
Több milliót takarít meg 
évente a hevesi városvezetés 
klímatudatos, energiahaté-
kony fejlesztéseinek köszön-
hetően

A Heves Megyei Klímaba-
rát Díj átadásával kezdődött a 
Heves Megyei Közgyűlés ülé-
se, április 28-án. Az elismerést 
2016-ban alapította a grémium. 
Az első díjazottak sorában van 
Heves önkormányzata, Palik 
Tibor, a Sástó Hotel tulajdo-

nosa, valamint Tiszanána ön-
kormányzata. A díjakat Szabó 
Róbert, a Heves Megyei Köz-
gyűlés elnöke, illetve Tóth Csa-

ba és dr. Bényi Szabolcs Tamás 
alelnökök adták át.

Az ünnepélyes díjátadón el-
hangzott: az elismerés azoknak 
a Heves megyében tevékenykedő 
vállalkozásoknak, szakmai és ön-
kormányzati szervezeteknek, ci-
vil szervezeteknek, valamint ma-
gánszemélyeknek adományozha-
tó, akik tudatosan foglalkoznak 
az éghajlat-változással kapcsola-
tos kérdésekkel, és klímatudato-
san végzik tevékenységeiket.

Folytatás a 3. oldalon

A X. Hagyományőrző Civil 
Napon a valódi kulturális 
értékek közvetítése mellett 
sor került a tehetséges gyer-
mekek díjazására is, melyre 
a különböző iskolák tettek 
javaslatot. Heves város isko-
láiból összesen tizenöt diák 
került jutalmazásra ebben 
az esztendőben

„A Tehetséges Gyermekekért 
Közalapítvány kezdeményezésé-
re, az Önkormányzat támogatá-

sának köszönhetően összesen 15 
diák kapta meg a városvezetés ál-
tal felajánlott jutalmat. Ők szor-
galmukkal, tehetségükkel, pél-
damutatásukkal és versenyered-
ményeikkel tűnnek ki társaik kö-

zül. Gratulálok a hevesi intézmé-
nyekben tanuló fiataloknak, és a 
felkészítő pedagógusoknak. Na-
gyon büszkék vagyunk rájuk!” – 
emelte ki Sveiczer Sándor.

Folytatás a 8. oldalon
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A  hevesi régió lovasai 
is bekapcsolódnak a leg-
nagyobb magyar lovas 
eseménybe. A Budapest 
Turizmusáért Díjjal elis-
mert Nemzeti Vágtát, 17 
elővágtát követően, szep-
tember 16-án és 17-én 
rendezik meg Budapes-
ten. A Hősök terén kiala-
kított versenypályán az 
egyes előfutamok győzte-
sei mérkőznek meg egy-
mással a döntőbe jutá-
sért.

Folytatás a 2. oldalon

Már több éves hagyomány-
nyal rendelkezik a hevesi 
Önkormányzat szervezésé-
ben a tavaszi virágosztás, 
mely ebben az esztendőben 
sem maradt el. Több teher-
autónyi dísznövény érkezett 
a Városháza parkolójába, 
ahol már szép számú em-
bersereg várta a városveze-
tés „ajándékát”. Ami biztos, 
a település ismét virágo-
sabb lesz, hiszen közel 13 
ezer muskátli gazdára talált, 
így több mint 2100 háztar-
tás ablakát és balkonládáját 
díszíti ebben az évben.

Folytatás az 5. oldalon
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N
agykökényesen ünnepélyes 
keretek között, 22 választó-
kerületi település vette át si-
keres pályázatának támoga-
tási okiratát Szabó Róbert-

től, a megyei közgyűlés elnökétől. A Heves 
Megyei Közgyűlés elnöke szerint többéves 
közös munka eredménye a megyei szinten 
17 milliárdos eddigi siker.

A térség parlamenti képviselője, Szabó 
Zsolt államtitkár adta át a támogatási szer-
ződéseket a polgármestereknek. Sokat kel-
lett türelemmel várni, de most beindulnak a 
beruházások – fogalmazott.

Létkérdés egy orvosi rendelő, egy 
bölcsőde felújítása az egyes településeken, 
hogy megtartsák az adott község vagy vá-
ros lakóit, emlékeztetett Szabó Zsolt. Hoz-
zátette, hogy a fejlesztési pályázatok foly-
tatódnak, újabb energetikai, illetve vidék-
fejlesztési források is elérhetők lesznek. 
Egyre több jó ötlet születik és valósul meg 
a térségben - zárta szavait országgyűlési 
képviselőnk.

Sveiczer Sándor polgármester rámuta-
tott: Heves egyszerre hét okiratot kapott, 
mely 7 támogatott fejlesztésre nyújt lehe-

tőséget, mintegy másfél milliárd forint ér-
tékben.

Sveiczer Sándor polgármester kiemelte, 
hogy a projektek zászlóshajója egyrészt a 
turizmusfejlesztés, amelyben a Halász-kú-
riában – közismertebb nevén gyermek-
házban – Kő Pál kiállítóteret hoznak létre, 
másrészt a Zöld város projekt. Az erre el-
nyert összegből a kéthektáros „Bermuda” 
park területén sport-és szabadidő központ 
valósul meg, amelynek része a Sportcsar-
nok parkolójának napelemes tetőszerke-
zettel történő fedése, a csarnok energia-
felhasználásának csökkentése érdekében. 
Örülünk a Bölcsöde, az Arany János úti 
Tagóvoda és a hozzá tartozó konyha fel-
újításának, hiszen ezzel nagyot lépünk a 
gyermekeink ellátásának javítása érdeké-
ben. A polgármester kiemelte: ez volt az 
első hét nyertes pályázatunk az ún TOP-
ban, de a hamarosan újabb kedvező dönté-
sek várhatók városunk számára.

Elbírálták a területfejlesztési pályázatok első körét. Heves megyében 82 projekt 
esetében született támogatói döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program pályázatainak köszönhetően. 7 támogatási szerződés érinti Heves vá-
rosát másfél milliárd forint értékben, amiből megújulnak a felújításra szoruló 
épületek és elindulhat a Zöld város projekt is.

100%-os siker: 7 pályázatból 7 nyert 
Nyertes pályázataink: az Arany János úti Tagóvoda konyhafelújítására 55 millió forintot, az óvoda 
és bölcsőde teljes belső felújítására 148 milliót, turizmusfejlesztésre 289 millió forintot, Zöld város 
kialakításra 470 milliót, az újtelepi orvosi rendelő energetikai korszerűsítésére 37 milliót, helyi fog-
lalkoztatási együttműködésekre 420 millió forintot, társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 
programokra pedig további 60 millió forintot kapott a település. A város belterületén kerékpársávok 
építésére 205 millió Ft-ot, míg külterületen kerékpárút építésére 178 milliót. Hevesre megközelítőleg 
másfél milliárd forint jutott.



Folytatás az 1. oldalról
Ennek értelmében díjat vehe-
tett át Szabó Zsolt államtitkár 
felterjesztésére Heves Város 
Önkormányzata. Az elisme-
rést Sveiczer Sándor, a telepü-
lés polgármestere vette át. A 
méltatásban elhangzott: Heves 
városa a 2014-es év végétől 
folyamatosan fejleszti közin-
tézmény-rendszerét. A sikeres 
– KEOP és KEHOP – pályá-
zatoknak köszönhetően, több 
energiahatékony beruházás va-
lósult meg a településen. Az 
épületek szigetelésén, a külső 
megújuláson túl, a fent meg-
nevezett pályázatok lehetővé 
tették azt is, hogy napelemes 
rendszer került a Városháza, a 
Művelődési Központ, illetve az 
Arany János úti Tagóvoda épü-
letének tetejére.

A hatékony, takarékosabb 
működést eredményező rend-
szerek, már jelentős energiát 
termeltek vissza a hálózatba, 
csökkentve az üvegházhatású 
gázok kibocsátását, ezzel pár-
huzamosan pedig a kiadásokat.

A 2016-os évre vetítve, közel 

4 millió forintot írt jóvá a helyi 
áramszolgáltató a hivatal köz-
üzemi számláiban. Ennyivel 
kerül tehát kevesebbe az intéz-
mények üzemeltetése.

Heves városa a jövőben is 
arra törekszik, hogy olyan ener-
giahatékonysági fejlesztéseket 
valósítson meg, amelyek nem 
terhelik környezetünket, mind-
emellett energiamegtakarítást 

eredményeznek, illetve – mint 
azt a napelemes rendszereknél 
tapasztalhatjuk – csökkentik az 
önkormányzat kiadásait.

Díjat vehetett át Palik Tibor 
is. A tulajdonában álló Sástó 
Hotel 2016-ban elnyerte az or-
szág legzöldebb szállodája cí-
met. A hotel építésekor és üze-
meltetésekor a környezetvédel-
mi szempontokat maximálisan 

szem előtt tartották. A beruhá-
zás során az épületek energia-
hatékony műszaki megoldásain 
túl arra is törekedtek, hogy az 
építkezéskor minél kevesebb 
fát vágjanak ki. A szállodaépü-
letben hőszivattyús fűtést alkal-
maznak, ami geotermikus ener-
giát hasznosít, a tetőkre 20 nap-
kollektort telepítettek. Az ener-
giafelhasználásuk maximum 

10%-a gáz, a többit napenergiá-
val és hőszivattyúval nyerik. A 
geotermikus fűtés nagy szere-
pet játszott abban, hogy elnyer-
ték a legzöldebb szálloda címet.

Elismerésben részesült Ti-
szanána Község Önkormány-
zata, a díjat Dr. Tóth József 
polgármester vette át. A tele-
pülés önkormányzata, intéz-
ményeinek működtetése során 
arra törekszik, hogy a klíma-
barát energiaforrások haszná-
lata egyre nagyobb szerepet 
kapjon. Követik azt a szem-
léletet, amely szerint környe-
zetünk megóvásáért alapvető 
kötelességünk tenni, hiszen „a 
földet nem apáinktól örököl-
tük, hanem unokáinktól kap-
tuk kölcsön”, nem élhetünk 
hát vissza értékeivel, ez pedig 
komoly felelősség mindany-
nyiunk számára. Ennek szel-
lemében az elmúlt években, 
8 intézmény tetőszerkezetére 
került megújuló energiaforrás, 
minimalizálva ezzel az intéz-
mények energetikai működ-
tetése során keletkező káros 
anyag – kibocsátást.

Heves
a megye névadója
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Fotó: Faragó Zoltán

Hevesen lesz a Nemzeti Vágta 
egyik előfutama az idén

Folytatás az 1. oldalról
Az idei, tizedik Nemzeti Vág-
tát beharangozó budapesti saj-
tótájékoztatón Lázár Vilmos, 
a Magyar Lovas Szövetség 
és a versenysorozat elnöke el-
mondta: továbbra is ez a leg-
nagyobb magyar lovasese-
mény.

A korábbi éveknek meg-
felelően a Hősök tere körüli 
pályán, a két napon 72 ma-
gyarországi és határon túli te-
lepülés lovasa mérkőzik meg 
a döntőbe jutásért, persze eh-
hez túl kell jutni győztesként 
az egyes előfutamokon. He-
vesen, az alatkai lovasbázison 
is lesz előfutam, Heves meg-
felelő helyszín lesz lovas-ha-
gyományaira való tekintettel 
– fejtette ki Sveiczer Sándor 
polgármester.

„Örömmel fogadtuk a hírt, 
hogy Heves megyét újra az 
előfutamok megvalósítóinak 
sorában köszönthetjük, ismét 
csatlakozva Magyarország 

legnagyobb lovas eseményé-
hez. 2017-ben a Heves-Alat-
kán található Kasper Lovasta-
nya biztosít helyszínt a nagy-
szabású rendezvénynek” – tá-
jékoztatott a városvezető.

A látványos futamok mel-
lett többek között fogathajtó 
versenyre, lovasbemutatók-
ra és gyermekprogramokra 
számíthatnak a rendezvényre 
kilátogatók, majd Deák Bill 
Gyula élő koncertje zárja a 
napot.

Szeretettel várunk minden-
kit a Hevesi Vágta 2017. júni-
us 17-én megrendezésre kerü-
lő programjára, illetve tiszte-
lettel várjuk a nevezőket is a 
Nemzeti Vágta hevesi, vala-
mint kishuszár futamára – tet-
te hozzá a polgármester. 

A Nemzeti Vágta heve-
si előfutamára különdíjakat 
ajánlott fel Heves megye ön-
kormányzata nevében Szabó 
Róbert elnök. A különdíjak a 
Nemzeti Vágta hevesi futamán 

induló, dobogós helyezést el-
ért Heves megyei települések 
versenyzői nyerhetik meg.

A végső nagy futam tíz-
éves fennállása egybeesik a 
Magyar Huszár és Katonai 
Hagyományőrző Szövetség 
ténykedésének 25. évforduló-
jával, ezért több száz résztve-
vővel, különleges történelmi 
zászlóerdővel kísérve jubile-
umi seregszemlét rendeznek, 
amely a Kossuth tértől vonul 
végig a városon a Vágta meg-
nyitójára.

A Hősök tere közelében a 
történelem korszakait bemu-
tató lovas táborokat alakíta-
nak ki. Kiemelt szerepet kap 
a huszárság ünneplő műfaja, 
a verbunkos, így idén a vág-
ta Lavotta János és Bihari Já-
nos, a műfaj két kiemelkedő 
képviselője előtt is tiszteleg. 
A nemzetközi futamon kívül 
lesz többek között jótékonysá-
gi sztárfutam, kishuszárvágta 
és fogatvágta is.  D

r. Kocsis Máté a 
Fidesz kommuni-
kációs igazgatója, 
Szabó Zsolt állam-
titkár, országgyű-

lési képviselőnk vendégeként 
vett részt a nemzeti konzultá-
ció témájában tartott országjá-
ró körút hevesi állomásán, ahol 
Brüsszel bevándorláspolitikája 
mellett a közbiztonság, a mig-
ránsokat segítő civil szerveze-

tek, és még Soros György is 
szóba kerültek.

– Értékeink védelméről van 
szó, főként a keresztény érté-
kekről. Ennek az értékrendnek 
a legfőbb védelmezője most a 
magyar kormány. Ahhoz, hogy 
a kormány védelmet tudjon 
nyújtani, ki kell állni a telepü-
léseken is, hogy ne mondják 
meg máshonnan, hogyan él-
jenek a magyarok. Mi tudjuk, 
hogy nekünk otthon mi a fon-
tos. Ne legyünk olvasztóté-
gely, ne legyünk Egyesült Álla-
mok – hangsúlyozta a fórumon 
Sveiczer Sándor hevesi polgár-

mester köszöntője után Szabó 
Zsolt államtitkár.

Kocsis Máté kiemelte: „Hiá-
ba lett több az ország az elmúlt 
években, folyamatos támadások 
érik a kormányt ellenfeleink 
irányából. Bár Orbán Viktor el-
sőként ismerte fel Európában a 
bevándorlás kockázatát, Brüsz-
szellel nem találunk közös han-
got, a kényszerbetelepítés pedig 
továbbra is valós veszély. Egyes 
„álcivil szervezetek” azért dol-
goznak, hogy minél több mig-
ráns érkezzen Európába, Soros 
György pedig mindezt évi 250 
milliárd forinttal támogatja. Ép-

pen ezért lényeges, hogy össze-
fogjanak a magyarok!”

„Fontos, hogy eljuttassuk az 
üzenetet a Hevesen élő embe-
rekhez is arról, hogy a kormány 
jelen pillanatban bevándorlás-
politikai kérdésekben Brüsszel-
lel szemben milyen álláspontot 
képvisel, és mi okozza azt a vi-
tát, ami most éppen kialakult 
ebben a témában” – mondta el 
Dr. Kocsi Máté, aki szerint a 
lakossági fórum másik célja az 
összefogás megteremtése.

A vitákkal kapcsolatban arra 
figyelmeztetett, hogy a magya-
roknak tisztán kell látniuk: „két 

világ között választhatnak”. 
„Az egyik, a jelenlegi kor-
mányzat által képviselt, nemze-
ti és gazdasági érdekekre épülő 
magyar, míg a másik, egy glo-
bális, pénzügyi spekulációk jel-
lemezte politika. A másik oldal 
erejét nem szabad lebecsülni, 
mert médiatámogatottsága és 
pénzügyi befolyása alapján je-
lentős erőt képvisel. Látni kell, 
hogy a Soros Györgyhöz köthe-
tő szervezeteken keresztül, ho-
gyan próbálják meg a magyar 
közvéleményt manipulálni, és 
azt is, hogy Soros zsebében jó 
néhány politikus ott lapul a bal-
oldali pártokból” – húzta alá.

Kocsis Máté emlékeztetett: 
szó sincs arról, hogy Magyar-
ország elzárkózna a migráci-
ós probléma megoldásától, de 
nem a kényszerbetelepítések-
ben látja a megoldást.

„Mi azt mondjuk, hogy segít-
séget kell nyújtani a háború súj-
totta országokban élő emberek-
nek és azoknak, akiknek el kell 
hagyniuk hazájukat. A segítsé-
get azonban oda kell vinni, nem 
pedig a bajt idehozni, mint aho-
gyan Európában a terrorfenye-
getettség megnövekedésével ez 
már megtörtént” – szögezte le 
Józsefváros polgármestere.

Jövőnket érintő kérdésben buzdít összefogásra Kocsis Máté

Hirdetmény 
igazgatási szünet 

elrendeléséről
Tisztelt Hevesi Lakosok!
Heves Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
47/2017. (III. 30.) határoza-
tával döntött igazgatási szü-
net elrendeléséről a Hevesi 
Közös Önkormányzati Hi-
vatalban. Az igazgatási szü-
net időtartama:

2017. július 17-től – 
2017. augusztus 20-ig,

valamint
2017. december 18-tól- 

2017. december 31-ig.
Az igazgatási szünet idő-

tartama alatt a Hevesi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
csökkentett köztisztviselői 
létszám mellett, ügyelet út-
ján biztosítja a zavartalan 
ügymenetet és a feladatel-
látást, valamint a lakossági 
ügyfélszolgálatot.

Kérem a fentiek szíves 
tudomásul vételét!

Heves, 2017. április 25.
Dr. Nagy Péter 

jegyző „sk”

A nemzeti konzultáció té-
májában tartott teltházas 
lakossági fórumot Dr. Ko-
csis Máté, május 16-án este 
Hevesen. A Fidesz fővárosi 
elnöke mindenkit arra buz-
dított, hogy álljon ki országa 
érdekeiért, hiszen több mil-
lió magyar ember vélemé-
nyét nem lehet Brüsszelben 
sem lesöpörni az asztalról. 
Egészen más úgy tárgyal-
ni nemzeti, illetve gazdasá-
gi kérdésekről, hogy a kor-
mány a magyar választók 
egy jelentős részének a vé-
leményét maga mögött tud-
hatja – jelentette ki a józsef- 
városi polgármester. Házi-
gazdaként Sveiczer Sándor 
polgármester köszöntötte a 
megjelenteket.

A kormány május 31-ig meghosszabbította a nemzeti konzultáció ha-
táridejét.

„Az emberek segítségét kérjük! Sok százezer vagy több millió ma-
gyar ember véleményét Brüsszelben sem lehet lesöpörni az asztalról, 
ezért biztatunk mindenkit arra, hogy töltse ki a nemzeti konzultációs 
kérdőívet, mondja el a véleményét, és foglaljon állást ebben a kérdés-
ben” – hívta fel a figyelmet a politikus, hozzátéve, hogy a kormány a 
Fidesz kérésére május 31-ig meghosszabbította a nemzeti konzultá-
ció határidejét, mivel a kérdőívek korábban még nem jutottak el min-
den háztartásba.

„Az interneten és postai úton is vissza lehet küldeni a kérdőíveket. 
Az a lényeg, hogy minél szélesebb összefogás alakuljon ki a jövőnket 
mélységesen érintő kérdésben” – fogalmazott. Eddig már közel 1,4 
millió ember küldte vissza a kérdésekre adott válaszait, így ez minden 
idők egyik legtámogatottabb aláírásgyűjtő akciója.

Ajándékkal köszöntötték 
a mentőszolgálat dolgozóit 

A Mentők Napja alkalmából 
Szabó Zsolt államtitkár, térsé-
günk országgyűlési képviselője, 
Sveiczer Sándor polgármester 
és Makó Nándor alpolgármes-
ter köszöntötte a hevesi men-
tőállomás dolgozóit. Tisztelettel 
megköszönve, hogy áldozatos 
munkájukra, helytállásukra min-
den pillanatban számíthatunk. A 
mentőszolgálat dolgozóinak kö-
szöntése után a vállalkozókkal, 
civilekkel és helyiekkel találko-
zott térségjárása hevesi állomá-
sán Szabó Zsolt. Átbeszélték az 
eddig elérteket és szót ejtettek a 
jövőről, a fejlesztésekről. 

Egy német tulajdonú gofri-
üzembe, egy fémmegmunkáló 
céghez, valamint egy ablakgyár-
ba is ellátogatott az államtitkár. 
– Az üzemekben a legégetőbb 
probléma jelenleg a munkaerő-

hiány. A munkaerőhiány magával 
vonzza a munkásszálló kérdését 
is, hiszen ha a környéken nincs 
szakember, akkor távolabb kell 
keresni, és biztosítani kell hoz-
zá lakhatási lehetőséget - ehhez 
azonban több cég összefogásá-
ra lenne szükség- derült ki a be-
szélgetéseken.

Heves városa nemrég egy-
szerre hét területfejlesztési pá-
lyázatot nyert el, így újra nagyot 
léphet előre a település, Sveiczer 
Sándor polgármester szerint.

A nyáron újabb pályázatokat 
ad be Heves – tudtuk meg. A pol-
gármester hozzátette: 2016-ban 
és 2017-ben 40 millió forintot 
költött a város a börtönprojekt-
re, ezzel is hozzájárulva ahhoz, 
hogy 250 fő – elsősorban helyi 
lakos – foglalkoztatása váljon le-
hetővé.

A Nemzeti Vágta 
szezonnyitó sajtótájékoztatója
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REKORD: közel 13 ezer cserép 
muskátlit osztott ki a városvezetés

Folytatás az 1. oldalról
Az előző évek virágosztását 
nagy lelkesedéssel fogadó he-
vesieknek az idén is volt okuk 
az örömre: Heves Város Ön-
kormányzata a kezdeménye-
zést folytatva, ismét sok cse-
rép muskátlit osztott szét a vá-
roslakók között, természetesen 
ingyenesen, hogy minél szebb, 
virágosabb legyen lakókörnye-
zetünk.

A gondosan nevelt növénye-
ket – melyet a település kertésze-
tében foglalkoztatott dolgozók 
és közmunkások ültettek és ápol-
tak - a hevesiek 2017. május 14-
én, a Városháza előtt vehették át. 
Ehhez mindössze az állandó lak-
címet igazoló okiratra volt szük-
ség, és arra, hogy a jogosultnak 
ne legyen adótartozása. 

A tél hosszú, kitartó fagy-
gyal járt az idén, így nem vol-
tak könnyű helyzetben a virág-
termelők. Ennek ellenére az 
önkormányzat kertészetében 
dolgozó közfoglalkoztatottak 
munkájának eredményeként, a 
városlakók most is ingyenesen 
juthattak a balkonvirágokhoz.

A település parkgondozási 
feladatait is ellátó városgond-

nokság vezetője, Mező László 
irányítása alatt zajlik már há-
rom éve a több ezer virágpalán-
ta nevelése a város kertészeté-
ben.

„Örülök és hálás vagyok 
munkatársaimnak, hogy az 
idei, különösen nehéz körül-
mények ellenére is vállalni tud-
tuk a városi muskátliosztást. A 
kertészetből kikerülő virágok 
és palánták, a korábbi években 
is bizonyítottak már a hevesi-
ek balkonládáiban, a kiosztás-
ra kerülő muskátlik az időjárás 
viszontagságai ellenére lega-
lább olyan szépek, mint az el-

múlt évben voltak. A program 
sikeres, amit az egyre növek-
vő igények is mutatnak, így a 
megtermelt és átadásra kerülő 
virágokkal még szebbé tehetik 
a környezetüket a hevesi lako-
sok és a város intézményei” – 
emelte ki az irodavezető.

Hosszan kígyózó sor igazol-
ta, hogy az érdeklődés sokkal 
nagyobb volt, mint az elmúlt 
esztendőkben, hiszen két éve 
mintegy 8500 tő került az ott-
honokba a muskátliból, tavaly 
több mint 10 ezer cseréppel 
vittek el, az idén pedig már 13 
ezer tő került kiosztásra. 

Sveiczer Sándor polgármes-
ter a sikeres eseményt összegez-
ve elmondta: „Heves város kép-
viselő-testülete ezen döntésével 
is a tiszta, gondozott városkép 
kialakítását és fenntartását szor-
galmazza, melybe aktívan be-
vonja a település lakosságát is. 
2015 májusában kísérleti, de ha-
gyományteremtő kezdeménye-
zéssel osztottuk szét a muskát-
likat a háztartások között, 3500 
darabot pedig intézményeink-
hez szállítottunk. A nagy sikerre 
való tekintettel ezt a programot 
az idén is folytattuk. Örülök, 
hogy rengetegen eljöttek a mus-
kátliosztásra, hogy színes, vi-
rágos balkonjaikkal, párkánya-
ikkal még szebbé tegyék saját 
környezetüket és Heves városát.
Igazán megható, jó érzés látni az 
elégedettséget, az örömöt az ar-
cokon, hiszen értük, a hevesie-
kért dolgozunk.”

„A virágos Hevesért már 
évek óta tesznek a város veze-
tői, a virágot kedvelő lakosság 
nagyra értékeli a májusi mus-
kátli osztást. Követendő példa 
más települések vezetői számá-
ra is!” – osztotta meg egy heve-
si lakos a véleményét.

Új parkoló épül 

Hamarosan megoldódnak a par-
kolási gondok: a Városgondnok-
ság dolgozói már elvégezték a 
talaj-előkészítési munkálatokat a 
Hevesi Járási Földhivatal mellett.

Sveiczer Sándor polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy minden 
egyes beruházásnál, felújításá-
nál figyelembe veszik a lakossági 

igényeket, jelzéseket. Ennek tük-
rében szükség volt a férőhelyek-
re, hiszen a földhivatalban ügyet 
intéző autósok rendszerint parko-
lási problémákba ütköznek.

A tervek szerint több mint tíz 
új parkolót alakítanak ki, mely 
minden bizonnyal megoldja majd 
az évek óta fennálló problémát.

Heves Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. áp-
rilis 27-én tartotta munkaterv 
szerinti soros ülését, melyen 
több indítvány és beszámo-
ló került napirendre. Többek 
között az alábbi kérdésekben 
született döntés:

V
árosunk központjá-
ban, a Fő út 2-10. 
számú lakótömb-
ben működő üzlet-
helyiségek, a Járá-

si Bíróság és az ügyészség gép-
járművel történő megközelítése 
a 31-es főút felújítása keretében 
szervizúttal lett biztosítva, mely 4 
méter szélességben, a végén for-
duló öböllel, egy útcsatlakozással 
épült meg. Az önkormányzat, fi-
gyelembe véve a városközpont 
felújítására vonatkozó további 
terveket, illetve arculati és for-
galomtechnikai szempontokat, 
a szervizutat - a Bíróságtól kez-
dődően gyalogút jelleggel - saját 
erőből építette meg.

Az elmúlt két év tapasztalatai 
– a Fő úti lakótömb megközelít-
hetősége, a szűk keresztmetszetű 
úton megfordulással történő két-
irányú gépjármű és gyalogosfor-
galom, valamint az ott működő 
üzletek tulajdonosainak árufeltöl-
tési szokásai - indokolttá teszik a 
két útszakasz forgalmi rendjének 
módosítását a következők szerint:

• a gyalogút szervizúttá minő-
sítése és összevonása a funkcióját 
tekintve jelenleg is szervizútként 
minősülő résszel

• az egységesített szervizút ki-
zárólagosan a célforgalom szá-
mára, tehát engedélyhez kötött 
megnyitása

• az egységesített szervizútra 
- a 31. sz. főút irányából - egy-
irányú forgalmi rend alkalmazása

A testület még korábban dön-
tött arról, hogy intézkedéseket 
tesz a COOP Áruház előtti busz-
megálló áthelyezése érdekében, 
melyet most sürgősségi indít-
ványként tárgyalt meg. Az elké-
szült munkaterv alternatív megol-
dásokat vázol fel a jelenleg funk-
cionáló buszmegálló áthelyezé-
sére, esetlegesen a buszmegálló 
elhelyezkedésével okozott köz-
lekedési probléma más módon 
történő megoldására, melyet az 
alábbi három intézkedés együttes 
alkalmazása jelenthet:

• A COOP Élelmiszer Áruház 
üzemeltetője az áruház bejáratát 
két forgóvilla elhelyezésével egy-
irányúvá teszi. Így lehetne a leg-
hatékonyabban korlátozni a busz-
megállóban várakozókat abban 
a szándékukban, hogy az áruház 
vendégterét váróteremnek hasz-
nálják.

• A Hősök terén található, a 
buszmegállót jelző tábla átkerül 
jelenlegi helyéről a COOP és a 
Gyógyszertár sarkára, így eny-
hülne az áruház bejáratára nehe-
zedő nyomás.

• A Hősök tere buszmegállója 

tekintetében a menetrend módo-
sítását kezdeményezi a Képvise-
lő-testület, hogy a továbbiakban 
a jelzett buszmegállóban Gyön-
gyös város irányába induló já-
ratok esetében csak leszállásra 
legyen lehetőség, ezáltal csök-
kenthető az utasforgalom. A di-
ákok tetemes része a gyöngyösi 
vonalról jár be Hevesre iskolába. 
Esetükben felszállásra a légvo-
nalban néhány száz méterre lévő 
központi buszpályaudvaron lenne 
lehetőség.

A Város Önkormányzata az el-
múlt években eredményes pályá-
zatok révén minden óvodáját fej-
lesztette, korszerűsítette (Arany 
János úti Tagóvoda és Kerekerdő 
Tagóvoda: energiahatékonysági 
fejlesztések, Csodavár Tagóvoda: 
teljes rekonstrukció ÉMOP for-
rásból). Ezáltal az intézmények 
műszaki állapotában, esztétikai 
megjelenésében, működési felté-
teleiben, így a feladatellátás mi-
nőségi színvonalában is jelentős 
előrelépés történt. Az óvodai el-
látást javító fejlesztések tovább 
folytatódnak: területfejlesztési 
forrásból megvalósul az Arany 
János úti Tagóvoda és bölcsőde 
teljes belső felújítása, míg a Ke-
rekerdő Tagóvoda esetében a hi-

ányzó tornaszoba megépítését kí-
vánja a városvezetés megvalósí-
tani Belügyminisztériumi pályá-
zat révén. A tornaszoba felújításá-
ra benyújtott pályázat forráshiány 
miatt nem részesült támogatás-
ban 2016-ban. A szükséges for-
rás most rendelkezésre áll, ezért 
a pályázat ismételten benyújtásra 
kerül.

A BM az önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázatán az 
óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastrukturális fejlesztése, fel-
újítása, vagy új sportlétesítmény 
létrehozása valósítható meg. Az 
elnyerhető támogatás formája 
vissza nem térítendő támogatás, 
amelynek intenzitása Heves ese-
tében 85%, maximális mértéke 
20 millió Ft. A pályázat kereté-
ben, melynek tervezett költsége 
közel 30 millió forint, a Kereker-
dő Tagóvoda tornaszobával való 
bővítése, és a tornaszoba műkö-
déséhez előírt kiegészítő helyi-
ségek építése valósulhat meg. A 
beruházás tervezett műszaki tar-
talma 112 m2 új épületrész meg-
építését, és a meglévő épületrész 
átalakítását tartalmazza.

Az áprilisi soros ülésen több 
beszámoló is a grémium elé ke-
rült, így tájékozódhattak az ön-
kormányzat 2016. évi szociális 
feladatainak ellátásáról, a Heve-
si Közös Önkormányzati Hivatal 
önkormányzati és államigazgatá-
si feladatainak végrehajtásáról, 
működéséről, tevékenységéről, 
a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok 2016. évi ellátá-
sáról, valamint a Hevesi Telepü-
lési Értéktár Bizottság tevékeny-
ségéről.

Ülésezett a grémiumAugusztustól igényelhető 
támogatás mosógépre

A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium az Otthon Melege Program 
keretében 600 milliós keretösz-
szegű, vissza nem térítendő tá-
mogatással segíti a magyar csa-
ládokat, hogy elavult háztartási 
nagygépeiket új, magas energia-
hatékonyságú berendezésekre 
cseréljék - olvashatjuk az NFM 
közleményében. A pályázók 
hűtő- vagy fagyasztó készüléke-
ket, mosó- vagy mosó-szárító-
gépeket szerezhetnek be a bolti 
árnál 25-45 ezer forinttal olcsób-
ban a programban résztvevő üz-
letekben. A támogatási kérelme-
ket augusztusban lehet majd be-
nyújtani. 
A kormány számára alapvető 
fontosságú, hogy olyan prog-
ramokkal támogassa a magyar 
családokat, amelyeknek kö-
szönhetően a háztartások ener-
giafelhasználása érzékelhető 
mértékben csökken. A 2014-
ben elindított Otthon Melege 
Program eddig közel 120 ezer 
háztartás energetikai korszerűsí-
tését tette lehetővé, mintegy 23 
milliárd forintnyi támogatással. 
Már korábban is volt lehetőség a 
háztartási nagygépek cseréjére, 
hiszen 2015-ben 2 milliárd forin-
tos keretösszeg állt a pályázók 
rendelkezésére.
Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium (NFM) állam-
titkára még április elején jelez-
te, hogy az Otthon Melege Prog-
ramban, augusztus 7-től ismét 
lehet pályázni mosógép vagy 
hűtőszekrény cseréjére, melyről 
korábbi cikkünkben már beszá-
moltunk részletesen. Hozzátette, 
hogy júniustól pedig a lakóépü-
letekben, illetve társasházi laká-
sokban található gázkazánok és 
gázkonvektorok cseréjére lesz 
lehetőség pályázni.

• A rendelkezésre álló keretösz-
szeg 600 millió forint.
• Támogatási kérelmeket kizá-
rólag magyar adóazonosító jel-
lel és magyarországi lakóhellyel 

rendelkező, nagykorú természe-
tes személyek (ügyfélkapus re-
gisztrációval rendelkezők) nyújt-
hatnak be, 2017. augusztus 7. 
és 28. között, régiónként eltérő 
időpontokban a pályázati portá-
lon keresztül, elektronikus úton.
• Fontos tudni, hogy személyen-
ként és lakásonként legfeljebb 
egy háztartási nagygép (hűtő/
fagyasztó készülék, vagy mosó-
gép/mosó-szárítógép) cseréjére 
nyújtható be pályázat.
• Továbbá azt sem szabad szem 
elől téveszteni, hogy a felhívás 
kiköti, hogy kizárólag a pályáza-
ti portálon található „Regisztrált 
kereskedők listáján” szereplő 
kereskedőtől beszerzett háztar-
tási nagygépek egyikének cseré-
jéhez nyújtható támogatás.

A pályázat keretében elnyerhető 
támogatás mértéke a vásárlás 
időpontjában érvényes bolti ár 
50 százaléka, de legfeljebb:

• A+ kategóriájú háztartá-
si nagygép beszerzése esetén 
25.000 Ft/ háztartási nagygép;
• A++ kategóriájú háztartá-
si nagygép beszerzése esetén 
40.000 Ft/ háztartási nagygép;
• A+++ kategóriájú nagygép 
beszerzése esetén 45.000 Ft/ 
háztartási nagygép.

A támogatás igénybevételéhez 
szükséges dokumentumokról, 
határidőkről és feltételekről a 
háztartási nagygépek cseréje 
alprogram oldalán részletesen 
tájékozódhatnak.

Téves információt közölt a napokban 
az egyik országos napilap, miszerint a 
túl drága közbeszerzési ajánlatok mi-
att nem épülhet meg négy, 500 férőhe-
lyes büntetés-végrehajtási intézet ha-
zánkban. A csengeri, ózdi, kemecsei 
objektumok között a Hevesre tervezett 
börtön. 

„Olyan vállalkozások adták be pályázatu-
kat, akik az elmúlt években sikeresen sze-
repeltek más eljárások kapcsán. A közle-
mény szerint a legkedvezőbb ajánlatban 
megadott ellenérték meghaladja a rendel-
kezésre álló fedezetet, azaz túl drága ja-
vaslatok érkeztek ahhoz képest, ameny-
nyi anyagi forrás a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokságának erre a célra 
rendelkezésére áll” – olvashattuk a közle-
ményben. 

Meg fog épülni a Hevesre tervezett bör-
tön – oszlatta el a kétségeket Sveiczer Sán-
dor a beruházással kapcsolatban. A város 
polgármestere kiemelte:  „A közbeszerzé-
si eljárás első szakaszát lezárták, indul a 
következő eljárási szakasz, amikor tárgya-
lásos eljárás alapján fogják kiválasztani a 
kivitelezőt.  Amikor egy közbeszerzést ér-
vénytelennek nyilvánítanak, nem azt jelen-
ti, hogy a tervezett fejlesztés nem valósul 
meg, ilyen esetben új közbeszerzési eljárást 

írnak ki, vagy meghívásos pályázat útján 
választják ki a kivitelezőt.”

A Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnoksága (BVOP) ugyan valóban ered-
ménytelennek nyilvánította a közbeszerzé-
si eljárást arra hivatkozva, hogy az ajánla-
tokban meghatározott árak meghaladják a 
rendelkezésre álló fedezetet, ám ez - mint 
legfrissebb közleményükben is közreadták 
- nem jelenti azt, hogy nem épülnek meg a 
bv-intézetek. 

Kiemelték: a börtönépítéssel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás jelenleg is folyamat-
ban van. A tervezett börtönépítési folya-
mat ütemezetten valósul meg, várhatóan a 
2017-től 2018-ig tartó időszakban.

Lapunk korábbi számában is írtunk a he-
vesi börtönről, hiszen eleinte még arról szól-
tak a hírek, hogy tavasszal elkezdhetik az 

új, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű fegyintézetek építését. Akkor 
megtudtuk: az önkormányzat az általa vállalt 
jogi,- és adminisztratív akadályokat elhárí-
totta, módosította a helyi építkezési szabály-
zatot, valamint az építkezéshez szükséges 
közművesítést is elvégezte már a 3903 hely-
rajzi számon, a Viczán-tó melletti területen.

A BVOP kommunikációs főosztályának 
tájékoztatása szerint az intézetek számával 
együtt a személyi állomány is bővül, a je-
lenlegi 9 ezerről 11 ezer 500-ra. A toborzás 
tavaly óta tart, s a hevesi, 500 férőhelyes 
bv-intézetbe a személyi állomány felvétele 
a tervezett ütemezés szerint alakul. Az in-
tézménybe áprilisig majd’ 700-an adták be 
jelentkezésüket

Simon Tamás bv. őrnagy elmondta, hogy 
az új intézet Hevesen az Arany János utca 
végén 500 fő befogadására lesz alkalmas, 
valamint 250 új munkahelyet fog teremte-
ni. Ezekre a munkákra a környékből bárki 
jelentkezhet.

A bv. intézetek telítettségének csökken-
tése érdekében új börtönök építésével, és 
a már meglévők bővítésével közel 6000 
új férőhelyet hoz létre a büntetés-végre-
hajtás az elkövetkezendő években. Az új 
börtönök Békésen, Csengeren, Hevesen, 
Kemecsén, Komádiban, Komlón, Kunma-
darason és Ózdon épülnek meg. 

Drága ajánlatok miatt 
csúszhat a hevesi börtön építése

Az épülő hevesi börtön 
dolgozóinak képzése

Fotó:  Heves Megyei Büntetés-végreHajtási intéZet

Rendeződhet a COOP előtti buszmegálló sorsa – Megújulhat a tornaszoba az óvodában
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A városrész képviselője is készül az EperFesztiválra

A körzet képviselője – 
aki különös gondot 
fordít a városrész fej-
lesztésére - képviselői 
keretét felhasználva 

segített már többször is Alatka él-
hetőbbé tételében.

„A különleges kőből készült fe-
szület felújítását még annak idején 
Slakta József kezdeményezte, aki 
vállalta azt is, hogy hoz egy kőfara-
gó mestert, aki elvégzi majd a szük-
séges javításokat. Erre a képviselői 
keretemből ajánlottam fel a kellő 
összeget. Bár a kereszt most már 
méltó külsővel áll a helyén, akad 
még tennivaló: szeretném, ha egy 
2x2 méteres kövezett alap is körbe-
vehetné a szakrális emléket.

Az alatkai Kisboldogasszony ká-
polna területét már közel 10 éve ki-
mérettem, a mezsgye az eddig el-
kerítettnél 10-12 méterrel hátrébb 
volt. A közmunkások oszlopokat 
állítottak be, a terület körbekeríté-
sét pedig használt és új drótokkal 
oldottuk meg, így a kerítés most a 
pontosan kimért határra került. A 
kápolna melletti, elhanyagolt álla-
potban lévő szőlőt pedig megmet-
szették, hogy a közelgő Eperfeszti-
válon már egy rendezett lugas várja 
a látogatókat”- tájékoztatta a Hevesi 
Híreket Lányi József.

Arra a kérdésre pedig, hogy mit 
tervez még a közeljövőben megvaló-
sítani az egyre látványosabban fejlő-
dő városrészben, elmondta: A koráb-
ban felszerelt lámpatestek mellé még 
többre van szükség a Fő úton, hiszen 
Alatka lakosságát inkább az időseb-
bek alkotják, akik félnek, és akiknek 
a közlekedését is nagymértékben 
megkönnyítik a jól kivilágított köz-
utak. A képviselő egy örömteli ten-
denciáról is beszámolt, mint mondta 
– 20 éve nem volt kisgyermek Alat-
kán, most 3 csecsemő is született. 

„Nagyon szeretnénk, hogy minél 
többen költözzenek ide, hiszen se-
hol máshol nem találni a környéken 
ilyen jó levegőt, nyugalmat és gyö-
nyörű környezetet. Alatka várja a fi-
atalokat is” – tette hozzá.

A városrész lakói már készülnek 
a III. Eperfesztiválra, melynek nem 
titkolt célja a térség ismertebbé téte-
le, népszerűsítése, a turizmusban rej-
lő lehetőségek bemutatása. Az idén 
is várják a vendégeket, akik a kihe-
lyezett vitrinekből tájékozódhatnak 
Alatka történetéről, a térség idegen-
forgalmi látványosságairól és olvas-
hatnak egyéb helyi híreket. A ren-
dezvény ideje alatti parkolás gondok 
megoldására is van tervük, az Akác 
út rendbetétele, mely számos jármű 
elhelyezését fogja megoldani.

Heves Önkormányzata május 27-én ismét egy jó 
hangulatú fesztivál ígéretével várja az érdeklődő-
ket. Minden  korosztály igényét kielégítő progra-
mokat kínálnak a szervezők a nap folyamán.

Megtudhatjuk, ki ismeri a legjobban a bográ-
csos ételkészítés fortélyait, pálinkamustrán, mó-
kás vetélkedőkön vehetünk részt, miközben két 
sztárvendég is gondoskodik arról, hogy emléke-
zetes perceket, órákat szerezzen a vendégeknek. 
A Balkán Fanatik hip-hop-electronica-worldmusic 
duója, valamint a latin rock, pop, csikidám képvi-
selője, Szikora Robi és az R-GO élő koncertje nyújt 
majd valódi zenei élményt.

A szervezők a legkisebbekről sem feledkez-
tek meg, igazi gyermeknapi programok – kreatív 
kézműves foglalkozások, óriáscsúszda, ugrálóvár,  
népi fajátékok, arcfestés, lovaglás és kalandpark – 
foglalják le a lurkókat gyerekfalvában.

A III. Alatkai Eperfesztivál a hagyományokhoz 
híven az idén is futóversennyel veszi kezdetét má-
jus 27-én 9 órakor. Az indulók a hevesi városháza 
elől rajtolnak. 10 órakor a Hevesi Fúvós Együttes 
és a mazsorettek felvonulásával nyitja meg ünne-
pélyesen kapuit a rendezvény.

10.00-18.00-ig EU-Roadshow keretében is-
merkedhetünk az Európai Unióval. 10.30-tól a Kis-
párna Mesezenekar interaktív előadása örvendez-
teti meg a gyerekeket, 12 órakor a helyi táncccso-
portok, délután Bunyós Pityu és Morvai Dani várja 
a felnőtteket a színpad elé. A szegedi Möndörgő 
Néptánc Együttes táncháza pedig minden korosz-
tály számára nyitva áll majd az iskola udvarán.

Az már biztos, hogy május 27-én rengeteg szí-
nes és szórakoztató program közül választhatunk 
a III. Alatkai Eperfesztiválon, melyre szeretettel hív 
és vár mindenkit Heves Város Önkormányzata!

Alatka épülése, szépülése továbbra is képviselőjének, az EperFesztivál megálmodójának, Lányi Józsefnek a szívügye. Az elmúlt 
időszakban a városrészben élők és az odalátogatók figyelmét a szépen gondozott, rendezett területeken, tetszetős egyedi utca-
bútorokon, tájékoztató táblákon, a felújított járda- és útszakaszokon, valamint az újrafestett buszvárókon kívül, a kis kápolnát 
körbeölelő új kerítés és a főút mentén álló megújult kereszt is felkelthette.

A sztárfellépők mellett a fesztivál legnagyobb dobása, 
az EPER is nagy sikernek örvend ezen a napon

Az alatkai Kisboldogasszony kápolna új kerítést kapott 
Lányi Józsefnek, a körzet képviselőjének köszönhetően
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Ifjú tehetségeinket jutalmazták a civil napon
Folytatás az 1. oldalról

ŐK A KövEtKEzŐ 
TANuLóK VOLTAK:

Hevesi József Általános Iskola és AMI

Molnár László a Hevesi József Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 3. b osztályos tanuló-
ja, aki kisiskolás kora óta bizonyítja a versek iránti 
szeretetét. A versmondó versenyeken eredménye-
sen szerepel. Decemberben a Városi Könyvtár által 
meghirdetett szavalóversenyen I. helyezést ért el. 

Az iskola karácsonyi műsorának is egyik 
főszereplője volt. Szép, tiszta beszédével és érde-
kes szerepjátékával tette hangulatossá az ünnepet.

Aktívan vesz részt az iskolai Nyelv - Mester te-
hetségműhely munkájában is. Jelenleg is készül az 
Egerben megrendezésre kerülő „Cigány tanulók 
mese-, vers- és prózamondó versenyére.”

Lólé Alex 8. osztályos tanuló alsós kora óta 
nagy lelkesedéssel, kitartással foglalkozik a raj-
zolás, festés művészetével. Érdeklődése, szere-
tete a rajz és különböző technikai megoldások 
iránt, végigkísérte a nyolc évet. Tehetségét meg-
mutatta országos, megyei, és városi versenyeken. 

Sikeresen szerepelt a Roma Sajtóközpont or-
szágos képregény illusztráció pályázatán, az Eger 
Megyei Jogú Város és az Eventus Üzleti, Művé-
szeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Kollégium által meghirdetett „EGRI CSIL-
LAGOK” elnevezésű kétfordulós rajzversenyen, 
ami szintén országos megmérettetés volt. Első, 
második, harmadik helyezése volt a kerecsendi 
PODO-HÍD elnevezésű megyei találkozón.

Díjazott volt a Megyei Rendőrkapitányság 
„Közlekedésbiztonság gyerekszemmel” versenyen. 
Több dobogós helyezése volt városi rajzpályáza-
tokon, az iskolai rendezvényeink dekorálásában is 
lelkes segítség. Négy éven keresztül a Harmónia 
Művészeti Iskola kézműves tanszakának volt osz-
lopos tagja. Nem művészeti pályát választott, de 
rajzolás iránti érdeklődése, kitartása példaértékű.

Körzeti Tagiskola

Dányi Péter 7. osztályos diák a Harmónia Alap-
fokú Művészeti Iskolában, a kézműves szakon ha-
todéves tanuló. Idén a tehetségműhely munkájában 
is részt vesz, különleges, egyéni fantáziájával, ap-
rólékos, gondos stílusával kiemelkedő alkotásokat 
készít. Kiváló grafikai képességét, térlátását, for-
maérzékét, igényes munkáját egyre több rajzverse-
nyen kamatoztatja. Megyei, országos és nemzetkö-
zi pályázatokon kiemelkedő eredményeket ért el.

Többek között: 2016 márciusában a Föld nap-
ja alkalmából a Kiskörei Vásárhelyi Pál Egyesü-
let rajzpályázatán a jövő házának tervével 1. he-
lyezést ért el. Májusban Szombathelyen, a Szent 
Márton év alkalmából hirdetett versenyen Nemzet-
közi Képző- és Iparművészeti Minősítő Pályázaton 
ezüstérmet kapott különleges grafikájáért. Szep-
temberben az Országos Széchenyi Kör Művészek, 
Mérnökök, Kutatók Csoportja pályázatán első dí-
jat kapott gondos, aprólékos, grafikája, melyen 
Széchenyi munkásságát sokoldalúan mutatta be.

2017 januárjában a Heves megyei Általános 
Iskolai Vizuális Versenyen különleges hangulatú, 
kétértelmű, fa-ember alkotásával 1. helyezést ért 
el. Mindezek mellett kiemelkedő eredményeket 
ér el atlétika sportágban is.

Bakos Noémi 5. osztályos tanuló mind tanul-
mányi, mind sportteljesítményekben egyaránt 
szép eredményekkel büszkélkedhet, emellett 
szorgalmas, jó adottságokkal rendelkező, tiszte-
lettudó diák. 4,8-as tanulmányi átlagával osztálya 
2. legjobb tanulója, aki az osztályközösség mun-
kájában is szívesen részt vesz. Szabadidejét hasz-
nosan tölti, tagja az iskolai magyar tehetség és 
rajzszakkörnek, valamint az énekkarnak.

A Hevesi Karate Klub növendékeként szinte 
nincs olyan hétvége, hogy ne induljon valami-
lyen versenyen. Idén számos emlékkupán és or-
szágos versenyen ért el 1., 2., és 3. helyezéseket, 
példát adva ezzel diáktársainak, hogyan lehet 
egyszerre sportban és tanulásban is jeleskedni.

Noémi legkiemelkedőbb versenyeredményei 
2017-ben: 

• Bódi Ilona Emlékkupa: kata 1. hely, e. kumite 
3. hely, csapat: 2. és 3. helyezés

• Országos verseny Ajka: 2. helyezés 
csapat: 3. helyezés

• IX. Országos verseny Kunmadaras: kata 2. 
helyezés

• VII. Hodos Imre Emlékkupa: 1. helyezés, 
csapat: 3. helyezés

• Tradicionális Shotokan Karate verseny: kata 
2. helyezés, kumite 3. helyezés

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola

Fodor Anikó 7. osztályos tanulót kulturá-
lis téren nyújtott kiemelkedő eredményei miatt 
terjesztette föl iskolája a díjra. Szavaló- és ma-
gyar nyelvi versenyek helyezettje, iskolai és vá-
rosi műsorok állandó szereplője, már több éve. 
A színjátszó csoport legtehetségesebb tagjaként 
számtalan főszerepben bizonyította képességét 
az elmúlt időkben. Csodálatos énekhangját már 
többször is megcsodálhatta hallgatósága. Leg-
utóbb a Szolnokon, 2017. március 31-én meg-
rendezett „Tiszán innen, Dunán túl” regionális 
népdaléneklő minősítő versenyen, szóló kategó-
riában, a 7-8. osztályosok korcsoportjában arany 
minősítéssel jutalmazta a zsűri. 

Csernei Fanni 5. osztályos diák szintén kitű-
nő tanuló, és emellett mind a művészetek, mind a 
sport terén is sok éremmel, elismeréssel büszkél-
kedhet. Elsorolni is sok, mi mindennel foglalko-
zik: atletizál, zeneiskolai növendék, a színjátszó 
csoport tagja és nem utolsó sorban rajzpályázato-
kon ért el országos és megyei helyezéseket. 2016 
szeptemberében a Szent Márton év alkalmából 
kiírt országos képzőművészeti pályázaton külön-
díjban részesült. Ezen kívül több megyei rajzpá-
lyázaton ért el 2. és 3. helyezéseket a tanév során. 

Benedek Elek 
Általános Iskola és Szakiskola 

Molnár Zsolt 7. osztályos tanuló kiváló ered-
ményeket ért el megyei és országos sportverse-
nyeken atlétika, futball és asztalitenisz sportá-

gakban. Két alkalommal is tagja volt az iskola 
Komplex Tanulmányi verseny csapatának, ahol 
tavaly megyei első helyezést értek el, ebben a 
tanévben pedig a dobogó harmadik helyére áll-
hattak.

A közösségi munkában való részvétele, maga-
tartása és szorgalma példamutató társai számára.

Rácz Alex 8. osztályos tanuló kitartó, példa-
mutató szorgalmának köszönhetően kiváló ta-
nulmányi eredménnyel zárja a tanéveket. 7. osz-
tályos tanulóként tagja volt az iskola Komplex 
Tanulmányi verseny csapatának, ahol a megyei 
verseny győzteseként méltón képviselte társaival 
a megye gyógypedagógiai intézményeit a duna-
újvárosi országos megmérettetésen.

Az iskola, a megye és az országos sport-élet-
ben is aktívan és eredményesen vesz részt futball 
és asztalitenisz sportágakban.  Április 28-án az 
Országos Asztalitenisz Diákolimpián bejutott a 
16-os döntőbe.

Társai közül kitűnik tisztelettudó, példamutató 
magatartásával.

Zeneiskola

Kovács Eszter Alina, Zbiskó Zoltán tanár úr 
hegedű szakos növendéke. Kiemelkedő zenei ké-
pességei, muzikalitása, tehetsége megmutatkoz-
tak a hegedű tanulmányai során. E képességeinek 
és a hozzá párosuló szorgalmának eredménye, 
több zeneiskolai szereplésen, zenei versenyen 
való sikeres előadás, részvétel.

Egy-egy verseny, melynek résztvevője volt, az 
országhatáron túl került megrendezésre. Szlová-
kiában nemzetközi versenyen állt színpadra, ahol 
második díjban részesült, a megyei versenyeken 
kiváló produkcióival, első helyezést ért el korcso-
portjában. Eszter személyiségének egyik legfon-
tosabb jegye a szerénység. A sok szép elért ered-
mény ellenére is megőrizte e tulajdonságát, amivel 
a társaiban szimpátiát, szeretet és elismerést vívott 
ki. Az elért eredményeivel, hangszertudásával, 
példaként állhat a zenét tanuló növendékek előtt.

Balázs Bálint, dr. Kádár Imréné tanárnő zongo-
ra szakos növendéke. Zenei tehetségével és a zene 
iránti érdeklődésével, szintén kiemelkedik társai 
közül. Muzikalitásával, zenei stílus érzékenysé-
gével, rendszeresen megörvendezteti a zeneisko-
lai hangversenyek látogatóit. A zenetörténeti ve-
télkedőkön, több alkalommal első helyen végzett 
a szolfézs csoportjukból összeállított csapat, mely 
eredményben jelentős szerepe volt Bálintnak. A 
sok, több területet is érintő, általános iskolai ver-
senyeken kívül, még egyéb zenei versenyeken is 
szép sikereket ért el. A ZeneKÉPzelet elnevezé-
sű Nemzetközi Zongora Négykezes versenyen 
ezüstminősítést kapott partnerével, és a Kistérsé-
gi Zongoraversenyeken is eredményesen szerepelt. 
Nagyszerű előadásai dobogós helyezéseket értek.

Eötvös József 
Református Oktatási Központ

Lukács Emma ebben a tanévben kezdte meg 
gimnáziumi tanulmányait az intézményben. Te-
hetsége már az első évben megmutatkozott, foly-
tatta az általános iskolában tőle megszokott kivá-
ló teljesítményt.

Iskoláját több tanulmányi versenyen képvisel-
te nagyon eredményesen. A Dr. Hajdú-Moharos 
József Országos Református Földrajzi Tanulmá-
nyi Versenyen III. helyezést ért el, az Országos 
Lotz János szövegértési és helyesírási versenyen 
pedig a 19. helyen végzett.

Kitűnő tanuló, a tanév során minden tárgyból 
maximálisan teljesít, társai és tanárai a közösségi 

munkában is számíthatnak rá. Mindemellett osz-
lopos tagja az intézmény színjátszó csoportjának, 
ahol lelkesen vesz részt újabb és újabb feladatok 
megoldásában.

Emma tehát nem csak egy területen végez ki-
emelkedő munkát. Sokoldalú tehetség, szorgal-
mas, lelkiismeretes diák.

Andorfi István a 10. a osztály tanulója. Az idei 
tanévben több országos versenyen ért el kiemel-
kedő eredményt. A Dr. Hajdú-Moharos József Or-
szágos Református Földrajzi Versenyen, a Tornyai 
Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Verse-
nyen, a Simonyi Károly emlékére rendezett orszá-
gos fizikaversenyen II. helyezést ért el, a Mátrai 
Tibor fizikaversenyen pedig a VI. helyen végzett.

István nemcsak a tanulmányi versenyek ak-
tív résztvevője, hanem más területen is tevékeny 
tagja az iskolának. Csapatával a katasztrófa-vé-
delmi versenyen döntős volt, megnyerte az isko-
lai versíró pályázatot, mindemellett az EJROCK 
nevű zenekar kiváló gitárosa. 

Egy országos verseny döntőjébe bekerülni 
hosszú és fárasztó munka, így a tudáson kívül 
nagy kitartásra, szorgalomra, sőt gyakran önfel-
áldozásra is szükség van. A fenti eredmények bi-
zonyítják, hogy István rendelkezik ezekkel a ké-
pességekkel.

Lólé Adrienn a hat évfolyamos gimnáziumi 
osztály, végzős hallgatója. A jazz és a populáris 
zene nagy szerepet játszik az életében. Jelenleg 
az abádszalóki 10b-Band Party Zenekar éneke-
se. Nagyon sok iskolai és városi rendezvényen 
gyönyörködhettünk a hangjában. Minden felké-
rést szívesen vállal, és azt maximálisan teljesíti. 
Az ének terén megnyilvánuló tehetsége mellett 
tanulmányi munkája is nagyon jó, társai szeretik 
közvetlen, segítőkész egyéniségéért.

Sors Viktória az EJROK végzős, 11. évfolya-
mos tanulója. Kézügyességével már az általános 
iskolában felhívta magára a figyelmet, szép deko-
rációkat, díszeket készített. Tudatosan választotta a 
női szabó szakmát, már a 9. évfolyamon, a szint-
vizsgán is kiválóan teljesített. Szorgalmával, kitar-
tó munkájával folyamatosan készült szakmájára, a 
11. évfolyamon bátran jelentkezhetett a szakmai ta-
nulmányi versenyre. Szaktanáraival sokat készül-
tek az elméleti és gyakorlati vizsgára, tanárai bá-
torításával és óriási szorgalmával a Szakma Kivá-
ló Tanulója országos előválogató versenyén 9. he-
lyen végzett. E szép eredményének köszönhetően 
felmentést kapott az év végi szakmai vizsga alól. 
Távlati terveiben is a női szabó szakmában szeretne 
dolgozni és a divattervezői pályán is gondolkodik.

Kovács Zita kilencedik osztályos tanuló, ki-
emelkedően tehetséges teniszező. Több országos 
versenyen, illetve bajnokságon vesz részt, mind 
egyéni, mind pedig páros kategóriában. Számos 
eredménye közül a legkiemelkedőbbek: 2016-
ban korosztályos Mesterversenyen egyéniben 
első helyezett, 2017-ben a Hollandiában megren-
dezett Európa Bajnokság selejtezőjének II. he-
lyezettje, ugyanebben az évben felnőtt Országos 
Bajnokságon egyéni kategóriában a legjobb 16 
közé került. A franciaországi Európa Bajnokság 
döntőjében VII. helyezést ért el, és Szerbiában a 
16 évesek korosztályában mind egyéniben, mind 
párosban első helyezett lett. 

Zita nemcsak kiváló sportoló, de jó tanuló is. 
Felnőttkorában elsősorban profi teniszező szeret-
ne lenni, de érdekli a pszichológia is.

Gratulálunk minden elismerésben részesült 
diáknak, szüleiknek, intézményüknek és pe-
dagógusaiknak!

A magas kulturális 
értékeket közvetí-
tő, Hagyományőr-
ző Civil Nap zász-
lófelvonással és 

a város kulcsának átadásával 
indult. Heves kulcsát Sveiczer 
Sándor polgármestertől, a civil 
szervezeteket képviselve, Pa-
taki Miklósné a Csillagvirág 
Népművészeti Egyesület elnö-
ke vette át, ezzel is jelképezve 
azt, hogy ez a nap kifejezetten 
az övék.

Szabó Zsolt beszédében 
hangsúlyozta: „A civil rendez-
vény, ami itt Hevesen zajlik 
minden évben, nagyon tiszte-
letre méltó. Összefogja a város 
lakosságát, a tehetséges fiatalo-
kat.

Rengeteg tehetséges tanu-
ló van Hevesen, a mai napon 
őket is köszöntjük, elismeré-
sükre a  különböző iskolák tet-
tek javaslatot. A jelen és a jövő 
civiljeit köszöntöttük a mai na-
pon. Büszkék lehetnek a heve-
siek a gyerekeikre, hiszen na-
gyon ügyesek. Övék a jövő. 

Egy város fejlődése mindig 
azon múlik, hogy civil szerve-
zetei mennyire erősek, mennyi-
re tartanak össze. Egy település 
fiatalság nélkül és civil szerve-
zetek nélkül, önmagában üres.

Egy települést szebbé tehet-
nek a fejlesztések, beruházá-
sok, de élőbbé csakis az ott lakó 
és dolgozó civilek, kis közössé-
gek együttes törekvései, szán-
déka és közösen átélt élményei 
által válik.”

Adjon a Jóisten erőt, egész-
séget a szervezőknek, hogy jö-
vőre ugyanilyen színvonalas 
rendezvényen tudjunk örülni 
egymásnak, és adjon a Jóisten 
erőt, egészséget a hevesieknek 
is, hogy minél tovább alkot-
hassunk együtt – zárta szavait 
térségünk országgyűlési képvi-
selője.

„Az olyan alkalmak, mint a 
mai is, a tradíciók megóvásá-
nak fontosságára hívják fel a fi-
gyelmet, hiszen azok mutatják 
meg egy-egy közösség szolida-
ritását, és biztosítják összefogá-
sának erejét.

Amikor visszatekintünk a 
hevesi civil szervezetek tíz 
gazdag évére, egyértelmű-
en kijelenthetjük, hogy a ci-
vilek a hagyományok meg-
őrzésével jelentős mérték-
ben erősítették városunk-
ban a lokálpatrióta szellemet. 
Legyen minél több ilyen kezde-
ményezés városunkban, hogy 
mi, akik itt élünk, büszkén vál-
laljuk és jelentsük ki: hevesiek 
vagyunk. Bízom benne, hogy 
még sok ilyen színvonalas ren-
dezvénnyel büszkélkedhetünk 
– húzta alá Sveiczer Sándor 
polgármester.

Köszönet a szervezésért a He-
vesi Civil Kerekasztal tagjainak, 

a Hagyományos Értékek Meg-
őrzéséért Alapítványnak, a Csil-
lagvirág Népművészeti Egyesü-
letnek, a Hevesi Népművészeti 
és Háziipari Szövetkezetnek és 
természetesen mindenkinek, aki 
részt vett és vesz a program élet-
ben tartásában, szervezésében, 
lebonyolításában” – tette hozzá 
a városvezető.

A májust köszöntő rendezvé-
nyen a város gyermekintézmé-
nyei, hagyományőrző és művé-
szeti csoportjai mutatkoztak be, 
évről évre nagy sikert aratva 
színvonalas és értékközvetítő 
előadásaikkal. A helyi csopor-
tok programját andornaktályai, 
demjéni, gyöngyöshalászi, ózdi 

és jászszentandrási kulturális 
közösségek is színesítették.

A nap folyamán találkoz-
hattunk a szakágak elismert 
képviselőivel, a rendezvényt a 
népművészek, a Népművészet 
Mesterei által szervezett szak-
mai bemutatók és népművésze-
ti vásárok gazdagították. Közü-
lük többen a „gyermek-kuckó-
ban” szervezett foglalkozáso-
kon tanították gyermekeinket a 
kézművességre.

„A program kedves szín-
foltja a Marci bojtárok játé-
kos bemutatkozása volt, akik 
Mesterükkel, a Hevesi Marci-
val mutatták be, hogyan is él-
nek a mai „Marcik” Hevesen. 

Az egész napos programon ki-
állításokat csodálhattunk, bog-
rácsos finomságokat kóstolhat-
tunk és találkozhattunk régi is-
merősökkel, barátokkal.

A civil nap keretében kö-
szönthettük tehetséges gyerme-
keinket, és a Tavaszi Táncgála 
résztvevőit. A színes progra-
mok között találhattuk többek 
között Pál Dénest is, a Sztárban 
Sztár és a Nagy Duett sikeres 
előadóját, a Bonyár Judit-Hű-
vösvölgyi Péter előadó-zene-
szerző páros pedig egy különle-
ges zenei világot tárt a hallga-
tók elé. A májust váró esti sze-
renádot a hevesi Fúvós Együt-
tes szolgáltatta” – ismertette a 
részletes programot Báder Mik-
lósné, a szövetkezet elnöke.

A Tehetséges Gyermekekért 
Közalapítvány kezdeményezé-
sére, az Önkormányzat támoga-
tásának köszönhetően összesen 
15 diák kapta meg a városve-
zetés által felajánlott jutalmat. 
Ők szorgalmukkal, tehetségük-
kel, példamutatásukkal és ver-
senyeredményeikkel tűnnek ki 
társaik közül. 

„Gratulálok a hevesi intéz-
ményekben tanuló fiataloknak, 
és a felkészítő pedagógusok-
nak. Nagyon büszkék vagyunk 
rájuk! !” – emelte ki Sveiczer

A rendezvényt Heves Város 
Önkormányzata mellett helyi 
vállalkozók támogatták.

A tradíció évek óta folytatódik, és a hevesi civilek a tizedik 
alkalommal ünnepeltek a Népművészeti és Háziipari Szövet-
kezetnek otthont adó Radics udvarban. Báder Miklósné, a 
Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnöke nyitot-
ta meg a rendezvényt, és üdvözölte Szabó Zsolt államtitkárt, 
országgyűlési képviselőnket, Sveiczer Sándor polgármestert, 
a kiállító kézműveseket, a gyermekintézmények képviselőit, a 
civil szervezeteket és minden megjelentet.

Szabó Zsolt: „Egy település fiatalság 
és civil szervezetek nélkül, önmagában üres”
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Roma gyermeknapot szervezett 
a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2017. május 13-án a 
Benedek Elek Általános Iskolá-
ban. A napot 9 órakor az RNÖ 
elnöke, Bundri József nyitot-
ta meg, köszöntötte a meghí-
vott vendégeket és a gyereke-
ket. A programban szerepelt 
ugrálóvár, játékos vetélkedők, 
gyöngyfűzés, rajzolás, kézmű-
vesség.

„A hevesi Rendőrkapitány-
ság munkatársai drogprevenci-

ós előadást és közlekedési is-
meretekről szóló felvilágosítást 

tartottak. Az ügyesebb gyere-
keket láthatósági mellényekkel 

ajándékozták meg. Napközben 
felnőtt és gyermek focimeccsek 
zajlottak a pályán, vendégül lát-
tuk Jászapáti, Sarud és Tiszaná-
na csapatait, és az ottani Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatok 
képviselőit.

A nap lebonyolításában az 
Omega Gyülekezet tagjai vol-
tak segítségünkre. Nagy sikere 
volt az egész napos program-
nak, csaknem 200-an vettek 
részt- mondta el Bundri József 
az RNÖ elnöke.

Május 13-án került megrende-
zésre Szolnokon a Curie Ké-
mia Emlékverseny országos 
döntője. Balázs Bálint, a Kör-
zeti Tagiskola  7. osztályos 
tanulója a 34 döntőbe jutott 
versenyző közül az előkelő 9. 

helyen végzett, mindössze 6 
ponttal lemaradva az első he-
lyezettől.

A kémiával való küzdelem 
még nem ért véget Bálint és 
felkészítő pedagógusa számára. 
Május 26-28-án Egerben vesz-

nek részt a Hevesy György Ké-
miaverseny országos döntőjén.

Szívből gratulálunk az elért 
kiemelkedő eredményhez Bá-
lintnak és önzetlen felkészítő-
jének, Kárpátiné Prokai Gabri-
ellának!

Egy újabb diákjára lehet büszke a Körzeti

Ugrálóvár, kézművesség a roma gyermeknapon

Balázs és felkészítője, 
Kárpátiné Prokai Gabriella 
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A Hevesi József Általános Is-
kola és AMI zeneművészeti 
Tagintézményének hagyomá-
nyos hangversenye ezúttal 
is feledhetetlen produkciók-
kal és meglepetéssel szolgált. 
Minden évben különleges-
séget, újítást csempésznek a 
programba a szervezők. Ez-
úttal a zeneiskola növendékei 
és tanáraik közös produkciói 
mellett, az országos szinten is 
kuriózumnak számító kisvár-
dai Weiner Leó Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Csellózenekara 
varázsolta el a közönséget.

A kisvárdai csellóze-
nekar különleges 
repertoárral állt a 
hevesi Művelődé-
si Központ színpa-

dára: filmzenéket „hangoltak” a 
cselló húrjaira. Sőt, egyéb szín-
padi elemekkel fűszerezve, to-
vább fokozva az élményeket, 
nem csak a füleket, hanem a 
szemeket is ráhangolták a film-
zenékre, a háttérben vetített, ak-
tuálisan a csellókon megszólaló     
filmzenék videóival.

A zenekar tagjai között pe-
dig helyet foglalt maga a veze-
tő, Agárdiné Csáki Ildikó, Kiss 
József zenepedagógus, illetve a 
legkisebb tanítványoktól kezd-

ve a nagyokon át, egészen a már 
művészként ismert és elismert 
régi növendékek is.

Nemcsak a komolyzene ked-
velői élvezhették ezt a különle-
ges péntek délutánt. Telt házas 
közönség előtt, a cselló-játéko-
kon keresztül hangzott el a Karib 
tenger kalózai, az Oroszlánkirály, 
a Vörös hegedű, a Trónok harca, 
a Gladiátor, a Volt egyszer egy 
vadnyugat, az 1492 – A paradi-
csom meghódítása, vagy éppen a 
Star Wars filmek híres betétdala. 
Nemcsak hangban, de rajzfilmen, 
látványban is élvezhettük az ötle-
tes produkciókat.

„A Zeneiskola egyik hagyo-
mányos programja valósult meg 
május elején, mely az intézmény 
nyílt tanítási hetét zárja minden 
esztendőben.

A zenés délután ezúttal a „Film- 
kockák dallamai” címet kapta, 
melynek vezérmotívuma jelen eset-
ben a mozi, a filmek világa volt.

Hónapokon keresztül készül-
tek lelkesen a növendékek, a szü-
lők és a pedagógusok egyaránt.

A hangverseny bevételéből va-
lósulhat meg – a szülők és a he-
vesiek támogatásának köszönhe-
tően – az a törekvés, hogy a nö-
vendékek minden évben olyan 
zenei programon vehetnek részt, 
mely élményt jelent számukra, 
gazdagítja lelküket és újabb ze-
nei ismeretekre tesznek szert” 
– tájékoztatta a Hevesi Híreket 
Nagyné Gulyás Katalin, a tagin-
tézmény vezetője.

A szünetekben rengeteg finom 
sütemény várta a gyerekeket az 
épület aulájában.

A két hangverseny után, 9 
csapat, 4 feladatban mérte össze 
a filmek világában való tájéko-
zottságát, majd a támogatók által 
felajánlott ajándékok sorsolása, 
tombolahúzás zárta a napot.

„Köszönjük a szülőknek, és a 
támogatóknak a felajánlásokat, 

Heves Város Önkormányzatának 
és a Művelődési Központ mun-
katársainak a lebonyolításhoz 
nyújtott segítséget, és köszönet 
a Zeneiskola valamennyi dolgo-
zójának, a lelkiismeretes munká-
ért” – emelte ki Nagyné Gulyás 
Katalin.

A hevesi Zeneiskola tavasz-
váró zenés délutánján remekül 
érezhette magát gyermek és fel-
nőtt egyaránt.

A folyamatos vastaps tükrözte, 
hogy milyen élmény volt a kö-
zönség soraiban mindezt átélni.

Köszönjük a szervezőknek, a 
Zeneiskola tanárainak és a nö-
vendékeknek ezt a tartalmas, cso-
dálatos délutánt!

A Zenés Délután támogatói: 
Heves Média Kft., Heves Város 
Önkormányzata, Megyecímer 
Patika, Trió Papírbolt, Magiszter 
Könyvesbolt, Vénusz Fehérne-
mű – H. Kovács Józsefné, Zebra 
Papírbolt – Tóth Emese, Fervill 
Műszaki, Marilyn Szépségsza-
lon, Nagy és Gulyás Família Kft., 
Hordeum Diszkont, Sütiműhely 
Kft., Aranygyűszű Méteráru – 
Startmunka-program, Művelődé-
si Központ munkatársai, szülők, 
nagyszülők.

A Zeneiskola pedagógusai és 
növendékei köszönik a támoga-
tás!

Első alkalommal 
szabadtéri színház

Nyári napközit hirdet a Vöröskereszt
helyi szervezete hevesi gyerekeknek

Kuriózum a Zeneiskola tavaszváró délutánján 

Az Eötvös József Református Oktatási 
Központ május 5-én 16 órai kezdettel 
tartotta a végzős diákok ballagási ün-
nepségét.

A 130 fő ballagó diákhoz az időjárás nem 
volt kegyes. A hűvös és esős idő miatt az 
iskolaudvar helyett a szűkös tornateremben 
került megrendezésre az ünnepség, ahol az 
igei szolgálatot Mészáros Ildikó Nagytisz-
teletű Asszony végezte. A fenntartó részé-
ről Szűcs Endre Főtiszteletű Úr, püspöki 
főtanácsos adta át a TIREK által alapított 
„Egyházkerületi Tanulói Díjat” Sors Viktó-
ria végzős női szabó tanulónak a Szakma 
Kiváló Tanulója országos versenyen elért 
9. helyezéséért.

Az iskola által alapított Eötvös emlékla-
pot a gimnáziumi tagozaton Kozma Dorina 
12. a osztályos tanuló kapta kiemelkedő ta-
nulmányi-és versenyeredményeiért, a szak-
képzési tagozaton a díjat Sors Viktóriának 

ítélte a nevelőtestület. Az ünnepség kere-
tében a hagyományokhoz híven a ballagó 
osztályok egy-egy emlékszöget helyeztek 
el az iskola udvarán álló emlékfában. A jó 
teljesítményt nyújtott tanulók díjazása mel-
lett a végzős osztályok szülői munkaközös-
ségének a tagjait is köszöntötte, búcsúztat-
ta az intézmény, megköszönve az iskoláért 
végzett több éves önzetlen munkájukat.

Útravalóul Kassák Lajos gondolatát ad-
juk:

„Semmiről nem akarlak meggyőzni,
élj szíved törvénye szerint
szorongás és pátosz nélkül, ez a legfon-

tosabb.”
„Jó utat” ballagók!

Svoóbné Lénárt Ágnes

Végzős diákjait búcsúztatta az EJROK

„Honnan veszitek az erőt, hon-
nan a türelmet, hogy nem csüg-
geszt el se rossz férj, se gyer-
mek s a vég-nincsen sok do-
log? Honnan veszitek az erőt, 
ti szorgos, fürge nők?…”- Kö-
kény Gábor népművelő Tóth 
Endre – a nőket méltató – vers-

soraival nyitotta meg azt a tár-
latot, mely néhány kiváló ké-
zügyességű, lelkes hevesi asz-
szony szorgalmát dicsérte.

A szakkör tagjai már 10 
éve találkoznak minden csü-
törtökön, hogy két órát közös 
hobbijuknak szenteljenek. Az 

évtizedes kézművesség élet-
re szóló barátságokat ered-
ményezett. Az összejövetelek 
mindig jó hangulatban telnek, 
a munkák nagy örömmel ké-
szülnek, és készítőik bíznak 
abban, hogy nem csak saját 
maguknak, de az alkotások 

megtekintőinek is örömet sze-
reznek.

„Évszázadok óta célja az em-
bereknek, hogy a szívet felde-

rítsék, hogy örömet okozzanak, 
hogy szebbé tegyék a világot. 
Olyan egyszerű dolog kell csak 
hozzá, mint két szorgalmas kéz 

és a világ legegyszerűbb szer-
száma, a tű. Ezzel mindenki azt 
varázsol magának, amit a lelké-
ből, a gondolataiból meg tud va-
lósítani- avatott be a „titokba” 
Máthé Lajosné szakkörvezető.

Az eredmény pedig sok szí-
nes, gondosan kidolgozott, vi-
rágos motívumokat, természe-
ti képeket és egyéb, szebbnél 
szebb dolgokat ábrázoló kézi-
munka, mely alkotóikat és né-
zőiket is gyönyörködteti.

Csodaszép alkotásokkal mutatkozott be az Aranykéz kézimunka szakkör 
Nagy sikerrel mutatkozott be a hevesi Aranykéz kézimunka szakkör Jászapátin, a vágó Pál 
festőművészről elnevezett Helytörténeti Gyűjteményben. Az április végéig látható kiállítá-
son szívvel-lélekkel készült kézműves alkotások kerültek a falakra, melyek kifejezik alko-
tóik gondolatait, vágyait és érzéseit.

Gyári és épített járművek, veterán 
és tuning autócsodák találkoztak

Harmadik alkalommal dübö-
rögtek a lóerők a Hevesi Már-
kafüggetlen Autós Találkozón, 
melyen a négykerekűek be-
mutatkozásán túl színes, szó-
rakoztató programok is várták 
a Heves Városi Sport- és Ren-
dezvénycsarnok környékére ki-
látogatókat. Több mint kétszer 
annyian érkeztek az idei hevesi 
autós találkozóra, mint a koráb-
bi években.

Közel négyszáz érdekes és 
különleges autó és pilótája mér-
te össze tudását több kategó-
riában. Voltak gyári és épített 
járművek, de díjazták a legeket, 
köztük a legmesszebbről érkezett 
autót is.

„331 kilométerről jött a leg-
távolabbról  érkező jármű, a leg-
öregebb autó pedig egy ’62-es 
bogár volt. Díjaztuk a legszebb  
felnit, a legszebb belteret, a leg-
szebb gyári autót, a legszebb fé-
nyezést és motort. És volt persze 
a TOP 10 kategória” – tájékozta-
tott Bálint Roland szervező.

Ezen kívül sokan indultak a 
Hi-Fi hangnyomás és kipufogó 
mérés kategóriában. A veterán 
és tuning autócsodák ügyessé-
gi feladatokkal is szórakoztatták 
a közönséget. A találkozó célja, 
hogy az autók szerelmeseinek 
közösségi teret nyújtsanak, és 
hogy bemutathassák egymásnak 
saját járműveiket.

Az április 30-i eseményen 
gyerekek és felnőttek is talál-
tak kedvükre való programokat: 
A legkisebbeket már kora dé-
lelőttől várta a „gyerek sarok”, 
kreatív foglalkozásokkal, arcfes-
téssel, óriáscsúszdával, ugráló-
várral, trambulinnal és népi fa-
játékokkal. 10 órakor mazsorett 
és rocky bemutató alapozta meg 
a hangulatot, 11 órakor pedig a 
Grimm Busz Gyerekszínház „He-
tet egy csapásra” mesejátéka 
gondoskodott a csemeték szó-
rakozásáról.

A délután ugyancsak táncos 
produkciókkal indult, a különbö-
ző stílust képviselő helyi csopor-
tok mutatkoztak be. Őket a nap 
sztárvendége, az egyik leghíre-
sebb magyar rap/hiphop csapat, 
az Animal Cannibals követte 16 
órától, majd a stand-up-os Ló-
rán Barnabás Trabarna poénjai-
ra nevethettünk. Az egész napos 
programot a hevesiek egyik ked-
vence, az Anonym Rock Band 
zárta, akikkel a stílus legnép-
szerűbb dalaira bulizhatott együtt 
örökifjú és fiatal.

A rendezvény fő támogató-
ja: Heves Város Önkormányzata, 
Heves Média Kft. (programszer-
vező és promóciós támogató)

További támogatók: Arzen-
ál Horgászbolt, Bambi, Bolyhos 
Autotechnik, Bonitas Trade Kft., 
Brill Ékszerüzlet, Coop, Csiri-
biri Játékbolt, Frézia Virágbolt, 
Hevestherm, Hordeum, Hőguta 
Kft., Jagdfeld Hungária, Kádár 
Cukrászda, Kiméri Zöldséges, 
Kishangya Webáruház, Kis kocs-
ma, Magyar Pál egyéni vállalko-
zó, Metabond, Méteráru, Morvai 
Dani, Pizza, 6 &Gyros Bar, Poli-
ker Munkaruházat, Rab László, 
Rózsa és Társa,Szabados János 
Gravírozó,Tonino Étterem, BHB 
2000 Kft., Tóth András Autós-
bolt,Tóth Tamás Hús és Cseme-
ge Bolt, Trio Irodaszer, Vénusz 
Fehérnemű Bolt, Vittorio Pizzé-
ria, Zebra Papírbolt

Médiatámogatók: Heves Mé-
dia Kft., HatvanOnline, HO TV, FM 
7 és Rádió 1

Fotó: pallagi Flóra

A Magyar Vöröskereszt minden 
tavasszal tombolát árusít, mely-
nek bevételét táborokra fordítja. 
Hevesen már évek óta nyári nap-
közi szervezésére használják fel 
ezt az összeget, mivel tapaszta-
latuk szerint sok családnak okoz 
gondot gyermekük elhelyezése a 
hosszú szünidő alatt.

„Sok család nem tudja kifi-
zetni a drága táborokat, így a 
szülőktől a hevesi szervezet ta-
valy is csak jelképes, 1.000,-Ft/
fő/hét összeget kért, melyért 
napi háromszori étkezést is biz-
tosítottunk a gyerekeknek, akik 
hasznos időtöltéssel, kézműves 
és sportfoglalkozásokkal töltöt-
ték a hetet” – tájékoztatta a He-

vesi Híreket Besenyei Tamásné 
területi vezető.

A idei napközi – melyhez He-
ves Város Önkormányzata térí-
tésmentesen szolgáltatja a  hely-
színt – június 26-30. között, a 
Heves Városi Sport- és Rendez-

vénycsarnokban várja a lurkó-
kat. Jelentkezni a 70/933-8226 
telefonszámon lehet Besenyei 
Tamásnénál. (Mivel maximum 
20 főt számára tudják a lehetősé-
get biztosítani, a jelentkezéseket 
érkezési sorrendben fogadják.)

A tavalyi tábor résztvevői

 Kalmárné Nagy Ildi-
kó előtt hiába nyí-
lik ki a világ, hiába 
utazik világverse-
nyekre, ahol fod-

rászként Magyarországot képvi-
seli, azt mondja, a világért sem 
költözne el Heves városából. 
Hálás vendégeinek, és büszke 
rá, hogy olyanok is akadnak, 
akik hétvégente a fővárosból 
utaznak haza Hevesre, és még 
mindig nála vágatják a hajukat. 

A 47 éves mesterfodrász ta-
valy ünnepelte szalonja 25. év-
fordulóját, ahol olyan vendégek 
is megfordulnak, akik már 30 
éve neki köszönhetik frizuráju-
kat. Tudják, hogy számíthatnak 
rá, annak ellenére, hogy a mes-
terfodrász 17 éve belekóstolt a 
fodrászversenyek világába, és 
azóta nem szabadul. 

Szalonjában minden nap dol-
gozik, a rengeteg versenyre 
pedig esténként és szabadide-
jében készül. „A versenyek ki-
billentenek a szalonmunkából, 
és szárnyalhat a fantáziám” – 
hangsúlyozza a fodrász, akinek 
szívéhez a fantázia frizurák és 
az esküvői frizurák elkészítése 
áll legközelebb.

 Egy-egy ilyen versenyen 
való részvétel hatalmas ráké-
szülést igényel, hiszen a zsűri 
nem csupán a modell frizurá-
ját, hanem leginkább az összha-
tást nézi. Ildikónak a sminkre, 
a ruhára, a modell kisugárzásá-
ra, de még koreográfiájára is fi-
gyelnie kell, hiszen egy pár per-
ces show keretében mutatják be 
az elkészült hajakat. 

„Az első szakmám is segíti 
munkámat. A gyöngyösi Vak 

Bottyán János Szakközépisko-
lában tanultam gépszerkesztő-
nek, mert a felvételim évében 
nem indult fodrász szak. Innen 
kanyarodtam el, de az akko-
ri osztályfőnököm a mai napig 
szemmel kíséri pályafutásom. 
Ott a műszaki iskolában tanul-
tam meg a kör és háromszög 
elemeket. Pár év elmúltával a 
Vidal Sasson cég emlékbemu-
tatóján indultam tér- és geo-
metria kollekciómmal, ezután a 
régi iskolámban is bemutattam 
ezt, majd az intézmény esz-
tergaműhelyében készítettünk 
hozzá fotósorozatot” – idézi fel 
emlékeit, hogyan jött létre egy-
egy alkotás. 

„Úgy érzem, van egyfajta bi-
zonyítási vágy magam felé is, 
és így feszegetem a saját hatá-
raimat” – folytatja a mesterfod-
rász, aki azt szereti leginkább, 
amikor megadják neki a témát, 
amiből az alkotást létre kell 
hoznia. 

A Revlon cég idén már har-
madjára indított pénzdíjas fotó-
pályázatot, ahol Ildikónak min-
dig sikerül a legjobb tíz közé 
jutnia. Pedig a feladat nem egy-
szerű: egy modellen kell három 
különböző stílust bemutatnia, 
mindezt ráadásul fekete-fehér 
fotókon. 

„Eleinte mindent magamnak 
csináltam, a sminket, a ruhát 
is, de az évek alatt szerencsére 
kialakult körülöttem egy profi 
szakember gárda, akikkel segít-
jük egymást.” Szükség is van 
rá, Ildikó ugyanis gyakran a le-
hetetlent viszi végbe életében. 

Két évvel ezelőtt például a 
magyar fodrászbajnokságra 

kérték fel, hogy álljon elő egy 
bemutatóval, felemelő volt szá-
mára, hogy ez pont egybeesett 
Hajas Laci születésnapjával is.  

„Öt lánnyal és pár perces ko-
reográfiával készültünk, de az 
éppen egybeesett a zsűrikép-
ző vizsgával”– meséli nevetve, 
feltéve magának is a kérdést, 
hogy amellett, hogy mindennap 
dolgozik hevesi fodrászszalon-
jában, neveli 17 éves lányát, 
hogyan lehet képes egyszer-
re megcsinálni egy hatalmas 
eseményre egy bemutatót, és 
közben letenni a vizsgát, hogy 
onnantól már ő is zsűrizhes-
sen!?  Ildikó nagyobb feladat-
tal is megbirkózott az évek fo-
lyamán, ami a fodrászatot illeti, 
hiszen a számtalan dobogós he-
lyezésen túl, mára már a szak-
képzési szakértők és vizsga-
bizottsági tagok között is kö-
szönthetjük.

A megpróbáltatásokból idén 
is kijutott, február 25-én ren-
dezték ugyanis Magyarorszá-
gon a Word Beauty Kongress 
elődöntőjét, amin Heves vá-
ros és egy olasz hajápoló ter-
mékgyártó cég támogatásával 
vett részt. 

„Csapatban négyen verse-
nyeztünk, egy sminkes, egy 

Gépszerkesztőnek tanult az ország egyik legjobb hajszobrásza

stylist, a modell, és én, mint a 
fodrász. A csapatversenyt meg-
nyertük, fodrászat kategóriá-
ban a harmadik lettem” – mu-
tatott rá nagyszerű eredménye-
ire. Nem maradt azonban ideje 
ünnepelni, másnap ugyanis a 
Revlon cég élőversenye követ-
kezett, amin az a tíz fodrász ve-
hetett részt, akik a fotópályázat 
legjobbjainak bizonyultak. Rá-
adásul Ildikó azt mondja, keve-
sen versenyeznek már az ő ko-
rában. „Jönnek a fiatalok, szár-
nyaljanak ők is. De úgy érzem, 
én példát állítok azzal, hogy 
soha nem adom fel, és mindig 

kreálok valamit! Van bennem 
egy mókuskerék, ami mindig 
előre hajt” – teszi hozzá.

Ildikó utolsó megmérettetése 
Dubaiban volt, itt 39 verseny-
ző indult, ő a február 25-ei elő-
döntő eredménye alapján kép-
viselte hazánkat. „A harmadik 
helyezéssel megkaptam a lehe-
tőséget, hogy részt vehessek a 
versenyen. Heves Önkormány-
zata, Sveiczer Sándor polgár-
mester, a BBcos, illetve az Ori-
sing cég is támogatott abban, 
hogy kijuthassak modellem-
mel” – emelte ki. Ildikó ezúttal 
egy hevesi származású modellt, 
Ádám Olíviát vitte magával, 
aki szinte tündökölt. Zambiától 
Mexikóig versenyeztek az or-
szágok, összesen 24, de végül a 
helyszínen csak az első öt he-
lyezettet hirdették ki, a többiek 
később tudták meg, ki hol vég-
zett. Ildikó az előkelő kilence-
dik helyet szerezte meg.

„Nagyon jó, hogy ott lehet-
tem, végtelenül büszke vagyok 
arra, hogy ezen a nívós nemzet-
közi megmérettetésen az első 
tíz között vagyok. Egy csoda-
ként éltem meg, nagyon fel-
töltött” – mondja Ildikó, aki a 
napokban Siófokon mutatta be 
Dubaiban ihletett kreációját.

Kalmárné Nagy Ildikónak olyan vendége is akad, aki már 
harminc éve jár vissza Heves belvárosában álló szalonjába. 
A mesterfodrász legutóbb Dubaiban képviselte hazánkat, 
nem is akárhogyan, hiszen 9. lett a színvonalas világverse-
nyen. 17 éve folyamatosan bizonyít, az Év Fodrásza címet 
pedig már többször bezsebelhette.

A színházi esték sorozata nyáron is 
biztosítja az önfeledt szórakozást

A Kalocsai Színház művészei 
a „Hippolyt, a lakáj” és az „Anco-
nai szerelmesek” fergeteges ko-
médiái után ismét egy vígjátékkal 
kedveztek a hevesi közönségnek 
2017. május 14-én. A rekeszizmo-
kat megmozgató „Nejem a neten” 
keserédes történetében húszmillió 
„kukkolóval” együtt pillanthattunk 
be egy család mindennapjaiba.

A társulat, Heves Város Önkor-
mányzatának támogatásával a nyári 
szezonban is biztosítja a komédiák 
kedvelőinek az önfeledt szórakozást 
Hevesen, méghozzá szabadtéren!

Az első szabadtéri „Nyári Szín-
házi Esték" keretében három da-
rabot - két vígjátékot, és Kálmán 
Imre egyik legismertebb operettjét, a 
Csárdáskirálynőt - láthatja és hall-
hatja majd a nagyérdemű az EJROK 
udvarán, az őspark árnyat adó fái 
közt.

Az első előadáson, 2017. júni-
us 10-én 20.30-kor, Marc Camelot-
ti: Félrelépni tilos c. vígjátéka kala-
uzol el bennünket Párizsba, a sze-
relmek városába. Itt él a hetvenes 
évek boldog, színes nyüzsgésében 
egy középkorú házaspár, Claude és 
Bernard egy gyönyörű lakásban, 
melynek ablakaiból a híres-neve-
zetes párizsi háztetőkre látni. Min-
denük megvan, szépen élnek, még 
egy mindenes is kiszolgálja őket. Ő 
Anna. Ám egy nap mindkettejük éle-
tébe beköszön az izgalom. Megpró-
bálni valami újat! Hiszen franciák!

Nemzetközi siker: Hevesi fodrász 
képviselte hazánkat Dubaiban
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Anyakönyvi hírek

ÁpRiliSban SZülEttEK:
Hallai Zoltán (an: Fenyves Alexandra) Gyöngyösi u.
Czakó Eszter (an: Budai Zsuzsanna) Mária u.
Ádám Dóra (an: Botos Anikó) Vértanú u.
Molnár Kristóf (an: Molnár Cintia Bianka) Hunyadi J. u.
Balog Sándor Zsigmond (an: Farkas Irén) Hellebronth B. u.
Urbán Lara (an: Dudás Dorisz) Klapka Gy. u.
Bartók Ádám (an: Ádám Nóra) Fáy A. u.
Ligeti Jázmin (an: Nagy Nikoletta) Dózsa Gy. u.
Kassa Damján (an: Viski Andrea) Katona J. u.

ElHunytaK: 
Kiss András (szül: 1955) Fő út, Róka Zoltán (szül: 1951) Móricz 
Zs. u., Tatai Ferenc István (szül: 1951) Apponyi A. u., Szekér Imré-
né (szül: 1931) Fő út, Juhász Gyula György (szül: 1953) Ötödré-
szi szőlő, Batki Lajosné (szül: 1933) Bernáthegy, Budai Lászlóné 
(szül: 1935) Kolozsvári u., Csontos Béla (szül: 1938) Arany J. u., 
Lászka Andrásné (szül: 1928) Bercsényi M. u., Góbor István Lász-
lóné (szül: 1940) Alkotmány út, Csontos Lajosné (szül: 1926) Vö-
rösmarty M. u., Czékmán Anna (szül: 1952) Bernáthegy, Szabó 
Dániel Levente (szül: 1986) Bem J. u., Gál István (szül: 1945) Fő 
út, Rácz Vilmos (szül: 1966) Bútelki u., Kiss Kálmán (szül: 1933) 
Bernáthegy, Mészáros Józsefné (szül: 1931) Gyöngyösi u., Jár-
vási József (szül: 1946) Gárdonyi G. u., Kovács Ferencné (szül: 
1934) Szabadság u.

1. Melyik két zeneiskolai tanuló kapott elismerést a Civil Napon?

    ..............................................................................................
2. Mikor volt az első hevesi muskátliosztás?

    ..............................................................................................
3. Hol és mikor lesz a Nemzeti Vágta idei rendezvénye?

    ..............................................................................................
4. Kikkel együtt kapott Klímabarát Díjat Heves önkormányzata?

    ..............................................................................................
5. Ki rendezi meg a IV. Heves Kupát?

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

Minden kérdésre megtalálja a választ a Hevesi Hírek májusi 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. június 10.

ElőZő SZÁmunK nyERtESE: 
Tóth Norisz Heves, Május 1. út 24. 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
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A Heves Megyei Kormányhivatal 2017. február 6-tól 2017. október 13-ig 
nyílt pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel: 

Pályázati Felhívás 

HEVES MEGEI 
KORMÁNYHIVATAL 

FOGLALKOZTATÁSI 
FŐOSZTÁLY 

AZ ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ 
TŐKEJUTTATÁS TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE  

Telefonszám: (36)522-741 
E-mail: rago.kornel@heves.gov.hu 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztály 

3300 Eger, Kossuth L. u. 9.  
E épület IV. emelet 9. iroda 

Munkaerő-piaci szakügyintéző: 
Ragó Kornél 

További információ: 

A teljes pályázati 
dokumentáció 

letölthető: 
http://heves.munka.hu 

Pályázatot nyújthat be: 

 akit a járási hivatal legalább
egy hónapja álláskeresőként
nyilvántart, vagy rehabilitációs
ellátásban vagy rehabilitációs
járadékban részesül, és

 aki önmaga foglalkoztatását –
munkaviszonyon kívüli tevé-
kenységgel - egyéni vállalko-
zás keretében, vagy társas
vállalkozás személyesen köz-
reműködő tagjaként (társas
vállalkozás indításával vagy
már működő vállalkozáshoz
történő csatlakozással), vagy
mezőgazdasági őstermelő-
ként kívánja biztosítani

 aki rendelkezik a beruházás
költségének legalább 20%-át
elérő saját forrással.

A támogatás mértéke: 

 500 ezer Ft-tól 3 millió Ft-ig
igényelhető vissza nem térí-
tendő tőkejuttatás és

 legfeljebb 6 hónap időtartam-
ra, havonta a kötelező legki-
sebb munkabér összegével
megegyező támogatás.
(127 500 Ft/hó)

A támogatás felhasználható: 

 Új tárgyi eszközök (pl.: gépek,
technológiai berendezések,
felszerelések, ügyviteli, számí-
tástechnikai eszközök, mező-
gazdasági gépek, szoftverek)
beszerzéséhez.

 A vállalkozás profiljához illesz-
kedő felújítási, korszerűsítési,
átalakítási beruházáshoz sa-
ját tulajdonú ingatlan esetén.

A Heves Megyei Kormányhivatal 2017. október 13-ig nyílt pályázatot
hirdet az alábbi feltételekkel:

Nagyszerű eredmények atlétikában: 
országos döntőbe jutott Rácz Szabolcs

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola sportolói kiváló eredménye-
ket értek el a megyei atlétikai versenyen:

Megyei döntő eredményei: Rácz Szabolcs: 1. hely 600 méteres 
síkfutás, 2. hely 60 méteres síkfutás.

Nagy Petra: 2. hely távolugrás.
4×100 váltófutás: 3. hely. Csapattagok: Rácz Szabolcs, Molnár 

Dániel, Szó András, Zsidó Márton
Rácz Szabolcs: 600 méteres síkfutásban országos döntőbe jutott!
Felkészítő tanár: Mátyás Ferenc
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Kéthetes montenegrói edző-
táborban vett részt ápri-
lis második felében három 
hevesi atléta a magyar csa-
pat tagjaként. Kovács Gyu-
la edző irányításával Szat-
ló Nóra, Kovács László és 
Kovács Noel készülhettek a 
helyszínen a 2017-es eszten-
dő versenyeire.

„A hazautazás előtt két verse-
nyen is indultak sportolóink. 
A vasárnapi viadalon két súly-
lökőnk szerepelt, akiknek a há-
zigazdák mellett horvát, szerb 
és bosznia-hercegovinai ellen-
felei is voltak. 

A színvonalas megmérette-
tésen mindkét hevesi atléta ki-
válóan teljesített: Szatló Nóra 
15,85 méteres eredményével 
aranyérmes lett. Kovács László 
sem adta alább: egyéni csúcsán 
javítva, 18,63 méteres ered-
ménnyel szerzett ezüstérmet, 
bőven teljesítve a VB szintet” 
– részletezte Megyeri István 
szakosztályvezető.

Május 1-én a hevesi atléták 
Barban léptek pályára, úgy-
szintén nemzetközi viadalon. 
Szatló Nóra márciusban felál-
lított 16,29 méteres egyéni csú-
csának megismétlésével, ismét 
aranyérmes lett. Kovács Lász-
ló pedig visszavágott az őt le-

győző bosnyák fiúnak, és 18,97 
méterrel nyerte meg a legfénye-
sebb medált. Kovács Noel ge-
relyhajítónk több mint egy mé-
tert javítva a legjobbján, 66,34 
méteres eredménnyel állhatott a 
dobogó legfelső fokára.

Ez idő alatt a hevesi sporttár-
sak Tiszaújvárosban álltak rajt-
hoz, ahol három serdülő korosz-
tályú versenyzőnk is indult a fiú 
gerelyhajítók között. Horváth 
László új egyéni csúcsot jelen-
tő 35,27 méteres eredménnyel a 
11. helyen végzett. Megyeri Dá-
vid 35,76 méteres eredménye 
ezúttal a tizedik helyhez volt 
elég. Nagy Zsombor szerepelt a 
legjobban: 41,56 méteres ered-
ménye egyéni csúcs, amellyel a 
hatodik helyet szerezte meg.

Megyeri Dávid ötös ugrás-
ban is rajthoz állt, de sajnos 
nem volt szerencséje. Bár az 

első kísérlete 15,31 méter volt, 
ami csupán 5 cm-el gyengébb 
a legjobbjánál, ezzel az ered-
ménnyel fejezte be a versenyt, 
ami a 11. helyhez volt elég.

Somodi Bálint ifjúsági kor-
osztályú súlylökőnk 13,33 mé-
tert lökött, amivel ő lett a csa-
pat első dobogósa, ezüstérmet 
nyert. Szabó Luca újonc súly-
lökőnk nagyszerű sorozattal, 
négy alkalommal javította meg 
az egyéni csúcsát, melyek közül 
11,23 méter volt a legnagyobb, 
ezzel ő is ezüstérmes lett.

Horváth Leon 55,28 méte-
res egyéni csúcsa aranyérmet 
hozott. Gulyás Johanna 47,70 
méteres eredménnyel úgyszin-
tén aranyérmes lett. Johanná-
nak ezzel a teljesítménnyel to-
vábbra is élnek a reményei a 
EYOF (Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál) kerettagságra.

Ugyanezen a versenyen Víg 
Zsanett, az Eötvös DSE ver-
senyzője, Együd László tanít-
ványa 100 m-en 1. helyezett, 
200 m-en pedig 2. helyezett 
lett.

Május 13-án a Magyarország 
Atlétikai Csapatbajnokságá-
nak Keleti Elődöntőjének fel-
nőtt mezőnyében három olyan 
atlétánk lépett dobókörbe, akik 
még mindannyian fiatalabbak, 
ennek ellenére megállták a he-
lyüket. Detrik Balázs (U23) 
16,72 méteres eredményt ért el, 
ami közel van az egyéni csúcsá-
hoz, és ezzel bronzérmes lett. 
Kovács László (ifjúsági) 14,94 
méterrel fejezte be a versenyt, 
amivel 17 évesen a negye-
dik helyet szerezte meg. Holló 
Henrik (U23) ezúttal 13,13 mé-
terre lökte a szert, amivel a 12. 
helyet szerezte meg, de ezzel is 
pontszerző lett.

Másnap Horváth Leon juni-
or korosztályú gerelyhajítónk 
53,50 méteres eredménnyel fe-
jezte be a versenyt, amellyel a 
hetedik helyen végzett, értékes 
pontokat hozva ezzel az Ikarus 
BSE csapatának.

Szatló Nóra 17 éves súly-
lökőnk nem először mutatko-
zott már be a felnőttek között, 
13,49 méteres eredménnyel 
ezüstérmes lett. 

Május első felében zajlottak le 
az atlétika diákolimpia megyei 
döntői. Ismét nagyszerű ered-
ményekkel büszkélkedhetünk, 
atlétáink 6 megyei bajnoki cí-
met és jó pár dobogós helyezést 
értek el. Szinte valamennyi ver-
senyző egyéni csúccsal járult 
hozzá a sikeres szerepléshez.

megyei bajnokok:
Gulyás Johanna – súlylökés, kis-
labdahajítás
besenyei boglárka, Holló Fanni, 
Juhász anna, Kovács Janka – 
4×100 m váltófutás
adácsi laura, adácsi noémi, 
pásztor Virág, tóth lilla – 4x 
600m váltófutás
Ferencz Ádám, Kiss Ádám, 
Kis Dániel, Kóczián martin – 
4x1000m váltófutás
adácsi laura, adácsi noémi, ben-
csik anna, Csonka Kitti, Gulyás Jo-
hanna, tóth lilla- ötpróba csapat

Érmesek:
Gulyás Johanna – ötpróba egyéni 
összetett 3.
Holló Fanni – kislabdahajítás 2.
Kovács Janka- 600 m síkfutás 3.
Tóth Lilla – 1500 m síkfutás 2.
Négypróba csapat: 3.

Bakai Dorina, Besenyei Boglárka, 
Holló Fanni, Juhász Anna, Kakuk Lili, 
Kovács Janka
További helyezettek:
Ötpróba csapat: 5. Ferencz Ádám, 
Gulyás Simon, Kiss Ádám, Kis Dá-
niel, Magyar Ádám, Megyeri Dávid,
Kovács Janka – kislabdahajítás 6.
Besenyei Bogárka – négypróba 
egyéni összetett 5.
Holló Fanni – négypróba egyéni 
összetett 8.

A „nagyok” mellett a Körzeti Ta-
giskola 2. korcsoportos diákjai is 
részt vettek a diákolimpia atlétika 
többpróba megyei döntőjén Eger-
ben. Az időjárás nem kedvezett 
nekik, de derekasan állták az égi 
áldást és a versenyt.
A 2. korcsoportos többpróba ér-
mesei:
Lány csapat: 3. helyezés – Laboda 
Annamária, Minczér Mónika, Tóth 
Noémi, Tóth Virág, Zsidó Dorka
Egyéniben: Zsidó Dorka 3. hely

Helyezettek:
Fiú csapat: 6. helyezés- Bakai Dávid, 
Kolláth Levente, Pusoma Tamás, Tóth 
Bence, Tóth Marcell
Egyéniben: Tóth Bence 6. hely
Nagy Tímea 3. hely

Két hevesi atléta 
az európai ranglista élén

Negyedjére találkoznak a karatékák 

Az Európai Atlétikai Szövet-
ség honlapja szerint, az elmúlt 
időszak eredményeit össze-
gezve, súlylökőink igencsak 
előkelő helyre kerültek az idei 
korosztályos európai ranglis-
tán: Szatló Nóra 16,29 méte-
res eredményével a második, 
míg Kovács László a 18,97 
méteres egyéni csúccsal a har-
madik helyen áll.

A Hevesi SE Karate Szakosztálya 
2017. június 3-án rendezi meg 
a Shotokan Karate  Stílusszö-
vetség Regionális Bajnokságát 
– IV. Heves Kupa – a Heves Vá-
rosi Sport- és Rendezvénycsar-
nokban, melyre versenyzőket és 
szurkolókat is szeretettel várnak. 
Céljuk az utánpótlás korosztály 
versenyzéshez szoktatása, a 
szövetség karatékáinak verseny-
zési lehetőség megteremtése, 
valamint a versenybírók képzé-
se.

A verseny időpontja: 2017. 
június 03. (szombat) 09.00

A verseny helyszíne: Heves 
Városi Sport-és rendezvénycsar-
nok, Heves, Vásártér út

A verseny rendezője: Hevesi 
SE Karate Szakosztálya

A verseny referense: Juhász 
Ferenc, 7 dan, az SKS- SKDUN 
Hungary elnöke

A verseny főbírája: Nemes 
István 5 dan

atlétiKa – Egyéni csúcsok és érmek 
Montenegróban és hazai pályán 

Kétéves volt a legifjabb nevező 
a Fut a Heves tavaszi fordulóján

Futball: Új felszerelést kaptak a gyerekek 
- Hamarosan befejeződik a szezon 

A Körzeti Tagiskola atlétái 
6 megyei bajnoki címet nyertekA megmérettetés a 

legkisebbek futa-
mával kezdődött 
el. Ők még a sport-
pálya salakján tel-

jesítették a korosztályuknak 
megfelelő távokat. A leghosz-
szabb és legtöbb kitartást igény-
lő utcai futóversenyen a 2003 
után születettek indulhattak, 
akik közül mindenki becsülettel 
teljesítette a 3 kilométeres távot.

Az eredményhirdetésen Ko-
vács Gyula, a HSE elnöke 
nagy örömmel üdvözölte a két 
legifjabb, 2015-ös születésű in-
dulót is, és köszönetét fejezte ki 
a rendezvény támogatóinak: az 
Eötvös József Református Ok-
tatási Központnak, a Heves Vá-
rosi Művelődési Háznak, Paksi 
Piroskának, Fazekas László-
nak (Oxford Nyelviskola), Kiss 
Zoltánnak és Tóth Lászlónak. 

a kategóriák győztesei:
2012-2013:
1. Almási Levente (Tenk), 2. Ko-
vács Ronen (Kerekerdő Tagóvoda, 
Heves), 3. Kurcz Csongor (Tün-
dérkert Óvoda, Heves).
1. Sinka Anna (Kerekerdő Tagóvo-
da, Heves), 2. Kovács Lara (Tarna-

méra), 3. Tóth Kamilla (Kerekerdő 
Tagóvoda, Heves).

2011:
1. Váradi Zsombor (Tarnaméra), 2. 
Komlósi Milán (Kerekerdő Tagóvo-
da, Heves), 3. Bagó Balázs (Jász-
berény).
1. Balázs Boglárka (Kerekerdő Ta-
góvoda, Heves), 2. Szabó Eszter 
(Kerekerdő Tagóvoda Heves), 3. 
Hudák Lili (Kerekerdő Tagóvoda, 
Heves).

2010:
1. Kovács Máté (EJROK), 2. Szed-
lák Szabolcs (Csodavár Tagóvoda, 
Heves), 3. Almási Dominik (Tenk), 
3. Krakóczki Kristóf (Boconád).
1. Lajer Sára (Csodavár Tagóvoda 
Heves), 2. Góbor Hanna (Boco-
nád), 3. Konkoly Sára (Csodavár 
Tagóvoda, Heves).

2008-2009:
1. Bódis Márton (Boconád), 2. 
Kiss Kevin (Körzeti Tagiskola, He-
ves), 3. Bede Dániel (Tenk).
1. Víg Noémi (Tenk), 2. Horváth 
Dzsesszika (Hevesi József Általá-
nos Iskola, Heves), 3. Szadai Bog-
lárka (Tarnaméra).

2006-2007:
1. Tóth Bence (Körzeti Tagiskola, 
Heves), 2. Juhász Bálint (Boco-
nád), 3. Urbán Bálint (Tarnaméra).

1. Zsidó Dorka (Körzeti Tagiskola, He-
ves), 2. Tóth Noémi (Körzeti Tagisko-
la, Heves), 3. Konkoly Petra (Hevesi 
József Általános Iskola, Heves).

2004-2005:
1. Szabados Milán (Tenk), 2. To-
mik Bálint (Nagyfüged), 3. Pikula 
Máté (Szent Gellért Katolikus Álta-
lános Iskola, Heves).
1. Kovács Janka (Körzeti Tagisko-
la, Heves), 2. Csernei Fanni (Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Heves), 3. Balázs Panni (Körzeti 
Tagiskola, Heves).

2002-2003:
1. Majláth Martin.
1. Tóth Lilla (Körzeti Tagiskola, He-
ves), 2. Makovnyik Krisztina (EJ-
ROK).

1977-2001:
1. Tomik Máté – abszolút bajnok!, 
2. Szalmási Gábor (Heves), 3. 
Grónás Márk (Heves).
1. Dr. Balázs Boglárka (Debrecen), 
2. Kovács Istvánné Csilla (Heves), 
3. Pauleczki Angéla (Tolcsva).

1876-1976:
1. Tóth László (Heves), 2. Mor-
vai Zoltán (Budapest), 3. Fazekas 
László (Tenk).
1. Schweizer Edina (Budapest), 2. 
Oszláncziné Bárdos Éva (Tenk), 3. 
Adorján Andrásné (Heves).

Heves és környékének amatőr és versenyzésben edzett futói már megszokhatták, hogy évente 
kétszer bizonyíthatják kitartásukat és állóképességüket a város belterületén kijelölt távokon. 
A Hevesi Sportegyesület szervezésében 2017. május 13-án került sor az idei első fordulóra.

Elkezdődött a vetélkedés a har-
madik Hevesi Nagy Ho-Ho-
Horgász címért, melynek első 
helyszínét a Gúnár tó bizto-
sította 2017. május 14-én.  A 
fordulókra nevezők az idén is 
abban a reményben várják tü-
relmesen a kapást, hogy ki-
foghatják a legnagyobb, illetve 
legtöbb pontot érő zsákmányt. 
Érdemes azonban az egyes for-
dulókban is jól teljesíteni, mert 
az első helyezettek tárgyjuta-
lomban részesülnek. A program 
győztesei, vagyis az összesítés 
első három helyezettje között 
– kupa és oklevél mellett – 250 
ezer forint értékű nyeremény 
kerül szétosztásra.

Kovács István önkormányza-
ti képviselő, a verseny főszer-
vezője a Hevesi Híreknek el-
mondta: „Mintegy 35 fő jelezte 
előzetesen részvétei szándékát, 
de számítva arra, hogy az elő-
ző napihoz hasonló ítéletidő 
várható, végül 19-en jelentek 
meg vasárnap reggel és adták 

le nevezésüket. Az időjárás vé-
gül kedvező volt, a halak közül 
azonban csak a kisebbek kerül-
tek horogra. Ezt igazolja, hogy 
a legnagyobb zsákmány mind-
össze 1,6 kg-ot nyomott.”

Számos olyan induló volt, 
aki már az előző két megmé-
rettetésen is bizonyított, de ér-
keztek pecások Hatvanból és 
Egerből is a nagyon jó hangu-
latban telt programra. Többek 
kérésére ifjúsági kategóriát is 
hirdettek az idén, amire szere-
tettel várják a fiatal horgászokat 
– tette hozzá Kovács István, aki 
ezúton is szeretné megköszönni 
a támogatók és a helyszíneket 
biztosító horgásztavak tulajdo-
nosainak segítségét, valamint 
Mészáros Lászlónak az ízletes 
ebédet.

Az első forduló eredményei:
Czank László – 22,12 kg
Deli István – 20,52 kg
Balázs Péter – 19,52 kg
A legnagyobb halat (1,6 kg) 

Őszi Gusztáv fogta.

„A Bozsik programban sze-
replő csapataink közül az 
u7-es és u9-es korosztálya-
inknak május 20-ával be-
fejeződik a tavaszi szezon, 
u11-es és u13-as csapata-
inknak még 2 torna hátra 
van. 

A szülőknek nem 
kell aggódniuk, 
edzések továbbra 
is lesznek, ahol a 
gyerekek le tudják 

vezetni felesleges energiájukat.
A Megyei Bajnokságban 

szereplő U16-os serdülő csapa-
tunk jelenleg a 8. helyen, míg 
U19-es ifi csapatunk a 3. he-
lyen áll a tabellán, mindkét kor-
osztályunknak még 3 forduló 
van hátra a tavaszi szezonból. 
Felnőtt csapatunknak sikerült 
megszereznie a 4. helyet, füg-
getlenül attól, hogy itt is még 3 
forduló hátra van. Ezzel a baj-
nokság elején kitűzött célt ma-
ximálisan teljesítettük. Termé-

szetesen ettől függetlenül meg 
akarjuk nyerni mindhárom, 
még hátralévő mérkőzésünket. 
Utolsó hazai meccsünk május 
27-én lesz Besenyőtelek ellen, 
szeretnénk győzelemmel bú-
csúzni szurkolóinktól.

A következő szezonban indí-
tunk U14-es korosztályt is, ide 
várjuk azon gyerekek jelent-
kezését, akik szeretnének heti 
rendszerességgel sportolni és 
szervezett keretek között zajló 
bajnokságban játszani” – tájé-
koztatott Besenyei Ferenc játé-
kos-edző.

Somodi Krisztián elnöksé-
gi tag, a felnőtt csapat emb-
lematikus embere a követ-
kezőkkel egészítette ki: „Az 

utánpótlás csapat várhatóan 
dobogón zárja a bajnokságot, 
több játékos már a felnőtt ke-
retben is helyet követel magá-
nak, jelezve a tervszerű szak-
mai munkát. A serdülő csapat 
versenyeztetését újra kellett 
gondolnia a vezetésnek, tőlük 
tavaszi, nyári toborzás, mun-
ka után vár megújulást a ve-
zetőség a következő szezon-
tól. A fiatalabb korosztályok a 
Bozsik-programban szerepel-
nek, több mint 70 fiatal labda-
rúgó képzése folyik a labdarú-
gó szakosztálynál. 

Örömteli, hogy a labdarúgók és 
az önkormányzat között kiváló 
kapcsolat van, ennek bizonyíté-
ka, hogy a város-, és futballveze-
tők munkája által a TAO pályázat 
keretein belül 3 millió forint feletti 
értékű felszereléssel gazdagod-
tak városunk fiatal labdarúgói. A 

jövő évtől - remek eredményeket 
elérő - női labdarúgóink is színe-
sítik a palettát, hiszen Juhász La-
jos átadja a stafétát: köszönjük 
áldozatos munkáját! 

Minden korosztályban várjuk 
fanatikus szurkolóinkat, Hajrá 
Heves!”

Véget ért a szezon a Hevesi SE 
kézilabda szakosztály sportoló-
inak. A nők - több év kihagyás 
után - az NBII észak-keleti cso-
portjában szerepeltek és huszá-
ros hajrával, a bajnok Mátészal-
kát legyőzve érték el a bennma-
radást jelentő 8. helyezést.

„Nagyon sok problémával 
kellett megküzdenem az év so-
rán: Balog Renáta a góllövőlis-
ta vezetőjeként sérült meg, utá-
na dominó-elv szerint többen 
váltak maródivá. Hektikus volt 
az egri kettős igazolású játéko-
sok szerepeltetése, Nagy Anita 
szezon közben köszönt el a csa-
pattól, fiatal játékosaim nehe-
zen alkalmazkodtak az osztály 
magas követelményeihez. Min-
den nehézség ellenére talpon 
maradtunk, rendkívül elégedett 
vagyok a megmaradt kis mag-
gal, emberfeletti munkát végez-
tek el! Fiataljaink a 7. helyen 
végeztek Makó-Varga Szilvia 
vezetésével úgy, hogy több 
mérkőzésen nem léptek pályára 

a felnőtt keret ifjúsági játékosai. 
Szívből köszönöm névadónk, a 
Juventus Panoráma Kft. segít-
ségét, és nem mehetek el szó 
nélkül az Önkormányzat, a Ha-
nyi Travel, a szülők, barátok, 
szurkolóink támogatása mellett 
- nélkülük biztosan nem tudtuk 
volna végigvinni az évet” - zár-
ta beszámolóját Makó Nándor 
városunk alpolgármestere, a 
női csapat vezetője.

„A férfiak - Scheili Zsolt 
vezetésével- az NBII északi 
csoport 9. helyén végeztek a 
szoros mezőnyben. 3-4 pont-
tal többet szerezve, akár 3-4 
helyet is előre léphetett volna 
a gárda, így eredményük egy 
kicsit elmaradt az előzetes vá-
rakozástól. Nehéz volt folya-
matos edzésmunkát végezni, 
hiszen többen dolgoztak, isko-
lába jártak. Az utánpótlás csa-
pat - szintén Scheili munkája 
által - 9. helyezett lett. Közü-
lük többen a felnőtt csapatot 
is erősítették, jó példát mutat-

va a fiatalabbaknak, akik na-
gyobb alázattal jobban szolgál-
ták volna csapatuk érdekeit. A 
felnőtteknél Lakatos Tamás, a 
fiúknál Gyarmati Balázs lett a 
gólkirály. Sajnos, a szezon vé-
gén Nagy Zsolt/Maki/ és Sző-
regi Viktor is úgy döntött, hogy 
befejezi aktív pályafutását. Kö-
szönjük sokévi játékukat! Kö-
szönjük a Hanyi Travel támo-
gatását, és mindenkinek, aki 
valamilyen formában segítette 
csapatainkat!

A jövő évben szeretnénk 
megerősíteni gárdáinkat, hogy 
jogos elvárás legyen az 5-8. 
helyezés. Folytatnánk a körze-
tis „Kézilabdázás az iskolában" 
programot, emellett egy leány 
és két fiú csapatot szeretnénk 
elindítani az MKSZ verseny-
rendszerében, hiszen a jó hazai 
utánpótlás minden csapatsport-
ág alapja – összegezte a tapasz-
talatokat és vázolta a terveket 
Steczina Zsolt szakosztályve-
zető.

Karatés siker 

2017. április 22-én került megren-
dezésre a XIV. Ippon Shobu Diáko-
limpia. A megmérettetésre 50 klub 
361 versenyzőjétől, 594 nevezés 
érkezett. A rangos hazai találkozón 
a hevesi klubot 5 versenyző képvi-
selte, akik nagyszerűen szerepeltek.

Eredményeik: Lévai Eszter - ku-
mite 1. hely, Racsek Réka - kumite 
2. hely, Prokai Teodor -kata és ku-
mite egyaránt 3-3. hely, Bakos No-
émi - kumite 3. hely, Szabó Dávid 
- kata 10. hely

Május 13-án Zalaegerszegen 
rendezték meg az V. Haru Kupa WKF 
karate versenyt, ahová 21 klub ré-
széről 310 nevezés érkezett. A he-
vesi klub négy karatékája kóstolt 
bele a számukra új WKF verseny-
rendszerbe, ahová más karate stí-
lusból (shitoryu, gojoryu, kyokushin-
kai) is érkeztek versenyzők és velük 
is össze kellett mérni a tudásukat 
kata-ban és kumite-ben egyaránt. 

A felnevezésekben (követke-
ző korcsoportban) is szépen helyt 
álltak a gyerekek, és dicséretes az 
elért eredményük: Racsek Réka 
– utánpótlás 10-11 év kumite 3. 
hely, 12-13 év kata 1. hely, kumite 
2. hely, Bakos Noémi - up.10-11 év 
kata 3. hely, kumite 3. hely, 12-13 
év kata 3. hely, kumite 1. hely, Lévai 
Eszter - kata 3. helY, kumite 1. hely, 
Szabó Dávid - a 14-15 évesek közt 
kata és kumite is 3 - 3. hely. 

Nagy Ho-Ho-Horgászverseny I. forduló 
Több mint 60 kg hal akadt 

az első három helyezett horgára

KéZilabDa – A hölgyek elérték a bennmaradást, a 
férfiak eredménye elmaradt az előzetes várakozásoktól 



Heves
a megye névadója
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