselőnk is 
arra kérte a térségben élőket, 
hogy november negyedikén 
este néma főhajtással, közösen 
tisztelegjenek a hősök emléke 
előtt.

Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere, az 1956-
os Emlékbizottság elnöke ki-
emelte, hogy a gyertyagyújtás 
szimbolizálhatja, hogy miköz-

ben számtalan dologban vitat-
kozunk Magyarországon, van, 
amiben mindannyian egyetér-
tünk. Kell, hogy legyenek kö-
zös pontok, és a szabadságért 
küzdő, azért életüket áldozó 
hősök, áldozatok előtti tisztele-
tadásban pártállástól, vallástól 
és kortól függetlenül találkoz-
hatnak és megélhetik összetar-
tozásukat az emberek.

Az 1956. október 23-i, és az 
azt követő események elhozták 
a forradalom és szabadságharc 

győzelmét. Október 28-tól a 
szovjeteket kiszolgáló kisebb-
ség kivételével egy békés, re-
ményteli újrakezdésre készülő-
dött az ország.

A háttérben zajló nagyhatal-
mi egyezkedések azonban is-
mét végzetessé alakították en-
nek a kis európai államnak a 
sorsát. Amerika és a Szovjet-
unió vezetői háttéralkut kötöt-
tek. Az USA elnökének és kül-
ügyminiszterének a döntése, 
miszerint nem avatkoznak be 
a magyarországi eseményekbe, 
vagyis az oroszok szabad kezet 
kapnak, megpecsételte a forra-
dalom sorsát.

1956. november 4-ének haj-
nala súlyos tragédiával köszön-
tött ránk. Négy órakor megkez-
dődött a második szovjet inter-
venció, egy hadüzenet nélküli 
háború. A harc egyoldalú, ke-
gyetlen és rövid volt. A fiatal 
pesti forradalmárok és a többi 
bátor harcos hiába próbált el-
lenállni, a túlerő ismét győze-
delmeskedett. A hősök kion-
tott vérétől ázott pesti utcák és 
a rommá lőtt házak jelezték a 
forradalom és szabadságharc 
dicsőségének drámai végét.

Így lett november 4-e az ide-
gen hatalom ellen küzdő ma-
gyar nemzet gyásznapja.

Helyi alkotók gondolatai 1956-ról

Emlékezés Napja: a hősök előtt 
tisztelegtünk a magyar nemzet gyásznapján 

Heves városvezetése november negyedikén este, az Emlékezés Napján közös gyer-
tyagyújtásra várta a hevesieket, tisztelegve az ’56-os hősök előtt, akik – akár az életük 
árán is – kiálltak a szabadság eszméje mellett.

A hevesi Helytörténeti Gyűjteményben, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évforduló-
ja napján ismerhettük meg Gy. Gömöri Ilona – „A megélt történelem. 1956 Heves”, és Köntös 

László – „Sötét út a forradalomhoz” című művét. A helyi alkotók által jegyzett könyvek kiadását 
Szabó Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselőnk és Sveiczer Sándor polgármester támogatta. 

Gy. Gömöri Ilona: A megélt történelem. 1956, Heves Köntös László: Sötét út a forradalomhoz

November 4-e 
nemzeti gyásznap 
Magyarországon

„A hősök a legdrágábbat, 
az életüket áldozták a 

nemzetért, a magyarságért 
és a szabadságért”
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 E
z az a hevesi varro-
da, ahol már máso-
dik éve foglalkoz-
tatnak START mun-
kásokat, és ahonnan 

azóta is látványos portékák so-
kasága kerül ki. Sallai Ferencné 
szakmai vezető mesélt a Heve-
si Híreknek a kezdetekről és az 
eltelt időszak sikereiről.

– A START munka célja az 
értékteremtő közfoglalkoztatás. 
Kinek a fejében született meg 
az elgondolás, hogy hulladék 
anyagok újrahasznosításával 
használati tárgyak készüljenek?

„A szabóságokban, varro-
dákban nagyon sok anyagmara-
dék összegyűlik, és annak a le-
hetősége, hogy ezeket valami-
lyen formában újrahasznosít-
suk, már régóta foglalkoztatott. 
Kovács István képviselő úrnak 
említettem, hogy – amennyi-
ben lát a városvezetés ebben 
fantáziát – szívesen segítenék 
egy varrodai közmunkás csa-
patnak, akik a kidobásra szánt 
műanyag palackokból, és kü-
lönböző textilanyagokból va-
lami újat, egyedit és kivétele-
set alkotnának. Az önkormány-
zat támogatta az elképzelést, és 
azóta van Hevesnek egy olyan 
munkacsoportja is, amelyik 
egyre többféle termék megal-
kotásával tesz azért, hogy kör-
nyezetünket kevésbé terhelje a 
keletkezett hulladék.”

– Igazán különleges az a vá-
laszték, amivel a vásárlók talál-
kozhatnak. Honnan merítitek 
az ötletet egy-egy termék elké-
szítéséhez?

„Leginkább saját elképzelé-
seinket valósítjuk meg, de nyi-
tott szemmel járunk. A kiállítá-
sokon nagyon sok érdekes, lát-
ványos vagy éppen praktikus 
dologgal találkozunk, amiből 
aztán mi is „építkezhetünk”. 
Ilyenek pl. a poroszlói Öko-
centrum börzéi, ahová kizáró-
lag kézművesek kapnak meg-
hívást, akik a saját készítésű, 
igényes termékek skáláját vo-
nultatják fel. De használjuk a 

különböző weboldalakon fel-
lelhető fortélyokat is.”

– Az elmúlt két évben három 
közfoglalkoztatási kiállításra is 
meghívást kapott városunk. Mi-
lyen fogadtatása volt a hevesi 
termékeknek?

„Mindegyik rendezvény óri-
ási sikert hozott a városnak. 
Számos látogató állt meg a pa-
vilonunknál és fejezte ki elis-
merését nemcsak az általunk 
készített, de a vasas munka-
csoport műhelyeiből kikerült 
árucikkek iránt is. Sokan rá-
csodálkoztak a kiállított tár-
gyakra, főleg amikor megtud-
ták, miből készülnek. Az ér-
deklődők többsége végül nem 
ment el tőlünk üres kézzel. Ke-
lendőek voltak a PET palack 
puffok, női táskák, mesefigu-
rák, de az új termékek – fülbe-
valók, álomfogók, kosarak és 
díszüvegek – többsége is gaz-
dára talált.Voltak, akik azt kér-
dezték, hogy van-e webáruhá-

zunk, és invitáltak bennünket 
az ország különböző pontjai-
ra is. Azt gondolom, ettől na-
gyobb dicséretet nem kaphatna 
a munkánk.”

– Beszéljünk azokról a lá-
nyokról, asszonyokról, akiknek 
a kreativitása és kézügyessége 
minden egyes termékben ben-
ne van.

„Tavaly öten kezdték meg a 
munkát, az idén már heten varr-
nak a programban. Köztük van-
nak, akiknek végzettségüknél 
fogva nem okoz gondot egy-
egy patchwork takaró, figura 
vagy táska elkészítése, de akad-
nak olyanok is, akik az elején 
félve nyúltak az alapanyagok-
hoz, és el sem tudták képzel-
ni, hogy kis idő múlva meny-
nyire élvezik majd az alkotást. 
Mindegyikük nagyon lelkesen 
vesz részt ebben az értékterem-
tő folyamatban, hiszen látják, 
milyen örömet okoznak má-
soknak az általuk elképzelt és 

megvalósított tárgyak. Élvez-
zük a közös munka derűjét, a 
kísérletezést, azt, hogy mi min-
dent vagyunk képesek külön-
féle anyagokból létrehozni. Jól 
összeszokott csapat a miénk, 
és bár néha elmegy tőlünk egy-
egy képzett varrónő, a helyükre 
kerülők hamar beilleszkednek.”

– A program kezdete óta egy-
re színesedik a kínálat, többfé-
le alapanyagot is használtok. 
Milyen árucikkek képezik a ter-
mékpalettát?

„A teljesség igénye nélkül: A 
puffok mellett kis fotelek, ülő-
kék, tolltartók PET palackból, 
különböző állat- és mesefigurás 
termékek vasalható és varrha-
tó változatban, női táskák, kö-
tények, edényfogók, textil ke-
nyértartók, patchwork takarók 
és faliképek, babzsákok, zipp-
zárból készült kitűzők és papír-
fonással készült kosarak. Újab-
ban olyan ékszerek is részei a 
kínálatnak, melyek alapanyaga 
sok háztartásban fellelhető, de 
a végeredményből csak keve-
sen találták ki, miből is készült. 
Folyamatosan keressük az újra-
hasznosítás egyéb lehetőségeit, 
ez adja a termékbővítés alap-
ját.”

– Kaptatok-e már a hevesi-
hez hasonló volumenű megren-
delést más településekről?

„Még nem, de a legutóbbi 
kiállításon több önkormány-
zat érdeklődött puffjaink és               
patchwork takaróink iránt. Ők 
is a gyermekintézményeket sze-
retnék ezekkel meglepni. Bízunk 
abban, hogy ez csak a kezdet, és 
egyre többen keresik majd az ál-
talunk készített termékeket.

A START munkaprogramban 
foglalkoztatott lányok és asszo-
nyok nem csupán az értékte-
remtésben vesznek rész, hanem 
egy olyan kollektíva tagjai is, 
ahová nap, mint nap szívesen 
járnak, és akik talán felnyitják 
a közösség szemét arra, hogy 
a szelektíven gyűjtött hulladék 
egy része nem feltétlenül kell, 
hogy a kukában végezze.”

Az újrahasznosítás is teremthet értéket  

Veszik és viszik a hevesi START 
mintaprogram varrodai termékeit

Már belépéskor megfogja a szemet a termékek tarkasága, majd még inkább elámulhatunk azon a nem mindennapi árukí-
nálaton, mely a START mintaprogram Fő úti műhelyében fogad bennünket. 

Továbbra is várja a jelentkezőket az Eöt-
vös József Református Oktatási Köz-
pont tavasszal meghirdetett faültetési 
akciójára, mellyel az intézmény őspark-
jában – betegség, vagy elöregedés miatt 
– kivágott egyedeket szeretnék pótolni.

A kezdeményezéshez, melynek mot-
tója: „Ültessen Ön is egy diófát a JÖ-
VŐNEK!”, csatlakozhatnak osztályok, 
jelenlegi és volt tanítványok, kollégák, 
magánszemélyek és szervezetek, mind-
azok, akik fontosnak érzik az egészsé-
ges, tiszta környezetet.

A fákat az iskolában lehet meg-
vásárolni 5000,- Ft/db áron, ül-
tetésükre 2016. november 18-
án 15 órakor kerül sor.

Még lehet kapcsolódni az 
akcióhoz, továbbra is szere-
tettel várnak minden érdek-
lődőt, akinek fontos az őspark 
fennmaradása, és ezért tenni is 
kíván!

Érdeklődni lehet: Együd László igaz-
gatónál a 20/779-8610-es telefonszá-
mon.

Faültetés az EJROK-ban az őspark fennmaradásáért 

A látványos 
portékákat készítő 

csoportot Sallai Ferencné 
koordinálja
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Benedek Elek előtt tisztelgett az iskola 
A Benedek Elek Általános 
Iskola és Szakiskola – ha-
gyományához híven – min-
den év szeptember utolsó 
hetében Benedek-hetet ren-
dez az intézmény névadójá-
nak tiszteletére.

Benedek Elek, a nagy mese-
mondó 1859. szeptember 30-án 
született. Születésnapjához iga-
zodik a Népmese Napja, ame-
lyet az ő emlékére szeptember 
30-án tartanak országszerte és 
határainkon túl is.

Benedek Elek nagyságát, 
munkásságát programsorozat 
keretében méltattuk, melynek 
első napján iskolánk tanulói – 
osztályonként – egy-egy Bene-
dek-mese alapján meseilluszt-
rációt készítettek.

Másnap az intézmény torna-
termét – Kovács Tibor néptánc 
tanár vezetésével – a magyar 
népi táncok dallama és ritmu-
sa zengte be. A gyerekek nagy 
odafigyeléssel nézték a tanár úr 
lépéseit, majd kezdetét vette a 
táncház.

Szerdán csoportos szellemi 
vetélkedőn mérhette össze tu-

dását az iskola minden tanuló-
ja – felidézve Furulyás Palkó, 
Az aranymozsár, A szóló szőlő, 
mosolygó alma, csengő barack 
és még megannyi csalimese rej-
telmeit.

Csütörtökön a sportszere-
tő felső tagozatos és szakis-
kolás tanulóink kitűnő helye-
zéseket értek el a sportpályán 
rendezett Benedek Elek-em-
lékfutás alkalmával, alsó ta-
gozatos tanulóink pedig az 
iskola udvarán rendezett em-
lékfutással állítottak méltó 
emléket a Székelyföld nagy 
szülöttének.

A hét utolsó napján – közös 
iskolai megemlékezés kereté-
ben – felsős tanulóink irodalmi 
összeállítását nézhettük meg, 
majd az iskola énekkara előa-
dásában a Székely Himnuszt 
hallhattuk. Természetesen nem 
maradhatott el a mese sem, a 
Benedek Elek által életre kelt 
mesefigurák története kötötte le 
a kicsik és a nagyok figyelmét 
egyaránt.

Ezen a héten is bebizonyo-
sodott, hogy a mesélés, a me-
semondás, a közös játék, a tánc 
és az éneklés minden résztvevő 
számára örömforrás, élmény. 

Iskolánkban mindezeket fej-
lesztő eszközként tudjuk hasz-
nálni. Ilyen foglakozásokkal 
fejleszthető mind a tíz intelli-
gencia-terület, köztük a képze-
let, a gondolkodás, a rendszere-
ző képesség, az elemző képes-
ség, a társas kapcsolat.

„Jézus tanítványa voltam:
Gyermekekhez lehajoltam,
A szívemhez fölemeltem,
Szeretetre így neveltem.”

(Benedek Elek)

Molnár Kálmánné, 
pedagógus

Az Országos Könyvtári Na-
pok programsorozata ma 
már éppen úgy hozzá tarto-
zik az októberi napok han-
gulatához, mint a pirregő 
tücskök kedves, nyárbú-
csúztató muzsikája. 2016-
ban október 3-9. között 
hangzott el országszerte a 
hívogatás: Találkozzunk a 
könyvtárban!

A
z eseményeket a 
Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatá-
sával az Informa-
tikai és Könyvtári 

Szövetség szervezi, amelyhez a 
mi könyvtárunk is csatlakozott 
a kezdetektől.

A hevesi könyv- és könyvtár-
barátokat a hét minden napján 
– hétfőtől vasárnapig – vártuk 
programokkal.

Október 3-án, a nyitónapon 
Jónás Zoltán előadóművész volt 
a vendégünk, aki Kányádi Sán-
dor verseiből adott ízelítőt az 

értő és kíváncsi közönségnek. 
Az est hangulatát hűen tükröz-
te, hogy a mély érzéseket kivál-
tó versek, különösen a befejező 
vers – Halottak napja Bécsben 
– után senki nem mozdult. El-
indult egy kis beszélgetés az 
előadó és közönsége között.

Az előző iskolai tanév végére 
állítottunk össze egy rejtvényfü-
zetet Lázár Ervin kettős évfor-
dulója kapcsán, amelynek érté-
kelésére október 4-én került sor.

Voltak lelkes, lelkesebb és 
leglelkesebb kis olvasók, akik 
a nyári szünidőben foglalkoz-
tak a rejtvények megfejtésé-
vel. Többes haszna is volt en-
nek, hiszen olyanok is bejöttek 
a könyvtárba, akik még nem 
voltak, és olyan Lázár Ervin 
műveket is elolvastak, amiket 
még eddig nem. Nincs ennél 
nagyobb öröm egy könyvtár 
számára. Köszönjük a gyerme-
keknek, szülőknek! Valameny-
nyi résztvevő ajándékot kapott 
munkájáért.

A hét egyik központi témája 
volt a könyvtári Leg-ek meg-
hirdetése. Mi próbáltunk kissé 
formabontóan nem a hagyomá-
nyos legjobb, legszebb stb. ka-
tegóriát meghirdetni. Kerestük 
a „Bűnrossz leg-et”. Ennek a 
lényege az volt, hogy egy vá-
lasztott könyv minden 10. ol-
dalának első értelmes monda-
tából kellett a könyv zanzáját 
összehozni. Születtek is bizony 
bűnrossz alkotások, amelyeken 
olykor nevettük, olykor sírtunk, 
mire végigolvastuk a beérkezett 
pályamunkákat. A vállalkozó 
szellemű pályázók visszajelzé-
séből kiderült, hogy nem volt 
„bűnrossz” ötlet, mert élvezték 
az írást. Szülők kaptak kedvet 
gyermeküket látva ezen a mű-
vön dolgozni, vagy testvér ka-
pott kedvet testvértől, szintén 
ezen okból.

Több éves hagyomány már, 
hogy a könyvtár házhoz megy. 
Elneveztük ezt „Biblio-lob-
by”-nak. Október 6-án a kö-

zépiskolásokat, az iskola falain 
belül invitáltuk, a szolgáltatása-
inkat bemutatva arra, hogy irat-
kozzanak be a városi könyvtár-
ba. Nagyon sokan meg is tették 
ezt.

A hét záró eseménye a köny-
ves vasárnap volt október 9-én. 
Vártuk a látogatókat valameny-
nyi szolgáltatásunkkal, kézmű-
ves foglalkozásokkal. 

Vendégeink voltak az Arany-
kéz kézimunka szakkör tagjai, 
akik több kislányt, sőt kisfiút is 
bevontak a horgolás, gyöngy-
fűzés munkálataiba. A saját ké-
szítésű ékszerek óriási örömöt 
jelentettek készítőiknek és a 
szakkör tagjainak is. 

Bízunk benne, hogy ismét 
tudtunk örömet szerezni az ok-
tóberi napokban, hiszen a vá-
lasztékos kínálat a legkisebbek-
től a nagyikákig sokaknak te-
remtett lehetőséget a tartalmas 
közösségi együttlétre, élmény-
szerzésre.

Szóné Kovács Márta

A könyvtárban találkoztunk   

Országos Könyvtári Napok VIRÁGOT VENNI JÓ!

A Magyar Virágkötő Egyesület 
és Közép-Kelet-Európa legna-
gyobb virágpiaca   egy - re-
mélhetőleg - nagyszerű virág-
népszerűsítő program kidol-
gozásán fáradozik. Egy lépés-
sel előttük járok, mert én már 
hosszú évek óta ezen dolgo-
zom – bízom benne, hogy nem 
hiába. 

Sokan ismerik már, de akik 
még nem, azok ne hagyják ki 
a Facebook oldalamat (Háger 
József Pepe),   mely tele van 
érdekességekkel és játékokkal. 
 Honnan „szedem”, hogy „Vi-
rágot venni jó!” ?  Nem újság-
ban olvastam, hanem saját ta-
pasztalatból. Méghozzá, két ol-
dalról is. Hetente kétszer járok 
friss virágot vásárolni a nagy-
bani piacra és meg tudom erő-
síteni: Virágot venni jó! 

Posztoltam már fotót a má-
sodik munkahelyemről és lát-
hattátok, hogy gyönyörű. Ami-
kor ezekben a szépségekben 
dúskálok, az nagyszerű érzés. 
Ha pedig ezek közül sikerül a 
legszebbeket kicsemegéznem 
nektek - az tényleg nagyon jó. 
Másrészt megerősíthetem ezt 
kereskedői oldalról is. Régóta 

a kereskedelemben dolgo-
zom, van már egy kis rutinom. 
100%-os biztonsággal meg-
mondom a belépő vevőről, 
hogy virágot, vagy valami mást 
akar vásárolni. 

Azért, mert olyan tehet-
séges vagyok? Nem, hanem 
azért, mert aki virágot készül 
venni, azon látszik, hogy valami 
jó dologra készül, látszik rajta, 
hogy emelkedett lelkiállapot-
ban van. Mert virágot venni jó!  
Készült egy felmérés is - ami 
ugyan szuper titkos -, de az 
nem titok, hogy a magyar la-
kosság több mint 2/3-a rend-
szeresen vásárol virágot. Ez 
pedig jobb, mint a rendszeres 
pálinkafogyasztó eredmény, 
pedig abban, a világ vezető 
nagyhatalmai közé tartozunk. 
Sőt, ez nagyobb szám, mint 
Rubint Réka és Hajdú Péter ra-
jongótábora együttvéve. 

Ennyi ember nem tévedhet, 
higgyétek el: Virágot venni jó!  
Ez az én véleményem, melyet 
egyébként egy Amerikában 
készült felmérés is megerő-
sített, de kíváncsi vagyok a Ti 
véleményetekre is.

Háger József virágkötő

Ezért játékot indítok! Aki bejön az üzletembe 
és ott írásba adja, hogy „Virágot venni jó!”, azok között 

novemberben, minden héten kisorsolok egy köteg valódi, 
magyar, illatos liliomot! 

Játsszatok velem! VIRÁGOT VENNI JÓ!?
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Mire kell figyeljünk, 
hogy hassanak a szedett 
gyógyszerek
Ahhoz, hogy a szükséges gyógyszerek 
megfelelően ki tudják fejteni hatásukat 
nagyon fontos, hogy az orvos, gyógysze-
rész, vagy az írásos tájékoztató utasításait 
betartsuk.

Vannak olyan készítmények, amelyeket 
éhgyomorra, tea, kávé fogyasztása előtt és 
minden más gyógyszertől elkülönítve kell 
bevenni, mert csak így biztos a tökéletes 
felszívódásuk és a hatásuk. Ilyenek például a pajzsmirigy be-
tegség kezelésére szedendő szerek, a vashiányos vérszegény-
ség gyógyszerei és a véralvadásgátló gyógyszerek is. 

Vannak olyan gyógyszerek, amelyeket étkezés közben, vagy 
után kell bevenni, ilyenek például a cukorbetegség kezelésére 
használt egyes tabletták, az emésztést segítő gyógyszerkészít-
mények.

Vannak olyan gyógyszerek is, amelyek bevételénél nem szá-
mít az étkezéshez való viszonyuk. 

Ha új gyógyszert rendel a kezelőorvos, azt néhány napig- hé-
tig érdemes a többi gyógyszertől időben jelentősebb különb-
séggel bevenni, mert így figyelhetők meg pontosan az esetleges 
mellékhatások.

Fontos azt is tudni, hogy a gyógyszerkészítmények legtöbb 
enyhe mellékhatása néhány nap alatt megszűnik, így nem kell 
a gyógyszer szedését – enyhe mellékhatás esetén (pl. enyhe 
émelygés, fejfájás, alvászavar) –azonnal abbahagyni, de min-
dig konzultálni kell a gyógyszert javasló orvossal.

Akinek többféle gyógyszer kell használni, az mindig vigye 
magával a gyógyszerei listáját, ha bármilyen orvosi vizsgálatra 
megy és mutassa azt meg a konzultáción az orvosnak. Nagyon 
fontos, hogy mindig tájékoztassuk a gyógyszert rendelő orvost 
az esetleges gyógyszerallergiáról, gyógyszerérzékenységről is.

Dr. Szabó János rovata: 3 perc az egészségért

 L
eggyakrabban észlelt 
tünetei: magas láz, hi-
degrázás, köhögés, to-
rokfájás, izomfájda-
lom, fejfájás, fáradé-

konyság. Az influenzavírust 
bárki elkaphatja – függetlenül 
az életkorától, nemétől –, ezért 
ezen, sokszor súlyos szövőd-
ményekkel társuló betegség el-
leni védekezés, mindannyiunk 
közös ügye!

A betegség cseppfertőzés-
sel terjed, miszerint a betegség 
kórokozói tüsszentés, köhögés 
által szóródnak.

Mit tehetünk az influenza 
megelőzése érdekében?

A gyakori kézmosás jelen-
tősen csökkenti nemcsak az 
influenzával, hanem az egyéb 
kórokozókkal való fertőződés 

veszélyét is. A zárt közössé-
gek (munkahely, oktatási in-
tézmény) tagjainak nagy része 
rövid időn belül ágynak eshet a 
betegség következtében.

Megfelelő higiénia köhögés-
kor, tüsszentéskor és orrfújás-
nál (pl. papír zsebkendő hasz-
nálata, mely elfedi a szájat és 
az orrot).

Ha valaki rosszul érzi magát 
és lázas, menjen haza! A beteg 
környezetében lévők is tegye-
nek róla, hogy ez megtörténjen, 
mivel ekkor a legnagyobb a fer-
tőzésveszély.

Az influenza megelőzésé-
nek leghatékonyabb eszköze 
a védőoltás. A megbetegedés 
szempontjából a gyermekek és 
az idősek a legveszélyeztetet-
tebbek, míg a szövődmények 

szempontjából bizonyos króni-
kus betegségben szenvedők, a 
várandós nők esetében nagyobb 
a kockázat. Súlyos lefolyású 
megbetegedés azonban előfor-
dulhat a kockázati csoportokba 
nem tartozók között is. A ma-
gas kockázati csoportokba tar-
tozóknak különösen javasolt az 
évenkénti oltás, melyet térítés-
mentesen igényelhetnek házior-
vosuktól.

Egy ok a védőoltásra az egyé-
ni védelem, a másik ok pedig a 
környezetünkben élők védel-
me. Vannak ugyanis olyanok, 
akiknek nem adható védőoltás 
(pl. a 6 hónaposnál fiatalabb 
csecsemők, bizonyos allergiá-
ban szenvedők), azonban ők is 
fogékonyak a betegségre. Az 
influenza megelőzését számuk-

ra a családtagok vagy egyéb kö-
rülöttük élők oltása szolgálja, 
mert így elkerülhető a megfer-
tőződésük. Az évenkénti oltá-
sokra az influenza vírus örökítő 
anyagának gyors változása mi-
att van szükség: szezononként 
eltérő lehet, hogy mely vírus tí-
pus/törzs okoz megbetegedést, 
amit az oltóanyaggyártásnál fi-
gyelembe vesznek!

A védettség az oltást köve-
tően leghamarabb 10-14 nap 
alatt alakul ki, ezért javasol-
juk a védőoltás ősszel történő 
felvételét. Az influenza elleni 
védőoltás beadásával kapcso-
latos további kérdéseikkel ke-
ressék háziorvosukat, ahol ar-
ról is tájékozódhatnak, hogy 
jogosultak-e az ingyenes vé-
dőoltásra!

Hasznos információk: 
www.antsz.hu

Nemes Boglárka 
járási vezető ápoló és 

egészségfejlesztő/

„Itt van az ősz, itt van újra…” (…és vele együtt az influenza is.)

Influenza vagy egyszerű nátha?

Eötvös-nap az iskolában 

Vasárnapi orgonamuzsika segíti a lelki ráhangolódást 

Az őszi-téli, de még a tavaszi hónapokban is a lakosság körében, zárt közösségekben 
gyakoriak a légúti megbetegedések. A legjellemzőbb különbség az influenza és a nátha 
vagy megfázás között, hogy az influenza panaszai hirtelen jelentkeznek, míg a náthás 
beteg állapota lassabb ütemben rosszabbodik.

Hagyomány iskolánkban, 
hogy minden év őszén, isko-
lánk névadójára emlékezve 
egy tanítás nélküli munka-
nap keretében színes prog-
ramokat szervezünk tanuló-
ink részére.

A
z idei évben október 
28-án tartottuk ezt a 
napot, mely a refor-
máció 499. évfor-
dulójának megün-

neplésével kezdődött. Az ün-
nepségen adjuk át az Iskolabarát 
kitüntetést azon személyeknek, 
akik önzetlenül, több éve segítik 
munkánkat. A díjat most Jakab 
Tibor és Háger József kapta.

A délelőtt során sok érdekes 
előadás várta a tanulóinkat. Is-
kolánk két egykori diákja, Kol-
láth Kornél és Németh Zoltán a 
meteorológia, illetve a vándor-
madarak világába engedett be-
tekintést.

Nagy megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy ellátogatott 
iskolánkba Márton Anita olim-
piai bronzérmes súlylökő és 
edzője. Előadásukban kiemel-
ték a kitartás és az alázat fon-
tosságát mind a sport, mind az 
élet valamennyi területén.

Vendégeink között köszönt-
hettük Dr. Tóth Zoltánt az RTL 
Klub orvosát, aki sok hasznos 
egészségvédő tanáccsal szol-
gált az érdeklődő tanulóknak.

Kolláth Zoltán csillagász A 
csillagok hangja című előadá-
sára is nagyon sok tanuló volt 
kíváncsi.

Diákjaink számtalan idegen 
nyelvű program közül is vá-
laszthattak. Esztergályos Ko-
los az Oxford University Press 
munkatársa rendhagyó angoló-
rát tartott Angliáról. Madelaine 
Brigitte Sablatura pedig Auszt-
ráliát mutatta be angol nyelven.

Iskolánk igazgatója Együd 
László A református templo-

mok díszítésének szimbolikája 
címmel tartott előadást. 

Bővelkedett a program or-
szág-ismereti témájú előadá-
sokban. Iskolánk olasz csere-
diákja: Liotta Fabio Olaszor-
szágot mutatta be, de hallhat-
tak előadást diákjaink a Do-
minikai Köztársaságról is. Pári 
Alexandra stewardess-oktató 
világkörüli útjáról mesélt: a 
Hawaii szigetektől a Karib szi-
getekig  és Kubától Braziliáig.

A történelem iránt érdeklődő 
tanulók Dr. Forisek Péter előa-
dását hallgathatták, egy másik 
előadás a 3D-s modellezés le-
hetőségeit mutatta be a történe-
lem tanulmányozásában.

A nap többi részében ter-
mészettudományos kísérle-
tek, kézműves foglalkozások, 
táncház, virágkötészet, önvé-
delmi bemutató közül választ-
hattak a tanulóink. 

Két kiállítás is színesítette a 
nap programját. Az Alkotó Ifjú-
ság kiállítás keretében tanuló-
ink mutatták be a különböző 
szakmákban készített alkotá-
saikat, a „Régi idők technikai 
csodái”-nál korunk technikai 
vívmányainak: a rádióknak, 
számítógépeknek, mobiltelefo-
noknak, kerékpároknak elődje-
it csodálhatták meg az érdeklő-
dők.

Svoóbné Lénárt Ágnes 

Hevesi kisdiákok sikere 
az országos rajzpályázaton 

„Rajzolj te is ÁBÉCÉ-t” címmel 
rajzpályázatot hirdetett az Alap-
ellátás-Fejlesztési Modellprog-
ram alsós iskolásoknak, iskolás 
csoportoknak (7-10 éves korosz-
tály). A rajzpályázat célja, hogy 
a praxisközösségek iskoláiba 
járók rajzaival illusztrálhassák 
a Modellprogram által kiadott 
egészségnevelő verses-mese-
könyvet. 

Számos alkotás érkezett a gye-
rekektől, melyek közül – közön-
ségszavazás alapján – az alábbi 
kategóriákban hirdettek nyerte-
seket:

• Eloltani kategóriában: Bir-
ta Gyula Viktor – Igazgyöngy 
Alapfokú Művészeti Iskola, Be-
rettyóújfalu

• Zsebkendőt használok kate-
góriában: Kovács Levente – Dió-
szegi Kis István Református Ál-
talános Iskola, Berettyóújfalu

• Család kategóriában: Haár 
Nina Zsófia, Mátyás Boglárka – 

Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskola, Heves

• Mentők hívása kategóriában: 
Bakos Áron, Kolláth Kornél, 
Kovács Szebasztián, Orosz Imre 
Simon, Suha János Kevin, Ra-
csek Zoltán – Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskola, Heves

• Jól laktam kategóriában: Ju-
hász Dorina Petra –  Járdánházi 
IV. Béla Általános Iskola

• Fogkirályok kategóriában: 
Vámos Viktor – Gárdonyi Géza 
Katolikus Általános Iskola Bor-
sodszentgyörgyi Tagiskolája

• Salátakészítés kategóriában: 
Bécsi Sára Panna – Jászapáti Ál-
talános és Alapfokú Művészeti 
Iskola

• Tyúkhúsleves kategóriában: 
Béres Bálint – Jászapáti Általá-
nos és Alapfokú Művészeti Is-
kola

Gratulálunk a nyerteseknek, 
különösen a hevesi kisdiákok-
nak!

Október első vasárnapjától, a regge-
li plébániai szentmise előtt az orgona 
dallamai segítik a híveket a lelki rá-
hangolódásban. 

Korábban voltak olyan vasárnap reggelek, 
vagy éppen esték, amikor a szentmise előtt 
orgonaszót hallhattunk a Belvárosi Temp-
lomban. Ezt a hagyományt szeretné kán-
torunk feléleszteni, és a felmerült igényt 

örömmel kiszolgálva, rendszeressé tenni a 
hétvégi muzsikát.

Reméljük, hogy hamarosan az évek-
kel ezelőtt megvásárolt és hányatott sorsú 
hangszer felújítására is sor kerül, hogy még 
szebben áradó melódiát élvezhessenek a 
templomba látogatók. 

Szeretettel várják a híveket vasárnapon-
ként 7:40-kor egy közös, zenés ráhangoló-
dásra!

Hevesi kisdiákok sikere: Haár Nina Zsófia és Mátyás Boglárka 
alkotása (a család kategória győztesei) 

Névadójára emlékezett 
Heves középiskolája
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Nem feledkeztek meg a népmese napjáról a Körzetiben

A diákok 3 fős csoportokban 
dolgoztak, a csapatok nevét 
egy-egy mesebeli ország ih-
lette.

A gyerekek többféle feladat-
ban is összemérhették tudásu-
kat, ügyességüket és gyorsasá-
gukat: keresztrejtvény, puzzle, 

címek és képek összepárosítá-
sa, hibakeresés és babváloga-
tás is szerepelt a feladványok 
között.

A jó hangulatú versenyt a 
3.b osztályos tanulókból álló 
„Üveghegy” fantázianevet vá-
lasztó csapat nyerte. Tagjai: 

Juhász Médi, Kovács Zorka és 
Nagy Zsolt.

2. helyezést ért el, a „Ber- 
gengócia” elnevezésű csapat: 
Kovács Dorisz, Molnár Zsófia 
és Nagy Tímea, 4.b osztályos 
diákok.

3. helyezett lett, a „Kereker-
dő” névvel versenyző csapat: 
Balázs Réka, Ducsai Míra és 
Zsidó Dorka, 4.a osztályos ta-
nulók.

10 éves a hevesi Keresztelő 
Szent János Kórus. A jubi-
leumi esemény alkalmából 
Galó László Mózes kántort, 
a kórus karnagyát kérdez-
te a Hevesi Hírek szerkesz-
tősége, betekintést nyújtva 
a kultúraközvetítő társulás 
évtizedes történetébe.

A zene szeretete, 
a közös ének-
lés, az együtt át-
élt élmények, 
a közönség és 

egymás tisztelete, valamint a 
valódi kultúra terjesztése az, 
ami egy közösséggé formálja 
az énekkar tagjait. A kórusra 
méltán büszkék lehetünk, mi 
hevesiek, hiszen páratlan érté-
ket őriz és közvetít.

– Hogyan tették emlékezetes-
sé ezt a dátumot? Mit lehet tud-
ni a kórus megalakulásáról?

– Ez az ünneplés elsősorban 
az eltelt tíz év miatt volt idő-
szerű, mert ebben foglaltatik a 
kórustagok éneklése, áldozata, 
melyet a gyakorlások, fellépé-
sek alkalmával hoztak.

Csodálatos volt október 15-
én napsütésre kelni! Ránk ra-
gyogott az égbolt, ünnep volt az 
a szombat. A hangverseny pró-
bája előtt a plébánián találkoz-
tunk Pusker Jánossal, a kórus 
alapítójával. Feleségével, Már-
tival érkezett, akinek a szkóla 
megalakulását köszönhetjük. Itt 
került szóba az is, hogy miként 
jött létre a kórus. Eleinte nyolc-
tíz taggal indult a mára huszon-
két tagot számláló közösség.

– A hevesi Római Katolikus 
Templom védőszentje Kereszte-
lő Szent János. Ez volt a névvá-
lasztás fő oka?

– Egyértelmű, hogy azért esett 
a választás Keresztelő Szent Já-
nosra, mert a hevesi egyházköz-
ség védőszentje. Ez a név köte-
lez: elsősorban arra, hogy hozzá 
hasonló módon mi is Krisztusra 
mutassunk énekünkkel, Istenre 
irányítsuk a figyelmet. Arra tö-
rekedjünk, hogy a minket hall-
gatók kiléphessenek egy időre 

ebből a fásult, irigységtől seb-
zett világból.

– Milyen stílusú zeneművek 
alkotják a repertoárt? Változott 
ez az évek során?

– Száznál is több művet is-
merünk! Egyházi kórusként 
elsősorban egyházi énekeket 
éneklünk. Világi kórusiroda-
lomból akkor válogatunk, ha 
különféle összejöveteleken kell 
szolgálnunk. A műfaj alapvető-
en nem változhat az évek múl-
ásával, hanem bővül. Azon dol-
gozunk, hogy mindig újabb és 
újabb műveket tanuljunk meg, 
olyat, ami illeszkedik a kórus 
profiljába.

– Hány olyan tagja van a kó-
rusnak, akik alapítóként a kez-
detektől részt vesznek a munká-
ban? Korábban lehetett arról 
olvasni, hogy várják az új tagok 
jelentkezését is. 

– Négyen, vagy öten vannak 
itt az indulás óta. Ők kitartot-
tak, és bízom benne, hogy ma-
radnak ezután is.

Úgy gondolom, hogy min-
den közösségbe csak azok tar-
tozhatnak, akik egyetértenek 
annak céljaival, értékrendjé-
vel, stílusával. Erőltetni nem 
lehet ilyesmit. Jó lenne, ha szá-
zan énekelnénk, ha a templom 
tele lenne hívekkel…Viszont a 
realitás mást mutat. Olyan tár-
sadalomban élünk, ahol nem 
fontos mindenki számára, hogy 
közösséghez tartozzon. Elvég-

zi a munkáját, bevásárol, haza-
megy, és lehúzza a redőnyt. A 
kórus felmutat valamit itt, a vá-
rosban, és aki ehhez csatlakoz-
ni kíván, megteheti, mert nyitva 
áll az ajtónk bárki számára! 

– Ön hogyan került Hevesre 
és mióta vesz részt a kórus ve-
zetésében?

– Három éve tudtam meg, 
hogy Hevesen megüresedik a 
kántori állás, amire jelentkeztem, 
és karácsonyi „ajándékként” 
meg is kaptam. Január közepén 
találkoztam először a tagokkal. 
Megdöbbentem. Olyan szépen, 
tisztán, egységesen énekeltek, 
hogy egy pillanatra elpirultam; 
vajon én mit tudok majd még 
ehhez hozzá tenni? Azóta ösz-
szeszoktunk, megismertük egy-
mást, próbálunk alkalmazkod-
ni. Azt szeretném, hogy a kórus 
hangja legyen egy olyan hang a 
városban, az országban, bárhol, 
ahová megyünk, hogy azt meg-
hallva, mindenki lelkében elin-
duljon valami. 

– Lelkes amatőrök és képzett, 
a zenei pályán sokéves tapasz-
talattal bíró tagok dolgoznak itt 
együtt…

– Igen. Van, aki főként hal-
lás után tanulja meg az éneke-
ket, de ezzel semmi probléma 
nincs. Sokkal fontosabb a lé-
lek, a belső. Nálunk nem az a 
hangsúlyos, hogy az új kórus-
tag tisztán énekeljen el minden 
hangközt, hanem hogy szeres-

sen énekelni, valamint legyen 
köze a vallásos énekekhez! 
Nem kevesebbek a kezdők, és 
azok sem, akik nem foglalko-
zásszerűen énekelnek. Kórus-
tagjainknak még a latin nyelv 
sem okoz problémát!

– Többször hívták már Önö-
ket különböző fellépésekre. 
Merre jártak eddig a határain-
kon belül és túl? Melyik előadá-
suk volt a legemlékezetesebb?

– Az olaszországi útról me-
sélték a tagok, hogy egy elága-
zásnál nem a megfelelő irány-
ba mentek. Az aszfaltút egyre 
keskenyebb lett, majd végül el 
is fogyott, földútként folytató-
dott…Mégis eljutottak a cél-
hoz, és énekeltek! Lengyelor-
szágról is sokat mesélnek, vagy 
éppen a testvértelepülés Tornal-
járól. Legutóbb Vácott és Dá-
gon énekeltünk. Példaértékű 
minden helyen a vendégszere-
tet, tisztelet és öröm fogadja a 
kórust mindenhol.

– Milyen időközönként tarta-
nak próbát, illetve szerveznek-e 
ezeken kívül is közös programo-
kat?

– Heti két alkalommal van 
próba. Mindenki névnapját 
megünnepeljük, időnként pedig 
„csak úgy” összejövünk, fő-
zünk, beszélgetünk, jól érezzük 
magunkat. Amikor meghívnak 
minket énekelni máshová, ak-
kor is összekapcsoljuk azt ki-
rándulással, kikapcsolódással.

– Milyen terveik, vágyaik 
vannak az elkövetkező 10 évre?

– A kórus terveit nem csak a 
tagok, de mások elképzelései is 
befolyásolják. Az egyik terv: 
mindig újat tanulni, a meglévő 
énekeket pedig állandóan „kar-
bantartani”. Legutóbb három 
helyre is kaptunk meghívást, 
tehát így is alakítják a jövőnket. 
Helyt kell állnunk az egyházi 
ünnepeken, és jó lenne CD fel-
vételt is készíteni.

Adventben szeretnénk egy 
hangversenyt a templomban, 
kint pedig egy igazi adventi 
hangulatot. Ne kelljen mindig 
Bécsbe menni ezért…

Önként és dalolva: 10 éve 

A Magyar Népmese Napja alkalmából, mesevetélkedőt ren-
deztek a Körzeti Általános Tagiskolában, harmadik és ne-
gyedik osztályos tanulók számára.

Szent Gellért-hét 
az újtelepi iskolában

Fontos szempont volt az is, 
hogy a programok végül ke-
retet kapjanak, és teljes szel-
lemi, lelki és testi élményt ad-
janak a gyerekeknek!

Felcsendült Sillye Jenő: 
Gellért-dala, amely szinte 
azonnal himnusza lett a közös-
ségnek. A lelki útravalót Sin-
kovics Tímea hitoktató és ta-
nítványai állították össze Szent 
Gellért életéhez kötődően. 

A tanév elején meghirdetett 
„Szent Gellért, a tanító” nyílt 
rajzpályázat eredményhir-
detésénél Szabari Zoltán és 
Bolyhos Izabella értékelték a 
több mint ötszáz pályaműből 
kiválasztott legjobbakat. A fő 
szempont az eredetiség, a kre-
ativitás volt. 

A verseny győztesei ka-
tegóriánként: Ötvös Vivien 
(1.o, Heves), Pál Gábor (3.o, 
Heves), Nagy Csenge (6.o, 
Tenk), Lólé Szebasztián (7.o, 
Heves). 

A díjátadót kézműves sza-
badfoglalkozások követték. 
A jó hangulatról pedig a ne-
gyedik osztályosok énekkara 
gondoskodott, akik pezsgő 
hangulatot teremtettek nagy 
sikert aratott dalaikkal. Fel-
készítőjük Ungváriné Alexy 
Andrea volt.

Az iskola tagintézményei 
(Boconád, Pély és Tarna-
szentmiklós tagiskolái) is ak-
tív résztvevői voltak az ese-
ményeknek. A vendégeket 
Gyimesi Attila munkaközös-
ség-vezető üdvözölte. 

Az alsó tagozatosok Szed-
lák Péter tanító vezetésével 
játékos sportversenyen bizo-
nyíthatták ügyességüket. 

A felső tagozatosok Má-
tyás Ferenc szervezésének 
köszönhetően rendhagyó lab-
darúgótornát bonyolítottak 
le. A versenyek győztesei és 
a vándorserlegek birtokosai 
egy évig: Tarnaszentmiklós 
(alsó tagozat), Heves (felső 
tagozat). 

Szalai József diakónus az-
zal fejezte be a Családi Na-
pot és egyúttal a Szent Gel-
lért-hét programját, hogy 
reményeink szerint jövőre, 
2017-ben ugyanilyen kö-
rülmények között újra talál-
kozhatnak, legalább ennyire 
tartalmas programokkal ün-
nepelhetik a következő alkal-
mat is.

Forrás: 
eger.egyhazmegye.hu 

(Gyimesi Attila 
történelemtanár írása)

Első alkalommal szervezett ünnepi hetet védőszentjének 
tiszteletére az egykori hevesi „Újtelepi Iskola”.A hevesi kórus 

tagjai páratlan értéket 
őriznek és közvetítenek
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November 11. (péntek) 18.00
EGYÜD LÁSZLÓ ELŐADÓI ESTJE
Helyszín: Csillagbojtár 

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

November 12. (szombat) 11:00
AKROBATIKUS ROCK & ROLL VERSENY
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

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

November 13. (vasárnap) 13:00
U-19 IFJÚSÁGI FÉRFI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Hevesi LSC-Szőlőskert Nagyréde SC
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

November 13. (vasárnap) 15:00
NŐI FELNŐTT KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE-Vitka SE
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

November 13. (vasárnap) 17:00
NŐI IFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE-Vitka SE 
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

November 18. (péntek) 17:00
VÖRÖSKERESZTES VÉRADÓ GÁLA - 
Műsoros est a véradók díjazásával
Helyszín: Hevesi Kulturális Központ

November 19. (szombat) 16:00
IFI FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE-Rév-Csanádi
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

November 19. (szombat) 18:00
FELNŐTT FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE-Rév-Csanádi
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

November 19. (szombat) 17:00
ZENÉS UTAZÁS TÓTH VIKTÓRIÁVAL - 
Jótékonysági koncert 
Helyszín: Hevesi Kulturális Központ

November 20. (vasárnap) 09:00
GYERMEK LABDARÚGÓ TORNA – Berze Kupa
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

November 25. (péntek) 17:30
EJROK SZALAGAVATÓ
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

November 26. (szombat) 13:00
FELNŐTT FÉRFI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS
Hevesi LSC- Eger Labdarúgó Sport Kft.
Helyszín: Heves Városi Sportpálya

November 26. (szombat) 15:00
NŐI FELNŐTT KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE-Mezőkeresztes VSE
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

November 26. (szombat) 17:00
NŐI IFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE-Mezőkeresztes VSE
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

November 27. (vasárnap) 09:00
GYERMEK LABDARÚGÓ TORNA - Berze Kupa
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

November 27. (vasárnap) 10:00
ISTENTISZTELET – Gyertyagyújtás advent első vasár-
napján
Helyszín: Református templom

November 27. (vasárnap) 14:00
BOWLING BAJNOKSÁG – 11. forduló
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

November 27. (vasárnap) 18:00
1. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
Helyszín: Zenepavilon

December 2. (péntek) 15:00  
VÁROSI KARÁCSONYFA DÍSZÍTÉS 
ÉS TÉLAPÓVÁRÁS
Helyszín: Központi park

December 3. (szombat) 10:00
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ 
Helyszín: Hevesi Kulturális Központ

December 3. (szombat) 16:00
IFI FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE- Budakalász SC 
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

December 3. (szombat) 18:00
FELNŐTT FÉRFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE- Budakalász SC 
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

December 4. (vasárnap) 09:00
GYERMEK LABDARÚGÓ TORNA - Berze Kupa
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok 

December 4. (vasárnap) 18:00 
2. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Helyszín: Zenepavilon

December 05. (hétfőtől)
TÉLI GYERMEKKÖNYVHÉT 
Színes, érdekes programokkal várja látogatóit 
a Városi Könyvtár

December 10. (szombat) 10:00
KARÁCSONYI VÁSÁR
Helyszín: Központi park

December 10. (szombat) 9.00-12.00
„KÉSZÜLÜNK A KARÁCSONYRA” 
– Gyermek játszóház
Helyszín: Református gyülekezeti terem

December 10. (szombat) 
VÖRÖSKERESZTES KARÁCSONY 
– Beteg gyermekeknek 
Helyszín: Hevesi Kulturális Központ

December 10. (szombat) 15:00
NŐI FELNŐTT KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE- Füzesabony SC 
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

December 10. (szombat) 17:00
NŐI IFI KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Heves SE- Füzesabony SC 
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

December 11. (vasárnap) 18:00 
3. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
Helyszín: Zenepavilon

December 13. (kedd) 14:00 
A HEVESI NYUGDÍJAS KLUB 
KARÁCSONYI ÜNNEPE 
Helyszín: Hevesi Kulturális Központ

December 14. (szerda) 16:00 
ADVENTI VIRÁGKÖTÉSZETI BEMUTATÓ
Helyszín: Hevesi Kulturális Központ

December 16. (péntek) 
KÁRPÁTIA KONCERT – Az önkormányzat szervezésé-
ben 
Kapunyitás: 19:00
Koncert 20:00
Helyszín: Hevesi Kulturális Központ

December 17. (szombat) 
JÁTÉKVEZETŐI TORNA
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

December 17. (szombat) 13:00 
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETÉNEK 
KARÁCSONYI RENDEZVÉNYE 
Helyszín: Hevesi Kulturális Központ

Programajánló

Nagysikerű operett nagy-
koncerttel örvendeztette 
meg a műfaj rajongóit, fia-
talokat és idősebbeket a Pes-
ti Magyar Operett Színpad 
és az est sztárvendége, Osz-
vald Marika Kossuth-díjas, 
Érdemes Művész, Hevesen. 

A Pesti Magyar Operett Szín-
pad elődje 2000-ben alakult – 
akkor még Horgonyi Színpad 
néven – és zenés műsorokat 
mutatott be, melyben a béke-
beli pesti kabarék és orfeumok 
világának romantikáját igyeke-
zett fel–felvillantani jelenetek, 
sanzonok, kuplék és kisoperet-
tek közismert karakterei és da-
lai segítségével. 

Majd a nagyívű és mél-
tán világhírű, varázslatos na-
gyoperett-melódiák iránti sze-
retet 2001-ben életre hívta a 
Pesti Magyar Operett Színpad 
kis csapatát négy kiváló mű-
vésszel, Fodor Anna Barbará-
val, Mádi Piroskával, Pomlényi 
Péterrel és Sztankovszky Mik-
lóssal. 

A magasan kvalifikált négyes 
hamar sikert aratott, és ország-
szerte nagy hírnévre tett szert, 
amit újabb felkérésekkel „díja-
zott” a publikum. A továbbiak-
ban újabb művészek csatlakoz-
tak a társulathoz.

Egyfajta missziós tudattal kí-
vánják a magyar operettet minél 
szélesebb körben „zengeni” és 
„dobbantani” a deszkákon, mert 
ezt így, azzal a bizonyos virtus-
sal csak a magyarok tudják úgy, 
ahogyan kell. Így a „fiatalok a 
fiataloknak és persze minden 

korosztálynak” jelszóval vágtak 
neki az országnak, hogy számos 
művelődési ház legyen hangos 
a magyar operett ifjú titánjaitól, 
ám úgy érezték, hiányzik az a 
bizonyos korona, amit a nagyok 
jelentenek, ezért meghívták a 
szakma koronázatlan királynőit 
és királyait műsoraikba. 

A Pesti Magyar Operett 
színpad művészeinek és az est 
sztárvendégének, Oszvald Ma-
rikának a népes hevesi nézőkö-
zönség is tapsolhatott a Műve-
lődési Központban. 

Operett előadás Hevesen: 

Oszvald Marika volt a sztárvendég

Áradt a melódia a Zene Világnapján 

Az intézmény kamaratermében 
megrendezett hangversenyen 
diákok és a hangszert magas 
szinten művelő oktatók együtt 
léptek színpadra, és szereztek 
kellemes perceket hallgatósá-
guknak. A város kulturális éle-
tében jelentős szerepet vállaló 

– sok évtizedes hagyománnyal 
rendelkező – tanintézményben, 
évente számos program nyújt 
lehetőséget arra, hogy tanuló-
ik nemcsak társaikat, hanem 
a nagyközönséget is megör-
vendeztessék tehetségükkel. A 
gyerekek több tanszakon sa-

játíthatják el azt a tudást, me-
lyet aztán különböző hangver-
senyeken és versenyeken, mű-
veltségi vetélkedőkön kama-
toztatnak is.

Október 1-jét Yehudi Menu-
hin világhírű hegedűművész 
kezdeményezésére emelte az 
UNESCO Nemzetközi Tanácsa 
a  Zene Világnapja rangjára. Ez 
a nap a zeneművészet legna-
gyobb alakjaira emlékeztet, se-
gíti a különböző kultúrák zenéi-
nek jobb megismerését.

A Zene Világnapja ismét kitűnő alkalmat teremtett arra, 
hogy a hevesi Zeneiskola növendékei megmutathassák ta-
náraiknak, családtagjaiknak és minden zeneszerető érdek-
lődőnek, hogy a sok-sok gyakorlás milyen dallamokat tud 
előcsalogatni a választott hangszerből.

A város kulturális életében jelentős 
szerepet tölt be a Zeneiskola
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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
Szeptember hónapban születtek Heves városában:
Poczók Stefán Emílián (an: Tóth Eleonóra) Kodály Z. u.
Horváth Ernő Lionel (an: Rostás Júlia) Mikes Kelemen u.
Horváth Andzseló Lorenzó (an: Horváth Rita) Major u.
Horváth Zselyke (an: Szántó Erika) Zrínyi M. u. 
Molnár Dzsenifer Kiara (an: Csikós Dzsenifer) Szüret u.
Csibi Lili (an: Rabosai Helga) Egri u.
Poczók Katalin Kendra (an: Molnár Katalin Liliána) Mikes K. u.
Rácz Enikő Zselyke (an: Molnár Enikő Valentina) Major u.
Burai Raul (an: Pusoma Alexandra) Dankó u.
Bangó Dzsúlió (an: Danyi Katalin Kitti) Szüret u.
Molnár Boglárka (an: Gyarmati Szilvia) Gyöngyösi u.
Nagy Lázár (an: Nagy Beatrix) Kossuth L. u.
 
Elhunytak: 
Ferencz Mihály (szül: 1931.) Mátyás király u., Domokos Vilmos 
(szül: 1932.) Fő út, Kis Gábor (szül: 1937.) Bocskai u., Sutina 
Istvánné (szül: 1942.) Káli út, Tábori Jánosné (szül: 1928.) Bró-
dy S. u., Király Sándor (szül: 1933.) Fő út, Rubecz Józsefné (szül: 
1939.) Fő út, Kálmán Lajos Sándor (szül: 1954.) Kölcsey F. u., 
Ötvös Sándor (szül: 1941.) Alkotmány út, Kürti Antal (szül: 1921.) 
Básthy u., Csirinyi Ferencné (szül: 1930.) Deák F. u.

1. Kiknek az emlékére gyújtottunk gyertyát november 4-én?

    ..............................................................................................
2. Ki lesz a sztárfellépő a Márton-napi Vigasságokon?

    ..............................................................................................
3. Milyen jubileumot ünnepelt a Keresztelő Szent János Kórus? 
    Ki jelenleg a karnagya?

    ..............................................................................................
4. Három új szakosztállyal bővült a Hevesi SE. Melyek ezek?

    ..............................................................................................
5. Hol és milyen feltételekkel bérelhető az új műfüves sportpálya?

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

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

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

Beküldési határidő: 
2016. november 20.

Előző számunk nyertese: Mércséné Huszti Mónika. Gratulálunk!
Nyereménye: az ÜVEG-PORCELÁN-AJÁNDÉK-VIRÁG ÜZLET ál-
tal felajánlott 5.000,- Ft-os vásárlási lehetőség. 

BÖNGÉSSZEN ÉS NYERJEN
KVÍZ

II. évfolyam, 8. szám – 2016. november

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

Heves Város Önkormányzatának támogatásával:

További információ a plakátokon                     
és a www.karpatiazenekar.hu weboldalon.
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Kovács Gyula edző tanítványát, az utánpót-
lás korosztályú (U23) hevesi versenyzőt az 
idei év legsikeresebb versenyzői között tart-
ják számon. 

Válogatott IV. hely – U23-as Válogatott Viadal
Utánpótlás Magyar Bajnokság, II. hely – 

súlylökés

Húsz egyesület majd kétszáz 
karatékája mérte össze tu-
dását 2016. október elején, 
a Hévíz Európa Kupa Nem-
zetközi Ippon Shobu Kara-
te versenyen, melyen a hat-
fős hevesi csapat is tatamira 
lépett.

A hevesi sportolók dobogós 
eredményei: 1 arany, 2 ezüst és 
2 bronzérem:

- Racsek Réka, kata 3. hely, 
kumite 2. hely

- Bakos Noémi, kumite 2. hely
- Szabó Dávid, kumite 3. 

hely

- Lévai Eszter, kumite 1. hely
Október végén, a II. Pa-

lóc Kupa nyílt országos kara-

te versenyen további érmeket 
gyűjtöttek Lévai Béla tanítvá-
nyai.

A megmérettetésre 31 egye-
sület 224 indulója érkezett, és 
küzdött az erős mezőnyben 
kata és kumite versenyszámok-
ban.

A hevesiek által elért ered-
mények a következők:

- Racsek Réka: kata 3. hely, 
kumite 2. hely

- Prokai Teodor: kata 5. hely, 
kumite 3. hely

- Lévai Eszter: kata 5. hely, 
kumite 3. hely

- Bakos Noémi: kata 7. hely
- Divald Mátyás: kata 7. hely
- Szabó Dávid: kata 5. hely

2016 legeredményesebb 
atlétái között Detrik Balázs 

Atlétika - Értékes helyezések Szlovákiában, 
új „rekord” itthon és kiváló eredmények Vácott

A Trampolin SE új tagok jelentkezését várja  

Gyere és tanulj meg repülni! 

A Főnix Trampolin Se tagjai „Gyere és tanulj meg repülni!” 
felhívással agitálnak arra, hogy minél többen csatlakozzanak 
sikeres és vidám csapatukhoz, amely országos versenyeken is 
igen előkelő eredményekkel büszkélkedhet.

Bővebb információ:
Web: www.fonixtrampolin.wix.com/fonix

E-mail: fonixtrampolinse@gmail.com
Telefon: 30/278-4689

És hogy honnan ered ez a nemzetközi berkekben trampoli-
ne-ként ismert sportág?

Két olasz artista után kapta a nevét: a két Trampoline a két 
világháború között azzal szórakoztatta a közönséget, hogy a le-
vegőben mutatott produkciót követően még elugrabugráltak egy 
keveset a ruganyos biztonsági hálón. Hogy ebből sportot is lehet 
űzni, az két amerikai torna szakembernek, George Nissennek és 
Larry Griswoldnak jutott az eszébe 1936-ban. Módszereiket az 
amerikai hadsereg is átvette, és a második világháború idején 
a gumiasztal a katonák kiképzésének egyik eszköze lett. Ezek 
után már az első bajnokságig sem kellett sokat várni, legalábbis 
az Államokban: 1948-ban rendezték meg hivatalosan.

Sajtó-helyreigazítás:
Lapunk 2016. szeptember végén megjelent számában, Ismét fu-
tott Heves című cikkben az alábbi támogatók nem lettek feltüntet-
ve: Kis Zoltán, Oxford Nyelviskola, Művelődési Központ.

Rangos versenyeken gyűjtöttek érmeket a hevesi karatékák 

A m e g l e h e t ő s e n 
hosszúra nyúlt 
idény végén So-
modi Bálint súly-
lökőnk, 15,04 

méteres eredményével a hato-
dik helyen végzett. Bálint har-
madik alkalommal volt válo-
gatott. 

A másik indulónk Gulyás 
Johanna volt, aki súlylökésben 
indult. 12,07 méteres eredmé-
nyével a hetedik helyen zárta a 
viadalt. 

A két válogatottsággal csú-
csot döntöttek a hevesi atléták: 
ebben az esztendőben hét (!) 
alkalommal ölthették magukra 
a címeres mezt. Ilyen sokszor 
még nem képviselték az atlé-
ták városunkat a magyar válo-
gatottban.

A Vácott megrendezett XII. 
Németh Miklós Gerelyhajító 
Versenyen az egyes korosztá-
lyokban 8-12 atléta állt rajthoz, 
ám több kategóriában is jelen 

voltak az idei országos bajnok-
ság érmesei, illetve a ranglista-
vezetők. 

Ebben a komoly mezőnyben 
is sikerült az IKARUS BSE szí-
neiben versenyző hevesi atlé-
táknak szépen teljesíteniük.

Az újonc korosztályú (13 
éves) lányok között Tóth Lilla 
indult, aki 25,48 méteres ered-
ményt ért el és a hatodik helyet 
sikerült megszereznie.

Ugyanebben a korosztály-

ban, a fiúk között két atlétánk is 
versenyzett.

 Horváth László több mint 
négy métert javított az egyéni 
legjobbján, és 35,25 méteres 
eredményével a hetedik helyet 
érte el. 

Megyeri Dávid két év szü-
net után kezdett újra „gerelyez-
ni”, és a hatodik helyet szerezte 
meg.

A serdülő korosztályú fiúk 
között Nagy Zsombor 29,48 

méteres eredménye a 14. hely-
hez volt elég. 

Gulyás Johanna ranglista ve-
zetőhöz méltóan versenyzett: 
41,82 méteres eredménye ver-
senycsúcs, ebben a korosztály-
ban, ezen a versenyen, még 
soha, senki nem hajított ekkorát 
a gerellyel, ami természetesen 
meghozta az aranyérmet szá-
mára.

Az ifjúsági korosztályú fiúk 
közül Horváth Leon egy komoly 
térdszalag műtét után visszatér-
ve, idei legjobb egyéni eredmé-
nyét érte el: 50,95 méteres hají-
tásával bronzérmet nyert. 

Kovács Noel pedig egyé-
ni csúcsot ért el: 62,55 méteres 
eredménye nem csak az arany-
érmet jelentette a számára, ha-
nem ezzel teljesítette a verseny-
szám aranyjelvényes minősítési 
szintjét is!

Atlétáink így két arany- és egy 
bronzéremmel, egy aranyjelvé-
nyes eredménnyel, három egyé-
ni csúccsal és egy idei legjobb 
eredménnyel térhettek haza.

Edző: Kovács Gyula

Az ősz kezdetén két hevesi atléta is szerepelt a szlovákiai Nagyszombaton, a cseh – horvát – ma-
gyar – szlovák – szlovén válogatott versenyen, amelyet a 16 év alatti atléták számára rendeztek.

Gulyás 
Johanna 
aranyérmet 
nyert  

A fotón 2 érmes hevesi: 
Noel (középen) 

és Leon (jobb oldalon)
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Október 15-én került megren-
dezésre Budapesten a 2016. évi 
Magyar Nemzeti Villámbaj-
nokság, ahol a magyar sakko-
zók legjava ült asztalhoz, 150 
fővel. A 13 fordulós gyors ver-
senyen a partikra 3-3 perc állt 
rendelkezésre, lépésenként 2 
másodperc bónuszidővel. 

A sűrű mezőnyben, sakko-
zónk, Tóth Dániel a 43. helyen 
zárt 7,5 ponttal.

Továbbá megkezdődött a 
2016 /17-os Megyei Sakkcsa-
patbajnokság Egerben. 

Az első, október 16-i játék-
napon a következő eredmények 
születtek:

1. forduló:
Maklári SE - BM Hevesi SE 

1-9
Győztek: Tóth Dániel, Bakos 

Levente, Hevesi Zoltán, Pallagi 
János, Deli Gábor, Bakos Lász-
ló, Varga Zoltán, Zsák Zoltán. 
Remiztek: Bakos Balázs, Nagy 
Barbara

2. forduló:
BM Hevesi SE - Egri Vasas 

SE 7-3

Győztek: Bakos Balázs, Ba-
kos Levente, Éberth Zoltán, 
Deli Gábor, Nagy Barbara. 
Remiztek: Tóth Dániel, Heve-
si Zoltán, Varga Zoltán, Zsák 
Zoltán

Magabiztos rajtot vett a he-
vesi gárda az első két forduló-
ban és most a tavalyi bajnok 
Füzesabonnyal állnak az élen. 
A BM Hevesi SE két rutinos 
játékossal erősített a szezonra, 
de valószínűleg idén is az FSC 
csapata lesz a favorit, mivel ők 
is erősebbek lettek, viszont jó 
eséllyel meg lehet őket szorí-
tani.

A bajnokságban idén 10 csa-
pat birkózik meg egymással 
körmérkőzésben. 

Az élmezőny állása a 2. for-
duló után:

1. BM Hevesi SE, 16 pont
2. Füzesabonyi SC, 16 pont
3. Pásztói SE, 13,5 pont

A következő játéknapon Hat-
vannal és Pásztóval mérkőzik a 
csapat.

Számítanak a sportolni vágyó családi, baráti, munkahelyi közösségekre!

Új pályán rúghatják 
a bőrt a hevesiek

Sportolni vágyó családi, ba-
ráti, munkahelyi társaságok a 
hét minden napján 8-21 órá-
ig – 3000,- Ft/óra bérleti díj 
ellenében – vehetik igénybe a 
közelmúltban felavatott, vilá-
gítással és lelátóval kombinált 
műfüves pályát a Heves Váro-
si Sport- és Rendezvénycsar-
nok mögött.

Arra biztatunk tehát minden 
labdakergetésre vágyó hevesit, 
illetve környékbélit, hogy ve-
gye igénybe a pálya nyújtotta 
lehetőségeket, és egy jó társa-

ságban, aktív mozgással töltse 
el szabadidejét!

Információ a pálya használa-
tával kapcsolatban: személye-
sen a sportcsarnok 116-os iro-
dájában, vagy a 20/293-0802 
telefonszámon kérhető.

A 20×40 méteres, lelátóval 
és világítással kombinált lé-
tesítmény megépítése Heves 
labdarúgó hagyománya, az 
utánpótlássport, az előző cik-
lusokban elmaradt sportinfra-
struktúra fejlesztése, illetve a 
tömegsportban részvevő gyer-

mekek miatt is kiemelt fontos-
ságú volt.

Két új műfüves pálya épült 
ebben az évben városunkban,  
a Magyar Labdarúgó-szövetség 
pályaépítési programjának és 
az önkormányzat sikeres pályá-
zatának köszönhetően.

Nem csak a sporttelepen, ha-
nem a Körzeti Iskola udvarán 
is műfüvön rúghatják a labdát 
a sportolni vágyók – emelte ki 
Sveiczer Sándor polgármester. 

A sporttelepen található pá-
lya bérelhető, az iskola terüle-

tén lévő pedig a diákok örömé-
re szolgál.

A jövőben több lehetőség 
adódik a városban a rendszeres 
testedzésre, a szabadidő hasz-
nos eltöltésére.  A pálya minden 
igénynek megfelel és javítja a 
sporttelepen edző egyesületek 
játéklehetőségét is. Köszönjük 
mindenkinek, aki bármit is tett 
azért, hogy ez a beruházás meg-
valósuljon, hogy a gyerekek-
nek, felnőtteknek legyen hol 
focizni, edzeni és szórakozni – 
hangsúlyozta a városvezető.

A múlt hónap közepén két fontos eseményen vettek részt 
a hevesi játékosok. Mindkét versenyen kiemelkedő ered-
ményt értek el városunk sakkozói.

Élmezőnyben 
városunk sakkozói

Arra biztatunk minden 
labdakergetésre vágyó sportbarátot, 

hogy vegye igénybe a pálya 
nyújtotta lehetőségeket

Információ: 
Sportcsarnok vagy 20/293-0802

Országos szakági kiemelt válogatott tá-
borok jöttek létre. A gerelyes programba 
két hevesi atléta került be: Gulyás Johan-
na és Kovács Noel. Nagy siker, hogy az 
ország legjobb gerelyeseivel edzőtábo-

rozhatunk együtt, több hónapban is – tá-
jékoztatta a Hevesi Híreket Kovács Gyu-
la, edző.

Majd hozzátette: „A súlylökő program-
ban 13 versenyzőt teszteltek, közöttük 4 

hevesi sportolót is. 7-8 fős csapatra szűkí-
tik őket. Kovács László, Szatló Nóra, Ba-
log Daniella és Somodi Bálint is jól teljesí-
tett. Várjuk, ki kerül be közülük a legjobba-
kat segítő programba!”

Az ország legjobb gerelyesei között atlétáink
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Új szakosztályokkal 
erősít a Hevesi SE

A 2016. év elején újabb há-
rom szakosztállyal bővült a 
Hevesi SE. Az a cél, amit kö-
zel 10 évvel ezelőtt tűztek ki 
– miszerint a sportágak egyre 
szélesebb palettáját ölelje fel 
tevékenységük -, megvalósul-
ni látszik.

A három új szakosztállyal, 
tenisz, full contact és darts, 
immár két küzdősporttal kap-
csolatos tagozatuk van. Re-
mélik, hogy ezek is ugyano-
lyan sikeresek lesznek, mint a 
korábbiak.

A tenisz szakosztály a több 
éves múltra tekintő Heve-
si Tenisz Baráti Kör mellett, 
egyelőre gyerekek bevonásá-
val kezdi meg működését.

A darts a mai fiatalok egyik 
kedvelt szórakozása. Több 
helyen rendeznek – akár 
egész napos - versenyeket, 
ami színesíti a hevesi sportok 
tárházát. 

A férfi kézilabdázók szep-
tember 18-án kezdték meg 
az NBII-es bajnokságot, egy 
hazai döntetlennel. Ebben a 
szezonban is az élmezőnyhöz 
szeretne tartozni a csapat.

Újból NBII-es szinten ját-
szanak női kézilabdázóink. 
Ők győzelemmel kezdték a 
szezont, céljuk a stabil benn-
maradás.

A rally szakosztálynál nagy 
az öröm, mivel ismét ők hasz-
nálhatják a Hevesvezekényre 
vezető út mellett lévő tanpá-
lyát. Az egyesület vezetősége 
reméli, hogy ez a tény új len-
dületet fog adni a fiúknak.

Sakkozóink ismét a három 
megye (Nógrád-Heves-Szol-
nok) összevont bajnokságá-
ban küzdenek, míg a legki-
emelkedőbb játékosok már 
külföldön is bizonyíthatnak.

A lovas szakosztály létszá-
ma folyamatosan bővül, ők 
több viadalt is rendeztek az 
alatkai lovas-udvarban a kö-
zelmúltban. Ők szintén szere-
peltek az idén külföldön.

Kosárlabdázóink, akik di-
ákolimpián is indultak, főleg 
a középiskolás korosztályra 
építenek. Edzéseiket az Eöt-
vös József Református Kö-
zépiskolában tartják.

Atlétáink több válogatott 
sportolóval rendelkeznek, kö-
zülük két versenyző Európa 
Bajnokságon versenyezhetett 
a nyáron.

Az egyesület vezetősége 
ezúton is szeretné megkö-
szönni a testület támogatását, 
hiszen döntő változást tapasz-
talnak gondolkodásban, törő-
désben az elmúlt évekhez ké-
pest.

A kézilabda szakosztály 
NBII-es csapatai az őszi 
fordulók felét játszották le 
a 2016/2017-es szezonban 
Steczina Zsolt  szakosztály-
vezető beszámolója alapján. 

A
z újonc Juven-
tus-Panoráma He-
vesi SE női csapa-
ta, Makó Nándor 
vezetőedző irá-

nyítása mellett  a  6. helyen áll, 
2 győzelem mellett 3 vereség-
gel. Női csapatunk zömét rend-
kívül fiatal, hevesi kötődésű já-
tékosok alkotják. Bízunk ben-
ne, hogy a bajnokság végén is 
sikerül megőrizni a harmadosz-
tályú tagságot. 

A junior leányok 5. helyezet-
tek 3 győzelemmel és 2 vereség-
gel. A fiatalokat a Danczné Ga-
lambos Anna, Makó-Varga Szil-
via  páros - a felnőttekhez ha-
sonlóan - heti 4 edzéssel készíti 
fel a mérkőzésekre. Az edzőpá-
ros elégedett az utánpótlás ered-

ményeivel, igyekeznek a korban 
azonos ellenfelek ellen játszatni 
a 12-18 éves fiataljainkat.

Férfi csapatunk a 8. helyen 
áll 2 győzelem, 1 döntetlen, és 
3 vereség mellett a kiegyensú-
lyozott bajnokságban. Scheili 
Zsolt vezetőedző gárdája csak 
az első 4 csapat ellen vesztett 
pontot, így elvárható, hogy az 
őszi bajnokság második felé-

ben feljebb lép a tabellán, és a 
biztos középmezőny tagja lesz. 
A  csapat helyzetét a sérülése-
ken kívül nehezíti, hogy meg-
határozó játékosok munkahelyi 
elfoglaltságaik miatt nem tud-
nak részt venni  a heti két edzé-
sen, mérkőzésen. A juniorok, 
szintén Scheili irányításával, 1 
győzelem és 4 vereség mellett 
a 7. helyen állnak. Ők is szeret-

nének 1-2 helyezést javítani a 
téli pihenő előtt.

Csapataink  köszönik a mér-
kőzésekre nagy számban kilá-
togató, hozzáértő szurkolók tá-
mogatását, hiszen varázslatos 
hangulatot teremtenek minden 
hétvégén a Sport- és Rendez-
vénycsarnokban. Bízunk ben-
ne, hogy továbbra is tudjuk  vá-
rosunk hírnevét öregbíteni! 

A megyei felnőtt bajnokság-
ból 11 forduló telt el, mi 10 
mérkőzést játszottunk, mi-
vel egy csapat visszalépett a 
sorozattól. A mérlegünk: 1 
vereség, 5 döntetlen, 4 győ-
zelem. 

A tabellán az ötödik helyet fog-
lalja el csapatunk, egy pont hát-
rányban vagyunk az előttünk 
lévő Egerszalóktól, viszont mi 
egy mérkőzéssel kevesebbet is 
játszottunk eddig. Sajnos, az 
utóbbi időben nem ment gör-
dülékenyen a játék, főleg hazai 
pályán csúszott be több döntet-
len, támadójátékban minden-
képp javulnunk kell az utolsó 
négy fordulóban. 

Ami pozitívum, az az, hogy 
egyszer kaptunk ki a bajnok-

ságban, ebből látszik, hogy van 
tartása a csapatnak. 

Utánpótlás csapataink kö-
zül az U16-os gárda mérlege 
6 forduló után: 1 győzelem, 
1 döntetlen és 4 vereség. Ezt 
a csapatot nyáron kellett újra-
építeni, hiszen az előző sze-
zonban itt szereplő játékosok 

mindegyike „kiöregedett” eb-
ből a korosztályból, és nem 
volt U14-es csapatunk, akik-
ből fel lehetett volna tölteni 
ezt a korcsoportot. Biztos va-
gyok abban, hogy amennyi-
ben továbbra is ilyen szorgal-
masan dolgoznak, az eredmé-
nyek jönni fognak.

U19-es csapatunk a negye-
dik pozíciót foglalja el a tabel-
lán, 10 mérkőzés után a mérle-
gük: 7 győzelem, 1 döntetlen és 
1 vereség. Amennyiben jól haj-
ráznak a srácok, akkor lesz le-
hetőségük fentebb kapaszkod-
ni a tabellán. Szerencsére sok 
tehetséges és elhivatott focista 
játszik itt, akik közül már töb-
ben megmutathatták magukat a 
felnőtt mezőnyben. 

A Bozsik-programban sze-
replő korosztályaink (U7, U9, 
U11, U13) tornáinak lassan 
vége, összességében elmondha-
tó, hogy nagyon jól szerepeltek 
a srácok, minden tornáról re-
mek eredményekkel és külön-
díjakkal tértek haza. 

Besenyei Ferenc 
játékosedző

A 2004 és 2007 között született 
gyermekeknek rendezett atlétikai 
kupát a Miskolc Városi Sportiskola 
októberben, a döntőkbe négy he-
vesi sportoló jutott tovább. 

A színvonalas eseményre – 
többek között – Debrecenből, Bu-
daörsről, Hajdúböszörményből, 
Egerből, Kazincbarcikáról, Cegléd-
ről és Miskolcról érkeztek sporto-
lók. A Heves SE hét versenyzővel 
vett részt a megmérettetésen.

A döntőkbe négyen kerültek be:
Csernei Fanni (2005) élete első 

komoly atlétika versenyén a 2. he-

lyen végzett 1000 m-es síkfutás-
ban, 4,01.2 perces teljesítménnyel.

Kovács Janka (2005) harma-
dik lett kislabdahajításban (31.66 
m) és negyedikként zárt 300 mé-
teren (51,9 mp).

Tóth Noémi (2006) szintén 
ezen a versenyen debütált 60 mé-
teres síkfutásban. Megnyerte a fu-
tamát, a döntőben pedig 9,57 mp-
es idővel hatodik helyen ért célba.

Csintalan Dániel (2005) a he-
tedik helyezést érte el kislabdahají-
tásban (34,07 m).

Edző: Kovács Gyula 

Gyermek atlétika verseny Miskolcon: 
négy hevesi sportoló került a döntőbe 

Labdarúgóink szereplése a bajnokságban 

Kézieseink „mérlege” 
az őszi bajnokság felén túl

A felnőtt kézilabdázó hölgyek 
legközelebb november 13-
án 15 órától, az ifik pedig 17 
órától küzdenek a VITKA SE 
csapatával az NB II-es női me-
zőnyben, a hevesi Sportcsar-
nokban. Ifi férfi csapatunk no-
vember 19-én 16 órától, a fel-
nőttek pedig 18 órától játsza-
nak hazai pályán a Rév-Csaná-
di sportolói ellen.

A játékosok számítanak 
a hevesi szurkolókra! HAJRÁ 
HEVES!

A csapatok köszönik a mérkőzésekre nagy 
számban kilátogató szurkolók támogatását

A női gárda zömét 
rendkívül fiatal játékosok alkotják

 A tabellán az ötödik 
helyet foglalja el a felnőtt csapat


