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Heves
a megye névadója

A hevesi grémium idei utol-
só ülésére meglepetésven-
dégek érkeztek, és eddig 
nem tapasztalt, nemes gesz-
tussal lepték meg a város 
polgármesterét és a testü-
let tagjait. A Hevesi József 
Általános Iskola és AMI 
Körzeti Tagiskola pedagó-
gusait és tanulóit képvisel-
ve, Szabó Imre Tiborné in-
tézményvezető, Sándor Ist-
vánné tagintézmény-vezető 
és néhány diák adta át az 
ajándékokat és a köszönő-
leveleket.

Folytatás a 2. oldalon

Heves Város Önkormány-
zata ebben az évben is meg-
ajándékozott minden 70 
éven felüli lakost. Makó 
Nándor alpolgármester ko-
ordinálásával, több mint ezer 
csomagot szállítottak házhoz 
karácsony előtt a segítők a 
nagyrészt egyedül élő nyug-
díjasoknak. Alkalmanként 
besegített egy-egy képviselő 
is a hivatal munkatársainak, 
hogy minden érintett meg-
kapja váratlan meglepetését, 
így időben a fenyők alá ke-
rültek az ajándékcsomagok.

Folytatás a 2. oldalon
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Tisztelt Hevesiek! Kedves Barátaim! Megköszönték 
a diákok 

és a pedagógusok 
a fejlesztéseket

Több mint 1000 
karácsonyi csomag 

került a fa alá

Karácsonyi meglepetés a legkisebbeknek: 
hónapok óta készülnek az ajándékok a Start Program varrodájában

Szabó Zsolt: Heves ereje az összefogásban 
rejlik, a fejlesztések folytatódnak

Kitett 
magáért 
a Mikulás 
Hevesen
1400 csomagot 
osztott szét a 
gyerekek között 

A
z év végéhez közeledve, a közelgő 
karácsony alkalmából szeretettel 
köszöntöm Heves város  minden 
lakóját!

Engedjék meg, hogy köszönetet 
mondjak mindazoknak, akik egész évben se-
gítették településünk fejlődését és az önkor-
mányzat munkáját. Így először is köszönöm 
Szabó Zsolt államtitkár úrnak azt a törődést 
és támogatást, a fáradhatatlan lobbitevékeny-
séget, melynek hatására városunk és a térség 
rövid idő alatt lendületes fejlődésnek indult.

Köszönet a polgármesteri hivatal, az is-
kolák, az óvodák, az egészségügy, az idősek 
otthona dolgozóinak, a képviselő-testület 
tagjainak, a kultúrában tevékenykedőknek, 
hogy olykor a nehéz körülmények között is 
helytálltak. 

Külön köszönöm az idei népszavazás le-
bonyolításában résztvevőknek az áldozatos 
munkát.

Köszönöm a különböző társadalmi mun-
kákban nyújtott segítséget és aktív részvé-
telt, köszönöm az egyházak támogatását, 
és köszönöm a helyi vállalkozóknak, hogy 
több alkalommal támogatták rendezvénye-
inket és anyagi segítséget nyújtottak iskolá-
inknak, óvodáinknak is.

Az adventi várakozás legfényesebb nap-
ján már túl vagyunk, meggyújtottuk az 

utolsó gyertyát. A gyerekek már számolják, 
hogy mennyit kell még aludniuk a legmeg-
hittebb ünnepig. Előkerülnek a nagymamák 
féltve őrzött halászlé és bejgli receptjei. Az 
apukák fényfüzéreket és karácsonyfa talpa-
kat készítenek elő. Lázasan folyik a titkos 
ajándékok csomagolása. Ilyenkor a leg-
több felnőtt is gyermek szeretne lenni egy 
kis időre, és ekkor felvillannak a gyermek-
kori karácsonyok emlékei.

Egy csodás dal sorai csengenek a fülem-
ben, melyet egykoron zeneiskolás növen-
dékeink, csillogó szemmel énekeltek el egy 
karácsonyi ünnepségen. A refrén így szólt: 

„szikrázó hó és egy új lap, amire bármi ír-
ható!”

Tisztelt Hevesiek! Erre az új lapra írjuk 
a barátságot, a szeretetet, az egészséget, a 
családot és minden család „szeme fényét”, 
a gyermekeket.

Heves város közös fejlesztése és élhetőb-
bé tétele a feladatunk, hiszen az előző ge-
nerációktól örököltük városunkat és a kö-
vetkező generációknak kell ezt továbbad-
nunk, ezért felelősek vagyunk, hiszen nem 
mindegy, hogy milyen világban élnek majd 
gyermekeink.

Kerüljön tehát a 2017. évben az ÚJ he-
vesi lapokra minden olyan gondolat, amely 
Heves város érdekeit, a hevesi közösségek 
érdekeit, a hevesi családok és gyermekek 
érdekeit szolgálja!

Azt kívánom, hogy ne veszítsék szem elől 
karácsony elmúltával sem a fényt, a betlehe-
mi csillagot, mely erőt ad a mindennapokban 
és mindig megmutatja a helyes utat. Őriz-
zünk meg minél többet az ünnepből, őrizzük 
meg szívünkben a Karácsony fényeit!

Békés, meghitt, szeretetteljes karácsonyt 
és boldog új évet kívánok minden kedves 
hevesi lakosnak!

Isten áldja mindannyiukat!
Sveiczer Sándor

polgármester

Elkezdődött a karácsonyi ajándékok kiszál-
lítása, melyekkel minden óvodást és bölcső-
dést megörvendeztet Heves város Önkor-
mányzata. Az első napon Sveiczer Sándor 
polgármester és Kovács István képviselő 
lepte meg az Arany János úti intézmény ki-
csiny lakóit.

A Start Program varrodai részlegében dolgozó höl-
gyek már hónapok óta fáradhatatlanul munkálkod-
nak, hogy meglepjék a hevesi ovisokat és bölcső-
déseket az újrahasznosított anyagokból készült 
takarókkal, párnákkal, kéztörlőkkel, lepedőkkel, 
puffokkal, terítőkkel és játszószőnyegekkel.

Folytatás a 4. oldalon

„Ha az ember visszatekint, ak-
kor két dolog jut mindig eszé-
be: egyrészt, hogy nagyon 
gyorsan telnek az évek, más-
részt ilyenkor a családunkkal 
is többet tudunk foglalkozni. 

Egy picit lenyugszunk, pihe-
nünk, átgondoljuk, hogy mit 
tettünk a múltban, és hogy mit 
szükséges tennünk még a jö-
vőben.

Folytatás a 3. oldalon

Fellobbant a hevesiek adventi koszorúján a szere-
tet lángja, az utolsó gyertya is, mely társaival együtt 
égve hirdeti, hogy már csak néhány nap van hátra 
karácsonyig. A gyertyagyújtó ünnepségen Szabó 
Zsolt államtitkár mondott ünnepi köszöntőt. Or-
szággyűlési képviselőnk a meghitt eseményt követő-
en szerkesztőségünknek összegezte az elmúlt eszten-
dőt és beszélt a jövőbeli tervekről is.

Gyermekrajzok szereznek örömet a magányos időseknek karácsonykor
Egyre több a rendezett udvar: 

22 városlakót jutalmaztak ebben az évben

6. 
oldal

6. 
oldal

3. 
oldal



Heves
a megye névadója

2016. decemberközéletHevesi Hírek2

A szépkorúakra is gondolt a városvezetés: 
Több mint 1000 karácsonyi csomag került a fa alá

Váratlan meglepetés az utolsó ülésen: 
Megköszönték a diákok és a pedagógusok a fejlesztéseket

Fókuszban a családok és gyermekek segítése

Fontosabb napirendi pontok 
a grémium soros ülésén

A
z elmúlt évben in-
dult a „Tiszta, virá-
gos Hevesért” moz-
galom, és olyan 
nagyszámú pályá-

zat érkezett, hogy módosítani 
kellett a rendeletet. Emelték 
a kiadható címek számát, ez-
zel is elősegítve, hogy többen 
kaphassák meg ezt az elisme-
rést. Huszonkét főben ma-
ximálták az adományozható 
létszám keretet. 

Továbbá szó esett a közmű-
ves ivóvízellátás és a közmű-
ves szennyvíz közszolgáltatás 
ellátására vonatkozó új szer-
ződésről, melyet Heves Város 
Önkormányzatának kellett 
megkötni a Heves Megyei 
Vízmű  Zrt-vel. Tudni kell, 
hogy Heves város is tulajdo-
nosa a Heves Megyei Vízmű 
Zrt-nek, mintegy 6% tulajdo-
nunk van. A Zrt. tulajdonosi 
körét Heves megye 121 tele-
pülése alkotja, és a vízi köz-
mű törvényi változások miatt, 
a társaság minden település-
sel újraköti a bérleti és üze-
meltetési szerződést. 

Lényeges indítvány volt az 
együttműködési megállapo-
dás a Heves Megyei Diák- és 
Szabadidősport Egyesülettel. 
Ennek az egyesületnek a fel-
adata az, hogy Heves megyé-
ben az iskolai diák- és szaba-
didősportot koordinálja. Az 
egyes iskoláknak nem tudott 
az önkormányzat közvetle-

nül támogatást adni, ha járási, 
esetleg megyei versenyeket 
rendeznek, ezért a Heves Me-
gyei Diák- és Szabadidősport 
Egyesületen keresztül, Bíró 
Csaba elnök úrral folytak tár-
gyalások. Ennek az együtt-
működési megállapodásnak 
a beterjesztésére került sor. A 
megállapodás a megyei díjá-
tadó ünnepségen aláírásra is 
került, és örömmel tájékozta-
tunk mindenkit, hogy nagyon 
sok hevesi iskolás diákolim-
pikon kapott kitüntető díjat, 
hiszen nagyon jól szerepeltek 
a 2015-16. évi megyei és or-
szágos versenyeken. 

Volt még egy közlésre érde-
mes napirendi pont, a játszó-
terek házirendjével kapcsolat-
ban. Sajnos, többször tapasz-
taltuk azt, hogy az újonnan el-
készült játszótereket megron-
gálják, leszakítják a hintákat. 
Emiatt már régebben hozott 
az önkormányzat egy háziren-
det, ami kifüggesztésre is ke-
rült. A legutóbb átadott Szé-
chenyi úti játszótérrel kellett 
kiegészíteni  ezt a rendeletet, 
így már ez a terület is beletar-
tozik a rendelet hatáskörébe.  
Megegyezés született abban 
is, hogy a jövőben térfigyelő 
kamerák lesznek elhelyezve a 
játszótereken is.

A hátrányos helyzetű tanu-
lók Arany János tehetséggon-
dozó programjában is részt 
kíván venni Heves városa.

Folytatás az 1. oldalról
Makó Nándor  a Hevesi Hí-

reknek elmondta: „A tavalyi 
évhez hasonlóan, az idei költ-
ségvetés tervezésénél is gon-
doltunk a hevesi nyugdíjasok-
ra, ez egy apró figyelmesség az 
önkormányzat részéről, hogy 
minél boldogabban tölthessék 
ők is a karácsonyt.”

– A városi büdzséből, mintegy 
3 és fél millió forintot különítet-
tünk el erre a célra, de azt gondo-
lom, hogy a 70 éven felüliek már 
letették a névjegyüket az asztal-
ra. Tiszteletre méltó az a teljesít-
mény, mellyel példát mutatnak a 
mai fiataloknak, a mai középosz-
tálynak, hiszen ők építették fel 
ezt a várost, ezért ezzel a gesz-

tussal is szeretnénk meghálálni 
ezt mindannyiunk nevében – tet-
te hozzá az alpolgármester.

– Néhány esetben a képvi-
selők is részt vettek a munká-
ban az önkormányzat munka-
társai mellett, így személyesen 

kívánhattak áldott, békés kará-
csonyt körzetük 70 év fölötti 
lakóinak. A nyugdíjasok nagy 
örömmel vették át az ajándé-
kokat. A városvezetés ezúton is 
köszöni a sok pozitív visszajel-
zést és bízunk abban, hogy ez-

zel a jótékony cselekedettel az 
egyedül élő szépkorúak magá-
nyát is enyhíteni tudtuk vala-
melyest, s meghittebbé tettük 
számukra az ünnepeket” – ösz-
szegezte a történteket Makó 
Nándor.

Folytatás az 1. oldalról
„A Körzeti Tagiskolában 

megvalósuló 2015-2016. évi 
nagyszabású energetikai fej-
lesztésért, a tornaterem fel-
újításáért, egy teljes tanterem 
képviselői keretből törté-
nő megújulásáért, valamint 
a sportolni – főleg focizni –
szerető gyermekeknek szánt 
műfüves pálya megépítésé-
ért szeretnénk köszönetünket 
kifejezni” – intézte szavait a 
képviselőkhöz a Körzeti  Ta-
giskola Diákönkormányzatá-
nak elnöke.

Majd Szabó Imre Tiborné,  
visszatekintve a közös munká-
ra, sikerekre, kiemelte: „Fogad-
ják köszönetünket a Hevesi Jó-
zsef Általános Iskola, a Zeneis-
kola, és a Körzeti Tagiskola ne-

velőtestületének, diákjainak és 
szülői közösségének nevében 
a példaértékű összefogásért, 
együttműködésért, támogatá-
sért, a felnövekvő nemzedék 
magas színvonalú nevelési-ok-
tatási feltételeinek megteremté-
se érdekében végzett önzetlen 
munkájukért”.

„Az időszak, amelyben az 
önkormányzat átvállalta az is-
kolák működtetését, nem múlt 
el nyomtalanul, hiszen olyan 
fejlesztések valósultak meg, 
amire évtizedek óta vártunk. 
Bízom benne, hogy a jó part-
neri viszony megmarad a jö-
vőben is, miután januártól az 

intézményhálózat visszakerül 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központhoz” – tette hozzá 
az igazgató asszony.

Majd a pedagógusok és a ta-
nulók nevében egy Goethe idé-
zettel kívánt áldott, békés kará-
csonyt és eredményekben, sike-
rekben gazdag boldog újeszten-
dőt a jelenlévőknek egy kisdi-
ák: „A legtöbb, amit gyereke-
inknek adhatunk: gyökerek és 
szárnyak.” 

S végül, csatlakozva a fel-
emelő, s egyben találó gondo-
lathoz, Szabó Imre Tiborné zár-
szóként kiemelte: „Úgy vélem, 
hogy mindkettőt biztosította 
számunkra Heves Város Ön-
kormányzata az együtt eltöltött 
eredményes munka során. Kö-
szönjük szépen!”

2016. november 24-én tartotta Heves Város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete munkaterv szerinti so-
ros ülését. Sok napirendi pontot tárgyaltak ezen a napon 
a grémium tagjai, ezek közül kiemelnénk többek között 
a „Tiszta, virágos Hevesért” cím alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló rendelet módosítását. 

A Dél-Hevesi Kistérség Társulási taná-
csa októberi ülésén határozott arról, 
hogy megszünteti a Dél-Hevesi Kistér-
ség Gyermekjóléti Központja és Csa-
ládsegítő Szolgálata intézményét, mi-
vel a jogszabályi változások alapján 
a társulás már nem tarthat fenn ilyen 
jellegű intézményt. A törvényi előírá-
sok szerint azonban a járásközponti 
településeknek, így Heves városának is 
kötelezően el kell látnia ezt a feladatot, 
ezért elkészült a Heves Város Gyer-
mekjóléti Központja és Családsegítő 
Szolgálat Alapító Okirata.

A döntésben szerepet játszott az is, hogy a 
kistérségi társulás gesztor települése He-
ves, illetőleg a munkaszervezetet is a He-

vesi Közös Önkormányzati Hivatal bizto-
sítja. Így a társuláson belül nincs értelme, 
valamint gazdaságilag sem észszerű a csa-
ládsegítő feladatok önálló intézményi ke-
reteken belüli biztosítása.  A társulás tagjai 
az ülést követően nyilatkoztak arról, hogy 
a kötelező önkormányzati feladatot jelentő 

családsegítő szolgálati feladatokat hogyan 
kívánják ellátni. A kapott válaszok alapján 
került meghatározásra az újonnan létreho-
zandó intézmény feladat-ellátási területe, 
mely Átány, Erdőtelek, Hevesvezekény, 
Kisköre, Pély, Tarnabod, Tarnaszentmik-
lós, Tarnazsadány, Tenk és Tiszanána tele-
püléseket öleli fel.

Az új intézmény a régi székhelyén mű-
ködik tovább, így vélhetőleg egyszerűbb 
lesz a működési engedélyeztetési eljárás 
lefolytatása, illetőleg a változatlan szemé-
lyi és tárgyi feltételeket biztosításával ga-
rantálható a megfelelő szakmai környezet. 
A szervezet vezetői státuszának betöltése 
pályázati eljáráshoz kötött, ezen feladato-
kat 2017. március 31-ig továbbra is Szabó 
Sándorné látja el. 
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A béremelés és az adócsökkentés 
évei következnek

Egyre több a rendezett udvar: 

A díjakat és a nyeremények az év utolsó soros testületi 
ülésén Sveiczer Sándor polgármester és Kovács Ist-
ván képviselő adták át.  

A cím alapítását és adományozását azon cél vezé-
relte, hogy a lakosság aktív bevonásával a város köz-

területei rendezettebbé váljanak. Másrészt azok az ingatlantu-
lajdonosok, akik a saját akaratuk révén sokat tesznek lakókör-
nyezetük csinosításáért, tisztaságáért, elismerésben részesülje-
nek. Ezáltal is ösztönözzünk egy olyan „versenyt”, amelyben 
az egyéni „győztesek” mellett az egész közösség nyertese lehet 
– emelte ki Kovács István képviselő.

A Városüzemeltetési Bizottság elnöke hozzáfűzte: „A 2016. 
évi kiírásra az előző évhez képest jóval több (33) ingatlantu-
lajdonos pályázott, amely megerősíti a kezdeményezés létjo-
gosultságát és a pályázat közösségfejlesztő célját is. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel az előző évi 13 cím odaítélésétől 
eltérően, irodánk ebben az évben már 22 pályázónak javasolta 
a „Tiszta Virágos Hevesért” cím odaítélését.”

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság döntése 
nyomán a címet, melyhez a házfalra kitehető plakett, egy év 
kommunális adómentesség és 10.000,- Ft-os mezőgazdasági 
vásárlási utalvány is járt, a következő pályázók kapták:

 
– Víg Istvánné – Gyöngyösi út 144.  
– Göczőné Simon Lilla – Széchenyi István út  
– Vereb Zoltánné – Batthyány út 130.  
– Kovács Lászlóné – Május 1. út 69.  
– Morvainé Kristóf Mária – Vásártér út 18.  
– Balassáné Juhász Judit – Baross Gábor út 17.  
– Lakatosné Danyi Tímea – Fő út 84.  
– Balázs Ferenc – Dózsa György út 82.  
– Vass László – Pozsonyi út 3.  
– Ballagóné Tóth Barbara – Madách utca 33.  
– Steczina Károly – Rózsahegy 9.  
– Haár Károlyné – Munkácsy út 7.  
– Budainé Varga Márta – Mátyás király út 18.  
– Fekete Józsefné – Bajcsy út 23.  
– Morvainé Arlett Éva – Május 1 út 38.  
– Magyarné Birta Erzsébet – Bernáthegy út 64.  
– Dr. Ózsvári Lászlóné – Bartók Béla út 18.  
– Papp Judit – Kölcsey út 26.  
– Berecz Kálmán – Bródy Sándor út 4.  
– Tóth Sándorné – Alkotmány út 1.  
– Tóth Imre és Tóth Imréné – Gárdonyi út 18.  
– Gönczi Györgyné – Szent István utca 9.  

Gratulálunk az elismeréshez és reméljük, hogy a jövő-
ben még több hevesi házra kerül ki a legszebb udvart jelző 
plakett és egyre vonzóbb, virágosabb lesz városunk!

22 takaros városlakót 
jutalmaztak ebben az évben

Folytatás az 1. oldalról
A mögöttünk hagyott eszten-

dő nagyon dolgos volt. Sokszor 
az eredmények nem látszanak 
eléggé, hiszen ilyenkor készítjük 
elő a következő időszak fejlesz-
téseit. De azok a tervek, melyek 
már megvalósultak, rávilágíta-
nak arra, hogy milyen dinami-
kus fejlődési pályára állt Heves.

Néhányat megemlítve: 31-
es út, járóbeteg szakellátó, in-
tézményi felújítások, energeti-
kai fejlesztések, iskolák, óvo-
dák szépültek meg, és az önkor-
mányzat épülete is új külsőt ka-
pott. Mindezek mellett elindult 
a börtön-beruházás, hamarosan 
felépül az intézmény, s ezzel 
munkahelyeket teremtünk a he-
vesi fiataloknak, családoknak, 
a környéken élőknek. Visszate-
kintve tehát úgy vélem, hogy ez 
eredményes, szép év volt.

S hogy mit hoz a jövő? A 
sok munkának, melynek során 

előkészítettük a pályázatokat, 
projekteket, hamarosan látvá-
nyos eredménye lesz. Néhány 
döntés már most megvan: ke-
rékpárutat építünk Tarnamérá-
ig, Hevesen a teljes kerékpá-
rút-rendszert felújítjuk, a kö-
vetkező lépésben szeretnénk 
megépíteni Kisköréig a kerék-
párutat, és nem titok, hogy Ten-
ken és Erdőtelken keresztül pe-
dig előbb-utóbb megvalósul a 
Mátra felé, a Tarna mentén a 
kerékpárút-rendszerhez való 
csatlakozás is.

Munkahelyeket teremtünk, 
építjük az ipari üzemet, mely a 
város Tenk felőli oldalán lesz. 
És mint említettem, a bör-
tön-projekttel közel 250 új mun-
kahely jön létre, és bízunk ben-
ne, hogy ezzel nem állunk meg, 
s növelni tudjuk a munkahelyte-
remtő beruházások számát.

Van Hevesen – a Zeneisko-
lán kívül is – több olyan intéz-

mény, ami még felújításra vár, 
ezeket szeretnénk fejleszteni.

Megnyitjuk Kő Pál művész 
úr múzeumát, ehhez rendbe 
tesszük az ún. Halász-kastélyt, 
és természetesen a Sakkmúze-
um is megújulás előtt áll.

Ne feledjük a strand kérdé-
sét sem, hiszen folyamatosan 
dolgozunk azon, hogyan tudjuk 
elindítani. Még egyelőre nincs 
meg a teljes finanszírozás, de 
egy része már biztosított.

Több olyan gondolat, ötlet 
van még, ami a város fejlődését 
eredményezi, de ez maradjon 
egyelőre a jövő titka.

Megragadnám az alkalmat, 
hogy megköszönjem a Hevesen 
és Heves környékén élőknek a 
segítségét, a támogatását, hi-
szen ez mindig nagyon jólesik, 
és persze összefogásban rejlik 
az erő. Így tudunk előrejutni, 
fejlődni és sikeresen munkál-
kodni egy élhető városért. Bí-

zom benne, hogy ez a követke-
ző évben is így történik.

A környék pedig kapcsolódik 
Heveshez, mint járásközponthoz. 
Azok a települések, amelyek a 
térségben helyezkednek el, ösz-
szetartóak, mert tudják, hogy 
csak együtt tudnak előrelépni. Jó 
a kapcsolatom a polgármesterek-
kel, segítjük egymás munkáját, 
közösen ezt a fejlesztési tenden-
ciát tovább tudjuk vinni.

A magam részéről, még egy-
szer nagyon szépen köszönöm 
az együttműködést, köszönöm 
szépen, hogy befogadtak, el-
fogadtak, s látják azt, hogy jó 
a szándékom, építeni, segíteni 
szeretnék.

A térségben élő családoknak 
áldott,  szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kí-
vánok! Váljon valóra minden, 
amit a jövő évre elterveztek!” – 
tájékoztatta a Hevesi Híreket or-
szággyűlési képviselőnk.

Heves városa a körforgalom építésének pillanatában. A 31-es 
főút pályázatának támogatásáról a Magyar Közlöny 2015. évi 

24. számából értesült a jelenlegi városvezetés.

A szakellátó felújítása 2015 elején kezdődhetett el, miután 
kormányzati döntés született az induláshoz elengedhetetlen 

plusz-támogatás, a hiányzó közel 100 millió forint odaítéléséről.

Fotó: BGStUDIo

A „Tiszta, virágos Hevesért” cím elnyerésére ebben az 
esztendőben is pályázatot hirdetett Heves Város Önkor-
mányzata. 2015-ben 13, az idén azonban már 22 pályázó 
kapta meg a házfalra kitehető plakettet, melyhez egy év 
kommunális adómentesség és 10.000,- Ft-os mezőgazda-
sági vásárlási utalvány is társult.

Szabó Zsolt: Visszaadjuk 
a munka becsületét, 2018-
tól már 180 ezer forint fölé 
emelkedik a szakmunkás 
minimálbér, Európát tekint-
ve pedig Magyarországon 
lesz a legalacsonyabb a tár-
sasági adókulcs.

J
elentősen emelkedik a 
szakmunkás minimál-
bér, a béremelésekért 
adócsökkentésre szá-
míthatnak a munkálta-

tók – mutatott rá hatvani sajtó-
tájékoztatóján a jövő évtől ér-
vénybe lépő gazdaságélénkítő 
intézkedésekre Szabó Zsolt ál-
lamtitkár, térségünk országgyű-
lési képviselője.

A cél, hogy visszaadják a 
munka becsületét, egyben nö-
veljék az ország gazdasági ver-
senyképességét Európa legala-
csonyabb társasági adómérté-
kével, amely jövőre 9 százalék-
ra mérséklődik.

A kormány elment a fa-
lig: így a minimálbér jövőre 

127.500 forint lesz, egy évre 
rá 138.000. 2018-tól pedig már 
180 ezer forint fölé emelkedik 
a szakmunkás minimálbér, ezek 
jelentős előrelépést hoznak. Ér-
demes lesz Szabó Zsolt szerint 
szakmát tanulni a fiataloknak, 
és várható az is, hogy külföldön 
dolgozó magyarok döntenek 
úgy, hogy hazatérnek.

A béremelések után, aki dol-
gozik, és nem a segélyekre vár, 
biztosítani tudja majd minden-

napi megélhetését, húzta alá 
Szabó Zsolt államtitkár.

A mérleg másik oldalán, a 
munkaadóknál cserébe Európa 
legalacsonyabb társasági adó-
ja lép érvénybe itthon, 9%-kal, 
minden cégnél. A szociális járu-
lék jövőre 27-ről 22 százalékra 
csökken, egy évre rá újabb két 
százalékkal mérséklik, sőt, ha 
meggyőződik a kormányzat ar-
ról, hogy a munkaadók valóban 
meglépik a minimálbér-eme-

lést, még fél százalékpont le-
het a kedvezmény - mutatott rá 
Szabó Zsolt.

A képviselő szót emelt az 
MSZP részéről a kormányzat és 
az érdekképviseletek által kö-
zösen kiharcolt béremelés túl-
licitálása ellen is, és emlékez-
tetett: mialatt a szocialisták a 
csőd szélére vitték az országot, 
elvették a kétkezi munka be-
csületét. Segélyt osztogattak, s 
nem szorgalmazták a minimál-
bér emelését. 

Most viszont adott az erősödő 
magyar gazdaság által biztosított 
háttér. Az új intézkedések célja, 
hogy fenntartható fejlődéssel 
mielőbb európai bért keressenek 
a magyar munkavállalók is, min-
den szinten tovább emelkedhet-
nek a bérek. A következő évek-
ben a GDP-növekedés is 3 szá-
zalékról akár 5 százalékra nőhet, 
szögezte le az államtitkár. Mint 
hozzáfűzte, 12% helyett ma 
4,7% a munkanélküliségi ráta, 
ez a rendszerváltás óta a legala-
csonyabb érték.

Szabó Zsolt: Heves ereje az összefogásban 
rejlik, a fejlesztések folytatódnak
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Százhúsz milliárd forint-
ra lehet pályázni jövőre a 
lakossági energiakorsze-
rűsítési programban – je-
lentette be Szabó Zsolt fej-
lesztés- és klímapolitikáért, 
valamint kiemelt közszol-
gáltatásokért felelős állam-
titkár.

A társasházak legfeljebb 7, a 
lakóházak maximum 10 millió 
forintos visszatérítendő támo-
gatást kaphatnak, 10 százalék 
önrész fejében.

Az államtitkár elmondta, 
hogy a kamatmentes hitel sok-
féle épületenergetikai célra, 
könnyített feltételekkel vehető 
fel. A vissza nem térítendő tá-
mogatások esetén sokkal szigo-
rúbbak a feltételek, emellett a 
kétféle támogatás nem zárja ki 
egymást. A kamatmentes hitel-
lel ki lehet majd egészíteni az 
Otthon Melege program pályá-
zatát is – tette hozzá.

Tájékoztatása szerint a pá-
lyázati kiírás várhatóan decem-
berben, de legkésőbb jövő janu-
árban jelenik meg.

A pályázati felhívás 2022-ig, 
illetve a forrás kimerüléséig lesz 
nyitva. A teljes összeg 75 száza-
lékát igényelhetik családi házban 
élők, 25 százalékát a társasházak 
és lakásszövetkezetek. Családi 
házak esetében 1-10 millió forint 
közötti, társasházaknál lakáson-
ként 1-7 millió forint közötti ösz-
szegre lehet pályázni.

Kiemelte: a visszatérítendő 
támogatás igényelhető szinte 

minden célra, amivel energi-
át lehet megtakarítani. A beru-
házásokhoz 10 százalékos ön-
rész szükséges, a költségek 90 
százaléka fedezhető a támoga-
tásból.

A szerződés megkötése után 
a tervezett beruházást 18 hó-
napon belül kell megvalósíta-
ni, a törlesztésnél a türelmi idő 
12 hónap, a kamatmentes hitel 
futamideje 20 év is lehet. Az 
igényléseket a Magyar Fejlesz-
tési Bank (MFB) által kialakí-
tott MFB Pontok hálózatában 
lehet majd benyújtani.

Szeretnénk helyben tarta-
ni a fiatal családokat, ezért 
igyekszünk az általuk elvárt 
igényeket lehetőségeinkhez 
mérten kielégíteni, optimá-
lis környezetet teremteni 
számukra is, hogy jól érez-
zék magukat a városban – 
tájékoztatta szerkesztősé-
günket Sveiczer Sándor pol-
gármester.  

M
ajd hozzátette: 
„egyebek mel-
lett ezért újulnak 
meg óvodáink, 
iskoláink, ezért 

épülnek a játszóterek, és majd 
a kerékpárút. A büntetés-vég-
rehajtási intézet létesülése pe-
dig alkalmat teremt arra, hogy 
munkához jussanak fiataljaink. 
Örömmel számolhatok be arról 
is, hogy több, a városból elköl-
tözött munkavállaló jelentke-
zett a toborzó irodában, akik 
családjukkal együtt jönnének 
vissza Hevesre.”

Az idei utolsó játszótér-be-
ruházás helyszínén, Hevesen a 
Széchenyi úti lakótelepen a ki-
sebb és a nagyobb gyermekek 
számára is igyekeztek hasznos 
és érdekes játékokat telepíteni.

A polgármester kiemelte: 
ez a sportcsarnok, valamint a 
Bethlen és a Zrínyi úti lakóte-
lep melletti új gyermek-közös-

ségi terek után, a harmadik ját-
szótérfejlesztés a városban.

Az önkormányzat dolgozói 
telepítették a játékokat az esz-
közöket szállító cég szakmai 
felügyelete mellett, így ezen is 
meg tudtak takarítani forrást a 
városban, s további játékokat 
sikerült vásárolni a pluszpénz-
ből.

A közterületeken túl az 
óvodák közül két helyen már 
ugyancsak volt fejlesztés, és 
még két helyre terveznek – ha 
nem is komplett új játszótereket 
-, de új játékokat mindenképp.

Játszóterekre egy év alatt közel 
20 millió forintot fordítottak He-
vesen, az eszközök jó minőségű-
ek. A családok régi álmát sikerült 

megvalósítanunk, hiszen hosszú 
évek után végre a gyermekek szá-
mára is épülnek közösségi terek – 
mutatott rá Sveiczer Sándor.

Egy év alatt közel 20 milliót 
fordítottak játszóterekre

Folyamatos a családi házak korszerűsítésére 
beérkezett pályázatok elbírálása

120 milliárdos 
keret energetikai korszerűsítésre

A játszóterek védelme érdekében egyrészt született egy rendelet, ami 
egyfajta keretet ad a játszóterek használatának. 

Természetesen a térfigyelő kamerák beszerzésére  vonatkozó jövő 
évi  pályázatok kapcsán szintén felmerült az, hogy az elmúlt időszak 
rongálásai miatt mindenféleképpen kell majd kamerarendszert telepíte-
ni a játszóterek környékére is, hogy tetten lehessen érni a rongálókat.  

Remélhetőleg a jövő évi pályázatokból nyerhető források  erre is 
lehetőséget teremtenek!

Infrastrukturális fejlesztések 
a hevesi sportéletben

A leginkább látványos ered-
mény a sporttelep kerítésének 
megújítása mellett, két mű-
füves focipálya megépítése 
volt: az egyik a hevesi Sport-
csarnok mellett létesült, mely 
lelátóval és pályavilágítással 
együtt került átadásra, a mási-
kat pedig a Körzeti Tagiskola 
területén bocsátották novem-
berben a diákok rendelkezé-
sére.

Az új focipályák létre-
hozása a tömegsport, a he-
lyi labdarúgó tradíciók és 
az utánpótlás nevelése miatt 
kiemelt feladat volt a hevesi 
vezetés számára. Ennek elő-
segítése érdekében az Ön-
kormányzat komoly anyagi 
erőfeszítéseket tett, mintegy 
30% önerőt, 15 millió forin-
tot biztosított a beruházás-
hoz, a többit pályázati for-
rásból fedezte.

A polgármester lapunknak 
elmondta: bíznak benne, hogy 
a beruházás hasznossága tük-
röződik majd abban, hogy fej-
lődni fog  a  lakosság egész-
séges életmódjához szükséges 
helyi sportélet, és kedvező ta-
pasztalatok esetén további pá-
lyafejlesztésekben is gondol-
kodhatnak.

A most átadott műfüves 
futballpályákon túl, szintén 
pályázati pénzek felhaszná-
lásával, lendületet kaphatnak 
majd egyéb sportágak, szaba-
didős tevékenységek fejlesz-
tései is. 

Ilyen például egy szaba-
didőpark létesítése, aztán a 
street-fitness vagy a tenisz, 
melyekkel kapcsolatban már 
beadták a pályázatokat. Eze-
ken túlmenően szintén látvá-
nyos eredménye lesz majd a 
hevesi sportinfrastruktúra fej-
lődésének a kerékpárút hama-
rosan elkezdődő építése.

Ezzel kapcsolatban 
Sveiczer Sándor arról tájékoz-
tatott, hogy a kerékpárút-pro-
jekt jelenleg a tervezési fázis-
ban van, a konkrét kivitelezés 
a sikeres közbeszerzést köve-
tően, tavasszal indulhat. A ke-
rékpárút nyomvonala Heves-
ről kiindulva a 16 km-re lévő 
Tarnaméráig tart majd,  Boco-
nád érintésével.

Közel ezer ingatlan tulaj-
donosa, több mint 1,8 mil-
liárd forint összértékben 
nyert vissza nem térítendő 
támogatást a családi házak 
korszerűsítésére irányuló 
alprogram első körben be-
nyújtott pályázatairól meg-
született döntés értelmében 
– közölte Szabó Zsolt fej-
lesztés- és klímapolitikáért, 
valamint kiemelt közszol-
gáltatásokért felelős állam-
titkár.

Az 5 milliárd forint keretösz-
szeggel meghirdetett alprog-
ram keretében hagyományos 
technológiával 1996 előtt épült 
és 1995. december 31-ig ki-
adott építési engedéllyel ren-
delkező, egy lakásos, legfel-
jebb 135 m2 fűtött alapterületű 
családi házakra nyújtható visz-
sza nem térítendő támogatás.

A legtöbben szigeteléshez, 
nyílászárók cseréjéhez és a fű-

tés korszerűsítéséhez kértek tá-
mogatást. 

Az elbírálás folyamatos, így 
hamarosan újabb pályázatok ré-
szesülhetnek támogatásban.

A kormány számára alap-
vető fontosságú, hogy olyan 
programokkal támogassa a 
családokat, amelynek kö-
szönhetően a háztartások 

energiafelhasználása érzékel-
hető mértékben csökken. A 
2014 szeptemberében indult 
Otthon Melege Program ed-
dig közel 23 milliárd forint 
keretösszegben biztosított tá-
mogatást, melynek eredmé-
nyeként mára több mint 125 
ezer háztartás energiahaté-
konysága javult.

A 2016-os év sikeres pályázatokat, majd - részben ennek 
köszönhetően - eredményes és jelentős infrastrukturális 
fejlesztéseket hozott Heves sportjának, sportéletének.

képünk IllUSztrácIó
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Az idei utolsó játszótér-
beruházás helyszínén, 

Hevesen a Széchenyi úti 
lakótelepen a kisebb és 

a nagyobb gyermekek 
számára is igyekeztek 

hasznos és érdekes 
játékokat telepíteni
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Az utolsó akadály is elhárult: 
indulhat a börtön építése

Kiemelt figyelem és érdeklődés 
kíséri Hevesen, már a pályázat 
elnyerése óta azt a nemzetgaz-
dasági szempontból is kiemelt 
nagyberuházást, mely kedvező 
hatásaival jelentősen befolyásolja 
a jövőben a térség infrastruktú-
ráját és foglalkoztatási helyzetét. 
Sveiczer Sándor polgármesterrel 
beszélgettünk a hevesi bünte-
tés-végrehajtási intézet megépíté-
sének jelenlegi állásáról.

Hevesen érthető módon, a kö-
zérdeklődés középpontjában áll az 
úgynevezett börtön projekt, hiszen 
hosszú idő óta ez az egyik legje-
lentősebb és legnagyobb hordere-
jű beruházás a városban, melynek 
fontos szerepe lesz a térségben 
gazdasági és foglalkoztatáspoliti-
kai szempontból is. Így természe-
tes, hogy mindannyiunk érdeke 
a létesítmény mihamarabbi mű-
ködtetésének elindulása. Minde-
mellett kiemelt kormányzati pro-
jekt is, emiatt megkülönböztetett 
figyelem övezi a Belügyminiszté-
rium részéről. Az önkormányzat a 
projekt fontosságának tudatában, 
a várakozásoknak is megfelelni 
igyekezve törekedett elhárítani a 
megvalósulás útjából a jogi és ad-
minisztratív akadályokat.

A beruházást illetően az ön-
kormányzat feladatainak utolsó 

állomása volt, hogy a képvise-
lő-testület módosítsa, és végle-
ges formába öntse a helyi építési 
szabályzatot, ennek eredménye-
képpen létrejöhet Heves belterü-
letén a 3903 helyrajzi számon a 
büntetés-végrehajtási intézet.

Ez a folyamat meglehetősen 
hosszú volt, már a nyár elején in-
dult a szabályozási terv módosí-
tásának megvitatása, figyelembe 
kellett venni építészeti és bizton-
sági szempontból bizonyos vé-
dőtávolságokra vonatkozó kitéte-
leket, melyeket a képviselő-tes-
tület egyhangúan támogatott és 
megszavazott.

Ezzel minden akadály elhá-
rult Heves város részéről a bör-
tön megépítése előtt, és jelenleg 
zajlik a Belügyminisztérium és a 
büntetés-végrehajtás fennható-
sága alatt a börtön megépítésére 
kiírt közbeszerzési eljárás.

A munkálatok előreláthatólag 
jövő év márciusában indulhat-
nak el.

Újabb lépés a szennyvízberuházás 
megvalósulásának útján

Nemrég tárgyalt a hevesi grémium a jövőben megvalósuló 
2 milliárdos szennyvízberuházásról, melyről előzetesen már 
beszámoltunk. A testület tagjai rendkívüli ülésen döntöttek a 
konzorciumi megállapodásról, mely a támogatási kérelem be-
nyújtásához, a támogatási szerződés megkötéséhez, valamint 
a projekt-előkészítési feladatok elvégzéséhez szükséges. 2017 
második felében elkezdődhet a tényleges építkezés Hevesen.

Településünk önkormányzata 
szeptemberben döntött arról, hogy 
Heves város szennyvízelvezetési - 
szennyvíztisztítási fejlesztésének 
megvalósítása érdekében konzor-
ciumi megállapodást köt a NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft-vel. 

A társaság legfontosabb felada-
ta, hogy szakmai támogatást, tájé-
koztatást nyújtson, illetve tanács-
adási feladatokat lásson el az érin-
tett beruházások kedvezménye-
zettjei számára. Nyomon követi a 
projektek szerződéses állományá-
nak alakulását, a szerződések tel-
jesítését, az ütemezéstől való el-
térést és a beruházások pénzügyi 
elszámolását, kapcsolatot tart a 
miniszter és a szakpolitikai fele-
lős irányítása alá tartozó, az adott 
feladat ellátásáért felelős szerve-
zettel, a hatáskörrel rendelkező 
irányító hatósággal, valamint a tá-
mogatást igénylővel, vagy a ked-
vezményezettel.

Az elfogadott konzorciumi 
megállapodás értelmében a pro-
jekt megvalósítására a felek újabb 
konzorciumi megállapodást köt-
nek, amely részletesen szabályoz-

za a Konzorciumvezető és a tagok 
jogait és kötelezettségeit, vala-
mint az együttműködés kereteit a 
projekt végrehajtása során.

Az elmúlt időszakban a társa-
sággal közösen elkészültek a pro-
jekt végrehajtásához szükséges 
dokumentumok. A Kft. felada-
taiból adódóan javasolta, hogy a 
program egyszerűbb, gyorsabb és 
hatékonyabb végrehajtása érdeké-
ben a közel azonos adottsággal, és 
hasonló műszaki paraméterekkel 
rendelkező települések konzor-
ciumot hozzanak létre a projekt 
megvalósítása érdekében. A létre-
jövő konzorcium vezetője az NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiro-
da Nonprofit Kft., tagjai: Solt Vá-
ros Önkormányzata, Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat, Tiszabő 
Községi Önkormányzat és Heves 
Város Önkormányzata. Így a kon-
zorcium tagjainak azonos projekt-
menedzsere, mérnökszervezete és 
kivitelezője lesz.

képünk IllUSztrácIó

képünk IllUSztrácIó

A
z együttműködési 
megállapodás alá-
írásával kapcsolat-
ban és annak hátteré-
ről, Sveiczer Sándor 

polgármester a következőket 
mondta el lapunknak: 

 - Heves számára fontos, 
hogy támogassa a sportot, kü-
lönösen akkor, ha a diákokról 
van szó. Ezen a téren közösek 
a céljaink az egyesülettel, eddig 
is jó kapcsolatot ápoltunk, amit 
most szerződésbe is foglaltunk. 
A hevesi diákok megérdemlik 
a támogatást, hiszen folyama-
tosan jól szerepelnek a verse-
nyeken.

 Hevesen a kézilabdasport 
kiemelkedő eredményei mel-
lett nagy hagyománya van az 
atlétikának is. Örvendetes volt 
látni a 2015/16-os díjátadón, 
hogy Eger után a második leg-
több díjat és kitüntetést a heve-
si diákok kapták. Természete-
sen mindezek az eredmények, 
saját tehetségük mellett, a ma-

gas színvonalú edzői munká-
nak is  köszönhetőek. Az ünnep-
ségen a megyei edzők, „a siker 
kovácsai" is kaptak elismerést, 
akik közül kiemelném Makó 
Nándor alpolgármestert, aki He-
ves város sportját is összefogja.

A HMDSZSE-vel kötött 
együttműködési megállapodás-
tól azt várom, hogy a hevesi 

diákok számára több részvételt 
biztosító lehetőségek révén, a 
hevesi fiatalok az elkövetke-
zendő években minél jobban 
szerepeljenek. Az iskolájuknak, 
Hevesnek és Heves megyének 
hozzanak minél jobb eredmé-
nyeket.  A dicsőség elsősor-
ban a diákoké, hiszen nagyon 
sok lemondás és  idő, valamint  

nagyon sok edzés kell ahhoz, 
hogy valaki megyei, országos, 
vagy esetleg európai versenye-
ken is jól szerepeljen.

Példát tudnak mutatni a többi 
diáknak, hogy igenis van értel-
me ennek a kemény felkészü-
lésnek, a jellemformáló  helyt-
állásnak és ezeknek a nehéz 
versenyeknek, hiszen van ered-
mény.  

 A tömegsport-egyesülettel  
való  együttműködés kiterjed 
olyan kézzelfogható támoga-
tásra is, mint például a hevesi 
önkormányzat tulajdonát ké-
pező sportlétesítmények térí-
tésmentes használata az egye-
sület részére. Az Önkormány-
zat ezenkívül vállalja, hogy 
együttműködik az egyesülettel 
a diákolimpiai rendezvények, 
szakmai hátterének támogatá-
sa, erősítése érdekében, továb-
bá vállalja, hogy közreműködik 
a megyei diákolimpiai döntők 
megvalósításában is.

Anyagilag is támogatni fog-
juk a helyi sportolók érdekében 
a Heves Megyei Diák- és Sza-
badidősport Egyesületet, és ter-
mészetesen minél jobb eredmé-
nyeket kívánunk a következő 
évre a hevesi fiataloknak – zár-
ta szavait Sveiczer Sándor.

Együttműködés 
a hevesi sportolók sikereiért

Az együttműködési  megállapodás aláírására Heves városa és a Heves Megyei Diák- és Sza-
badidősport Egyesület között az elmúlt napokban került sor.  A dokumentumban foglaltak 
értelmében a város kifejezte szándékát és eltökéltségét, hogy támogatja az egyesületet,  elő-
segítve ezzel minél több olyan színvonalas sportrendezvény megszervezését és lebonyolítá-
sát, ahol  a hevesi diákok is meg tudják mutatni tehetségüket és lehetőség nyílik számukra 
a megyei és országos, vagy akár az Európa Bajnokságokon való részvételre.

Bíró Csaba az egyesült elnöke 
és városunk polgármestere aláírták a megállapodást
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Kitett magáért a Mikulás Hevesen: 
1400 csomagot 

osztott szét a gyerekek között

Csodálatos délelőttel kö-
szöntötték a kicsik arcára 
mosolyt csaló játékos ün-
nepet és a rövidesen fehér 
hóval beköszöntő telet He-
ves városában. A bölcsődé-
seket, az óvodákat és az is-
kolákat is végiglátogatta a 
Nagyszakállú. Folytatva a 
két éve elindított kezdemé-
nyezést, az idén ezernégy-
száz mikuláscsomaggal 
szerzett örömet a hevesi 
gyerekeknek a piros kabá-
tos ajándékosztó és segítő-
je, Sveiczer Sándor polgár-
mester. 

Így van ez már ősidők óta, hogy 
az óvodások egyik legjobban 
várt programja minden évben, 
a Mikulás bácsi érkezése.

Most sem volt ez másképp: 
ahogyan megérkeztünk és 
körbenéztünk a szobákban, 
szembetűnő volt, hogy már 
hetek óta készülődtek, régóta 
várták ezt a napot a gyerekek 
és az óvodapedagógusok.

Bár, a naptár szerint hétfőn 
este kellett volna a ragyogóra 
fényesített cipőcskéket kirak-
ni az ablakba, hogy 6-án reg-
gelre kinek-kinek érdeme sze-
rint kellemes meglepetésben, 
vagy éppen virgácsban legyen 
része.

Mivel az idén sok dolga 
volt a Mikulásnak, már 5-én 
(hétfőn) reggel elkezdte mun-
káját és útnak indult, hogy 
minden hevesi kisgyermekhez 
eljuthasson.

Városunk polgármestere 
az idén sem feledkezett meg 
a levélről, amit már hetekkel 
ezelőtt eljuttatott Lappföld-
re. A levélben közölte, hogy 
a hevesi gyerekek mindig jól 
viselkednek, szorgalmasan ta-
nulnak, csodálatosan rajzol-
nak és énekelnek, ezért azt 

kérte, hogy senki se kapjon 
virgácsot.

Lassú, komótos léptekkel 
érkezett meg az intézmények-
be a Mikulás. Köszöntve a 
gyerekeket, minden csoport-
hoz szólt pár szót. Az óvodá-
sok pedig az erre az alkalomra 
tanult énekkel, versekkel üd-
vözölték a vörös kabátos, jó-
ságos apókát.

A messze földről érkezett 
ajándékosztó kérte, hogy a 
gyerekek egyenként sétáljanak 
elé, és mindenkinek átadta a 
jól megérdemelt csomagot.

Bizony mindenkinek, hi-
szen senki sem kapott virgá-
csot! Mert a hevesi gyerekek 
nagyon jól viselkedtek ebben 
az évben is!

Ezután a főtérre sietett, 
ahol az iskolások már nagyon 
várták, s itt újabb két segítője 
akadt: Kovács István és Lányi 
József képviselők. Délután 
bárki találkozhatott a város 
karácsonyfájánál a Nagysza-
kállúval, és aki énekszóval 
vagy verssel  köszöntötte, az 
ajándékot kapott.

– A sikeres kezdeménye-
zés folytatódik a tervek sze-
rint. A helyi képviselő-testü-
let bizonyára támogatni fogja 
a deres szakállú látogatásának 
finanszírozását a következő 
esztendőben is, így 2017-ben 
ismét a nyakába veheti a vá-
rost, a bölcsődéktől, az isko-
lákig – ígérte Sveiczer Sándor 
polgármester, aki az idén is 
elkísérte ajándékosztó útjára 
a Mikulást.

Városunk tisztelt vendége 
dolga végeztével, rénszarva-
sok által húzott repülő szán-
jára pattant és nagy lendület-
tel útnak indult, hogy minden 
gyermek a világon megkap-
hassa végre régóta vágyott 
ajándékát.

Folytatás az 1. oldalról
A varrodában dolgozó lá-

nyok, asszonyok tavaly is nagy 
örömet szereztek a kicsiknek a 
színes PET palack puffokkal, a 
tanévkezdő elsősöknek pedig a 
tisztasági csomagokkal és torn-
azsákokkal. A kezdeményezés 
2016-ban is folytatódott: váro-
sunk önkormányzata az idei ka-
rácsonyon számos hasznos és 
tetszetős tárggyal lepi meg te-
lepülésünk legkisebbjeit. A He-
ves Városi Óvodák és Bölcsőde 
Köznevelési Intézmény minden 
tagóvodájában a fa alá kerülhet 
a sok-sok meglepetés.

„Még a nyár folyamán kérte 
Sveiczer Sándor polgármester 
úr, hogy írjuk össze, mire len-
ne szüksége tagintézménye-
inknek. Jó sokat „ötleteltünk”, 
hiszen amellett, hogy nagyon 
időszerű volt már a régi, el-
használódott textíliák cseréje, a 
foglalkozásokhoz is jól jön pár 
új segédeszköz. Így kerültek fel 
a listára törülközők, kéztörlők, 
takarók, párnák, lepedők, bab-
zsákok, de játéktároló kosarak, 
meseszőnyegek és bábok is – 

tájékoztatott Varróné Ungvá-
ri Ágnes. Az intézményveze-
tő asszony hozzátette: Óriási 
segítség ez nekünk, mert saját 
forrásból nem tudtunk volna új 
ágyneműket beszerezni.

Nem csupán gyermeke-
ink örömét szolgálja a nemes 
cselekedet, hiszen egyedül-
álló, hogy pár százezer forint 
anyagköltségből, hosszas, gon-
dos munkával, milliós értékű, 
nagyrészt patchwork techniká-
val készült textíliákkal gazda-
godtak intézményeink. Ismét 
igazolta a varrodai munkacso-
port, hogy az újrahasznosítás 
is teremthet értéket. Köszön-
jük munkájukat!

„A sok szép, színes termék 
mellett, minden intézmény vá-
sárolhatott magának fejlesztő 
játékokat 30 ezer forint érték-
ben, és barkácsoláshoz, ragasz-
táshoz szükséges papírt 10 ezer 
forintért. Úgy gondolom, az 
idei karácsony bőséges ajándé-
kával maradandó élményt nyújt 
majd gyereknek, pedagógusnak 
egyaránt” – mondta Varróné 
Ungvári Ágnes.

Karácsonyi meglepetés a legkisebbeknek: 
hónapok óta készülnek az ajándékok a Start Program varrodájában

Gyermekrajzok szereznek örömet 
a magányos időseknek karácsonykor 

A 2013 óta megrende-
zett rajzpályázatra 
Hatvan, Heves és a 
térség bármely óvo-
dása és kisdiákja be-

küldhette alkotását. A család-
ról, a szeretetről és a karácsonyi 
ünnepről készült képek azok-
nak az időseknek a magányán 
próbálnak majd enyhíteni, akik 
kénytelenek egyedül tölteni az 
ünnepeket.

A Szent Karácsony rajzpá-
lyázat kiállítását Szabó Zsolt, a 
térség országgyűlési képviselő-
je nyitotta meg, aki beszédében 
elmondta: a pályázattal azt sze-
rették volna megmutatni a gye-
rekeknek, hogy ajándékot nem-
csak kapni, hanem adni is jó, és 
hogy az adott ajándék nem fel-
tétlenül anyagi értéke miatt le-
het becses. Egy gyerekrajz ér-

téke ugyanis pénzben nem, de 
szeretetben, törődésben nagyon 
is kifejezhető. A karácsony lé-
nyege, hogy szívből tudjunk 
adni, főleg olyanoknak, akik 
magányosan töltik az ünnepet.

Sveiczer Sándor, Heves pol-
gármestere is köszönetét fejezte 
ki azoknak a gyerekeknek, akik 
igyekezettel és szeretettel ké-
szítették el az időseknek aján-
dékba szánt alkotásokat, bizto-
sítva őket arról, hogy az elmúlt 
évben is nagy örömet szereztek 
vele az egyedül élőknek.

A rajzokból – az elmúlt évek-
hez hasonlóan – egy színes ké-
peskönyv is megjelent: a gye-
rekek és az intézmények ezt a 
könyvet kapták meg emlékbe. A 
nemes cél mellé ez alkalommal 
is számos térségi óvoda és isko-
la állt. A lelkesedésnek köszön-

hetően évről-évre megduplázó-
dik a beküldött rajzok száma, 
és a kezdeményezés mellett fel-
sorakozó támogató szervezetek 
száma is folyamatosan növek-
szik. A Hevesi Járásból közel 
600 alkotás, huszonkét intéz-
mény óvodásainak és kisiskolá-
sainak a munkái kerültek ebbe 
a valóban nagyon színvonalas 
kiadványba.

Az idei rajzokból megrende-
zett tárlatnak Hevesen a Római 
Katolikus Plébánia aulája adott 
otthont, amely zsúfolásig meg-
telt a járásból érkezett gyere-
kekkel, szüleikkel, és a pályá-
zat lebonyolításában részt vevő 
pedagógusokkal. A vendégeket 
a Csillagbojtár Kft. nevében 
Erdészné Turcsányi Katalin kö-
szöntötte, majd Bonyár Judit és 
Hűvösvölgyi Péter zeneművé-

szek muzsikája varázsolt egy 
kis melegséget a zúzmarás dé-
lelőttbe.

A rendezvény tartogatott 
egyéb meglepetést is: a Szent 
Gellért Katolikus Általános Is-
kola Harmónia Alapfokú Mű-
vészeti Iskolai színjátszói betle-
hemes műsorral készültek, amit 
legelőször ezen az ünnepségen 
mutattak be.

A színjátszók előadása után, 
Halassy Csilla szobrászművész 
beszélt a betlehemi jászolkészí-
tés történetéről. Ezután azok az 
alkotók részesültek oklevélben, 
akik az „Itt állok jászolod fe-
lett” címmel meghirdetett pá-
lyázatra küldték be különböző 
technikával elkészített munkái-
kat. Látványos és ötletes jászo-
lokat tekinthettek meg az ér-
deklődők, akiket a szervezők a 
rendezvény végén forró teával 
és szaloncukorral kínáltak.

A Szent Karácsony rajzpá-
lyázat kiállítása január közepé-
ig a Belvárosi Római Katolikus 
Templomban várja a látogatókat.

Folytatva egy négy évvel ezelőtti, humánus kezdeményezést, az idén is meghirdették 
a Szent Karácsony rajzpályázatot, amire ez alkalommal – a tavalyi közel kétszerese 
– több, mint 1800 gyermekrajz érkezett. A pályázatot a Polgári Hatvanért Közhasz-
nú Alapítvány és a hevesi Csillagbojtár Kulturális Nonprofit Kft. hirdette meg, Szabó 
Zsolt államtitkár kezdeményezésére.

A rajzokból 
egy színes 

képeskönyv 
is megjelent

A rajzpályázat 
kiállítását 

Szabó Zsolt 
nyitotta meg

Újrahasznosított anyagokból készült takarók, 
párnák, kéztörlők, lepedők, puffok, 

terítők és játszószőnyegek kerültek a fa alá

Minden óvodás és bölcsis kisgyermeknek 
jut új ágynemű



Heves
a megye névadója

Hevesi Hírek2016. december ünnep 7

A szeretet lángját Szabó Zsolt 
államtitkár gyújtotta meg

Hatalmas karácsonyfa 
ékesíti Heves főterét 

Az idén Alatkáról sem feledkeztek el

Ismét példaértékű összefogásnak köszönhető, hogy egy szé-
pen feldíszített, hatalmas karácsonyfa ékesíti városunk köz-
pontját. Ebben az esztendőben azonban nem csak Heves fő-
terén állították fel mindenki karácsonyfáját, hanem a külte-
rületen elhelyezkedő városrészen, Alatkán is.

Az Egererdő Zrt. ajándéka az a 
méretes és formás fenyő, ami 
Sallai Gábor, Molnár Sándor, 
valamint Csibi Kornél segítsé-
gével került a múzeum mellé. 
Az alatkai fenyőt a közmunká-
sok állították végleges helyére, 
a régi iskola épülete mögé. A 
karácsonyfákra a díszeket rész-
ben – Szőllősiné Rab Sarolta 
tanárnő irányításával – a Szent 
Gellért Katolikus Iskola tanu-
lói, és a Művelődési Központ 
dolgozói készítették.

A diákok gyermeki öröm-
mel, jókedvűen, de felnőttes 
pontossággal öltöztették pom-
pába a hevesiek karácsonyfá-
ját a főtéren, melyre felkerültek 
az ügyes kezek által elkészített 
szebbnél szebb karácsonyfadí-
szek.

Most már teljes Heves főte-
rén és első alkalommal Alatkán 
is a karácsonyi hangulat.

Hagyományteremtő szán-
dékkal, első alkalommal tör-
tént az idén Alatkán az is, hogy 
a városrész adventi koszorúján, 
az ott lakók közösen gyújtottak 
gyertyát, a Kisboldogasszony 
kápolna udvarán. A hatalmas 
méretű koszorú elkészítéséhez 

szükséges fenyőágakat Ma-
gyarné Birta Erzsébet ajándé-
kozta az alatkai közösség szá-
mára – tájékoztatta szerkesztő-
ségünket a körzet képviselője, 
Lányi József.

Úgy gondolom, hogy a kará-
csony nemcsak egy meghitt 
családi esemény, hanem kö-
zös ünnepünk is. Ezért készül-
tünk mi is lelkesen, hogy a la-
kókkal közösen tudjunk az ün-
nepre hangolódni – fogalmazott 
Sveiczer Sándor polgármester.

November végétől ugyanis, 
négy héten át minden hétvé-
gén ünnepélyes keretek között 
gyújtottuk meg az adventi ko-
szorú gyertyáit a zenepavilon-
nál, együtt a hevesiekkel – tette 
hozzá.

Mindemellett közel 1400 
mikuláscsomagot osztottunk 
szét bölcsődés, óvodás és is-
kolás gyermekeink között, va-
lamint már elkészültek a kará-
csonyi ajándékok, melyekkel 
nyugdíjas lakóinkat örvendez-
tetjük meg – emelte ki a polgár-
mester.  

Felragyogott a negyedik, 
a szeretet lángja is Heves 
adventi koszorúján. Meg-
tisztelve városunkat, Sza-
bó Zsolt államtitkár, tér-
ségünk országgyűlési kép-
viselője gyújtotta meg az 
utolsó gyertyát. Az apró 
láng immár társaival együtt 
égve szimbolizálja a növek-
vő fényt. Amikor az utolsó 
gyertya tüze is fellobban, 
eszünkbe juthat a napkeleti 
bölcseket vezető betlehemi 
csillag ragyogása, és az év 
legszebb, legbensőségesebb 
ünnepének, karácsonynak 
az érkezése.

„Mikor meggyújtjuk az utolsó 
gyertyát és rátekintünk a láng-
ra, akkor mindig eszünkbe jut 
néhány gondolat. Gondolunk 
a hitünkre, a reményeinkre, és 
a szeretteinkre. Hitünk, mint 
ahogyan ez az apró láng, fölfe-
lé tör mindig. Hitünk az, hogy 
jobb lesz a holnap, szebb lesz 
minden, és álmaink megvaló-
sulnak. Ahogy a gyertya láng-
ja magához tér egy-egy fuvallat 
után, reményeink sem alszanak 
ki soha. Ilyenkor szeretteinkre 
is gondolunk, hiszen a szere-
tet, mellyel családunk, baráta-
ink felé fordulunk, ugyanolyan 
meleg. A szeretet hőmérsékle-
te nem mérhető, de az érzés, a 

tudat, ott van bennünk”- kezd-
te Szabó Zsolt ünnepi köszön-
tőjét.

„Talán a legszebb, a szívünk-
höz, lelkünkhöz legközelebb 
álló ünnep a betlehemi születés-
nek az ünnepe, amelyre minden 
évben emlékezünk. Azt kívá-
nom, hogy a hevesieknek min-
den nap legyen a születés ünne-
pe. Legyen egy jó gondolat, egy 
ötlet, egy megvalósításra váró 
feladat, egy építendő út, egy 
felépítendő épület, egy család, 
amely összetart egész évben, 
és ha baj van, akkor összezár, a 
gyerekeink, az unokáink, akik 

biztonságban, békében fel tud-
nak növekedni, a megélhetés, a 
család biztonságos léte, mind-
mind olyan gondolatok, melyek 
kötődnek a karácsonyhoz. Így 
advent utolsó vasárnapján kívá-
nom, hogy minden álmuk, amit 
karácsony ünnepén kérnek, va-
lósuljon meg! Legyen békesség 
minden családban, hiszen arra 
készülünk, hogy együtt tudjunk 
örülni és szép karácsonyi ünne-
pünk legyen.” Ezekkel a gon-
dolatokkal kívánt városunk la-
kóinak áldott, békés karácsonyt 
és boldog új évet országgyűlési 
képviselőnk.

A hagyományokhoz híven, 
az idén is minden hevesi ré-
szese lehetett a Zenepavilon-
nál elhelyezett koszorún lévő 
gyertyák meggyújtásának, 
s most lezártuk a várakozás 
időszakát. Gyermekeink ze-
nés műsora, valamint a Ke-
resztelő Szent János Kórus 
koncertje tette teljessé ezeket 
a feledhetetlen eseményeket, 
meghitt pillanatot csempész-
ve az ünnepvárásba, és alkal-
mat adva arra, hogy valóban 
egy igazi, összetartó közösség 
tagjainak érezhessük magun-
kat.

„Biztonságos tél” címmel hirdetett rajzpályázatot a Heves Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága, melyre december 2-ig, bűn- és 
baleset-megelőzési témában várták az alkotásokat.

A versenyre 4 és 12 év közötti gyermekek pályázhattak rajzaikkal, mely 
közül a zsűri a legjobban sikerült képeket kiválasztotta, majd feltöltötte a HM-
RFK facebook oldalára, ahol december 14-én 10 óráig lehetett rájuk szavaz-
ni. A legtöbb kedvelést kapó rajzok alkotóit a Baleset-megelőzési Bizottság 
jóvoltából ajándékcsomaggal lepik meg 2016. december 19-én Egerben, a 
Heves Megyei Rendőr-főkapitányságon tartandó díjátadón.

A sorrend az alábbiak szerint alakult: 1. hely: Magyar Jázmin Őzike (Eger) 
– 174 like, 2. hely: Lajer Sára (Heves) – 102 like, 3. hely: Szép Olivér (Eger) 
– 43 like

Gratulálunk minden kis alkotónak, köztük a második helyezést elért heve-
si kislánynak, Lajer Sárának!

Hevesi kislány alkotása a legjobb rajzok között
Lajer Sára alkotása

„Advent utolsó 
vasárnapján 

kívánom, hogy 
minden álmuk, amit 
karácsony ünnepén 

kérnek, valósuljon 
meg!”

Már teljes Heves főterén 
a karácsonyi hangulat

Alatka lakóinak első, 
közös adventi koszorúja
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Több mint 100 mikulássapkás diák „flash-
mob” produkciója alapozta meg az adventi 
vásár hangulatát Hevesen. A gyerekek által 
előadott vidám, táncos koreográfiát Szabó 
Imre Tiborné intézményvezető és a Körzeti 
Tagiskola néhány pedagógusa tanította be, 
több héten keresztül.

Az iskola tanulóinak előre szervezett csoportos 
tánca ismét elkápráztatta a közönséget a város 
főterén.

A tavalyi év volt az első, amikor a diákok ki-
vonultak a város szívébe, és villámcsődület for-
májában próbálták még színesebbé varázsolni az 
adventi vásár kínálatát.

Ebben az esztendőben, már minden vállalkozó 
kedvű és táncos lábú gyermeket és felnőttet, is-
kolai osztályokat, munkahelyi közösségeket, ba-
ráti társaságokat várt Heves város főterére a Kör-
zeti Tagiskola december 10-én délután.

Bárki csatlakozhatott a Pilletánc-csoport és a 
tanulók flashmob produkciójához.

Aki a tavalyi, több mint 100 piros süveges gye-
rek és felnőtt pár perces vidám, zenés produkci-
óját látva kedvet kapott, az megtanulhatta egy 
nyilvános VIDEÓ segítségével a táncot, ami az 
idén is fergetegesre sikeredett.

A villámcsődület, mely nagy sikert aratott a 
járókelők körében, egy hatalmas „HAJRÁ HE-
VES” össznépi felkiáltással zárult.

Lenyűgöző flashmobbal lepték meg 
a hevesieket a Körzetis diákok 

A Málta „karácsonyváró” 
ünnepsége Hevesen

Muzsikára, énekszóra toppant be a Mikulás 

2016. december 9-én a Máltai 
Szeretetszolgálat Hevesi cso-
portja Mikulással egybekötött 
karácsonyváró ünnepséget szer-
vezett a római katolikus plébá-
nián, elsősorban azoknak a csa-
ládoknak, gyerekeknek, akik 
valamilyen formában kapcso-
latban vannak csoportunkkal.

A nagy várakozást kellemes 
érzés váltotta fel, mikor azt lát-
tuk, hogy elfogytak a székek és 
egyesek állva hallgatták végig a 
műsort. A Máltai Szeretetszol-
gálat nevében a helyi csoport-
vezető, Ani néni köszöntötte a 
kedves vendégeket, majd Nagy 
István plébános atya tanítását 
hallgathattuk meg az „Advent, 
Karácsony”- ünnepvárásról.

Ezt követően a „Sarkifény” 
hevesi együttes gyönyörű Mi-
kulás és karácsonyi dalai emel-
ték lelkünket ünnepi hangulat-
ba. Végre megérkezett a Miku-
lás bácsi, akit nagy örömmel 
fogadtak a gyerekek. Itt aztán 

olyan igazi zsivaj, örömérzés 
szabadult el, ami miatt mind-
annyiunk lelkét átjárta a szere-
tet. Megható és örömteli volt, 
amikor Csilla néni óvodásai 
verssel köszönték meg a Miku-
lástól kapott csomagot.

Az ünnepséget a Kovács Ká-
roly Pékség, Tóth Tamás Hús-
bolt, Balázs Ferencné és szá-
mos támogató testvérünk ado-
mányából készült szendvicsek 
és sütemények elfogyasztásá-
val fejeztük be. Hála a Jóisten-

nek most is sikerült legalább 
150 gyermeknek és családnak 
egy kis örömet, mosolyt va-
rázsolnunk az arcára, de re-
mélem, a szívébe is! Mindez 
a MMSZ régióközpont (Mis-
kolc) segítsége nélkül nem jö-
hetett volna létre.

Köszönjük minden segítő, jó 
szándékú testvérnek, támoga-
tónak, önkéntesnek és főleg a 
Jóistennek!

Szeretettel a MMSZ Hevesi 
csoportja nevében: Kürtiné Ani

– Régi hagyománya intézmé-
nyünknek, hogy a különböző 
hangszereken tanuló diákok 
műsorral kedveskednek az elő-
képzősöknek Miklós napján. 
Ezekre az alkalmakra – mint 
ahogy a többi zeneiskolai hang-
versenyre is – mindig nagyon 
szorgalmasan és lelkesen ké-
szülnek a gyerekek. Idei ünne-
pi műsorunk december 5-én dé-

lelőtt a boconádi ovisoknak és 
kisiskolásoknak, kora délután a 
Benedek Elek és a tarnaszent-
miklósi általános iskolából ér-
kezőknek, este pedig a mieink-
nek okozott nagy örömet.

A hangszerek bemutatásá-
ra is kiválóan alkalmas zenés 
mese, aminek folyamába a né-
zőtéren ülőket is bevontuk, 
egy szegény kisfiúról, Palkó-

ról szólt, aki még sosem kapott 
ajándékot. Természetesen ő 
sem maradt meglepetés nélkül 
a történet végére, amiben segít-
ségére voltak a jelmezekbe öl-
tözött, sokféle instrumentumon 
játszó tanítványaink – tájékoz-
tatta a Hevesi Híreket Nagyné 
Gulyás Katalin intézményveze-
tő, a mese kitalálója.

A zeneiskolai programok 

mindig értékes és izgalmas 
színfoltjai a városi rendezvé-
nyeknek, alkalmat adva a hang-
szerek könnyed és játékos, 
vagy éppen igényes bemutatá-
sának. Heves és a környék la-
kosságát váró koncertjeiken 
mindig színvonalas produkció-
kat láthatunk.

Nem volt ez másképp most 
sem, hiszen igazán vidám és 
játékos história kerekedett az 
oktatók és tanítványaik munká-
jának köszönhetően, egy derűs 
órát szerezve minden közremű-
ködőnek és hallgatóságuknak.

Hiába érkezett messzi földről, már jól ismeri a hevesi Zeneiskola legkisebbjeit is, hiszen 
hosszú évek óta meglátogatja az előképző 1. és 2. osztályos diákjait. Az interaktív zenés-me-
sés ünnepségen a gyerekek muzsikával és énekszóval várták a Mikulást, aki az idén jó szó-
val, szaloncukorral és gyümölccsel ajándékozta meg őket.

Téli gyermekkönyv-hét 
a könyvtárban

December első hete a téli gyer-
mekkönyv-hét. Országosan saj-
nos kissé feledésbe merül ez az 
ünnep, de könyvtárunk fontosnak 
tartja, hogy a Karácsony köze-
ledtével hangulatos környezet-
ben várjuk a versszerető gyer-
mekeket. Idén is meghirdettük a 
kisiskolások szavalóversenyét, 
amelyen 1-2. osztályos, vala-
mint 3-4. osztályos korcsoport-
ból jelentkezhettek gyerekek. 53 
jelentkező mondhatta el a zsűri-
nek, a közönségnek kedves ver-
sét. Csodálatos élményben volt 
része valamennyi jelenlévőnek, 
hiszen szívet melengető -néha 
sírós, néha nevetős -  előadá-
sokat hallhattunk, láthattunk a     
versmondóktól. 

Az 1-2. osztályos korcsoportban 
a helyezettek a következők lettek:
I. Szilágyi Luca 1. osztályos 
(Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola)
II. Tóth Ferenc 1. osztályos 

(Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola)
II. Vereb Jázmin 2.b. osztályos 
(Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola)
III. Bakos Lili 2.b. osztályos (Kör-
zeti Tagiskola)
III. Godó Vilmos 2.b. (Körzeti Ta-
giskola)
A 3-4. osztályos korcsoport he-
lyezettjei: 
I. Molnár Tamás József 4.b. osz-
tályos (Hevesi József Ált. Iskola)
I. Molnár László 3.b. osztályos 
(Hevesi József Ált. Iskola)
II. Juhász Médi 3.b. osztályos 
(Körzeti Tagiskola)
II. Tóth Balázs 3. osztályos 
(Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola)
III. Pege Loretta 3.b. osztályos 
(Körzeti Tagiskola)
Gratulálunk valamennyi verseny-
zőnek! Köszönjük a felkészítők 
és a zsűri munkáját!

Szóné Kovács Márta 
tagintézmény-vezető

1-2. helyezettek
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Hevesi elismerést hozott az énekes rigók harca 
az Év Természetfotósa pályázaton

Jakab Tibor természetfotóssal beszélgettünk

Már hagyomány, hogy az 
ország legnívósabb pályá-
zatán két, városunkban élő 
természetfotós is betekin-
tést nyújt a bennünket pár 
kilométeres körzetben kö-
rülvevő, de rengeteg szép-
séget és ritka pillanatot adó 
természeti környezetbe. 
Apa és lánya – Jakab Tibor 
és Flóra – 2016-ban is azok 
közé a fotósok közé került, 
akiknek a képei december 
31-ig a Magyar Természet-
tudományi Múzeum falát 
díszítik.

A naturArt, a Magyar 
Természetfotósok 
Szövetsége az idén 
24. alkalommal hir-
dette meg Magyar-

ország és a régió legnagyobb 
természetfotó pályázatát, 
melynek célja hazánk, a Kár-
pát-medence és Földünk ter-
mészeti értékeinek, csodálatos 
tájainak és élővilágának a be-
mutatása. A kiállított képek, 
azon kívül, hogy szemet gyö-
nyörködtetőek, segítenek a ter-
mészetvédelmi és biológiai is-
meretterjesztésben, a társada-
lom szemléletformálásában és 
esztétikai értékítéletének fej-
lesztésében.

Jakab Tibor a „Madarak vi-
selkedése” c. kategória 1. he-
lyezését és a Természetbúvár 
Magazin különdíját nyerte al-
kotásával, míg Flóra képe „Az 
állatok viselkedése” c. kategó-
ria dicséretre méltó minősítését 
szerezte meg.

Tibor, aki szerint a termé-
szetfotózás egy életforma, be-
szélt annak szépségeiről és ne-
hézségeiről, valamint arról, 
hogy mennyivel másabb a digi-
tális korszakban egy-egy pilla-
nat megörökítése, mint az ana-
lóg fényképezés világában.

„Sokan fotóznak a termé-
szetben, de soha nem válnak 
igazi természetfotóssá. Talán a 
kitartás, talán a kreativitás hi-
ányzik ezekből az emberekből, 
de lehet, hogy rosszak a refle-
xeik, vagy csak a testalkatuk 
nem alkalmas erre a célra. Én 
természetfotósnak születtem. 
Persze nem biztos, hogy létezik 
ilyesmi, de már csak hinni ben-
ne is nagyon jól esik. Nekem is-
mernem kell a vadászati techni-
kákat, kicsit el kell sajátítanom 
a katonai dolgokat, és nem árt, 
ha egy picit a madarászathoz, 
és a biológiához is értek. A fo-
tózásnak ez az ága sok lemon-
dással is jár, bár örömmel mon-
dok le pl. az alkoholról, vagy 
a dohányzásról, hiszen ezek 
mind akadályoznának egy jó 
kép megalkotásában.

Az igazán egyedi természet-
fotók elkészítését alapos terve-
zés előzi meg, ami sok idővel, 
türelemmel és megfigyeléssel 
jár, majd amikor rendszert ve-
szünk észre az állatok viselke-
désében, akkor következhet a 
digitális „vadászat”.

1996-ban indultam elő-
ször ezen a pályázaton, abban 
az időben még filmre fotózott 
mindenki. Nem volt rossz idő-
szak, mert az igazán jó termé-
szetfotókat még varázslatnak 
tartották. Akik diára fotóztak 
régen, azok tudják, hogy a he-
lyes expozíció eléréséhez nem 
csak a gépünk automatikájára 
volt szükség. Ma tulajdonkép-
pen bárki tud optimális minő-
ségű képeket készíteni, köszön-
hetően a technika fejlődésének 
és a különböző számítógépes 
programoknak. Ahogy a digitá-
lis módszerek fejlődnek, úgy a 
tanulási folyamatok is felgyor-
sultak, a természetben fotó-
zók száma pedig gyakorlatilag 
megtízszereződött.

Az Év Természetfotósa pá-
lyázatokra 3000 körüli alkotás-

sal neveznek, 13 kategóriában. 
A kiállításra 100-120 képet 
választanak ki, ezek közül „A 
madarak viselkedése” az egyik 
legépszerűbb, talán azért, mert 
nagy hagyománya van a ma-
darászásnak Magyarországon. 
Nagyon örülök, hogy az idén 
sikerült elhozni az első díjat, 
és arra is rettentő büszke va-
gyok, hogy Flóra képe szintén 
a kiállítottak között szerepel. 
Ez azért is jelentős, mert eny-
nyire fiatalon és a gyengébbik 
nem képviselőjeként kevesen 
érnek el ilyen eredményt. Ő 
ugyanúgy felkel hajnalban, és 
képes akár órákig várni moz-
dulatlanul – mínuszokban di-
deregve, vagy hőségben asza-
lódva – arra az egyetlen pilla-
natra, melynek végeredménye 
páratlan, mert megismételhe-
tetlen. És azt gondolom, ez az 
igazi természetfotózás lényege: 
nem manipulálva és megváltoz-
tatva, hanem mindenki számára 
úgy láttatva az élővilág varáz-
sát, ahogyan azt még senki más 
nem tudta.

Jakab Tibor 2012-ben Az ál-
latok viselkedése kategóriában 
az első helyezést érte el Tánc 
kékben című alkotásával, Az 
állatok szemtől szemben kate-
góriában pedig az Ölyv kari-
katúra címmel a második díjat, 
illetve a Humoros felvétel kü-
löndíjat kapta meg az Év Ter-
mészetfotósa pályázaton. De 
Angyalok című fotójával 2011-
ben, sőt, többek között 2015-
ben is ő volt a legjobb állatvi-
selkedés-témában.

Fotó: JAkAB tIDor 

Hét osztály diákjainak tűzték fel a szalagot
2016. november 25-e egy 
különleges nap volt a he-
vesi Eötvös József Refor-
mátus Oktatási Központ 
diákjai, tanárai és a szülők 
részére is. Erre a hétvégé-
re esett advent első hete, 
Katalin nap és számunk-
ra a legfontosabb esemény, 
gyermekeink szalagavató 
ünnepsége.

M
árai Sándor 
így fogalmaz: 
„Van-e érzés, 
mely forróbban 
és sejtelmeseb-

ben megdobogtatja az emberi 
szívet, mint az ünnep és a vára-
kozás izgalma?”

A szülők, rokonok és barátok 
izgatottan gyülekeztek a Heves 
Városi Sport- és Rendezvény-
csarnokban. Az estét Mészá-
ros Ildikó Nagytiszteletű Asz-
szony beszéde nyitotta meg. 
Ebben a tanulókat helyezte kö-
zéppontba, akik kiálltak most 
elénk bátran, felelősségtelje-
sen.  Együd László igazgató úr 

pedig az advent, a család és a 
reformáció alaptételeire emlé-
keztette diákjait. Ezután került 
sor az intézmény vezetőinek és 
az osztályfőnökök szalagjainak 
feltűzésére.

A vendégek fényképezőgé-
peiket aktív készenlétben tart-
va várták az ifjak szalagtűzését, 
hogy megörökítsék azt a pilla-
natot, amikor a végzős diákok 
végérvényesen elindulnak a 
felnőtté válás úján. Hét osztály-
ról és osztályfőnökeikről szólt 

ez az esemény, akik rengeteg 
közös emléket és élményt át-
élve, most együtt zártak le egy 
korszakot.

Érdeklődéssel néztük a több 
hónapos készülődés műsorszá-
mait: a keringőt, a néptáncot, a 
retro discot és a szóló táncot. A 
táncok között megható énekek-
kel, emlékek felidézésével, cso-
dálatos virágcsokrokkal lepték 
meg az osztályok osztályfőnö-
keiket, ezzel köszönve meg az 
évek alatt tanúsított törődést. 

Természetesen a siker sem ma-
radt el, hatalmas tapssal jutal-
mazta a közönség a diákok, ta-
nárok, közreműködők fáradozá-
sait.

A szülők nevében egy szá-
momra kedves gondolattal sze-
retném megköszönni az isko-
la pedagógusainak munkáját: 
„A gyermeknevelés művészet, 
ugyanúgy, mint egy kőből ki-
bontani a benne levő szobrot, 
vagy hegedűből előcsalni a mu-
zsikát, … igazi hivatás, a jövő-
be vetett hit legnemesebb for-
mája.”

Gyermekeinknek pedig kí-
vánom, hogy az érettségi és 
szakmunkásvizsga felé vezető 
úton haladjanak magabiztosan, 
bátran. Hiszen az igazi teljesít-
mény a ti munkátokon fog ala-
pulni. Alapvetően rajtatok fog 
múlni, hogyan használjátok ki 
az élet nagy lehetőségeit. Ké-
pesek lesztek-e megtalálni az 
esélyek és álmok közötti össz-
hangot.

Sok sikert kívánok!
Kozma Péterné
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Hogyan előzhető meg 
a hólyaghurut?
Hölgyeknél sajnos nagyon gyakori beteg-
ség a hólyaghurut, mivel a húgycső csak 
néhány cm hosszú, és a kórokozók nagyon 
gyorsan a húgyhólyagba kerülnek.

A visszatérő hólyaghurutoknak gyakran 
okozója lehet, hogy a betegség kialakulá-
sától való félelemben a kórokozók eltá-
volítása érdekében a tisztálkodásnál nem 
csak a szeméremtájat, hanem a hüvelyt is 
szappannal mossák, illetve naponta 4-5 alkalommal is mosak-
szanak a betegségtől félők. Ezzel a helytelen módszerrel lemos-
sák a kórokozók ellen védelmet nyújtó normál hüvelyflórát és a 
szeméremtáj normál flóráját, mellyel elősegítik a fertőzés gya-
koribbá válását. 

Változó kor környékén jelentkezhet a külső nemi szervek 
és a hüvely szárazsága, mely a kórokozók számára ugyancsak 
kedvező, mert védelem nélkül a húgycsőbe, majd a hólyagba 
jutnak.

Mindkét esetben tanácsos nőgyógyász szakorvossal konzul-
tálni.

Gyakori jelenség az is, hogy akinek sokszor van hólyaghurut-
ja, az nem mer megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztani, 
tartva a kellemetlen alhasi fájdalomtól, vizelési ingertől.  Ezzel 
csak azt éri el, hogy a pangó vizeletben a kórokozók még in-
kább elszaporodnak. Nagyon fontos a napi 2,0- 2,5 liter folya-
dék bevitele, vizelési inger jelentkezésekor pedig el kell menni 
pisilni, nem szabad azt tartogatni.

Számos gyógynövény készítmény is segít a megelőzésben és 
az enyhe hólyaghurutok gyógyításában. Ilyenek a tőzegáfonya, 
medveszőlő levél, cickafarkfű, borsmentalevél és több kombi-
nált gyógytea készítmény.

Amennyiben ezeknek a szereknek a használata nem eredmé-
nyez tünetmentességet, mindenképp fel kell keresni a házior-
vost!  

Dr. Szabó János rovata: 3 perc az egészségért A követendő példa ünnepe: 
a többszörös véradókat köszöntötték

A sokszoros donorokat kö-
szöntötték a Véradók Nap-
ján: 2016-ban Hevesen a 
rekord véradásszámot Mol-
nár László birtokolja, aki 
110-szer adott vért. Ez a nap 
köszönet volt a véradóknak, 
akik minden egyes alkalom-
mal megtapasztalhatják 
a segíteni akarás felemelő 
örömét, és egyfajta biztatás 
mindenkinek, aki eddig még 
nem érezte ennek a cseleke-
detnek a lélekre gyakorolt 
hatását. Meghívott vendé-
geként Sveiczer Sándor pol-
gármester, Gortva József, a 
Magyar Vöröskereszt He-
ves Megyei igazgatója és dr. 
Morvai István, a Magyar 
Vöröskereszt Heves Területi 
Szervezetének elnöke is tisz-
teletét tette a rendezvényen.

A
zok, akik a jeles na-
pon kitüntetést kap-
tak, nemcsak húsz-
szoros, ötvenszeres, 
százszoros véradók, 

hanem lehet, hogy ezerszere-
sek, hiszen az évtizedek alatt 
példamutatással, kedves meg-
szólítással több tíz, vagy akár 
több száz embert buzdítottak 
véradásra. Ez az, amit nem le-
het elég hálával megköszönni.

„Munkánk sikere azon is 
múlik, hogy állami vezető-
ink, az egészségügy dolgozói, 
a szakmai partnerek mennyire 
értik ragaszkodásunkat a vé-
radó mozgalomhoz. Nélkülük 
nincs tere és lehetősége kibon-
takozni az emberi jóakaratnak. 
Viszont példaértékű számomra 
az, hogy ilyen sokan vagyunk 

ma itt, a megyei és a városi ve-
zetés jelenlétével, tetteivel tá-
mogatja a véradó mozgalmat, 
a véradók közösségét! – emelte 
ki köszöntőjében Besenyei Ta-
másné, a Heves Területi Szer-
vezet vezetője.

Morvai István területi elnök 
emléklapok és ajándékok át-
adásával köszönte meg a dono-
rok önzetlen segítségét.

Sajnos, évről-évre egyre ke-
vesebb a véradó itt Hevesen, 
ezért fontos lenne az utánpót-
lás a fiatalok köréből. Példamu-
tatásként a véradók kitüntetése 
egy fiatal, tarnamérai véradóval 
kezdődött, akit az idén köszönt-
hettek először véradáson.

Tízszeres véradásért em-
léklapban részesültek a hevesi 
lakosok közül: Balog József, 
Gyarmati Lászlóné, Konyha 
László, Bálint István, Divald 
Franciska és Török Csaba.

2016-ban érte el a húszszoros 
véradásszámot a hevesi Sári And-
rásné, Szabó Zsolt, Szatló Atti-
la, Tóth Józsefné, Juhász László, 
Laboda Péter, Mészáros Lász-
ló, Nagy Sándor, Sallai Orsolya, 
Szabari Zsolt, Szedlák Szabolcs, 
Pósa József és Tősér Márton.

Oklevelet és a Magyar Vö-

röskereszt ezüst emlékérmét 
vette át huszonötödik véradá-
sa alkalmából Hevesről: Bur-
kus Éva, Farkas László, Harnos 
Attila, Surányi Tünde, Csáki 
János, Fehérné Nagy Magdol-
na, Laskai Attila, Szászi Zsolt, 
Szén István és Zöldi Szabolcs.

A harminc véradáson részt 
vett hevesi véradók: Harnos 
Csaba, Sári László, Szécsi Ist-
ván, Tóth József, Balogh Lász-
ló, Divald József, Háger Jó-
zsefné, Horváth Barbara, Ludá-
nyi Zoltán és Wittib Péter.

Harmincötszörös véradásért 
vehetett át emléklapot a heve-
si: Ficsór Zoltán, Hudák Péter, 
Ivanics Róbert, Kéri József, 
Petneházi László, Vona János, 
Bálint László, Harangi László, 
Kalmár Tamás és Stossék Já-
nos.

Negyvenszeres véradásért 
kaptak emléklapot: Dobi Csaba, 
Farkasné Benda Hilda, Fekete 
István, Juhász Ferenc, Mészáros 
Balázs, Szepesi János, Csepcsá-
nyi Péter és Csomós Sándor Mi-
hályné, hevesi lakosok.

A negyvenöt véradáson 
részt vett hevesi véradók: Ba-
logh Lászlóné, Betembuk Kál-
mánné, Ducza László, Kis 

Sándor, Nagy Zoltán és Sinka 
János.

Ötvenedik véradása alkalmá-
ból oklevelet és ezüst emlékér-
met vehetett át Hevesről: Be-
recz István, Fehér László Sán-
dorné, Fejszés Sándorné, Sza-
bados István, Budai Sándor és 
Szatló István.

Ötvenötször adott vért: 
Csontos Sándor és Madarász 
Sándor.

Hatvanszoros véradásért vett 
át emléklapot: Bácsi Árpád Gá-
bor, Bálint László, Burkusné 
Szilágyi Éva, Darázs György, 
Gigor Béla, Mészáros Géza és 
Sallai Ferencné.

Hatvanötször adott vért: 
Harnos József és Kiss József 
László.

Hetvenszeres véradók: Bóta 
László, Dobi János és Hanzó 
László .

Hetvenötször adott vért: Szé-
csi József és Tóth István.

Nyolcvanötször adott vért: 
Török Jenő András.

2016-ban Hevesen a rekord 
véradásszámot Molnár László 
birtokolja, aki 110-szer adott 
vért, ő azonban sajnos nem tu-
dott részt venni az ünnepségen, 
mert tartalékos katonai szolgá-
latát tölti éppen.

Jubiláló pedagógusok a Hevesi József Általános Iskolában

Így tettek a Hevesi József Ál-
talános Iskola pedagógusai és 
diákjai, akik hetekkel ezelőtt 
megkezdték az ünnepre való 
készülést. Jubilánsaink: Mezei-
né Vass Ágnes és Tuzáné Nagy 
Klára Viola 30 évet, Baliné 
Nagy Rozália 40 évet töltött a 
pedagógusi pályán.

Őket ünnepeltük, Nekik szól-
tak a gyermeki üzenetek, a ver-
sek, a jelenetek, tanítványunk 
élő, hangszeres játéka,  csasz-
tuska az évtizedes munkáról. 
A műsor csattanója a  tanár-di-
ák-vendég közös éneklés volt.

A műsorban szereplő tanulók 
és az osztályok képviselői vi-
rágcsokrokhoz tűzött jókíván-
ságokkal köszönték meg taná-

raik áldozatos munkáját.
Verebélyi Zoltán intézmény-

vezető helyettes úr köszöntő 
beszédében méltatta ünnepelt-
jeinket, végigvezette szakmai 
életútjukat, megköszönve  ki-
váló munkájukat.

Ballagó Zoltán tankerületi 
igazgató úr nem először tisztel-
te meg jelenlétével  rendezvé-
nyünket. Köszöntötte a jubiláló 
kollégákat és elismerően szólt 
a műsorban szereplő gyerekek-
ről, a műsorszerkesztő pedagó-
gusok kreativitásáról.

Az ünneplést emelkedetté 
tette az a személyre szóló meg-
lepetés videó is, mellyel a kol-
légák kedveskedtek az ünnepel-
teknek. A kisfilm felvillantot-

ta azokat a tanórán és iskolán 
kívüli pillanatokat, amelyeket 
együtt töltöttünk tanulókkal, 
munkatársakkal.

Az est további részét kötet-
len beszélgetéssel, fenséges va-
csorával egybekötött kellemes 
hangulatú ünneplés követte. 
Mindez őszi hangulatú aszta-

li díszek és dekoráció között, 
mely a kollégák keze munkáját 
és ötletességét dicsérte.

2016. november 18 -a estéjén 
az “ünnep ünnepies, mély és 
varázslatos rendhagyás” volt.

Gratulálunk Ági, Klárika és 
Rózsika!

Molnárné Szabó Márta

Hevesi körséta 
a Tüdőgyulladás Világnapján

A WHO 2009-ben hirdette meg november közepére a 
Tüdőgyulladás Világnapját, mely napon a  Hevesi Nyugdí-
jasok Egyesülete a betegség elleni küzdelemre  szerette vol-
na felhívni a figyelmet körsétájával.

A tüdőgyulladás az egyik legy-
gyakoribb betegség, különös 
veszélyt jelent a nagyon fiatal, 
vagy idős szervezetre. Legin-
kább jelentkező formája a kö-
zösségben szerzett tüdőgyul-
ladás, amit legtöbbször magas 
láz és hidegrázás kísér. Ezek a 
tünetek azt jelzik, hogy a szer-
vezet reagált a kórokozóra, vé-
dekező mechanizmusa beindult. 
A tüdőgyulladás az egészséges 
immunrendszerű betegnél megy-
gyógyul. A veszélyt a dohány-
zás, a rossz szociális körülmé-
nyek, és a társbetegségek jelen-
tik. Ezek miatt a tüdőgyulladást 
ma is a tíz leggyakoribb, halált 
okozó betegség közé sorolják.

A Tüdőgyulladás Világnap-
ján a megelőzésre hívjuk fel a 
figyelmet, különös tekintettel 
a tünetszegényen fellépő, ala-
csony lázzal, elesettséggel járó 
időskori tüdőgyulladásra, ami 
nehezen felismerhető és a leg-
több halált okozza.

Az őszi, téli hónapokban na-
gyobb hangsúlyt kell helyez-
nünk a szervezetünk ellenálló 
képességét erősítő megfelelő 
táplálkozásra, a helyes öltöz-
ködésre, és a veszélyeztetett 
korúak védőoltására. A finom 
tünetek időben történő felisme-
résével, és a megfelelő kezelés 
elkezdésével tehetünk a legtöb-
bet szeretteinkért.

„Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.
Készülj föl reá, testben és lélekben”  ( Márai Sándor )

A területi ünnepséget támogat-
ta: Heves Város Önkormányza-
ta, a Véradó Mozgalomért Ala-
pítvány és az Országos Vérel-
látó Szolgálat, a Kovács Károly 
Pékség, a Kádár Cukrászda, a 
Nyam-nyam Cukrászda és a 
Szatmári Zöldség-Gyümölcs.
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A legnépszerűbb műsor és a leglefedettebb rádió egymásra talált

Heves FM 93.7

www.radio1.hu /radio1hungary

Töltsd le a Rádió 1 mobil alkalmazását!

Az Ozone FM 
már Rádió 1

A 93.7 frekvencián még 
november 15. előtt az 
Ozone FM-et hallhat-
ták a hevesiek. Mi tör-
tént azzal a rádióval, 

hogy került a helyére a Rádió1?
– A rádiónak csak a neve vál-

tozott, a tulajdonosok, a mun-
katársak ugyanazok maradtak. 
A névváltoztatásra pedig azért 
volt szükség, mert a Rádió1 
jól hangzó név, egy országos 
brand. A budapesti frekvencia 
és az országos média együttese 
erősebb piaci jelenlétet ered-
ményez számunkra, így egysé-
gesen könnyebb értékesíteni a 
termékeinket, mint külön-kü-
lön. Először persze mi is, és a 
hallgatóink is sajnálták a vál-
tást, de mára bebizonyosodott, 
hogy a minőség maradt. A mű-
sorvezetők, a megszólalók és 
a zene is a megszokott stílust 
viszik tovább. Ha egy mondat-

ban szeretném összefoglalni a 
változás lényegét, azt mond-
hatnám: költségcsökkentést, 
bevétel növekedést jelent a cég 
számára. 

– Az országos hálózaton be-
lül mennyi idő jut a helyi stú-
dióknak?

– Négy órában a helyi régi-
ós stúdió adja az adást, heve-
si információkkal, ezen felül 
pedig a reggeli órákban helyi 

hírek, összefoglalók kapnak 
helyet. 

– Az átállás, egészen ponto-
san a november 15-i indulás 
mennyire volt zökkenőmentes?

– Nehéz egy hónap van mö-
göttünk, a hálózatra kapcsoló-
dás nem volt kis munka. Büsz-
ke is vagyok kollégáimra, akik-
nek köszönhetően egy-két hét 
után már tökéletesen működött 
a rendszer. Hevesen ez elsősor-

ban Bálint Judit és Kis Gábor 
műsorvezető-szerkesztőknek, 
Monoczki Mária marketingve-
zetőnek és Kőműves Krisztián 
technikusnak köszönhető. Nél-
külük ez nem sikerült volna. 

– Ha már regionális stúdió, 
érdemes megemlítenünk Coo-
ky-t, aki nem ismeretlen a helyi 
hallgatók előtt.

– Valóban, hiszen ő több 
mint két évtizede Miskol-
con kezdte a rádiózást, a Rá-
dió1-nek köszönhetően pedig 
most visszatért a régióba. 

– A Morning Show rajongói 
sokáig csak találgatták, hol foly-
tatja műsorát a népszerű trió. 
Pénteken azonban robbant a 
bomba: a Rádió1-re költöznek. 

– Igen, örültünk, hogy ben-
nünket választottak, de igazá-
ból megtettünk mindent, hogy 
hozzánk kerüljön ez a reggeli 
műsor. Azt gondolom, ez egy 

jó találkozás: a leghallgatottabb 
rádióműsor, a legnagyobb lefe-
dettségű rádiócsatornánál.

– Már debütált is a hármas. 
Milyen sikerrel?

– Azt tapasztaltuk, a hall-
gatók nagyon örültek nekik, 
megtartották hallgatottságu-
kat, reméljük, ez így is ma-
rad. Igaz, egyelőre nem min-
denhol tudták fogni őket, de a 

világhálón keresztül, appliká-
ciókon többen bekapcsolódtak 
az adásba. A Rádió 1 alkalma-
zásával nemcsak az élő adást 
lehet hallani, hanem a stúdió-
ban lévő kamerák segítségé-
vel beleshetünk a stúdióba is. 
Az alkalmazás a péntek déle-
lőtti bejelentés után nem sok-
kal az App Store letöltési listá-
jának élére ugrott, és azóta is 
ez a legtöbbek által töltött app.

– Az idén számos újítás volt, 
mi a jövő évi terv?

– 2016 valóban az újítások 
éve volt, jövőre a tökéletesítést 
tűztük ki célul, valamint azt, 
hogy megtartsuk a népszerűsé-
günket, és a hallgatók igényeit 
maximálisan kielégítsük. Vala-
mint közelebb is szeretnénk ke-
rülni a közönséghez.

– Az Ozone FM-nek számos 
akciója volt a régióban, elég 
csak a nagy sikerű kamionos 
kitelepülést említenem.

– Ezek megmaradnak, sőt sze-
retnénk bővíteni is ezeket a meg-
mozdulásainkat, Hevesen is.

Szántó Rita

Heves. A Rádió1 eddig sem volt ismeretlen a rádióhallgatók előtt, de hétfőtől még nagyobbat szól: a népszerű Morning 
Show, Reggeli Show néven itt folytatódik. A hevesi hallgatók szerencsések, hiszen a 93.7-en már november 15-től fogha-
tó a Rádió1, így Sebestyén Balázst, Vadon Janit és Rákóczi Ferit nem kellett sokáig nélkülözniük. Erről, és az Oxygen 
Médiacsoporton belüli változásokról is kérdeztük Pénzes Anikó tulajdonost. 

Heves
FM 93.7

Csak igazi 
mai sláger
megy

Kellemes Ünnepeket kíván a Rádió 1 Heves
FM 93.7

Csak igazi 
mai sláger
megy

Rádió1: csak a név változott, a lényeg maradt

Bálint Judit és Kis Gábor 
műsorvezető szerkesztők

A Rádió 1 
hálózat lefedettsége
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II. évfolyam, 9. szám – 2016. december

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, Rádió 1 Heves FM 93.7,

HO TV, www.hatvanonline.hu

Hevesi Hírek
HEVES VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
Összegyűltek a hívek az Er-
zsébet-kápolna 100 éves ju-
bileumán. Az ünnepségen 
Nagy István plébános celeb-
rálta a szentmisét, szomba-
ton délelőtt 10 órakor.

A helyi egyedi vé-
delem alá helye-
zett épületben, már 
évek óta nem volt 
szentmise, ezért is 

tartottuk kiemelkedő alkalom-
nak a jubileumi rendezvényt, hi-
szen végre újra együtt imádkoz-
hattunk Istenhez a kápolnában a 
hívekkel – tájékoztatta szerkesz-
tőségünket Lányi József az egy-
házközség gondnoka.

A kápolna, éppen a Gyön-
gyösi út mellett elterülő teme-
tő középpontjában helyezkedik 
el, mely építésekor a régi és az 
új temetőrész határát jelentette. 
(Az új temetőrészbe 1897-től 
temetkeztek.)

Nevét Árpád-házi Szent Er-
zsébetről kapta, ugyanakkor az 
építtető keresztneve is Erzsébet 
volt.

Felirata is elárulja, hogy Má-
ger István és felesége, Einhord 
Erzsébet építette 1916-ban. A 
házaspár Budapesten élt. 1914-
ben fogtak az építkezéshez, 
az átadást 1916-ra tervezték. 
Azonban közben Máger István, 
majd felesége is elhunyt, a be-
fejezés előtt álló kápolnát meg-

rongálták. Végül 1935-re ké-
szült el a hívek adományából.

A kápolna alatt Mágerék a csa-
lád temetkezőhelyéül sírboltot 
építettek.  Itt helyezték örök nyu-
galomra a házaspárt. Az eredeti 
terv szerint Mágerné szüleit is 
oda akarták elhelyezni a családi 
kriptába, de erre nem került sor. 
A sírbolt lejáratát lerombolták.

A kápolnában Árpád-házi 
Szent Erzsébetet ábrázoló fest-
mény áll.

A kápolnát Heves Város Ön-
kormányzata 2005-ben helyi 
egyedi védelem alá helyezte.

Történelmi háttér: 
Gy. Gömöri Ilona 

néprajzkutató

Ötven éve került felszínre

Heves elásott középkori 
bronzharangja

100 éves az Erzsébet-kápolna 

Heves középkori harangja 
újra emlékezésre hív. Ta-
valy ünnepeltük a harang 
öntésének 550 éves évfordu-
lóját (1465), ebben az évben 
pedig megtalálásának ötven 
éves jubileumáról emléke-
zünk meg. 

1966 őszén váratlan esemény 
dobogtatta meg a Művelődési 
Ház építésén dolgozó emberek 
szívét. Az új épület és a temp-
lom közötti szakaszon, a vízve-
zeték árkának ásása közben egy 
fémtárgyra figyeltek fel a mun-
kások. Az értékes leletet Szabó 
János Győző régész irányításá-
val munkaidő után tárták fel és 
daruval emelték ki a gödörből 
sértetlen állapotban. Ezután a 
Községháza előtt egy kis desz-
ka emelvényre állították, ahol 
az egri Dobó István Vármúzeum 
restaurátorai azonnal megkezd-
ték a harang tisztítását. Itt tekint-
hették meg az érdeklődők, majd 
az egri múzeumba szállították, 
ahol állandó kiállításon mutatták 
be. A harang 1990 szeptemberé-
ben került vissza Hevesre, a ró-
mai katolikus templomba. 

Latin betűs felirata magya-
rul:

„Az Úrnak 1465. esztende-
jében ez a harang Paulus mes-
ter által öntetett a hevesi Szent 
Márton hitvalló tiszteletére”.

A felirat különlegessége, 
hogy szerepel benne az ön-
tés ideje, az öntőmester neve, 
a helység, és az, hogy melyik 
templom számára készült. 

A harangot elődeink a török 
hadak közeledtének hírére rej-
tették el. Ez lehetett 1552, ami-
kor Eger ostromához vidékün-
kön át vezetett a hadak útja, de 
lehetett 1567 is, amikor a hat-

vani bég Hevest pusztította. El-
ásása nem volt egyedi eset. A 
korabeli Magyarország török 
uralom alatt álló részein csak-
nem húsz földbe rejtett harang 
került elő. 

A hevesi harang felidézi vá-
rosunk középkori jelentőségét, 
rangját. Ugyanakkor minősé-
ge, kidolgozottsága arról is ta-
núskodik, hogy Paulus mester 
szakmáját jól értő, képzett ha-
rangöntő volt.

A harang – mint múzeumi 
műtárgy, városunk legjelentő-
sebb történeti emléke- 2006-
ban került a Hevesi Helytörté-
neti Gyűjteménybe, ahol állan-
dó kiállításon tekinthetik meg a 
látogatók. 

Gy. Gömöri Ilona
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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

1. Mennyi alkotás érkezett összesen a „Szent Karácsony” c. rajz-
pályázatra 2016-ban?

    ..............................................................................................
2. Kinek a tiszteletére rendeztek kézilabda emléktornát Hevesen?

    ..............................................................................................
3. Mivel jutalmazták a „Tiszta, virágos Hevesért” címet elnyerő 
pályázókat?

    ..............................................................................................
4. Ki gyújtotta meg Heves adventi koszorúján az utolsó gyertyát?

    ..............................................................................................
5. Hol készültek azok a meglepetések, melyekkel Heves önkor-
mányzata a legkisebbeknek szerzett örömet?

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

Minden kérdésre megtalálja a választ a Hevesi Hírek decemberi 
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: 2017. január 05.
Előző számunk nyertese: 

Németh Mária – Heves, Deák Ferenc út 28. Gratulálunk!

BÖNGÉSSZEN ÉS NYERJEN
KVÍZ

A Hevesi József Általános Is-
kola és AMI Zeneművészeti 
Tagintézménye hatodik alka-
lommal rendezett meg zenei 
műveltségi versenyt növendé-
keinek.

A 2016/2017. tanévben a 260 
évvel ezelőtt született, kiváló 
klasszikus zeneszerzőre, Wolf-
gang Amadeus Mozartra emlé-
keztek, kinek muzsikája örök.

A növendékeink újra nagy-
szerűen teljesítettek és megmu-
tatták, hogy a sok-sok egyéb el-
foglaltságuk mellett még erre a 
versenyre is lelkiismeretesen, 
legjobb tudásuk szerint készül-
tek fel. A program előkészítésé-
ben és lebonyolításában a ne-
velőtestület tagjai, az iskolatit-
kár és a technikai dolgozók is 
részt vállaltak.

E szerint a vetélkedőn a kö-
vetkező eredmények születtek:

1. helyezett: 6. b. osztály 
csapata (Balázs Bálint, Kovács 

Eszter Alina, Lólé József és 
Magyar Gábor). Felkészítő ta-
nár: Nagyné Gulyás Katalin

2. helyezett: 3. osztály csa-
pata (Besenyei Panna Orsolya, 
Csernei Fanni, Kovács Veroni-
ka, Lajer Nóra Krisztina, Misi 
Laura Kimberli). Felkészítő ta-
nár: Balla Lajosné

3. helyezett: 5. b. osztály csa-
pata (Fodor Anikó, Ötvös Do-
minik, Richter Milán, Sárándi 
Petra). Felkészítő tanár: Balla 
Lajosné

A helyezettek jutalma ebben 
a tanévben is a Kádár cukrászat 
által felajánlott három gyönyö-
rű és nagyon finom torta volt.

A díjakat és az oklevele-
ket intézményvezetőnk, Szabó 
Imre Tiborné adta át a győzte-
seknek.

Minden résztvevő kapott egy 
kis emléket, melyről eszébe jut 
majd ez a jó hangulatú, haszno-
san eltöltött délután.

Pitti Katalin csodás hangja 
betöltötte a hevesi templomot

Mindazok, akik 2016. no-
vember 11-én este ott voltak 
a hevesi Belvárosi Római 
Katolikus Templomban Pit-
ti Katalin méltán világhírű 
operaénekes koncertjén, éle-
tük végégig nem felejtik el 
azt az élményt. Az Opera, s 
immár Heves Megye Nagy-
követe szenvedélyes, ihletett 
előadói stílusával, csodála-
tos szopránjával, sodró erejű 
előadásával ragadta el hall-
gatóságát, talán fogalmazha-
tunk úgy is, fölemelte a lel-
küket. 

A zenei élet közvetlen, az 
idősebb korosztály által jól 
ismert csillaga, Pitti Katalin 
Liszt Ferenc-díjas érdemes 
művész mellett az est továb-
bi közreműködője, Hegedűs 
Valér zongoraművész, aznap 
orgonajátékkal örvendeztette 
meg a templom sorait meg-
töltő érdeklődőket.

Az ingyenes koncert a Már-
ton-napi Vigasságok prog-
ramsorozat részeként nyúj-
tott emlékezetes pillanatokat 
a művésznő és a komolyzene 
rajongóinak.

Ki mit tud Mozartról?
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Mátyás Ferenc Emléktorna 

Huszonöt éve a hevesi 
testnevelő tiszteletére

Huszonötödik alkalommal 
került megrendezésre a Má-
tyás Ferenc Serdülő Kézilab-
da Emléktorna, az 1983-ban 
elhunyt Mátyás Ferenc test-
nevelőnk emlékére, a Heves 
Városi Sport-és Rendezvény-
csarnokban. Rendezvényün-
ket megtisztelte ifj. Mátyás 
Ferenc, Sveiczer Sándor He-
ves város Polgármestere, Bíró 
Csaba az MDSZ Egyesület 
Heves megyei elnöke, Szabó 
Imre Tiborné intézményveze-
tő, Tóth Gyula mesteredző.

A rendezvény fő szervező-
je a Hevesi József Általános 
Iskola és AMI Körzeti Tagis-
kolája nevelőtestülete.

Remek hangulatban zaj-
lott az esemény, mivel a tá-
gas csarnok lehetőséget adott 
az iskola 350 sportot kedvelő 
tanulójának a sportszerű, lel-
kes szurkolására, serkentve a 
részt vevő csapatok játékát.

A tornán 4 lány (Körzeti, 
Heves, Vásárhelyi Pál Általá-
nos Iskola, Kisköre, Belvárosi 
Általános Iskola, Jászberény, 
Kemény Ferenc Sportiskolai 
Általános Iskola, Eger) és 4 
fiú (Körzeti, Heves, Szent Gel-
lért Katolikus Általános Iskola, 
Heves, Vásárhelyi Pál Általá-
nos Iskola, Kisköre, Kemény 
Ferenc Sportiskolai Általános 
Iskola, Eger) csapat vett részt.
Lány csapatok eredménye:
1. Hevesi József Általános Iskola 
és AMI Körzeti Tagiskolája,Heves 
Edző: Danczné Galambos Anna
2. Belvárosi Általános Iskola, 
Jászberény Edző: Oláhné Harsá-
nyi Mária

3. Kemény Ferenc Általános Is-
kolai Sportiskola, Eger: Edző: La-
katos Tamás
4. Vásárhelyi Pál Általános Isko-
la, Kisköre Edző: Kovács Márton
LEGJOBB KAPUS: Tóth Boglár-
ka (Heves, Körzeti)
GÓLKIRÁLY: Tóth Gréta (Jász-
berény)
LEGJOBB MEZŐNYJÁTÉKOS: 
Csáki Lilla (Jászberény)

Fiú csapatok eredménye:
1. Kemény Ferenc Sportiskolai 
Általános Iskola, Eger Edző: La-
katos Tamás
2. Vásárhelyi Pál Általános Isko-
la, Kisköre Edző: Kovács Márton
3. Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskola, Heves Edző: Szedlák 
Péter
4. Hevesi József Általános Iskola 
és AMI Körzeti Tagiskolája,Heves 
Edző: Lászkáné Vona Krisztina
LEGJOBB KAPUS: Salamon Gá-
bor (Eger)
GÓLKIRÁLY: Lányi Pál (Kisköre)
LEGJOBB MEZŐNYJÁTÉKOS: 
Bakó Péter (Eger)

A torna fő támogatói: KLIK 
Hevesi Tankerülete, Műve-
lődés-, Szabadidő-, Kultúra 
Alapítvány, Juventus Panorá-
ma Kft.,Heves Megyei Diák- 
és Szabadidősport  Egyesület, 
Heves Városi Sport- és Ren-
dezvénycsarnok, Jagdfeld 
Hungária Kft., Heves Város 
Közös Önkormányzata, Tóth 
Tamás vállalkozó

Gratulálunk minden részt-
vevőnek!

Sándor Istvánné 
tagintézmény-vezető

A téli idény utolsó hazai 
mérkőzésén a juniorok fölé-
nyes győzelmet arattak, míg 
a Heves SE férfi kézilabda 
csapata döntetlent játszott 
december 3-án, a Budaka-
lászi SC ellen. Egy héttel 
később, idegenben szintén 
döntetlennel zárt, így a he-
vesi felnőtt sportolók mér-
lege 11 mérkőzés után: négy 
győzelem, három döntetlen 
és négy vereség, mely pilla-
natnyilag a tabella 8. helyé-
hez elég. A hevesi ifik jelen-
leg szintén a 8. helyen áll-
nak, a csapat nagy részét 
adó EJROK VI. korcsopor-
tos fiú kézilabda csapata pe-
dig az országos elődöntőbe 
jutott!

S
cheili Zsolt edző 
az idény összeg-
zéseként elmond-
ta: „Már a kezdet 
kezdetén látni le-

hetett, hogy nehezebb évad elé 
néz a csapat, és nem lesz olyan 
egyszerű dolgunk, mint tavaly. 
Ez részben az eligazolásból, 
másrészt pedig abból adódott, 

hogy a csoportok átszervezése 
miatt erősebb lett a mezőny. A 
csapatok kicserélődtek, olya-
nok kerültek át másik régióba, 
akik könnyebben verhetőek let-
tek volna. A csapat teljesítmé-
nyére rányomta a bélyegét a 
több hiányzás, és sérülés, emi-
att sokszor tartalékkal kellett 
játszanunk.

Az idény elején két balsze-
rencsés pontvesztéssel kezd-
tünk. A most listavezető Tata-
bánya csapata ellen – talán az 
egyik legjobb meccsünkkel 
– döntetlent harcoltunk ki, vi-

szont Salgótarjánban, felejthető 
játékkal, egy verhető gárdától 
kaptunk ki. 

Sajnos, a teljesítményünkön 
az is rontott, hogy akár mun-
kahelyi, akár egyéb elfoglaltsá-
gok miatt az edzéslátogatások 
sem voltak olyan sűrűk. Néha 
ezek miatt is elveszett egy-egy 
pont. Azért azt ne felejtsük el, 
hogy amatőr sportolókról van 
szó, akik saját szabadidejüket 
áldozzák mind a felkészülésre, 
mind a meccsekre!”

Szoros a középmezőny, mint 
ahogyan az volt tavaly is. A 

4. és a 8. helyen állók között 
már csak 1-1 pont különbség 
van, így egy győzelem, vagy 
egy nem várt vereség előrelé-
pést, vagy súlyos visszaesést 
jelenthet. Összességében a re-
ményektől pár ponttal szegé-
nyebbek vagyunk, de a realitás-
tól nem állunk nagyon messze. 
Úgy gondolom, hogy az első 
három hely valamelyike most 
utópia, de a középmezőny eleje 
– a 4-6. hely – benne van a pak-
liban. Tavasszal ezt hozhatja is 
a csapat.

A több edzéslátogatás meg-
mutatkozna az eredményekben 
is, bár nem panaszkodhatok, 
hiszen a mérkőzéseken a fiúk 
mindent megtesznek a győze-
lemért. Az akarat megvan ben-
nük, és a legjobb tudásuk sze-
rint teljesítenek. Minden mér-
kőzésünk kétesélyes volt, csak 
a szerencse pártolt el egy kicsit 
tőlünk, de a tartás akkor is meg-
maradt!

Scheili Zsolt bízik abban, 
hogy tavasszal talán könnyebb 
dolguk lesz, és továbbra is szá-
mítanak a hazai közönség tá-
mogatására.

A középmezőnyben zárták 
a téli idényt férfi kézilabdázóink

Megtartotta második helyét 
a Hevesi SE sakk csapata

Magyar Bajnok 
a hevesi karatékák között!

Az 50 éve várossá nyilvánított 
Tiszaújvárosban került megren-
dezésre november 17-20. kö-
zött a 2016-os magyar verseny-
naptár legnagyobb összdíjazású 
nemzetközi Open-e. Természe-
tesen a mezőny erőssége is en-
nek megfelelően alakult, 3 cso-
portban (A,B,C) közel 250 sak-
kozó ült asztalhoz a tiszaújváro-
si sportcsarnokban.  Hevesi já-
tékosunk, Tóth Dániel a legran-
gosabb „A" csoportban játszott, 
eredménye: 20-23. hely, holt-
versenyben. (A verseny 72 fős 
mezőnyében 5 nagymester, 10 
nemzetközi mester is részt vett). 
Némi meglepetésnek számít, 
hogy a magyarok leszorították 
a dobogóról az első számú fa-
voritnak kiemelt Abasov Nijat     
azerbajdzsáni Nagymestert.

November 6-án zajlott le a 
2016/17-es Megyei Csapatbaj-
nokság idei utolsó játéknapja, 

melyen a BM Hevesi SE gárdá-
ja megtartotta ugyan 2. helyét, 
de két nagyon szoros - a vártnál 
jóval nehezebb - győzelemmel. 

Eredmények:
3. forduló: Hatvani SK - BM Hevesi 
SE: 4,5 - 5,5
Győztek: Bakos Balázs, Bakos Le-
vente, Nyíri Dániel, Deli Gábor, Ba-
kos László. Döntetlen: Varga Zoltán
4. forduló: BM Hevesi SE - Pásztói 
SE: 5,5 - 4,5
Győztek: Tóth Dániel, Deli Gábor, 
Kun Viktória, Zsák Zoltán. Döntet-
len: Bakos Balázs, Bakos Levente, 
Nyíri Dániel

A délutáni rangadón nagyon 
fontos volt a győzelem, hiszen 
a pásztóiak a délelőtti nagyará-
nyú győzelmüknek köszönhe-
tően a 2. helyre ugrottak, meg-
előzve minket.

Állás 4 forduló után:
1. Füzesabonyi SC 32 pont
2. BM Hevesi SE 27 pont
3. Pásztói SE 27 pont
4. Egri SRSK 22 pont

...
10. Maklár

A következő játéknap január 
22-én kerül megrendezésre.

Tóth Dániel

Lévai Béla mester hevesi tanít-
ványai, négy dobogós helyezést 
értek el a 2016. évi Ippon Shobu 
Magyar Bajnokságon, a shotokan 
karate társadalom idei legrango-
sabb hazai eseményén. Lévai Esz-
ter magyar bajnoki címet szerzett 
a tízéves lányok mezőnyében.  A 
rendezvénynek Paks adott ott-
hont, ahol 47 klub 270 karatéká-
jának a teljesítményét bírálták el. 

A hevesi karatékák a Shotokan 
Karate idei legrangosabb hazai 
eseményén vettek részt. A 2016. 
évi Ippon Shobu Magyar Bajnok-
ság, Paks városában került meg-
rendezésre november 12-én. A 
versenyre a hazai Shotokan szö-
vetségekből 47 klub, 270 karaté-
kája érkezett.

A rendkívül erős mezőnyben a 
hatfős hevesi csapat eredményei:

• Lévai Eszter, kata 5. hely, ip-
pon shobu kumite 1. hely. Ezzel a 
remek teljesítménnyel Eszter a 10 

éves lányok között Magyar Baj-
nok lett!

• Bakos Noémi, kata 2. hely, 
kumite 3. hely

• Divald Mátyás, kata 7. hely, 
kumite 3. hely

• Racsek Réka, kata 9. hely, ku-
mite 10. hely

• Prokai Teodor, kata 4. hely, 
kumite 7. hely

• Szabó Dávid, kata 10. hely, 
kumite 9. hely

A hevesi sportolók a Veszprém 
Kupán is szépen teljesítettek, ahol 
20 egyesület 203 karatékája in-
dult.

Az ötfős hevesi csapat ered-
ményei: Prokai Teodor, kata 2. 
hely, csapat kata 2. hely, Racsek 
Réka, kata 3. hely, csapat kata 2 x 
2. hely, Lévai Eszter, kata 3. hely, 
kumite 2. hely, csapat kata 2. hely, 
Bakos Noémi kata 3. hely, csapat 
kata 2. hely, Szabó Dávid csapat 
kata 2. hely.

A Körzeti Tagiskola leány csapata az első helyen végzett
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Idén is folytatódott a hevesi 
atléták sikerszériája

A mögöttünk hagyott esztendő 
mérföldkő a többi évhez képest a 
hevesi atlétikában, hiszen világ-
versenyre jutott ki két sportoló, 
valamint az Ifjúsági Európa-baj-
nokságon egy atlétánk bejutott a 
12-es döntőbe. A felnőttek me-
zőnyében 4-5 ifjúsági sportolónk 
is szerepelt a nyolcas döntőben, 
ez óriási előrelépés – összegezte 
Kovács Gyula tréner a 2016-os 
esztendőt a Hevesi SE Atlétikai 
Szakosztályának évzáró ünnep-
ségén.

Lassan hagyománnyá válik, 
hogy a hevesi atléták egy évzáró 
vacsorával búcsúztatják az esz-
tendőt, amelyen természetesen 
szó esik az eredményekről is. Így 
volt ez az idén is. 2016. decem-
ber 9-én a Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnokban ülték 
körül az asztalt atlétáink, támo-
gatóik, és a meghívott vendégek.

Elsőként Kovács Gyula, a 
Hevesi Sportegyesület elnöke, 
az atléták edzője üdvözölte a 
jelenlévőket. A versenyzőknek 
megköszönte a lelkiismeretes 
felkészülést és versenyzést, a 
támogatóknak pedig azt a segít-
séget, amelyet a felkészüléshez 
nyújtottak. Külön köszöntötte 
Adorján Istvánt, az Ikarus BSE 
atlétikai szakosztályának vezető-
jét, hiszen a hevesi atléták zöme 
a fővárosi egyesület színeiben 
versenyez. Mint mondta, a bu-
dapesti egyesülettel meglévő ki-
tűnő és baráti kapcsolat számos 
területen jelent előnyt a verseny-
zőknek: szakmai segítség, tár-
gyi-technikai támogatás, edzőtá-
borozás, versenyzési lehetőség, 
hogy csak a legfontosabbakat 
említsük.

– Mérföldkő volt az idei év a 
hevesi atlétáknak – folytatta az 
edző. Két sportolónk jutott ki az 
Ifjúsági Atlétikai Európa-bajnok-
ságra, ahol felkészültségüknek 
megfelelően szerepeltek. Emel-
lett számos nemzetközi és or-
szágos versenyen is bizonyítot-
ták tudásukat atlétáink. Az „öre-
gek” mögött pedig ott jönnek a 
„kicsik”, akik között szintén sok 
tehetséges gyerek van.

Ezek után Kovács Gyula át-
adta a szót a HSE Atlétikai Szak-
osztály vezetőjének.

– Nem azon kellett gondol-
kodnunk, hogy miről kellene 
beszélni ma este, hanem azon, 
hogy mit lehet kihagyni, mert ha 
minden atlétánk összes eredmé-
nyét felsoroljuk, akkor itt ülünk 
reggelig – kezdte a beszámolóját 
Megyeri István. Köszönetet mon-
dott a támogatóknak, kiemelve a 
szülőket, mert biztos családi 

háttér nélkül lehetetlen tartósan 
jól szerepelni a sportversenye-
ken.

Ezután került sor a verseny-
zők és eredményeik bemutatá-
sára, majd következett az ösz-
szegzés: két versenyző az U18 
Európa Bajnokságon, hét egyéni 
országos bajnoki cím, hét válo-
gatottság, hét aranyjelvényes 
atléta; nyolc dobogós helyezés 
a liga versenyeken, EYOF keret-
tagság, önkormányzati kitünteté-
sek, és négy versenyző részvé-
tele a szakági kiemelt csoportok-
ban. A szakosztályvezető Eper-
jesi László, az olimpiai bajnoki 
bronzérmes súlylökő, Márton 
Anita edzőjének szavaival fejezte 
be a beszámolót: „Idén Márton 
Anitán kívül két magyar súlylökő 
vehetett részt világversenyen: 
Szatló Nóra és Kovács László, 
mindketten Hevesről”.

Ezt követően Adorján István 
köszöntötte a versenyzőket. Gra-
tulált az eredményekhez, majd 
így folytatta:

– Amikor négy évvel ezelőtt 
elkezdődött az együttműködé-
sünk, ez volt az egyik célkitűzés: 
kerüljenek ki hevesi atléták világ-
versenyre. Ezt a célt most sike-
rült elérni, de vannak további fel-
adataink, hiszen előttünk állnak 
az újabb világversenyek. Így pl. a 
jövő évi Ifjúsági Európai Olimpiai 
Fesztivál (EYOF). A szakosztály-
vezető is köszönetet mondott a 
szülőknek, a jövő évre pedig 
újabb sikereket kívánt az atlé-
táknak.

A jó étvággyal elfogyasztott 
estebéd után ki-ki hangulatának 
megfelelően tölthette az idejét: 
volt, aki a bowling pályát próbál-
ta ki, mások beálltak a focicsa-
patba, vagy éppen fallabdáztak.

Köszönet a támogatóknak:
• Heves Város Önkormányzata 
– Sveiczer Sándor polgármester, 
Makó Nándor alpolgármester
• Tenk Község Önkormányzata 
– Szopkó Tamás polgármester
• Boconád Község Önkormány-
zata – Kiss István polgármester
• Eötvös József Református Ok-
tatási Központ – Együd László 
igazgató
• Varga István képviselő
• Arany Gabriella
• Horváth József
• Őzse István
• a szülők
Gratulálunk a sikeres évhez! Ha-
sonlóan szép és sikeres eszten-
dőt kíván szerkesztőségünk jö-
vőre is!

Forrás és fotó: 
Megyeri István

A rendkívül fiatal átlagélet-
korú Juventus-Panoráma 
Hevesi SE NBII-es kézilab-
da csapat a 8. helyen telel a 
bajnokság felénél. A csapat-
kapitány, Balog Renáta ve-
zeti a szezon góllövő listáját.

M
akó Nándor: A lá-
nyok heti 4 edzés-
sel készülnek a 
bajnoki küzdel-
mekre. Kell is ez 

a magas edzésszám, hiszen az 
Egerből érkező kettős igazolású 
fiatalok csak a mérkőzések egy 
részén tudnak szerepelni, illetve 
ezek a lányok képviselik a vá-
ros középiskolájának kézilab-
da csapatát is. A középiskolás  
amatőr csapat immár kétszeres 
országos bajnok, idén az igazolt 
sportolók között is elődöntőbe 
jutott a gárda, melynek küzdel-

meit Kecskeméten bonyolítják 
le januárban.

A felnőtt csapat 5 győzelem-
mel és 6 vereséggel 10 pontot 
gyűjtött a bajnokság eddigi ré-
szében. A pontok számával elé-
gedett vagyok, hiszen a benn-
maradást tűztük ki célul, ám 
a miskolci, ózdi, nyíregyházi 
vereségek nagyon fájtak. Má-
tészalkán pedig, ha száz évig 
játszunk, akkor sem nyerünk…
Ezzel szemben a Vásárosna-

mény és a Debrecen ellen nem 
számoltam győzelemmel. Na-
gyon kiegyenlített a mezőny, 
hiszen a 7 ponttal álló hajdúsá-
giak kieső helyen állnak, míg a 
12 pontos Vitka SE az 5. helye-
zett. Tavasszal többet játszunk 
itthon a remek hangulatot és a 
csapatot nagyon szerető közön-
ségünk előtt, és bízom benne, 
hogy összességében még 11-12 
pontot tudunk szerezni, amely 
a tabella 6-8. helyére elegendő 

lehet. Örömteli, hogy csapat-
kapitányunk Balog Renáta ve-
zeti a csoport góllövő listáját, 
ám úgy gondolom, hogy tár-
sak nélkül ő sem lenne képes 
ilyen kimagasló teljesítményre! 
Mindenki munkájára, játékára 
szükség van, hiszen így áll ösz-
sze az igazi CSAPAT!

Az utánpótlás gárda a 7. he-
lyen áll úgy, hogy a felnőtt csa-
patban helyet kapó fiatalok már 
jóval kevesebbet lépnek pályára 
saját korosztályuk ellen. A lényeg 
az, hogy a „Körzetiből" kijövő fi-
atalok megküzdjenek előbb az ifi, 
majd a felnőtt kerettagságért is - 
emelte ki Makó-Varga Szilvia.

Áldott, békés ünnepeket, és  
boldog új évet szeretnénk kí-
vánni a csapatainkat  bármilyen 
formában támogató emberek-
nek! Hajrá HEVES! 

Makó Nándor

November 28-án véget ért a 
Megyei I. osztály őszi fordu-
lója, felnőtt csapatunk a 4. po-
zícióban zárta a sorozatot. Ez-
zel a kitűzött célt (első 5 hely) 
elérte, melyre nagyon büszkék 
vagyunk. Nyáron több megha-
tározó játékos távozott a keret-
ből. Helyükre fiatalokat hoz-
tunk fel az ifi csapatból, akik 
felnőtt szinten is megállták a 
helyüket. Jelenlegi létszámunk 
19 fő, melyből 16 saját neve-
lésű játékos. Őszi mérlegünk: 
14 mérkőzésből 6 győzelem, 
6 döntetlen és 2 vereség. Az 
U19-es csapatunk mérlege ősz-
szel: 13 mérkőzésből 8 győze-

lem, 1 döntetlen és 3 vereség, 
az U16-os csapatunké pedig 
10 mérkőzésen 2 győzelem, 

2 döntetlen és 6 vereség. Az 
utánpótlás képzésnél vélemé-
nyünk szerint az eredmény 

csak másodlagos, a legfonto-
sabb, hogy minél több gyere-
ket tudjunk bevonni a labda-
rúgás „vérkeringésébe”, hogy 
ők - megfelelő képzést kapva 
- megszeressék ezt a nagyszerű 
játékot. Az eredményességet 
ezért nem a tabellán elfoglalt 
helyezéshez mérjük.

A Hevesi LSC nevében sze-
retnénk megköszönni az önkor-
mányzatnak, támogatóinknak, 
szurkolóinknak, hogy mellet-
tünk álltak egész évben. Min-
denkinek Áldott, Békés Ünne-
peket kívánunk!

Hajrá Heves!
Besenyei Ferenc

Női kézilabda – Kiegyenlített 
mezőnyben a bennmaradás volt a cél

A kitűzött célt már sikerült elérni 
– 4. helyen a HLSC felnőtt sportolói 

A hevesi atléták már több-
ször bizonyították, hogy 
méltóak az elismerésre. Or-
szágos és nemzetközi baj-
nokságokon elért eredmé-
nyeikkel öregbítik – évek 
óta – Heves hírnevét, iga-
zolva, hogy vidéki kisváro-
sokban is születnek, élnek 
tehetséges fiatalok. Most az 
ország legtehetségesebb at-
létái közé választottak négy 
hevesi sportolót is.

Kovács Gyula edző koráb-
ban arról tájékoztatott, hogy 
sportolóink országos szaká-
gi kiemelt válogatott táborok-
ban vesznek részt. „A gerelyes 

programba két atléta került 
be: Gulyás Johanna és Ko-
vács Noel. Nagy siker, hogy 
az ország legjobb gerelyesei-
vel edzőtáborozhattunk együtt, 
több hónapban is – nyilatkoz-
ta a tréner. Majd hozzátette: „A 

súlylökő programban 13 ver-
senyzőt teszteltek, közöttük 4 
hevesit. Kovács László, Szatló 
Nóra, Balog Daniella és Somo-
di Bálint is jól teljesített.”

Mint kiderült, ennek alapján 
városunk sportolói közül ket-

ten kerültek be abba a kiemelt 
súlylökő csoportba, amelyet a 
Magyar Atlétikai Szövetség a 
további fejlődés érdekében ho-
zott létre a legtehetségesebb és 
legsikeresebb atlétáknak. Az 
idei Ifjúsági Atlétikai Európa 
Bajnokságon szereplő Szatló 
Nóra és Kovács László is tag-
ja lett annak a kis közösségnek, 
melynek színvonaláról csak 
annyit, hogy együtt versenyez-
hetnek majd olimpiai bronzér-
mes és fedett pályás Európa 
bajnok súlylökőnkkel, Márton 
Anitával! A csoport egyébként 
mindössze kilenc versenyzőből 
áll, köztük a két hevesi remény-
séggel.

Az ország legjobbjai közé került több hevesi atléta
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A siker kovácsai: hevesi sportolók 
az ország legjobbjai között

A legjobb megyei egyesületünk 
Hevesben működik – hangsú-
lyozta Balogh Gábor, a Magyar 
Diáksport Szövetség elnöke 
a Heves Megyei Diák- és Sza-    
badidősport Egyesület 6. dí-
játadó ünnepségén Egerben, 
ahol a 2015/2016-os tanévben 
diákolimpiai döntőkben 1–6. 
helyezést elért tanulókat, és 
felkészítőiket köszöntötték, kö-
zöttük a hevesieket is. Sveiczer 
Sándor polgármester pedig 
együttműködési megállapodást 
írt alá a sportszervezettel az 
önkormányzat nevében.

A 2015/16-os tanév orszá-
gos felmenő rendszerű diáko-            
limpiai versenyein döntős, vagy-
is az első hat hely valamelyikén 
végző tanulókat, csapatokat, 
felkészítő tanáraikat, edzőiket 
köszöntötték a Heves Megyei 
Diák- és Szabadidősport Egye-
sület díjátadó ünnepségén, az 
Eszterházy Károly Egyetem 
dísztermében.

Az idén is eredményes tan-
évet zárt a Heves Megyei Diák- 
és Szabadidősport Egyesület. 
A megye tíz településének hu-
szonegy oktatási intézményből, 
150 diák és 50 felkészítő test-
nevelő kiemelkedő teljesítmé-
nyét ismerte el az egyesület, 
diákolimpiai díjkiosztó ünnepsé-
gén Egerben. Két hevesi oktatá-
si intézmény sportolói szereztek 
dobogós helyezést a diákolim-
pia országos döntőin, különbö-
ző sportágakban a 2015/16-ös 
tanévben, a rendezvényen ők is 
díjat kaptak.

Heves megye elkötelezett 
híve a diáksport ügyének, ami 
megmutatkozik az eredmények-
ben. Szűkebb hazánk diákjai 
a 2015/2016-os tanévben 11 
arany-, 20 ezüst-, és 9 bronzér-
met, továbbá nyolc-nyolc 4–6. 
helyezést értek el a felmenő 
rendszerű diákolimpiai döntő-
kön.

A Heves Megyei Diák- és 
Szabadidősport Egyesület el-
nöke a magas szakmai színvo-
nalat emelte ki beszédében. A 
rendezvényen stratégiai egyes-
séget kötött Heves városával a 
HMDSZSE. Az egyesület nevé-
ben Bíró Csaba elnök, városunk 
önkormányzata nevében pedig 
Sveiczer Sándor polgármester 
látta el kézjegyével a dokumen-
tumot.

Ugyancsak Sveiczer Sándor 
adta át az elismerő okleveleket 
a 2015/2016-os tanévben elért 
kimagasló diákolimpiai eredmé-
nyekért a hevesi sportolóknak. 
Hevesről elszármazott testne-
velőként Bonyár Zsolt Heves Me-

gye Diáksportjáért kitüntetésben 
részesült.

A kitüntetetteknek dr. Liptai 
Károly, az egyetem rektora, és 
Biros Péter olimpiai bajnok is 
gratulált.

Heves város kitüntetettjei:
• Az Eötvös József Ref. Kö-

zépiskola és Kollégium amatőr 
kézilabda V-VI. kcs-os leány 
csapata, országos 1. helyezést 
ért el. A csapat tagjai: Bencsi Tí-
mea, Jekkel Vivien, Molnár Lilla, 
Kiss Tamara, Módos Nikoletta, 
Nagy Anita, Nagy Nikoletta, Tóth 
Enikő, Karsai Kornélia. Edző: 
Makó Nándor.

• Az Eötvös József Ref. Kö-
zépiskola és Kollégium, atlétika 
V. kcs-os leány 4×100 m-es 
váltó csapata országos 2. helye-
zést ért el. A csapat tagjai: Hor-
váth Nikoletta, Együd Luca, Víg 
Zsanett, Sipos Csenge. Edző: 
Együd László.

• Gulyás Johanna a Kör-
zeti Tagiskola tanulója, atlétika 
IV. kcs-os leány súlylökésben 
országos 2. helyezést, kislab-
da-hajításban országos 2. helye-
zést ért el. Edző: Kovács Gyula.

Az Eötvös József Református 
Oktatási Központ sportolói közül: 

• Szatló Nóra, atlétika V. kcs-
os leány gerelyhajításban or-
szágos 2. helyezést, súlylökés-
ben országos 1. helyezést ért el. 
Edző: Kovács Gyula.

• Együd Luca, atlétika VI. 
kcs-os leány 400 m-es síkfu-
tásban országos 5. helyezést, 
200 m-es síkfutásban országos 
4. helyezést ért el. Edző: Együd 
László.

• Víg Zsanett, atlétika V. kcs-
os leány 100 m-es síkfutásban 
országos 5. helyezést ért el. 
Edző: Együd László.

• Sipos Csenge, atlétika V. 
kcs-os leány 100 m-es síkfutás-
ban országos 4. helyezést ért el. 
Edző: Együd László.

• Balogh Daniella, atlétika IV. 
kcs-os leány súlylökésben or-
szágos 3. helyezést ért el. Edző: 
Kovács Gyula.

• Kovács Noel, atlétika V. 
kcs-os fiú gerelyhajításban or-
szágos 1. helyezést ért el. Edző: 
Kovács Gyula.

• Holló Henrik, atlétika VI. 
kcs-os fiú súlylökésben orszá-
gos 5. helyezést ért el. Edző: Ko-
vács Gyula.

• Kovács László, atlétika V. 
kcs-os fiú súlylökésben orszá-
gos 2. helyezést ért el. Edző: Ko-
vács Gyula.

• Somodi Bálint, atlétika IV. 
kcs-os fiú súlylökésben orszá-
gos 2. helyezést ért el. Edző: Ko-
vács Gyula.

M
indannyian büsz-
kék vagyunk 
azokra az orszá-
gos bajnokaink-
ra, élsportolóink-

ra, akik nagymértékben hoz-
zájárulnak Heves város meg-
ismertetéséhez és hírnevének 
öregbítéséhez. A legkiemelke-
dőbb teljesítményt nyújtó, és 
kiváló eredményekkel rendel-
kező sportolók az idén is több 
korosztályban, egyéniben és 
csapatban kapták meg a díja-
kat. – emelte ki Makó Nándor 
alpolgármester, a rendezvény 
koordinátora.

Hozzátéve: a település veze-
tése kiemelt feladatának tekinti 
a városban elérhető sportolási 
lehetőségek magas szintű – és 
minél szélesebb körben elérhe-
tő – biztosítását, valamint fon-
tosnak tartja a helyi sportszer-
vezetek eredményes működését 

is. A lehetőségek tárháza min-
den korosztály számára egyre 
gyarapszik. Gondoljunk csak 
az újonnan átadott, vagy meg-
szépült játszóterekre, a műfü-
ves pályákra, a jövőben meg-
épülő kerékpárutakra, vagy a 
tervbe vett szabadidős parkok-
ra.

A szakosztályok jelentős 
anyagi keretből gazdálkodhat-
nak, ez is egyfajta méltatása az 
általuk végzett törekvéseknek, 
mint ahogyan a december 17-
én megrendezett „Az év spor-
tolója” díjátadó gála is volt – 
hangsúlyozta Makó Nándor.

A beérkezett javaslatok alap-
ján a Tóth Gyula, Dányi Márta, 
Kovács Gyula, Mátyás Ferenc 
és Makó Nándor testnevelőkből 
és edzőkből álló, öttagú szak-
mai bizottság döntötte el, hogy 
az idén kik voltak a jók között 
is a legjobbak. Ők részesülnek 

az „Év sportolója” elismerés-
ben, melyeket Sveiczer Sándor 
polgármester, valamint Tóth 
Gyula tanár úr adott át.

Az idén a következő, kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó spor-
tolóknak szólt a taps:

EGyéNi:
Leány gyermek  3. helyezett: Ko-
vács Janka - atlétika 
Leány gyermek 2. helyezett: Zbis-
kó Evelin - úszás
Leány gyermek 1. helyezett: Lévai 
Eszter - karate
Leány serdülő 3. helyezett:Gulyás 
Johanna - atlétika
Leány serdülő 2.helyezett: Víg 
Zsanett - atlétika
Leány serdülő 1.helyezett: Balog 
Daniella - atlétika
Fiú serdülő 3.helyezett: Megyeri 
Dávid - atlétika
Fiú serdülő 2.helyezett: Somodi 
Bálint – atlétika
Fiú serdülő 1.helyezett: Kovács 
Erik - fekvenyomás
Leány ifjúsági 3. helyezett: Sipos 
Csenge - atlétika
Leány ifjúsági 2. helyezett: Kovács 
Zita - tenisz
Leány ifjúsági 1. helyezett: Szatló 
Nóra - atlétika
Fiú ifjúsági 3. helyezett: Gyarmati 
Balázs - kézilabda

Fiú ifjúsági 2. helyezett: Kovács 
Noel - atlétika
Fiú ifjúsági 1. helyezett: Kovács 
László - atlétika
Felnőtt 3. helyezett: Balog Renáta 
- kézilabda
Felnőtt 2. helyezett: Balog Éva - 
labdarúgás
Felnőtt 1. helyezett: Tóth Dániel - 
sakk

CSApAT:
Egyesületi csapat 1. helyezett: 
HLSC felnőtt férfi labdarúgó csa-
pat
Egyesületi csapat 1. helyezett: He-
vesi SE felnőtt férfi kézilabda csapat
Utánpótlás csapat 1. helyezett: 
Eötvös József Református Oktatá-
si Központ leány 4x100m-es váltó 
csapat
Utánpótlás csapat 1. helyezett: 
Eötvös József Református Oktatá-
si Központ leány kézilabda csapat

Gratulálunk az elismerések-
hez, további sikeres verseny-
zést kívánunk, és köszönjük 
minden sportolónak, edzőnek, 
szülőnek és támogatónak azt az 
összefogást, melynek eredmé-
nyeként Heves minden évben 
„beírja” magát a legsikeresebb 
sportolókat adó települések 
közé!

Focikupát hirdetett a Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok a Mikulás tisztele-
tére, 2016. december 11-én. Tíz csapat je-
lentkezett a játékos megmérettetésre, me-
lyet Berecz Patrik és Harnos Csaba játék-
vezetők irányítottak. Az egész napos spor-
teseményen az indulók között – a hevesiek 
mellett – ott voltak Tenk, Hevesvezekény, 
Tarnaméra, Mezőtárkány és Füzesabony 
focistái is.

Az Expendables, Két Balláb FC, Légió 
FC, Nuts, Oázis Söröző, Sörbarátok, Teki-
la, Guriga FC, Mezőtárkány és Tóth-Gránit 
csapatai közti mérkőzések két csoportban 
zajlottak. Az A csoportból a Két Balláb FC  
és a Nuts csapata, míg a B csoportból a Gu-
riga FC és a Tóth-Gránit kapott újabb lehe-
tőséget a bizonyításra.

A helyosztókon dőlt el a végső eredmény 

a csapatok között: 1. Tóth-Gránit, 2. Guriga 
FC, 3. Két Balláb FC, 4. Nuts

A legjobb mezőnyjátékos: Pusoma Pat-
rik – Guriga FC

Gólkirály: Besenyei Zsolt – Két Balláb 
FC

A legjobb kapus: Szabó Szilárd – 
Tóth-Gránit

A programot vacsora zárta. A csapatok tel-
jesítményét – a támogatók jóvoltából – ku-
pával, éremmel, oklevéllel, terembérlettel, 
és futball labdával ismerték el. Azok sem tá-
voztak üres kézzel, akik kiestek a versenyből, 
minden csapat egy kis „vigasztaló” sörcso-
maggal pótolhatta az elveszített kalóriákat.

Gratulálunk a győzteseknek és köszön-
jük a támogatóknak, hogy felajánlásaikkal 
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Legjobb sportolóinkat díjaztuk

Mikulás Kupán kergették a labdát 
Heves és a környék csapatai

Városunk legjobb sportolóinak egész éves teljesítményét 
jutalmazták december 17-én egy díjátadó gála keretében 
Hevesen, a Művelődési Központban. Az évente megren-
dezésre kerülő jeles esemény több mint egy évtizedes tra-
dícióját folytatva, Heves Város Önkormányzata immár a 
harmadik alkalommal szervezte meg az ünnepséget. Az 
Összefogás Heves Városért Egyesület által elindított ne-
mes kezdeményezés hagyományaihoz híven, a sportolók 
2016-ban is okleveleket vehettek át.

A rendezvény támogatói: Heves Város Ön-
kormányzata, Heva Kft., Heves Média Non-
profit Kft., Tóth Tamás – Hús és Csemege 
Kft., Slakta Gyula- Kiméri Zöldség-Gyü-
mölcs Kereskedés , Trió Irodaszer Kft., Kínai 
-Vegyes Áruház


