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NFM - Hatvan és Heves 
térségének még nem volt 
államtitkár rangú politi-
kusa.

Évfordulót hozott a nyár: 
Orbán Viktor miniszterel-
nök javaslatára három esz-
tendeje nevezték ki állam-
titkárnak Szabó Zsoltot. A 
megbízólevelet az esküté-
tel alkalmával a harmadik 
Orbán-kormány államtitká-
ri felkéréséhez Áder János 
köztársasági elnök nyújtotta 
át Szabó Zsoltnak.

Folytatás a 3. oldalon

A magyar egészségügy leg-
nagyobb eseménye, a Sem-
melweis Nap tiszteletére 
megrendezett ünnepségen 
köszönte meg a hevesi vá-
rosvezetés annak a mintegy 
200 főnek az egész éves 
munkáját, akik a járás be-
tegeinek gyógyításában és 
ápolásában végeznek áldo-
zatos és fáradhatatlan mun-
kát.

Sveiczer Sándor polgár-
mester köszöntőjében azok-
nak az egészségügyi dol-
gozóknak az elismeréséről 
szólt, akik a Hevesi Járás 
több mint 36 ezer lakosá-
nak ápolását és gyógyítását 
végzik; orvosok, védőnők, 
szakdolgozók és az őket se-
gítő munkatársak.

Folytatás a 2. oldalon
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Több ezren voltak kíváncsiak 
az első hevesi elővágtára

Három éve 
államtitkár 
Szabó Zsolt

Semmelweis-nap 
városunkban

Tanuszoda épül 

Két helyi 
atléta is 
képviselhette a hazai 
színeket az U20-as 
Euróba-bajnokságon

Nemzetközi Szőtteskonferencia 
és Országos Szőttespályázat Hevesen
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Bár Heves idén először szer-
vezte meg az ország legna-
gyobb lovas eseményének, a 
Nemzeti Vágtának az egyik 
előfutamát, a sikert jól mu-
tatja, hogy közel háromez-
ren látogattak ki a Kasper 
Lovastanyára. A régió lova-
sai közül a három leggyor-
sabb lehetőséget kapott, 
hogy részt vegyen az idén 10 
éves Nemzeti Vágtán, ahol 
72 város legjobbjai csapnak 
össze szeptember 15. és 17. 
között a Hősök terén. 

S
zabó Nikolett My Colt 
Medál nevű lovával, 
Dunakeszi képvisele-
tében nyerte a Hevesi 
Vágtát 2017. június 

17-én, a Kasper Lovastanyán.
Dunakeszi mellett Hatvan, 

Lőrinci, Bercel, Szabadka, 
Tenk, Tarnaméra, Füzérkomlós, 
valamint szervező településként 
Heves is indult a Hevesi Vágtán.

A reggeli ünnepélyes meg-
nyitón Sveiczer Sándor polgár-
mester köszöntötte a verseny-
zőket és a vendégeket: „Nagy 
megtiszteltetés, hogy a mai na-
pon a hevesi régió lovasai is be-
kapcsolódhatnak a legnagyobb 

magyar lovas eseménybe, hi-
szen megyénket újból a Nem-
zeti Vágta előfutamok megva-
lósítóinak sorában üdvözölhet-
jük. Külön öröm, hogy az idén a 
Heves-Alatkán található Kasper 
Lovastanyán köszönthetjük 
Önöket. Azt gondolom, hogy 
városunk méltó a nagyszabású 

program megrendezéséhez, hi-
szen az alatkai lovasbázis, lo-
vashagyományaira való tekin-
tettel, megfelelő helyszín. A 
Nemzeti Vágta a magyar tradíci-
ókra épülő, történelmi hangula-
tú lovasverseny, mely ilyen for-
mán egyszerre hagyományőrző 
és hagyományteremtő, országos 

kulturális esemény. A lovas ha-
gyományok, a magyar tradíciók 
és a nemzeti összefogás értéké-
nek megélésére szüksége van az 
embereknek, a Nemzeti Vágta 
pedig nemcsak az országot, ha-
nem az egész nemzetet össze-
hozza, összekovácsolja.

Folytatás a 3. oldalon

A dobogósok és a díjakat átadók. A díjakat, serlegeket és az ajándékokat Szabó Zsolt 
államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője, Sveiczer Sándor Heves polgármestere, 

Bendes Csaba a Nemzeti Vágta nevezési- és elővágta igazgatója, Víg Zoltán Lőrinci város 
polgármestere, valamint Pálinkás Péter Lőrinci város alpolgármestere adták át. 

Korábbi írásokban olvashatták, hogy Szabó Zsolt államtit-
kár hevesi látogatása során, több jövőbeli fejlesztés mellett 
azt is említette, hogy a régi strandfürdő környékére tervezik 
a tanuszoda építését. Néhány héttel később, június másodi-
kán már meg is jelent a Magyar Közlönyben, hogy a kor-
mány tanuszoda-programjában szerepel Heves városa is.

Folytatás a 6. oldalon

Az idén, kiemelkedő 
védőnői tevékenységéért 
miniszteri elismeréssel 

jutalmazták Heves Város 
Védőnői Szolgálatának 

közösségét.
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További részletek a 12. oldalon

Zöld várossá 
fejlesztik 

Hevest  
Újranyithat 
a strand is



Ismét várják a „Tiszta virágos Hevesért” címre pályázók jelentkezését
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Zöld várossá fejlesztik Hevest 
– Újranyithat a strand is

Az elmúlt két évben tovább erő-
södött Heves turisztikai vonzere-
je. Az alföldi mezőváros ezt annak 
köszönheti, hogy befejeződött a 
31-es főközlekedési út Dormánd- 
Jászapáti közötti szakaszának fel-
újítása, amely Hevest érintette a 
legjobban. Innen már mindössze 
25 kilométerre találni a Tisza-tó 
kiskörei és tiszanánai részét, de 
gyorsan megközelíthető Jászbe-
rény, sőt Gyöngyös és a Mátra, va-
lamint Eger is.

A városban újra erőre kapott a 
híres dinnyetermelés, sőt, az utób-
bi években folyamatosan szilvát, 
cseresznyét, meggyet is telepítet-
tek, melyeket ma már a turisták is 
megkóstolhatnak. Hevesen a város 
jövőbeni gazdaságát a gyümölcs-
termés feldolgozására alapozzák.

Országos 
szőtteskonferencia lesz
A városban elkezdődött az öt kilo-
méter hosszú belterületi, illetve 15 
kilométer hosszú külterületi kerék-
párút építése, amely kapcsolódik a 
Heves-Boconád-Tarnaméra háló-
zathoz. A fejlesztés 450 millió fo-
rintba kerül és 2018 végére feje-
ződik be. Mindez jelentősen erősíti 
majd Hevesen és a környékén a 
kerékpáros turizmust.

A várost a horgászok is kedve-
lik, miután a közeli Alatkán 36 bá-
nyató található, ahol szívesen töltik 
idejüket a pecások.

Ezen a területen lovastanya is 
működik, ahol nemrég több ezer 
vendéggel tartották meg az I. Heve-
si Vágtát, amely a Nemzeti Vágta 
előfutama volt. Hevesen kiemelke-
dő turisztikai látványosság a nagy 
múltú népművészeti és háziipari 
szövetkezet, ahol ma is több mint 
száz dolgozó tevékenykedik és 
készíti a híres hímzéseket, asztal-
terítőket és ruhákat. Az idén au-
gusztus első hétvégéjén itt tartják 
az országos szőtteskonferenciát, 
amellyel tovább öregbíthetik a vá-
ros hírnevét.

A látványosságok közé tartozik 
a különleges sakkmúzeum, ame-
lyet pályázati támogatással egy 
nagyobb épületbe költöztetnek, a 
kiállítást pedig átrendezik. Sokan 
szívesen látogatják a Heves tör-
ténetét bemutató múzeumot is, a 
főtér közepén levő régi kúria épü-
letben.

Zöld várossá fejlesztik
A polgármester nem titkolja, hogy a 
következő években Hevest zöld vá-
rossá kívánják fejleszteni. A sport-
csarnok mellett levő két hektáros 
területen például újabb közparkot 
létesítenek, ahol játszótér, szabad-
téri színpad, sportpálya és pihenő-
hely várja majd az érdeklődőket. A 
munkát elkezdték és a fejlesztést 
2018-ban fejezik be. Az elmúlt év-
ben két műfüves sportpályát is épí-
tettek, az idén pedig ezek számát 
további kettővel gyarapítják.

Sveiczer Sándor arra is utalt, 
hogy az utóbbi időszakban sokat 
változott Heves arculata. Nemrég 
látványos szökőkutat is létesítet-
tek, a látogatók örömére. Úgy is 
mondják, hogy ez a település a kú-
riák és a kastélyok városa volt.

Ezek közül a régi épületek kö-
zül az önkormányzat tulajdonában 
levőket folyamatosan fel is újítják. 
Érdekességként tavaly a helytör-
téneti múzeum kerékpáros túrát 
szervezett a helybelieknek, hogy 
megismerhessék a környezetük-
ben levő kúriákat és a kastélyokat. 
Ezt idén szeptemberben megis-
métlik.

Nagyobb fesztiválokkal is várják 
a vendégeket

Mindezek mellett további tu-
risztikai programokat is szervez-
nek a mezővárosban. Így,  több 
ezer résztvevővel májusban ren-
dezték Alatkán a sikeres eperfesz-
tivált, egy hónappal később pedig 
a Nemzeti Vágta egyik előfutamát, 
a Hevesi Vágtát. Legközelebb au-
gusztus 20-án a hevesi Főtéren, 
a szökőkút mellett tartják a Szent 
István Napot, neves fellépőkkel. 
November közepén pedig Már-
ton-napi mulatság várja az érdek-
lődőket.

Folytatás az 1. oldalról
Köszönet mindazoknak, akik 

az elmúlt hetekben áldozatos, 
kemény munkával mindent 
megtettek azért, hogy a Nemze-
ti Vágta otthonra leljen itt He-
ves-Alatkán, a Kasper Lovasta-
nyán” – hangzott a városvezető 
üzenete.

Bendes Csaba a Nemze-
ti Vágta nevezési- és elővágta 
igazgatója kifejtette, 17 elővág-
tát tartanak májustól augusztus 
végéig, a negyedik ezek közül a 
hevesi helyszín, amely első lá-
tásra megtetszett a szervezők-
nek: a pálya jól vizsgázott ezen 
a napon. 

Szabó Zsolt államtitkár, a 
versengés fővédnöke hangsú-
lyozta, lovas nemzet vagyunk, 
ezért a kormány is a lovas spor-
tot, a lovaglás szeretetének nép-
szerűsítését szorgalmazza.

– Természetesen, a mi csa-
ládunkban is tanítjuk a gyere-
keket lovagolni, tiszteljük az 
állatokat. Ez a lóverseny egy 
olyan rendezvény, ahol a társa-
dalmat meghatározó egyének, 
dolgos emberek találkoznak, 
akik esetleg évek óta nem látták 
már egymást. Izgalom, látvány, 
egész napos program: mintha 
egy nagy agóra lenne, ami erre 
a napra, a versenyre élettel telik 
meg – összegezte országgyűlési 
képviselőnk.

Délután már megtelt nézővel 
a Kasper Lovastanya, a döntő-
be jutott három település – Du-
nakeszi, Bercel, Füzérkomlós 
– szurkolói lelkesen támogatták 
kedvencüket.

A véghajrában Dunakeszi lo-
vasa több lóhosszal győzedel-
meskedett, ezzel megnyerve az 
első Hevesi Vágtát. A második 
helyen Kelemen János (Bercel, 
lova: Detlef), a harmadikon pe-
dig Bak Edina (Füzérkomlós, 
lova: Off Road) lett a befutó.

A Hevesi Vágta leggyorsabb 
három versenyzője indulási jo-
got szerzett a 10. születésnapját 
ünneplő Nemzeti Vágtára.

Szabó Nikolett, aki a felnőt-
tek között nyert My Colt Medál 
nevű lovával, úgy véli, hogy a 
ló és lovasa közötti bizalmi vi-
szony a siker kulcsa.

„Medál hétvégén megmu-
tatta mire képes, ha engedem 
menni az álmaink után. Óriá-
si szerencsém van, mert talán 
megtaláltam a tökéletes után-
pótlást és lesz még egy „Csil-
lához” hasonló lovam.  Nagyon 

boldog, és elmondhatatlanul 
büszke vagyok rá. Egy nap két 
futam-győzelem. Köszönöm 
Medál” – nyilatkozta a vágta 
bajnoka.

Heves lovasa most nem sze-
repelt a legjobban, bár régóta 
versenyzik. Aktuális paripájá-
val öt éves a kapcsolata, főként 
ügyességi versenyeken indul-
nak.

– Minden verseny és szakág 
felkészülési módja más, a vág-
tafutamokra is máshogy kell 
készülni. Itt inkább az állóké-
pességet növeljük a lovaknál. 
Ami benne van gyorsaság, az 
úgyis benne van, nem lehet fo-
kozni. A jó zsoké a lovától jó – 
vallja Horváth István.

A Heves Megyei Önkor-
mányzat nevében Szabó Róbert 
elnök úr 300,000 forint összér-
tékű különdíjat ajánlott fel He-
ves megye három legjobb lo-
vasa számára: 1. Hatvan: Vaka 
István, 2. Heves: Horváth Ist-
ván, 3. Lőrinci: Balogh Márk.

A Kishuszár Vágta hevesi 
előfutamát Mórocz Mercédesz, 
orosházi versenyző nyerte, 
Morcos nevű lovával. Ő jutott a 
budapesti döntőbe. Mercédesz 

2014-ben megnyerte a Nemzeti 
Vágta kishuszár futamát, illet-
ve az Uniqa Lovas Világkupa 
gyermek pónigalopp versenyén 
is kitűnő eredményeket ért el.

Sor került egy kiemelt prog-
rampontra is, mely igazán kü-
lönlegessé tette a rendezvényt. 
Heves megye egyik települése az 
idén ünnepli fennállásának több-
száz éves évfordulóját, ennek 
tiszteletére került meghirdetés-
re egy fogathajtó verseny a 750 
éves Lőrinci város nagydíjáért.

A versenyszám dobogósai: 
1. Dani Marcell (Besenyőtelki 
Hagyományőrző Lovas Egye-
sület), 2. Tóth Alajos (Vámos-
györki Lovas Egyesület), 3. 
Bencsik Imre (Besenyőtelki 
Lovas Egyesület).

A szimultán-ugró verseny-
szám győztese Rell Adrián, a 
gyöngyösi Zsákai Kft. lovasa, 
a korlátugratás bajnoka pedig 
a Hevesi SE versenyzője, Kört-
vélyessy Péter lett, J-Focus 
nevű lovával.

A lovas műsorszámok befe-
jezése után egy tiszteletkör és 
a Hevesi Fúvós Zenekar, vala-
mint a Hevesi Mazsorett Cso-
port látványos műsora követke-

zett, majd a díjátadó ünnepség 
vette kezdetét.

A díjakat, serlegeket és az 
ajándékokat Szabó Zsolt állam-
titkár, térségünk országgyűlési 
képviselője, Sveiczer Sándor 
Heves polgármestere, Bendes 
Csaba a Nemzeti Vágta neve-
zési- és elővágta igazgatója, 
Víg Zoltán Lőrinci város pol-
gármestere, valamint Pálinkás 
Péter Lőrinci város alpolgár-
mestere adták át.

Az előfutamok és a döntő kö-
zött látványos bemutatók bizo-
nyították ló és ember elválaszt-
hatatlan kapcsolatát.

Felvonultak lovashuszárok, 
Hamza Viktória pedig azt mu-
tatta be, milyen elképesztő dol-
gokat lehet elérni egy-egy lónál 
szabadidomítással. A futamok 
között voltak lovasbemutatók, 
ügyességi versenyszámok és fo-
gathajtó verseny is. A helyszínen 
egész napos kézműves bemuta-
tókkal, izgalmas gyermekprog-
ramokkal, koncertekkel vár-
ták az idelátogató vendégeket a 
szervezők, ahol Ofra Inez Mir-
jam, a hevesi Kishuszár Vágta 
dobogós helyezést elért verseny-
zője is énekelt, a Dobroda Zene-
kar húzta el az ebéd mellé valót, 
s mások mellett színpadra állt a 
hevesi Sarkifény Zenei Csoport, 
és a Harmónia ifjú néptáncosai 
is. A napot Deák Bill Gyula kon-
certje zárta.

A lovas tradíciók legnagyobb 
magyarországi ünnepének he-
vesi beharangozója, a Hevesi 
Vágta igazi családi kikapcso-
lódást nyújtott, ahol minden 
korosztály megtalálta a számá-
ra megfelelő szórakozási lehe-
tőséget.

Több ezren voltak kíváncsiak 
az első hevesi elővágtára

Folytatás az 1. oldalról
A Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium fejlesztés- és klíma-
politikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős ál-
lamtitkáraként 2014. június 15-
tel kezdődött meg számára a 
munka. Kinevezése alkalmával 
a Parlament Vadásztermében 
úgy vélekedett, a feladat nagyon 
nagy megtiszteltetés és egyben 
kihívás számára, s arra törek-
szik, hogy mindig alázattal szol-
gálja a nemzetet és Magyaror-

szágot, mert a politikában ez az 
ars poeticája. A tőle telhető leg-
nagyobb energiával igyekszik 
megfelelni a kihívásnak.

Ismert: Hatvan és Heves tér-
ségének még nem volt állam-
titkár rangú politikusa. Szabó 
Zsolt államtitkárságához tar-
toznak többek között az energe-
tikai pályázatok, az Otthon Me-
lege-program, a hulladékgaz-
dálkodás, valamint az Európai 
Mobilitási Hét rendezvényei is.

Forrás: HatvanOnline

Köszönet az egészségügy és a szociális szféra dolgozóinak 

Semmelweis nap városunkban
Folytatás az 1. oldalról
„Minden évben az anyák 

megmentője, Semmelweis Ig-
nác születésnapján emléke-
zünk meg az egészségügyben 
dolgozókról, Heves városában 
immáron a harmadik alkalom-
mal. Tisztelettel adózunk 24 
órán át tartó munkájuknak, ki-
tartásuknak, szaktudásuknak 
és önfeláldozásuknak, hiszen 
az egészség megőrzése a mai 
rohanó, génmanipulált vilá-
gunkban egyre több felada-
tot és felelősséget ró minden 
egészségügyi dolgozóra, akik 
saját nehézségeik ellenére is 
elkötelezetten állnak a rászo-
rulók szolgálatában.

A köszönet azokat is meg-
illeti, akik szociális, valamint 
gazdasági-műszaki területen 
tevékenykednek, biztos hátte-
ret és támaszt jelentve a kol-
légáknak” – emelte ki a pol-
gármester, hozzátéve: a Ma-
gyar Egészségügy Napján 
egy olyan hivatást ünneplünk, 
amellyel a hétköznapok fá-
radtsága, és nem mindig inspi-
ráló feladatai esetenként talán 
kevésbé emelkedett formában 
szembesítenek bennünket, így 
külön öröm, ha valami kiemel-
kedő eseményről, pozitívum-
ról adhatunk számot.

Ez a pozitívum pedig az a 
tény, hogy hamarosan elkez-
dődik az újtelepi orvosi rende-
lő teljes rendbetétele, energeti-
kai korszerűsítése is, amit több 
évtizede várt már a város.

Sveiczer Sándor megkö-
szönte a térség országgyűlé-
si képviselőjének, hogy te-
vékenységével, fáradhatatlan 
segíteni akarásával lehetővé 
tette, hogy ezek a fejlesztések 
realizálódhassanak. Rámuta-
tott: az elért eredmények jól 
példázzák, hogy minden ne-
héznek tűnő helyzetből van 
kiút, hiszen mindannyiunk, a 
járásban élők, és a városlakók 
érdeke is ezt diktálja.

Szólt arról a 3 fő területről, 
amely komoly befolyással 
bír az egészségügyi szolgál-
tatás minőségére: az egyik az 
infrastruktúra, maga az épü-
let, a másik a gépek, beren-
dezések területe, illetve mind 
a szakápoló szakszemélyzet, 
mind az orvosok bére és an-
nak rendezése. Ezzel kapcso-
latban jó irányba mozdulnak 
a folyamatok, hiszen ezen a 
területen határozott előrelé-
pés történt és várható a jövő-
ben is.

Reményét fejezte ki, hogy 
tovább erősödik az egészség-
ügy szakembermegtartó ké-
pessége, hogy a képzett szak-
emberek hazánkban marad-
nak és értünk dolgoznak. Ezt 
a célt szolgálják a kormányzat 
törekvései is, hiszen az orvo-
sokat, az ápolókat, a gyógy-
szerészeket, a szakorvosjelöl-
teket, a mentősöket és a szoci-
ális ágazat dolgozóit is komo-
lyan érintette a bérrendezés az 
egészségügyben.

„Köszönjük Önöknek, hogy 
ezt a nehéz, de hálás, egy 
egész életre szóló szolgálatot 
választották, és hogy hivatásu-
kat itthon gyakorolják” – zárta 
beszédét.

Ezt követően Dr. Szívós Já-
nos főorvos, a hevesi rende-
lőintézet vezetője köszöntöt-

te kollégáit. Méltányolta azt a 
munkát, amit nap mint nap vé-
geznek, és hogy megküzdve a 
nehézségekkel, tudásuk legja-
vát adva szolgálják a betegek 
érdekeit.

Az ünnepségen a méltatások 
mellett – idén első alkalom-
mal – sor került Polgármes-
teri Elismerések átadására 
is, mellyel egyrészt a váro-
sunkban dolgozó védőnők, 
illetve Dr. Szabó János ki-
magasló szakmai munkássá-
gát díjazták.

Alapításának évfordu-
lóját ünnepelte a Magyar 
Védőnői Szolgálat 2017. jú-
nius 13-án, a 102 éve meg-
alakult Országos Stefánia 
Szövetségre emlékezve. A 
Védőnők Napja immár 10 
éve kerül megrendezésre, 
megköszönve reflektorfény 
nélküli, „csendes harcos-
ként” végzett munkájukat 
az anyák és a csecsemők vé-
delmében. Az idén, kiemel-
kedő védőnői tevékenységé-
ért miniszteri elismeréssel 
jutalmazták Heves Város 
Védőnői Szolgálatának kö-
zösségét. Ebben az eszten-
dőben Heves városvezetése 
külön kiemelte és köszön-
tötte a hevesi védőnőket, 
elismerve városunk egész-

ségügyi feladatainak ellátá-
sában végzett sokéves, lel-
kiismeretes és magas szintű 
szakmai munkásságukat.

A Polgármesteri Elisme-
rést Pászti Éva, Garancz La-
josné, Laskainé Czidor Bri-
gitta, Tóthné Balázsi Margit 
és Batkiné Zörög Nikoletta 
védőnők vehették át. Heves 
Város Önkormányzata ne-
vében Sveiczer Sándor pol-
gármester adta át a díszok-
leveleket.

A Családorvos Kutatók 
Országos Szervezetének ve-
zetősége 2016. júniusi hatá-
rozatában alapította meg a 
CSAKOSZ Nívódíjat, olyan 
tagok munkájának elisme-
résére, akik kiemelkedő tu-
dományos, szakmai, okta-
tási eredményeket értek el 
a korábbi évek, évtizedek 
során, de szakmai pályafu-
tásuk még aktív szakaszban 
van. Ezt a díjat a feltéte-
leknek megfelelő, díjazásra 
alkalmasnak talált tagtárs- 
nak évente adják ki. Első íz-
ben 2017 februárjában ítél-
ték oda Dr. Szabó János he-
vesi háziorvosnak.

A díjat és városunk egész-
ségügyi feladatainak ellátá-
sában végzett sokéves, lel-
kiismeretes és magas szin-
tű munkásságát elismerve, 
külön köszönetet érdemelt 
Dr. Szabó János, aki szak-
mai elfoglaltsága miatt nem 
lehetett jelen, a nevében 
kolléganője vette át a dísz- 
oklevelet.

Az est további részében a 
Szubjektív Zenei Műhely 
könnyed dallamokat és ismert 
slágereket tartalmazó koncert-
je szórakoztatta a megjelen-
teket, majd svédasztalos ven-
déglátással köszönték meg a 
térség egészségügyi ellátásáért 
végzett egész éves, áldozatos 
munkájukat.

Semmelweis napon a városvezetés külön megköszönte 
a hevesi védőnők városunk egészségügyi feladatainak ellátá-

sában végzett lelkiismeretes és magas szintű munkáját

Sveiczer Sándor, Heves polgármestere a Turizmus On-
line-nak elmondta, hogy az önkormányzat tervei szerint 
több fontos fejlesztést valósítanak meg a következő idő-
szakban. Így például, pályázati támogatással szeretnék 
újranyitni a strandot, ahol várhatóan kemping is lesz, a 
Vicán-tavat pedig rehabilitálják.

Nemrég látványos 
szökőkutat is létesítettek, 

a látogatók örömére

Három éve államtitkár 
Szabó Zsolt

Dr. Simicskó István honvédel-
mi miniszter a védelmi igazga-
tás napja alkalmából a Honvé-
delemért Kitüntető Cím III. fo-
kozatát adományozta Dr. Tóth-
pál Csabának, a Hevesi Járási 
Hivatal vezetőjének.

A kitüntetést Dr. Földvá-
ri Gábor István a Honvédelmi 
Minisztérium jogi és igazga-
tási ügyekért felelős helyettes 
államtitkára adta át 2017. júni-
us 29-én, a Stefánia Palotában 
megtartott ünnepi állomány-
gyűlésen.

Dr. Tóthpál Csaba 2013 óta 
vezeti a Hevesi Járási Hivatalt, 
egyúttal elnöke a Hevesi Helyi 
Védelmi Bizottságnak.

Kiemelkedő szerepe van a 
Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem BSC-s hallgatóinak vé-
delmi igazgatási képzésében. 

Szakértelmével nagymértékben 
hozzájárul a képzési feladat si-
keres végrehajtásához.

Védelmi bizottsági elnök-
ként meghatározó szerepet ját-
szik a védelmi igazgatási fel-
adatok végrehajtásában.

Forrás és fotó: Heves 
Megyei Kormányhivatal

Heves Város Képviselő-testülete a „Tiszta, virágos Hevesért” cím ala-
pításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelete alapján pá-
lyázatot hirdet, 2017. augusztus 31-i benyújtási határidővel. A sikeres 
kezdeményezésnek köszönhetően 2015-ben 13, tavaly pedig már 22 
hevesi ház falára került ki a cím birtoklását igazoló plakett.

Az idén is várja a „Tiszta, virágos Hevesért” cím elnyerésére pályá-
zók jelentkezését Heves Város Önkormányzata. Sveiczer Sándor pol-
gármester tájékoztatása szerint az első ízben 2015-ben adományozott 

cím odaítélésével a település vezetése a tiszta, gondozott városkép ki-
alakítását és fenntartását szeretné elérni, és ezzel az elismeréssel a 
lakosságot is ösztönözni környezetünk szépítésére.

Csatlakozzunk minél többen a városszépítő akcióhoz! A részletes 
pályázati felhívás, valamint a pályázati adatlap letölthető a www.heves.
hu-ról, illetve az Önkormányzati Hivatalban átvehető. A pályázatokat az 
Önkormányzati Hivatal Stratégiai Irodájára kell benyújtani személyesen, 
vagy postán megküldeni augusztus 31-ig.

Miniszteri kitüntetés a Hevesi 
Járási Hivatal vezetőjének

Szabó Nikolett Dunakeszi 
képviseletében nyerte a Hevesi Vágtát

Hamza 
Viktória

A díjátadás 
pillanata
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A tisztelet és a megbecsülés 
hangján szóltak a katedrán 
dolgozókról, és elismerték 
Heves legkiválóbb pedagó-
gusait.

A p e d a g ó g u s n a p -
ról évek óta nem 
csupán a diákok 
emlékeznek meg 
városunkban. He-

ves Önkormányzata az idén is 
megköszönte a gyermekeinket 
nevelők áldozatkész munkáját, 
azt, hogy néha az elvárásokon 
túlhaladva teljesítik feladatai-
kat, és a megfelelő irányba terel-
getik a felnövekvő nemzedéket.

A Heves Városi Sport-és Ren-
dezvénycsarnokban megrende-
zett ünnepségen Makó Nándor 
alpolgármester és Ballagó Zol-
tán tankerületi igazgató köszön-
tötte a megjelent pályatársakat, 
a közoktatásban dolgozókat és 
a munkájukat segítő kollégákat.

„A tudás mindig egy erős 
tőke az emberek kezében, s 
így van ez most is, mikor en-
nek jelentőségét tovább növeli 
az ország nemzetközi szintű fo-
kozott megmérettetése, a világ 
változásaira való reagálni tudás 
megnövekedett követelménye. 
Mindezért fokozott felelősség 
nehezedik a pedagógusokra, 
akiknek ezt a tudást közvetíteni 
kell. Hatalmas feladat ez, ami 
előtt illik meghajolni.

Egy egészséges iskola nem-
csak tudásgyárként viselkedik, 
hanem érzelmileg befolyásol, 
társadalmilag hasznos viselke-
dési mintákat és közösségtu-
datot táplál a gyerekekbe. He-
ves város vezetése prioritásként 
kezelte és kezeli a jövőben is a 
helyi oktatás helyzetének javí-
tását és a felnövekő nemzedék 
neveltetésének alakulását, jö-
vőjének formálását”- hangzott 
el az est folyamán.

Az oktató-nevelő munka 
szépségeiről és nehézségeiről 
szóló köszöntők után a peda-
gógusnapi elismerések, szol-
gálati emlékérmek átadására, 
valamint a gyémánt- és arany-
diplomás nevelők méltatására 
került sor.

Az Eötvös József Reformá-
tus Oktatási Központ kitün-
tetettjeinek, Svoóbné Lénárt 
Ágnes igazgatóhelyettesnek 
és Ballagó János földrajz sza-
kos tanárnak Strausz Erika, az 
intézmény igazgatóhelyettese 
nyújtotta át a díszokleveleket.

A Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola igazgatója, 
Bódor Istvánné gratulált Kecs-
kés Tamásné tanítónak, aki je-
lenleg 1. osztályosokat vezet be 
az iskolai életbe.

A KLIK tankerületéhez tar-
tozó oktatási intézmények dol-
gozóit Ballagó Zoltán tankerü-
leti igazgató köszöntötte, a He-
vesi József Általános Iskolából 
Besenyeiné Györke Melinda és  
Gálné Fülöp Ágnes általános 
iskolai tanítók munkáját emelte 
ki. Elismerést érdemelt a Kör-
zeti Tagiskola munkatársainak, 
Fehér Andreának és Sándor Ist-

vánnak a hosszú évek alatt vég-
zett oktató-nevelő munkája is. 
A Zeneművészeti Tagiskola kö-
zösségének javaslatára, Csuhai 
Gábor szintetizátor-keyboard 
szakoktató térhetett haza dí-
szoklevéllel.

A Heves Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Hevesi Tagintéz-
ménye képviseletében Balla-
gó Zoltán adta át az elismerést 
Nagy Jánosné fejlesztő gyógy-
pedagógusnak.

A Benedek Elek Általános 
Iskola és Speciális Szakiskola 
dolgozójának, Szabó Éva tanu-
lásban akadályozottak szakos 
gyógypedagógusnak szintén 
Ballagó Zoltán igazgató gratu-
lált a kitüntetéshez.

A Heves Városi Óvodák és 
Bölcsőde Közoktatási Intéz-
mény bölcsődéjében és tagó-

vodáiban dolgozó munkatársak 
Makó Nándor alpolgármester-
től vehették át az elismerést. A 
Csoda-Vár Tagóvodából Mi- 
hicsné Lengyel Adrienn óvoda-
pedagógus, a Bölcsőde Tagin-
tézményből pedig Tribik Gézá-
né csecsemő- és kisgyermek-
nevelő munkáját jutalmazták 
díszoklevéllel. A Harmatcsepp 
Családi Bölcsődében dolgozó 
Sallai Beáta szintén a kitünte-
tettek sorát gyarapította.

Heves alpolgármestere kö-
szöntötte az EJROK két, Pe-
dagógus Szolgálati Emléké-
remben részesülő munkatársát: 
Acsánné Perlaki Ágnes nép-
művelő-könyvtárost, és Einer 
Ferenc mérnöktanárt, valamint 
Pataki Julianna és Divinyi Már-
tonné aranydiplomás és Fehér 
Lajosné gyémántdiplomás pe-
dagógusokat. 65 évvel ezelőtt 
szerezte meg tanári végzettsé-
gét, ezáltal vasdiplomát kapott 
az ünnepségen Laczkó József-
né, Veres Istvánné, Holló Jó-
zsef nyugalmazott igazgató és 
Barcsik János nyugalmazott, 
címzetes igazgató, aki az egri 
Líceum épületében vehette át 
kitüntetését.

Pedagógusait köszöntötte a város

Több mint 24 milliós rendkívü-
li támogatást kapott Heves Város 
Önkormányzata egy június vé-
gén nyilvánosságra hozott döntés 
nyomán. Településüzemeltetési 
teendők mellett jut belőle óvodai 
és gyermekétkeztetési feladatok-
ra, egészségügyi alapellátásra és 
kulturális teendőkre is.

Érdeklődésünkre Sveiczer 
Sándor hevesi polgármester el-
mondta: az összeghez kapcso-
lódó feladatok több területet 
érintenek.

– A kormányzati támogatás 
jelentősebb részét településüze-
meltetési feladatokra fordítjuk, 
de óvodai, gyermekétkeztetési 
feladatok ellátására, illetve töb-
bek között egészségügyi alap-

ellátásra és kulturális teendők-
re is jut a pénzből – emelte ki a 
városvezető.

A tíz, ebben a döntési kör-
ben futó Heves megyei telepü-
lés sorában városunknak jutott 

a legnagyobb összeg. Országos 
szinten 115 település igényeit 
támogatta a kormányzat, össze-
sen mintegy 1,1 milliárd forint 
értékben, vissza nem térítendő 
formában.

411 büntetés-végrehajtási 
felügyelő fejezte be tanul-
mányait és tett sikeres zá-
róvizsgát, közöttük a heve-
si állomány tagja is, közel 
harmincan. Az Adyligeti 
Rendészeti Szakgimnázi-
umban megtartott kibocsá-
tó ünnepségen Dr. Kontrát 
Károly miniszterhelyettes 
köszöntötte a résztvevőket. 
A most végzett – városunk-
ból érkező - állományi tagok 
nagyrészt az egri intézetben 
szerezhetnek gyakorlatot a 
hevesi börtön megépüléséig.

 Ma egész Euró-
pában a rend 
a legfonto-
sabb közössé-
gi érték, és a 

kormány elkötelezett polgárai 
biztonságának védelme iránt 
- közölte a Belügyminisztéri-
um parlamenti államtitkára a 
Pest megyei Remeteszőlősön, a 
büntetés-végrehajtási felügye-
lőképzésen végzettek kibocsátó 
ünnepségén.

Kontrát Károly köszöntőjé-
ben azt mondta, hogy a most 
végzettek hozzájárulnak Ma-
gyarország rendjének megőrzé-
séhez és a társadalom biztonság- 
érzetének fenntartásához. Hoz-
zátette, hogy most több mint 
400 büntetés-végrehajtási fel-
ügyelő fejezte be tanulmányait a 
férőhelybővítési program kere-
tében indított képzésen, de ösz-
szesen 2500 hivatásos felügyelő 
kerül majd be a rendszerbe.

Új börtönök épülnek
Az államtitkár szólt arról, a kor-
mány célja, hogy a börtönök-
ben tapasztalható túlzsúfolt-

ság megszüntetésére új bünte-
tés-végrehajtási intézetek épül-
jenek, ezáltal a szervezet meg-
feleljen minden jogszabálynak 
és uniós előírásnak. Kontrát 
Károly közölte: a korábbi bal-
oldali kormányok leépítették a 
büntetés-végrehajtási intézetek 
munkalehetőségeit, és lehetővé 
tették, hogy az elítélteknek ne 
kelljen dolgozniuk.

Életpálya
Az államtitkár kitért arra, hogy 
kiemelkedő vívmány a 2015-től 
életbelépő rendészeti életpálya 
is, amely a biztos jövőkép és a 
kiszámítható előmeneteli rend-

szer mellett meghozta a megér-
demelt anyagi megbecsülést a 
szakterület dolgozóinak. 

A Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnokságának 
közlése szerint az új börtönök 
leendő munkatársainak tobor-
zását tavaly indították el, eddig 
több mint hatezren jelentkez-
tek. Az idén januárban 475-en 
kezdték meg tanulmányaikat a 
budapesti és a nyíregyházi kép-
zési helyszínen, és 411-en tet-
tek sikeres szakmai vizsgát.

A Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnoksága (BVOP) 
korábban arról tájékoztatott, 
hogy a börtönépítéssel kapcso-

latos közbeszerzési eljárás je-
lenleg is folyamatban van. A 
tervezett börtönépítési folyamat 
ütemezetten valósul meg, vár-
hatóan a 2017-től 2018-ig tartó 
időszakban, Hevesen is.

Simon Tamás bv. őrnagy el-
mondta, hogy az új intézet He-
vesen az Arany János utca vé-
gén 500 fő befogadására lesz 
alkalmas, valamint 250 új mun-
kahelyet fog teremteni. Ezekre 
a munkákra a környékből bárki 
jelentkezhet.

A hevesi állományi 
tagok Egerben szerez-
hetnek gyakorlatot
A sikeres vizsgát tett hallgatók 
büntetés-végrehajtási felügyelő 
OKJ-s bizonyítványt kapnak, 
valamint egy olyan biztos meg-
élhetést garantáló beosztást, 
amely hosszú távon, kiszámít-
ható módon biztosít munkale-
hetőséget.  A most végzett – vá-
rosunkból érkező - állományi 
tagok nagyrészt az egri intézet-
ben szerezhetnek gyakorlatot 
a hevesi börtön megépüléséig. 
Nyíregyházán januárban 26 fő 
kezdte meg az iskolát. Ők sike-
res elméleti és gyakorlati vizs-
gát tettek július hónapban – tet-
te hozzá Simon Tamás.

A büntetés-végrehajtás to-
vábbra is várja azok jelentke-
zését, akik a szervezetben sze-
retnének dolgozni. Jelentkez-
ni személyesen az ország több 
pontján működő toborzó iro-
dákban lehet, illetve a tobor-
zas@bv.gov.hu e-mail címen. 
Az érdeklődők hétköznapokon 
a 06-1-301-8150-es telefonszá-
mon is kérhetnek információt a 
toborzással kapcsolatban. 

Hamarosan véget ér a járási hivatal 
egykori épületének bontása 

A hevesi toborzó irodában is 
várják még a jelentkezőket!

Új parkolók iskolakezdésre 

Heves Város Önkormányzata, 
mint a Fő út 10. szám alatti in-
gatlan tulajdonosa, a közelmúlt-
ban arról döntött, hogy elbontja a 
járási hivatalnak, illetve a főszol-
gabírói hivatalnak korábban helyt 
adó ingatlant, mely tevékenysé-
get a kivitelező kizárólag hétköz-
napokon reggel 8 és délután 16 
óra között végez el.

A bontási területen a vállal-
kozó 2017. június végétől au-
gusztus 15-ig végez munkála-
tokat, ennek során két ütemben 
elbontja az ingatlanon álló épüle-

tet, valamint ártalmatlanító hely-
re szállítja az építési-bontási hul-
ladékot. Eközben köteles a mun-
katerület megfelelő lezárásáról 
gondoskodni, különös tekintettel 
arra, hogy az ingatlan közforgal-
mú út mellett helyezkedik el, a 
közvetlen szomszédságában la-
kóház és udvar található, azt pi-
henőövezet határolja.

Heves város polgármestere a 
nyugalom megzavarására alkal-
mas munkavégzés miatt a kör-
nyéken élők és dolgozók szíves 
elnézését és megértését kéri.

A mart aszfaltborítású parkoló 
megépítésével az általános is-
kola reggeli és délutáni parkolási 
problémáit szeretnénk enyhíte-
ni, kulturáltabbá tenni, valamint 
olyan forgalmi rendet kialakítani, 
ami a jelenleginél nagyobb biz-
tonságot jelent a gyermekek és 
az arra közlekedők számára is 
– mutatott rá Kovács István kép-
viselő. Hozzátéve: „Ez a fejlesz-
tés lehetővé teszi azt, hogy az 
iskola mellett több parkolóhelyet 
alakítsunk ki arra a célra, hogy a 
reggeli és délutáni órákban ké-
nyelmesen meg lehessen állni, 
a gyerekek biztonságosan tud-
janak ki- és beszállni a jármű-
vekbe. A jövőben tehát könnyeb-
bé válhat a reggeli és a délutáni 
parkolás a pedagógusok, illetve 
mindazok számára, akik autóval 
szállítják gyermekeiket az okta-
tási intézménybe.”

A szóban forgó beruházás 
mellett jelen pillanatban is nagy-
szabású kátyúzási munkálatok 
zajlanak a településen – emelte 
ki a Városfejlesztési Bizottság 
elnöke, a munkálatok koordiná-
tora. Mint mondta, Heves vá-
rosában több parkolófejlesztés 
történt az utóbbi hónapokban. – 
Igyekszünk minden olyan részt, 
területet rendbe tenni, mely a 
lakosok számára járhatatlan 
és esztétikai szempontból sem 
megfelelő, rombolja a városké-
pet. Ennek tükrében a jövőben 
folytatni szeretnénk az út- és 
járdakarbantartási munkálato-
kat, mindemellett újabb parkolók 

építését tervezzük – szögezte le 
a képviselő.

Hamarosan elindul 
az Erkel-parkoló 
beruházás is
A közeljövőben megoldódnak a 
parkolási nehézségek a Heve-
si Járási Földhivatal mellett. Az 
önkormányzat munkatársai már 
elvégezték az ehhez szükséges 
talaj-előkészítési munkálatokat. 
Sveiczer Sándor polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy minden 
egyes beruházásnál, felújításá-
nál figyelembe veszik a lakos-
sági igényeket, jelzéseket. Ennek 
tükrében szükség volt a férőhe-
lyekre, hiszen a földhivatalban 
ügyet intéző autósok rendszerint 
parkolási gondokba ütköztek. Itt 
több mint tíz új parkolót alakíta-
nak ki, mely kezeli az évek óta 
fennálló problémát.

Az Erkel Ferenc utcai sze-
mélygépkocsi parkoló építését 
illetően is döntés született a gré-
mium júniusi soros ülésén. He-
ves Város Önkormányzatának 
2017. évi költségvetése bruttó 
15 millió forintot irányzott elő a 
beruházás megvalósítására. A 
parkoló építéséhez szükséges 
hatósági engedélyekkel az ön-
kormányzat már rendelkezik. A 
munkálatok még a nyár folyamán 
elindulhatnak, hiszen a képvise-
lő-testület döntött a vállalkozási 
szerződés aláírásáról – tájékoz-
tatott a városvezető.

A Benedek Elek Általános Is-
kola diákjai is jobb körülmé-
nyek között tornázhatnak.

Június 16-án újabb meg-
szépült tornatermet adtak át 
Hevesen, így a jövő tanévtől 
a Hevesi József Általános Is-
kola diákjain kívül, a Bene-
dek Elek Általános Iskolá-
ban tanuló gyerekek is fel-

újított teremben végezhetik 
majd a testnevelés órák gya-
korlatait.

A tanévzáró ünnepséggel 
egybekötött átadón az intéz-
mény vezetőjén kívül, Makó 
Nándor alpolgármester és 
Ballagó Zoltán tankerületi 
igazgató is köszöntötte a meg-
jelenteket.

Újabb tornatermet újítottak fel

John Deere traktort 
vásárolt Heves városa

A nyár derekán a hevesi önkormányzat, pontosabban 
a Városgondnokság munkatársainak jóvoltából befeje-
ződtek a Benedek Elek Általános Iskola mellett találha-
tó területen az új parkoló építési munkálatai. Hamaro-
san megoldódnak a parkolási nehézségek a Földhivatal 
szomszédságában és az Erkel Ferenc utcában is. 

Közel 25 milliós támogatást 
kapott önkormányzatunk

Újabb 411 börtönőr kezdi meg szolgálatát 

Továbbra is zajlik 
a hevesi börtönőr-casting

Az ISKOLA IDEJÉN TELJES FIZETÉST, térítésmentes szállást, ked-
vezményes étkezési lehetőséget és utazási költségtérítést biztosít a 
büntetés-végrehajtás.

A különböző álláshelyek betöltésénél elsősorban a helyi, illetve a 
térségben élő lakosság jelentkezésére számítanak. A felvételi eljárás 
és a tájékoztatás helyben történik.

A HEvEsi tObOrZóirOdA ElÉrHEtősÉgEi A kövEtkEZők:
Cím: 3360 Heves, Zrínyi u. 2.

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

Web: www.bv.gov.hu
Ügyfélfogadás ideje: hétfő – szerda: 07:30 – 16.00, 

csütörtök: 7.30 – 18.00, péntek: 7.30 – 13.30

Egy 175 lóerős John Deere traktor 
szolgálja mostantól Heves város 
lakóit. Az erőgép sok feladatot el-
lát majd a településen.

- Újabb mérföldkőhöz érkezett 
településünk - mondta Sveiczer 
Sándor polgármester, miközben 
bemutatta a város új szerzeményét.

A 175 lóerős John Deere trak-
tor nagyban segíti majd a munka-
végzést, legyen szó fölművelésről, 
hó- vagy ároktakarításról, vagy ép-
pen az utak karbantartásáról.

Heves Város Önkormányza-
ta a 2017. évi költségvetésben a 
START közmunka program pályá-
zati forrásból 14 millió forint külö-
nített el erre a célra, az önkormány-
zat által használt 46 ha földterület 
megművelését szolgáló mezőgaz-
dasági erőgép beszerzésére. 

- Ezzel az erőgéppel nem 
csak az önkormányzat haszná-
latában lévő 46 ha földterületet 
és az 5 ha iparterületnek szánt 
termőföldet tudjuk megművelni, 
hanem rendben tudjuk tartani az 
önkormányzat tulajdonát képe-
ző mezőgazdasági utakat, illetve 
a gép alkalmas rézsű, valamint 
nagy zöld területek karbantar-
tására is. Ezeket a feladatokat 
nyilvánvalóan olyan mezőgazda-
sági erőgépre felfüggesztett esz-
közökkel lehet majd elvégezni, 
amelyeket a későbbiek során kell 
beszerezni – szögezte le a város-
vezető.

A mostani gyarapodás is iga-
zolja Heves város gazdasági nö-
vekedését és további fejlődését – 
tette hozzá. 

Hevesen korszerűbb lett a 
Hevesi József Általános Isko-
la tornaterme. A többi iskola-
épület jórészt már megújult 
a városban, itt pedig a torna-
terem felújításával indult a 
több lépcsősnek ígért munka 
a korszerűsítést illetően. 

A tornaterem elhasználódott: a 
tető beázott, a falak mállottak, 
az üvegtégla ablakok kitöredez-
tek, a parketta mozgott, felpú-
posodott.

A tornaterem megújulása 
2016 augusztusában kezdő-
dött. Heves önkormányzata a 
töredezett üvegtéglákat modern 
műanyag ablakokra cserélte. 
Az Egri Tankerületi Központ 
ezután 7,5 millió forintos be-

ruházással teljesen felújította 
a tornatermet. A fejlesztés ma-
gába foglalta a tetőszigetelés 
javítását, a szellőző ablakok 
cseréjét, a terem teljes festé-

sét-mázolását. A régi balesetve-
szélyessé vált parketta helyett 
új sportpadlót kapott a terem. A 
munkálatok április utolsó nap-
ján fejeződtek be. Szabó Zsolt 

államtitkár szerint folytatódik 
a rendbetétel. Az 52 éves intéz-
mény lényegében a felépítése 
óta nem kapott felújítást. 

Az itt tanuló gyerekek több 
műsorszámmal emelték az ün-
nep hangulatát: volt cigányhim-
nusz, rögtönzött zumbaóra, kó-
rusízelítő és néptáncbemutató is. 

Példaértékű az állam és az ön-
kormányzat összefogása a hevesi 
köznevelési intézmények fejlesz-
tésében. Ennek a gyümölcsöző 
együttműködésnek haszonélve-
zői az iskolák és a bennük tanuló 
gyermekek, hangzott el az ünne-
pi beszédek között. Heves iskola-
épületei a város életében fontos 
szerepet játszanak, ezért minden-
képpen megérdemlik a moderni-
zációt, hangsúlyozta Szabó Zsolt.

Elkezdődött a Hevesi József Iskola rendbetétele

Fél évszázada nem történt 
felújítás az intézményben

A képen balról: Makó Nándor alpolgármester, 
Szabó Zsolt államtitkár, Ballagó Zoltán tankerületi igazgató 

és Szabó Imre Tiborné intézményvezető 

Makó Nándor alpolgármester 
és Ballagó Zoltán tankerületi 
igazgató köszöntötte 
a megjelent vendégeket
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Nekrológ: Horváth lászló halálára
Élt 76 évet (1941-2017)

Különös ember, különös 
sorsa ért véget Heve-
sen, akit csak Hógolyó-

nak hívtak. Én annak a fiatal, szi-
kár, de izmos magas, vállas fia-
tal férfinek, Lacinak az idézését 
vállalom, aki most úgy 78-79 év 
körüliként, igen gazdagon hagy-
ta itt ezt az árnyékvilágot. Legen-
dák övezték.

Az én drága Édesapám is 
komoly szereplője a – Lackó, 
Lacus, László – Lacikám életé-
nek. Ugyanis amikor 1963-ban 
kiszabadult – az amnesztiával 
– a Kádár börtönéből, akkor 
vitte el ezt a fiatal fiút a Csődöristállóba. 

Ott, Molnár Ferenc csődörös istállóvezetőnek 
ajánlotta istállófiúnak szívesen őt.

Ferikém vegye pártfogásába és nevelje, tanítsa 
ezt az árvát – Séda Pista fiát. Apám jól ismerte Sé-
dát – talán vett is tőle lovat – aki lókupec volt és 
járta az országot, természetesen járt itt Hevesen 
is. Így maradt utána ez a fiú. Talán a Nagymamá-
jánál(?!).

Amikor én, mint segédmunkás hazalátogattam 
Édesanyámékhoz, Ők már a Bajcsy-Zsilinszky u. 
63-ban laktak. Még állt a Nagylajos kocsmája, 
ami a Sakkmúzeum mögött volt a C.B.A. helyén. 
Ide járt Németh Lajos bátyám is, mármint a Fra-
di szertárosa, fiatalon naccságos úr volt és Édes-
apám legjobb barátja. A feleségét Vilmának hívták 
– igaz én csak lóháton láttam a császi határban 
messziről. Ők ketten voltak a Maczky Levente ke-
resztszülei.

Egy alkalommal épp Lajos bátyámmal találkoz-
tam és meghívott egy fröccsre, s ott találkoztunk 
Horváth Lacival is. Egy ideig hármasban beszél-
gettünk. Főleg Keresztapám beszélt – hihetetlen 
gyorsan beszélt, szinte darálta a szavakat – mi meg 
vakkantgattunk olykor, amikor Ő kifogyott a szó-
ból. Azután Lajos bátyó elment, s ekkor kezdődött 
egy furcsa párbaj kettőnk között.

Azt mondja Laci: Figyelj Venti – ez a Levente 
beceneve, de a hevesiek sokféleképpen mondták: 
Benti, Lenti, Levi stb. – igyunk inkább pálinkát, 
mert a fröccs nagyon egy híg pia, ettől sokat kell 
kijárni vizelni, meg itt nagyon jó a pálinka, nem 
vizezik.

Jó, igyunk.
Hozok is én 2 felest – így Lacim.
Azután elkezdtünk beszélgetni és iszogatni, illo-

gatni. Én is hoztam két felest. A későbbiekben egy-
re hevesebb beszélgetés alakult ki kettőnk között. 
Dicsekedtünk, hogy kinek milyen nője van, volt, 
lesz?, ki keresett többet? Kinek mije van?

Lacinak akkor már beindult a kiscsirke üzlete, - 
vagy ez később volt? – de talán lovakkal kezdett?!, 
mert azokhoz értett igazán. Megtanulta a Csődö-
ristállóban a Gazdától, Molnár Feri bácsitól.

Édesapám odajárt Feri bátyámhoz, mert a ló 
volt a mindene. Nyíregyházi huszár volt, s erre ha-
láláig büszke volt. Odajárt beszélgetni, lovagol-
ni, sakkozni. Ott sakkoztak Lacival, s ezek komoly 
nagy játszmák voltak. (Talán Lenin és Bogdanov 
sakkjátszmájáról szól Gorkij villájában, Capri szi-
getén.)

A börtönévek igencsak próbára tették Maczky 
Béla fizikumát, idegeit, lelki nyugalmát, így néha 
sakkozás közben elbóbiskolt, s amikor felriadt 
megkérdezte Horváth László fiatal csődörös ba-
rátját:

– Most ki jön? Melyikünk lép?
– Béla bácsi jön!
– Jó. Akkor, ha megengeded kedves Lacikám 

én most felállítom úgy a táblán a figurákat, ahogy 
azok voltak az elbóbiskolásom előtt. S azután 
Apám visszarendezte a sakkfigurákat, úgy amint 
hagyta. Ezen Laci mélyen elgondolkodott és pe-
relt, mondta a magáét. Apám viszont a Kőszegi 
Katonaiskolában – mint annyi mindent – sakkozni 
is jól megtanult. Táncolni, célba lőni, zongorázni, 
festeni. A barátság persze csak erősödött kettőjük 
között, mert Laci is érezte az Apám tudását, nagy-
szerűségét, szeretetét. Ezért lett kéretlenül is test-

őre a „horthysta katonatisztnek” 
Maczky Bélának. 

Abban az időben Édesapám 
már csak kávét ivott, de azt na-
gyon sokat. Ittam én már eleget, 
igyon most már más is. Ez volt 
a szavajárása. Söpörtem eleget, 
söpörjön már más is … énekelte 
szépen zengő bariton hangján. A 
kávéról és a cigarettáról nem tu-
dott lemondani.

Úgy is halt meg. A kávéfőzőjét 
csavarta be és akkor kapta az in-
farktust. Arcra bukva találta meg 
Édesanyám a konyha kövezetén, 
amikor hazajött a templomból. 

Égett a villany, szólt a rádió és égett a gáztűzhe-
lyen a láng. Anyám riadtan futott az orvosért.

Doktor Úr jöjjön gyorsan, legyen szíves, mond-
ta drága barátomnak – Kovács Gyurkának –, rosz-
szul lett az Uram. Meg kéne nézni.

Anyám biciklivel, Gyurka autóval érkezett és 
hamarabb. Megállapította Apám halálát!

Terikém! Béla bácsi már régen halott lehetett, 
amikor maga hazaérkezett. 

Az lehet Doktor Úr, mert úgy megijedtem ami-
kor megláttam, csak mint a bolond rohantam Ma-
gához.

Terikém jöjjön, tegyük föl ide az ágyra. Aztán 
majd én intézkedem. Ne menjen el idehazáról, jön-
nek Béla bácsiért és elviszik a gyászhuszárok a te-
mető kápolnájába. (Ez 1979-ben volt.)

Kerek László igazgató úr is őriz egy történetet 
a Horváth László tanulóról. Mint kisiskolások a 
Remenyikben játszottak, künn az udvaron. Szünet-
ben azzal az igazi gumilabdával fociztak, amit Ke-
rek Laci kapott a szüleitől születése napjára. (Ez 
1955-ben történt.)

Ekkoriban ez nagy szó volt, mert az akkori gyer-
meké a mi labdánk, a rongylabda volt. A csodás 
gumilabda beleesett az udvaron lévő kútba. Be-
csöngettek. Lacikám, a Kerekéké, elkezdett keser-
vesen bőgni, könnyezni, sírdogálni a fájdalomtól. 
Majd bementek az órára. Horváth Laci pedig el-
kezdett azon gondolkodni, miként tudná kiszedni a 
lasztit a kútból. A sapkájára kötözött madzaggal 
kezdte a halászást. Hogy, hogy nem, sikerült kihúz-
ni a labdát és amikor ismét kijöttek a szünetre Ke-
rek Lacikáék, Horváth Laci a háta mögé rejtve az 
ingébe a labdát, odaállt Kerek Lacika elé.

Na mit adsz, ha visszaadom a focilabdádat?!
Hát nem tudom, mit is adnék?
Nesze-e, itt van he.
Nagyon megörültem. Jószívű gyerek volt az az 

egy biztos a Horváth Laci.
Én a magam részéről azt tudom megerősíteni, 

számtalanszor hívott, menjünk el vele Kisköré-
re halat enni, vacsorázni. Ezeket a meghívásokat 
nagyon ünnepélyesen intézte. S amikor kivitt oda 
minket – Édesanyám, Péterfy Gizella akkori fele-
ségem, Tóth Zsiga és felesége Judit – már szépen 
meg volt terítve 8-10 személyre. Ez 1986-ban tör-
ténhetett, mert akkoriban festette Gizi Kontra Gyu-
la kérésére a Házasságkötő falára a Triptichonját.

Horváth László Hógolyó nagyszerű és különös 
figurája volt Heves városának. Sajnos, a temetésé-
re nem jutottam el. Számtalan elfoglaltságom adó-
dik nap mint nap. Szabados Árpád temetésére sem 
jutottam el, pedig Ő osztálytársam, kollégám volt, 
talán a barátomnak is mondhatom, mondhattam. 
Molnár Kálmánén ott voltam. „Arat a halál” szok-
ták mondani az öregek. Én bevallom szerettem, be-
csültem ezt az embert, Hógolyót. 

Már csak azért is jólesik rágondolni, mert az én 
nehézsorsú, egyenes, hajlíthatatlan, gerinces, drá-
ga jó Édesapámat testőrként őrizte a legnehezebb 
időkben, ezt ne felejtsük el!!!

Isten adjon megnyugvást és örök életet Horváth 
László uramnak, akit csak Hógolyónak hívtak.

Nyugodjál békében Lacikám, Jézus, Mária, 
Szent József nevében.

Heves, Maczky-Ház 2017. 07. 17.
Tisztelettel: Kő Pál

Kossuth-díjas szobrászművész
Nemzet Művésze

„Mélységes mély a múltnak kútja.”
Thomas MannTanuszoda épül Hevesen

Folytatás az 1. oldalról
A Nemzeti Köznevelé-

si Infrastruktúra Fejlesztési 
Program immár második üte-
me segítségével nyílik erre 
lehetőség. A tanuszoda-fej-
lesztések előfeltétele, hogy 
az érintett önkormányzatok a 
fejlesztés helyszínéül szolgá-
ló ingatlanokat ingyenesen az 
állam tulajdonába adják; en-
nek megfelelően a kormány 
felhívja a nemzeti fejlesztési 
minisztert, hogy kezdje meg 
a tárgyalásokat az érintett ön-
kormányzatokkal a szükséges 
ingatlanok tulajdonjogának 
átruházása érdekében.

2018-ban tanuszoda-fej-
lesztésre legalább 10,4 milli-
árd forint az ország rendelke-
zésére álló keret, most 26 te-
lepülés szerepel a listán, köz-
tük tehát Heves.

„A kormány olyan sport-
fejlesztési beruházást valósít 
meg az ország távoli vidékein 

is, amire az elmúlt évtizedek-
ben nem volt példa. Ez a beru-
házás a jövőnek szól. Minden 
gyermeket egyenlő esély illet 
meg, és biztosítani kell a le-
hetőséget arra, hogy a tanulók 
egészséges felnőtté váljanak. 
A beruházás teljes egészében 
kormányzati forrásból jön lét-
re, a helyi önkormányzatok-
nak nem kell önerőt a prog-
ramhoz hozzátenniük. A fel-
épített uszodát az állam fogja 
üzemeltetni.

Heves Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
másfél hónappal ezelőtt meg-
hozta döntését az építkezés-
hez szükséges területtel kap-
csolatban, ami már rendelke-
zésre is áll.

A létesítményben az isko-
lai úszásoktatás mellett a vá-
ros és a környék lakói is spor-
tolási lehetőséghez jutnak” 
– emelte ki Sveiczer Sándor 
polgármester.

KépünK illusztráció.

Júniusi aláírások 
Indulhatnak a fejlesztések
Mintegy 1,9 milliárd forint értékben került aláírásra támo-
gatási szerződés a Magyar Államkincstárral ez év júniusá-
ban. A pályázatok elnyerését követően újabb állomáshoz 
érkezett a város fejlesztése a megyei területfejlesztési for-
rásokból.

A 
rendkívüli összegből jut a szakképzésre, munkahely- 
teremtésre, energiahatékonyságra, szabadidő-sport 
infrastruktúra létesítésre, intézmények megújítására, 
valamint turisztikai látnivaló létrehozására. A követ-
kező hónapokban a fejlesztések ténylegesen, fizikai 

értelemben is elindulnak. Az aláírást követően folyamatosan ér-
keznek a megvalósításhoz szükséges előlegek, így folytatódhat a 
város jövőjének építése. A projektek 100%-os mértékben támoga-
tásból valósulnak meg, tehát saját forrást nem igényelnek. 

Emlékezés: több mint 100 éves 
az Anna-telepi kereszt 

Több mint száz éve áll az az andezittufa kereszt Heves kül-
területén, az Anna-telepen, melynél Anna nap környékén a 
katolikus egyház hívei minden évben megemlékezést tarta-
nak. Idén július 22-én várták az érdeklődőket és a híveket 
erre a hagyományos programra. A megjelenteket Nagy Ist-
ván plébános köszöntötte. 

A
z Anna-telepi ke-
reszt különösen 
kedves az egykor 
ott élő emberek 
számára, egyben 

fontos színtere Heves múltjá-
nak. Ennek egyik bizonyítéka, 
hogy 2013. július 27-én ünne-
pelték a feszület 100 éves fenn-
állásának évfordulóját, ahol a 
harang az építtetők lelki üdvé-
ért is megszólalt.

Heves túlnyomórészt katoli-
kus lakossága igényelte a leg-
nagyobb közösségi színtereken 
kívül, szűkebb közösségi és 
családi, vallási objektumok lét-
rehozását. Az utóbbi két évszá-
zadban 24 út menti keresztet és 
10 szabadtéri kegyszobrot állí-
tottak. A falifülkés házak közül 
jelenleg összesen 10 figyelhető 
meg.

A külterületi keresztek és 
szobrok a település északi ha-
tárában, szőlő- és gyümölcs-
termesztő homokos részen ta-

lálhatók. A Kishercegtagban a 
Coburg-hercegi uradalom, az 
Anna-telepen, Rigó-halmon és 
a Bánomban szőlősgazda-kö-
zösség, az Ötödrészen, a Ber-
náthegyen pedig tanyaközösség 
vagy kisbirtokos gazdák emel-
tettek keresztet, haranglábat 
vagy kegyszobrot.

– Az Ötödrészen és a Bernát-
hegyen a szinte egymást érő ta-
nyák, összefüggő házsorok la-
kosai a Hevestől való távolság 
miatt is rákényszerültek arra, 
hogy megteremtsék maguknak 
a vallásgyakorlás kisközössé-
gi színereit. Itt a kereszt és ha-
rangláb átvette a templom sze-
repét is – tájékoztatta a Heve-
si Hírek szerkesztőségét Lányi 
József képviselő, az egyházkö-
zösség gondnoka.

A kereszt állíttatásának tör-
ténete:

Az Anna-telep több gazda 
közös tulajdonában volt, akik 
hálából, Isten dicsőségére kőke-
resztet állíttattak a telep szélén.

A feszület felirata: “ISTEN 
‘DICSŐZSÉGÉRE ÁLLÍ-
TATTÁK’ EZ ANNA TELE-
PI SZŐLŐSGASZDA HÍVEK 
1913.”

Harminc koronát fizettek 
az egyház pénztárába, és vál-
lalták, hogy a szükséges ja-
vításokat majd saját pénzből 
finanszírozzák. Az emlékmű-
vön Jézus teste alatt Szent 
Anna látható, hiszen a vallá-
sos népek tudatvilágában ő 
volt a szőlőhegyek védőszent-
je is. A feszület azonban né-
hány évtizede darabokra tört, 
amikor a szántási munkálatok 
közben egy traktoros véletle-
nül ledöntötte.

A nagyon rossz állapotban 
lévő szakrális emléket később 
Lányi József, Barna József és 
Farkas Antal földtulajdonosok 
kezdeményezésére és támoga-
tásával újították fel, hogy is-
mét eredeti állapotában tündö-
köljön. A keresztet 1998-ban 
Bógyi József kőfaragó állítot-
ta helyre – Hevesen ez volt az 
első, rendszerváltás utáni ke-
resztfelújítás, amely ösztön-
zőleg hatott, hiszen azóta több 
külterületi feszület is meg-
szépült.

Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár 
kedves üzenetben köszöntötte a hevesi Kereszte-
lő Szent János Kórus karnagyát, és tagjait.

Az államtitkár a Komlón megrendezésre került 
21. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus 
Fesztivál megnyitójáról küldte az elismerő szava-
kat, melyekkel nagy örömet és meglepetést oko-
zott. „Kórusunk életében az első alkalom, hogy 
ilyen megtisztelő és lelkesítő levelet kaptunk Ma-
gyarország Kormányától! Hiszünk abban, hogy ez 
a nemzet csak a hit, a kultúra és a zene által me-
nekülhet meg!” – osztotta meg a hírt Galó László 
Mózes, a kórus vezetője szerkesztőségünkkel.

Dr. Hoppál Péter arról is tájékoztatott a levél-

ben, hogy minisztériumbeli feladatai mellett a 
Pécsi Tudományegyetem adjunktusaként Ázsiá-
ban számos egyetemen tart mesterkurzust a ma-
gyar kórusművészetről, vezényléstechnikáról és 
a Kodály módszerről. Napjait így most épp az a 
fajta munka határozza meg, mely két évtizedig az 
éltető közege volt, s amit a hevesi kórus is élet-
vállalásként tesz, ez pedig a kóruséneklés.

„Engedjék meg, hogy a közel 11 éves munká-
jukhoz további elszánást, hétköznapi szorgalmat 
és a szolgálatok, koncertek alkalmával megerősí-
tő élményeket, szép sikereket kívánjak!”- írta az 
államtitkár, külön köszöntve a 80. születésnapját 
ünneplő kórustagot.

Államtitkári elismerés a kórusnak

A hevesi oktatási intézmények – az elmúlt évek energetikai korszerűsítéseinek köszönhetően  
– megszépülve biztosítják gyermekeink nevelését. Most azonban újabb, az óvodák környeze-
tének esztétikusabbá tételét megvalósító beruházásnak lehetünk tanúi: a Kerekerdő Tagóvoda 
kerítésének felújítása már megtörtént, az Arany János úti intézményben pedig jelenleg is zajlik.

Az óvoda kerítése felújítás után

Az óvoda kerítése a felújítás előtt

Nem hittünk a szemünknek: 
pedig nem kolbászból készült a kerítés

A kerítés felújítása önkormányzati forrásból 
valósul meg, így szeptembertől egy esztéti-
kus, és ami a legfontosabb, biztonságos kör-
nyezetet nyújtó kerítés fogadja majd a gyer-
mekeket, szülőket és az óvoda munkatársait.

A munkálatokat a Laboda István cso-
portvezető irányítása alatt tevékenykedő 
START munkások végzik.

A Hevesen megvalósuló közmunka- 
programól elmondható, hogy a hölgyek ál-
tal tervezett egyedi textiltermékek elkészí-
tése, az ízletes zöldségfélék termelése mel-
lett, valódi értékteremtés zajlik. A település 
szépítése, a közterületek, iskolák és óvodák 
utcabútorokkal való ellátása úgy valósul 
meg, hogy az a hevesieknek szinte egy fo-
rintjába sem kerül.

Padokat, kültéri kukákat és több kerék-
pártárolót helyeztek, helyeznek el a vá-
ros közterületein, oktatási és nevelési in-
tézményekben. A köztéri bútorokat is a 
START-programban aktívan tevékenykedő 
közfoglalkoztatottak készítik.

De nemcsak a padok, kukák és kerékpártá-
rolók megfelelő elhelyezésén dolgozik a kre-
atív csapat, hanem folyamatosan zajlik az in-
tézmények környezetének rendbetétele, a vá-
ros arculatának szépítése, illetve a játszóudva-
rok, utcabútorok felújítása is.

Az óvoda ezúton is köszönet mond a vá-
rosvezetésnek, hogy lehetővé tették a ke-
rítés felújítását, és a játszóudvar is meg-
szépült. 

„Az önkormányzat a napokban 
nyújtotta be a városi piac meg-
újításának pályázati anyagát az 
illetékes hatósághoz. A pályá-
zatot csak önkormányzatok ad-
hatják be, így talán egyértelmű-
vé válik a testületi döntés, hogy 
miért is volt célszerű a korábbi 
bérlővel szerződést bontani, hi-
szen a városvezetés számára a 
hevesiek, a térségben élők ér-
deke, a település fejlődése az 
első. Így megnyílt a lehetőség 
arra, hogy a piac a kor igénye-
ihez igazodva megújulhasson 
végre” - tájékoztatott Sveiczer 
Sándor polgármester.

A Terület- és településfejlesz-
tési operatív programban (Top) 
tervezett rehabilitációról közöl-
ték: „A fejlesztés révén szélesí-
tésre kerül a belső út, akadály-
mentes mosdók és parkolók ke-
rülnek kialakításra, növekszik a 

parkolóhelyek száma, illetve 14 
darab napelemes lámpa biztosít-
ja majd a reggeli órákban a fe-
detlen rész használatát. A meg-
lévő ivókút felújítása mellett 2 
új ivókút kiépítésére is sor kerül 
és 11 darab hulladékgyűjtőt he-
lyeznek el a területen. A tervek 
szerint a leromlott kerítésrend-
szer, a meglévő burkolatok, sze-
gélyek hibáinak kijavítása, cse-
réje is megtörténik.”

- A piactér a fejlesztés révén 
komfortosabbá, kulturáltabbá 
válik, ezáltal több eladó/terme-
lő és több vásárló fogja hasz-
nálni.  Járásközponthoz mél-
tó környezetben fogadja majd 
a térség lakóit Heves város         
piaccsarnoka és környezete. A 
pályázat sikere esetén a fejlesz-
tés tényleges megvalósítására 
2018-ban kerül sor – szögezte 
le a városvezető.

Vonzóbbá válik a piactér 
A tervek szerint a jövő évben a hevesi piactér és a vásár-
csarnok fejlesztésére is sor kerül. Eredményes pályázat ese-
tén komfortosabbá, kulturáltabbá válhat a terület, járás-
központhoz méltó környezetben fogadja majd a térség la-
kóit a piaccsarnok és környezete.

Pályázati forrásból korszerűsödhet 
a hevesi vásárcsarnok és a piactér

Nyáron is zajlik az úthibák javí-
tása Heves városában. A nyári 
munkálatok július elején kez-
dődtek meg a településen. A 
városvezetés ezúttal közel 3 
millió forintot fordít saját for-
rásaiból arra, hogy megfelelő 
minőségű utakon közleked-
hessenek a hevesiek és a vá-
rosba érkezők.

Sveiczer Sándor polgár-
mester kiemelte: „Az elmúlt 
tél rendkívül hideg időjárása 
jelentős károkat okozott a te-
lepülés útjainak burkolatában. 
A hólé folyamatos fagyása-ol-
vadása, illetve a megnöveke-
dett városi forgalom a koráb-
bi évekhez viszonyítva jobban 
tönkretette az utakat, így több 
úthibát tapasztalhatnak a köz-
lekedők. A hivatal munkatár-
sai valamennyi hevesi utat fe-
lülvizsgálják, és ennek meg-
felelően folyamatosan végzik 
az önkormányzati tulajdonban 
lévő utak javítását.”

A polgármester elmondta, 
hogy az útszegély karbantartás 
– a hivatal saját cége -, a Vá-
rosgondnokság közreműködé-
sével történik.

Folyamatosan 
javítják az úthibákat

A régi gyermekház 
felújítása is hamarosan 
elkezdődhet

420 000 000 Ft



A fesztivál ötlete 
Lányi József kép-
viselőtől ered, aki 
szeretett volna 
egy olyan közös-

ségi rendezvényt megvalósíta-
ni a körzetében, mely egy kis 
kulturális pezsgést visz a he-
vesiek és az alatkaiak életébe. 
Továbbfejlesztve, tökéletesítve 
az első kettőt, a harmadik után 
már elmondható, hogy mara-
déktalanul sikerült az elképze-
lést megvalósítani, hiszen egy 
példaértékű összefogásnak kö-
szönhetően, nagyon sikeres 
rendezvényt tudhatunk magunk 
mögött. Tisztelettel köszönöm 
a segítők munkáját és a támo-
gatók nagyvonalú hozzájáru-
lásait – hangsúlyozta Sveiczer 
Sándor polgármester.

Heves Önkormányzata 2017-
ben is folytatta a sikeres kezde-
ményezést, és egy jó hangulatú, 
minden igényt kielégítő feszti-
vállal várta az érdeklődőket. 

A III. Alatkai Eperfesztivál a 
hagyományokhoz híven az idén 
is futóversennyel vette kezdetét. 
10 órakor a Hevesi Fúvós Együt-
tes és a mazsorettek felvonulá-
sával, valamint Sveiczer Sándor 
polgármester köszöntő beszédé-
vel nyitotta meg ünnepélyesen 
kapuit a rendezvény. A megnyitó 
után Makó Nándor alpolgármes-
ter hirdette ki 5 kategóriában a 
futóverseny díjazottjait.

Főzőversenyt is hirdettek, 
amire szintén nagy volt az ér-
deklődés: közel 40 csapat ké-
szített bográcsételt.

„A zsűrinek – Rusvainé Mor-
vai Margó mesterszakács, Ko-

vács István és Lányi József 
képviselők – nem volt könnyű 
dolga, de végül négy kategóri-
ában hirdettek győztest: a leg-
jobb leves az Újoncoké volt, 
akik burgundi marhagulyást 
főztek; Járvási József áfonyás 
szarvaspörköltje szintén min-
dent vitt – az egyik különdíjat 
is, amit Kovács István aján-
lott fel; Donát Lajos halászlé-
je ugyancsak elnyerte a zsűri 
tetszését. Egyéb kategóriában 
Bódi Éva thai csirkéjét díjaz-
ták, különdíjat érdemelt még 
a Stecina Kertészet, valamint 
Mező Dorottya és Tóth Tamás 
is” – mesélte Heves város Mar-
cija, Janosek Antal, a verseny 
szervezője.

Első alkalommal keresték a 
legfinomabb pálinkát is, a Pá-
ratlan Párlatok Párbaján a kö-
vetkező eredmények születet-
tek: 1. helyezett Mészáros Géza 
birs-, második Zöldi Szabolcs 
sárgabarack-, a harmadik pedig 
Gór Csaba málnapálinkája lett 

– tájékoztatott Makó Nándor 
koordinátor.

Szamócás finomságokat 
kóstolhattunk, mókás vetél-
kedőkön vehettünk részt, mi-
közben több sztárvendég is 
gondoskodott arról, hogy em-
lékezetes perceket, órákat sze-
rezzen. A Balkán Fanatik, vala-
mint a latin rock, pop, csikidám 
képviselője, Szikora Robi és az 
R-GO élő koncertje nyújtott 
maradandó élményt. Előttük, 
kora délután Bunyós Pityu és 
Morvai Dani várta a felnőtteket 
a színpad elé egy össznépi ösz-
szeborulásra, közös éneklésre. 
A szegedi Möndörgő Néptánc 
Együttes táncháza pedig min-
den korosztály számára nyitva 
állt.

A szervezők a legkisebbek-
ről sem feledkeztek meg, igazi 
gyermeknapi programok – kre-
atív kézműves foglalkozások, 
óriáscsúszda, ugrálóvár, népi 
fajátékok, arcfestés, lovaglás és 
kalandpark – foglalták le a lur-

kókat gyerekfalvában. Emel-
lett minden apróság és kisdiák 
meglepetésben részesült a vá-
rosvezetés jóvoltából.

Az EU-Roadshow-nak, 
pontosabban a Heves Me-
gyei Europe Direct Tájékoz-
tató Központ munkatársainak 
köszönhetően, játékos formá-
ban ismerkedhettek a kicsik az 
Európai Unióval. 10.30-tól a 
Kispárna Mesezenekar inter-
aktív előadása örvendeztette 
meg a gyerekeket, majd a helyi    
tánccsoportok mutatkoztak be.

Május 27-én rengeteg színes 
és szórakoztató program közül 
választhatott minden korosz-
tály a III. Alatkai Eperfesztivá-
lon. Aki ott volt, bizonyára nem 
felejti el ezt a napot. A fellépők 
sem távoztak ám üres kézzel, 
természetesen mindenki kapott 
egy-egy üveg alatkai eperlek-
várt.

Heves Város Önkormányza-
ta tisztelettel köszöni minden-
kinek a részvételt, a segítők 
munkáját, a támogatók önzetlen 
hozzájárulásait, illetve a média-
támogatók – Heves Média Kft., 
HO TV, Hevesi Hírek, Hevesi 
Hírportál, HatvanOnline, FM7 
Rádió, Rádió 1, HEOL – nagy-
vonalú promóciós felajánlásait!

A díjak felajánlói:
Főzőverseny: Hús és Cseme-
ge – Tóth Tamás vállalkozó, 
Heves Város Önkormányzata, 
Heves város Marcija-Janosek 
Antal, Heves Média Nonprofit 
Kft., Balázs József irodavezető, 
pálinka-tulajdonosok, Tóthné 
Kovács Erika, Rusvainé Morvai 
Margó, valamint Kovács István 
és Lányi József képviselők.

Páratlan Párlatok Párbaja: 
Makó Nándor alpolgármester

Futóverseny: Heves Város 
Önkormányzata, Tóthné Ko-
vács Erika

Heves
a megye névadója

Heves
a megye névadója
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A Hagyományok Háza Népi 
Iparművészeti Osztálya, He-
ves Város Önkormányzata 
és a Hevesi Népművészeti és 
Háziipari Szövetkezet 1993-
tól ad helyet az Országos 
Szőttespályázatnak és a hoz-
zá kapcsolódó Nemzetközi 
Szőtteskonferenciának.

A pályázathoz kap-
csolódó, szeptem-
ber végéig látható 
kiállítás megnyi-
tására 2017. au-

gusztus 4-én 11 órakor, a Váro-
si Művelődési Központban ke-
rül sor.  A pályadíjakat az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
biztosítja.

Megtiszteltetésnek érezzük, 
hogy az országosan meghir-
detett pályázatunkra 50 alkotó 
157 db pályaművet, közöttük a 
lakásberendezéseinket gazdagí-
tó tárgy-együtteseket, szövött 
anyagból készült viseleteket és 
viselet-kiegészítőket küldött. 
Érkeztek pályázati anyagok a 
határon túlról, de az olasz test-
vérvárosból is. 

Illés Vanda osztályvezető 
szervezésében a Hagyományok 
Háza Népi Iparművészeti  Osz-
tályának szakmai zsűrije minő-
sítette a tárgyakat.

A zsűri 110 tárgyat tartott 
példaértékűnek, alkalmasnak a 
kiállításon  történő bemutatás-
ra, amelyből  32 db-ot a leg-
rangosabb, „Alkotói” kategó-
ria minősítésben részesített. A 
fődíjak mellett számos különdíj 
kerül átadásra. Alkotóink kö-

zül  többen értek el kiemelkedő 
díjazást, emellett városunk és 
szövetkezetünk különdíjában is 
részesülnek.

A kiállítás szervezése  mel-
lett  készülünk a több mint 
120 főt fogadó – elméleti és 
gyakorlati képzést nyújtó – 
Szőtteskonferenciára. Au-
gusztus 6-án a Radics Udvar-
ban a „korunk  takács mes-
terei” a szövéstechnikákkal,  
fonalfestéssel, a tervezőmun-

ka gyakorlatával  ismerked-
nek.

A kilencedik  konferencia 
résztvevői ezúttal  a jászokhoz 
„barangolnak”. A jászszentand-
rási templomban Kő Pál Mes-
ter, városunk díszpolgára Aba 
Novák Vilmos freskóit mutatja 
be, ahol vendégeinket Bonyár 
Judit és Hüvösvölgyi Péter esti 
muzsikája köszönti. A  Jász Ha-
gyományőrzők műsorát  - „Kaf-
tántól a Viganóig”  - Dr. Bathó 
Edit néprajzkutató, a Jász Mú-
zeum Igazgatója vezeti. 

Konferenciánk vendégei vá-
rosunk „hírvivői” lesznek, ezért 
is fontos, hogy méltó házigaz-
dái legyünk a programoknak, 
vendéglátói az ország és a ha-
táron túli, 56 településről   ide-
látogató  szakmai barátainknak.

Rendezvényünket a Nem-
zeti Kulturális Alap, a Hagyo-
mányok Háza, a Népművésze-
ti Egyesületek Szövetsége, a 
Magyar Művészeti Alap, He-
ves Város Közalapítványa és 
a Csillagvirág Népművészeti 
Egyesület támogatja.

Báder Miklósné

Gálaműsor keretében mutatkoztak be a tehetséges gyermekek

Kilenc intézmény több mint 
100 fellépője, 24 műsorszám-
mal készült a közönség szóra-
koztatására. Igen sokszínű volt 
a paletta, melyekből a program 
keretében megtapasztalhat-
tuk, hogy mennyi kivételes ké-

pességgel megáldott fiatal él a 
környezetünkben, az óvodástól 
egészen a középiskolás korosz-
tályig.

„A tehetséggondozásban óri-
ási az iskolák és a felnőttek a 
felelőssége. A Heves Városért 

Közalapítvány célkitűzései kö-
zött kiemelt helyet foglal el a 
tehetséggondozás és a városi 
kulturális élet támogatása. Az 
alapítvány kuratóriuma ennek 
okán döntött úgy, hogy hagyo-
mányteremtő szándékkal Te-

hetséggálát rendez, amelyen a 
város tehetséges gyermekeinek 
biztosít bemutatkozási lehető-
séget”- hangzott el a köszön-
tőben.

A műsort követően az egye-
di produkciókat Heves város 
képviseletében Makó Nándor 
alpolgármester és Szabó Imre 
Tiborné intézményvezető okle-
velekkel ismerték el. 

A Kalocsai Színház művé-
szei a nyári szezon máso-
dik előadásán is önfeledt 
kikapcsolódást nyújtottak 
a vígjátékok kedvelőinek 
Hevesen. A szabadtéri Nyá-
ri Színházi Esték keretében 
három darab került a pa-
lettára, melyből az első, a 
„Félrelépni tilos” Párizsba, 
a szerelmek városába ka-
lauzolta el a nézőket, míg 
legutóbb a „Szerelmes ko-
médiások, avagy Miss Ari-
zona” álmai valósultak meg 
a színpadon.

A július 21-én bemutatott, köz-
ismert művészeket felvonulta-
tó darab hatalmas sikert hozott, 
köszönhetően a szereplők fel-
hőtlen játékának.

A szabadtéri színházi esték 
programsorozat záró előadásán, 
augusztus 17-én Kálmán Imre 
egyik legismertebb operettjét, 

a „Csárdáskirálynőt” láthatja 
és hallhatja majd a nagyérdemű 
az EJROK parkjában. A Kalo-
csai Színház vezetősége és mű-

vészei az alábbiakat vallják: a 
Csárdáskirálynő az operettek 
legklasszikusabbja, és a ma-
gyar zenés színházaknak köte-
lessége, hogy állandóan műso-
ron tartsák ezt a remekművet. 
Különösen akkor, ha ezt úgy 
teljesíthetik, hogy egy pazar 
előadást kínálnak a nézőknek!

Szereplők: Mádi Piroska, 
Egyházi Géza, Várkonyi And-
rás, Ábrahám Edit, Jankovits 
József, Köllő Babett, Göth Pé-
ter, Pável Miklós, Krizsik Al-
fonz, valamint közreműködik a 
színház balettkara

A szabadtéri programsorozat 
főtámogatója: Heves Város Ön-
kormányzata

Jegyek elővételben már kap-
hatók a Művelődési Központ-
ban (Heves, Erkel Ferenc út 2.,)

A király beszéde

Rózsika jeges meglepetése 
az Idősek Otthona 200 lakójának

 E
lischer Balázs 
másodízben adott 
koncertet azok-
nak, akik szeretik 
az orgonamuzsi-

kát. Repertoárja ismét színes 
volt: Buxtehude, Cabanilles, 
Franck, Vierne és Boëllmann 
műveit játszotta. Igényesnek 
ismerem őt, olyannak, aki-
nek természetesen vannak 
kedvenc stílusai, szerzői, de 
azokat mégsem erőlteti rá kö-
zönségére, hanem az orgonai-
rodalom más korszakaiból is 
merít, szem előtt tartva a kon-
cert egységét, összhangját.

Az orgona lehetőségei né-
mileg korlátozottak, ezt min-
den idelátogató művész tudja, 
ám egy-egy időszerű orgona-
hangolás és karbantartás él-
vezhetőbbé teszi az orgona-
muzsikát – mert a király néha 
dadog, nem tudja kimondani 
a megfelelőt. Aki ismeri az 
azonos című filmet, annak 
nem mondok újat ezzel. Néha 
gátolhat minket a szép és igaz 
kifejezésében a tárgyi eset-
lenség. A király beszéde néha 
nem tökéletes.

Elischer Balázs koncertjén 
megszólalt a király. A hang-
szerek királya, az orgona. 
Persze, nem mindegy, mit és 
hogyan mond a király. A leg-
több művet hallottam már 
előadásában, és szerencsére 
lehetett egy kívánságom is a 
műsort illetően. Műismeret, 
precizitás, szellemi mélység, 
tudatosság – ez jellemzi őt. 
Szülővárosában egyszer any-
nyira lenyűgözte a király, 
hogy mai napig segít a király-
nak kimondani azt, amit sze-
retne. Először félt a királytól, 
mert az nagy és hangos volt, 
de később a félelmek szép-
séggé változtak. Azt mondja, 

a királynak van lelke, amely 
idővel változik, érik. „Szá-
momra mindig a közönség 
volt az éltető erő, és teljesen 
egyet értek azzal, hogy a mű-
vész majdnem semmi a kö-
zönsége nélkül. Fantasztikus 
érzés, hogy egy koncert után 
azt érzem, nemcsak én adtam 
valamit az embereknek, ha-
nem az emberek is adtak vala-
mit nekem. Nagyon jó hallani 
azt a csendet, ami egy-egy da-
rab után felhangzik: a beszélő 
csendet, amikor tudom, hogy 
most megértettek valamit az 
emberek abból, amit szeret-
nék nekik átadni. Úgy gon-
dolom, hogy az orgona kü-
lönösen alkalmas erre, mert 
annyiféle érzést ki tud vál-
tani az emberekből, amikről 
talán nem is tudták, hogy ott 
van a lelkük mélyén.” – vall-
ja Elischer Balázs orgonamű-
vész.

A király megszólalt, elég 
hevesen itt, Hevesen, olyan 
szólamokat és beszédet ki-
váltva belőlünk, melyekre 
nem számítottunk. A király 
beszéde szívünk mélyén is el-
indította a legmerészebb dal-
lamokat – dadogás nélkül.

Galó László Mózes

„Amikor megnyitottam, el-
határoztam, hogy minden év-
ben támogatok egy jó ügyet: 
legyen az Gyereknap, a Föld 
Napja, vagy bármilyen prog-
ram, amihez kapcsolódhatok. 
Meglepetést szerezni, vissza-
adni valamennyit abból a sok 
szeretetből, amit a vásárlóimtól 
kapok, számomra nagy öröm.

Az idén a református tá-
bor gyermekeit ajándékoz-
tam meg, de aztán eszembe 
jutott, hogy miért ne lephet-
ném meg a szociális otthon 
szépkorú lakóit is, akik kö-
zül sokan leginkább a négy 
fal között töltik napjaikat. Hét 
tégely diabetikus vanília fa-
gyit küldtem a 200 lakónak, 
gondolva arra, hogy lehetnek 
köztük ételérzékenységben 
szenvedők is. Ez a finomság 
laktóz-, glutén- és cukormen-

tes, így bátran ehette bárki” – 
tájékoztatta Olláriné Rózsika 
a Hevesi Híreket.

Amint az később kiderült, 
a bentlakók délelőtt megfo-
galmazott óhaja teljesült ebéd 
után a Carte D’Or jeges cse-
megéjével.

Elischer Balázs orgonaművész volt a vendégünk 
szombaton, a második nyári orgonakoncert alkalmá-
val. Júniusban Dr. Bednarik Anasztázia művésznő, 
az MMA tagja adott koncertet, augusztusban pedig 
barokk koncert lesz, melyen Kovács László csemba-
lózik, Fehér Nóra furulyázik majd.

Ha nyár, akkor hűsítő finomság, és ha megkérdezzük, 
biztosan sokan rávágják: Carte D’Or. Bizony, ha tavasz-
szal feltűnik a parkban a fagylaltos házikó, akkor már 
tudhatjuk, nemsokára beköszönt a kánikula. Az idén 
már 17 éve, hogy Ollári Mihályné Rózsika mosolygós 
arccal, türelmesen várja a pult mögött, hogy kigondol-
juk, milyen variációt válasszunk is aznap a palettáról.

Heves oktatási-nevelési intézményeinek gyermekei mutatták be a nagyszámú közönségnek, 
miben nyújtanak kiemelkedő teljesítményt. A Művelődési Központban megrendezett Te-
hetséggálán zenés, táncos és prózai előadásokat is láthattak, hallhattak az érdeklődők. 

Rekordszámú látogató 
a III. Eperfesztiválon 

Már az első Alatkai Eperfesztivál is nagyon népszerű volt a városrész lakói és a hevesiek 
körében, a harmadik azonban fergetegesre sikeredett. Rekord látogatószám és fantasztikus 
hangulat jellemezte ezt a programot. Több ezer vendég érkezett a nap folyamán a régi is-
kola környékére, mind a gyermekudvarba, mind pedig a színpadtérre. Szabó Zsolt állam-
titkár, országgyűlési képviselőnk megtisztelő részvételére is számíthattunk a nagyszabású 
rendezvényen, órákat töltött délután a fesztiválozók körében.

Nemzetközi rendezvényre készül városunk

Lelkes gyerekek ültek a szövőszékbe, hogy az alkotó ember 
segítségével megtanulják a szövés alapjait

Miss Arizona és társai megvalósították álmaikat 

Hamarosan érkezik a Csárdáskirálynő 

Sokszínű, sikeres Családi Nap-
pal várta a lakosokat a nemze-
tiségi önkormányzat 2017. jú-
lius 8-án Hevesen. A Benedek 
Elek Általános Iskola udvarán 
harmadik alkalommal megren-
dezésre kerülő szombati kikap-
csolódás az idén is főleg auten-
tikus zenei és táncos élményt 
kínált az érdeklődőknek.

A 10 órakor kezdődő prog-
ramok között mind a gyerekek, 
mind a felnőttek megtalálták a 
számukra kedves elfoglaltsá-
got, hiszen a kisebbeket egész 
délelőtt várta az ugrálóvár, kör-
hinta, kézműves foglalkozások 
és arcfestés, miközben megpör-
gethették a szerencsekereket is.

Ebéd után pedig az időseb-
beknek szóló műsorszámok 
kerültek „porondra”.  Farkas 
Félix roma nemzetiségi szó-
szóló megnyitóját követően 
folklór csoportok szórakoztat-
ták a vendégeket. Fellépett a 
Kőtelki Hagyományőrző Roma 
tánccsoport, a Jászpáti Hagyo-
mányőrző Kulturális csoport, a 
Ladányi Csillogó Szemek és a 
Kale Lulugyi oroszlányi együt-
tes.

16 órától Morvai Dani, Kis 
Palika, Roni, Balogh Kevin, 
Memi, Mario és a Tallár hív-
ta a színpad elé a vendégeket, 

akik estébe nyúlóan táncoltak 
az előadók zenéjére.

A remekre sikeredett rendez-
vényt követően Bundri József, 
az RNÖ elnöke, főszervező 
így nyilatkozott a Hevesi Hí-
reknek: „Büszke vagyok arra, 
hogy a segítőkkel összefog-
va ilyen sikeres és nívós fesz-
tivált szerveztünk meg. Az itt 
fellépő zenekarok, táncosok 
nem szerepeltek még soha így 
együtt. Minden meghívott te-
lepülés elhozta hozzánk kultú-
rájának javát, ékességét, amire 
igazán büszke. A magyarorszá-
gi cigányság kultúrája mindig 
is a magyar nemzet egyik éke 
volt, s ezt kötelességünk ápol-
ni, megőrizni. Fontos, hogy az 
értékeinket előtérbe helyezzük, 
bemutassuk a világnak. Ezért is 
szükséges, hogy ezt a progra-
mot minden esztendőben meg-
ismételjük, hogy ápolhassuk 
felemelő hagyományainkat.”

Az idén is nagy sikerrel zárult 
a hagyományőrző családi nap

Fergeteges hangulatú R-GÓ koncerttel 
zárult a sikeres fesztivál

Több ezren énekelték együtt 
a Balkán Fanatik slágereit

Országunk 
népszerű színészei 

a város 
színpadán
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A 2015/2016. tanévben ki-
emelt feladatként jelölték 
meg a tehetséggondozás 
megújítását a hevesi okta-
tási intézményben. A hagyo-
mányos tehetséggondozó 
színterek mellett tehetség-
műhelyeket hoztak létre.

A 2016/2017. tanév-
ben 3 műhellyel 
(Nyelv-Mester, 
Töprengő, Művé-
szeti), 30 tanuló 

bevonásával a Hevesi József 
Általános Iskola és AMI Kör-
zeti Tagiskolája ismét sikeresen 
pályázott a Nemzeti Tehetség 
Program által kiírt, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
és az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő által támogatott 
tehetséggondozó programok 
támogatását szolgáló pályáza-
ti kiírására. Ennek következ-
tében 1.000.000 Ft vissza nem 
térítendő pályázati összegben 
részesültünk. Egy 93 órás pro-
jekt szintű tanórán kívüli, nem 
tantárgyi komplex tehetséggon-
dozó program megvalósítását 
vállaltuk egy téma mentén. A 
„Képzeld el! Oldd meg! Alkosd 
meg! – Küllőcskék csodálatos 
kalandjai” című programunk 
három tehetségterületet érintett.

A projektünk a tavalyi év 
munkájára épült, miszerint a 
tehetségműhely tanulói létre-
hoztak egy várost, Küküllőt és 
annak lakóit. Idén a lakók, a 
Küllőcskék kalandjait dolgoz-
tuk fel oly módon, hogy a mű-
helyek a tehetségterületüknek 
megfelelő tevékenységeket vé-
geztek. A kreativitásuk, alkotó 
gondolkodásuk fejlődése a lét-
rejött produktumokban jól lát-
szik. A három műhely a közös 
projektnyitón megismerkedett 
a keretmesével, mely a Kül-

lőcskék csodálatos kalandjai-
nak az elindító története, ahol 
a Küllőcskék városa bajba ke-
rül, ők pedig útnak indulnak, 
hogy megmentsék a várost. 
Egy-egy kaland egy-egy fog-
lalkozás volt a műhelycsopor-
toknak, ahol a kitalált mesecí-
mekhez kapcsolódtak a tehet-
ségüknek megfelelő feladatcso-
portok, kiegészülve számtalan 
emberi tulajdonsággal, melyet 
beillesztettünk a meséinkbe. A 
foglalkozások témája és felépí-
tése segítette a tanulókat abban, 
hogy olyan intellektuális képes-
ségeik is fejlődjenek, melyek 
különböznek a tehetségterü-
letüktől. A feladatmegoldások 
mellett nagy hangsúlyt kapott 
a képességfejlesztés, melyhez 
szívesen alkalmaztunk rejtvé-
nyeket, fejtörőket, táblajátéko-
kat, stratégiai játékokat, sza-
bályjátékokat, társasjátékokat, 
drámajátékot, szójátékokat. A 
kommunikáció és az együttmű-
ködés fejlesztését minden mű-
hely célul tűzte ki.

A programunk sikerességé-
hez idén is hívtunk szakembe-
reket. Novemberben ellátoga-

tott hozzánk Böde Péter Ván-
dor Meseíró, aki személyisé-
gével elvarázsolta a hallgatóit. 
Személyes élményeit megosz-
totta velünk, munkája, előadása 
motiválóan hatott mindenkire. 
A művészeti csoporthoz bőr-
díszműves látogatott el, akivel 
bőr tárgyakat készítettünk, a 
nyelvi csoporthoz drámapeda-
gógus érkezett és tartott élve-
zetes foglalkozást. Mindhárom 
műhely részt vett egy konflik-
tuskezelő foglalkozáson, me-
lyet pszichológus tartott.

A műhelyek közötti együtt-
működésre nyújtott lehetőséget 
az érzelmek birodalma nevű 
érzelmi intelligenciát fejlesztő 
társasjáték, valamint a mese-
könyv elkészítésében való ak-
tív közreműködés. Az év vé-
gére minden műhely megírta a 
„kalandjait”, a művészeti cso-
port elkészítette az illusztráció-
kat hozzá, melyből mesekönyv 
készült a Küllőcskék csodálatos 
kalandjai címmel.

A támogatási összegből tár-
gyi eszközök beszerzésére is 
lehetőségünk nyílott. Vásárol-
tunk például laptopokat és var-

rógépet. A műhelyek anyag- és 
eszközszükségletére is jelentős 
támogatási összeget fordítot-
tunk. Végül ellátogattunk Si-
rokba. A felújított siroki bar-
langvárban és a tájházban töl-
tött percek vidáman teltek. A 
kézbe kapott térképen eligazod-
va, a feladatlapon lévő képeket 
felismerve és megtalálva, min-
denki eljutott a várba. A bar-
lang mélyén hűsöltünk, török 
ruhákba bújtunk, megmásztuk 
az Apáca-sziklát, majd számhá-
borúval tettük felejthetetlenné a 
napot.

A programunk során beterve-
zett feladatokkal a tehetségígé-
reteink személyiségének sok-
oldalú fejlődését biztosítottuk. 
Kiemelten fejlődött a kreativi-
tásuk, intellektuális és érzelmi 
intelligenciájuk.

„Mutass szebbet a Természet 
színeinél!

Mutass érdekesebbet kaland-
jainál!

Tanítsuk meg gyermekeink-
nek látni a Csodát!”

(Böde Péter)
Sárándiné Nagy Györgyi

szakmai vezető

A fotópályázat meghirdetésével az 
együttműködő szervezetek célja az 
volt, hogy bemutassák és népsze-
rűsítsék a hazai lepkefajokat, vala-
mint felhívják a figyelmet a meg-

őrzésük fontosságára. Hetvenhét fotós ragadott 
gépet és küldött be mintegy 500 alkotást, mely-
ből a legjobb harmincnyolc került kiállításra jú-
lius 8-án, Felsőtárkányban. A fényképek az álla-
tokat természetes környezetükben mutatták be.

Több kategóriában került sor a nyertes képek 
kiválasztására; a nappali és éjjeli lepkék mellett, 
három különdíjat osztottak ki akció, interakció 
és hangulat témákban. A fotók szakmai elbírálá-
sában Bősze Balázs (Herman Ottó Intézet), Da-
nyik Tibor (Hortobágyi Nemzeti Park Igazga-
tóság) és Pelsőczy Csaba (Földművelődésügyi 
Minisztérium) vettek részt.

Jakab Tibor és Jakab Flóra hevesi természet-
fotósok alkotásai ezúttal is a nyertes képek sorá-
ban találhatóak:

A természet apró szárnyas csodáiról cseréltek tapasztalatot 2017. július 7-9. között a lep-
kékkel foglalkozók a harmadik alkalommal megrendezésre került Országos Lepkész Talál-
kozón, amelynek idén a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága adott otthont. A találkozó alkal-
mából a szervezők fotópályázatot hirdettek nappali és éjjeli lepkék témakörben. A mintegy 
500 beküldött pályamű között két hevesi szerző alkotásai is megtalálhatók.

Pillangóhatás fotópályázat 

Természetfotósaink 
alkotásait is díjazták 

Nappali lepkék kategória: 
I. helyezés – Jakab Tibor

Több év kihagyás után, ta-
valy nyáron adott ismét ott-
hont Heves az országos rejt-
vényfejtő versenynek, mely-
re 2017 júliusában is várták 
a nevezőket. 

Soha nem látott számú indu-
lót köszönthetett az „agytorna” 
lebonyolítója, a Csillagbojtár 
Kft., hiszen tizenkilenc, külön-
böző kategóriában induló csa-
pat ült asztalhoz. A Művelődési 
Központ színháztermét az el-
mélyült gondolkodók foglalták 
el vasárnap délelőtt.

A rejtvényfejtő versenyre az 
ország minden szegletéből ér-
kezett nevezés. 

A hevesi rejtvényfejtő – ez 
alkalommal feladványkészí-
tő – mester, Szombati Imre ál-
tal megszerkesztett fejtörők 
igencsak megizzasztották a 
versenyzőket, nehéz perceket 
okozva még a legrutinosabbak-
nak is. Csupán egy-két csapat-
nak sikerült a tökéletes megol-
dás.

A mester kategóriában négy, 
a mesterjelöltben hét, a haladó-
ban pedig összesen nyolc csa-

pat indult a Marci kupákért. 
Sajnos, ez a nap nem kedvezett 
a házigazdáknak, hiszen a mes-
terjelöltek között a hevesi ta-
gokkal is rendelkező „Zsivány 
Négyes” formáció ezúttal az 5., 
a haladó „Hevesi Junior” pedig 
a 6. helyen végzett.

A ranglistát vezető „Mis-
kolc” most is az élre került a 
mesterek között, míg a mes-
terjelöltek első helyezettje az 
„Angyalok”, a haladóké pedig 
a „Zabos ebek” négyese lett.

Gratulálunk minden verseny-
zőnek!

Kemény diónak bizonyultak 
a Marci Kupa rejtvényei

Küllőcskék csodálatos kalandjai: mesekönyvet írtak a hevesi diákok

Képzeld el! Oldd meg! Alkosd meg!Újabb szakmai elismeréssel, a CSAKOSZ 
Nívódíjával gazdagodott a hevesi háziorvos

Heves római katolikus templomá-
nak védőszentje, Keresztelő Szent 
János nevének tiszteletére temp-
lombúcsút tartottak a hevesi római 
katolikus hívek, június 25-én.

A délelőtti órákban kezdődő 
szentmisén ünnepelték a hevesi 
hívek templomuk búcsúját. 

A Keresztelő Szent János tisz-
teletére felszentelt templomban 
szentmisét mutattak be, majd sor 
került a fogadalmi körmenetre. 

Hevesre június végén jönnek a 
vásárosok, céllövöldések és a ro-

konok. Az asszonyok sütnek-főz-
nek, a gyerekek költik a zsebpénzt, 
forog a körhinta, nyikorog a hul-
lámvasút. Búcsú van…

Mára sokak számára ezt jelenti 
a búcsú, pedig a Katolikus Egyház 
tanításán alapuló elnevezés mást 
takar.

A világi örömök és gondok el-
nyomják az eredeti gondolatot, 
hogy templomunk „nevének” (Ke-
resztelő Szent János Római Kato-
likus Templom) ünnepén teljes bú-
csút nyerhetnek a hívek.A

z átányi gyökerek-
kel rendelkező he-
vesi háziorvos tar-
talmas és érdekes 
éveket tudhat maga 

mögött, amiről szívesen beszélt 
annak idején, a „Köztünk szól-
va” beszélgetés-sorozat egyik 
vendégeként. Szülőfaluja azóta 
is a szíve csücske, és nagy meg-
tiszteltetésnek tartja az „Átány 
községért” elismerést, amit 
2015 októberében vehetett át.

Mint sok fiatal, ő sem feltét-
lenül a saját álmát szerette vol-
na megvalósítani, amikor az or-
vosi egyetemre jelentkezett. A 
gimnáziumban még a színészet-
tel kacérkodott, de a sokszor ná-
luk vendégeskedő Koncz Gábor 
egyik kijelentése miatt mégsem 
Thaliát választotta.

Feleségével, Dr. Vidics Vik-
tóriával az egyetemi évek alatt 
találkozott, s mint mondja, ré-
széről szerelem volt első látás-
ra, mely a mai napig tart. Ennek 
gyümölcse két gyönyörű, már 
felnőtt lányuk.

Természetesen, sok minden 
másról is lehet egy orvossal 
beszélgetni, de azért a gyógyí-
tó munkáról, az egészségügy 
helyzetéről, a nehézségekről 
csak érdemes szót ejteni, hiszen 
a betegek nem láthatnak bele 
azokba a körülményekbe, nem 
ismerhetik azokat a problémá-
kat, amit egy háziorvos nap, 
mint nap tapasztal. Kívülálló-
ként nem tudhatjuk, mennyire 
nehéz azzal szembesülni, hogy 
nem jut elég idő a páciensek-
re, hogy a hátrányos helyzetben 
élők nem azért nem gyógyul-
nak, mert nem tartják be az or-
vos utasítását, hanem mert egy 
olyan családban, ahol egyszer-
re öt gyerek beteg, és napi be-
tevőre sem jut, ott a szükséges 
gyógyszerre sem fog.

A doktor úr arra törekszik 
munkája során, hogy minél 
több ember megőrizhesse az 
egészségét, időben felismerje 
a rájuk leselkedő veszélyeket, 
melyek így kivédhetővé vál-
nak, és ha megbetegedtek, a 

lehető leggyorsabban helyreál-
líthassa azt. A hátrányos hely-
zetű térségekben nagyon fon-
tosnak tartja annak – az általa 
vezetett – praxisközösségnek a 
tevékenységét, amely az elmúlt 
években svájci modellprogram 
égisze alatt működött. Ennek 
keretében az alapellátásban 
dolgozó háziorvosok és házi 
gyermekorvosok közösségek-
be szerveződtek, melyek kiegé-
szültek dietetikussal, gyógytor-
násszal, egészségpszichológus-
sal, népegészségügyi szakem-
berrel, praxisközösségi nővér-
rel a hatékony, valamint opti-
mális munkavégzést segítve. 
A megelőzésre és a krónikus 
betegségben szenvedők gon-
dozására összpontosító modell 
tapasztalatai kedvezőek, bár 
hosszú évek távlatából lehet-
ne leszűrni azt, hogy valójában 
mennyire eredményes.

Valószínűleg kevesen tud-
ják, hogy Átány és Heves II. 
sz. körzetének orvosa nem csak 
gyógyít, hanem oktat is a Pé-

csi Tudományegyetemen és a 
Semmelweis Egyetemen, emel-
lett évekig nyári empátia tábo-
rokat vezetett orvostanhallga-
tóknak, és a Helló Doki!-ban 
sokszor adott tanácsot a Gala-
xis Rádión keresztül. Mostaná-
ban pedig a „3 perc az egészsé-
gért” c. rovatban nyújt hasznos 
információkat a Hevesi Hírpor-
tál olvasóinak.

Rengeteg elfoglaltsága mi-
att nem mindig jutott elég ide-
je a családjára, de elfogadták, 
hogy Apának dolgoznia kell, 
és számíthatott a megértésük-
re. Ehhez persze kell egy olyan 
feleség is, mint az ő párja, aki 
orvosként tudja, milyen kötele-
zettségekkel jár ez a hivatás.

És, hogy miért Heves büsz-
kélkedhet a betegek és a szak-
ma által is tisztelt és megbe-

csült orvossal? Ez kizárólag 
a véletlennek, vagy inkább az 
égieknek(?) köszönhető. Ha 28 
évvel ezelőtt nem éppen Lajkó 
Julianna áll az egri OTP-ben 
az ifjú, kisgyermekes Szabó 
család előtt a sorban, és nem 
agitálja őket, hogy jöjjenek a 
városba praktizálni, akkor ta-
lán a megyeszékhelyen élő és 
dolgozó Dr. Szabó János kap-
ta volna meg 2014-ben az As-
tellas-díjat, illetve 2017-ben a 
CSAKOSZ Nívódíját. Ezzel 
olyan tagok munkáját ismerik 
el, akik kiemelkedő tudomá-
nyos, szakmai, oktatási ered-
ményeket értek el a korábbi 
évek, évtizedek során, de szak-
mai pályafutásuk még aktív 
szakaszban van.

„Elismerést, díjat kapni min-
dig jó érzés. Különösen jó az 

elismerés, ha azt a betegektől 
kapjuk és hasonlóan fontos az 
is, amikor a szakma, a kollégák 
ismerik el az ember munkáját, 
teljesítményét.

Sokan nem gondolják, hogy 
mennyit jelent és milyen jóle-
ső érzés, ha a beteg csak annyit 
mond „köszönöm a segítsé-
güket”. Egy-egy ilyen mondat 
nagyon sokat segít, mert erőt, 
energiát ad és motivál.

A szakmai nívódíj egy ha-
sonlóan inspiráló és fontos 
elismerés, mert a kollégák – 
akikkel évtizedek óta közösen 
dolgozunk az egészségügy ha-
tékonyabbá, betegcentrikusab-
bá tételén – szavazták meg ezt 
a díjat. Különösen jó érzés és 
nagyon boldoggá és büszkévé 
tesz, hogy elsőként én kaphat-
tam meg.

Az elismerések, díjak köte-
leznek is. Köteleznek arra, hogy 
betegek, kollégák, a szakma felé 
továbbra is a maximális teljesít-
ményt nyújtva úgy dolgozzak, 
hogy minél több embernek tud-
junk hatékonyan segíteni. Bízom 
benne, hogy meg tudok felelni 
ennek a kihívásnak is” – osztotta 
meg gondolatait Dr. Szabó János 
háziorvos a CSAKOSZ Nívódí-
jának átvétele kapcsán.

A Családorvos Kutatók Országos Szervezetének vezetősége 2016. júniusi határozatában 
alapította meg a Nívódíjat, melyet a feltételeknek megfelelő, díjazásra alkalmasnak talált 
tagtársnak adnak ki évente. Első ízben 2017 februárjában ítélték oda Dr. Szabó János heve-
si háziorvosnak, akinek szakmai munkásságát a Semmelweis Nap tiszteletére megrendezett 
ünnepségen újabb oklevéllel – Heves város Polgármesteri Elismerésével – is jutalmazták.

A nagy sikerű Eperfesztivá-
lon az is kiderült a nap végére, 
hogy kinek van a legpáratla- 
nabb párlata Hevesen. A díja-
zottaknak Szabó Zsolt állam-
titkár, térségünk országgyűlési 
képviselője gratulált elsőként. 
Első alkalommal hirdettük meg 
a Páratlan Párlatok Párbaját, ez-
úttal azonban kizárólag hevesi-
ek vehettek részt a megméret-
tetésen, hiszen a város legjobb 
pálinkáját, illetve az év helyi 
pálinkafőző „mesterét” díjaz-
tuk – mutatott rá Makó Nándor 
alpolgármester, a verseny koor-
dinátora.

A sok bográcsos finomság-
ra jól csúszott az EperFesztivál 
legízletesebb, legjobb párlata, 
melynek versenyét Heves Vá-
ros Önkormányzata egy új kez-
deményezéssel indította útjára: 
a tervek szerint ezentúl minden 
évben díjazzák majd azt a heve-
si lakost, aki a legfinomabb pá-
linkát főzi településünkön.

A versenyen – melyre kizá-
rólag hevesi pályázók jelent-
kezését várták, saját tulajdonú 
pálinkával – szakavatott zsű-
ri választotta ki azt az itókát, 

ami 2017-ben elnyerte a Heves 
Legjobb Pálinkája címet. 31 
párlattal neveztek versenyzők, 
húszféle gyümölcsből. A leg-
kedveltebb Mészáros Géza birs 
párlata lett. A második és har-
madik helyet pedig Zöldi Sza-
bolcs sárgabarack és Gór Csaba 
málnapálinkája érdemelte ki – 
tájékoztatott az alpolgármester.

„A zsűri úgy ítélte meg, hogy 
a birsalma lett a befutó. Azt kell 
tudni róla, hogy kisüsti eljárás-
sal lett lefőzetve, egy pici almá-
val keverve, de semmi olyan for-
tély nem volt, ami különleges. 
Nagyon örülök neki, vártam a 
sikert, bíztam benne, és örülök, 
hogy a zsűri így ítélte meg”- nyi-
latkozta Mészáros Géza.

A díjak felajánlója: Makó 
Nándor alpolgármester

Templombúcsúban

Megvan az év legjobb hevesi pálinkája: 

a birsalma lett a befutó 

Szabó Zsolt gratulál a legjobb 
pálinka tulajdonosának
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Júniusban születettek:
Szatló Zsolt (an: Bakos Zsuzsanna) Dr. Guba Sándor u.,
Molnár Liliána (an: Sasvári Klaudia) Bródy S. u.,
Balogh Marietta (an: Balogh Éva) Semmelweis u.,
Balogh Ádám (an: Bundri Nikolett) Kodály Z. u.,
Kállai Zoltán Denisz (an: Konkoly Ildikó) Dankó u.,
Gönczi Kristóf Máté (an: Balla Zsanett) Széchenyi u.,
Morzsa Roland (an: Balog Aranka) Hellebronth B. u.,
Burom Zoltán (an: Rideg Beáta) Fő út,
Balogh Jázmin Virág (an: Balogh Katalin) Május 1. u.,
Horváth Szintia Szonja (an: Horváth Szintia) Szüret u.,
Molnár Margit Anna (an: Molnár Margit) Dankó u.

Elhunytak:
Madarász János (szül: 1939) Szabadság u., Váradi István (szül: 
1929) Kolozsvári u., Barta Ferenc Miklósné (szül: 1945) Somogyi 
u., Kovács István József (szül: 1947) Bajcsy-Zs. u., Varga László-
né (szül: 1940) Kolozsvári u., Horváth Seron (szül: 2016) Fő út.,

Májusban születettek:
Horváth Ernő  (an: Horváth Mária) Kodály Z. u.,
Simon Hanna (an: Rozgonyi Erzsébet) Rózsahegy,
Gór Levente (an: Gyenes Györgyi) Mária u.,
Rácz Alisa (an: Kállai Margit) Csárda u.,
Farkas Maja (an: Farkas Lívia) Kodály Z. u.,
Madarász Lara (an: Koncsik Dóra) Széchenyi u.,
Csonka Virág (an: Csonka Krisztina) Fő út,
Bundri Melani (an: Kanalas Liliána) Bródy S. u.

Elhunytak:
Birkás Istvánné (szül: 1931.) Bródy S. u., Fekete Ferenc (szül: 
1952) Bródy ,S. u., Gyenes György (szül: 1936) Vértanu u., Balázs 
István (szül: 1955) Május 1. u., Bettenbuk Ferencné (szül: 1928) 
Bernáthegy, Szabo Dániel levente (szül: 1986) Bem J. u., Rédei 
Andrásné (szül: 1934) Ady E. u., Jekkel Lászlóné (szül: 1937) 
Béke u., Szűcs Istvánné (szül: 1929) Fő út.

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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Hevesi Hírek
HEVES VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
LAPJA

1. Melyik két hevesi atléta is képviselhette a hazai színeket 
    az U20-as Eb-n?

    ..............................................................................................
2. Mikor került aláírásra a „Heves város Zöld szíve” c. projekt 
    támogatási szerződése?

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

3. Hol és mikor kerül megrendezésre a Barokk Est?

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

4. Ki adott át miniszteri kitüntetést Dr. Tóthpál Csabának?

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

5. Mivel köszöni meg a Zebra Papír-Írószer-Játékbolt a várakozást?

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

Minden kérdésre megtalálja a választ a Hevesi Hírek augusztusi 
számában. Kellemes olvasást kívánunk!
A megfejtéseket kérjük a Hevesi Hírportál facebook oldalára üze-
netben elküldeni névvel, címmel és telefonszámmal, illetve postai 
úton – szintén névvel, címmel, telefonszámmal - a 3360 Heves 
Erzsébet tér 2. sz. címre. A borítékra kérjük, írják rá: „HH KVÍZ” 

bEküldÉsi HAtáridő: 2017. augusztus 20.

ElőZő sZáMuNk NyErtEsE: 
Sári Lászlóné, Heves, Munkácsy út 5. Gratulálunk!

BÖNGÉSSZEN ÉS NYERJEN
KVÍZFiatal, sportos és nem mel-

lesleg sármos a hazai kor-
társ szórakoztató irodalom 
egyik kedvenc szerzője. La-
katos Levente egykori új-
ságíró, műsorvezető, modell 
– aki ma már regényíróként 
aposztrofálja magát – volt a 
vendége az Ünnepi Könyv-
hét keretében megrendezett 
író-olvasó találkozónak He-
vesen. Az est háziasszonya, 
Szóné Kovács Márta intéz-
ményvezető ostromolta kér-
déseivel az Aranykönyv-dí-
jas, háromszor is „Az év író-
jának” megválasztott, sike-
res alkotót.

 L
evente beavatott az 
alkotás folyamatá-
nak rejtélyébe is: ve-
gyünk egy kiinduló 
ötletet, amit inspirál-

hat a környezet, az emberi jel-
lemvonások legapróbb részle-
tei, egy jelentéktelennek tűnő 
kézmozdulat, vagy akár egy 
árulkodó hanglejtés, ami képes 
beindítani a fantáziát. Sem az 
ihletben, sem a múzsa csókjá-
ban nem hisz, ezek szerinte a 
lustaság kibúvói. Aztán persze 
kell egy jó befejezés, és köz-
ben a fejezetek megírása, sok-
sok átolvasással és javítással 
– leginkább éjjel, mert akkor 

vonja el legkevésbé a figyel-
mét a környezet és a „social 
media”.

További elképzelések? Sze-
retné a televíziózás, a filmek 
világát jobban megismerni, 
közben készül a kezdetben pa-
ródiának indult Szigor-trilógia 
3. része, és tervezi egy mese-
könyv megírását, amiben a ku-
tyájával, Tomoval kapcsolatos 
élményeit dolgozza föl. A kí-
vánságlista előkelő helyén áll a 
külföldi olvasóközönség meg-
nyerése is, egyelőre e-könyvek 
segítségével.

A harmincon alig túlhaladt, 
több sikerlistás könyv szerzőjé-
nek Facebookon közel 150 ezer 
kedvelője van, a moly.hu-n pe-
dig a következő olvasható róla: 
„Nem hittem volna, hogy egy 
magyar író ennyire szépen, vá-
lasztékosan, kifejezően tud ját-
szani a szavakkal.”

Tapasztaljuk meg magunk is, 
ismerjük meg Lakatos Leventét 
az írásain, a karakterein keresz-
tül, hiszen egy picit mindegyik-
ben ott van ő is…

A cikk bővebben: 
www.hevesihirportal.hu

Az év írója, több sikerlistás könyv szerzője 
várta az olvasókat a hevesi könyvtárban
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Kovács László még ifjúsági 
korosztályú versenyzőként in-
dult a két évvel idősebb ver-
senytársak között. Nyilvánva-
ló volt, hogy nem ez lesz az ő 
versenye, hiszen ő a saját kor-
osztályának a világbajnoksá-
gára készült, amely július kö-
zepén ért véget Kenyában. La-
cinak ott komoly esélyei lettek 
volna még a nyolcas döntőre 
is, hiszen – mint utóbb kide-
rült – az egyéni legjobbjával 
a 6-7. helyezés körül végez-
hetett volna. Sajnos azonban 
a magyar korosztályos válo-
gatott végül is nem utazott el 
a VB-re. Laci – mondhatjuk 
így – kárpótlásként jutott ki az 
EB-re, ahol megállta a helyét: 
16,21 méteres lökésével ugyan 
nem került a 12-es döntőbe, de 
elismerésre méltó teljesítmény 
nyújtott.

Kovács Noel is július 20-án 
állt rajthoz, ám egy kellemet-
len körülmény komolyan hát-
ráltatta a szereplését: az elő-
ző napon hasmenéstől szen-
vedett, és a verseny napján 
gyakorlatilag egyetlen szem 
banánt tudott elfogyasztani. 
Ez bizony nem sok egy ilyen 
megmérettetés előtt! Edző-

je szerint Noel mindezeket fi-
gyelembe véve kiváló teljesít-
ményt nyújtott: 66,41 méteres 
eredménye alig 70 centivel 
marad el az egyéni rekordjától, 
és így a 25 versenyzőből a 15. 
helyen végzett! (A junior fiú 
gerelyhajítók döntőbe jutásá-
hoz 68.87 méter kellett.) Ver-
senyzőnk teljesítménye min-
denképpen elismerésre méltó, 
hiszen ilyen állapotban már 
az is komoly fegyvertény volt, 
hogy rajthoz tudott állni.

A hevesi atléták tehát ezút-
tal is szépen szerepeltek, a ta-
valyi két EB résztvevő után az 
idén újra ketten képviselhették 
a hevesi színeket a kontinens-
viadalon. 

Tisztelettel gratulálunk a két 
fiatal kiválóságnak és edzőjük-
nek, Kovács Gyulának!

Forrás: Megyeri István

Édesapja után, Kovács Noel 
is kiemelkedő országos elis-
merésben részesült!

A Magyarország jó tanulója - 
jó sportolója 2016 pályázat ér-
tékelése lezárult, Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások miniszte-
re jóváhagyta a díjazottak listá-
ját – közölte a szaktárca.

Megyénket tekintve egy heve-
si, egy tarnamérai, egy egri és egy 
gyöngyösi diák neve is szerepelt 
az országos listán: Kovács Noel a 
hevesi Eötvös József Református 
Oktatási Központ tanulója, Bodó 

Anita a Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnázium (Eger), Kismárton 
Zoltán a Tarnamérai Általános 
Iskola diákja, Váradi Henriett pe-
dig a gyöngyösi Berze Nagy Já-
nos Gimnáziumba jár, olvasható 
az eredménylistán.

A Magyarország jó tanuló-
ja–jó sportolója 2016 címet, az 
elismerő oklevelet a díjazottak 
egy része postai kézbesítéssel, 
míg a kategóriánként legmaga-
sabb pontszámot elérő pályá-
zók a 2017. június 16-án meg-
rendezésre kerülő díjátadó ün-
nepségen vehették át.

Júniusban rendezték meg a 
serdülő és újonc atléták or-
szágos bajnokságát. A két 
nap alatt 1-1 arany- és bronz-               
érmet nyertek a hevesi ver-
senyzők, és öt atlétánknak 
sikerült megjavítania egyé-
ni csúcsát.

S
zombaton, saj-
nos nem sikerült 
a nyolcas döntő-
be jutás Novák 
Enikő és Balog 

Márton súlylökőnknek, illetve 
Dányi Péter és Horváth László 
gerelyhajítónknak.

Gulyás Johanna (2002) az 
első versenynapon súlylökés-
ben állt rajthoz, és 11,55 méte-
res eredményével a hatodik he-
lyet szerezte meg.

Szabó Luca (2004) úgy-
szintén súlylökésben indult, és 
11,63 méteres egyéni csúcsot 
ért el, amivel szintén a hatodik 
helyet szerezte meg. 

Nagy Zsombor (2002) 44,70 
méteres eredménye újabb egyé-
ni csúcs, amellyel az ötödik he-
lyen végzett a mezőnyben. 

A nap „éremszállítója” Előhá-
zi Dániel (2002) volt. Több mint 
harminc centimétert javítva az 
egyéni csúcsán, 15,30 métert tel-
jesített, és ezzel bronzérmes lett. 

Vasárnap folytatódott a két 
legfiatalabb korosztály orszá-
gos bajnoksága, amelyen há-
rom atlétánk szerepelt.

Megyeri Dávid ötösugrás-
ban állt rajthoz. Egyéni csúcsot 
jelentő 15,61 métert ugrott, de 
ezzel nem került a nyolcas dön-
tő közelébe. Tegyük hozzá: a 
saját évfolyamából csak hár-
man előzték meg, a többiek a 
2002-es évfolyamhoz tartoztak.

Tóth Lilla a 3000 méteres 

síkfutásban állt rajthoz és 25,68 
perces időeredménnyel, a kivá-
ló hetedik helyen ért célba. 

Gulyás Johanna címvédő-
ként érkezett a vasárnapi ver-
senyre gerelyhajításban. A ne-
gyedik sorozatban elért 44,05 
méteres eredménye azt jelen-
tette, hogy megvédte a téli do-
bóbajnokságon megszerzett or-
szágos bajnoki címét, és arany-
érmes lett.

Háttér: Megyeri István

Negyedik alkalommal ren-
dezték meg a Heves Városi 
Sport- és Rendezvénycsar-
nokban a Shotokan Kara-
te Stílusszövetség Országos 
Bajnokságát. A versenyre 23 
klub 195 karatékája neve-
zett, a 66 egyéni és 14 csapat 
kategóriában.

A lelkes kis hevesi 
csapat több tagja 
felnevezve maga-
sabb kategóriában 
is szépen teljesí-

tett, így a bajnokság legered-
ményesebb csapata kupát is ki-
érdemelte a házigazda klub! A 
2. Agria, 3. Életforrás, 4. Dom-
bóvár és az 5. Nagykálló csa-
pata lett.

A csapatokat sensei Lévai 
Béla 5. dan köszöntötte, majd 
Makó Nándor alpolgármester 
és shihan Juhász Ferenc 7. dan 
(SKS-SKDUN HUNGARY el-
nöke, az MKSZ alelnöke) nyi-

totta meg a versenyt. Az Amb-
rózia hastánccsoport fellépését 
követően 4 küzdőtéren kezdő-
dött meg a verseny.

A hevesi klub eredményei:
– Szatmári Zsolt: 1 arany, 3 

bronz

– Nagy Tímea: 4 ezüstérem
– Prokai Teodor: 2 arany, 
1 ezüst és 6 bronz
– Racsek Réka: 4 arany, 
1 ezüst és 2 bronz
– Divald Mátyás: 1 arany, 
2 ezüst

– Bakos Noémi: 1 arany, 
2 ezüst és 5 bronz
– Lévai Eszter: 3 ezüst és 
2 bronz
– Divald Dominik: 1 arany, 
2 ezüst és 3 bronz
– Szabó Dávid: 3 ezüst és 
1 bronz

Réka a ragyogó teljesítményé-
vel a verseny legeredménye-
sebb hevesi, valamint a leg-
eredményesebb 14 év alatti 
lány versenyzője különdíjat is 
kiérdemelte.

Június közepén zajlott a felnőtt 
országos atlétikai bajnokság, 
amelynek a székesfehérvári 
stadion adott otthont. A két nap 
alatt három atlétánk is érdekelt 
volt. S bár mindannyian a fia-
talabb korosztályokhoz tartoz-
nak, mégis jól szerepeltek.

Kovács Noel 65,25 métert ért 
el, amellyel a teljes mezőnyben 
a második legjobb eredmény 
lett az övé, így simán kvalifi-
kálta magát a fináléba.

Szatló Nóra ifjúsági korosz-
tályú súlylökőnk ezúttal is meg-
állta a helyét: 12,72 méteres 
eredményével, az ötödik helyen 

fejezte be a versenyt. Tegyük 
még hozzá: minden olyan ver-
senyző, aki Nóra előtt végzett, 
idősebb volt nála, és közöttük 
ott volt olimpiai bajnoki bronz- 
és Európa bajnoki aranyérme-
sünk, Márton Anita is.

Detrik Balázs súlylökő bron-
zérmes lett. 

Kovács Noel junior korosz-
tályú atléta a gerelyhajító me-
zőnyben szerepelt. 64,71 mé-
terrel a hetedik helyen végzett. 
Tizennyolc évesen ez az ered-
mény és helyezés a felnőtt me-
zőnyben mindenképpen elis-
merésre méltó.

A szakág nehézségei és az egy 
időben zajló tornaverseny el-
lenére is szép számú mezőny 
gyűlt össze Dunaújvárosban, 
hogy összemérje erejét gumi-
asztalon és mini trampolinon. 
A Főnix Trampolin SE, mint a 
legkisebb és legfiatalabb egye-
sület, 8 versenyzőt delegált. 
Ebből 7 versenyző duplázott, 
indult gumiasztalon és mini 
trampon is!

- A Diákolimpia vezetősé-
gének döntése alapján össze-
vonásra került az A és B kate-
gória, így a mezőnyben sok-
sok válogatott és nemzetközi 
versenyt megjárt trampos volt. 
Ennek megfelelően erős gya-
korlatokkal készültünk, hogy 
felvehessük a versenyt. Minden 
főnixes tornász a legjobb tudá-
sát adta és mindenki sikeresen 
teljesítette mindkét gyakorlatát. 
Ebben a versenyszámban ki-

hozták a maximumot gyerme-
keink – emelte ki Simon Zoltán 
edző. 

A mini trampolin verseny-
szám különösen fontos a főni-
xesek számára, több okból kifo-
lyólag is. A versenyzők rengete-
get töltenek el mini és duplamini 
trampon, ezért előzetesen is jobb 
eredményeket vártunk. Másrészt 
a 2 éve íródott mini trampo-

lin szabálykönyv most debütált 
nagy versenyen, melyet Simon 
Zoltán edző alkotott meg.

Az előzetes várakozást fe-
lülmúlva, rengeteg szép ered-
ménynek örülhettünk: 5 dobo-
gós helyezés és 3 dobogó köze-
li eredmény született. A Főnix 
Tra történetének legsikeresebb 
diákolimpiáját zárta, amit meg 
kell köszönni minden verseny-

zőnek, akik rengeteg szabad- 
időt áldoztak fel ezekért a sike-
rekért.

Megköszönöm mindazok se-
gítségét, akik hozzájárultak a 
sikereinkhez. Külön köszönet a 
szülőknek, akik mindig ott áll-
nak mellettünk – szögezte le a 
tréner.

Június 24-25-én zajlott le Mis-
kolcon az ifjúsági korosztályú 
atléták országos bajnoksága, 
ahol a városunkat három súly-
lökő is képviselte.

Somodi Bálint (2001) az 
idén még a fiatalabb évfo-
lyamhoz tartozik a korosztá-
lyon belül, ennek ellenére szé-
pen szerepelt. A tizenhét fős 
mezőnyben sikerült kiharcol-
nia a nyolcas döntőben való 
szereplést, majd végül egyéni 
csúcsot jelentő 13,86 méteres 
lökéssel a hetedik helyen vég-
zett. 

Ugyanebben a korosztályban 
hevesi győzelem született: Ko-
vács László 17,72 méteres ered-
ményt ért el, és ezzel magabiz-
tosan, több mint 50 centiméte-
res előnnyel aranyérmes lett.

Szatló Nóra úgyszintén ma-
gabiztos győzelmet aratott: 
14,33 méteres lökése több mint 
egy méterrel (!) volt nagyobb 
a második helyezett verseny-
társ eredményénél, és szintén 
aranyérmes lett. Ezzel mindkét 
atlétánk megvédte tavalyi első-
ségét.

Megyeri István

Címvédések az Ifjúsági 
Országos Atlétikai Bajnokságon

Atlétika – Magyar ifjúsági bajnok 
lett Víg Zsanett 200 méteren

Körzetisek a Diákolimpia 
Országos Döntőjében

Víg Zsanett ifjúsági válogatott sprinterünk a 100 m-es síkfutás 
döntőjében a II. helyezést szerezte meg 12,52 mp-es eredmény-
nyel. Az előfutamát 12,47 mp-el nyerte.

Nagy Lili szintén 100m-en indult, az előfutamban 3 tizeddel 
megjavítva egyéni csúcsát 13,06 mp-et futott. Edzője Korsós 
Krisztián.

Vasárnap Zsani az előző napi teljesítményét is felülmúlva 
megnyerte 200 m-es síkfutást, és 25,28 mp-es eredménnyel 
magyar ifjúsági bajnoki címet szerzett.

Gratulálunk a bajnoknak és edzőjének, Együd Lászlónak is!
Bányai Ilona

A 4x600 méteres váltóban 
a lányok a 6., míg a fiúk a 
4x1000 méteres váltóban a 
18. helyezést érték el.

Lány csapattagok: Adácsi 
Laura, Adácsi Noémi, Pásztor 
Virág, Tóth Lilla

Fiú csapattagok: Ferenc 
Ádám, Kis Dániel, Kóczián 
Martin, Magyar Ádám

Kislabdahajításban Gulyás 
Johanna a 7. helyen fejezte be 
a versenyt.

A IV. korcsoportos lánycsa-
pat többpróbában is a Diáko-
limpia Országos Döntőjében 

képviselte Heves megyét. A 
21 induló csapatból a 14. he-
lyen végezve értek el szép 
eredményt.

Csapattagok: Adácsi La-
ura, Adácsi Noémi, Bencsik 
Anna, Csonka Dzsesszika, 
Gulyás Johanna, Tóth Lilla.

Gratulálunk a remek ered-
ményekhez!

A Körzeti Tagiskola pe-
dagógusai köszönik a felké-
szítők munkáját, valamint az 
utaztatásban önzetlen segítsé-
get nyújtó Adácsi és Kóczián 
apukának a közreműködést!

Forrás: Körzeti Tagiskola

A június 24-25-i hétvégén zajló Magyarország Ifjúsági 
Atlétikai Bajnokság első napján remekül szerepeltek a 
hevesi Eötvös DSE versenyzői. 

A Körzeti Tagiskola IV. korcsoportos csapatai, mielőtt 
elbúcsúztak iskolájuktól, a megyei versenyeredményük 
alapján képviselték intézményüket és Heves megyét a 
székesfehérvári döntőben.

Atlétika – Detrik bronzérmes, 
Szatló ötödik, Kovács 

hetedik a felnőttek között

Megvan az országos lista: 
Kovács Noel az év jó tanulója – jó sportolója cím birtokosa 

Atlétika – Egy arany, egy bronz 
és több egyéni csúcs megdöntése

Hevesi versenyző lett a dobó 
verseny bajnoka a Miskolcon 
megrendezett B 33-as kosár-
labda tornán.

A 14. Egyetemi Kosárlab-
da Európa-bajnokság hivatalos 
nyitórendezvényeként, 2017. 
július 16-án a tornának otthont 
adó város, Miskolc rendezett 
egy B 33-as tornát. A város 
szívében, 10 órától a Városhá-
za előtti Szent István téren, két 
korcsoportban – 16 év alattiak 
és felettiek – játszottak a csa-
patok.

A B 33 kosárlabdában 3-3 
ellen játszanak fél pályán, 1 
kosárra 10 percig, vagy 15 do-
bott pontig tart egy mérkőzés. 
A férfiak mezőnyében indultak 
a hevesi fiúk: Kis Benjamin, 
Nagy Dávid, Veres Viktor, Nagy 
Noel összeállításban. Kemény 
mérkőzések után a 4. helyet 
szerezték meg.

A tornán rendeztek 3 pon-
tos dobó versenyt, itt a heve-
si csapat tagja, Kis Benjamin 
szerezte meg a győzelmet.

Jurányi istván

„Tisztelettel köszönjük a vá-
rosvezetés, a sportcsarnok 
vezetése, a szülők és támo-
gatóink összefogását, támo-
gatását, hiszen nélkülük nem 
lehetett volna ilyen színvonalas 
versenyt megrendezni” – emel-
te ki Lévai Béla edző, a verseny 
szervezője.

Eredmények:
kovács lora: gumiasztal 
6. hely , mini 3. hely
kovács Zorka: gumiasztal 
10. hely, mini 4. hely
sinka luca: gumiasztal 9. hely, 
mini 3. hely
Nagy sára: mini 4. hely
Medveczki dóra: gumiasztal 
7. hely, mini 2. hely
ligeti Petra: gumiasztal 
6. hely, mini 5. hely
dányi Patrik: gumiasztal 
5. hely, mini 2. hely
besenyei boglárka: gumiasztal 
6. hely, mini 2. hely

Szép szereplés 
az Egyetemi 

Kosárlabda Eb 
nyitórendezvényén 

Kis karatékák nagy bravúrja a IV. Heves Kupán

10 kilométernyi erőfeszítés Hevestől Alatkáig 

Két helyi atléta is 
képviselhette a hazai 

színeket az U20-as Eb-n
Az U20-as atlétikai Európa-bajnokságon két hevesi ver-
senyző, Kovács László és Kovács Noel is elismerésre méltó-
an szerepelt. A 41 fős válogatottban városunk két sportolója 
mellett egy egri atléta is képviselte megyénket.

Országos Trampolin Diákolimpia: Rengeteg 
szép eredménynek örülhettek a hevesiek

A harmadik alkalommal 
megrendezésre kerülő, 
minden eddiginél nagyobb 
sikert és látogatottságot él-
vező Heves-Alatkai Eper-
Fesztivál szervezői a kul-
turális és kulináris progra-
mok biztosítása mellett a 
sport, a futás szerelmesei-
re is gondoltak: ők 10 kilo-
méteres távon bizonyíthat-
ták edzettségüket és kitar-
tásukat.

A sportolók Alat-
ka központjába, 
az iskola épüle-
téhez érkeztek, 
ahol a díjazot-

tokat a verseny koordinátora, 
Makó Nándor alpolgármester 
hirdette ki.

kategóriák és győzteseik:
I. 2001-2003-ban 
született nők:
1. Tóth Lilla
2. Forgács Viktória
3. Juhász Fanni
II. 1971-1993-ban 
született nők:

1. Dr. Schweizer Edina
2. Molnár Gabriella
3. Csontos Bernadett
III. 2001-2003-ban 
született férfiak:
1. Nagy István
2. Kismárton Zoltán
3. Morvai Mátyás

IV. 1985-1994-ban 
született férfiak
1. Uzelman Ádám
2. Besnyő Márton
3. Lados Balázs
V. 1970-1983-ban 
született férfiak
1. Tomik Balázs
2. Vágó Miklós
3. Vágó Viktor

Abszolút női győztes: Dr. 
Schweizer Edina (49,35 perc)

Abszolút férfi győztes: Uzel-
man Ádám (45,51 perc)

Gratulálunk minden induló-
nak a nem mindennapi teljesít-
ményhez!

A díjak felajánlói: Heves Vá-
ros Önkormányzata, Tóthné 
Kovács Erika
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Végre hevesi horgászé lett 
a cím és a vándorserleg 

Befejeződött a III. Hevesi 
Nagy Ho-Ho-Horgászver-
seny háromfordulós küzdel-
me, amit először 2015-ben, 
hagyományteremtő szán-
dékkal rendeztek meg He-
ves-Alatkán. A környékről 
és távolabbi településekről 
érkező pecások között jú-
lius 16-án eldőlt, hogy ki 
lett az idei év legnagyobb 
ho-ho-horgásza. 

Ő, és dobogós társai fogták 
ki az összesítésben legtöbb 
pontot érő zsákmányt. Három 
hónapon keresztül, három kü-
lönböző horgásztó biztosítot-
ta az egyes fordulók helyszí-
neit, és várta a lelkes verseny-
zőket, akik örömest vállal-
koztak a megmérettetésre.

A májusban kezdődő és 
július 16-án lezárult Hevesi 
Nagy Ho-Ho Horgászverseny 
fordulóin a Gúnár, a Nagy 
és Rab Horgásztavak adták 
a zsákmányt, hol többet, hol 
kevesebbet.

– Minden forduló végén 
az első helyezett tárgyjuta-
lomban részesült. A program 
győztesei, vagyis az összesí-
tés első három helyezettje kö-
zött kupa és oklevél mellett, 
250 ezer forint értékű nyere-
mény került szétosztásra. Az 
idén is több fordulóban bo-
nyolítottuk a versenyt, hogy 
minél több emberhez eljusson 
a hír, és ha kedvet kaptak, ne-
vezhessenek – mondta Ko-
vács István képviselő, a ver-
seny ötletgazdája, aki eddig 
minden évben nem csupán 
szervezőként, de indulóként is 
részt vett a megmérettetésen.

Összesített eredmény:
1. Deli István
2. Balázs Péter
3. ifj. Angyal István
A legnagyobb hal: 
Hercze Zoltán – 9,88 kg

A döntő fordulóról így tá-
jékoztatott Kovács István:

„Már a versenyt megelőző 
előkészületek is izgalomban 
teltek. A folyamatos jelentke-
zések miatt módosítani kel-
lett a helyfoglalást és az ebéd 
adagját is. Nagyon sokan je-
lentkeztek olyanok, akik ré-
gebben csak erre a Rab tóra 
szerettek járni. Végül is 41 
nevezővel kezdődött el a ver-
seny, ami nagyon jó hangu-
latban telt. Köszönet a mérle-
gelőknek, akik fáradhatatlan 
munkával folyamatosan járták 
körbe a versenyzőket és en-
gedték vissza a tóba a halakat.

A finom legényfogó leve-
sért köszönet illeti meg Mé-
száros Lászlót, aki a sza-
kács teendőit látta el, és a 
Tóth Tamás Hús-Csemege 
boltot, akik az alapanya-
got biztosították. A végső 
mérlegelés után eredmény-
hirdetés következett. Nagy 
örömömre a vándorserleg 
Hevesre került, nagy küz-
delemben egy igazán jó he-
vesi horgász birtokolhatja 
egy évig.

A nagy sikerre való tekin-
tettel a verseny jövőre is foly-
tatódik, reméljük, egyre szín-
vonalasabban és egyre több 
versenyzővel. Szeretettel vá-
runk minden horgászni szere-
tő embert!”

Klubunk a 2016/17-es szezont 
júniusban fejezte be, melyet 
igen sikeresnek értékeltünk. 
Ebben az évben már mi verse-
nyeztettük a Bozsik program-
ban szereplő korosztályokat, 
a gyerekek minden tornán na-
gyon jól szerepeltek, tehetsé-
gesek és szép jövő előtt áll-
nak. Serdülő csapatunkat egy 
éve újra kellett építeni, náluk 
is megfigyelhető a folyamatos 
fejlődés. Ifjúsági csapatunknak 
sikerült a dobogó 3. fokára áll-
ni egy igen erős bajnokságban. 
Felnőtt csapatunk a 4. pozíciót 
szerezte meg, amivel teljesítette 
a kitűzött célt. 

Több saját nevelésű játékos 
bemutatkozhatott a felnőtt csa-
patban, reméljük ez a tendencia 
folytatódik.  Már megkezdtük 
a felkészülést a következő sze-
zonra minden korosztályban. 

Utánpótlásban indítunk egy 
újabb csapatot U14-es korosz-
tályban, ezzel is újabb lehető-
séget szeretnénk biztosítani a 
focizni szerető fiataloknak. Ez-
úton szeretnénk megköszönni 

a támogatóknak, hogy hozzá-
járultak az elmúlt évben a He-
vestherm Hevesi LSC sikeres 
szerepléséhez. Köszönjük He-
ves Város Önkormányzatának, 
az egyesület névadó szponzo-
rának, a Hevestherm Kft-nek, a 
BHB 2000 Kft-nek, a Jászme-
táll Kft-nek, a Heves és környé-
ke Tallózónak, a Hanyi Travel 
Kft-nek, a Tripla-M-Tak Kft-
nek, a Front ABC-nek, Nagy 
Szilárdnak, Besenyei Ferenc-
nek és mindenkinek, aki segí-
tette, támogatta a csapatot! 

A következő szezonban is 
HAJRÁ HEVES!

Besenyei Ferenc

Kiválóan szerepeltek a hevesi atléták a 
szlovákiai Nagyszombaton megrende-
zett magyar-cseh-szlovén-szlovák után-
pótlás válogatott viadalon.

Víg Zsanett a 4x100 méteres váltó tag-
jaként szerzett győzelmet, míg 200 méte-
res síkon a 6. helyen végzett 25,29 másod-
perces eredménnyel. Kovács Noel gerely-
hajításban egyéni csúccsal, 67,12 méte-
res dobással megnyerte a versenyszámot. 
Súlylökésben Kovács László 16,41 méte-
res eredménnyel az 5. helyen végzett.

A júniusi immár a hatodik alka-
lom volt, amikor taroltak a csa-
patok Heves Város Bowling Baj-
nokságán, a sportcsarnokban. A 
vasárnapi forduló legeredménye-
sebb csapatának ezúttal a Föld-
művesek hármasa bizonyult.

A hatodik forduló 
legjobbjai:

CsAPAt:
1. Földművesek 1595 p. (Varga 
Pál, Nagy Szilárd, Tóth Antal)
2. Kis JAGER 1454 p. (Szilágyi 
Sándor, Misi Tibor, Gönczi László)
3. Sprint 2017 1410 p. (Baráth 
Mihály, Tóth Károly, Mészáros 
Géza/Mészáros László)
EgyÉNi:
1. Varga Pál 574 p.
2. Gönczi Tamás 560 p.
3. Tóth Antal 519 p.
sOrOZAt:
1.Gönczi Tamás 243 p.
2.Lászka János 212 p.
3.Varga Pál 202 p.

Elkezdték a felkészülést a 
2017/2018-as szezonra vá-
rosunk kézilabda csapatai 
- tájékoztatta szerkesztősé-
günket Steczina Zsolt szak-
osztályvezető. 

A hölgyek Makó Nán-
dor vezetésével már 
júliusban elkezdték a 
ráhangoló edzéseket 
az augusztusi alapo-

zásra, míg az urak Scheili Zsolt-
tal e hónapban vágnak bele a ne-
héz fizikai munkát tartalmazó 
tréningekbe. Jó hír, hogy mind-
két nem csapatai megtartották 
támogatóikat, így a hölgyek Ju-
ventus Panoráma Hevesi SE né-
ven, az urak Hanyi Travel Heve-
si SE néven lépnek pályára. 

„A Körzetiben elkezdett 
„Kézilabda az iskolában" prog-
ram tovább folytatódik, 2-3 új 
utánpótlás csapattal pedig lány 
és fiú vonalon is szeretnénk 
részt venni a Magyar Kézi-
labda Szövetség versenyrend-
szerében, tovább szélesítve a 
kézilabdázó fiatalok arányát. 
Az Önkormányzat továbbra 
is a csapatok mögött áll csak-
úgy, mint több hevesi vállal-
kozó. Szerencsés helyzetben 

vagyunk, hogy fiataljaink meg-
felelő körülmények között kép-
viselhetik Heves városát. A 
következő szezon nagyon ne-
héznek ígérkezik felnőtt csapa-
tainknak, hiszen 3-3 kiesővel 
kell számolni, illetve a hölgyek 
átkerültek a pesti csapatokat 
felvonultató északi csoportba, 
míg az urak észak-keleten fog-

nak szerepelni, régi hagyomá-
nyokkal bíró csapatokkal egye-
temben. Mindkét gárda próbál 
új játékosokkal erősíteni, hogy 
a szeptemberi kezdésre készen 
álljanak az embert próbáló fel-
adatra. Bízom benne, hogy si-
kerül, és méltón ki tudjuk szol-
gálni kitartó szurkolóinkat!”- 
emelte ki Makó Nándor edző.

Nemzetközi versenyen remekeltek atlétáink Harmincöt gólos játékos a Hevesi LSC-nél

Bowling – Már 
csak öt forduló 

van hátra

Kömlőről érkezik, és korábban már három alkalommal ját-
szott Hevesen a helyi LSC első nyári szerzeménye. A 29 
éves Nagy Lajos az idén úgy tér vissza, hogy a megyei II. 
osztály Keleti csoportjában szereplő kömlői csapat 26 baj-
noki mérkőzésének 35 gólját köszönheti neki.

A korábban Besenyőtelken, Erdőtelken, a Gyöngyösi 
AK-nál, Detken és Átányban is futballozott játékos a heve-
siek második felkészülési mérkőzésén, Tarnamérán is pá-
lyára lépett, ahol a hevesiek nyolcgólos győzelmet arattak.

Eredmény: Tarnaméra–Hevestherm-Hevesi LSC 0–8 (0–5)
Gól: Besenyei F. 3, Volyák 2, Csőke 2, Besenyei Zs. 1.

Sikeres évadot zártak a labdarúgók 

Kézilabda- Elkezdődtek 
a ráhangoló edzések


