
Szabó Zsolt köszöntőjében 
kiemelte: „Nagyon nagy 
megtiszteltetés, hogy az a 

város biztosít helyet ennek a 
rangos rendezvénynek, mely-
ről megyénk a nevét kapta. 

Büszke vagyok arra, hogy 
Heves megyei vagyok. Itt 
születtem, itt élek, itt is kí-

vánok élni mindhalálig.” Or-
szággyűlési képviselőnk kö-
szönetet mondott a színvo-
nalas szervezésért, valamint 
a kórustagoknak azért, hogy 
fenntartják a népdaléneklés 
hagyományát.

Folytatás a 8. oldalon
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A világ legkorszerűbb 
gumiabroncs-üzeme kez-
di meg a termelést Gyön-
gyöshalász ipari park-
jában, ami nemcsak az 
Apollo Tyres, de a régió 
fejlődését is elősegíti.

Az Apollo együttműkö-
dik hevesi és gyöngyösi kö-
zépiskolákkal, már ma is 400 
mérnököt és technikust foglal-
koztatnak. Szabó Zsolt állam-
titkár, a térség országgyűlési 
képviselője kiemelte: a cég itt-
léte munkahelyet, oktatásfej-
lesztést és erőt ad a térségnek, 
s arra is emlékeztetett, hogy az 
új üzemhez Adács és Gyön-
gyös felől is épül kerékpárút.

Folytatás a 3. oldalon

A virágosztást nagy lelkese-
déssel fogadó hevesieknek az 
idén is lesz okuk az örömre: 
Heves Város Önkormányzata 
harmadik alkalommal szerve-
zi meg az eseményt. A növé-
nyeket a település kertészeté-
ben foglalkoztatott közmun-
kások ültették és gondozták. 

Az önkormányzat ajándé-
kát – hat cserép muskátlit – a 
Városháza előtt (Erzsébet tér 
2.) vehetik át a hevesiek má-
jus 14-én, 8-14 óráig, termé-
szetesen ingyenesen.

A feltétel a tavalyival meg-
egyező: a jogosult ne rendel-
kezzen a jegyző által nyil-
vántartott adótartozással. Ha 
mégis lenne hátraléka, akkor 
annak rendezésére a helyszí-
nen is lehetőség lesz.
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Négyszáz kórustag 
köszöntötte dallal a tavaszt

Milliárdos kormányzati 
támogatással indul 
az Apollo termelése

Újra lesz virágosztás

Újra lehet pályázni hűtő- vagy 
mosógépcserére

Felújított épületben várják 
a gondozottakat a hevesi védőnők

Jubileumi Ovi Ki Mit Tud 
a hevesi Csoda-Vár óvodában

Szatló Nóra és 
Kovács László 
kiemelkedő 
sport-
teljesítményét 
ismerte el 
a városvezetés 

Lezajlott a közműfejlesztés a börtön területén  
- Mikor indul el az építkezés?

10. oldal 6. oldal
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Ebben az esztendőben Heves városában került megrendezésre a Nyugdíjasok Heves Me-
gyei Szövetségének 2. Kórusfesztiválja. Huszonhárom csapat vett részt a rendezvényen. 
A találkozó díszvendége Szabó Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselőnk, és fővédnöke, 
Sveiczer Sándor Heves polgármestere is üdvözölte a megjelenteket.

Augusztus 7-től ismét lehet 
pályázni mosógép vagy hű-
tőszekrény cseréjére – je-
lentette be Szabó Zsolt, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium (NFM) fejlesztés- és 
klímapolitikáért, valamint 
kiemelt közszolgáltatáso-
kért felelős államtitkára a 
Construma öko city kiállí-
tás megnyitóján. 

Az alprogram keretössze-
ge 600 millió forint, amit a la-
kosság arányában osztanak el 

a régiók között, eltérő időpon-
tokban. Az államtitkár szerint 
a keret bővíthető.  A pályázati 
feltételek várhatóan hamarosan 
megjelennek a fejlesztési tárca 
honlapján – közölte.

A mosó- vagy hűtőgépek cse-
réjére megjelenő új pályázaton 
a vételár felét, de a háztartási 
nagygép energiaosztályától füg-
gően maximum 25, 40 vagy 45 
ezer forintos vissza nem téríten-
dő támogatást lehet elnyerni.

Folytatás a 3. oldalon

Egy újabb középületet újítot-
tak fel Heves városában, hogy a 
Védőnői Szolgálat méltó körül-
mények között működhessen. 
Az „SZTK” mögött található 
épület fejlesztésének első üte-
me nagyrészt a belső megúju-
lásra korlátozódott, a későbbiek 
folyamán azonban a berendezés 
cseréjén túl, energetikai korsze-
rűsítés - ablakcsere, hőszigete-
lés – is várható a tervek szerint 
- tájékoztatott Sveiczer Sándor 
polgármester.

A munkálatokat, több hónap 
alatt a Városgondnokság munka-
társai végezték el határidőre, jó 

minőségben, az önkormányzat ál-
tal biztosított forrást felhasználva. 

Folytatás az 5. oldalon Fo
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Hat cserép muskátli
jár lakcímenként

2. oldal

„Azt éreztük, hogy ha a mi korosztályunk kihal, 
akkor kihalnak velünk a csodálatos népdalok. 
Ezért fogtuk össze a kórusokat.”

Az épület energetikai korszerűsítését 
tervezik a belső megújulás után
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Méltányolta a városvezetés két 
hevesi atléta páratlan teljesítményét 

Kamatmentes hitel 
energetikai korszerűsítésekre

Szatló Nóra és Kovács Lász-
ló nemzetközi szinten is ki-
emelkedő sportteljesítményét 
ismerte el a városvezetés az 
Eötvös József Református 
Oktatási Központ ünnepsé-
gén. A két atlétának Sveiczer 
Sándor polgármester és Makó 
Nándor alpolgármester adta 
át az önkormányzat „ajándé-
kát”, 100-100 ezer forintot, 
melyet a fiatal sportolók ed-
dig elért versenyeredményeik 
megbecsüléseként kaptak. 

Bár az elmúlt években a 
hevesi atléták nagyon ered-
ményesen szerepelnek az or-
szágos versenyeken, egyre 
többször öregbítik városunk 
jó hírnevét a rangos megmé-
rettetéseken, ám az a tény, 
hogy ezúttal két versenyző is 
kontinenstornára utazhatott, 
és mára már vb szintet telje-
sítenek, minden eddigi sikert 
túlszárnyal – emelte ki a pol-
gármester.

„A városvezetés nevében is 
tisztelettel gratulálok Kovács 
Gyulának az áldozatos, ma-
gas szintű edzői munkához, 
és az országos versenyeken 
dobogós helyezést elért he-
vesi sportolóknak, kiemelve 
Szatló Nóra és Kovács László 
nemzetközi szinten is párat-
lan sportteljesítményét.

Örülünk, hogy támogathat-
juk a kiemelkedő eredménye-
ket produkáló tehetséges fia-
taljainkat. További eredmé-
nyes versenyzést és legalább 
ilyen szép sikereket kívánok a 
jövőre nézve is” – szögezte le 
Sveiczer Sándor

Szatló Nóra többszö-
rös országos bajnokunk ta-
valy résztvevője volt az U18 
(vagyis 18 év alatti) Atléti-
kai Európa-bajnokságnak. 
15.41 méteres teljesítmény-
nyel kivívta az EB döntőben 
való részvétel jogát. Az idén 
Kenyában rendezik meg az 

U18 Atlétikai Világbajnok-
ságot, melyre a lányoknál a 
súlylökés nevezési szintje 
15,40 méter. Az idény máso-
dik versenyén, január 28-án 
a Budapesti Régió Nyílt Fe-
dettpályás Bajnokságán Nóra 
15,42 méteres eredményt 
ért el, március elején pedig 
Szombathelyen 16,26 méte-
res teljesítménye szárnyalta 
túl ezt a szintet, így a VB-n is 
bizonyíthatja tudását.

Kovács László január vé-
gén a juniorok között indulva, 
hatkilós súllyal lökött 14,98 
métert, és ezzel aranyérmes 
lett. A szombathelyi megmé-
rettetésen viszont már a saját 
korosztályában, az ifi fiúknál 
állhatott a dobogó legfelső fo-
kára 18.10 méteres teljesítmé-
nyével. Itt 18.20 méter a meg-
hívási szint az ifi VB-re, ami-
től nem sokkal maradt el Laci 
eredménye. Kovács László a 
Grúziában zajló Ifjúsági Eu-
rópa-bajnokságon a súlylökés 
selejtezőjében 17.06 méteres 
lökéssel csoportjában a 6., 
összességében pedig a 15. he-
lyen végzett. 

Szatló Nóra és Kovács 
László a magyar válogatott 
tagjaként utazott 2016 nya-
rán – július 14-én - a grúziai 
Ifjúsági Atlétikai Európa-baj-
nokságra.

Edző: Kovács Gyula

Igényelhető a hitel - fél és 
10 millió között kaphat ka-
matmentes hitelt energeti-
kai felújításra, maximum 
20 éves futamidőre.

Uniós forrásból összesen 115 
milliárd forintos kamatmen-
tes hitelt nyújt a családok 
otthonainak energetikai fel-
újítására a Magyar Fejleszté-
si Bank. A nulla százalékos 
kamatozású hitelt magánsze-
mélyek, társasházaknak és 
lakásszövetkezetek vehetik 
igénybe. 

115 milliárd forint áll ren-
delkezésre családi házak, la-
kások energetikai korszerű-
sítésére és megújuló ener-
giaforrások alkalmazására. 
magánszemélyeknek, társas-
házaknak, lakásszövetkeze-
teknek 

A hitel felhasználható töb-
bek között fűtési rendszerek 
korszerűsítésére, nyílászárók 
cseréjére, illetve megúju-
ló energiaforrások, például 
napelemek, napkollektorok 
beépítésére. A támogatási 
körbe minden olyan eszköz 
belefér, ami legalább 1 ki-

lowatt óra energiát meg tud 
takarítani - mondta el koráb-
ban Szabó Zsolt, a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium 
(NFM) fejlesztés- és klíma-
politikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős 
államtitkára.

Ez a program utófinanszí-
rozású, az ügyfelek a Magyar 
Fejlesztési Bank (MFB) pon-
tokon keresztül igényelhetik, 
költség- és kamatmentesen. 
Az igénylőket az országban 
442 MFB Pont várja, itt rész-
letes felvilágosítást is kap-
hatnak az érdeklődők. A hitel 
minimuma 500 ezer forint, 
maximuma magánszemé-
lyeknek 10 millió, társashá-
zak és lakásszövetkezeteknek 
pedig lakásonként 7 millió 
forint, a futamidő maximum 
20 év lehet.

A nulla százalékos kama-
tozású hitelnek tehát sem-
milyen más járulékos banki 
költsége nincs, illetve az elő-
törlesztésnek sincs többlet-
költsége. Az önerő 10 száza-
lék, ami szintén jóval alacso-
nyabb a szokottnál.

Háttér: hirado.hu

Újra lehet pályázni hűtő- vagy mosógépcserére

Milliárdos kormányzati támogatással 
indul az Apollo termelése

Folytatás az 1. oldalról
Elmondta azt is, hogy szeretnék 
segíteni a kondenzációs gázka-
zánok, kémények, és egy külön 
pályázattal a gázkonvektorok 
cseréjét is. Előbbi esetében akár 
a radiátorokat is lehet cserélni. 
Itt 40 százalékos, legfeljebb 700 
ezer forintos támogatást kaphat 
a sikeresen pályázó, ez durván 
1,8 millió forintos komplett be-
ruházást jelent. Minderre 3,5 
milliárd forintos keret áll ren-
delkezésre, a pályázat június 
6-án nyílik. Társasházak nem 
pályázhatnak, lakások és csalá-
di házak azonban igen.

A konvektorokra kiírt pályá-
zat július közepén indul más-
fél milliárd forintos keretösz-
szeggel. A sikeresen pályázók 

akár 60 százalékos támogatást 
is kaphatnak.

Szabó Zsolt hangsúlyozta: a 
2014-ben elindított program ed-
dig több mint 120 ezer háztartás 
energetikai korszerűsítését tet-
te lehetővé mintegy 23 milliárd 
forint támogatással, eddig hét 
kiírást zártak le sikeresen. Már 
kétszer volt hűtőgépcsere-prog-
ram, több mint 60 ezer család 
kapott támogatást, és egyszer 
volt lehetőség mosógépek cse-
réjére, abban az alprogramban 
25 ezer családot támogattak.
Energiaosztályától függően ma-
ximum 25, 40 vagy 45 ezer fo-
rintos vissza nem térítendő tá-
mogatást lehetett elnyerni.

Az államtitkár az energiata-
karékosság és a fenntartható-

ság fontosságát hangsúlyozva 
emlékeztetett: 2018. december 
31. után csak olyan középület, 
illetve 2020. december 31. után 
csak olyan családi ház és épület 
kaphat használatba vételi enge-
délyt, amely közel nullás ener-
giaigényű.

A kormány kiemelten támo-
gatja a középületek energiaha-
tékonyságának növelését, ezért 
760 milliárd forint értékű ener-
gia-racionalizálási programot 
írtak, illetve írnak ki – jelezte. 

A lakossági pályázatok közül 
az államtitkár kiemelte a Gaz-
daságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP) le-
hetőségeit is, amely visszatérí-
tendő támogatást nyújt épületek 
felújításához.

A világ legkorszerűbb gu-
miabroncs-üzeme kezdi 
meg a termelést Gyöngyös-
halász ipari parkjában, 
ami nemcsak az Apollo Ty-
res, de a régió fejlődését is 
elősegíti.

A gyár avatásán a 
cég elnöke, Onkar 
S. Kanwar hang-
súlyozta: a gyön-
gyöshalászi be-

ruházás szélesítheti a vállalat 
kereskedelmi útját Európában, 
s egy újabb mérföldkövet jelent 
globális növekedésük útján.

Orbán Viktor miniszterel-
nök – az első kókuszdió fel-
törője – arról beszélt az ava-
táson: „az Apollo Tyres-ala-
pító Kanwar család tagjai már 
tiszteletbeli magyaroknak 
számítanak, s ez a beruházás 
is a bizonyítéka, hogy volt 
értelme a néhány éve sokak 
által bírált keleti üzleti nyi-
tásnak. Magyarország célja, 
hogy továbbra is Közép-Eu-
rópa termelési motorja le-
gyen, az Apollo Tyres pedig 
az egyik henger ebben a mo-
torban.”

Hozzátette, a magyar kor-
mány a beruházáshoz 16 milli-
árd forinttal járult hozzá, mert 
úgy látta, hogy a magyar adófi-
zetők pénze itt majd jól fog ka-
matozni. 

A cél továbbra is az egy-
millió új munkahely megte-
remtése 10 év alatt, melyből 
időarányosan jól áll az ország, 
mert 700 ezer munkahely-

nél tartunk Orbán Viktor sze-
rint, aki arról is beszélt, hogy 
csökkenteni kell a munkára 
terhelődő adókat.

„Mi mindig is azt akartuk, 
hogy Magyarországra olyan vál-
lalatok jöjjenek, amelyek ben-
nünk nem egyszerűen egy piacot 
látnak, nemcsak egy összesze-
relő-üzemet akarnak létrehozni, 
hanem valódi termelő beruhá-

zást hoznak ide, amely emeli a 
magyar gazdaság szaktudását is” 
– mondta a miniszterelnök.

Az Apollo együttműködik he-
vesi és gyöngyösi középisko-
lákkal, már ma is 400 mérnö-
köt és technikust foglalkoz-
tatnak. Szabó Zsolt állam-
titkár, a térség országgyűlési 
képviselője kiemelte: a cég 
ittléte munkahelyet, oktatás-
fejlesztést és erőt ad a térség-
nek, s arra is emlékeztetett, 
hogy az új üzemhez Adács és 
Gyöngyös felől is épül kerék-
párút.

Ez a vállalat hatodik üzeme, a 
második Európában, s az első 
Indián kívüli zöldmezős beru-
házása. 721 nap alatt hétezer 
ember munkája nyomán egy 
városnyi gyár nőtt ki a földből. 
72 hektáron 475 millió eurós 
beruházással több, mint 6 mil-
lió abroncs készül itt. Az ün-
nep kettős, hiszen a cég is pont 
negyven éves az idén.

Az ünnepség végén egy 
gombnyomással le is gyártották 
az első Apollo-abroncsot.

Háttér: hatvanonline.hu

Fotó: Mti/KoszticsáK szilárd,

A város fejlesztését, illetve 
a városlakók életét pozitív 
módon befolyásoló témák-
ban hoztak döntést Heves 
város Képviselő-testületé-
nek legutóbbi soros ülésén a 
helyi grémium tagjai.

N
éhány napirendi 
pont közül kiemel-
kedő volt egy fon-
tos jövőbeni terv 
megvalósítása kap-

csán a város tulajdonában álló 
egyik cég alapító okiratának 
módosítása, névmódosítása, il-
letve a jövőbeni céloknak meg-
felelően non-profittá tétele. 

A tervezett, TOP-os forrás-
ból megvalósítható beruhá-
záshoz a pályázatot az említett 
non-profit ipari park kft-vel 
együtt, májusban tervezi bead-
ni Heves Önkormányzata. 

Reményeink szerint, az el-
nyert több százmilliós forrás 
felhasználásával, ki tudunk ala-
kítani egy olyan ipari zónát, 
melybe a jövőben befektetőket 
tudunk telepíteni – tájékoztat-

ta szerkesztőségünket Sveiczer 
Sándor polgármester.

Hozzátéve: „Az elmúlt évek-
ben célul tűztük ki a város gaz-
dasági alapjainak megerősíté-
sét, az iparterületek fejlesztésé-
vel párhuzamosan a befektetők 
ide vonzását, valamint a foglal-
koztatási mutatók javítását. A 
fenti célok eléréséhez biztosít 
kiváló alapot az ipari terület ki-
alakítása, fejlesztése is.”

Második napirendi pontként 
az önkormányzat területén au-
tóbusszal végzett, menetrend 

szerinti személyszállítási pá-
lyázat kiírásáról döntöttek a 
testület tagjai. Heves városában 
jelen pillanatban van egy cég, 
aki ezt a feladatot ellátja, vi-
szont szerződése a nyáron lejár, 
ezért egy új pályázatot szük-
séges közzétenni, annak érde-
kében, hogy ezt a szolgáltatást 
továbbra is biztosítani tudjuk a 
lakosság számára Heves város, 
illetve Heves-Alatka területén – 
emelte ki a városvezető.

„Az ülés során több beszá-
molóra került sor. Ezek kö-

zül kiemelkedő volt a tűz- és 
katasztrófavédelmi helyzet-
ről szóló beszámoló, amit dr. 
Zólyomi Géza tűzoltó ezredes 
jegyzett. A hevesi katasztró-
favédelmi őrs munkájába te-
kinthettünk be. A testület min-
den tagja egyetértett, támo-
gatta a beszámolót, és meg-
köszöntük azt az eredményes 
munkát, amit az elmúlt évben 
végeztek Hevesen és a járás 
területén.

Fontos sürgősségi indítvány-
ként tárgyalta a grémium a He-
vesi Közös Önkormányzati Hi-
vatal országos ASP központ-
hoz történő csatlakozását egy 
olyan pályázat keretében, ami 
100 %-os intenzitású. Ezáltal 
egy olyan központi rendszerhez 
kapcsolódna a település, ami az 
önkormányzati feladatoknak 
az integrált rendszerbe törté-
nő egységesítését célozza meg, 
így 2017 végétől felgyorsulhat 
az adminisztrációs feladatok 
elvégzése, az ügyintézés”- ösz-
szegezte az ülésen történteket a 
polgármester.

Az ASP központhoz csatlakozna önkormányzatunk 

Nagyszabású iparfejlesztési 
program indulhat Hevesen

A Városi Könyvtár felújításáról is döntött a testület 
Több olyan sürgős indít-
ványt vitattak meg Heves 
város Önkormányzatának 
rendkívüli képviselő-testü-
leti ülésén, amelyek pályáza-
tok beadásához köthetőek. 

„A márciusi ülésen elsőként a 
településrendezési terv jóváha-
gyása, a rendelet-tervezet, illet-
ve a szabályozási terv elfogadá-
sa került a képviselők elé. Egy 
több hónapos folyamat végére 
jutottunk el, amikor is az orszá-
gos főépítész által jóváhagyott 
rendezési tervet és szabályozá-
si tervet tudta elfogadni Heves 
városa. Ezzel sikerült lezárni 
egy hosszú folyamatot. Termé-
szetesen 2017-18-ban ismét elő 
kell vennünk ezt a dokumentu-
mot, hiszen ’18 végére egy tel-
jesen új tervezettel kell előáll-
nia minden magyarországi ön-
kormányzatnak. 

Egy közművelődésről szóló 
újabb megállapodást hagyott 
jóvá a grémium. Az előző idő-
szakban már több szervezettel 
létrejött az egyezmény, mely-
nek lényege az, hogy ezek a 

nonprofit kft-k, alapítványok, 
civil szervezetek uniós pályá-
zatot tudnak benyújtani önál-
lóan, abban az esetben, ameny-
nyiben rendelkeznek közös, az 
önkormányzattal kötött köz-
művelődési megállapodással. 
Most a Csillagvirág Egyesület-
tel jött létre a paktum. Az in-
doklásban elhangzott, hogy a 
Háziipari Szövetkezethez köt-
hető egyesület közel 120 mil-
lió forintos támogatást szeret-
ne igényelni. Hagyományőr-
zést, hagyományápolást, illet-
ve a különböző népi mestersé-
gek megújítását, reklámozását, 
tanítását segítené ez a komplex 
pályázat. Természetesen támo-

gatta a képviselő-testület az in-
dítványt.

Azok a szervezetek, akikkel 
az előzőekben már megkötöttük 
ezeket a közművelődési megál-
lapodásokat, mindannyian na-
gyobb, több millió forintos uni-
ós, illetve kormányzati forrást 
terveznek igényelni. EFOP-os, 
és az EMMI felé beadható le-
hetőségekről beszélünk, melye-
ket támogatni kell, ezáltal sok-
kal színesebb lehet Heves város 
civil élete, kulturális rendezvé-
nyeink és egyéb olyan oktatá-
sok, melyek fontosak a város-
nak, a hevesi embereknek.

Három EFOP-os pályázat 
ügyében is tárgyaltak a gré-

mium tagjai, melyek szintén 
jóváhagyásra kerültek. Hu-
mán szolgáltatások, illetve 
humán kapacitások fejleszté-
sére pályázott konzorciumban 
Heves, Tenk, Boconád, Tarna-
méra, Zaránk, illetve Kisköre 
és Erdőtelek, ezáltal egy kö-
rülbelül 3-400 millió forintos 
pályázati forrást tudunk meg-
célozni. Remélhetőleg pozi-
tív elbírálásban részesül pro-
jektjavaslatunk, és az elnyert 
összeget is felhasználhatjuk 
majd Heves város, illetve a 
konzorcium településeinek 
fejlesztésére.

Határozat született a könyv-
tári intézményrendszert érintő 
pályázat tárgyában is. A pályá-
zat benyújtását egyhangúlag 
támogatta a képviselő-testü-
let. Bízunk abban, hogy sikerül 
legalább 20-30 millió forintot 
elnyerni a könyvtár részleges 
bővítésére, a belső rész, illetve 
a számítógépes és egyéb rend-
szerek fejlesztésére is” – mind-
erről Sveiczer Sándor polgár-
mester tájékoztatta szerkesztő-
ségünket.

Ismét lehet pályázni mosógép vagy hűtőszekrény cseréjére 
– jelentette be Szabó Zsolt a Construma öko city kiállítás megnyitóján



A Városgondnokság szakem-
bereinek jóvoltából újulha-
tott meg a hevesi Csoda-Vár 
Tagóvoda közlekedésre már 
alkalmatlanná vált udvari 
járdája.  Az elvégzett mun-
kálatoknak köszönhetően az 
intézménybe járó gyermekek 
és pedagógusok immár aka-
dálymentesen juthatnak ki a 
játszótérre.

„Óvodánk régi bejárata előtt 
már évtizedek óta nem történt 
járdafelújítás. Nagyon rossz 
állapotban volt a szakasz: ösz-
szetörve, a fagy és az idő által 
morzsalékossá válva. A gye-
rekek csak körbe, az épületet 
megkerülve tudnak kijárni az 
udvarra, így azt az útvonalat 
kellett használni, ami már elég 
balesetveszélyessé vált. Még 
a múlt esztendőben felajánlást 

kaptunk, hogy az önkormányzat 
által gyártatott térkőből mi is ré-
szesülhetünk. Így a közmunká-
sok novemberben el is kezdték 
a térkövek lerakását. A hideg 
idő miatt abbamaradt a kivitele-
zés és most, tavasszal a Város-
gondnokság munkatársai fejez-
ték be, amit nagyon köszönünk 
a szakembereknek, a városve-
zetésnek, és Mező László ügy-
vezetőnek” – tájékoztatta szer-
kesztőségünket Morvainé Arlett 
Éva tagintézmény-vezető.

Kovács István képviselő, a 
munkálatok koordinátora szer-
kesztőségünk kérdésére válaszol-
va kiemelte: „A gyerekek bizton-
ságos közlekedése érdekében vált 
szükségessé az épületen körbefu-
tó járdaszakasz gyors rendbetéte-
le. A lakosok természetes igénye, 
hogy gyalogszerrel is biztonsá-
gosan tudjanak közlekedni, épp 

ezért kiemelt figyelmet fordítunk 
gyalogútjaink felújítására és köz-
útjaink kátyúzására is az önkor-
mányzat költségvetéséből.

Prioritási sorrendet állítot-
tunk fel a gyalogutak felújítá-

sánál, elsősorban azok a szaka-
szok kerülnek sorra, ahol eset-
leg nem volt járda, de szüksé-
ges, továbbá, ahol muszáj újat 
építeni a felület rossz minősége 
és a balesetveszély miatt.”

Jelenleg saját forrásból való-
sítjuk meg az említett terveket, 
de amint pályázat jelenik meg 
erre a célra, természetesen élni 
fogunk ezzel a lehetőséggel is – 
hangsúlyozta.

A Városfejlesztési Bizottság 
elnöke elmondta, hogy folya-
matosan zajlanak a fejleszté-
sek, a városszépítő megmoz-
dulások Hevesen: jelenleg pél-
dául a Körzeti Tagiskola udva-
rának, valamint a Sportcsarnok 
mögötti terület  rendbetételén 
munkálkodik a Városgond-
nokság, illetve nagyszabású 
fejlesztések is várhatóak ha-
marosan.

Heves
a megye névadója

Heves
a megye névadója
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1 perc figyelem
Beteg gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják a legtöb-
ben adójuk 1 százalékát. A támogatott szervezeteknek óriási segítsé-
get jelentenek az adóforintok, miközben az adózóktól csak néhány 
perc figyelmet igényel a felajánlás.

A NAV mindjárt az új szja-bevallási felület kezdőoldalán feltünteti 
a rendelkezés lehetőségét az adó 1+1 százalékáról azért, hogy minél 
többen a lehető legegyszerűbben támogathassanak számukra szimpa-
tikus civil szervezetet, egyházat vagy a Nemzeti Tehetség Programot. 

Ettől az évtől az szja-bevallás elkészítésével már nem kell foglal-
kozni, hiszen mintegy négymillió embernek készít bevallási tervezetet 
a NAV. Ezzel is egyszerűsödik az adózók dolga, így a felajánlásra több 
figyelem juthat.

A civil szervezetek egyébként már hirdetik a társadalom számára 
fontos és hasznos célokat, amelyeket bárki támogathat, aki Magyar-
országon jövedelemadózik. 

Az e-szja rendszerében az 1+1% felajánlásáról idén is csak úgy, 
mint az elmúlt években, május 22-éig lehet rendelkezni, szja-bevallá-
si formától függetlenül. Még azok is rendelkezhetnek, akik már végle-
gesítették bevallási tervezetüket vagy bevallásukat munkáltatójuk köz-
reműködésével nyújtják be. 

A NAV honlapján és az új szja-bevallási felületen is valamennyi 
kedvezményezett, támogatható civil szervezet illetve egyház vagy ki-
emelt költségvetési előirányzat megtalálható. Felajánlásokat kizárólag 
a listákon szereplő kedvezményezettek kaphatnak, vagyis azok a civil 
szervezetek, amelyek szeptemberig regisztráltak a NAV-nál és megfe-
lelnek a támogatás feltételeinek, valamint a technikai számmal ren-
delkező egyházak és kiemelt költségvetési előirányzat. 

A felajánlók dönthetnek a rendelkező nyilatkozaton arról is, hogy 
ha a civil kedvezményezett kéri, a NAV közölheti-e nevüket, címüket 
és elektronikus levelezési címüket. A kedvezményezett ezeket az ada-
tokat (5 évig) kizárólag közhasznú célú kapcsolatfelvételre, tájékoz-
tatásra használhatja. 

NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Dr. Paskujné Pifkó Mónika, sajtóreferens

 06/36-522-657; 06/30-475-8968
eger.sajto@nav.gov.hu

Programok 
megrendezésére pályázhatnak 

a hevesi civil szervezetek
A HEVES VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet 2017. évre 
civil szervezetek (egyesületek és alapítványok), közalapítványok szá-
mára. 

A pályázat célja pénzbeli támogatás nyújtása Heves városban 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezetek, közala-
pítványok által a város lakosságát érintő programok szervezésé-
hez, lebonyolításához, valamint az ehhez kapcsolódó eszközbe-
szerzéshez.

A rendelkezésre álló támogatási keret összesen: 1.500.000 Ft, az 
egyes civil szervezetek által elnyerhető támogatás maximális mértéke 
pedig: 150.000 Ft.

Az egyéb előírásokról és az elszámolás módjáról a pályázati felhí-
vásból tájékozódhatnak a város honlapján.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. május 2. napja 16 
óra, helye: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.

A részletes pályázati felhívás adatlap megtalálható a www.heves.
hu Aktuális/ Felhívások fül alatt, illetve a kiíró székhelyén (3360 He-
ves, Erzsébet tér 2. szám).

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető dr. Tóth Nórától 
(tel: 36-546-113, e-mail: dr.toth.nora@phheves.hu).

Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzat több mint 1 
millió forintot fordított a járó-
beteg-szakellátó mögötti épület 
rendbetételére, a jogszabályok-
ban előírt kézmosók kialakí-
tására, hogy megfelelő helyen 
fogadhassák a védőnők a kör-
zethez tartozó gondozottakat, 
a várandósaktól kezdve a 0-6 
éves és iskoláskorú gyermeke-
kig. A védőnők korábban a Sze-
relem Alfréd úton, majd a Re-
menyik-kúria felújításra szoru-
ló épületében kaphattak helyet 
ideiglenesen, ezt a helyzetet 
elégelte meg a városvezetés és 
segítő kezet nyújtott az egész-
ségügyi dolgozóknak.

A rendeléseknek átmenetileg 
helyet adó épületrészek, több 

szempontnak is meg kellett, hogy 
feleljenek: a jogszabályi előírá-
sokon túl fontos a rendelő köz-
ponti elhelyezkedése, könnyű 
megközelíthetősége a városban 
lakó minden gondozott számára.

Felújított épületben várják 
a gondozottakat a hevesi védőnők

A fejlesztési lehetőségekről, 
a munkahelyteremtésről tartottak fórumot 

Világításkorszerűsítés valósul meg 
a helyi kapitányság épületében

Május közepétől már az SZTK mögötti új helyen várják a gondo-
zottakat a védőnők Heves városában.
A védőnői körzetek tanácsadásainak ideje és telefonszáma nem 
változik. Telefonos elérhetőség: Tel: 06-36-346-645

Az Európai Beruházási 
Terv részleteiről tájéko-
zódhattak az érdeklődők 
Heves városában. A He-
ves Megyei Önkormány-
zat a Városházán mutatta 
be az EU gazdasági növe-
kedés fellendítésére és a 
munkahelyteremtésre vo-
natkozó intézkedéseit. Az 
előadókat és a vendégeket 
házigazdaként, Sveiczer 
Sándor polgármester kö-
szöntötte.

A városvezető hang-
súlyozta, hogy a 
Heves Megyei Ön-
kormányzat – a 
Europe Direct Tá-

jékoztató Központtal közö-
sen – azért szervezte meg ezt a 
rendezvénysorozatot, hogy az 
érintettek tájékozódjanak azok-
ról a fejlesztési lehetőségek-
ről, melyeket az Európai Unió 
biztosít. Arra törekszünk, hogy 
megismerjünk minden olyan 
gyakorlatot, melyekből a vá-

ros, a térség és vállalkozóink is 
profitálhatnak.

A globális gazdasági és pénz-
ügyi válság óta az EU-ban ala-
csony a beruházások mértéke. 
Dr. Zúgó Liliána, az Európai 
Bizottság Magyarországi Kép-
viseletének gazdasági elemző-
je előadásában kiemelte: közös, 

európai szinten összehangolt 
intézkedésekre van szükség ah-
hoz, hogy megfordítsuk a ked-
vezőtlen trendet, és Európát a 
gazdasági fellendülés útjára ál-
lítsuk. 

A beruházási terv azt hiva-
tott elérni, hogy megszűnjenek 
a beruházások útjában álló aka-

dályok, a beruházási projektek 
ismertebbé váljanak, továbbá 
hogy javuljon az új és a már 
rendelkezésre álló pénzügyi 
források felhasználása. Ennek 
érdekében a vállalkozások szá-
mára elérhető hitelkonstrukció-
kat és a foglalkoztatás-bővítés 
lehetőségeit is megvilágították 
az előadók.

Domján Róbert, a Heves Me-
gyei Önkormányzati Hivatal 
Területfejlesztési és Területren-
dezési Osztály vezetője előadá-
sában a TOP pályázati lehetősé-
geiről szólt a munkahelyterem-
tés tükrében. Beszámolt Heves 
Megye Integrált Programja 
(2014-2020) forrásmegoszlásá-
ról és elvárt eredményeiről,  a 
2017-ben várható pályázati ki-
írásokról. Elmondta továbbá, 
hogy a megyei munkanélküli-
ségi adatokat tekintve kedvező-
ek a folyamatok, hiszen a nyil-
vántartott álláskeresők száma 
11.720 fő (2016), ami 18%-os 
csökkenést jelent 2015-höz ké-
pest. 

Az Európai Beruházási Terv részleteiről tájékozódhattak 
az érdeklődők Heves városában

A Városgondnokság 
szakembereinek jóvoltából 

újulhatott meg a hevesi 
Csoda-Vár Tagóvoda 

közlekedésre már alkalmat-
lanná vált udvari járdája

A 2016. évi Magyar Innová-
ciós Nagydíj, valamint to-
vábbi hat innovációs díj ke-
rült átadásra a napokban az 
Országházban. Több száz-
milliós többletbevételt elért 
innovációs teljesítményeket 
is díjaztak. A Hevesgép Kft. 
Magyarország egyik legna-
gyobb mezőgazdasági gép-
gyára is kiemelt elismerés-
ben részesült.

A tudósokból, elismert 
gazdasági szakem-
berekből álló bírá-
lóbizottság, élén a 
Nemzeti Kutatási 

Fejlesztési és Innovációs Hiva-
tal elnökével, elsősorban a gaz-
dasági mutatók, az elért több-
leteredmény, többlet-árbevétel, 
illetve a társadalmi hasznosság 

alapján választotta ki a legna-
gyobb jelentőségű tavalyi in-
novációkat. A 2016. évi Ma-
gyar Innovációs Nagydíjat a 77 
Elektronika Műszeripari Kft. 
kapta. 

A bírálóbizottság kiemelt 
elismerésben részesített több 

százmilliós többletbevételt el-
ért innovációs teljesítménye-
ket is. A Hevesgép Kft. a ned-
ves szemes termények magrop-
pantás utáni silófóliába töltését 
megvalósító berendezés építése 
és hazai sorozatgyártása miatt 
kapott elismerést.

A XXV. Magyar Innovációs 
Nagydíj pályázati felhívásra az 
elmúlt évekhez képest kiemel-
kedően nagyszámú, összesen 
38 pályamű érkezett be, ame-
lyek közül a bírálóbizottság 32 
innovációt ismert el sikeres, 
2016-ban megvalósult teljesít-
ményként. Ezek révén a meg-
valósító vállalkozások tavaly 
összesen több mint 21 milliárd 
Ft többletárbevételt értek el és 
közel 400 új munkahelyet hoz-
tak létre. A megtakarítások, az 
árcsökkentő hatás, a környe-
zeti terhelés csökkentése, stb. 
nyomán további több 10 mil-
liárd Ft társadalmi haszon ke-
letkezett. Mindez azt mutatja, 
hogy az elmúlt évben aktívab-
bá és jóval eredményesebbé 
váltak a vállalatok az innová-
ció terén.

Kiemelt országos elismerésben részesült a Hevesgép

A legjobb innovációs 
teljesítményeket díjazták

Most már biztonságosan közlekedhetnek az újtelepi ovisok

Hangos vasárnap vár a hevesiekre: 
már készítik elő a terepet a Sportcsarnoknál 

Kormányzati támogatást nyert 
a hevesi rendőrkapitányság vi-
lágításkorszerűsítésre, mintegy 
másfél millió forintot, derült ki 
pár héttel ezelőtt.

A forrás ehhez a Belügymi-
nisztérium idei energiaraciona-

lizálási kerete, amelynél idén 
összesen 151 millió forintot 
osztottak el, olvasható a kor-
many.hu-n. Mint írják, a me-
gyei rendőr-főkapitányság épü-
letére is jut pénz ugyanebből a 
keretből.

A Városgondnokság munkatársai ezért na-
pokig az épület mögötti terep rendezésén, 
előkészítésén munkálkodtak, mindemellett 
segítségükkel a hátsó bejáró mart aszfalt-
borítást kapott.

Azt, hogy a terület nemcsak parkolóként, 
hanem rendezvényterepként is jól haszno-
sítható, hamarosan megtapasztalhatjuk.

Az április 30-án 9 órakor kezdődő ese-
ményen gyerekek és felnőttek is találnak 
majd kedvükre való programokat: A legki-

sebbeket már kora délelőttől várja a „gye-
rek sarok”, kreatív foglalkozásokkal, arc-
festéssel, óriáscsúszdával, ugrálóvárral, 
trambulinnal és népi fajátékokkal. 10 óra-

kor mazsorett és rocky bemutató alapozza 
meg a hangulatot, 11 órakor pedig a Grimm 
Busz Gyerekszínház gondoskodik a cseme-
ték szórakozásáról. A délután ugyancsak 
táncos produkciókkal indul, 14 órától a he-
lyi csoportoké lesz a színpad. Őket az egyik 
leghíresebb magyar rap/hiphop csapat, az 
Animal Cannibals követi 16 órától, majd 
a stand-up-os Lórán Barnabás Trabarna 
poénjaira nevethetünk. Trabarna humoris-
ta, különféle motorhangok utánzására ké-
pes. A Magyar Rádió Humorfesztiváljának 
egyik gyõztese, a Showder Klub és a Go-
dot Dumaszínház rendszeres fellépője. Az 
egész napos programot a hevesiek egyik 
kedvelt együttese, az Anonym Rock Band 
zárja, akikkel a stílus legnépszerűbb dalait 
énekelhetjük majd együtt.

Harmadik alkalommal kerül megrende-
zésre a Hevesi Márkafüggetlen Autós Ta-
lálkozó, melyen a négy keréken dübörgő 
lóerők „felvonulása” mellett egyéb, szí-
nes programok várják a nap folyamán a 
csarnok környékére kilátogatókat.

A csarnok mögötti területet rendbetéte-
lén munkálkodik a Városgondnokság

A teljes belső 
felújításon túl, 
új kerítést is 
kapott az épület
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A BVOP kommuni-
kációs főosztálya 
a börtön építésé-
vel kapcsolatban 
arról adott tájékoz-

tatást, hogy Heves város Ön-
kormányzata az általa vállalt, 
jogi és adminisztratív akadá-
lyokat elhárította, módosította 
a helyi építkezési szabályza-
tot, valamint az építkezéshez 
szükséges közművesítést is 
elvégezte már. A börtönépítés-
sel kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás jelenleg is folyamatban 
van és az újonnan építendő 
bv-intézetek fogvatartottakkal 
történő betelepítése kizárólag 
a műszaki átadás-átvételt kö-
vetően, a használatba vételi 
engedély kiállítása után tör-
ténhet meg. 

Sveiczer Sándor polgármes-
ter elmondta: a közbeszerzé-
si eljárás eredményes lezárása 
egyben szerződéskötést is je-
lent, azután lehet átadni a vál-
lalkozónak az építési területet. 

Az Arany János utca végén, 
a Vicán tó közvetlen szomszéd-

ságában található az a többhek- 
táros terület, amely a büntetés 
végrehajtási intézet helyeként 
szolgál. A legutolsó tájékoztatás 
szerint 2018 júniusában nyitja 
meg kapuit a hevesi bv intéz-
mény, az első rabok fogadására 
2019 januárjában kerülhet sor.

- Kiemelt figyelem és érdek-
lődés kíséri Hevesen azt a nem-
zetgazdasági szempontból is 
kiemelt nagyberuházást, mely 
kedvező hatásaival jelentősen 
befolyásolja a térség infrastruk-
túráját, gazdasági és foglalkoz-
tatási helyzetét. A városlakók 
örülnek a közel 300 új munka-
helynek. A lakosság biztonsá-
gérzetének növelése szempont-
jából is kiemelt jelentőséggel 
bír a beruházás. A város szak-
középiskolájában hosszú évek 
óta rendvédelmi képzés is fo-
lyik, amelyre négy évfolyamon 
jelenleg közel 100 tanuló jár. 
A börtön megépülésével új le-
hetőségek adódnak az itt vég-
zettek számára is – emelte ki a 
városvezető. Mindannyiunk ér-
deke tehát a létesítmény miha-
marabbi működtetésének elin-
dulása, hiszen egy közel 6 mil-
liárdos beruházásról, és a tér-
ség fejlesztését tekintve nagy 
lehetőségről  beszélünk – tette 
hozzá. 

Lezajlott a közműfejlesztés a börtön területén 

Mikor indul el az építkezés? 
– Folyamatos az épülő hevesi börtön dolgozóinak képzése

Tökszáron terem a zamatos 
dinnye Heves-Alatkán 

Speciális drónok működését mutatták be 

Cél: az olvasás szeretetére nevelés 

Fejlesztik a Körzeti könyvtárát

Január óta tart a Hevesre tervezett börtön dolgozóinak képzése, 2017 március végéig közel 
60-an kezdték meg büntetés-végrehajtási tanulmányaikat. Továbbra is folynak a felvéte-
li eljárások biztonsági, illetve körletfelügyelői beosztásokba. Az önkormányzat a tervezett 
ütemezés alapján, az építkezéshez szükséges közművesítést rendben lebonyolította. Ezzel 
minden akadály elhárult Heves város részéről a börtön megépítése elől. 

Gazdaságélénkítő 
hatást helyben:
Rövid távon az építkezésből iparűzési 
adóbevételt remélünk. A projekt tervezett 
építési költsége kb. 6 milliárd forint. Egy 
ekkora volumenű beruházás már jelentős 
többletbevételt generálhat iparűzési adó-
ban is. Terveink között szerepel, hogy a 
későbbi nyertes generálkivitelezővel ösz-
szehozzuk a hevesi és a járási vállalkozó-
kat egy kötetlen beszélgetésre, hátha be 
tudnak kapcsolódni a kivitelezés részmun-
káiba. 

Hosszú távon 500 rabbal számolva a 
napi ételmennyiség is tetemes összegbe fog 
kerülni. A tervek szerint az ellátmány (ke-
nyér, tej, hús és zöldségféle) helyben lesz 
beszerezve, tehát a helyi termelőknek, ke-
reskedőknek ez extra bevételt jelenthet. A 
bv intézmény jelentős közmű-fogyasztó 
lesz, ennek jótékony hatása ismételten a 
helyi iparűzési adóban jelentkezhet.

A raboknak az ellátmányukat a saját 
munkájukból szerzett jövedelmükből kell 
fedezni, tehát az intézményen belül dol-
gozniuk kell. A tervek szerint a BV terüle-
tén belül több üzemcsarnok is felépül, ahol 
minden rab dolgozni fog, értéket teremt 
majd. Ez azt jelenti, hogy Hevesen lesz egy 
500 fős állandó munkahely, amely megint 
csak a helyi adóbevételekre gyakorolhat jó-
tékony hatást.

A lakáspiac 
megélénkülését:

 
A kiszolgáló személyzet tervezett létszáma 
250 és 300 fő között várható. A személyzet 
60- 70%-a lesz hevesi, vagy a környező te-
lepülésen élő. Ezeknek az embereknek la-
kásra, szállásra lesz szüksége, így erőteljes 
mozgás alakulhat ki a helyi ingatlanpiacon.

 

Közbiztonság és 
biztonságérzet javulása:

 
Általános tapasztalat az, miszerint a BV in-
tézet működése jótékony hatással van a helyi 
kriminalisztikai mutatókra, tehát csökkenni 

fog a bűnözés, illetve a bűnözési hajlandóság 
Hevesen, mivel önmagában a bv intézmény 
működésének is erőteljes visszatartó hatása 
lesz. Reményeink szerint a börtön megnyitá-
sa után fejlesztésre kerül a hevesi rendőrka-
pitányság, illetve a hevesi tűzoltólaktanya is.

Mit remélhet Heves ettől a beruházástól? 
– kérdeztük a város polgármesterét

VÁRJÁK A JELENTKEZŐKET! A hivatásos ál-
lomány számára a börtön stabil, kiszámítha-
tó, hosszú távra tervezhető munkahelyet te-
remt, melyhez képzési és előmeneteli lehető-
ségek társulnak. A büntetés-végrehajtásban 
dolgozók kiemelt juttatásokra számíthatnak. 
A kezdő fizetés tiszthelyettesek esetén mini-
mum havi 228 ezer forint, amit évi 200 ezer 
forint cafeteria egészít ki. Emellett ruházati és 
lakhatási költségtérítés, mobilflotta-haszná-
lat, kedvezményes üdülési lehetőség és adott 
esetben szociális támogatás is jár.

A különböző álláshelyek betöltésénél el-
sősorban a helyi, illetve a térségben élő la-
kosság jelentkezésére számítanak.

A hevesi toborzóirodA 
elérhetőségei:
Cím: 3360 Heves, Zrínyi u. 2.

Telefon: 36/886-213
E-mail cím: hevestoborzas@bv.gov.hu, 

Web: www.bv.gov.hu
Ügyfélfogadás ideje: 

hétfő – szerda: 07:30 – 16.00, 
csütörtök: 7.30 – 18.00, 

péntek: 7.30 – 13.30

Alatkán, egy agrárvállal-
kozó család talán a régi 
időkből is merítve hozhat-
ja vissza a hevesi dinnye 
hírnevét. A palánták már 
a földbe kerültek és még 
két hónapot kell várni az 
első dinnyeszüretre. Addig, 
amíg a dinnye nem érik 
meg, lesz eper. A napokban 
a birtokon járt szerkesztő-
ségünk és megnéztük, hon-
nan kerül majd a piacra az 
igazi, hamisítatlan hevesi 
finomság. 

N
em egyszerű dolog 
a dinnyetermesz-
tés. A magas költsé-
gek miatt, az elmúlt 
10 évben elterjedt a 

termelők körében, hogy tökszá-
ron nevelik a piros húsú gyü-
mölcsöt, ugyanis a tök ellen-
állóbb  a betegségekkel szem-
ben, mint a dinnye, így jóval 
gazdaságosabb a termelés. Ki-
emelném, hogy ez nem gene-
tikai módosítás. Azonban sem 
küllemre, sem ízre nem tud-
juk megkülönböztetni az oltott 

dinnyét az „igazitól” – tájékoz-
tatta a Hevesi Híreket Tóthné 
Kovács Erika, aki görög- és 

sárgadinnyét, valamint epret 
termeszt Heves-Alatkán.

„A termesztést a palántane-

veléstől kezdjük, amit a kiülte-
tés követ. Ezután gondozni kell 
a termést. Fontos a földterü-
let bekerítése, hiszen a nyulak 
előszeretettel dézsmálják meg a 
gyümölcsöket” – mutatott rá az 
őstermelő.

Erika elmondása szerint a 
külföldről behozott áruk nem 
olyan édesek, mint a hazai diny-
nye, a behozatalnak sajnos ár-
csökkentő hatása van, de sze-
rencsére sokan megvárják a ha-
zai termelők mézédes portékáit.

A Tóth család összesen 4 
hektáron termel, több mint 15 
éve foglalkoznak dinnyézéssel. 
A gépek kezelése, a palántázás, 
az értékesítés és egyéb teendők 
mind fel vannak osztva. 

Az utak mentén egyre több 
helyen lehet eperrel is találkoz-
ni, s hamarosan ezek jó része 
már nem import lesz, hanem 
hazai. 

A Tóth-féle mézédes diny-
nyékkel, előtte pedig a család 
fólia alatt termett, vegyszer-
mentes epreivel bizonyára ha-
marosan találkozhatunk majd a 
hevesi piacon is.

Tóthné Kovács Erika görög- és sárgadinnyét, 
valamint epret termeszt Heves-Alatkán

Görögdinnye termesztésünk története egészen a XVII. század ele-
jére nyúlik vissza, amikor a törökök kiüldözték a lakosság egy 
részét, akik a mai Alatka és Boconád környékén kezdtek el diny-
nyetermesztéssel foglalkozni. Az 1860-as földbirtokrendezés, ta-
gosítás által fellendült a mezőgazdasági termelés és ez a hevesi 
dinnyére is jótékony hatással volt, hiszen országos hírnévre tett 
szert. Megalakult a Magyar Dinnyész Egylet, a szakértők egymás-
sal versengtek és gyakoriak voltak dinnyeversenyek is. Szontagh 
Gusztáv 1854-ben megjelent művében több hevesi adat is talál-
ható, valamint a „hevesi vérbélű”-nek nevezett apró fekete mag-
vú, vékony héjú dinnyét külön ki is emelték a többi hevesi fajtából.

Egy különleges bemutatón vettünk 
részt a hevesi Városháza előtt, ahol re-
pülés közben tekinthettünk meg egy 
multifunkciós drónt. A gép által köz-
vetített képet integrálták a térfigye-
lő-rendszerbe, s így láthatóvá vált, 
hogy milyen nagy területet képes meg-
figyelni. 

A cél az, hogy a jövőben az önkormány-
zatok is használhassák a drónokat, és szá-
mukra is elérhetőek legyenek a drónok által 
nyújtott kibővített lehetőségek a közbizton-
ság növelése érdekében.

Egy Heves megyei cég mutatta be sa-
ját gyártású drónjait repülés közben,  me-
lyeknek előnye a térfigyelő kamerákkal 
szemben, hogy míg a fix helyre telepített 
kamera mindössze egy kis szeletét tudja 
rögzíteni a térnek, addig a drón lényege-
sen nagyobb területet jár körbe, hatéko-
nyabbá téve ezzel a felderítést. Biztos va-
gyok abban, hogyha ez a drón fent járőrö-
zik például egy városban, akkor ott keve-

sebb illegális szemétlerakó lesz – mutatott 
rá Mészáros Attila ügyvezető, aki szerint 
ezen eszközök az eltűnt személyek ke-
resésében is nagy segítséget tudnának 
nyújtani.

 A bemutatón is látott multifunkciós, na-
gyobb teljesítményű szerkezetek alkalma-
zása egyelőre nem jellemző hazai viszony-
latban. 

 Az előadással egybekötve, a jelenlévők 
megismerhették a drónok felhasználásának 
azon területét, ahol az önkormányzatok se-
gítségére lehetnek (illegális szemétlerakók 
feltárása, megfigyelése, eltűnt emberek ke-
resése, közterület megfigyelése,  egyéb ka-
tasztrófa helyzetek koordinálása, stb.).

A drónokra szerelt kamerák, amelyek 
rendszám-felismerő rendszerrel is rendel-
keznek, integrálhatók a már általunk kiépített 
térfigyelő rendszerbe. A nap bármely szaká-
ban készített felvételek célszemélyei vagy 
céltárgyai felismerhetők, beazonosíthatók – 
emelte ki szerkesztőségünk kérdésére reagál-
va Mészáros Attila, a gyártó cég ügyvezetője.

Megtudtuk, hogy hamarosan egy ké-
szenléti drón kezdi meg működését me-
gyénkben. A kormány tervei szerint, Ma-
gyarországon júliustól a drónók reptetését 
jogosítványhoz kötik majd.

Ezekkel a népszerű könyvek-
kel, folyóiratokkal szeretnénk 
az olvasás élményét a gyere-
kekhez közelebb hozni, mely-
nek elsődleges célja a köny-
volvasás szeretetére nevelés 
– tájékoztatta Sándor István-

né a Hevesi Hírek szerkesz-
tőségét.

– A mi iskolánk évek óta nem 
tudott könyveket vásárolni. Már 
meg is érkezett az első 150 da-
rab gyermek és felnőtt szépiro-
dalmat és szakirodalmat tartal-

mazó „könyvcsomag”, ami elő-
reláthatólag a tanév végéig lesz 
iskolánkban. A következő cse-
recsomag szeptemberre várha-
tó.A program alatt szakmai to-
vábbképzéseket is szerveznek 
majd az iskolai könyvtárosok-

nak, segítenek programok szer-
vezésében, és használhatjuk a 
Bródy Sándor Könyvtár online 
katalógusát is.

Iskolánknak ez egy kis vérá-
tömlesztést is jelent, hiszen 
XXI. századi gyermeknek 
XXI. századi szépirodalmi re-
gényekre van szüksége, me-
lyet ez a program nagyon jól 
szolgál – mutatott rá a kezde-
ményezés előnyeire a tagintéz-
mény-vezető.

Elindult az országosan is példaértékű „Iskolai könyvtárak fejlesztése” program, amit az 
Egri Tankerületi Központ indított el a megyei és városi Bródy Sándor Könyvtárral közö-
sen. Ennek köszönhetően nyolc intézmény könyvtári állományát fejlesztik, melybe nagy 
szerencsénkre a Hevesi József Általános Iskola és AMI Körzeti Tagiskolája is beletartozik. 
A gyerekek új könyveket, folyóiratokat kapnak.

Heves város Önkormányzata az általa vállalt, 
jogi és adminisztratív akadályokat elhárította, az építkezéshez 

szükséges közművesítést is elvégezte.
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Folytatás az 1. oldalról
„Ezek a klubok az összetartásról 
és az emberségről tesznek tanú-
bizonyságot, hiszen ügyelnek a 
másikra, vigyáznak egymásra. 
Nagyon pozitívak; olyan tartás 
van bennük, olyan munkavágy, 
tapasztalat és bölcsesség, amiről 
a fiatalok is gyakran példát ve-
hetnének. Mosolygósak, pozití-
vak, értik a tréfát, értik a gondo-
latokat, nagyon szeretek velük 
együtt lenni”- tette hozzá az ál-
lamtitkár.

Sveiczer Sándor a Hevesi Hí-
reknek elmondta: „Örömmel ad-
tunk helyet a mai megyei nyugdí-
jas népdal találkozónak, hiszen a 

kis közösségek életében nagyon 
fontos egy ilyen esemény. Úgy 
hiszem, a közösségépítés, a kö-
zösségek fejlesztése a legfonto-
sabb, amire szükségünk van a 21. 
század rohanó világában, ezért is 
támogattuk ezt a rendezvényt.”

Bujdosó Sándorné a Nyugdí-
jasok Heves Megyei Szövetsé-
gének elnöke arról tájékoztatott 
bennünket, hogy szervezetük a 
megye nyugdíjasainak a klubjait 
segíti abban, hogy saját falvaik-
ban, városaikban minél több ön-
álló programjuk legyen. 

„Díszvendégként Szabó Zsolt 
államtitkár tette tiszteletét, aki 
már hosszú évek óta patronálja 

a Nyugdíjasok Heves Megyei 
Szövetségét, illetve a választási 
körzetében működő nyugdíjas 

klubokat. Sveiczer Sándor pol-
gármester és a hevesi Önkor-
mányzat a fesztivál megszer-

vezéséhez 200.000,- Ft anyagi 
támogatást nyújtott, valamint a 
művelődési ház teljes infrastruk-

túráját ingyenesen biztosította.
Egy pár évvel ezelőtt azt érez-

tük, hogy ha a mi korosztályunk 
kihal, akkor kihalnak velünk a 
csodálatos népdalok. Ezért fog-
tuk össze a kórusokat, melyek 
többségében énekel jó néhány 
fiatal, akik majd átveszik tőlünk 
a fáklyát, és reméljük, hogy vi-
szik tovább. Első találkozónkat 
Pétervásárán rendeztük meg, 
most Hevesen, és ha Heves pol-
gármestere vállal bennünket, 
akkor mi örömmel visszatérünk 
ide minden évben” – hangsú-
lyozta az elnök asszony, meg-
köszönve Szabó Zsolt, Sveiczer 
Sándor és a város támogatását.

Négyszáz kórustag köszöntötte dallal a tavaszt

Rendkívüli nyitvatartás 
a NAV-nál Heves városában

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) az idén először elkészítet-
te a személyijövedelemadó-be-
vallás tervezetét a magánsze-
mélyek többségének a munkál-
tatóktól, kifizetőktől érkezett ada-
tok alapján.

A személyijövedelemadó-be-
vallás új rendszerével kapcsolat-
ban rendkívüli nyitvatartással, az 
alábbi időpontokban fogadja az 
ügyfeleket a NAV Heves Megyei 
Adó- és Vámigazgatóságának 
hevesi (Heves, Erzsébet tért 2.) 
kirendeltsége:

2017. április 3-tól május 22-ig
Hétfő: 9-től 14:30-ig
Kedd: 9-től 14:30-ig
Szerda: 8-tól 14:30-ig
Csütörtök: 9-től 14:30-ig
Péntek: 8-tól 12-ig

Aki rendelkezik ügyfélkapuval 
elektronikusan a NAV honlap-
ján (www.nav.gov.hu) fér hozzá 
a bevallási tervezethez, akinek 
nincs ügyfélkapuja, személyesen 
az ügyfélszolgálaton átveheti az 
szja-bevallási tervezetét.
 NAV Heves Megyei Adó- 

és Vámigazgatósága

A Körzeti Tagiskola 4 fős, nyolcadiko-
sokból álló „Vízi világ”csapata – Regéczi 
Zsófi, Török Anna, Barta Bálint és Nagy 
Botond – váratlan meghívást kapott a „Kár-
pát-medencei HUNGARIKUM vetélkedő” 
országos elődöntőjére, a megyei verseny- 
eredmény alapján.

A Lakiteleken megrendezésre kerülő ver-
seny szintén nagy kihívás elé állította Őket.                           

Lelkiismeretes felkészülés után, elkészít-
ve az általuk kiválasztott hungarikum 
plakátját, nagy izgalommal vettek részt 

a versenyen. A megmérettetés nagyon jól 
sikerült. 28 általános iskolai és 28 közép-
iskolai csapat versenyében a 10. helyen 
végezve méltón képviselték a Körzeti 
Iskolát, Heves városát és Heves megyét 
egyaránt.

Gratulálunk a csapatnak és a felkészí-
tő pedagógusnak, Bakos Péterné tanárnő-
nek!

Az idén tizenhat település 
tizenkilenc általános isko-
lával képviseltette magát 
a Víz Világnapja alkalmá-
ból meghirdetett rajzpályá-
zaton. A programot – több 
éves hagyományához hí-
ven – a Harmónia Alapfokú 
Művészeti Iskola szervezte 
meg a környezeti nevelés és 
a környezetvédelmi felelős-
ségvállalás jegyében. 

A víz alatti világról 
készített pálya-
munkákból rajz- 
és művésztaná-
rokból álló zsűri 

választotta ki a kiállításra érde-
mesnek, illetve díjazásra méltó-
nak tartottakat

A kiállítás megnyitására és az 
alkotók díjazására az Eötvös Jó-
zsef Református Oktatási Köz-
pont aulájában került sor 2017. 
március 24-én. A rendezvényt 
Sveiczer Sándor polgármester 
nyitotta meg, majd Ódor Klára 
a Harmónia Alapfokú Művésze-
ti Iskola igazgatója, Erdészné 
Turcsányi Katalin az intézmény 
művészeti vezetője és Svoób-
né Lénárt Ágnes az EJROK 
igazgatóhelyettese köszön-                                              
tötte a megjelenteket. A pályá-
zók anyagát Budai-Tóth Zsu-
zsanna, a zsűri elnöke értékelte.

Ódor Klára intézményveze-
tő arról tájékoztatta szerkesz-
tőségünket, hogy „az idén kö-
zel 600 rajz értékelése várt a 
Budai-Tóth Zsuzsanna-Kovács 
László-Szabari Zoltán alkotta 
zsűrire. 

helyezések:
1-2. osztály
I. Ficsór Gréta – 1. o. Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola – Heves, 
Felkészítő tanár:Bolyhos Izabella
II. Pintér Alíz – 2. o. Tarnaméra, 
Felkészítő tanár: Major Lászlóné
III. Mezei Benjamin – 1. o. Erdő-
telek ,Felkészítő tanár: Budai-Tóth 
Zsuzsanna
IV. Burai Kamilla – 1. o. Hevesi Jó-
zsef Általános Iskola, Felkészítő ta-
nár: Együd Árpádné
különdíjAk:
Sajátos színkompozícióért: Káli 

Dóra – 1. o. Boconád,  Felkészítő 
tanár: Kovács László
őszinte képi 
megfogAlmAzásért: 
Apostol Dorottya – 1. o. Átány, Fel-
készítő tanár:  Magyarné
Makó Annamária
sAjátos technikAi 
megvAlósításért:
Király Blanka Csesztreg,  Felkészí-
tő tanár: Hermán Istvánné
A témA idilli 
ábrázolásáért: 
Szitai Ödön – 2. o. Eger Tóth Eszter
A zsírkrétA-technikA 
kiváló AlkAlmAzásáért: 
Dudás Ivett – 2. o. Poroszló, Fel-
készítő tanár: Sárköziné Béci Éva

3-4. osztály
I. Tóth Virág – 4. o. Hevesi József 
Általános Iskola Körzeti Tagiskolá-
ja – Heves, Felkészítő tanár:  Árvai 
Erzsébet
II. Pataki Richard – 4. o. Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola 
– Heves,  Felkészítő tanár: Szaba-
ri Zoltán
III. Burai Krisztofer – 4. o. Kisköre, 
Felkészítő tanár:  Budai-Tóth Zsu-
zsanna – Kovács László
IV. Mezei Blanka – 3. o. Szent Gel-
lért Katolikus Általános Iskola – 

Heves, Felkészítő tanár:  Szabari 
Zoltán
különdíjAk:
Egyéni látásmódért Szadai Boglár-
ka – 3. o. Tarnaméra,  Felkészítő 
tanár: Dobi Jánosné
A fAntáziAdús jövőkép 
ábrázolásáért: 
Divald Mátyás – 3. o Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola -Heves,  
Felkészítő tanár: Szabari Zoltán
kiváló állAtábrázolásért: 
Pálosi Gréta – 4. o. Tarnaszent-
miklós,  Felkészítő tanár: Hanzóné 
Kurc Márta
letisztult képi 
nyelvezetért: 
Bari Dzsenifer – 4. o. Kömlő,  Fel-
készítő tanár: Kovács László
egyéni kompozícióért: 
Ferenczik Natália – 4. o. Tiszanána, 
Felkészítő tanár:  Kovács László
szép eszközhAsználAtért: 
Molnár Adrienne – 3. o. Eger Var-
ga Emese
gAzdAg 
állAtábrázolásért: 
Vélics Eszter Hanna Szeged,  Fel-
készítő tanár: Sztupovszkiné Nagy 
Gizella

5-6. osztály
I. Botos Lili – 5. o. Kisköre,  Felké-

szítő tanár: Budai-Tóth Zsuzsanna 
– Kovács László
II. Tóth Dávid – 5. o. Hevesi József 
Általános Iskola Körzeti Tagiskolá-
ja – Heves, Felkészítő tanár: Árvai 
Erzsébet
III. Ollári Márk – 5. o. Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola – Heves, 
Felkészítő tanár: Szabari Zoltán
IV. Mátyus Laura – 5. o. Szent Gel-
lért Katolikus Általános Iskola – 
Heves,  Felkészítő tanár: Szabari 
Zoltán
IV. Burai Zoltán – 6. o. Hevesi Jó-
zsef Általános Iskola,  Felkészítő 
tanár: Mezeiné Vass Ágnes

különdíjAk:
Különleges képiségért, festői-
ségért: Kovács Henrietta – 5. o. 
Abádszalók, Felkészítő tanár: Pálfi 
Veronika
szép technikAi 
megoldásért: 
Kósa Réka – 5. o. Csesztreg,  Fel-
készítő tanár: Hermán Istvánné
A pApírbAtik technikA 
kiváló AlkAlmAzásáért: 
Szert Noémi Szilvásvárad, Felké-
szítő tanár: Papné Dobos Gabriella

7-8. osztály
I. Tóth Kristóf – 7. o. Hevesi Jó-
zsef Általános Iskola Körzeti Tag- 
iskolája,  Felkészítő tanár: Árvai 
Erzsébet
II. Burai Zsaklin – 8. o. Hevesi Jó-
zsef Általános Iskola, Felkészítő ta-
nár: Mezeiné Vass Ágnes
III. Perlaki Zsófia – 7. o. Hevesi Jó-
zsef Általános Iskola Körzeti Tagis-
kolája,  Felkészítő tanár: Árvai Er-
zsébet
IV. Petrik Patrik – 7. o Hevesi Jó-
zsef Általános Iskola, Felkészítő ta-
nár: Mezeiné Vass Ágnes
V. Burai Dávid – 7. o Hevesi József 
Általános Iskola, Felkészítő tanár: 
Mezeiné Vass Ágnes

különdíjAk:
egyedi ábrázolásért: 
Dányi Péter Hevesi József Általá-
nos Iskola Körzeti Tagiskolája, Fel-
készítő tanár:  Árvai Erzsébet
A mondAnivAló 
komplexitásáért: 
Vas Lilian Hevesi József Általános 
Iskola Körzeti Tagiskolája, Felkészí-
tő tanár: Árvai Erzsébet

 „Szállj költemény, szólj költe-
mény mindenkihez külön-kü-
lön…”  (J.A.)

A Magyar Költészet Napját 
József Attila születésnapján, 
április 11-én ünnepeljük. 
Ebből az alkalomból a HKK 
Könyvtár Tagintézmény 
szavalóversenyt hirdetett 
városunk és a környező tele-
pülések iskolás diákjai és a 
felnőttek számára is. 

 H
eves, Erk, Átány, 
Kömlő, Tenk, Tar-
naméra, Boconád, 
Tarnaszentmiklós, 
Tarnazsadány, He-

vesvezekény, Erdőtelek és Pély 
oktatási intézményeiből is érkez-
tek nevezők, közel kétszázan.

„Vannak olyan költemények, 
melyek hallatán az ember liba-
bőrös lesz. Valahol itt van el-
rejtve a lényeg. Amikor vala-
minek több év – sőt, több száz 
év – után is ilyen hatása van, 
az megérdemli az ünnepnapot, 
megérdemli az odafigyelést.

Gratulálok valamennyi ver-
senyzőnek, a felkészítőknek és 
a verseny szervezésében, lebo-
nyolításában résztvevő vala-
mennyi kollégámnak” – emel-
te ki Szóné Kovács Márta ta-
gintézmény-vezető, a kulturális 
programsorozat főszervezője.

Sok érdeklődő kísérte figye-
lemmel a produkciókat a Műve-
lődési Központ nagytermében. 
A zsűri tagjai értékelték és biz-
tatták a versmondókat, amel-
lett, hogy dicsérték is ügyessé-
güket, felkészültségüket.

A zsűri tAgjAi:
Bagdiné Nagy Edit, Lövei János-
né, Juhász Lajosné, Tímár Ferenc-
né, Balláné Szabó Erika, Szeleczky 
Enikő, Göröcsné Orsó Ágnes, Gyi-
mesiné Gömöri Ilona, Kovács Sán-
dor és Sebőkné Szegedi Tímea
helyezések 
korcsoportonként:
Óvodások kedvenc versükkel
1. Mihics Kinga (Kerekerdő Tagó-
voda)
2. Háger Anett (Kerekerdő Tagó-
voda)
3. Ádám Balázs és Balázs Boglár-
ka (Kerekerdő Tagóvoda)
különdíjAsok: 
Varga Benedek (Csoda-Vár Tagó-
voda) és Besenyei Mira (Csicser-
gő Óvoda Tenk)
1-2. osztályosok kedvenc 
versükkel
1. Fritz Fanni és Gyulavári Katalin 
(Tarnaméra)
2. Godó Vilmos Ágost (Körzeti) 
Pintér Alíz (Tarnaméra) és Puso-
ma Alexandra (Hevesi József Ált. 
Iskola)
3. Együd László (EJROK Átány) és 

Vereb Jázmin (Szent Gellért Katoli-
kus Ált. Iskola)
különdíjAsok: 
Tóth István Bálint (Körzeti) és Götz 
Alexandra (EJROK Átány)
3-4. osztályosok kedvenc 
versükkel
1. Molnár Tamás József (Hevesi 
József Ált.Iskola) és Kis Kamilla 
(Tarnaméra)
2. Szadai Boglárka (Tarnaméra) 
Sinka Fruzsina (EJROK Átány) és 
Juhász Médi (Körzeti)
3. Tóth Balázs (Szent Gellért Ka-
tolikus Ált. Iskola) Petrik Beáta 
Amanda (Hevesi József Ált. Iskola) 
Ferencz Adrienn és Bakos Dorottya 
(EJROK Átány)
különdíjAsok: 
Bodnár Annamária és Gacsal 
Zsófia (EJROK Átány), Besenyei 
Boglárka (Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola)
5-6. osztályosok 
(ArAny jános vAgy szAbó 
mAgdA verseivel)
1. Szabó Blanka (Körzeti)
2. Szatlóczki Patrícia (Körzeti) és 
Pintér Gabriella (Tarnaméra)

3. Gyarmati Igor (Körzeti) Drahos 
Attila (EJROK Átány) Lukács Anna 
és Mihics Kristóf (Szent Gellért Ka-
tolikus Ált.Iskola)
különdíjAs: 
Burai Imre (EJROK Átány)
7-8. osztályosok 
(ArAny jános vAgy 
szAbó mAgdA verseivel)
1. Madarász Boglárka (EJROK Át-
ány)
2. Regéczi Zsófi (Körzeti)
3. Pusoma János (EJROK Heves)
középiskolások 
(ArAny jános vAgy szAbó 
mAgdA verseivel)
1. Orbán Adrienn (EJROK Heves)
2. Juhász Fanni (EJROK Heves)
3. Módos Nikoletta, Lukács Emma 
és Bader Tamás (EJROK Heves)
felnőtt korcsoport 
(ArAny jános vAgy szAbó 
mAgdA verseivel)
Sípos Lajosné (Kömlő), Varga 
Sándorné és Hallai Sándor (He-
ves) vettek részt a versenyen.
A zsűri értékelése alapján mind-
három versenyző 1. helyezésben 
részesült.

Ismét egy szép kort meg-
ért hevesi lakost köszönthe-
tett Sveiczer Sándor, váro-
sunk polgármestere és Lá-
nyi József, a városrész ön-
kormányzati képviselője. Az 
Alatkán élő Kovács Kálmán-
né, Margit néni 90 éve szü-
letett Boconádon. A körül-
belül negyven fős ünneplő 
közösség előtt a városvezető 
adta át azt az emléklapot is, 
amelyben Orbán Viktor mi-
niszterelnök üdvözölte Mar-
git nénit ezen a jeles napon.

„Hála Istennek jó egészségnek 
örvend édesanyám, aki 35 éve öz-
vegy. Hobbija a TV nézés, ked-
venc étele pedig a töltött káposz-
ta. Tizenöt évvel ezelőtt volt egy 
súlyosabb betegsége, tüdőembó-
liát kapott, de szerencsére Mát-
raházán meggyógyították” – me-
sélte szerkesztőségünknek Tóth 
Lászlóné, Margit néni lánya.

„Maminak soha nem volt 
munkahelye, mindig otthon 
dolgozott, de nagyon sokat. Ne-
kem a mai napig segít, ha sok 
a dolgom, kimos és kitereget. 
Váratlan születésnapi ünnep-
séggel szerettük volna emel-
kedettebbé tenni ezt a páratlan 
napot. A készülődésről semmit 
nem tudott, egyedül a polgár-
mester urat várta, ezért is volt 
meglepő számára, hogy közel 
40 vendég érkezett hirtelen. 
A teraszon ült, amikor a ház 
előtt megállt vagy 10 autó, és a 
két hegedűs, akikkel egy uno-
ka, a nővérem fia ajándékozta 
meg édesanyánkat. Édesanyá-
mat nagyon boldoggá tette ez a 
szép, meglepetésekkel tarkított 
születésnap” – tette hozzá Eri-
ka, az ünnepelt családtagja.

Ezúton is kívánunk Kovács 
Kálmánnénak nagyon boldog 
születésnapot és hosszan tartó, jó 
egészséget! Isten éltesse sokáig!

A 90 éves Margit nénit 
köszöntötték Alatkán

Szavalóversennyel ünnepeltük a költészet napját: 

12 településről érkeztek nevezők 

Körzetisek a legjobb tízben a HUNGARIKUM vetélkedőn

A Hevesi József Általános 
Iskola diákjai a tavaszi szü-
netben budapesti kirándu-
láson vettek részt. A hátrá-
nyos helyzetű, de tehetséges 
tanulók tagjai a „Kézmű-
ves-”, a „Nyelv-Mester-” és 
a „Dráma-Műhely” foglal-
kozásainak. 

A NTP-RHTP-16 „Beszéld el 
nekem a múltat, s megisme-
rem belőle a jövőt” – Hagyo-
mányőrzés és hagyományápo-
lás az esélyteremtés jegyében 
című programunk keretében 

lehetőségünk volt a fővárosba 
utazni tanulóinkkal.

Délelőtt a Magyar Nemze-
ti Galéria gyűjteménye közül a 
19. századi művészetet bemu-

tató tárlatot tekintettük meg. A 
Mókus étteremben, egy finom 
ebéd elfogyasztása után a Du-
na-parton csodálhatták diákja-
ink a budai és a pesti látképet.

Délután a főváros első él-
ményszínházába, a Ram Colos-
seumba látogattunk.

A cigánymesék birodalmá-
ból Arany János klasszikusát, a 
„Nagyidai cigányok” című fer-
geteges tánckomédiát láthattuk 
az Experidance közreműködé-
sével.

Mi, a műhelyvezető és kísé-
rő pedagógusok bízunk benne, 
hogy ez a prémiumkategóriás 
kikapcsolódás örök élmény és 
érték marad tanulóink számára!

Molnárné Szabó Márta 
műhelyvezető

A varázslatos víz alatti világot 
mutatták be a gyermekrajzok Hevesen 

Esélyteremtő kirándulás Budapesten 

A találkozó díszvendége Szabó Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselőnk, és fővédnöke, 
Sveiczer Sándor polgármester is üdvözölte a megjelenteket.



Heves
a megye névadója

Heves
a megye névadója
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Tavaszi „nagytakarítás”, 
avagy böjtölj okosan
Bár már véget ért a nagyböjt időszaka, az 
alábbi néhány jó tanácsot nem árt szem 
előtt tartani tavasszal: Szervezetünknek 
igen fontos, hogy a téli húsban, zsírban, 
füstölt élelmiszerek fogyasztásában bővel-
kedő időszak után megtisztítsuk a salaka-
nyagoktól. Ha néhány dologra odafigye-
lünk, akkor nagyon sokat segíthetünk egészségünk fenntartásá-
ban, védekező rendszerünk megerősítésében.

Úgy állítsuk össze étrendünket, hogy a gyümölcsöket, zöld-
ségeket fogyasszunk nagy mennyiségben. Csökkentsük a szén-
hidrát bevitelt és a finomlisztből készült termékek fogyasztását. 
Csak teljes kiőrlésű pékárukat, süteményt, tésztafélét együnk, 
abból is keveset. Húsból csak halat együnk, lehetőleg hetente 
1-2 alkalommal.

Nagyon fontos, hogy legyen néhány olyan nap, amikor csak 
folyadékot fogyasztunk. Olyan napra tegyük a léböjt kúrát, 
amikor tudunk pihenni, nincs nagy leterheltsége szervezetünk-
nek. Ezeken a napokon teát, ásványvizet, frissen facsart zöld-
ség- és gyümölcsleveket igyunk, napi 3-4 liter mennyiségben.

A böjt alatt végig figyeljünk a folyadékbevitelre, soha ne 
igyunk 2-3 liternél kevesebbet. Ha éhségérzet jelentkezik, né-
hány korty hideg ásványvíz sokat segít az éhségérzet csillapí-
tásában is.

Mindazok, akik krónikus betegségek miatt rendszeresen 
használnak gyógyszereket, a tervezett böjt időszak előtt keres-
sék fel háziorvosukat és beszéljék meg vele, hogy számukra 
ajánlott-e és milyen formában a böjtölés.

dr. szabó jános rovata: 3 perc az egészségért

Tájékoztató a hevesi 
hulladékudvar működéséről

A Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás és az 
NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft. ezúton tájékoztat-
ja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. február 20-tól megnyitjuk 
a 3360 Heves, Major út 2144/2 hrsz. (Pusztacsász városrészen 
a 31-es főútról lekanyarodva a betonüzem felé, Kápolnával át-
ellenben) alatti hulladékudvar kapuit, kizárólag Átány, Boco-
nád, Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Jászszentandrás, Köm-
lő, Pély, Tarnabod, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk és 
Tiszanána települések lakossági ügyfelei számára.

Átadó lehet a 13 település közigazgatási területén ingatlan-
nal rendelkező természetes személy, illetve annak családtagja, 
aki a hulladék átadásakor igazolja, hogy:

• rendszeresen fizeti a hulladékszállítási díjat 
   (befizetést igazoló csekk)
• nincs fennálló tartozása a Közszolgáltatóval szemben
• személyazonosságával és lakcímével igazolja az átadásra 
   való jogosultságát (szem.igazolvány, lakcímkártya)

Egy beszállítás alkalmával kizárólag egy ingatlanhoz köthe-
tően veszünk át hulladékot, azaz több jogosult ügyfél össze-
vontan nem kezdeményezhet átadást.

A hulladékudvarban az alábbi mennyiségű és típusú hulladé-
kok adhatók át térítésmentesen ingatlanonként:

Évente 1000 kg zöldhulladék (növényi eredetű ker-
ti hulladék, falevél, nyesedék, darabolt gallyak zsákos vagy 
max. 1 m hosszúságú kötegelt formában)

Évente 1000 kg építési jellegű inert hulladék (beton, tégla, 
cserép; veszélyes összetevőt nem tartalmazhat)

Évente 1000 kg lomhulladék ( nagydarabos hulladék, bútor, 
textília…stb)

Évente 4 db személygépjármű gumiabroncs és 2 db motor 
vagy kerékpár gumiabroncs

Évente 200 kg elektronikai hulladék (tv,telefon, egyéb ház-
tartási és számítástechnikai eszközök)

Évente 100 kg veszélyes hulladék nem kiömölhető 
vagy szivárgó csomagolásban (festékek, ragasztók, tinták, 
oldószerek, mosószerek, elemek és akkumulátorok, növényvé-
dőszerek, motor-hajtómű-kenőolaj)

Évente 50 kg használt étolaj nem kiömölhető vagy szivárgó 
csomagolásban

Ezt meghaladó mennyiségi átvételre, illetve közületi ügyfe-
lek részére térítés ellenében sincs lehetőség.

Mennyiségi korlát nélkül átadható: háztartásban keletkezett 
szelektíven gyűjthető hulladékok

• papír: újság-, hullám-, csomagoló-, kartonpapír
• műanyag: PET palack, italos dobozok, egyéb műanyag 
   flakonok kimosott állapotban, tiszta fóliák
• fém: sörös-, üdítős, konzerves fémdobozok 
   kimosott állapotban
• üveg: italos, befőttes, öblös és egyéb üvegpalackok 
   kimosott állapotban (síküveg és szélvédő nem)

NyITVATArTÁS:
hétfő, kedd, szerda és péntek 8.00-16.00 között

csütörtök: szünnap
szombat: 10.00-14.00 között

vasárnap: zárva

További felvilágosítást kérhet az alábbi elérhetőségeken:
ügyfélfogadási időben: 

3360 Heves, Károlyi Mihály utca 15. alatti iroda
Tel: + 36 36 346 822

Email: info.heves@nhsz.hu, Web: www.nhszheves.hu

TEGyüNK EGyüTT A TISZTÁBB KÖrNyEZETérT!

Húsvéti tojásfestésre és vidám húsvétváró tojásvadászatra 
invitálták az érdeklődőket a hevesi Helytörténeti Gyűjte-
ménybe április elején – a Kulturális Központ munkatársai 
– tájékoztatta szerkesztőségünket Gy. Gömöri Ilona nép-
rajzkutató, a program házigazdája.

A kreatív foglalkozás öt állo-
máson zajlott, ahol különféle 
tevékenységeket próbálhattak 
ki a résztvevők, többek között a 
viasszal és írókával való tojás-
festést és a berzselést is.

Megismerték az alapvető ha-
gyományos motívumok, példá-
ul a napraforgós, vízfolyásos, 
életfás motívumok jelentését, 
és a tojás-ajándékozás értelmét.

A megfestett tojások a mú-
zeum előtt található „tojásfára” 
kerültek, mely  igazi tavaszváró 
hangulatot áraszt a szépen zöl-
dellő főtér szegletében” – tárta 
fel a délutáni foglalkozás rész-
leteit a főmuzeológus.

A tojásvadászat során jóked-
vű gyermekzsivaj töltötte meg 

a teret, míg az összes elrejtett 
tojást megtalálták.

A programon mintegy hat-
vanan voltak jelen, a Hevesi 
József Általános Iskolából, a 
Szent Gellért Katolikus Álta-
lános Iskolából, Tarnaméráról, 
valamint szülőkkel, nagyszü-
lőkkel is érkeztek iskolások és 
apróságok.

A rendezvényre ellátogattak a 
Hevesi Nyugdíjas Egyesület tag-
jai is, akik maguk festette tojáso-
kat hoztak a „tojásfa” díszítésére.

Hasznos, tartalmas, és jó-
kedvű órákat töltöttek együtt 
a résztvevők, a tojásfa-díszítés 
hagyományát pedig szeretnénk 
folytatni – zárta szavait Gy Gö-
möri Ilona.

A tavalyi volt a hatodik alka-
lom, amikor zúzós hangulat-
ba kerülhettek a keményebb 
dallamok hívei Hevesen. A 
Dinnyetörő Fesztivál évek óta 
a város egy olyan zenés-kul-
turális eseménye, amelynek 
szervezését fiatalok vállalták 
magukra, a rock feltörekvő 
előadói és együttesei felkaro-
lásának a szándékával. 

A kétnapos program alatt egy 
színpadon lépnek fel a hevesiek 
kedvencei ismert és kevésbé is-
mert, ám annál lelkesebb fővá-
rosi és vidéki bandákkal.

A pénztárcába sem kellett mé-
lyen belenyúlni, hiszen a napi-
jegy 900,- a kétnapos bérlet pe-
dig csak 1500,- Ft volt 2016-ban. 

A szervezők az idei fesztivál 
megrendezéséhez támogatók je-
lentkezését várják, hiszen sze-
retnének minél jobb és élvezete-
sebb programokat nyújtani. Mi-
vel az elmúlt években saját erő-

ből csináltak mindent, nem volt 
egyszerű dolguk, ennek ellenére 
mindig megpróbálták a lehető 
legjobbat alkotni. Ha bárki sze-
retne részese lenni ennek a re-
mek kezdeményezésnek, bátran 

vegye fel velük a kapcsolatot – 
mind tárgyi, mind anyagi, mind 
egyéb hozzájárulást szívesen fo-
gadnak.

Amit cserébe 
nyújtAni tudnAk:
– egy csodás fesztivált 
   REMEK ZENEKAROKKAL
– egy szívvel-lélekkel 
   dolgozó csapatot
– plakátra felkerülési lehetőséget
– facebook oldalon promotálást
– a fesztiválon molinón 
   megjelenést
– speaker által megemlítést
– és persze jegyet a fesztiválra  

A szervezők a Dinnyetörő Feszti-
vál facebook oldalán privát üze-
netben várják a jelentkezőket.

A kezdetekről és a 
2016-os sikerről 
Morvainé Arlett 
Éva intézmény-
vezető korábban 

így nyilatkozott: „2012-ben 
vettünk részt először a járási 
Óvodai Ki Mit Tud-on. Újon-
nan csatlakozóként sikerült a 
vándorserleget elnyernünk, és 
ezáltal óvodánké lett a 2013-as 
vetélkedő rendezésének joga, 
mely nagy sikerrel valósult 
meg. 2012 óta óvodánk minden 
évben részt vesz színes produk-
cióval a már igen kedveltté vált 
megmérettetésen.”

Tavaly Kisköre adott otthont 
a versenynek, ahol két cso-
port is képviselte a Csoda-Vár 

óvodát. A nagy-vegyes csoport 
esernyős táncával megosztott 
első helyezést ért el az átányi 

ovisokkal, így elnyerték a ván-
dorserleget, és a 2017-es 10. ju-
bileumi Ki Mit Tud rendezési 
jogát.

„Nyolc óvodai csoport-
ból 109 gyermek lépett fel a 
délelőtt folyamán, akik fan-
tasztikus mesejeleneteket és 
táncos produkciókat mutat-
tak be. A zsűri a legjobbnak 
a Kiskörei ÓV-LAK Óvoda 
előadását értékelte. Második 
helyezett lett az Arany János 
úti Tagóvoda Pillangó cso-
portja, a harmadik legjobb 
előadást pedig az átányi óvo-
dásoktól láthattuk. A délelőtt 
egy nagy torta elfogyasztásá-
val zárult, a gyerekek nagy 
örömére” – tájékoztatta a ju-
bileumi rendezvényről a He-
vesi Híreket Morvainé Arlett 
Éva.

Heves megye nem rendezte 
meg az Oktatási Hivatal által 
támogatott, országosan meghir-
detett versenyt, de szerencsére 
a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei döntőre elfogadták Ági je-
lentkezését.

A versenyt három kategóriá-
ban hirdették meg: szólóének, 
kisegyüttes (2-3 fő) és ének- 
együttes (4-8 fő). Négy kor-

csoportban szerepelt a mintegy 
120 résztvevő. A kiírás szerint 
a versenyzőknek saját tájegysé-
gük dalait kellett előadni, hang-
szerkíséret nélkül.

A versenyre Heves megyei 
dallamokat válogattunk, a dalo-
kat eredeti népzenei felvételek-
ről tanultuk. Anikó csodálatos 
előadását a zsűri arany minősí-
téssel jutalmazta.

Köszönetemet szeretném 
kifejezni a hevesi Háziipari 
Szövetkezet elnökének, Báder 
Miklósnénak, hogy egy csodá-
latos ruhát adott a versenyhez 
Anikónak. A jellegzetes heve-
si szőttesből készült, remekbe 
szabott öltözék nem kis rész-
ben segítette a szép siker el-
érését.

Köszönet a támogatásért!
Szabadné Dudás Ildikó,

a hevesi Szent Gellért 
Katolikus 

Általános Iskola tanára

Anikó előadását arany minősítéssel értékelte a zsűri
Fodor Anikó, a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Is-
kola 7. osztályos tanulója kiválóan szerepelt a „Tiszán in-
nen, Dunán túl” országos népdaléneklési minősítő verseny 
megyei fordulóján Szolnokon, március végén. 

Jubileumi Ovi Ki Mit Tud 
a hevesi Csoda-Vár óvodában 

Óriási buzgalommal és lelkesedéssel adták elő a járás óvodásai műsorszámaikat azon a Ki 
Mit Tud-on, melynek a tavalyi győztes, a hevesi Csoda-Vár volt a házigazdája. A rendez-
vénysorozat az idén jubileumot ünnepelt; éppen tíz évvel ezelőtt nyílt először lehetősége a 
járás kis óvodásainak arra, hogy kilépve saját intézményeik falai közül, egymásnak is meg-
mutathassák, miben tehetségesek.

Csodaszép húsvéti tojásokat 
festettek a múzeumban 

A
z Anconai szerel-
mesek kedvesen 
pikáns kavalkád-
ja két felvonásban 
ébresztett nem 

csupán nosztalgiát, de derűt is. 
A történet a boldog békeidők 
hangulatát idézte meg Anconá-
ban, az Adria partján, ahol a da-
rab egyik szereplője, Don To-
mao korosodó amoroso egye-
dül neveli a lányát. 

Buch Tibor, Gregor Berna-
dett, Cseke Katinka, Bot Gá-

bor, Nyári Diána, Gieler Csaba, 
Köllő Babett, Szilvási Judit és 
Kecskeméti Róbert valóban el-
hozta a szerelmet, slágereket, 
táncot, gegeket, egy csipetnyi 
erotikát, és a happy endet a he-
vesi Művelődési Központ zsú-
folásig megtelt színháztermébe 
március első vasárnapján.

A Kalocsai Színház két 
parádés után ismét egy vígjá-
tékkal készül a hevesi közön-
ség szórakoztatására. 2017. 
május 14-én, 19 órától húsz-

millió „kukkolóval” együtt 
pillanthatunk be egy család 
mindennapjaiba. A helyszínt 
ezúttal is a Hevesi Művelődési 
Központ biztosítja.

A neves művészeket felvonul-
tató NEJEM A NETEN egy ke-
serédes történet korunk kispol-
gáráról, aki súlyos anyagi gon-
dokkal küzd, s ezért jó ötletnek 
tűnik számára, hogy elvállalja 
egy valóság show főszerepét. 

A lakásában elhelyeznek 
húsz rejtett kamerát, melyek 

képeit egyenesben láthatja 
húszmillió ember az interneten, 
éjjel-nappal. Hiszékeny hősünk 
azt gondolja, egy hónap alatt 
kifizetheti adósságát, de nem 
tudja, mire vállalkozott…elsza-
badul a valóság, sok-sok humor 
és nevetés.

Szereplők: Harsányi Gábor, 
Nyertes Zsuzsa, Cseke Katinka, 
Várkonyi Andrea, Csengeri At-
tila, Czakó Ádám, Virág Lász-
ló, Czető Zsanett/Nemcsók 
Nóra.Rendezte: Magyar Attila

Jegyek elővételben kapha-
tók a helyszínen: Hevesi Mű-
velődési Központ (3360 Heves, 
Erkel Ferenc út 2.) Információ: 
20/287-2753

Zajos sikert arattak az „Anconai szerelmesek” 
– Érkezik az NEJEM A NETEN!

Idén is lesz Dinnyetörő Fesztivál 
– a szervezők támogatók jelentkezését várják

A feledhetetlen szórakozást nyújtó Hippolyt után újabb parádés vígjátékkal örvendeztet-
ték meg a nagyérdeműt a Kalocsai Színház művészei. A bohókás, zenés műfaj kedvelői Vaj-
da-Valló-Fábry fordulatos, a hetvenes évek olasz slágereivel színesített történetében a sze-
replőkkel együtt reménykedhettek a boldog befejezésben.

Pillanatkép a 2016-os Dinnyetörő Fesztiválról

Közel 600 diák találkozott a lelki 
napon a hevesi Sportcsarnokban

A
z idei húsvéti lelki 
nap különleges le-
hetőséget terem-
tett arra, hogy a 
fentebbi célokat 

meg tudjuk valósítani, hiszen 
valamennyi iskolánk közösen 
vett részt ezen. Több mint 500 
diák találkozott a hevesi Városi 
Sport- és Rendezvénycsarnok-
ban e szép tavaszi napon. He-
vesről, Pélyről, Boconádról és 
Tarnaszentmiklósról érkeztek 
a gyerekek, hogy együtt, kö-
zösen ünnepeljék a húsvétot, 
mint a katolikus egyház legna-
gyobb, legfelemelőbb ünnepét. 
Megtisztelte rendezvényünket 
Heves város polgármestere, 
Sveiczer Sándor úr is – emelte 
ki az intézmény vezetője.

A katolikus iskola szellemi-
sége értelmében azonban a nap 
kiemelt történései az egyházi 

eseményekhez kapcsolódtak. 
Ünnepi szentmisével kezdő-
dött a nap, melynek érdekes-
sége volt maga a helyszín, egy 
sportcsarnok, ill. a misét celeb-
ráló iskolalelkészek száma, hi-
szen nem mindennapi esemény, 
hogy egyszerre három iskolal-
elkész misézzen.

A Passiójátékot hagyomá-
nyosan a hevesi Harmónia 
Színjátszó Csoport tagjai mu-
tatták be. Jézus szenvedéstörté-
netét síri csendbe figyelte, hall-
gatta a közönség – tette hozzá.

„A mozgástól kezdve a kéz-
művességig, kosárfonásig, a 
dal és tánctanuláson át, vetél-
kedőkön, dramatikus, játékos 
feladatokon keresztül biztosí-
tottunk színvonalas programot 
a gyerekek számára. Figyel-
tünk arra is, hogy valamennyi 
foglalkozáson a különböző te-

lepülésen élő tanulók találkoz-
hassanak, ismerkedhessenek 
egymással.

A nap zárásaként valódi lelki 
feltöltődést nyújtott számunkra 
a nagykörűi Petrovay György 
Katolikus Általános Iskola 
énekkarának hangversenye, 
akik repertoárja egyházi dalok-
ból, modern dallamokból állt. 
Előadásuk végén a Szent Gel-
lért Katolikus Általános Iskola 
teljes tanulói létszámával éne-
keltek együtt.

Felemelő érzés volt látni és 
hallani, ahogy közel 600 ember 
egyszerre énekel, egyszerre éli 
át azt, hogy mi egy közösségbe 
tartozunk, hogy céljaink és fel-
adataink is egyek.

A rendezvény sikere csak az 
összefogás, az egymás segítése 
által valósulhatott meg” – mu-
tatott rá Bódor Istvánné.

„Szeretném megköszönni azt 
a hihetetlen közösségvállalást, 
amelyet a pedagóguskollégák 
tanúsítottak, szervezték a prog-
ramot, felügyelték a gyereke-
ket, tízóraiztattak. Szeretném 
megköszönni támogatóinknak, 
segítőinknek, akik hittek ren-
dezvényünk sikerében és önzet-
lenül támogatták azt. A Városi 
Sport- és Rendezvénycsarnok-
nak a helyszín biztosításáért, a 
Juventus Panoráma Kft.-nek az 
étkezés biztosításáért, a hevesi 
Praxisközösség munkatársai-
nak, akik a gyermekek számá-
ra egészséges életmóddal kap-
csolatos tájékoztatókat, és nem 
mellékesen egészséges italokat 
készítettek, a Harmónia Művé-
szeti Iskolának, akik segítettek 
a programok lebonyolításában. 
A húsvéti lelki napi progra-
munk nem valósulhatott volna 
meg e teljes összefogás nélkül” 
– szögezte le a vezető.

Ferenc pápa is azt mondja, 
hogy mi tudunk egy utat, amit 
Jézus megmutatott, és ha ezen 
az úton járunk, boldogok le-
szünk, de nemcsak mi, hanem 
velünk együtt mindenki. Ez az 
út a szeretet útja, a másik meg-
becsülésének útja, az igazság 
szeretetben való megélésének 
az útja. És azt látom, erre nagy 
szükség van, az acsarkodás he-
lyett szeretetre kell tanítani min-
den embert. Ha ezt tudjuk jól, ha 
ennek megtaláljuk a formáját, az 
iskolában, az életben, az emberi 
kapcsolatainkban, akkor megta-
láltuk a húsvét üzenetét – zártra 
szavait az igazgató asszony.

A katolikus iskolák egyik legnemesebb küldetése a lelki élet ápolása, gondozása, az egymás-
ra figyelés erősítése, egymás elfogadása, segítségnyújtás a rászorulóknak. E feladat megva-
lósításához ad lehetőséget a lelki nap, melyet egy tanévben két alkalommal szervez meg a 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, karácsonyhoz és húsvéthoz kapcsolódóan – tájé-
koztatta szerkesztőségünket Bódor Istvánné igazgató.

Az „Anconai szerelmesek”  
nagy sikert aratott Hevesen

Május 14-én 
a „Nejem a neten” 

című darabot 
láthatjuk a város 

színpadán
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Anyakönyvi hírek
A március havi anyakönyvi események 

az alábbiak szerint alakultak:

születések:
Bodó Lilla Zsófia ( an: Madarász Anett) Dózsa Gy. u.
Csikós Csenge Ágnes ( an: Dobi Ágnes) Hunyadi J. u.
Aszódi Ferenc ( an: Molnár Katalin Szabina) Major u.
Bundri Szamanta Leila ( an: Konkoly Szintia Éva) Dankó u.
Balázs Levente ( an: Simon Nikoletta) Rákóczi F. u.
Nagy Mirjam ( an: Kegyes Nikolett) József A. u.
Gurály Karina Krisztina ( an: Rácz Alexandra) Bernáthegy
Kakas Noel Botond ( an: Maléth Brigitta) Kolozsvári u.
Burai Sándor ( an: Molnár Katalin Magdolna) Básthy u.
 
elhunytAk:
Gönczi Ferencné ( szül: 1930) Kolozsvári u., Bódi Józsefné ( szül: 
1927) Fő út, Gadóczi Józsefné ( szül: 1933) Fő út, Bettembuk Lajos-
né ( szül: 1935) Károlyi M. u., Vizi Gergelyné ( szül: 1919) Szerelem 
A. út, Balassa Sándorné ( szül: 1938) Somogyi u., Madarász Károly-
né ( szül: 1924) Klapka Gy. u., Molnár Istvánné ( szül: 1932) Dózsa 
Gy. u., Molnár Boldizsárné ( szül: 1931) Dankó u., Nagy Józsefné ( 
szül: 1931) Fő út, Csáti József ( szül: 1950) Alkotmány út, Tóth Ká-
rolyné ( szül: 1946) Béke u., Kocsár Árpádné ( szül: 1952) Dózsa Gy. 
u., Szécsi Istvánné ( szül: 1951) Dózsa Gy. u., Ádám Jánosné ( szül: 
1925) Kolozsvári u., Horváth Béla ( szül: 2000) Arany J. u.

1. Kik lesznek a III. Eperfesztivál sztárfellépői?

    ..............................................................................................
2. Mivel díjazta Szatló Nóra és Kovács László sportteljesítményét 
a hevesi városvezetés?

    ..............................................................................................
3. Mi a hobbija és a kedvenc étele a 90 éves alatkai Margit néninek?

    ..............................................................................................
4. Melyik három tó lesz a helyszíne az idei Hevesi Nagy 
Ho-Ho-Horgászversenynek?

    ..............................................................................................
5. Hol várják május közepétől a hevesi védőnők a gondozottakat?

    ..............................................................................................
Minden kérdésre megtalálja a választ a Hevesi Hírek áprilisi szá-
mában. 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. május 10.
előző számunk nyertese: 

Varga Flóra Heves, Deák F.út 37/A. Gratulálunk!

BÖNGÉSSZEN ÉS NYERJEN
KVÍZ

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

III. évfolyam, 2. szám 2017. április

kiadja: 
Heves Média Nonprofit Kft.

felelős kiadó: 
Heves Média Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, hevesmedia@gmail.com, 
3360 Heves Deák Ferenc út 62. 
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lapszerkesztő: 
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Hevesi Hírek
HEVES VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
LAPJA

Április 29. 09:30
hAgyományőrző civil nAp – gyermek és felnőtt 
hagyományőrző kulturális programok
Helyszín: Radics Udvar

Április 29. (szombat) 10:00
férfi serdülő lAbdArúgó mérkőzés (hevesi  
lsc-pétervására se) 
Helyszín: Sportpálya

Április 30. (vasárnap)  09:00-20:00
iii. hevesi márkAfüggetlen Autós tAlálkozó – 
programok kicsiknek és nagyoknak
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

Április 30. (vasárnap) 14:00
heves város boWling bAjnokságA - iv. forduló 
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

Május 04-05. 10:00-18:00
neves kor-társ gAlériA – festmény kiállítás és vásár
Helyszín: Művelődési Központ

Május 06. (szombat) 17:00
férfi felnőtt lAbdArúgó mérkőzés (hevesi  
lsc-pétervására se) 
Helyszín: Sportpálya

Május 06. (szombat)
női kézilAbdA mérkőzés (juventus panoráma he-
ves se-mátészalka) 
Felnőtt 16:00, Ifi 18:00
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

Május 07. (vasárnap) 11:30 
női lAbdArúgó mérkőzés 12. forduló (hevesi 
dfc-hatvan)
Helyszín: Sportpálya

Május 07. (vasárnap) 13:00
férfi ifjúsági lAbdArúgó mérkőzés (hevesi  
lsc-pétervására se) 
Helyszín: Sportpálya

Május 12. (péntek) 15:00
filmkockák dAllAmAi – tavaszváró zenés délután 
a zenekultúra fejlesztéséért Alapítvány szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ

Május 13. (szombat) 09:00
tAvAszi  fut A  heves –futóverseny  
Nevezés 08:00-tól a helyszínen
Helyszín: Sportpálya

Május 13. (szombat) 10:00-18:00
ipA csAládi nAp  - főzőverseny, koncertek és gyer-
mekprogramok
Helyszín: EJROK

Május 13. (szombat) 17:00
férfi felnőtt lAbdArúgó mérkőzés (hevesi  
lsc-gyöngyöstarjáni ksk)
Helyszín: Sportpálya

Május 13. (szombat)
férfi kézilAbdA mérkőzés (hanyi travel heves 
se-xvi. ker. km se bp.)
Ifi 16:00, Felnőtt 18:00
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

Május 14. (vasárnap) 06:00
hevesi nAgy ho-ho-horgászverseny 2017 – 1. 
forduló
Helyszín: Gúnár Horgásztó

Május 14. (vasárnap) 13:00
férfi ifjúsági lAbdArúgó mérkőzés (hevesi  
lsc-gyöngyöstarjáni ksk)
Helyszín: Sportpálya

Május 14. (vasárnap) 19:00
színházi esték – nejem a neten (vígjáték 2 részben 

a kalocsai színház előadásában)
Jegyek elővételben kaphatók a helyszínen
Helyszín: Művelődési Központ

Május 18-án
a múzeumi világnap alkalmából
"A mi oroszlánunk" című új játékos foglalkozással várjuk 
Heves város főterén és a múzeumban az óvodásokat és 
kisiskolásokat. A program 9-16 óráig tart, egy foglalko-
zás időtartama 45 perc. A részvétel ingyenes, de idő-
pont-egyeztetés szükséges a csoportok beosztása miatt. 
Jelentkezés: muzeumheves@gmail.com, 
vagy 20/203-1709.

Május 21. (vasárnap) 11:30
női lAbdArúgó mérkőzés 14. forduló (hevesi 
dfc-zsámbok)
Helyszín: Sportpálya

Május 25-26 (csütörtökön 
09:00-18:00, pénteken 09:00-17:00)
vérAdás 
Helyszín: Művelődési Központ

Május 26. (péntek) 18:00
tArkAbArkA est – A szent gellért katolikus általá-
nos iskola diákjainak zenés műsora 
Helyszín: Művelődési Központ

Május 27. (szombat) 
iii. AlAtkAi eperfesztivál és gyermeknAp – fő-
zőverseny, játékos vetélkedők, sztárfellépők, gyer-
mekprogramok
Részletek a plakáton
Helyszín: Alatka

Május 27. (szombat) 
férfi lAbdArúgó mérkőzés (hevesi  lsc- be-
senyőtelek sc) 
Serdülő 10:00, Felnőtt 17:00
Helyszín: Sportpálya

Május 28. (vasárnap) 14:00
heves város boWling bAjnokságA - 
v. forduló 
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

Május 28. (vasárnap) 13:00
férfi ifjúsági lAbdArúgó mérkőzés (hevesi  
lsc- besenyőtelek sc)
Helyszín: Sportpálya

Június 02. (péntek)
pedAgógusnAp
Helyszín: Művelődési Központ

Június 03. (szombat) 09:00
iv. heves kupA - shotokan karate verseny 
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

Június 03. (szombat) 10:00
férfi serdülő lAbdArúgó mérkőzés (hevesi  
lsc- egerszalók se)
Helyszín: Sportpálya

Július 17-21 (hétfő-péntek) 
7:30-16:30
nyári nApközis tánctábor kezdőknek és hA-
lAdóknAk (5-14 éves korig) – Akrobatikus rock and 
roll, modern, hip-hop, latin táncok alapjainak elsajá-
títása napi 5x45 percben + kézműves foglalkozások, 
ügyességi vetélkedők
A tábor költsége : 14.000,- Ft/fő (ebéd, üdítő, oktatási 
díj, terembérlet, táboros póló)
Jelentkezési határidő: 2017. május 31. Jelentkezni le-
het Szabadosné Fülep Renátánál a 30/511-0165-ös te-
lefonszámon.

Július 24-29. (hétfő-szombat) 
09:00-16:00
mAzsorett tábor – régi és új tagoknak 7 éves kor-
tól, korcsoportoknak megfelelő foglalkozásokkal
Részvételi díj nincs, csak az ebéd költségét kell fizetni. A 
tábor 29-én bemutatóval, záróprogrammal ér véget. 
Jelentkezni és érdeklődni a tabodyne@gmail.com e-mail 
címen, ill. a 70/629-5475-ös telefonszámon lehet.

Programajánló

Nagyszombaton, az esti vigília-szertartással vette kezdetét a kato-
likus egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a keresztény-
ség legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, és 
mindenkit meghív az örök életre. Hevesen  19.30 órakor kezdődött 
a nagyszombati feltámadási szertartás és szentmise, melyet Nagy 
István plébános celebrált. A szentmise a hagyományos húsvéti kör-
menettel fejeződött be. Nagyszombaton véget ér a negyvennapos 
böjt, a körmenetből hazatérő családok ünnepélyesen elfogyasztot-
ták a nagyrészt sonkából és tojásból álló húsvéti vacsorát. 
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Március hónapban megérkez-
tek a TAO támogatásból vásá-
rolt felszerelések az U7, U9, U11 
és U13-as csapataink részére, a 
gyerekek legnagyobb örömére. 
Az ifik folyamatosan jól szere-
pelnek a Bozsik tornákon is, na-
gyon büszkék vagyunk rájuk. A 
tavaszi szezon fele már letelt, az 
eredményeink: U16-os csapa-
tunk 3 mérkőzést játszott, 2 győ-

zelem mellett 1 vereséget szen-
vedtünk el, jelenleg a 8. helyen 
állunk. U19-es csapatunk 7 mér-
kőzésén 5 győzelem, 1 döntetlen 
és 1 vereség a mérlegünk, ami 
pillanatnyilag a 4. helyre elég.

Felnőtt csapatunk szintén 7 
mérkőzést játszott, melyen 4 
győzelmet, 1 döntetlent és 2 ve-
reséget könyvelhettünk el. Ez-
zel a teljesítménnyel a tabella 

4. helyét foglaljuk el. 7 forduló 
van még hátra, ebből négyszer 
itthon játszunk. Jelenleg 5 pont 
az előnyünk az 5. helyezett csa-
pattal szemben, és ha szeretnénk 
megtartani a mostani pozíción-
kat, a hazai mérkőzéseket min-
denképp meg kell nyernünk! 
Továbbra is várjuk lelkes szur-
kolóinkat! Hajrá Heves! 

Besenyei Ferenc

Szombathelyen zajlott az 
ifjúsági és a junior korosz-
tályú dobóatléták országos 
bajnoksága. A fiatal sporto-
lók öt egyéni csúccsal, há-
rom arany- és egy bronzé-
remmel, valamint egy kilen-
cedik hellyel tértek haza.

„Mind az öt Ikarus BSE-ben 
versenyző hevesi sportoló 
egyéni legjobbját érte el.  A há-
rom aranyérem ebben az eset-
ben „másodlagos” volt. Szatló 
Nóra teljesítette a meghívási 
szintet a nyári kenyai ifi VB-
re, Kovács Lacinak pedig már 
csak 10 centi hiányzik a VB 
szinthez.

Súlylökésben, az ifi lányok-
nál első lett Szatló Nóra (Ika-

rus) 16.26 méterrel. (15.40 mé-
ter a meghívási szint a nyári 
kenyai ifi VB-re.) Az ifi fiúknál 
a dobogó legfelső fokán végzett 
Kovács László (Ikarus) 18.10 
méterrel, itt 18.20 méter a meg-
hívási szint az ifi VB-re.

Gerelyhajításban a junior 
fiúk között Kovács Noel (Ika-

rus) lett a bajnok 65.10 méter-
rel. 69 méter kellene a nyári 
olaszországi junior EB-re” – tá-
jékoztatott Kovács Gula edző.

Somodi Bálint (2001) idén 
elsőéves az ifjúsági korosztályú 
súlylökők között. Bár a nyolc 
közé jutás ezúttal nem sike-
rült, de a 13.03 méteres ered-

ménye így is egyéni csúcs, és 
ezzel a kilencedik helyen vég-
zett. Ugyanebben a korosztály-
ban Kovács László (2000) cím-
védőként állt a dobókörbbe. Ő 
új egyéni rekorddal, 18.10 mé-
teres eredménnyel lett aranyér-
mes. Ez az eredmény csupán 
két centiméterre van a U18 vi-
lágbajnoki kiküldetési szinttől.

Remekül szerepeltek gerely-
hajítóink is: a kiválóan teljesí-
tő, aranyérmes Szatló Nóra és 
Kovács Noel mellett Horváth 
Leon (1999) térdszalag műtét 
után tért vissza az országos baj-
nokság mezőnyébe, méghozzá 
rögtön egyéni csúccsal: a 800 
grammos (már felnőtt) szerrel 
51.83 méteres eredményt ért el, 
és ezzel bronzérmet szerzett.

150 néző előtt vívták NBII-es 
női mérkőzésüket április 22-én 
a hevesi hölgyek, hazai pályán. 

A késve érkező, kellemetlen 
stílusú, utolsó helyezett borsodi-
ak ellen negyed gőzzel játszva is 
begyűjtötte a kötelező két pontot 
a hevesi alakulat, mellyel fontos 
lépést tett a kiesés elleni harcban.

Makó Nándor edző: „Min-
den beírt játékosomat pályára 

tudtam küldeni, senki sem sé-
rült meg.”

Játékvezetők: Dáné R., Szik-
szay J.

Félidő: 22-14, végeredmény: 
41-29

Hétméteres: 2/0, ill. 3/1, kiál-
lítás 8. ill. 14. perc

Heves: Szűcs N.,Tóth V. 6, 
Iván E. 5, Kiss T. 7, Mészáros 
D. 6, Molnár L. 4, Hadnagy F. 3

Cserék: Nagy N./kapus/, Ma-
kó-Varga Sz., Vas T. 3, Góbor 
N. 2, Sepsi R. 2, Garancz K. 1, 
Bencze A. 2, Gombaszegi Zs.

Az utánpótlás mérkőzés az 
alsózsolcaiak 31-39- es győzel-
mét hozta

Makó-Varga Szilvia edző: 
„A vendégek két átlövőjét nem 
tudtuk semlegesíteni, ezért 
szenvedtünk vereséget.”

Két kupával térhetett haza az Újvidéken rende-
zett második kategóriás, U16-os korosztályú 
nemzetközi tenisz versenyről Kovács Zita, az 
EJROK diákja. Szerb ellenfelei nem bírtak a tar-
namérai fiatallal, aki a 64-es táblán a 32 és a 16 
közé is könnyedén verekedte be magát.

A nyolc közé Emilija Kojcsics legyőzésével 
(6:1, 7:6) jutott, majd a torna második kiemeltje 
következett. Román vetélytársa, Ana Paraschiva 
Manea sem tudta feltartóztatni Zitát, akit ugyan-

csak két szettben, 6:4, 7:5 arányban győzött le. A 
döntőbe jutásért a magyar Drahota Szabó Dorka 
ellen játszott, aki 7:6, 6:4 arányban maradt alul, 
de „verést” kapott Alekszandra Sztankovics is. A 
fináléban a 13. helyen rangsorolt szerb lányt 4:6, 
6:3, 6:0-ra győzte le a tarnamérai teniszező.

És a sikerszéria folytatódott… Az egyénin kí-
vül párosban is „összejött” a bravúr: Kovács Zita 
Jánosi Lucával az oldalán, szett veszteség nélkül 
hódította el az elsőséget.

Sveiczer Sándor polgármester 
köszöntötte a döntők előtt az Or-
szágos Akrobatikus Rock@Roll 
Verseny résztvevőit és szurkolóit 
a Heves Városi Sport-és Rendez-
vénycsarnokban megrendezett 
programon, kiemelve: „Nagyon 

büszkék vagyunk arra, hogy vá-
rosunk adhatott helyet e rangos 
megmérettetésnek. Köszönjük a 
szervezőknek, a debreceni Ken-
guru Tánc-Sportegyesületnek, 
hogy ezt a színvonalas versenyt 
itt rendezik meg városunkban.”

A hevesi sportcsarnok nem 
először adott otthont ilyen szintű 
programnak, melyen különböző 
korosztályokban és formációkban 
bizonyíthattak a nevezők. Érkez-
tek sportolók Debrecenből, Sziget-
szentmiklósról, Ajkáról, Pécsről, 

Balatonfüredről, Mosonmagya-
róvárról, Szombathelyről, Veszp-
rémből, Pápáról, Székesfehér-
várról, Tatabányáról, Budapestről, 
Szegedről, Gyöngyösről, Mezőkö-
vesdről és Tiszaújvárosból.

Serdülő páros, children páros, 

felnőtt kisformáció, junior kisfor-
máció, felnőtt nemzeti kisformá-
ció, junior nagyformáció, és fel-
nőtt nemzetközi nagyformáció 
kategóriákban lépett a nézők és 
a zsűri elé 16 település mintegy 
550 sportolója.

Az 5-6. osztályos korcsoport-
ban induló körzetis lányoknak a 
42 csapat közül a 33. helyet si-
került elérniük, míg a 7-8. osz-
tályosok 41 csapat közül a 31. 
helyen végeztek. A versenyzők 
dolgát igencsak megnehezítette, 
hogy egy-egy korcsoport futa-
mában kb. 220-240 induló volt.

„Teljesen reális eredmény 
született. Ezek a gyerekek nem 
csak atlétikával foglalkoz-
nak: kézilabdáznak, rockiznak, 
trampolinoznak. Mindkét csa-

patban egy-egy lány van, akik 
atletizálnak, de az ő fő számuk 
sem a mezei futás. Ráadásul az 
időjárás sem volt kegyes hoz-
zánk, viharos szélben futottak 
a gyerekek. A IV. korcsoport 
lány csapata még csak 7. osz-
tályos, így minden esélye meg-
van arra, hogy a következő tan-
évben jobb helyezést érjen el. 
Elégedettek vagyunk a testne-
velő kollégákkal együtt – ösz-
szegezte a verseny eredményét 
Dányi Márta edző.

Országos döntőben 
a KÖRZETIS mezei futó lányok 

KÉZILABDA – A Juventus-Panoráma Hevesi SE 
felnőtt csapata könnyedén 

győzedelmeskedett Alsózsolca felett

LABDARÚGÁS – A tabella 4. helyén 
az U19-es és a felnőtt csapat

Bravúros és látványos akrobatikus elemek az országos versenyen

Április 11-én, viharos szélben, Gödöllőn került megrende-
zésre a 20. Mezei Futó Diákolimpia országos döntője, me-
lyen a különböző korosztályú nevezőknek más-más távot 
kellett teljesíteniük. A hevesiek két ötfős csapattal indultak, 
ahol a legjobb négy időeredménye adta a csapateredményt.

„Nagyon nagy elszántsággal ké-
szültünk erre a napra, próbáltuk 
itthon tartani a 2 pontot, de nem 
aszerint a forgatókönyv sze-
rint zajlottak az összecsapások, 
ahogy szerettük volna. A felnőt-
teknél már az első félidőben át-
vették a vezetést a csömöriek, 
mi csak „ballagtunk” az ered-
mény után. Bár nem játszottunk 
rosszul, sok hibát vétettünk. 
Csupán a találkozó utolsó pil-
lanataira, a mérkőzés vége előtt 
5-6 perccel sikerült felzárkóz-
nunk, és egy bravúros hajrának 

köszönhetően majdnem miénk 
lett a győzelem. Egy időn túli 
szabaddobással azonban a ven-
dégek egyenlítettek, ami a ké-
zilabda történetében ritkaság-
nak számít – összegezte Scheili 
Zsolt a nap tapasztalatait.

A Hanyi Travel Hevesi SE 
férfi csapatainak edzője hozzá-
tette: A fiúk hullámzóan, de ösz-
szességében jól teljesítettek, az 
ifik közül ketten is lehetőség-
hez jutottak, és aktívan kivet-
ték a részüket a felnőtt csapat 
játékból.

 Egy héttel később, április 
9-én a RÉV TSC három gó-
los előnyével zárult a mérkő-
zés, így a hevesiek elestek a két 
ponttól. A hátralévő fordulók is 
megizzasztják majd férfi spor-
tolóinkat, ugyanis – egy kivé-
telével – olyan csapatokkal ke-
rülnek szembe, akik mind jobb 
pozíciót foglalnak el a tabellán.

Április 23-án a Hatvani 
KSZSE csapatai ellen a felnőt-
tek és az ifik is begyűjtötték a 
győztesnek járó pontokat, így 
elkerültek a kieső helyről.

KÉZILABDA – A bajnokság vége előtt 
kilencedik helyen állnak férfi csapatainkKilenc atléta 

teljesítménye ért 
aranyjelvényes 

minősítést

ATLÉTIKA 
– Kiválóan 
teljesítettek 

Dortmundban 
az atléták

Nemrég kapták kézhez a he-
vesi atléták az aranyjelvényes 
minősítést igazoló emléklapo-
kat és pólókat. A Magyar At-
létikai Szövetség azokat a ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó 
sportolókat jutalmazza minden 
évben, akik az előző szezon-
ban elérték a szövetség ál-
tal, az adott versenyszámban 
meghatározott szintet. Heves 
kilenc ilyen atlétával büszkél-
kedhet.

Megyeri István, az atlétikai 
szakosztály vezetője arról tá-
jékoztatta a Hevesi Hírek szer-
kesztőségét, hogy 2016-ban 
kilenc hevesi sportoló nyúj-
tott olyan teljesítményt, amely 
elérte, illetve meghaladta az 
aranyjelvényes minősítéshez 
szükséges eredményt: Gulyás 
Johanna - gerelyhajítás, Ko-
vács László - súlylökés, Ko-
vács Noel - gerelyhajítás, Me-
gyeri Dávid - négypróba „C”, 
Sipos Csenge - 100 m síkfu-
tás, Somodi Bálint - súlylökés, 
Szatló Nóra - súlylökés, Tóth 
Lilla - 4×600 m váltófutás, Víg 
Zsanett - 100 m síkfutás.

A hagyományokhoz hí-
ven, március közepén 
rendezték meg a német-
országi Dortmundban a 
nemzetközi fedettpályás 
gyermek atlétikai ver-
senyt. A szombati verse-
nyen nyolc német és hat 
külföldi csapat szerepelt, 
köztük a Budapest Válo-
gatott is. A magyar ala-
kulatnak ezúttal három 
hevesi súlylökő volt a 
tagja, akik az idén is szé-
pen szerepeltek.

Előházi Dániel a serdülő 
fiúk között, az egyéni csú-
csához közeli eredménnyel, 
14,50 méterrel bronzérmes 
lett. Ugyanebben a korosz-
tályban Gulyás Johanna, 
szintén közel az egyéni re-
kordjához, 11,69 méterrel 
szerezte meg aranyérmet. A 
csapat újonca, Szabó Luca 
– élete első nemzetközi ver-
senyén – úgyszintén meg-
közelítette saját legjobbját, 
és 8,83 méteres teljesítmé-
nyével került a nyakába a 
legfényesebben csillogó 
medál.

Mindhárom atlétánk be-
került az abszolút bajnokok 
közé, Előházi Dani ered-
ménye pedig több győztes 
teljesítményét is megelőzte 
pontszámban.

Vasárnap Előházi Dániel 
14,03 méterig jutott, végül 
a negyedik helyen végzett. 
Gulyás Johanna viszont 
megvédte elsőségét, és – 
egyéni csúcsát megjavítva 
– 12,41 méterrel lett arany-
érmes. 

Gratulálunk a verseny-
zőknek, és Kovács Gyula 
edzőnek!

Megyeri István

Dobogó közeli csapat, a Csömör SSZN Kft. gárdája ellen játszottak a hevesi fiúk április 
1-én, hazai pályán. A felnőttek döntetlennel zárták a mérkőzést, az ifik viszont hiába talál-
tak a hálóba huszonötször, végül a vendégeké lett a forduló 2 pontja.

ATLÉTIKA – Több egyéni csúcs és világbajnoki 
szint az országos bajnokságon

KOVÁCS ZITA – Az EJROK diákja 
U16-os versenyt nyert Szerbiában 

A Juventus Panoráma Hevesi SE utánpótlás csapata, valamint 
Makó-Varga Szilvia és Makó Nándor edzők

Gerelyhajításban junior fiúk között Kovács Noel lett a bajnok, 
Horváth Leon pedig bronzéremmel tért haza.
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BOWLING – A márciusi fordulót 
a Bott-Mancs uralta

DIÁKOLIMPIA – A III. korcsoport megyei 
kézilabda döntője zajlott Hevesen

Harmadik alkalommal dőltek 
a bábuk Heves Város Bowling 
Bajnokságán március 26-án, 
a sportcsarnokban. A vasár-
napi program ismét számos 
csapatnak nyújtott remek ki-
kapcsolódást, melyen ezúttal a 
Bott-Mancs hármasa utasította 
maga mögé a mezőnyt.

A márciusi forduló 
legjobbjai:
csApAt:
1. Bott-Mancs – 1352 p. (Gi-

gor Béla, Tatai Mihály, Gönczi 
Ferenc)
2. Kis JÄGER – 1340 p. (Szi-
lágyi Sándor, Misi Tibor, Gönczi 
László)
3. Földművesek – 1333 p. (Var-
ga Pál, Nagy Szilárd, Tóth Antal)
egyéni:
1. Kiskartali Martin – 510 p.
2.Varga Pál – 502 p.
3. Adamecz József – 492 p.
Sorozat:
1. Adamecz József – 191 p.
2. Varga Pál – 187 p.
3. Mikula István – 186 p.

A hevesi sportcsarnok küzdőte-
re április elején a III. korcsopor-
tos fiú és lány megyei kézilabda 
döntő mérkőzéseinek is biztosí-
totta a helyszínt. 

A hevesieket a Körzeti Ta-
giskola diákjainak két csapata 
képviselte, edzőjük: Lászkáné 
Vona Krisztina. Az 5-6. osztályo-
sok korcsoportjában megrende-
zett megyei döntőn a következő 
eredmények születtek:

Lányok: 1. EKE Gyakorlóisko-
la - Eger, 2. Gyöngyössolymosi 
Nagy Gyula Katolikus Általános 
Iskola és AMI, 3. Kodály Zoltán 
Általános Iskola - Hatvan, 4. Kör-
zeti Tagiskola - Heves, 5. Teleki 
Blanka Általános Iskola és AMI - 
Füzesabony

Fiúk: 1. Gyöngyössolymosi 

Nagy Gyula Katolikus Általános 
Iskola és AMI, 2. Kodály Zoltán 
Általános Iskola - Hatvan, 3. Egri 
Kemény Ferenc Sportiskolai Álta-
lános Iskola, 4. Dr. Berze Nagy Já-
nos Általános Iskola - Besenyőte-
lek, 5. Körzeti Tagiskola - Heves 
és Szent Imre Általános Iskola, 
Könyvtár és AMI - Nagyréde

Dányi Márta testnevelő a He-
vesi Híreknek elmondta, hogy 
a sportcsarnok működése óta, 
minden évben felkérik a III., vagy 
IV. korcsoportos Heves megyei 
kézilabda döntő megszervezé-
sére. Az idén az 5-6. osztályos 
sportolókból álló csapatok mér-
kőzései zajlottak városunkban, 
az idősebbek április 20-án, Fü-
zesabonyban mérhették össze 
erejüket és ügyességüket. 

Taroltak 
a Körzetis diákok

A hevesi karatékák márciusban 
két versenyen is méltón képvi-
selték egyesületüket. Március 
18-án a II. Bódi Ilona Emlék-
kupán vettek részt Kazincbar-
cikán, ahol 19 egyesület 174 
versenyzője küzdött az egyéni 
és csapat versenyszámokban. 
A hevesi klub öt sportolójának 
a mérlege: 3 arany, 2 ezüst és 4 
bronzérem:

Prokai Teodor, egyéni kumite 
3.hely
Racsek Réka, egyéni kata és ku-
mite is 1-1.hely
Bakos Noémi, e.kata 1.hely, e.ku-
mite 3.hely
Lévai Eszter, e.kata 5.hely, e.ku-
mite 2.hely
Szabó Dávid, egyéni kata 3.hely

Lány csapat kata (Réka, Eszter, 
Noémi) 2.hely
Vegyes csapat kata (Dávid, Esz-
ter, Noémi) 3.hely.

„A VI. Karate Maratonon 
sikeresen teljesítették a fél-
maratont (18.000 technika), 
és a gyerekek a mini maratont 
(9.000 technika). Dicséretet ér-
demel mindenki, hiszen teljes 
odaadással dolgozták végig az 
etapokat. A gyerekekre különö-
sen büszke vagyok, mert amint 
megérkeztek, beálltak a többi 
maratonista közé, még a mini 
maraton előtt, ezzel + 1.000 
védést végrehajtva. Különle-
ges élménnyel gazdagodtunk 
újra!”- adott hírt az eseményről 
Lévai Béla edző.

KéPünK illusztráció 
(Egy Korábbi MérKőzésEn Készült)

KARATE – Emlékkupa 
és maraton márciusban 

Színvonalas szervezésű gumiasztal versenyen vett részt 
Dunaújvárosban a Dunaferr Tornán a Főnix SE, melyen 
az idén a Dunaferr SE, az UTE, az Ajkai Trampolin SE, a 
Veszprémi TC és a Pattanj SE versenyzőivel mérhették ösz-
sze tudásukat.

A Főnix Tra kicsi, de lelkes 
csapattal jelent meg a torna-
csarnokban, ahol láthatták Ko-
vács Zsófia olimpikon tornászt 
edzés közben.

A versenyzést Ligeti Pet-
ra kezdte meg, aki egy rend-
kívül jól sikerült kötelező és 
szabad gyakorlatot vitt a bírák 
elé. Petra a korcsoportját ma-
gabiztosan, több ponttal meg-
nyerte. 

Őt Besenyei Boglárka és Dá-
nyi Patrik követte. Mindketten 
egy várakozáson felüli kötelező 
gyakorlatot mutattak be. A sta-
bil mezőnyben erős gyakorlat-
tal készültek sportolóink, me-

lyet most először mutattak be 
versenykörülmények között. 
Sajnos, mindketten hibáztak, 
ami a további versenyzésbe ke-
rült, de a látottak nagyon bizta-
tóak a jövőre nézve.

Az eredményhirdetés is kü-
lönleges élmény volt, ugyanis 
Petra a dobogó legmagasabb 
fokáról Kovács Zsófitól vehette 
át az érmet. 

A versenyen a Főnix Tra 
Besenyeiné Lajer Ágnes sze-
mélyében új bírót avatott, aki 
sikeres vizsgát követően ki is 
próbálhatta frissen szerzett tu-
dását!

Edző: Simon Zoltán

FŐNIX TRAMPOLIN SE 
– Aranyérem és sikeres 

gyakorlatok a Dunaferr Kupán 

A hevesi Körzeti Tagiskola diákjai 
is összemérhették ügyességüket 
a Sulikézi Fesztivál keleti cso-
portjának második fordulójában 
2017. április 1-én. 

A mezőkövesdi Szent László 
Gimnázium tornatermében meg-
rendezett versenyen az intéz-
mény 3-4. osztályos fiú tanulói 
a három mérkőzésből hármat 
nyertek, a lányok pedig három 
mérkőzésből kettőben arattak 
győzelmet!

A Sulikézi Fesztivált célja a 
„Kézilabda az iskolában” prog-
ramban szereplő kisiskolás kor-
osztályainak saját szinten törté-
nő versenyeztetése.

Az MKSZ a versennyel elsőd-
legesen nem eredményeket, ered-
ményességet kíván megállapítani, 
hanem programjában lévő iskolás 
gyerekek számára a sportág irán-
ti érdeklődést kívánja felkelteni. A 
megmérettetések 1-4. osztályos 
általános iskolai tanulók között 
kerülnek sorra 2017 első félévé-
ben, több fordulóban.

Véget ért a Heves-Nógrád 
összevont Megyei Sakk csa-
patbajnokság 2016/17-es 
évada, ahol a zárófordulóban 
Andornaktályával mérkőz-
tünk meg. A második helyért 
sokáig harcban állt a csapat, 
de Pásztó gárdája túlságosan 
nagy arányban ütötte ki riváli-
sait, miután ellenünk rangadót 
vesztett, ezáltal ő lett a Nóg-
rád megyei bajnok. Így a tét 
az utolsó fordulóban a 3. hely 
megtartása volt kitűzve Eger 
előtt, amit sikerrel vettünk. 
Az abszolút bajnok idén is az 

NB-s játékosokkal teletűzdelt 
Füzesabony lett, senki nem 
tudta őket megszorítani.

A csApAt legjobb 
pontszerzői:

1. tábla: Bakos Balázs 6,5 
pont / 9 (parti) 

Bakos Levente  6 pont / 9 
Deli Gábor      6 pont / 9 
9. forduló: BM Hevesi SE - 

Andornaktálya SE 4,5 - 5,5
Győztek: Bakos Balázs, Tóth 

Dániel, Bakos Levente. Remiz-
tek: Nyíri Dániel, Deli Gábor, 
Kun Viktória

végeredmény:
1. Füzesabony SC - 69,5 pont
2. Pásztói SE - 63 p
3. BM Hevesi SE 52 p
4. Egri SRSK  51 p
5. Hatvani SK 42,5 p
6. Andornaktálya SE
7. Pétervására SE
8. Egri Vasas SE 
9. Mezőkövesd
10. Maklár

Ezúton köszönjük idén is 
külön a Báder Család támoga-
tását, hogy továbbra is segítik 
csapatunk menetelését a baj-
nokságban! Tóth Károly

Bronzérmesek a sakkozók! 


