
Tisztelt Hevesiek, 
Kedves Barátaim!

A karácsonyi ünnepkörben tisz-
teletteljes szeretettel köszön-
töm Heves város lakosságát és 
minden kedves olvasót.

Engedjék meg, hogy egy ki-
csit visszatekintsek a múltba és 
köszönetet mondjak mindazok-
nak, akik egész évben segítet-
ték településünk fejlődését, az 
önkormányzat munkáját.

Heves városban ismét egy 
mozgalmas év végéhez érkez-
tünk. A családoknál már a ka-
rácsonyi menü, a karácsonyfa 
és az ajándékozás a központi 
téma.

Visszagondolva az elmúlt 
hónapokra, küzdelmes, de ered-
ményeket hozó hétköznapokat, 
és csodálatos élményekkel gaz-
dagító ünnepnapokat élhettünk 
át együtt.

Folytatás a 2. oldalon

Hevesi Hírek

Heves
a megye névadója

Szerdán a városi Mikulás 
minden óvodába, bölcső-
débe és általános iskolába 
ellátogatott, hogy átadhas-
sa az ajándékokat. A heve-
si gyerekek dalokkal, ver-
sekkel, gyönyörű rajzokkal 
viszonozták a nagyszakállú 
kedves látogatását.

Folytatás a 4. oldalon

– Nagy az öröm a Kereker-
dő Tagóvodában! Kovács 
István, Makó Nándor és 
Tóth Miklós képviselők va-
lóra váltották a Kerekerdő 
Tagóvoda álmát, november 
29-én délelőtt. A képviselők 
támogatásából összegyűlt 
összeget mosógépre, szá-
rítógépre és multifunkciós 
nyomtatóra költöttük – tájé-
koztatta szerkesztőségünket 
Slakta Ferencné tagintéz-
mény-vezető.

Folytatás a 9. oldalon
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Sveiczer Sándor 
polgármester ünnepi üzenete

Az idén is 
bőkezű volt 
a Mikulás

Valóra vált 
a Kerekerdő 
Óvoda álma

Hidvéghi: Magyarország, 
Európa jövője a tét

Szabó Zsolt: Egy nyelvet 
beszélünk a várossal

Fantázia 
frizurájával 
„Az Év Női 
  Fodrásza” 
címet ismét 
kiérdemelte 

Polgármesteri jutalom két kiváló, 
hevesi sportolónak11. oldal 10. oldal5. oldal

www.hevesihirportal.hu • Facebook/Hevesi Hírportál • www.hatvanonline.hu • Rádió 1 Heves FM 93.7

Kiemelkedő érdeklődés 
övezte a Soros-tervről szó-
ló nemzeti konzultációs fó-
rumot Heves városában. 
Az Álljunk ki Magyar-
országért! elnevezésű or-
szágjárás hevesi állomásán 
Szabó Zsolt államtitkár, 
országgyűlési képviselő 
vendége Hidvéghi Balázs, 
a nagyobbik kormánypárt 
kommunikációs igazgató-
ja volt.

Sveiczer Sándor hevesi polgár-
mester bevezetője után a Fidesz 
kommunikációs igazgatója, Hid-
véghi Balázs tartott teltházas fó-
rumot a Soros-terv elleni Nem-
zeti Konzultáció fontosságáról.

A politikus a Hevesi Híreknek 
adott interjúban kifejtette, egyre 
erősödik a fenyegetés a migrá-
ciót illetően Brüsszel felől, ahol 
jól láthatóan Soros György ve-
zényel.

Folytatás a 4. oldalon

Tanuszoda épül, kez-
dődik a strandfejlesz-
tés Hevesen a következő 
év tavaszától. És indul 
egy újabb, Heves meg-
közelítését szolgáló út-
szakasz rendbetétele is: 
sima úton lehet hamaro-
san megközelíteni az M3 
autópályát. A részletek-
ről Szabó Zsolt államtit-
kár, a térség országgyű-
lési képviselője beszélt a 
Hevesi Hírek olvasóinak.

Á
llamtitkár úr, el-
jött az esztendő 
vége, vannak-e 
a várost érintő 
friss korszerűsí-

tési fejlemények? Megjött a 
támogatási szerződés a szociá-
lis városrehabilitáció első üte-
mére, a projekt a város infrast-

ruktúrájának fejlesztését és 
területek rendbetételét hozza 
magával. Játszóteret, járdát, 
közművet építünk az elnyert 
forrásból, de önkormányzati 
bérlakások felújítása is meg-
oldódik. 

Megkezdte munkáját Heves rész-
vételével egy térségi foglalkoztatási 
paktum, amelynek célja a munka-
helyteremtés elősegítése és képzést 
is tartalmaz.

A strand megléte a köz-
vélekedést Hevesen ismerve 
évek óta elengedhetetlen téma, 
a legtöbben – jogosan - azt 
mondják: strandnak a város-
ban lennie kell. Illetve arról is 
beszélgettünk nemrég, hogy 
nem csak a strand ügyén dol-
goznak, de tanuszoda is épül-
het a településen: mikor lesz-
nek szemmel láthatók ezek a 
projektek?

Folytatás a 3. oldalon

Báder Miklósné 
kapta a Príma-díjat 
Magyar Népművészet 
kategóriában 
2017-ben



Folytatás az 1. oldalról
Azt tudom mondani, hogy 

megyünk előre a tanuszoda kér-
désében és a strand ügyében is. 
Az uszoda létesítése az enge-
délyeztetési folyamatnál tart, 
még télen várható az alapkőle-
tétel, tavasszal pedig kezdődhet 
az építés. Az új strand megva-
lósítása várhatóan egy másfél-
két éves összetett, nagy mun-
ka, hiszen komplex fejlesztést 
álmodtunk meg. Itt is tavaszra 
tehető az építkezés megkezdé-
se, amely a Vicán-tó helyzeté-
nek rendezését, szálláshelyek 
kialakítását, a strand területé-
nek és az ott található kastély-
nak a rendbehozását egyszerre 
tartalmazza.

Utak és kerékpárutak terüle-
tén hol tartanak a folyamatok, 
amelyek Heves városát érintik, 
hiszen szó volt arról, hogy út-
felújítás és kerékpárút-építés is 
érinti a települést?

Nem csak érintik, de ese-
tenként eleve Hevesen is kez-
dődnek majd a részszakaszok. 
A kerékpárútnál zajlik a köz-
beszerzés: az első ütemben 
a Tarna-hídtól Hevesig, utá-
na a Tarna-hídtól Nagyfüge-
dig épül kerékpárút, bekötjük 
Heves alatkai részét is, majd 
lefelé Hevesvezekényig ju-
tunk el. Már tervezés alatt van 
a ludasi autópálya-lehajtótól 
Hevesen át Kisköréig tartó út 
felújítása is, ami a 31-es főút 
modernizálásához hasonlóan 
egy újabb irányú megközelíté-
sét javítja a városnak. Ez az út 
is tavasszal kezd el megújulni, 
a tervek szerint Hevesen indu-
lunk el a belvárosi körforga-
lomtól észak felé. Ugyancsak 
jó hír szerintem a hevesiek-
nek is, hogy Kiskörén moder-
nebb lesz a közös vasúti-köz-
úti híd, amely a Tiszán vezet 

át. És ha már az infrastruktúrá-
nál tartunk, az alatkai részt is 
becsatornázzuk, s onnan a he-
vesi tisztítóműbe kerül majd a 
szennyvíz.

Mi a helyzet az intézmény-
fejlesztések terén, tekintve, 
hogy bár több óvoda és iskola 
megújult, de itt is maradt még 
tennivaló?

Dolgozunk a Hevesi József 
Általános Iskola, a Zeneisko-
la, a Benedek Elek Általános 
Iskola felújításának előkészí-
tésén. A városban termálvíz 
lelhető fel, ezt is tudjuk ötlete-
sen hasznosítani környezettu-
datos és az intézményfenntar-
tás szempontjából megtakarí-
tást jelentő módon. Távfűtést 
alapozunk a termálvízre, több 
egymáshoz közeli intézményt 
összekötve, például a Körzeti 
Általános Iskolát, a Sportcsar-
nokot vagy a közeli Kereker-
dő tagóvodát. És a sportked-
velőknek és a fiataloknak is 
jó hír, hogy több műfüves pá-
lyát is át tudunk adni, ha vége 
a télnek.

Hogyan alakul a mindenna-
pok együttműködése a város 
parlamenti képviselője és a te-
lepülés között?

Ha visszaemlékezem a cik-
lus elejére, azt tudom monda-
ni, ami szerencsére ma is ér-
vényes: azért tudtunk ennyi 
intézményt, iskolát, óvodát, 
szakrendelőt, a 31-es főutat rö-
vid idő alatt felújítani, mert jó 
a viszony a várossal, a képvi-
selőkkel. Egy nyelvet tudunk 
beszélni Sveiczer Sándor pol-
gármesterrel is, aki folyamato-
san bombáz az ötleteivel, s ha 
nekem van egy jó elgondolá-
som, akkor azt is igyekszünk 
sikerre vinni. Remélem, hogy 
ez jövőre is így lesz, s szeret-
nék itt, e hasábokon is kíván-
ni a hevesieknek áldott, békés 
karácsonyt, és további sike-
rekben gazdag új esztendőt. 
Nagyon jól éreztem magam 
az első hevesi adventi vasár-
napon, amikor én gyújthattam 
meg az első gyertyát az ünnepi 
koszorún, utólag is tisztelettel 
köszönöm a felkérést!

Faragó Zoltán
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Idén is kaptak karácsonyi
ajándékcsomagot az idősek

HEVES-Gondoskodás 
széles körű összefogással

Heves városában 2015-ben 
kaptak először karácsonyra 
élelmiszercsomagot a 70. élet-
évüket betöltött nyugdíjasok. 
A karácsonyi hangulathoz illő 
ajándékot idén is a város pol-
gármestere, valamint Kovács 
István, Tóth Miklós, Birnbaum 
István és Lányi József képvise-
lők és az önkormányzat dolgo-
zói juttatták el az idősek szá-
mára, Makó Nándor alpolgár-
mester koordinálásával.

Úgy, mint az elmúlt eszten-
dőben, az idén is közel 1500 fő 
számára biztosított karácsonyi 
ajándékcsomagot a városveze-
tés, melyeket nagyrészt egyedül 
élő, kis jövedelmű nyugdíjasok-
nak szállították házhoz a segítők.

Sveiczer Sándor polgár-
mesterrel és Makó Nándor al-
polgármesterrel az élen, útra 
keltek a képviselők és a hivatal 
munkatársai. Mindenki kivette a 
részét a több napon át tartó te-
endőkből, hogy időben a feldí-
szített fenyők alá kerüljenek az 
ajándékcsomagok.

A karácsonyt megelőző na-
pokban folyamatosan zajlott a 
munka, hogy minden érintett 
szépkorú megkapja váratlan 
meglepetését.

Makó Nándor kiemelte: 
„nem szociális rászorultsági el-
ven megkülönböztetett juttatás-
ról van szó, hanem egy olyan 
gesztusról, amellyel a város-
vezetés szeretné köszönetét, 
megbecsülését kifejezni a nyug-
díjasok felé. Ezt a célt szolgál-
ja ez az ajándékozás, amit már 
harmadik alkalommal valósított 
meg az önkormányzat.”

– Heves Város Önkormány-
zata ebben az évben is meg-
ajándékozott minden 70 éven 
felüli lakost. Több mint ezer-
négyszáz csomagot szállítot-
tunk ki a segítőkkel, a hivatal 
munkatársaival és képviselő-
társaimmal.

Nagyszüleink, szüleink épí-
tették fel ezt a várost, példát 
mutatnak a fiataloknak, szeret-
nénk ezt meghálálni mindany-
nyiunk nevében. 

Ez egy figyelmesség az ön-
kormányzat részéről, hogy az 
egyedül élő szépkorúak magá-
nyát is enyhítsük valamelyest, 
s meghittebbé, boldogabbá te-
gyük számukra az év legszebb 
ünnepét. A városvezetés ez-
úton is köszöni a pozitív visz-
szajelzéseket – tette hozzá az 
alpolgármester.

Dr. Czike Klára az Egyesület 
a Társadalmi Tőke Fejlődésé-
ért Közhasznú Szervezet ala-
pító elnöke szerkesztőségünk 
kérdésére válaszolva  elmond-
ta: „Heves városában is élnek 
olyan családok, akiknek gondot 
jelent a havi számlák kifizetése, 
a család mindennapi élelmezé-
se, a ruhák biztosítása. A helyi 
önkormányzat és az Egyesület 
a Társadalmi Tőke Fejlődéséért 
nevű szervezet több pályázatot 
is nyújtott be 2015-2016-ban e 
nehézségek orvoslására, és több 
pályázatot el is nyertek. Termé-
szetesen, az önkormányzat más 
konzorciumi partnerekkel is 
dolgozik hasonló projekteken”.

– 2017 júniusában indult az 
új Komplex közösség-és terü-
letfejlesztési program, ebben 
családi programok találha-
tók, délutáni gyerekjátszóház 
uzsonnával, fiatalok számára 
karrierválasztást segítő klub-
bal, szomszédsági megbeszé-
lésekkel, közösségi akciókkal, 
egyéni és családi mentorálás-
sal, egészségmegőrző prog-
ramokkal, kulturális, hagyo-
mányőrző programelemekkel, 
előadásokkal, workshopokkal. 
Két közösségi házban folyik a 
munka, a telepi házban mosni 
és fürdeni is lehet. A progra-
mok mindenki számára nyitot-
tak – mutatott rá Czike Klára 
szociológus.

A projekthez tartozik egy 
másik program is, ez még elbí-
rálás alatt van. Ha nyerünk, ak-
kor infrastrukturális beruházá-
sok is várhatóak a telep terüle-
tén (szociális bérlakások felújí-
tása, utak rendbetétele, játszó-
tér építése stb.) – fogalmazott.

A program szakmai megva-
lósítását az egyesület végzi, a 
forrást a hevesi önkormány-
zat és pályázatok biztosítják. 
A programhoz kapcsolódik egy 
Támogató Csoport is, ennek 
helyi emberek, érintett intéz-
mények a tagjai, ők felügyelik, 
tanácsaikkal támogatják a pro-
jekt megvalósítását.

Sveiczer Sándor Heves pol-
gármestere kiegészítésként ki-
emelte, hogy folyamatosan 
látogatják a közösségi házat, 
igény esetén élelmiszert vásá-
rol az önkormányzat, minden 
nap kapnak a rászoruló gyer-
mekek ételt, meleg teát, tisztál-
kodhatnak, moshatnak az épü-
letben, valamint folyamatosan 
foglalkoztatják őket.

Karácsony előtt szaloncuk-
rot is visznek majd a gyerekek-
nek – közölte Lányi József a 
körzet képviselője, aki hozzá-
tette, hogy az önkormányzat tá-
mogatásával egész nyáron gyü-
mölcsfélékkel, paprikával, pa-
radicsommal, uzsonnával látták 
el minden nap a közösséget.

A városvezető felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy ilyenkor 
télen, a fagyok beálltával job-
ban kell figyelni mindenkinek a 
környezetében, illetve a szom-
szédságában élő magányos, 
idős emberekre, hiszen ők van-
nak a legjobban kiszolgáltatva 
a zord időjárásnak. 

„Bár a helyi szociális ellá-
tórendszer (Gondozási Köz-
pont, a Családsegítő Szolgálat, 
Vöröskereszt helyi szervezete, 
Máltai Szeretetszolgálat, pol-
gárőreink és egyéb karitatív-
segítő szervezetek) észlelő- és 
jelzőrendszere az év minden 
napján megnyugtatóan, tö-
kéletesen működik, illetve a 
szakemberek krízishelyzetben 
fokozottabb figyelnek a rá-
szorulókra (idősekre, betegek-
re, szegényekre, nagycsaládo-
sokra és az alultápláltakra is), 
a jószomszédi törődés, tüze-
lő, meleg tea is sokat segíthet. 
Kérdezzük meg: hogy vannak, 
befűtöttek-e, van-e meleg taka-
rójuk, ennivalójuk? Esetleg, ha 
valaki olyan emberről tud, akit 
a kihűlés veszélye fenyeget/fe-
nyegethet, próbáljon meg segí-
teni, rendkívüli esetben szóljon 
a rendőrség, a katasztrófavéde-
lem, vagy a mentőszolgálat il-
letékeseinek” – hangsúlyozta a 
polgármester.

Folytatás az 1. oldalról
A tervezés és az előkészítés 

időszaka volt 2017 Hevesen. 
Sokan teszik fel azt a kérdést, 
hogy mi lesz 2018-ban, vajon 
várhatók-e újabb fejlesztések?

A legnagyobb beruházása-
ink indulnak el hamarosan, 
melyek nagyban befolyásol-
ják majd a hevesiek életét. Er-
ről a Hevesi Hírek követke-
ző lapszámában olvashatnak 
majd bővebben.

Városhoz méltó, nagyszabá-
sú kulturális rendezvényeket 
szerveztünk az idén. Sok-sok 
program színesítette a dolgos 
hétköznapokat: említést érde-
mel az első Hevesi Vágta, ami-
vel elismerést szereztünk vá-
rosunknak, a Heves-Alatkai 
Eperfesztivál, ahol több ezren 
szórakoztak, a tuning-show, a 
gyereknap, az autómentes nap, 
a Fut a Heves, sikeres Szent Ist-
ván Nap, Civil Nap és persze 
volt egy nagyszerű Országos 
Szőttes Konferencia is telepü-
lésünkön.

Megyei és országos verse-
nyeket tartottak Hevesen a ka-
ratésoknak, a „rokis” csapatok-
nak, a trampolinosoknak.

Nem feledkeztünk meg az 
idősekről sem, hiszen minden 
nyugdíjas élelmiszercsomagot 
kapott, a gyerekeket pedig a 
városi Mikulás lepte meg a jól 
megérdemelt ajándékkal. A hi-
deg beköszöntével fokozottan 
figyelünk a rászorulókra is.

Szóval, nem unatkoztunk, de 
nagy várakozással tekintünk a 
jövőbe, hiszen a nyertes pályá-
zatok megvalósulásának idő-
szaka lesz a 2018-as és a 2019-
es esztendő.

Köszönöm Szabó Zsolt ál-
lamtitkár úrnak azt a törődést, a 
folyamatos lobbitevékenységet, 
melynek köszönhetően városunk 
és a térség fejlődésnek indult.

Köszönet a polgármesteri hi-

vatal, az iskolák, az óvodák, az 
egészségügy, az idősek otthona 
dolgozóinak, a képviselő-testü-
let tagjainak, a kultúrában te-
vékenykedőknek, hogy olykor 
a nehéz körülmények között is 
helytálltak.

Köszönöm a különböző tár-
sadalmi munkákban nyújtott 
segítséget és aktív részvételt, 
köszönöm az egyházak támo-
gatását, és köszönet a helyi vál-
lalkozóknak, hogy több alka-
lommal támogatták rendezvé-
nyeinket és számtalan alkalom-
mal segítséget nyújtottak isko-
láinknak, óvodáinknak is.

S végül, köszönetemet sze-
retném kifejezni mindazoknak, 
akik kiemelt feladatuknak te-
kintik Heves város fejlődését és 
hozzájárultak városunk gyara-
podásához.

S végezetül, Márai Sándor 
szeretettel kapcsolatos idézetét 
osztanám meg önökkel, mely 
számomra a legkifejezőbben 
közvetíti az év legszebb ünne-

pének üzenetét: „Néha azt hi-
szem, a szeretetre várok. Való-
színűleg csillapíthatatlan ez az 
éhség: aki egyszer belekóstolt, 
holtáig ízlelni szeretné. Köz-
ben már megtudtam, hogy sze-
retetet kapni nem lehet, min-
dig csak adni kell, ez a módja. 
Megtudtam azt is, hogy semmi 
nem nehezebb, mint a szeretetet 
kifejezni. A szeretetnek nincs 
színfoka, mint a gyöngédség-
nek, nincs hőfoka, mint a sze-
relemnek. Tartalmát nem lehet 
szavakban közölni, ha kimond-
ják már hazugság. A szeretet-
ben csak élni lehet, mint a fény-
ben vagy a levegőben”.

Minél többet juttassunk má-
soknak is e szeretetből! Hiszen, 
ha a szeretetből minél többet 
adunk, annál több marad ne-
künk.

Az emberszeretet egy olyan 
nélkülözhetetlen tulajdonság, 
ami elengedhetetlen, különösen 
egy polgármester számára, hi-
szen felelősek vagyunk a váro-
sért, melyet szolgálunk és az ott 
élő emberekért.

A meghitt békesség tegye 
széppé az ünnepeket, s a kará-
csony elmúltával se veszítsük el 
az emberségünket, egymás irán-
ti tiszteletünket! Vigyük ma-
gunkkal karácsony igazi üzene-
tét és építkezzünk értékeinkből 
a hétköznapokban is.

Kívánok mindannyiunknak 
sikereket és jó egészséget, hogy 
legyen erőnk mindazt megva-
lósítani, ami közös ügyeinket 
és Heves városát előbbre viszi! 
Leljék meg örömüket szerette-
ikben és embertársaikban, hogy 
újult erővel kezdhessük el a 
2018. esztendőt is.

Áldott, békés, szeretetteljes 
karácsonyt és boldog új évet kí-
vánok mindenkinek!

Isten áldja mindannyiukat!
Sveiczer Sándor 

polgármester

A Városháza az energetikai korszerűsítés előtt

A közel tízmilliárd forintos „31-es” beruházás megyei 
szakaszához tartozó hevesi körforgalom a megújulás kezdetén

A Városháza a külső megújulás után, 
jelenleg az épületbelső modernizálása zajlik.

A 31-es főút modernizálása után, a ludasi autópálya-lehajtótól 
Hevesen át, a Kisköréig tartó út felújítása van tervezés alatt

A Hevesi Vágtával elismerést szereztünk városunknak. 
Heves lovasa dobogóesélyes volt a Nemzeti Vágtán

A tervezés és az előkészítés éve volt 2017 Hevesen 

Nagyszabású fejlesztések 
indulnak a jövő évben Szabó Zsolt: Egy nyelvet 

beszélünk a várossal

Tavasszal kezdődhet a tanuszoda építése

Képen: a régi hevesi strand bejárata. 
Az új strand megépítése összetett, nagy munka lesz.

Városunk önkormányzata a partnerszervezetek, kon-
zorciumi partnerek közreműködésével egész évben gon-
doskodik a rászorulókról, ám a hideg beköszöntével job-
ban figyelnek az érintett lakosokra, s rendszeresen segít-
séget nyújtanak. Kíváncsiak voltunk, hogy helyben ho-
gyan működik a szociális háló.

Minden nap étkezhetnek a rászoruló gyerekek a közösségi 
házban, a városrész képviselője is segíti ezt a célt

37 új parkolóhely épült 
az Erkelen, s megújultak 

a sétafelületek is
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A városi Mikulás sok jó 
gyereknek hozott csomagot

Folytatás az 1. oldalról
A tél már tartott egy kis 

ízelítőt, és megmutatta, mi-
lyennek is kell lennie az iga-
zi, havas-fehér decembernek. 
December 6-án pedig Heves-
re is elküldte a hónap egyik 
jeles képviselőjét, hogy örö-
met okozzon kicsiknek és na-
gyoknak. A város bölcsisei, az 
óvodások és az általános isko-
lások sem maradtak ki a Mi-
kulás ajándékosztásából, és 
azok is kaptak a finom szalon-
cukorból, akik a nap folyamán 
köszöntötték a központi park-
ban ücsörgő Nagyszakállút.

Az oktatási intézmények-
ben Sveiczer Sándor polgár-
mester, Makó Nándor alpol-
gármester, Kovács István ön-
kormányzati képviselő – és 
természetesen a Mikulás ál-
landó kísérője, egy krampusz 
is – segédkezett a csomagok 
kiosztásában. A szépen fel-
díszített csoportszobákban a 
legkisebbek még a gondozó 
nénik ölében ülve méreget-
ték az idegeneket, az ovisok 
pedig kis műsorral, énekkel, 
mondókával, verssel és tánc-
cal készültek a fogadásukra. 
Az iskolákban szintén nagy 
örömöt okozott a nehéz put-
tonyban lévő sok-sok cso-
mag, és a parkba is rengeteg 
gyermek kilátogatott, hogy 
találkozzon az ajándékosztó-
val.

Folytatva a három éve el-
indított kezdeményezést, az 
idén ezernégyszáz mikulás-
csomaggal szerzett örömet a 

hevesi gyerekeknek a Deres-
szakállú. Városunk polgár-
mestere most is szívesen se-
gédkezett abban a feladatban, 
hogy minden lurkó megkapja 
az őt megillető, sok finomsá-
got rejtő csomagot. Termé-
szetesen, az idősebbek sem 
mentek el szó nélkül a jósá-
gos öreg mellett, aki őket is 
megajándékozta egy-egy sza-
loncukorral.

– Terveink szerint jövő-
re sem marad el a decemberi 
meglepetés, a helyi képvise-
lő-testület bizonyára egyhan-
gúan fog dönteni arról, hogy 
a következő esztendőben is 
finanszírozza a deres szakál-
lú látogatását, így 2018-ban 
ismét több mint ezer hevesi 
gyermek arcára varázsolha-
tunk mosolyt – ígérte Svei-
czer Sándor polgármester.

A messzi földről érkezett 
vendég dolga végeztével, és 
abban a reményben, hogy jö-
vőre újra városunkban üdvö-
zölhetjük, rénszarvasok húzta 
szánjára pattant és búcsút in-
tett Heves minden lakójának.

Folytatás az 1. oldalról
A fideszes politikus elmond-

ta, hogy az Európába özönlő 
bevándorlók között vannak me-
nekültek, de javarészük gazda-
sági bevándorló, akiket nem le-
het ilyen tömegben befogadni, 
mert az Magyarország és Euró-
pa összeomlásához vezet.

Hidvéghi Balázs egy korábbi 
interjú alkalmával arról is be-
szélt, hogy a Frontex (Európai 
Határ- és Partvédelmi Ügynök-
ség) adatai szerint Líbia partjai-
nál egymillió ember várakozik, 
hogy mielőbb megindulhasson 
Európába, de 34-36 millióan 
vannak azok, akik Afrikából, a 
Közel-Keletről vagy Ázsiából 
indulnának el, és már elhagyták 
az otthonukat.

Hozzátette, a pártja által So-
ros-tervnek elnevezett, Soros 
György nevéhez kötött, fő-
ként Európát érintő bevándor-
lási koncepciókat a Fidesz tel-
jes mértékben elutasítja, majd 
idézte Soros György egyik pub-
likációját, amelyben az üzlet-
ember azt írta, „fő célom, hogy 
segítsek eljutni a bevándorlók-
nak Európába”.

– Szintén Soros György 
megfogalmazása az: „a mi ter-
vünkben a nemzetállamok je-
lentik az akadályokat”.

Az Iszlám Állam vezetői is 
többször nyilatkozták, hogy 
sok ezer katonájukat küldték 
már a migrációs hullámmal Eu-
rópába, ha ennek csak a töredé-
ke igaz, az is nagyon elrettentő 
– szögezte le.

– A fórum lehetőséget teremt 
a párbeszédre is, a kormánynak 
fontos az állampolgárok véle-
ménye és támogatása, hiszen 
meggyőződésünk, hogy Ma-
gyarország és Európa jövője a 
tét. A tapasztalat az, hogy bár 
folyamatos a tájékoztatás a té-
mát illetően, néhányan azonban 
csak ilyenkor szembesülnek a 
tényekkel – emelte ki Hidvég-
hi, hozzátéve, ez a konzultá-
ció fontosabb és aktuálisabb, 
mint valaha, mert látjuk, ahogy 
Brüsszel a Soros-tervet követi 
lépésről lépésre: évi egymillió 
migráns betelepítése, a betele-
pítettek mintegy kilencmilliós 
állami támogatása két év alatt, 
s a kötelező kvóta.

– Pár hete fogadott el az Eu-
rópai Parlament LIBE szakbi-
zottsága egy olyan határoza-
tot, amely konkrétan ezekről 
beszél. És úgy tűnik, ez lesz az 
Európai Parlament tárgyalási 
mandátuma azokon az egyezte-

téseken, ahol majd az Európai 
Unió álláspontját igyekeznek 
meghatározni. Ezek tehát na-
gyon fontos és élő problémák, 
kérdések – összegezte Hidvég-
hi Balázs.

Soros György a Nyílt Tár-
sadalom Alapítványra alapoz-
va komoly érdekérvényesítő 
hálózatot épített ki világszerte, 
amely sajtót, civil szervezete-
ket, egyéb alapítványokat fog-
lal magába, mutatott rá a kor-
mánypárti politikus. A kevert 
népesség a cél Európában, So-
ros szándéka szerint, így visz-
szaszorulna a kereszténység és 
a nemzetállamiság is szűkülne, 
ezek veszélyes tendenciák – 
fűzte hozzá a kommunikációs 
igazgató.

Úgy véli, az ívek összesítése 
után erősebb mandátuma lesz 
Magyarországnak

Brüsszelben a bevándorlás-
ügyi tárgyalásokon, eközben a 
magyar ellenzék pártjai szerinte 
hamis, rossz válaszokat adnak 
migránskérdésben, próbálják 
nem létezőnek beállítani a ve-

szélyt, beleértve a Jobbikot is.
Szabó Zsolt államtitkár, a 

térség országgyűlési képviselő-
je hangsúlyozta: nem hagyhat-
juk, hogy azt a pénzt, amit saját 
társadalmunk tagjaira fordítha-
tunk, bevándorlókra költsük!

Azokból a forrásokból, me-
lyeket a bevándorlás mene-
dzselésére fordítana az ország, 
inkább építsünk csatornát, óvo-
dát, kerékpárutat, teremtsünk 
munkahelyeket – húzta alá.

Arra is kitért: „Szent István-
nak köszönhetően mi elvekre, 
hitre és kőre építettük orszá-
gunkat. Védjük meg!

A térség lakóinak túlnyo-
mó többsége érti a Soros-terv 
lényegét, és küzd ellene, mert 
tudja: ez nemzeti ügy.”

– Jobb felkészülni előre. Lát-
hattuk, míg a déli határ védel-
ménél nem készültek el azok az 
eszközök, amelyeket felépítet-
tünk, mekkora problémák vol-
tak. Elég, ha megnézzük Fran-
ciaországot, Németországot, a 
terrorista akciókat, robbantá-
sokat, tömeggázolásokat, ame-

lyek az elmúlt időszakban tör-
téntek. Nem szeretnénk, hogy 
országunkban is ez történjen – 
fejtette ki Szabó Zsolt.

– Az emberek kilencven szá-
zaléka támogatja azt, hogy uta-
sítsuk el a Soros-tervet, tart-
suk fenn a déli határkerítést. 
Hevesen is nagyon pozitívak 
voltak az emberek, a többség 
azt mondta, hogy már vissza 
is küldte a kérdőívet. Nagyon 
fontos, hogy a kormánynak fel-
hatalmazást adjunk arra, hogy 
kiálljon és tovább küzdjön ér-
tünk.

Az ország, a nemzetállam 
léte a kérdés – nyomatékosította 
a térség országgyűlési képvise-
lője, aki Hevesen is személye-
sen kampányolt a Soros-terv el-
len, az utcákat is járva, aktivis-
taként. Sajnálatos, hogy egyet-
len ellenzéki párt sem áll a kor-
mánypárt mögé a küzdelemben 
– zárta szavait az államtitkár.

Hidvéghi: Magyarország, 
Európa jövője a tét

A nemzeti konzultáció részle-
ges feldolgozási adatai alapján 
a résztvevők elsöprő többsége 
nemet mondott a Soros-tervre – 
jelentette be a kormányzati kom-
munikációért felelős államtitkár.

A Soros-tervről szóló nem-
zeti konzultáció volt a legsike-
resebb Magyarország történe-
tében, azon ugyanis több mint 
2,3 millió választó vett részt, 
december 7-ig pedig másfélmil-
liót meghaladó ívet dolgoztak fel, 
amelynek több mint 99 százalé-
ka volt érvényes.

Az eredmények ismerete 
alapján csaknem minden vála-
szoló nemet mondott arra, hogy 
a Soros-terv részeként évente 
egymillió bevándorlót telepítse-
nek Európába, továbbá Magyar-
országon lebontsák a határvé-
delmi kerítést, a kontinensre 
érkezőket, illetve a már itt tar-
tózkodókat pedig valamilyen ál-
landó betelepítési kvóta alapján 
szétosszák a tagállamok között.

Tuzson Bence szólt arról, a 
válaszadók nagy többsége ne-
met mondott arra is, hogy  be-
vándorlónként 9 millió forintot 
fizessen az állam ezeknek az 
embereknek támogatásként, va-
lamint arra is, hogy a bevándor-
lók bizonyos bűncselekmények 
esetében enyhébb büntetési ka-
tegóriákba tartozzanak.

A nemzeti konzultáción 
résztvevők nemet mondtak arra 
is, hogy Magyarország nyelve 
és kultúrája háttérbe szoruljon, 
megváltozzon, továbbá nem fo-
gadják el azt sem, hogy bünte-
tést kelljen fizetniük azoknak az 
országoknak, amelyek elutasít-
ják a Soros-tervet – mondta az 
államtitkár.

A magyarok nemet mondtak 
mindenre.

Polgármesteri 
jutalom két hevesi 

sportolónak

Pár héttel ezelőtt két olyan be-
jegyzést is olvashattunk a vi-
lághálón, mely kiemelte a he-
vesi városvezetés sport iránti 
elkötelezettségét.

„HEVES biztosan azon vá-
rosok között szerepel, ahol a 
polgármester a legjobban sze-
reti az atlétikát! Megyeri István 
beszámolója alapján a helyi 
polgármester 100.000 forint 
jutalomban részesített két he-
vesi atlétát, köztük Kovács 
Noelt, aki az idei EB-n rend-
kívülien jól szerepelt. A má-
sik atléta, a súlylökő Kovács 
László volt.

Az EJROK ünnepi megem-
lékezésén, az Eötvös Nap ke-
retében, Sveiczer Sándor pol-
gármester úr a saját képvise-
lői keretéből, két versenyzőt 
100.000 – 100.000 forint ju-
talomban részesített. Az ösz-
szeg minden bizonnyal jól jön 
a következő évi felkészüléshez!

A hír megér nem egy meg-
osztást, hisz minden polgár-
mester büszke lehetne szorgos 
sportolóira!

Egyszóval, megosztani a 
polgármesteri hivatalok részé-
re is!

Gratulálunk a két atlétánk-
nak és Kovács Gyula edző-
nek!” – olvasható a gerely.hu, 
Facebook oldalán

Megyeri István így fogal-
mazott: „Csakúgy, mint a ta-
valyi esztendőben, az idén is 
két hevesi atléta vívta ki azt a 
lehetőséget, hogy a korosztá-
lyos Európa Bajnokságon kép-
viselje a magyar és természe-
tesen a hevesi színeket. KO-
VÁCS NOEL gerelyhajítónk és 
KOVÁCS LÁSZLÓ súlylökőnk 
résztvevője lehetett az olaszor-
szági Grosettóban megrende-
zett kontinens-bajnokságnak, 
ahol eredményeikkel tovább 
öregbítették a hevesi atlétika 
hírnevét.

És ahogyan tavaly, úgy az 
idén sem maradt el az elis-
merés: Sveiczer Sándor pol-
gármester úr a saját képvise-
lői keretéből, a két versenyzőt 
100.000 – 100.000 forint juta-
lomban részesítette.

Úgy gondoljuk, hogy ez a 
jutalom is azt mutatja, hogy a 
város vezetése nagyra értéke-
li az atlétáink teljesítményét, 
mint ahogyan a sportegyesü-
letünk atlétikai szakosztálya is 
nagyra értékeli a városvezetés 
elismerését. Köszönjük, és 
atlétáink nevében ígérhetjük, 
hogy a jövőben is sok alkalmat 
adunk még a hasonló gesztu-
sokra!”

 H
eves Önkormányzata 
– konzorciumban Kis-
köre Önkormányzatá-
val, a Heves Megyei 
Kormányhivatallal, 

a Fejlesztési és Koordinációs 
Központ Nonprofit Kft-vel, va-
lamint az Egyesület a Társadal-
mi Tőke Fejlődéséért civil szer-
vezettel -, sikeresen pályázott a 
„Helyi foglalkoztatási együtt-
működések” című felhívásra.

A „Foglalkoztatási együtt-
működés kialakítása a dél-he-
vesi térségben” című projekt 
keretében hívták életre a Pak-
tum Szervezetet, amely az 
együttműködő partnerek alá-
írásával jött létre, és jelenleg 
tizennyolc tagszervezetből áll.

A partnerek között szerepel 
több önkormányzat, cég, civil 
szervezet, a megyei közgyű-
lés, a kormányhivatal, a me-
gyei iparkamara, egyházi in-
tézmény, az agrárkamara, egy 
roma önkormányzat, a Máltai 
Szeretetszolgálat és a megyei 
szakképzési centrum is mások 
mellett. A közös projekt célja, 
hogy a dél-hevesi területeken 
növeljék a foglalkoztatást.

A munkaerő fejlesztésére irá-
nyuló partnerség a hatvani, a he-
vesi, illetve a gyöngyösi járás 

déli részének településeit érin-
ti. A TOP-os pályázaton elnyert 
420 millió forintos támogatási 
összeg huszonhét hónapon ke-
resztül nyújt lehetőséget a ta-
goknak egyebek mellett képzé-
sek indítására, bértámogatások-
ra, munkahely-teremtő beruhá-
zásokra. A képzésekkel elsősor-
ban a pályaelhagyókat, a hátrá-
nyos helyzetűeket és a munka-
nélkülieket szólítanák meg.

A foglalkoztatási paktum 
feladata, hogy összehangolja a 
munkaerőpiaci keresletet és kí-
nálatot, megtalálja a megoldást 
a fejlődő vállalkozások mun-
kaerő igényeinek rugalmas ki-
elégítésére, illetve támogassa a 
hátrányos helyzetű célcsopor-
tokat annak érdekében, hogy 
hosszú távra megélhetést biz-

tosító munkát tudjanak találni. 
Csatlakozhatnak hozzá mind-
azon szervezetek, amelyek 
egyetértenek a fenti célokkal, 
és együttműködésükkel támo-
gatni kívánják azok elérését.

Szabó Zsolt államtitkár, or-
szággyűlési képviselő a paktum 
lényegét megvilágítva elmond-
ta: „Egy olyan komplett megál-
lapodás-csomagot indítunk el, 
amely a munkahely-teremtés-
ben, az elhelyezkedésben segí-
ti az állástalanokat, a fiatalokat. 
Fontos, hogy egyesítsük az erő-
inket, hogy egy olyan stratégiát 
dolgozzunk ki, ami sikerre vezet.

Várható, hogy akik eddig nem 
találtak a piacon munkát, azok 
el tudnak helyezkedni. Tudjuk, 
hogy milyen iparágakat kell 
majd fejlesztenünk. Az a lényeg, 

hogy a fiatalok, akik kikerülnek 
az iskolából, olyan szakkép-
zésben vegyenek részt, mellyel 
100% biztonsággal el tudnak he-
lyezkedni lakhelyük közelében.”

Emlékeztetett, nagyot javul-
tak a foglalkoztatási mutatók, 
s Hevesen, Heréden, Horton is 
ipari parki fejlesztésre készül-
nek, így egyre inkább azokat 
kell munkára biztatni, akik ed-
dig nem jelentek meg a mun-
kaerőpiacon. A megye déli és 
nyugati része fejlődni szeretne, 
hangsúlyozta, s a partnerség ezt 
a folyamatot segítheti.

Sveiczer Sándor, a konzorci-
umot vezető Heves város pol-
gármestere rámutatott, remé-
nyeik szerint az érintett har-
mincnyolc településen olyan 
fejlesztéseket tudnak megvaló-
sítani, mellyel a jelenleg még 
inaktív munkavállalókat is visz-
sza tudják vezetni az elsődleges 
munkaerő-piacra. Hozzátette, 
az együttműködő szervezetek 
feladata, hogy a munkáltatók és 
munkavállalók egymásra talál-
janak, hatékony együttműköd-
jenek. Bízik abban is, hogy né-
hány éven belül a munkaválla-
lók száma növekszik, a képzett 
fiatalok visszaköltöznek, és a 
térség ütemesen fejlődik.

A Dél-Hevesi Foglalkoztatási 
Paktum együttműködési megál-
lapodásának aláírására november 
24-én került sor a hevesi Műve-
lődési Központ színháztermében.

420 millióból javítanák 
a foglalkoztatási mutatókat a térségben

A város és a régió foglalkoztatási helyzetét javító program indul a térségben, így a mun-
kaadók és az álláskeresők könnyebben egymásra találnak majd. A Heves városában aláírt 
Dél-Hevesi Foglalkoztatási Paktum 272 fő képzését, vagy más munkaerő-piaci szolgáltatás-
ban részesítését és 136 fő munkába állását teszi lehetővé a tervek szerint. Együttműködő 

partnerek:
• Heves Város Önkormányzata
• Kisköre Város Önkormányzata
• Heves Megyei Kormányhivatal
• Fejlesztési és Koordinációs 
   Központ Nonprofit Korlátolt 
   Felelősségű Társaság
• Egyesület a Társadalmi 
   Tőke Fejlődéséért
• Heves Megyei 
   Foglalkoztatási Paktum
• Tisza-Tarna-Rima-Mente 
   Fejlesztéséért Közhasznú 
   Egyesület
• Heves Megyei Kereskedelmi 
   és Iparkamara
• Heves Megyei Fejlesztési 
   és Képzési Bizottság
• Nemzeti Agrárgazdasági 
   Kamara Heves Megyei 
   Igazgatósága
• Egri Szakképzési Centrum
• Eötvös József Református 
   Oktatási Központ
• Roma Nemzetiségi 
   Önkormányzat
• sPrinter Studió 
   Számítástechnikai és Oktatási 
   Korlátolt Felelősségű Társaság
• SBS Szerelő Javító 
   és Szolgáltató Korlátolt 
   Felelősségű Társaság
• Mozgáskorlátozottak Heves 
   Város és Vonzáskörzetének 
   Egyesülete
• Hevesi Népművészeti 
   és Háziipari Szövetkezet
• Magyar Máltai 
   Szeretetszolgálat 
   Észak-Magyarországi 
   Regionális Központ

Báder Miklósné Príma-díjat kapott

M
egyénk szellemi, 
kulturális, mű-
vészeti, oktatá-
si, művelődési, 
tudományos és 

sportéletének legkiválóbbjait 
választják ki minden évben.

Báry Péter hangsúlyozta, 
valamennyi jelölt megérde-
melné a rangos díjat és már 
maga a jelölés is elismerés. 
Idén a civil szféra erősítésére 
létrehoztak egy új kategóriát 
is. A megnyitó beszédek után 
oklevéllel köszönték meg a 
vállalkozók támogatását, majd 
következett az Év Vállalkozói 
díjak kiosztása, amelyet heten 
vehettek át.

Elsőként a Vállalkozók a Ki-
emelkedő Társadalmi Szerep-
vállalásért különdíjat Liszkai-
né Aradi Mária a Vöröskereszt 
Heves Megyei szervezetének, 
Gyöngyös területi vezetője 
kapta meg. Idén a Magyar Nép-
művészet kategóriában, Báder 
Miklósné, a Hevesi Népművé-
szeti és Háziipari Szövetkezet 
elnöke, a Magyar Zeneművé-
szet kategóriában, Szabó Si-
pos Máté, karmester, karnagy 
és a Magyar sajtó kategóriában 
Rohlicsek Judit, rádiós műsor-
vezető vehették át a Heves Me-
gyei Príma-díjakat.

Báder Miklósné a Hatvan-
Online érdeklődésére kifej-

tette: „az ember érdemtele-
nül kapja a díjakat, soha nem 
egyetlen ember ér el bármit is 
az életében, ahhoz mindig kell 
egy közösség”.

– Óhatatlanul ilyenkor azok-
ra gondolok, akikkel ezt az utat 
végigjártuk, s bizony mi több 
százan voltunk. Eszembe jutott 
a családom, akik mindig arról 
beszéltek, hogy az ő életüket 
mindig meg kellett osztani egy 
harmadik testvérrel: a szövet-
kezettel. Ahol pont azért dol-
goztunk, aminek talán ez a díj 
köszönhető – vázolta fel az ün-
nepelt. Hozzáfűzte: „kettős ér-
zés van bennem, hiszen úgy ér-
zem, hogy jómagam nem, de a 
közösség megérdemli a Prima-
díjat, ezért kicsit röstellkedtem, 
hogy ez most egyetlen névhez 
kötődik.”

– A gyermekeim azzal nyug-
tattak, hogy ha az ember a to-
vábbi erejét és ezt a lehetőséget 
pont ilyen célra használja fel, 
a lelke is nyugodtabb lesz. Én 
most ezzel nyugtatom a lelkem 
– mérlegelt Báder Miklósné.

Báder Miklósnénak több 
jelentős elismerése van már. 
Augusztus huszadikán kima-
gasló tevékenysége elisme-
réseként  Magyar Arany Ér-
demkereszt polgári tagozat 
kitüntetésével jutalmazta a 
kormány.

„Ők azok, akik oly sokat tet-
tek – és tesznek folyamatosan 
– megyénk szellemi, kulturális, 
művészeti, oktatási, művelődé-
si, tudományos és sportéleté-
nek fejlesztéséért, a gazdasági-
társadalmi környezetünk jobbá 
tételének segítéséért. Hisszük, 
hogy értékalkotó tevékenysé-
gük nélkül a vállalkozói kör-
nyezet is szegényebb lenne, így 
nemes kötelességünk is mun-
kájuk és erőfeszítéseik felkaro-
lása, tevékenységük fókuszba 
állítása.” – fogalmaz a Heves 
megyei VOSZ-szervezet sajtó-
közleménye.

Több más elismerés mellett egy hevesi siker is született a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének (VOSZ) Heves Megyei Szervezete éves megyei Prima-díját-
adó gálaestjén. Magyar Népművészet kategóriában Báder Miklósnét, a Hevesi Nép-
művészeti és Háziipari Szövetkezet vezetőjét díjazták ebben az esztendőben a gyön-
gyösi Mátra Múzeumban rendezett gálaesten.

Hidvéghi: „Az Iszlám Állam vezetői is többször 
nyilatkozták, hogy sok ezer katonájukat küldték már 

a migrációs hullámmal Európába”

A képen: Hidvéghi Balázs, 
Sveiczer Sándor és Liebmann Katalin

Várható, hogy akik eddig nem találtak a piacon munkát, 
azok el tudnak majd helyezkedni
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Új parkolót alakítottak ki a 
Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskola melletti területen, ez-
által enyhült a reggeli zsúfolt-
ság az intézmény környékén.

Bódor Istvánné, az isko-
la igazgatója arról szólt, hogy 
korábban egy épület állt az is-
kola szomszédságában lévő te-
rületen, melyet a hevesi önkor-
mányzat megvásárolt, s lebon-
totta, majd a tanintézménynek 
adományozta az ingatlant.

A felszabadult területen ko-
rábban játszótér épült a gyere-
kek örömére, utóbb pedig par-
kolóhelyek kerültek kialakítás-
ra a szabadon hagyott részen.

Bodor Istvánné elmondta 
még, hogy új kerítéselemeket 
is elhelyeztek az önkormányzat 
munkatársai. A terület rendezé-
séhez, zúzottköves borításához 
szükséges kavicsot a városrész 
képviselője vásárolta meg kép-
viselői keretéből. A parkoló ki-
alakításához szintén az önkor-
mányzat nyújtott segítséget.

Ismét gazdagodtak az Eötvös 
József Református Oktatási 
Központ diákjai. 2017. október 
végén  tanulóink birtokba vehet-
ték az iskola műfüves pályáját, 
melyet azóta nagy örömmel és 
lelkesedéssel használnak min-
den nap. Az új létesítmény nagy 
segítséget jelent a mindennapos 

testnevelés megszervezésében, 
illetve tanulóink szabadidős 
sporttevékenységének lebonyo-
lításában. A beruházás megvaló-
sulását, a pálya megépítését He-
ves város Önkormányzata tette 
lehetővé, melyet ezúttal is nagy 
tisztelettel köszönünk.

Együd László, igazgató

Műfüves pálya az EötvösbenIsmét új parkoló került kialakításra

Járdafelújítás a város több pontján
Befejeződtek a járdafelújítási 
munkálatok az Erkel Ferenc ut-
cában, a korábban elkészült par-
kolóépítéssel összhangban. A re-
konstrukció részeként az üzletsor 
előtti területet rendezték, s a már 
meglévő parkolóra az útburkolati 
jeleket is felfestették.

A Kolozsvári úton is elindult 
az építés, itt hosszabb járdasza-
kasz kapott új útfelületet.

A városvezetés közlése sze-
rint megújult a járdaszakasz az 
Alkotmány úton is, nem mesz-

sze a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskolától. Az önkor-
mányzat által és a közmun-
ka-forrásból finanszírozott re-
konstrukció nem csak a kör-
nyéken lakók miatt volt fontos. 
Az oktatási intézmény diákjai 
kísérő tanáraikkal együtt na-
ponta többször járnak arra, hi-
szen ezen az útvonalon közelí-
tik meg ebédlőjüket. A felújítás 
során új burkolatot kapott a jár-
da, s egy biztonságos lépcsősort 
is kialakítottak.

Heves városát a két körfor-
galomban elültetett, közel 
14 000 tő árvácska is díszí-
ti, már hetek óta. Ez a szín-
pompás növény azon kevés 
hidegtűrő virágaink egyike, 
amely a fagyokat is átvésze-
li, megörvendeztetve a vá-
roslakókat apró, ezer szín-
ben nyíló szirmaival. Az ár-
vácskákat, – csakúgy mint a 
tavasszal kiosztásra kerülő, 
több mint tizenháromezer 
cserép muskátlit – a start-
programban dolgozó köz-
foglalkoztatottak magról ül-
tették és gondozták a város 
kertészetében.

A járókelők, az autó-
val közlekedők né-
hány hete láthatták, 
amint a két körforga-
lomban is szorgosan 

dolgoznak a parkgondozásért 
felelős asszonyok és férfiak.  
A szorgos kezek november ele-
jéig, az egynyári dísznövények 
kiszedését követően, az ősztől 
tavaszig terjedő időszakra a vi-
rágágyakat a zord időjárási vi-
szonyokat is remekül átvészelő 
árvácskával ültették be.

A városvezetés ennek a több 
ezer tő virágnak a kiültetésével 
azt a szándékát erősíti, hogy te-
lepülésünk közterületei látvá-
nyukban is vonzóak legyenek 
mind az itt élők, mind az átuta-
zók számára.

Az árvácska az egyik legked-
veltebb kétnyári növény, amely 
rengeteg színben kapható, egé-
szen a fagyokig nyílik, majd ta-
vasszal ismét csodaszép virág-
szőnyeget képez.

A májusi muskátliosztással 
és a „Tiszta, virágos Hevesért” 
pályázat kiírásával próbálják a 
városlakókat a gondozott vá-
roskép kialakításába és fenntar-
tásába is aktívan bevonni. Az 
idén már harmadik alkalommal 
megrendezett virágosztás ered-
ményeként – az önkormányzat 
kertészetében dolgozó közfog-

lalkoztatottak munkájának kö-
szönhetően – több mint 13 ezer 
cserép muskátli került a kertek-
be és balkonládákba.

Mint megtudtuk: hamaro-
san indul a Zöld Város prog-
ram, amelynek keretében a vá-
ros „tüdejét” kívánják megújí-
tani, erre több mint négyszáz 
millió forintot nyert el Heves 
városa.

Sveiczer Sándor polgármes-
ter a részletekbe is beavatva 
elmondta: jövőre nem csak vi-
rágosabbá teszik majd a várost, 
hanem az említett beruházással 
a jelenleg még használaton kí-
vüli közterületeket, zöldfelüle-
teket is igénybe veszik, ezáltal 
a város új szabadidős, rekreá-
ciós, zöld centruma jön létre. 
Ennek keretében a sportcsar-
nok melletti két hektáros terü-

leten – ismertebb nevén a Ber-
muda-háromszögben – olyan 
újabb közparkot létesítenek, 
ahol egyebek mellett játszó- és 
rendezvénytér, multifunkciós 
sportpálya, valamint pihenő-
hely – kutyafuttató, sakkozók 
kertje, gördeszkapálya, tanös-
vény – is várja majd az érdek-
lődőket. A projekt keretében a 
sportcsarnokot is szeretnék a 
klímatudatosság jegyében meg-
újítani, így tizenhat centiméter-
re növelik a homlokzati szige-
telést, energiatakarékos lámpa-
testeket szerelnek fel, s napele-
meket is elhelyeznek a parkoló-
ban. Utóbbival a terület fedetté 
is válik, s a modulok biztosítani 
fogják a sportcsarnok, valamint 
a zöld város projekt energiael-
látásának nagy részét.

Az elmúlt években két mű-
füves sportpályát is építettek a 
településen, az idén pedig ezek 
számát további kettővel gyara-
pították.

A városvezető arra is utalt, 
hogy az utóbbi időszakban so-
kat változott Heves arculata: 
nemrég például látványos szö-
kőkutat is létesítettek, a város-
lakók örömére.

Több mint tízezer tő árvácskát ültettek ki városunkban

Indul a „Zöld város” program isÖsszefogással újult meg 
a Szent Gellért Iskola étkezdéje

A Szülői Munkakö-
zösség kezdemé-
nyezése nyomán 
újult meg a  hevesi 
katolikus iskola ét-

kezdéje. A vakolat már pergett 
a falakról, ezért is vált halaszt-
hatatlanná a belső megújítás.

A másfél millió forintos be-
ruházás az Egri Főegyházme-
gye, mint fenntartó, a heve-
si önkormányzat és a szülők 
hozzájárulásából valósult meg 
– mutatott rá Bódor Istvánné 
intézményvezető.

Az iskola igazgatója azt 
is elmondta, hogy egy helyi 
egyéni vállalkozó, Szabó Jó-
zsef munkaerőt biztosított, a 
Vass Festék Kft. pedig festék-
kel, anyagköltség csökkenté-
sével segítette az ebédlő meg-
szépülését. A kivitelezés so-
rán, a gyermekek által is hasz-
nált területeken átfestették a 
falakat, és PVC-burkolattal 
látták el  a padlózatot.

– Most csak a a legszüksé-
gesebb javításokat végezték el 
a szakemberek, mert a fenn-
tartó pályázatot nyújtott be a 
főépület bővítésére. Remé-
nyeink szerint sikerül elnyerni 
a támogatást, ezért a benyúj-
tott pályázat eredményének 
közléséig, nem kezdtünk bele 
nagyobb munkálatokba, a fel-
újítás azonban már halasztha-
tatlan volt. A tatarozás, és a 
padlózat cseréje megelégedé-
sünkre nagyon gyorsan zaj-
lott, egy héten belül elkészült. 
Köszönet minden segítőnek és 
támogatónak! – emelte ki Bó-
dor Istvánné.

Hozzátéve: „Az ebédlő je-
lenleg egy különálló épület-
ben működik, az iskola köze-
lében. Ide kell átsétálnunk, s 
ez időt vesz igénybe, így a rö-
videbb tízórai szünetben nem 
sok idő marad az étkezésre. 
Többek között ezért is len-
ne praktikusabb közvetlenül 
az iskola szomszédságában 

megépíteni az új étkezdénket. 
Amennyiben terveink meg-
valósulnak a sikeres pályá-
zat esetén, a tanulók a főépü-
let közvetlen szomszédságába 
tervezett ebédlőben étkezhet-
nének majd. A közel százéves 
ingatlan (a jelenlegi étkezdé-
nek otthont adó épület) egyéb-
ként sem mondható már kor-
szerűnek, ezért mindenképpen 
örülnénk egy szebb, minden 
igényt kielégítő, új ebédlő-
nek”.

Jelenleg 225 gyermek ta-
nul a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskolában, tíz tante-
remben. Ha lehetőség lesz rá, 
új tantermeket és nevelői szo-
bát is kialakítanának a támo-
gatási összegből.

Barta Gábor – a  fenntartó 
Egri Főegyházmegye pályá-
zati ügyintézője – arról adott 
tájékoztatást, hogy nyertes 
pályázat esetén felújítanák 
a tornatermet, annak vizes-
blokkjait és öltözőit, s két új 
tantermet is kialakítanának. 
A támogatásból új étkezdét 
és tálalókonyhát is létesítené-
nek, valamint fűtésrendszert 
és világítást is korszerűsítené-
nek. Mindemellett napelemes 
rendszert építenének ki, és az 
akadálymentesítés is megtör-
ténne.

Korábban az oktatási intéz-
mény főépületének energeti-
kai fejlesztése történt meg a 
hevesi városvezetés, illetve 
Szabó Zsolt államtitkár, térsé-
günk országgyűlési képviselő-
jének jóvoltából. A program 
révén a köznevelési intézmény 
homlokzata, sík tetőfelülete il-
letve födémje került szigete-
lésre, mindez kiegészülve az-
zal, hogy valamennyi külső 
nyílászáró korszerű, kedvező 
energiahatékonysági jellem-
zőkkel bíró új ajtókra és abla-
kokra lett kicserélve. Ezáltal 
az intézmény energiaköltségei 
jelentősen csökkentek.

Kellemesebb környezetben étkezhetnek ezentúl a Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói, a fenntartó 
Egri Főegyházmegye, Heves Város Önkormányzata és a 
szülők összefogásának köszönhetően.

Fotó: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Karácsony szívjósága

 K
arácsonyhoz köze-
ledve régen is, ma is 
több figyelem fordul 
az elesettek, rászo-
rulók, gyermekek és 

idősek felé. Aki tud, és akar, 
igyekszik jót tenni.

Heves múltjában különö-
sen nagy jelentősége volt a 
karitatív missziónak az 1930-
1940-es években, amikor na-
gyon sokan éltek nyomorban, 
vagy a háború miatt apa és 
családfő nélkül.

A korszakban mintegy har-
minc „civil szervezet” műkö-
dött a városban, melyek közül 
több végzett rendszeres kari-
tatív munkát, tervezetten és 
hatékonyan. Példájuk ma is 
ötletadó és iránymutató lehet.

A Hevesi Szociális Misz-
szió Társulat alapítója és leg-
nagyobb támogatója a Kállay 
– Dobóczky nemesi családok 
voltak, akik rendszeres és je-
lentős összegeket fordítottak 
e célra. A szervező munkát 
„missziós hölgyek” végezték. 
Gyűjtöttek adományt sokszor 
házról házra járva, teaeste-
ket, kabaréesteket rendeztek, 
ahol „felülfizetéseket” elfo-
gadtak, az adakozók neveit 
pedig közzétették a Heves és 
Vidéke hasábjain. A téli hó-
napokban napközit nyitottak, 
ahol ingyen ebédet kaptak a 
tanyai iskolások, akik nem 
tudtak hazamenni. 1939 kará-
csonya előtt a község szegé-
nyei között 400 kg lisztet, 600 
kg burgonyát, 20 kg zsírt, szá-
raz főzeléket és 10 kg cukrot 
osztottak ki. Hámornik Berta 
óvónő és Schneider Mariann 
tanítónő szervezte meg min-
den évben a Mikulásvásáro-
kat a községháza nagytermé-
ben vagy az iskolában. Itt az 
úrhölgyek és missziós höl-
gyek által készített ízléses ké-
zimunkákat, ajándéktárgya-
kat lehetett fillérekért megvá-
sárolni.

Az „elaggott” és már dol-
gozni nem tudó iparosokat a 
Járási Ipartestület és a Heve-
si Iparos Jótékony Nőegylet 
segítette az általuk szervezett 
teaestek és gyűjtéseik bevéte-
lével.

Az Országos Stefánia Szö-
vetség hevesi védőintézete az 

anyákat köszöntötte.  1939-
ben 60 csecsemő és kisded 
kapott ruhát, csomagot, játé-
kot, valamint két sokgyere-
kes anya pénzjutalomban ré-
szesült.

A helyi Szent Imre Cser-
készcsapat minden évben 8-9 
szegény családot keresett fel 
meleg ruhaneművel és élel-
miszerrel.

Az Orsolya Zárdában ün-
nepség keretében minden 
gyermek ajándékcsomagot 
kapott a rendfőnöknő jóvol-
tából. 1931-ben pl. „66 kis-
leányt öltöztettek fel meleg 
ruhába, a ruhácskák önkéntes 
adományokból gyűltek, amit 
a jó apácák varrogattak, javít-
gattak össze.”

A Római Katolikus Egy-
ház Szent Antal perselyéből 
1931-ben 21 pár cipőt kaptak 
a kültelki iskolás gyermekek.

Különösen emlékezetes 
volt 1942 karácsonya, amikor 
a KALÁSZ (katolikus agrár-
leányok szövetsége) a Gaz-
dakörben a „A honvédek ka-
rácsonya” jegyében nagy si-
kerű színielőadást szervezett, 
melynek bevételéből a harc-
téren küzdő hevesi honvédek-
nek küldtek csomagokat.

A helyi közösségi kará-
csonyi szokások egyházi és 
egyesületi keretek közt való-
sultak meg. Az ünnepségek 
sorát mindig a Szívgárdisták 
pásztorjátéka nyitotta meg a 
Központi Iskola szétnyitha-
tó kettőstermében. A Jézus 
Szíve – tisztelethez köthető 
Szívgárda-mozgalom vezető-
je M. Angela zárdai tanítónő 
volt.

A Karácsony előtti kilenc 
nap szép szokása volt a Szent 
Család Járás szertartása, me-
lyet a Rózsafüzér Társulat 
tartott. A jelképes szálláske-
resés során minden este má-
sik rózsafüzéres tagnál gyűl-
tek össze közös ájtatosságra.

Az egyesületek karitatív 
missziója – ezen belül „ka-
rácsonyi szívjósága” – Heves 
minden társadalmi rétegéhez 
eljutott valamilyen formában, 
mely máig követendő és pél-
daértékű.  

 Gy. Gömöri Ilona 
néprajzos muzeológus 

Adventben „megnyíltak a szívek, s a belőlük áradó sze-
retettüzek meleg ruhákká, cipőkké, élelmiszerekké s 
csillogó karácsonyfákká változtak, és eljutottak a szű-
kölködő szegény hajlékokba, hogy örömet szerezzenek”- 
írta a Heves és Vidéke 1939-ben.

Hevesi iskolások színielőadása. 1930-as évek

Szabó Zsolt nyitotta meg 
az adventi ünnepkört Hevesen

A karácsonyi készü-
lődés kezdetét jelző 
fény megnyitja szá-
munkra a Jézus szü-
letése előtti bűnbánat 

időszakát, egyben jelképezi a 
hitet, amellyel a Biblia szerint 
Ádám és Éva Istentől a megvál-
tást várta.

Az első vasárnapon Szabó 
Zsolt államtitkár és Nagy Ist-
ván plébános köszöntötte az 
ünneplőket, a Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskola tanuló-
inak műsora pedig bensőséges-
sé varázsolta az együtt töltött 
perceket.

„Ma advent első gyertyája, a 
hit gyertyája ég. Mi abban hi-
szünk, hogy az önzetlen szere-
tet viszi előre a világot. A szere-
tet segít minket a jövőben, és ez 
az egyetlen dolog, amiért soha 
nem kérünk viszonzást.

Karácsony idején, az ünnepi 
hangulatban mindig egy picit 
elgondolkodunk. Lelassulunk, 
pihenünk, és végiggondoljuk, 
milyen évünk volt, és milyen 
hihetetlenül gyorsan tovatűnt. 
Eltelt egy év, újból itt az ünnep, 
a várakozás ideje. A feltámadás 
előtt talán a születés a legfon-
tosabb időszak az életünkben, 
és ez épp a karácsony. Amikor 
egy picit a saját családunkkal, 
a saját belső gondolatainkkal 
tudunk foglalkozni. Azt kívá-
nom a Hevesen élőknek, az it-
teni családoknak, hogy legyen 
békés, nyugodt karácsonyunk, 
legyen minden jó a következő 

évben, és csak a szépre emlé-
kezzünk vissza.

Azt kívánom, hogy a vára-
kozás felkészítsen mindenkit a 
születésre, felkészítsen minket 
a jövő évre, és erőben, egész-
ségben éljenek családjaink. 
Teljesüljön minden vágyuk, 
legyen béke, nyugalom és har-

mónia!” – köszöntötte országy-
gyűlési képviselőnk a közös 
gyertyagyújtáson megjelent he-
vesieket.

Nagy István plébános a kö-
vetkező ünnepi gondolatokat 
osztotta meg: „A múlt esemé-
nyeit is azért idézzük fel, hogy 
a jövőre tekintve bátorítást, biz-

tatást tudjunk belőle meríteni. 
Minden, ami megtörtént, ter-
mészetesen az életünkhöz tar-
tozik. A jelent ismerjük? Sok-
szor úgy tűnik, azt sem. A ma 
embere sokszor mondogatja: 
Carpe diem, azaz élj a mának, 
a ma örömének! Keresheti a 
jelen boldogságát az ember, 
de ne feledkezzen meg arról, 
hogy valójában az élete a jövő-
be tekintéssel válik teljessé. Az, 
hogy nem ismerjük minden vo-
natkozásában a holnapot, nem 
azt jelenti, hogy ne tervezzünk, 
ne gondoljunk előre. Enélkül 
ugyanis káosz, kilátástalanság 
és reménytelenség kísérné az 
életünket.

Az advent gondolkodni ta-
nít. Tanít az idő múlásával és 
a közeledő dolgokkal egyszer-
re találkozni. Így az előretekin-
tés a karácsonyi fölkészülést is 
jelenti, de jelenti azt is, hogy 
az életünket szépen, tartalma-
san szeretnénk megélni. Nem 
csak szép dallamok, vagy em-
lékek kötődnek a karácsony-
hoz, hanem Jézus közeledé-
sének a fontossága is. Amikor 
túllépünk a jelen valóságával 
a múlt merengésén és a jövő-
be tekintünk, akkor valójában 
mindannyiunkban a remény vi-
lágossága támad. Remény arra, 
hogy minden gyermek boldog 
és egészséges felnőtté váljon, 
hogy ne csak testben, hanem lé-
lekben is növekedjen.”

A diákok előadása után for-
ralt borral, forró teával és sü-
teménnyel, szaloncukorral kí-
nálta a városvezetés a közön-
séget, akik a hangulatosan fel-
díszített és kivilágított főtéren 
maradtak még egy kis beszél-
getésre.

Sveiczer Sándor polgármester gyújtotta meg a második, a reményt 
szimbolizáló gyertyát a város adventi koszorúján, miközben a Hevesi 
József Általános Iskola és AMI Körzeti Tagiskola tanulói lélekmelengető 
műsorral ajándékozták meg a hevesieket. A második gyertya az angya-
li üdvözletre emlékeztet minket, az ígéretre, hogy a fény el fog érkezni.

Lányi József képviselő kezdeményezésére, ebben az esztendőben is 
találkoztak vasárnaponként Alatka lakói a régi iskola előtt, hogy az ad-
venti koszorú gyertyáit meghitt hangulatban, közösen gyújtsák meg.

Az elmúlt évekhez hasonlóan Szabó Zsolt államtitkár, térségünk országgyűlési képviselő-
je az idén is megtisztelte városunkat, és meggyújtotta advent első gyertyáját. Az apró láng 
minden vasárnap eggyel több társával együtt égve szimbolizálja a növekvő fényt. Amikor az 
utolsó gyertya tüze is fellobban, eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csil-
lag ragyogása, és az év legszebb, legbensőségesebb ünnepének, karácsonynak az érkezése.

Szabó Zsolt: Azt kívánom, hogy 
a várakozás felkészítsen mindenkit 
a születésre, a jövő évre, és erőben, 
egészségben éljenek családjaink!
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Valóra vált a Kerekerdő Óvoda álma

Sportszereket kaptak a diákok

Folytatás az 1. oldalról
„Ezen a napon a Kerekerdő 

apraja-nagyja egy csoportszo-
bában gyűlt össze, hogy kö-
szönetet mondjunk az ajándé-
kokért.

Használhatatlanná vált mo-
sógépünk helyett kaptunk újat. 
Takarítás, függönyök, terítők, 
ágyneműk, törölközők mosá-
sához elengedhetetlenül szük-
ségesnek tartjuk. Annak külön 
örülünk, hogy szárítógéppel is 
gazdagodtunk, mert helyhiány 
miatt a kimosott ruhák szárítása 
gondot jelentett eddig. A foglal-
kozási eszközök elkészítésében 
nagy segítséget jelent a nyom-
tató, amit a mindennapok során 
az óvónénik fognak majd hasz-
nálni” – osztotta meg örömét a 
tagintézmény-vezető. Hozzáté-
ve: „ezúton is nagy köszönet a 
képviselő uraknak, hogy támo-
gatták óvodánkat.”

– Most nem játékkal, puffok-
kal vagy textil termékekkel ér-

keztünk, mint az elmúlt eszten-
dőben, vagy pár hete az iskolá-
sokhoz, Ezúttal a mindennapi 
munkához nélkülözhetetlen, 
hiányzó eszközöket szerettük 
volna pótolni az óvodában. Jó-
magam 150 ezer forintot, Makó 
Nándor és Tóth Miklós képvi-
selőtársaim pedig 100-100 ezer 
forintot ajánlottak fel képvise-
lői keretükből, hogy pótolhas-

suk a hiányzó eszközöket, ezzel 
is megkönnyítve az óvodások 
és vigyázóik mindennapjait, 
munkáját – mutatott rá Kovács 
István képviselő, a jótékony 
megmozdulás szervezője.

A gyerekek meghatóan bá-
josak voltak, karácsonyi ver-
sekkel és énekekkel köszönték 
meg az ajándékokat.

A képviselő azt is elmondta, 

hogy hamarosan újra érkezik a 
Kerekerdő Tagóvoda kicsiny 
lakóihoz, ezúttal már egyedül. 
Azt azonban még nem árul-
ta el, hogy mi lesz pontosan a 
meglepetés tárgya, de annyit 
megtudtunk, hogy olyan aján-
dékokkal érkezik, melyekre a 
gyerekeknek nagy szükségük 
van és bizonyára örülni fognak 
majd.

A városvezetés minden iskolát és 
óvodát sportszerekkel lepett meg, 
még október végén, ösztönzés-
ként az egész évben tartó intenzív 
mozgásra. Az iskolások labdákat, 
az óvodások pedig fejlesztőjáté-
kokat és 3-3 darab futóbiciklit 
vehettek át.

Településünk egymillió fo-
rintos támogatás segítségé-
vel szervezte meg koráb-
ban az Autómentes Napot, 
ahol több mint ezer gyermek 

érezte jól magát a Sportcsarnoknál és a 
Sporttelepen. A város szinte minden isko-
lása és óvodása bekapcsolódott a progra-
mokba.

A pályázat útján elnyert összegnek és 
a támogatók felajánlásainak köszönhető-
en, nem csupán a sok-sok gyermeket és 
felnőttet megmozgató, tartalmas prog-
ramsorozat megszervezésére kerülhetett 
sor: a maradék forrásból a városvezetés 

minden iskolát és óvodát sportszerekkel 
lepett meg, ezzel is megköszönve az in-
tézmények aktív részvételét, illetve ösz-

tönzésként az egész évben tartó intenzív 
mozgásra. Az ajándékokat Sveiczer Sán-
dor polgármester adta át a gyermekeknek; 
az iskolások labdákat, az óvodások pedig 
fejlesztőjátékokat és 3-3 darab futóbicik-
lit vehettek át.

Mint már arról korábban is beszámol-
tunk, a hevesi szervezők úgy állították 
össze a nap kínálatát, hogy azokkal a tisz-
tább közlekedési módok előnyeit hangsú-
lyozzák.

A rendhagyó „Fut a Heves” rekordszá-
mú résztvevőt köszönthetett. A kerékpá-
rosok Alatkáig tekertek, ott lovaglással 
és egy kellemes piknikkel kapcsolták 
össze a programot. Többek között ugrá-
lóvárral, óriás-csocsóval, népi játékok-
kal, öko kézműves foglalkozással, ko-
rongozással, sportos sorversenyekkel, 
sportbemutatóval, ügyességi játékokkal, 
egészség-szigettel, kerékpár szépségver-
sennyel és egy rajzpályázat kiállításával 
találkozhattak a látogatók az ingyenes 
rendezvényen.

Betlehemes hagyományból 
született misztériumjáték 

volt a diákok jutalma

Ifjú hevesi népi 
kézművesek alkotásai az 

országos kiállításon

Idén első alkalommal, de ha-
gyományteremtő szándék-
kal jutalmazta színházi elő-
adással a jótanuló gyermeke-
ket a hevesi önkormányzat. 
A pedagógusok választották 
ki azokat a diákokat, akik a 
Harlekin Bábszínház adventi 
zenés játékán vehettek részt 
december 8-án, a Művelő-
dési Központban. A betlehe-
mes hagyományból született 
misztériumjáték Jézus szüle-
tését mesélte el a hideg, betle-
hemi éjszakában. Miként se-
gíti a Szent Családot Mihály 
és Gábriel arkangyal és miért 
alszik egy istállóbeli jászol-
ban szívünk Jézuskája?

A külföldön is ismert 
és népszerű Har-
lekin Bábszínház 
2017 adventjére kü-
lönleges, ősi masz-

kajátékkal készült. Ezt az elő-
adást láthatta most az a 310 he-
vesi oktatási intézményekben 
tanuló gyermek, aki kiváló tel-
jesítményének elismeréseként, 
ajándékba kapta a páratlan 
színházi élményt a hevesi Ön-
kormányzattól. Az „Egy jeles 
nap” bibliai történetet feldol-
gozó zenés misztériumjáték, 
amely Jézus születését mesé-
li el a hideg, betlehemi éjsza-
kában, és azt, miként segíti a 
Szent Családot Mihály és Gáb-
riel arkangyal, és miért alszik 
egy istállóbeli jászolban szí-
vünk Jézuskája.

Az adventi programsoro-
zat részeként színpadra kerülő 
maszkajáték nagyon tetszett a 
hevesi gyermekeknek, akiknek a 
városvezetés szándéka szerint a 
jövőben többször is részük lesz 
– a felnőtt közönséggel együtt – 
ilyen és hasonló élményben.

– Szeretnénk, ha a gyereke-
ken túl a felnőttek is élvezhet-
nék produkcióinkat – nyilat-
kozta a bábszínház igazgatója – 
amelyek a bábműfajt népszerű-
sítik, annak gazdagságáról szól-
nak. Korábban a populárisabb 
előadásokra törekedtek, tavaly 
azonban az elmélyültebb gon-
dolkodást helyezték előtérbe.

Éry-Kovács András azt is 
elárulta, hogy a társulat fontos 
célja korszerűen mesét játszani 
a gyerekeknek. Az igazgató a 
darab előkészítése közben vé-
gig arra törekedett, hogy a tör-
ténet a fiatalabbak számára is 
befogadható legyen.

A produkció előkészítése – 
kutatás, anyaggyűjtés, kigon-
dolás – egy évet vett igény-
be. A darab a mai korhoz és a 
hétköznapi emberhez közelebb 
álló Máriát és Józsefet szeretne 
ábrázolni. Az „Egy jeles nap” 
elvont, szándékosan elnagyolt 
maszkjainak a lényege, hogy 
sokkal intenzívebb létet biz-
tosítsanak a figuráknak, hogy 
azok erőteljesebb karaktert mu-
tassanak. Mint például a sirató 
asszonyok, akik a falból lépnek 
elő. Nem lehetnek egyszerű, 
hétköznapi személyiségek.

A Debreceni Művelődé-
si Központ, a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége és a 
Hagyományok Háza, együtt-
működve a Kézműves Ala-
pítvánnyal, a népművészeti 
kultúra hagyományainak to-
vábbéltetése és a fiatalok al-
kotókészségének fejlesztése 
érdekében hirdette meg a XII. 
Országos Gyermek és Ifjúsá-
gi Népi Kézműves Pályáza-
tot. A régiókra kiterjedő meg-
mérettetésen hevesi diákok és 
oktatóik is elismerésre méltó-
an szerepeltek.

A pályázatra az országban 
és az ország határain túli ma-
gyar nyelvterületen élő, 25 
év alatti fiatalok, általános és 
középiskolai diákok – a nép-
rajzi tájegységekre jellemző 
formavilág és díszítőelemek 
felhasználásával készített – al-
kotásait várták. A pályamun-
kák természetes anyagokból 
(textil, agyag, szalma, csuhé, 

vessző, gyöngy, fa, bőr, tojás 
stb.) készített gyermekjátékok 
és használati tárgyak lehettek.

A régiókba beérkezett pá-
lyamunkákat szakmai zsűri 
értékelte. A 2017. november 
10-én Debrecenben megren-
dezett Gyermek és Ifjú Kéz-
művesek Országos Kiállítá-
son a bíráló bizottság szak-
áganként és korcsoportonként 
díjazta az alkotóközösségeket 
és az egyéni alkotókat.

A pályázaton sikeresen 
szerepelt a Csillagvirág Nép-
művészeti Egyesület „Heve-
si Kistakácsok-II.” csoportja 
(oktatók: Kiss Lajosné, Ver-
mes Lajosné és Erdélyi Ist-
vánné), a recski Garai Petra, 
valamint Őzse Klaudia (okta-
tó: Kovács Ferencné).

Alkotásaik bemutatásra ke-
rültek az országos kiállításon, 
mely a Debreceni Művelődési 
Központ Belvárosi Galériájá-
ban volt megtekinthető.

– Kovács István képviselő ismét megláto-
gatott minket, törölközőket és kifestőt ho-
zott a Kerekerdő Tagóvoda gyermekeinek. 
Megint nagyon örültünk az ajándéknak, 
mert ezáltal lehetővé vált az elhasználódott 
régi cseréje a jó minőségű új törölközők-
re. A gyerekek verssel, énekkel köszönték 
meg az ajándékokat – tájékoztatta szer-
kesztőségünket Slakta Ferencné tagintéz-
mény-vezető.

 Hozzátéve: „Pár napja Kovács István, 
Makó Nándor és Tóth Miklós képviselők 
váltották valóra a Kerekerdő Tagóvoda ál-
mát. A képviselők támogatásából össze-
gyűlt összeget mosógépre, szárítógépre és 
multifunkciós nyomtatóra költöttük.”

A Mikulásnak decemberben sok mun-
kája van, hiszen rengeteg kisgyerek van a 
világon. Ám szerencsére nem kell egyedül 

megküzdenie a sok-sok ajándék elkészíté-
sével és kiszállításával, hiszen vannak jóté-
kony segítői minden városban.

Heves városából ezúttal Kovács István 
érkezett a Kerekerdő Tagóvoda nyolcvan-
három kicsiny lakójához, hogy átadja a 

Nagyszakállú előzetes ajándékát. A hír el-
jutott Lappföldre is, miszerint törölközők-
ből és kifestőkből nincs elegendő az óvo-
dában.

A Mikulás jóbarátja üzenetet is vitt, a 
levélben ez állt: „Kedves Gyerekek! Arra 
kérlek benneteket, hogy színezzétek ki a 
kifestőket és rajzoljátok le a család kará-
csonyfáját! Amikor elkészültetek, adjátok 
oda a rajzokat az óvónéniknek, akik elkül-
dik majd a címemre. Januárban a legszebb 
rajzot készítő alkotó meglepetésben része-
sül. Azt azonban még nem árulhatom el, 
hogy mi lesz a meglepetés, de annyi biz-
tos, hogy olyan ajándékot kap, melynek  
nagyon örülni fog. Legyetek nagyon jók, 
fogadjatok szót szüleiteknek és az óvóné-
niknek, hogy a jövő évben is sok-sok aján-
dékkal érkezhessek hozzátok!”

Teljes díszében pompázik mindenki karácsonyfája: 

Meglepetéssel érkezett a Mikulás segítője

a hevesi gyerekek is segítettek
Ismét példaértékű összefo-
gásnak és sok ember mun-
kájának köszönhető, hogy 
szépen feldíszített, hatalmas 
karácsonyfa ékesíti Heves 
főterét, Alatkát, valamint a 
Városháza előkertjét.

A Helytörténeti Múze-
um mellett kezdődtek 
el a munkálatok an-
nak érdekében, hogy 
az adventi időszakban 

már teljes fényében tündököl-
hessen a város karácsonyfája.

A két emelet magasságú, 
szép szál fenyő tetejét már lét-
ráról sem lehetett elérni, ezért 
állványzat segítségével dolgoz-
tak a hevesi tűzoltók. Egymás 
után rakták fel a hagyományos 
díszeket idéző stilizált csilla-
gokat, szaloncukrokat, modern 
elemként pedig az ajándékdo-
bozokat. Természetesen a vil-
lanyfüzér sem maradt ki.

December elsején a délutáni 
órákban csatlakoztak óvodá-
saink, iskolásaink és Sveiczer 
Sándor polgármester is a ka-
rácsonyfa díszítéséhez. Felke-
rültek az ügyes kezek által el-
készített angyalkák, harangok 
és a szebbnél szebb, apró kará-

csonyfadíszek. Több százan ér-
keztek az óvodákból és iskolák-
ból a fenyő feldíszítésre.

A karácsonyfa díszeit a he-
vesi óvodások és iskolások, 
valamint a Művelődési Köz-
pont dolgozói készítették. He-
teken át tartott az előkészület, 
tanáraink és óvodapedagógu-
saink gondos közreműködésé-
vel, amit ezúton is köszönünk a 
városlakók és az önkormányzat 
nevében is. A kedves gesztust 
szaloncukrokkal viszonozta a 
városvezetés.

Most már teljes Heves főte-
rén, a Városháza előtt és Alat-
kán is a karácsonyi hangulat.

Úgy gondolom, hogy a ka-
rácsony nemcsak egy meghitt 
családi esemény, hanem közös 
ünnepünk is. Ezért készülünk 
mi is lelkesen, hogy a lakókkal 
együtt hangolódjunk az ünnep-
re – fogalmazott Sveiczer Sán-
dor polgármester. December 
3-tól ugyanis, négy héten át, 
minden hétvégén ünnepélyes 
keretek között gyújtjuk meg az 
adventi koszorú egyes gyertyáit 

a zenepavilonnál, együtt a he-
vesiekkel – tette hozzá.

Mindemellett közel 1500 mi-
kuláscsomagot osztottunk szét 
bölcsődés, óvodás és iskolás gyer-
mekeink között, valamint most 
készülnek a karácsonyi ajándék-
csomagok, melyekkel nyugdíjas 
lakóinkat örvendeztetjük meg – 
emelte ki a polgármester.  

A Táncsics úton lakó Ko-
vács Zoltán ajándéka az a mé-
retes és formás fenyő, amit bi-
zonyára sokan megcsodálnak 
majd idén is a város főterén. 
A Sportcsarnokban, a Műve-
lődési Házban és az alatkai 
városrészen elhelyezett fákat 
Kovács Istvánné ajánlotta fel. 
Nagy köszönet illeti önzetlen 
felajánlásukért a két jószándé-
kú hevesi lakost.

Köszönet illeti még a Heva 
Kft., illetve a Városgondnok-
ság munkatársait és a közmun-
kásokat, akik nagy segítséget 
nyújtottak abban, hogy a fák je-
lenlegi helyükre kerülhessenek, 
valamint a hevesi tűzoltókat és 
a Művelődési Központ dolgo-
zóit, hiszen gyönyörűen feldí-
szítették a hatalmas fenyő csú-
csait is, ami nem volt egyszerű 
feladat.

A csodavárás pillanatai gyermekrajzokon – Szent Karácsony rajzpályázat díjátadó
Az öt éve kezdődött szép ha-
gyomány folytatódott. Szabó 
Zsolt államtitkár, a térség or-
szággyűlési képviselőjének 
kezdeményezésére, 2017-ben 
is meghirdetésre került a Szent 
Karácsony rajzpályázat, mely-
re a szervezők a járás óvodá-
sainak és kisiskolásainak alko-
tásait várták. Az idei felhívás 
már az ötödik alkalommal kér-

te a térségben élő gyermekeket, 
hogy szívet melengető rajzaik-
kal szerezzenek örömet a ma-
gányos időseknek.

Az első pályázati felhívás az-
zal a szándékkal született, hogy 
az egyedül élő szépkorúak is kap-
janak valami különleges, szere-
tettel készült ajándékot, mert le-
het, hogy ez az egyetlen meglepe-
tés, amiben karácsonykor részük 

van. S ha ezzel a meglepetéssel 
örömet szereznek nekik, akkor 
érdemes volt a kezdeményezést 

elindítani és hagyománnyá tenni 
– mondta Szabó Zsolt, a jótékony 
célú program elindítója.

A Polgári Hatvanért Köz-
hasznú Alapítvány és a hevesi 
Csillagbojtár Kulturális Non-
profit Kft. november 17-ig vár-
ta az ünnep hangulatát és a cso-
davárás pillanatát tükröző raj-
zokat. A pályázat ünnepélyes 
eredményhirdetésére és a díj-
átadásra 2017. december 20-
án 12 órakor kerül sor a hevesi 
Művelődési Központban. Kö-

szöntőt mond és az elismeré-
seket átadja Szabó Zsolt állam-
titkár, térségünk országgyűlési 
képviselője.

A rendezvény keretében 
táncház és sok meglepetés vár-
ja a gyerekeket, közreműködik 
a Hevesi Zeneiskola.

Heves Város Önkormányzata 
és a Csillagbojtár Kft. szeretettel 
hív és vár minden érdeklődőt.

Élen az Eötvös!

A Nők Lapja folyóirat több 
éve kiadja ősszel az ISKOLA-
VÁLASZTÓ című újságját, 
melyben megjelenteti a legsi-
keresebb 120 középiskola idei 
listáját. A többváltozós mate-
matikai-statisztikai módszerrel 
összeállított mutató magában 
foglalja, hogy milyen az isko-
lában tanuló diákok tanulmá-
nyi teljesítménye, a 10. évfo-
lyamok átlagos matematika és 
szövegértés kompetenciaméré-
sek pontszáma, ennek fejlődé-
se, valamint a diákok közép- és 
emeltszintű érettségi tárgyakon 

elért átlagos százalékos teljesít-
ménye.

Nagy örömünkre szolgál, 
hogy az idén az Eötvös József 
Református Oktatási Központ 
a 10 legsikeresebb egyházi kö-
zépfokú iskola listáján a 8. he-
lyen szerepel.

Úgy tűnik, megéri a sok-sok 
hétköznapi küzdelem és fárado-
zás, és egy ilyen országos ösz-
szehasonlítás újabb erőt és ösz-
tönzést ad valamennyiünknek 
a munka további színvonalas 
folytatására.

Svoóbné Lénárt Ágnes

A jótékonykodás mellett a mű-
sorban elhangzott dalokkal az 
idén 50 éves Kossuth-díjas mű-
vész, Lovasi András, a Kispál 
és a Borz, valamint a Kiscsillag 
együttes énekese, basszusgitá-
rosa és dalszerzője előtt is sze-
rettek volna tisztelegni.

Igazi nosztalgikus klubhan-
gulat és valódi koncert feeling 
várt azokra, akik részt vettek a 
hétvégi bulin. Belépőt nem kér-
tek, de szépen gyűltek az ado-
mányládában a hevesi gyere-
keknek szánt felajánlások.

A zenekar tagjai elmondták, 

hogy a rendezvény ötlete gya-
korlatilag közös felvetés volt, 
hiszen mindannyiuknak jó ér-
zés, ha segíthetnek. És miért a 
gyerekek? Mert ők a jövő zálo-
gai, nekik van szükségük a leg-
nagyobb támogatásra, akik szá-
mára közel hetvenezer forintot 
sikerül összegyűjteni.

Ezúton is szeretnék megkö-
szönni mindenkinek, akik ve-
lük töltötték a szombat estét és 
támogatták a kezdeményezést.

Szépen gyűltek a felajánlások 
a Szubjektív Zenei Műhely jótékonysági estjén

Nemes célért koncertezett november végén a Szubjektív Zenei Műhely a hevesi Műve-
lődési Központban. A „Kispálya, avagy egy hangos ülős est…” című programjukban 
az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározóbb magyar zenészének a munkásságából vá-
logattak, természetesen – ahogy azt tőlük már megszokhattuk – szubjektíven.

A karácsonyfa díszeit a hevesi óvodások és iskolások, valamint 
a Művelődési Központ dolgozói készítették

A képviselők támogatásából összegyűlt összeget mosógépre, szárítógépre 
és multifunkciós nyomtatóra költötte az óvoda
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A Körzeti Tagiskola 8.a osztályos 
tanulója, Balogh Olívia a Szilágyi 
Erzsébet Gimnázium és Kollégium 
által szervezett „Bethlen Gábor 
Történelemversenyen” a kiemel-
kedő 3. helyezést érte el. Felkészí-
tője: Sinkovics Orsolya

Neumann tantárgyi versenyen 
elért eredményéért dicséret illeti a 
következő diákokat:

Matematika: Ádám Martin 8.b
Angol nyelv: Sárándi Petra 8.a

Minden tanulónak gratulálunk!

Tehetséges 
fiatalok kiemelkedő 

eredményei

Itt minden zöldül és min-
den virágzik. A virágok 
rákerülnek a függönyök-
re, terítőkre, takarókra, s 
az ég opálos palástjára, 

mert ez a Radics Udvar! Itt az 
égbolt is kedvesebben, óvób-
ban, féltőbben borul fölénk.

S hogy születik a mű, hogyan 
születik az érték? Milyen idő-
ben, milyen nehezen vajúdva 
születik a világra, erre a régi és 
kedves barátom – akit volt idő, 
amikor a politika és a társada-
lom hullámverése nem kímélt, 
sőt ott rúgott, harapott, kor-
bácsolt! Ahol érte! – Melocco 
Miklós szép írása szolgál, amit 
ősidők óta szeretek és haszná-
lok, a címe:

Műterem
A műterem különös, magá-

nyos helyiség, melyben töré-
kenyen és védtelenül él a tehet-
ség. Az Ihlet erőszakos és ritka 
pillanatai éltetik, a háborítatlan, 
nyugodt percek. A tehetségnek 
elhagyni a műtermet kocká-
zatos és veszélyes – és el kell 
hagynia. A visszatérések a jó 
időszakok, de a tehetség el van 
zálogosítva, meg van terhelve. 
A külvilág, amelyből él és ame-
lyért dolgozik, a romlatlanságát 
követeli, de a tehetség könnyen 
romlik, romlottságának romjai-
ból építi fel a világot.

A tehetség az omladékban él!
Nem szorgalmas, mert szen-

vedélyes, szeszélyesnek látják 
és lustának.

Vagy azt hiszik, hogy lázban ég.
Szóval betegnek tartják.
Különös helyzet.
Nem beteg!
A műterem a hold világossá-

ga, melyben beszélni kezdenek 
a romok. A békés hallgatónak a 
szelíd fényben el lehet mondani 
a szörnyűségeket is.

Eddig az idézet.
És most jönnek a tények:
Báder Miklósné Fehér Vero-

nika a Hevesi Népművészeti és 
Háziipari Szövetkezet alapító 
elnöke, Tompa Béláné nyugdíj-
ba vonulásától – 1975-től – el-
nöke az immáron több mint 60 
éves Szövetkezetnek.

Ez a karizmatikus asszony a 
hátára vette több száz szövetke-
zeti tagnak és munkavállalónak 
a gondját, baját.

Veronkát egész Hevesen is-
merik, és sokan szeretik azért, 
mert önzetlen a tevékenysége!

Nagyon sokat vállal magára 
és – ahogy az elismerések bizo-
nyítják – sikeresen old meg or-
szágos feladatokat.

1980-tól a Népi Iparművé-
szeti Tanács tagjaként, 2001-től 
a Hagyományos Értékek Meg-
őrzéséért Alapítvány Kuratóri-
umának Elnökeként, 2004-től 
a Csillagvirág Népművészeti 
Egyesület elnökségi tagjaként, 
2005-től a Palóc Út Klaszter 
Egyesület Felügyelő Bizottsá-
gának tagjaként dolgozott, dol-
gozik.

Munkálkodása csendesen, 
szerényen telt, a feladatokat 
mindig fölvállalta és ezért azok, 
akik számon tartották, elismer-
ték önzetlen tevékenységét.

1994-ben Kodály Zoltán em-
lékdíjat, 1998-ban Pro Urbe 
Heves kitüntető címet, majd 
Király Zsiga díjat kapott. 2006. 
augusztus 20-án vette át az 
Életfa díjat.

Báder Miklósné egész élete 
példa!

Nyugtalan szellemisége el-
ragadtatással hívja életre az 
Országos Szőttespályázatot, a 
Nemzetközi Szőtteskonferenci-
át 3 évente. Szervezi a Hagyo-
mányőrző Napot minden május 
1-én, létrehívta a Radics Kúria 
Kiállítóhelyet, a Recski Tájhá-
zat, a Palóc Galériát, a hevesi 
Marcit.

Itt kell megemlítenem Pata-
kiné Margót, aki hallatlan em-
pátiával áll Veronka közelében. 
Megérti, lelkével olvassa az el-
nökasszony finom gondolatait. 
A sorok között. De alkot, teremt 
fáradhatatlanul. Margóról azt tu-
dom megemlíteni, s ezt szívesen 
teszem, hogy Ő abban az isko-
lában szívta magába a művészet 
szent levegőjét társával, ahol én 
is tanultam 10 évvel előbb(?) Ez 
az iskola a Török Pál utcában 
van a Kálvin tér mögött. Mai 
nevén „Kisképző”, de ez a szak-

gimnázium a Magyar Képzőmű-
vészeti Főiskola – ma már Egye-
tem – gyakorló iskolája. Itt taní-
tott a csodálatos Somogyi József 
is, majd 1963-ban velem együtt 
érkezett meg az Epreskertbe. 
Igaz nekem 2 év katonaság után 
nyílt ki az Epreskert Kapuja. So-
mogyinak pedig még a Római 
ösztöndíjból volt hátra néhány 
hét. Addig mi mind a 9-en Pát-
zay Pál mester felügyeletét él-
vezhettük. És nekem is ez volt a 
szerencsém, de ha nem ér ide a 
mesterem, talán nem kerülök be 
én sem a Főiskolára.

A Jó Isten velem volt és meg-
segített már nem egyszer addig 
is. Az is igaz, ide ezekben az 
időkben 5-nél több felvételiző 
nem jutott be évente. Legendás 
volt a jelentkezők szép száma, 
160-170 fő. De megtört a jég, 
Somogyi 9 főt vett fel. S röpült 
az idő. Az első év végén hár-
man elmentek az osztályból. 
Ketten Votrubához Bécsbe, egy 
bolgár fiú pedig Párizsba ment 
és filmrendező lett belőle. A 
többiek, osztálytársaim, mind 
a pályán vannak és dolgoznak.

Ezen eltöprengtem, hogy is 
van ez itt Hevesen?!

Itt van ez az Asszony, ez a 
dógos nő. Felteszem a kérdést, 
vajon miért nem jutott még 
eszébe senki ember fiának, meg 
kellene jutalmazni Báder Mik-
lósné Fehér Veronikát „Heves 
Város Díszpolgára” kitünte-
téssel. Meglepni és örvendezni 
vele együtt.

Tisztelettel köszöntöm Ve-
rát a 70. születése napján és jó 
egészséget kívánva, adjon neki 
a Jó Isten még sok alkotói évet 
jókedvben, bőségben, híve

Kő Pál Lujos, Venti
Kossuth-díjas 

szobrászművész
A Nemzet Művésze

Vera – Születésnapi köszöntő
Szeretek ide jönni, s nagyon csalódott vagyok, amikor zárt kaput találok, szép kovácsoltvas 
kaput! Ez néha előfordul, mert elfelejtem, milyen nap van, s hányadika? Sok szép tárgy bú-
jik össze itt a szépen fölújított házban – Török János munkája – amire öröm ránézni. Az itt 
munkálkodó szorgoskodó angyalok jóvoltából adódik a csodálkozásom.

Májusban búcsút intenek 
a felavatott diákok

2017. december elseje egy 
különleges nap volt a he-
vesi Eötvös József Refor-
mátus Oktatási Központ 
tanulói, tanárai és a szü-
lők számára is, hiszen erre 
a napra esett a végzős di-
ákok szalagavató ünnep-
sége, melynek az idén is 
a Hevesi Sport- és Ren-
dezvénycsarnok adott ott-
hont.

Az utolsó éves tanulók min-
den évben nagy izgalommal 
készülnek erre az ünnepi ese-
ményre, amikor is megkapják 
osztályfőnökeiktől az avató-
szalagot. Az idei évben 6 osz-
tály 126 tanulója kapta meg a 
végzősöket megillető jelképet.

Az ünnepi műsor első fe-
lében Makay László nagy-
tiszteletű úr és Együd László 
igazgató úr köszöntette a vég-

zős tanulókat, ezt követően 
az avatószalagok feltűzésére 
került sor. A műsor második 
részében az osztályok felsza-
badult hangulatú, vidám tán-
cokat mutattak be.

Minden vendég érdek-
lődéssel nézte, és hatalmas 
tapssal jutalmazta a műsor-
számokat: a csodálatos kerin-
gőt, a palotást és egy modern 
táncösszeállítást.

Az estét a végzős osztályok 
tanulóinak közös éneke zárta, 
megköszönve ezzel az osz-
tályfőnökök és a tanárok ed-
digi törődését.

Bár az este a gondtalan 
szórakozás jegyében telt el, a 
feltűzött szalag egyben emlé-
kezteti is a diákokat az előt-
tük álló érettségi és a szakmai 
vizsgákra való komoly felké-
szülésre, melyhez sok sikert 
kívánunk.

Az adományozásból a heve-
si városvezetés néhány tagja is 
kivette részét, s képviselői ke-
retükből kétszázezer forinttal 
támogatták e nemes kezdemé-
nyezést. Sveiczer Sándor pol-
gármester százezer, míg Makó 
Nándor alpolgármester, illetve 
Kovács István, Lányi József, 
Tóth Miklós és Birnbaum Ist-
ván képviselők húsz-húszezer 
forinttal járultak hozzá az esz-
köz beszerzéséhez.

Zazravecz Anikó, az alapít-
vány futónagykövete kereste 
meg Morvai Dánielt és a heve-
si városvezetést, akik örömmel 
álltak a jó ügy mellé.

„Én három éve csatlakoz-
tam a Gyermekrohamkocsi 
csapatához, mint Futónagykö-
vet, tavaly óta pedig már csa-
ládként futunk a színeikben. 
Évente kétszer indul kam-
pány, ami mindig egy futóver-
sennyel zárul, ahol lefutjuk a 

vállalt kilométereinket. Idén 
ősszel egy Stryker M1 típu-
sú speciális hordágyra gyűj-
töttünk, melynek ára 3 millió 
forint.

A Gyermekrohamkocsi Fu-
tónagykövetek lelkes tagjaiként 
azért futunk, hogy egy remek, 
hősies csapat munkáját segít-
sük. Számunkra ez egy nemes 
és fontos cél. Kislányunk, Luca 
születése óta az adománygyűj-
tés és támogatás jelentősége 

még fontosabbá vált számunk-
ra. A mottónk: Együtt minden 
sikerülhet!

A nagykövetek közül a mi 
családunknak sikerült a legtöbb 
adományt összegyűjteni, ebből 

az október 13-án este megren-
dezésre kerülő jótékonysági es-
ten 161.000 Ft folyt be, melyet 
a hevesi városvezetés nagylel-
kűen, még 200.000 forinttal 
kiegészített, amit ezúton is na-
gyon köszönünk” – tájékoztat-
ta a Hevesi Híreket Zazravecz 
Anikó, a Tomik család egyik 
tagja, akik a 32. SPAR Buda-
pest Maraton Fesztiválon 2,5 
km teljesítésével támogatták a 
kicsik gyógyulását.

A Gyermekrohamkocsi a 18 
év alatt több mint 45.000 baj-
ba jutott kisgyerek ellátását vé-
gezte el, hazánk egyetlen mobil 
gyermek intenzív osztályaként, 
melynek elengedhetetlen fel-
szerelése a speciális hordágy.

A Magyar Bajnok-
ság szakmai ver-
senyein az előző 
napi zsűriszemi-
nárium frissen 

diplomázott szakemberei ve-
hettek részt ítészként. A hevesi 
szakember az idén nem csupán 
versenyzőként mérettetett meg, 
de zsűritagként is értékelt.

– Tavaly kettő, az idén egy 
kategóriában nyerted el az Év 
Fodrásza címet. Milyen érzés 
volt ismét a díjazottak között 
állni?

2014-ben nyertem el először 
Az Év Női Fodrásza címet, Női 
fodrászat-FANTÁZIA frizura 
hosszúhajon. 2016-ban már két 
kategóriában lettem díjazott: 
Az Év Kreatív Fodrásza, és Az 
Év Női Fodrásza–Női fodrászat 
–FANTÁZIA frizura hosszúha-
jon.

2017-ben ismét Az Év Női 
Fodrásza, Női fodrászat –FAN-
TÁZIA frizura hosszúhajon ka-
tegóriában vehettem át az elis-
merést. Nagyon boldoggá tett, 
hogy idén újból elnyertem a 
címet. Nem is akartam elhinni, 
hiszen már harmadik alkalom-
mal történt meg velem ez a cso-
da! Természetesen, mint min-
denki más, én is azért küldöm 
be a versenyre a munkáimat, 
mert vágyom az elismerésre. 
Ha már egész évben több alko-
tást készítettem, akkor miért ne 
pályázzak, ha van rá lehetőség?

– Mi adta az idei alkotáshoz 
az ihletet?

Több kollekciót készítettem 
és a meglévőekből szelektálva 
küldtem be a munkáimat. Pozi-
tívan gondolkodva, hiszen nagy 
elismerés, ha kiállítják az alko-
tásaidat és a kollégák, verseny-
zők, tanulók esetleg motiváci-
ót is kapnak a későbbiekhez. 
Régóta versenyzek, és ha tudok 
valamilyen pluszt nyújtani má-
soknak, annak nagyon örülök! 
Nem utolsó szempont az sem, 
hogy a többiek munkáiból én 
ugyanúgy töltekezhetek.

– Megítélésed szerint meny-
nyire volt erős az idei mezőny, 
és milyen korosztályból kerül-
tek ki leginkább a nevezők?

Nagyon széles volt a válasz-
ték, számos munka került kiál-
lításra. Nagyon örültem, hogy 
több új arcot láttam a verseny-
zők és a díjazottak között is. Az 
az igazság, hogy tőlem szinte 

csak fiatalabbak szoktak lenni 
a versenyzők között. Jót mo-
solyogtam a színpadon, amikor 
jöttek a díjazottak sorban és az 
egyik fiatal versenyző odasúg-
ta, hogy ő is szeretne még eny-
nyire aktív lenni a későbbiek 
folyamán, mint én!

– November 5-én te is diplo-
máztál szakképzett ítészként. Ez 
milyen új kihívásokat és lehető-
ségeket nyújt számodra?

Már évekkel ezelőtt levizs-
gáztam a zsűriképzésen és Ma-
gyar Bajnokságokon zsűriz-
tem is meghívás alapján. Most 
volt lehetőség ismét vizsgázni, 
megújítani a korábbit, hiszen 
változnak a jogszabályok. No-
vember 4-én volt az elméleti, 
5-én pedig a Magyar Bajnok-
ságon élőben volt a gyakorlati 
vizsgánk. Sikerült, vagyis túl 
vagyok az OMC Világszerve-
zet elvei alapján előírt, eredmé-
nyes vizsgán. Világbajnokságo-
kon zsűrizhetek, amiért nagyon 
hálás vagyok a MFKKE-nek!

– Lesz-e közeljövőben újabb 
megmérettetés, amin szeretnél 
részt venni?

Legközelebb februárban lesz 
pályázati lehetőség, amire el-
képzelhető, hogy készülök. Na-
gyon sok mindent át kell hozzá 
gondolni, összeszervezni, jó öt-
leteket kitalálni. Adok még ma-
gamnak esélyt, hiszen alkotni, 
létrehozni valamit, különleges 
dolgot adni másoknak is, fan-

tasztikus érzés. Ez pedig csakis 
szuper csapattal jöhet létre. Fe-
szegetem még egy kicsit a ha-
táraimat, mert – ahogy azt már 
többször hangoztattam – szere-
tek kilépni a komfortzónámból, 
kiélni az alkotásvágyamat.

– Tavaly 25 éves évfordulóját 
ünnepelte a szalon. Milyen el-
képzeléseid, vágyaid vannak az 
elkövetkező negyed századra?

Nem is tudom hirtelen, meny-
nyi elképelésem van még az el-
következő 25 évre! Nagyon jó, 
ha mindig van tervünk, hiszen 
az állandóan előbbre visz. Sze-
retnék még sok vendégnek örö-

möt okozni a szalonban, akik 
azért jönnek hozzám,  hogy 
szép frizurát kapjanak. Az al-
kotás terén pedig hiszek abban, 
hogy ha mindig érnek új impul-
zusok – akár pozitív, akár nega-
tív – akkor megtalálom a mód-
ját, hogy az alkotásvágyam ne 
csökkenjen. Ez éltet és remé-
lem, sok mindenki felé közve-
títem is mindazt, amit éppen 
megvalósítok egy-egy mun-
kámmal.

Kedvenc szlogenem: RÁJÖT-
TEM, A LEGFONTOSABB A 
SZAKMA IRÁNI ALÁZAT, AZ 
ÁLLANDÓ FEJLŐDÉS ÉS A 
TUDÁS FEJLESZTÉSE! TE-
GYÜK EZT JÓ KEDVVEL, BI-
ZALOMMAL ÉS MINDENEK 
ELŐTT KITARTÓAN. ÍGY TE-
SZEK ÉN IS.

„Együtt minden sikerülhet!” – Nemes célra adakoztak a hevesiek

Nemes cél érdekében koncerteztek a zenészek: 
gyermekhordágyat vásárolnak az adományokból

Jótékonysági esten gyűjtöttek adományokat Hevesen a Szent Márton Gyermekmentő Szolgá-
lat Gyermekrohamkocsijában használható – hárommillió forintos – Stryker-1 típusú hordágy 
megvásárlásához. A Művelődési Központ színháztermében megtartott táncos rendezvényen a 
mulatós zene ifjú helyi képviselője, Morvai Dani élő kívánságműsor keretében teljesített a kéré-
seket, egészen este kilenc óráig. A jó ügy érdekében megjelent adakozók jóvoltából összesen 161 
ezer forint gyűlt össze a modern hordágyhoz, mely a rohamkocsi fontos felszerelése.

Fantázia frizurájával ismét kiérdemelte 

„Az Év Női Fodrásza” címet
Impozáns környezetben, az Europa Congress Centerben került megrendezésre 2017. november 5-én a Magyar Fodrász-
Kozmetikus Közhasznú Egyesület és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett 59. Magyar Bajnokság, ahol 
fodrász- és kozmetikusversenyen is részt vehettek a szakemberek. A helyszínen elkészített mestermunkák mellett meghir-
detésre került egy fotópályázat is több kategóriában, melynek az értékelésére a versenyzés után került sor. Az idei évben az 
„Év Fodrásza – Női fodrászat, FANTÁZIA frizura hosszú hajon” díj birtokosa lett Kalmárné Nagy Ildikó mesterfodrász.

Mennyei hangolás Jézus születésére
Advent második vasárnapjának előestéjén az Egri Ér-
seki Fiúkórus segítette készületünket. A szentmisén 
gregoriánt is énekeltek, ám Delibes csodálatos Agnus 
Dei tétele közben is érzékelhetővé vált, hogy „Isten 
Báránya” képes valóban elvenni bűneinket.

A szentmisét hangverseny követte adventi és ka-
rácsonyi énekekkel. Réz Lóránt zongorán kísérte a Fi-
úkórust, Hegyesi Hudik Margit ámulatba ejtő szólóé-
nekével csatlakozott a fiúk énekéhez.

Meglepetésszerűen regöléssel zárták műsorukat, 
amihez hagyományos eszközöket használtak énekük 
mellé. Örömteli szívvel fogadtuk jókívánságaikat.

Lelket gyönyörködtető hangok egysége volt ezen 
estén. A kórust vezető Schmiedmeiszter Szilvia sza-
kadatlan munkájának, odafigyelésének és a fiúk áll-
hatatos, elkötelezett tanulásának, gyakorlásának ered-
ménye mindez.

Elgondolkodtató volt minden dallam. Azok is, ami-
ket ismertünk, vagy éppen magunk is éneklünk. A Fi-
úkórustól teljesen másképp, bensőségesebben, iga-
zabbul szóltak. Olyan tisztaság és lelki mélység szó-

lalt meg, ami leírhatatlan, megfogalmazhatatlan. A 
szív igazi örömre, belső békére és boldogságra talált 
énekük közben. Ez hiányzik a többi napból, a hetek és 
hónapok hosszú sorából. A tiszta, békét, örömet és 
boldogságot teremtő hang.

Hálásak vagyunk azért, hogy ismét eljöttek közénk, 
segítették esendő készületünket, számunkra a meny-
nyei ragyogásból ajándékoztak, karácsonyra, Jézus 
születésének ünnepére hangolva.

Galó László Mózes, kántor
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2017. SZEPTEMBER-OKTÓBERBEN SZÜLETETTEK:
Stander Glória, An.: Kasza Glória - Hősök utca
Benke Norina Laura, An.: Zorger Katalin - Gárdonyi Géza utca   
Molnár Tifani, An.: Csikós Dzsenifer - Szüret utca          
Harkály Áron, An.: Molnár Tímea - Kodály Zoltán utca      
Bundri Alina Bella, An.: Kovács Viviána Boglárka 
- Mikszáth Kálmán utca    
Bundri Róbert Krisztián, An.: Bundri Éva Julianna - Dankó István 
utca
Forgács Anett, An.: Ficsór Réka - Mátyás király utca   
Molnár Domonkos László, An.: Balog Diána - Erzsébet tér             
Suha Sándor, An.: Suha Tímea - Dankó István utca    
Cserna Kinga Amanda, An.: Poczók Amanda - Kodály Zoltán utca      
Kállai Alina, An.: Varga Alexandra - Kodály Zoltán utca      
Nagy Kincső, An.: Rozbora Anett - Béla király utca     
Nagy Patrik, An.: Mészáros Krisztina Rita - Batthyány út         
Burai Joel, An.: Burai Anett - Semmelweis Ignác Utca
Lászka Csenge, An.: Betembuk Brigitta - Kossuth Lajos utca      
Molnár Roland, An.: Racsek Enikő - Bethlen Gábor utca      
Kiss Marvin, An.: Nagy Krisztina - Semmelweis Ignác utca
Sipos Balázs, An.: Bede Zsuzsanna - Május 1. utca           
Balog Laura, An.: Balog Klaudia Alexandra - Szél utca            
Lólé Zalán, An.: Horváth Nikolett - Hősök utca               
Gulyás Vivien, An.: Sári Mónika - Bródy Sándor utca       
Patkovics Boróka, An.: Bibók Enikő - Bethlen Gábor utca      
Jónás János Márió, An.: Jónás Beáta – Hellebronth utca
Kóta Nikolasz, An.: Molnár Nóra - Dankó István utca       
Kálló Domicián Rikárdó, An.: Kálló Valéria Ildikó 
- József Attila utca   
Szabó Milán, An.: Kalmár Krisztina - Gyöngyösi utca          
Kovács Lara, An.: Lajer Laura - Szent István utca       
Mészáros Zselyke, An.: Tóth Melinda - Mária utca              
Suha Dóra, An.: Király Adrienn - Ősz utca             

ELHUNYTAK:
Bagdi László (1961) Apponyi Albert utca, Mihics László István 
(1952) Vasvári Pál utca, Ficsór Lászlóné (1925) Gárdonyi Géza 
utca, Birta Ferenc (1954) Bernáthegy, Tóth Lászlóné (1936) Er-
dőtelki utca, Gyarmati László Antalné (1936) Akác utca, Pásztor 
Zsoltné (1967) Hevesi József utca, Törőcsik Ferenc (1969) Alkot-
mány út, Lászka István (1938) Bródy Sándor utca, Czakó Istvánné 
(1949) Fő út, Balog Lajos József (1944) Dobó István utca, Csu-
ka Józsefné (1932) Fő út, Farkas Károly (1938) Bercsényi Mik-
lós utca, Balla Lajosné (1958) Gyöngyösi utca, Vasas Lászlóné 
(1924) Bródy Sándor utca, Varga Gizella (1925) Gyöngyösi utca, 
Drazdó Józsefné (1947) Béla király utca, Máté Sándor (1956) Hel-
lebronth utca, Surányi István Sándor (1954) Somogyi utca, Erdélyi 
István (1954) Patkó utca       

1. Mi a címe annak a maszkajátéknak, ami a jótanuló hevesi diá-
kok „ajándéka” volt?

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

2. Melyik hevesi együttes koncertezett a gyermekekért? Mennyi 
adomány gyűlt össze?

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

3. Kik segítették a Mikulást a csomagok szétosztásában?

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

4. Heves közterületén 3 hatalmas karácsonyfában gyönyörködhe-
tünk. Hol találhatók ezek?

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

5. Melyik múlt századi hevesi civil szervezetnek volt KALÁSZ a 
rövidítése?

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

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

Beküldési határidő: 2018. január 15.
Előző számunk nyertese: Molnár Éva Heves, Erzsébet tér 11. Gratulálunk!

BÖNGÉSSZEN ÉS NYERJEN
KVÍZ

Hevesi önkormányzati 
képviselők fogadóórái

Kompenzációs listáról bejutott 
képviselők fogadóórái:

Az egyéni választókörzetek képviselői az alábbi időpontokban tartanak 
fogadóórát. Bejelentkezés az adott fogadóórát megelőző napig lehetséges.

1. körzet
MAKÓ NÁNDOR HENRIK (Fidesz-KDNP)
Alpolgármester
Időpont: minden hétfőn és kedden, 7.30-11.30, 
a többi napon, 13.00-15.30 
Előzetes egyeztetést kér az 546-100-as hivatali telefonszámon.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 2.)
mako.nandor@phheves.hu, 06-20-212-1343

2. körzet
BIRNBAUM ISTVÁN (Fidesz-KDNP)
Pénzügyi Bizottság elnöke
Időpont: telefonos egyeztetés alapján minden hónap 
utolsó péntekén, 14.00-15.00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 140 sz. tanácskozó 
(Erzsébet tér 2.)
birnbaum.istvan@phheves.hu, 06-20-779-8550

3. körzet
KOVÁCS ISTVÁN (Fidesz-KDNP)
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Időpont: telefonos egyeztetés alapján
minden hónap utolsó péntekén, 14.00-15.00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 140 sz. tanácskozó 
(Erzsébet tér 2.)
kovacs.istvan@phheves.hu, 06-20-290-9003

4. körzet
LÁNYI JÓZSEF (Fidesz-KDNP)
Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság
Időpont: telefonos egyeztetés alapján
Helyszín: Heves, Csillagpont (Dankó u. 16.), 
Alatka, volt iskolaépület
lanyi.jozsef@phheves.hu, 06-20-779-8572 

5. körzet
SVEICZER SÁNDOR (Fidesz-KDNP)
Polgármester
Időpont: minden páros héten szerdánként, 8-12
Helyszín: Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 2.)
sveiczer.sandor@phheves.hu, 06-20-779-8533

6. körzet
VARGA ISTVÁN (Jobbik)
Időpont: minden hónap első péntekén, 16.00
Helyszín: Jobbik Iroda (Hősök tere 1.) 
varga.istvan@phheves.hu, 06-20-290-2521

7. körzet
SZEDLÁK SZABOLCS (Jobbik)
Időpont: minden hónap első péntekén, 16.00
Helyszín: Jobbik Iroda (Hősök tere 1.)
szedlak.szabolcs@phheves.hu, 
06-30-490-7353
06-20-779-8570

8. körzet
TÓTH MIKLÓS (Fidesz-KDNP)
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Időpont: minden hónap 2. és 4. hetének keddi napján, 17.00- 19.00 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 
140. sz. tanácskozó (Erzsébet tér 2.)
toth.miklos@phheves.hu, 06-20-290-3830

KIS TAMÁS (Jobbik)
Időpont: minden hónap első 
péntekén, 16.00
Helyszín: Jobbik Iroda (Hősök tere 1.)
kis.tamas@phheves.hu,, 06-20-779-8568 06-20-2983017

DR. NAGY SÁNDOR LÁSZLÓ (MSZP)
Időpont: minden hónap utolsó 
csütörtökén, 14.00-16.00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 140. sz. tanácskozó 
(Erzsébet tér 2.)
dr.nagy.sandor@phheves.hu, 06-20-779-8535

IVANICS RÓBERT (HVT)
Időpont: január 01-től, december 31-ig, 
előzetes egyeztetés alapján
ivanics.robert@phheves.hu, 
06-20-290-5678

Bejelentkezés az adott fogadóórát megelőző napig lehetséges

December 20. (szerda) 12:00
A Szent Karácsony 2017 rajzpályázat ünnepélyes 
eredményhirdetése és díjátadása táncházzal és sok 
meglepetéssel
Helyszín: Művelődési Központ

December 22. (péntek) 17:00 
Karácsonyi hangverseny 
Közreműködnek: a Zeneiskola tanárai és növendékei, 
valamint a Keresztelő Szent János Kórus
Helyszín: Művelődési Központ

December 24. (vasárnap) 9:00 
Negyedik adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Zenepavilon
December 24. (vasárnap) 10:00 
Negyedik adventi gyertyagyújtás Alatkán
Helyszín: Heves-Alatka, a régi iskola előtt
December 29. (péntek) 8:00 
Vaskó Károly Jótékonysági Labdarúgó Torna
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
December 29. (péntek) 19:00 
Stille Nacht – A „Csendes éj” többféle előadásban
Helyszín: Belvárosi Római Katolikus Templom előtti tér
December 30. (szombat) 8:00 
Teremlabdarúgó Szilveszter Kupa
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
December 31. 17:00 (vasárnap) 
Szilveszteri mulatság Morvai Danival
Belépő: 7.900,- ft/fő
Helyszín: Heves, Aranypart Rendezvény Központ

2018

Január 1. (hétfő) 17:00 
Újévi Koncert
Közreműködnek: a Hevesi Fúvós Együttes, valamint 
a Hajdúböszörményi és a Hevesi Mazsorett Csoport
Helyszín: Művelődési Központ

Január 6. (szombat) 9:00 
Teremlabdarúgó „Újévi Kupa”
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
Január 13. (szombat) 8:00 
Szabó Dániel Levente Emléktorna
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
Január 20. (szombat) 14:00 
Újévi Kézilabda Gála
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
Február 3. (szombat) 
Kézilabda Felkészülési Torna
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
Február 9. (péntek) 14:00 
Körzeti Általános Tagiskola Farsangi Bál
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Február 10. (szombat) 19:00 
Muzsika Tv nyilvános felvétele
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
Február 11. (vasárnap) 18:00 
A miniszter félrelép c. bohózat
Helyszín: Művelődési Központ
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Ősi magyar néphagyományt elevenítettek fel a hevesiek: 

a tökházikó nyerte el a zsűri tetszését
Tökfaragó versenyre küldhették be pályamunká-
ikat november 10-ig a hevesi gyerekek és felnőt-
tek, családok és baráti társaságok. A megmérette-
tés célja, egy ősi magyar néphagyomány feleleve-
nítése, ápolása, hiszen manapság nem sok család-
ban fordul elő, hogy a tökfaragás tradícióját és 
a hozzá fűződő meséket, mondákat megismerte-
tik a gyerekekkel. Pedig a tökfaragás, a legősibb 
magyar hagyományok egyike. Hajdanán, amíg 
dédanyáink kislánykorukban elsősorban csak 
babáztak, addig dédapáink olyan játékszereket 
is készítettek a tél beállta előtt, amikkel igyekez-
tek megrémiszteni a sötét utcákon járkáló, gya-
nútlan falubelieket. Illetve az első, töklámpásról 
szóló történet egészen Salamon, Árpád-házi kirá-
lyunk idejébe nyúlik vissza.

A vitamindús növényből sokan készítettek öt-
letesnél ötletesebb alkotást, megmutatva, hogy 
„túllépve” a hagyományos töklámpások faragá-
sán, milyen lehetőség adódik még ennek a na-
rancssárga finomságnak a díszítésére.

Az eredményhirdetésre a Márton-napi Hagyo-
mányőrző Családi Játszóház alkalmával került sor, 
melyen zsúfolásig megtöltötték a hevesi Művelődé-
si Központ auláját és színháztermét az érdeklődők.

A több száz résztvevőt a délután folyamán több 
program is várta: báb- és mozielőadás, kézműves 
foglalkozások, manókeresés és finom uzsonna, 
és azt is megtudhatták, hogy a tökből készült ki-
állított alkotások kiknek a kreativitását dicsérik:

1. helyezett: Szép család (tökházikó) – Köl-
csey út

2. helyezett: Lajer Sára (Márton-napi libafo-
gat) – Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
1.b. osztály

3. helyezett: Lajer Nóra (boszorkány töklám-
pás) – Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
6. osztály

Különdíjat kaptak:
• Csoport alkotás (denevérek): Arany János úti 

Tagóvoda, Katica csoport
• A legfiatalabb alkotó (Peppa Pig): Balassa 

Emma
• A legtöbb tököt díszítő alkotó: Mátyás Bog-

lárka (tök babák) – Szent Gellért Katolikus Álta-
lános Iskola

• A legkülönlegesebb alkotás (bagoly): Tábori 
Nikolett és Janosek Zsolt

• A legötletesebb alkotás (Minnie egér): Máté 
Gabriella és Regykó Katalin – EJROK 8.a. osz-
tály

• Csontos Zoltán – Benedek Elek Általánis Is-
kola 7. osztály

• Kőmíves Erzsébet – Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola 4. osztály

• Dávid Kristóf – Körzeti Általános Tagiskola
• Mátyus Krisztina – EJROK 9. b. osztály
A díjakat Heves Város Önkormányzata és a 

Harmatcsepp Játszóház ajánlotta fel.
Sokan, akik a halloween partyk hóbortjának 

tarják és a tévé által népszerűsített angolszász 
divathoz kapcsolják a töklámpások készítésé-
nek hagyományát, bizonyára nem forgatták még 
a Magyar néprajz VI. kötetét, amely pedig igen-
csak érdekes dolgokat említ.

Amíg dédanyáink kislánykorukban elsősorban 
csak babáztak, addig dédapáink olyan játékszere-
ket is készítettek a tél beállta előtt, amikkel igye-
keztek megrémiszteni a sötét utcákon járkáló, 
gyanútlan falubelieket. Ehhez levágták egy na-
gyobb tök tetejét, a belét gondosan kikaparták, 
majd egy éles bicskával szemet, orrot, szájat ka-
nyarítottak rá. Sötétedés után égő gyertyát tettek 
az üreges, faragott tökfejek belsejébe, majd rúd-
ra szúrták, vagy a kerítések tetejére, és várták a 
hatást.

A fentiek kétségtelenül bizonyítják, hogy az 
amerikai Halloween ünnep tárgyi jelképe kísér-
teties hasonlóságot mutat a magyar néprajz tök-
lámpásával, melynek hagyományai nálunk olyan 
régre nyúlnak vissza, amik messze megelőzik a 
Halloween térhódítását.

Ismét útjukra indultak novem-
ber 5-én a sakkbábuk az egri 
Kereskedelmi és Vengéglátó-
ipari Szakközépiskolában, ahol 
megkezdődött a Heves-Nógrád 
Megyei Sakkcsapatbajnokág 
2017/2018-as idénye.

Sűrű mezőnynek nézünk elé-
be az idén, hiszen ezúttal ti-
zenkét csapat méri össze erejét 
a táblánál, és sokan erősítet-
tek tavalyhoz képest. A favo-
rit változatlanul Füzesabony 
lesz, amellyel a következő já-
téknapon mérik össze erejüket 
a hevesi sakkozók. Jelenleg 
holtversenyben állunk velük 
két forduló után az első játék-
napon, amelyet két nagyarányú 
győzelemmel harcoltunk ki:

1. forduló: Maklári SE – BM 
Hevesi SE: 0.5 – 9.5 győztek: 
Tóth Dániel, Bakos Leven-
te, Éberth Zoltán, Nyíri Dáni-
el, Pallagi János, Deli Gábor, 

Bakos László, Gáspár Muriel 
Aranka, Zsák Zoltán. Remiz-
tek: Bakos Balázs

2. forduló: Andornaktálya SE 
– BM Hevesi SE: 3 – 7 győz-
tek: Bakos Balázs, Tóth Dániel, 
Bakos Levente, Éberth Zoltán, 
Deli Gábor, Bakos László, Gás-
pár Muriel Aranka

Jelenlegi állás: 1. BM Heve-
si SE 16,5 pont 2. Füzesabonyi 
SC 16,5 p 3. Salgótarján 14,5 p

Tóth Károly

Sakk – Sűrű mezőnyben 
kezdődött meg az idény



Heves
a megye névadója

2017. decemberSPORTHevesi Hírek14

Heves
a megye névadója

Hevesi Hírek2017. december SPORT 15
Labdarúgás – Lezajlottak 

a megyei küzdelmek
A megyei küzdelmek novem-
ber 25-ével véget értek, a záró 
fordulóban Pétervásárán lép-
tünk pályára, ahol felnőtt csa-
patunk 4:1-es győzelmet aratott 
és ezzel megerősítette pozíció-
ját a 6. helyen. U19-es csapa-
tunk is győzelemmel zárta az 
utolsó fordulót, és szintén a 6. 
helyen telel a tabellán.  U16-
os csapatunk a nagyok példá-
ját követve, ugyancsak 6. he-
lyen zárta az őszt, míg U14-es 
csapatunk, nagy örömünkre, 
Egerrel karöltve vezeti a baj-
nokságot! Bozsikos csapataink 
a december 9-én esedékes U11 
és U13-as korosztályok torná-
ival zárják  a 2017/18-as évet. 
Örülünk, hogy nagyon jó han-
gulatú és eredményes megmé-
rettetéseken vannak túl játéko-
saink. Az U7-es korosztályunk 
idén ősszel kapcsolódott be a 
programba, de már most észre-
vehető rajtuk a labdarúgás iránti 
szeretet. Minden korosztályban 
megfigyelhető a folyamatos lét-
számnövekedés, amit mi sokkal 
fontosabbnak tartunk az ered-
ményességnél. Több csapatunk-
ból is hétről hétre Mátraházán 
az úgynevezett „Tehetség Köz-
pontban" is érdekeltek labdarú-

góink, de minden gyereknek jár 
a dicséret az egész éves munká-
ért! Összességében elmondhat-
juk, hogy eredményes évet zár-
tunk, bővültünk egy újabb csa-
pattal (U14) és az igazolt labda-
rúgóink száma is folyamatosan 
emelkedik. A következő évben 
kiemelt célunk a versenyeztetés 
mellett az infrastruktúránk fej-
lesztése pályázatokon keresztül.

Köszönjük az önkormány-
zatnak, a támogatóinknak és a 
szurkolóinknak, hogy egész év-
ben mögöttünk álltak. Áldott, 
Békés Karácsonyi Ünnepeket, 
és Sikerekben Gazdag Boldog 
Új Évet Kívánunk mindenki-
nek. Hajrá Heves!

Besenyei Ferenc

Kétezer óta, minden esztendőben 
megrendezik a fiatalon elhunyt ver-
senyzőtárs és jóbarát, Réti Csa-
ba emlékét ápoló fekvenyomó 
versenyt Hevesen, a Top Fit Gym 
konditeremben. Kovács Gyula, a 
program  szervezője köszöntötte 
a sportolókat, s örömét fejezte ki, 
hogy a versenyre meglepően so-
kan neveztek.

Majd  Réti János, Csaba édes-
apja üdvözölte a résztvevőket. 
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek. 
Csaba mindig velünk van, és eb-
ben Ti is segítetek azzal, hogy részt 
vesztek ezen a megmérettetésen” 
– fogalmazott.

A verseny három korosztály-
ban zajlott, a végeredményt pedig 
a testsúlyhoz viszonyított ered-
mény adta. Így fordulhat elő, hogy 
egy-egy korosztályban az alacso-
nyabb súlyt teljesítő versenyző 
előkelőbb helyen végzett. Az ered-
ményhirdetés előtt, Dobi Balázs 

testépítő bemutatója színesítette 
a rendezvényt, majd ezt követően 
került sor a díjak átadására. Elő-
ször Réti Tamás, Csaba testvére 
adta át a legfiatalabb versenyzőnek 
járó különdíjat, aki ezúttal a 2003. 
októberi születési Dányi Péter volt. 
Ezt követően pedig Réti János és 
Kovács Gyula nyújtotta át a dobo-
gósoknak az érmeket és a díjakat.

A kategóriák érmesei:
2001-2003. születésűek: 1. 

Horváth „Romó” Róbert – Pély, 2. 
Megyeri Dávid – Top Fitt Gym, 3. 
Nagy Zsombor – Top Fitt Gym

1997-2000. születésűek: 1. 
Magyar Máté – Hevesi Sportcsar-
nok, 2. Varnyu Lőrinc – Pély, 3. 
Laskai Marcell – Hevesi Sport-
csarnok

1993-1996. születésűek: 1. 
Kállai Gábor – Top Fitt Gym, 2. 
Bencsik Balázs – Top Fitt Gym, 3. 
Detrik Balázs – Top Fitty Gym

Fotó és forrás: Megyeri István

Első alkalommal rendezett a 
Hevesi SE Kézilabda Szak-
osztálya utánpótlás felké-
szülési tornát az U12 kor-
osztályú iskolai csapatok-
nak. A december 9-én meg-
tartott Mikulás Kupán há-
rom fiú és három lánycsapat 
lépett pályára a Heves Vá-
rosi Sport-és Rendezvény-
csarnokban.

A program remek 
lehetőséget nyúj-
tott két hevesi 
szakosztályi csa-
pat bemutatkozá-

sára, valamint arra, hogy az 5-6. 
osztályos diákok összemérjék 
ügyességüket.

Steczina Zsolt szakosztályve-
zető elmondta, hogy ez a Kupa 
valójában az őszi szezon lezárá-
sa, és a Heves környéki kézilab-
da csapatok egyfajta erőfelmérése 
volt. A hevesi kézilabda szakosz-
tályban idén ősztől a 12-14 éves 

korú utánpótlás gárdák is rend-
szeres szereplői a bajnoki mérkő-
zéseknek, a 2017/18-as idényben 
egy lány és két fiú csapat képviseli 
városunkat. És bár azt a 6-7 éves 
űrt, ami most jellemző a szakág 
korosztályi megoszlására Heve-
sen, ők sem tudják kitölteni, az-
zal, hogy minden hónapban szere-
pelnek, megszeretik ezt a sportot, 
hozzászoknak a bajnokságok mi-
liőjéhez és gyakorlottabbá, ügye-
sebbé válnak. Erre nagy szükség 

van, hiszen ők jelentik a jövőt, be-
lőlük lesznek majd egykor a juni-
or és felnőtt csapatok tagjai.

A Mikulás Kupa végeredmé-
nye az alábbiak szerint alakult:

Fiú: 1. Kunráth Sándor Álta-
lános Iskola, Jászszentandrás, 
2. Körzeti Általános Tagiskola, 
Heves. 3. Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskola, Heves

Gólkirály: Rózsa Máté
Legjobb mezőnyjátékos: 

Stóc János Béla

Legjobb kapus: Kóczián Bá-
lint

Lány: 1. Körzeti Általános 
Tagiskola, 2. Visontai Kovách 
László Katolikus Általános Is-
kola, Vámosgyörk, 3. Kunráth 
Sándor Általános Iskola, Jász-
szentandrás

Gólkirály: Steczina Panna
Legjobb mezőnyjátékos: 

Duba Alexandra
Legjobb kapus: Kelemen 

Gréta

Jó hangulatban telt az Ikarus 
BSE Atlétikai Szakosztályának 
évzárója, amelyet 2017. no-
vember végén rendeztek meg. 
Az eseményen jelen voltak a 
szakosztály hevesi tagjai is: a 
húsz versenyzőt elkísérte Ko-
vács Gyula edző.

Az este folyamán Adorján 
István, a szakosztály vezető-
je értékelésében elmondta: az 
„ikarusos” atléták idén remek 
évet zártak. Továbbra is nagy 
erő a gyerekatlétika, ahonnan 
a későbbi nagy tehetségek ki-
kerülnek.

Ifj. Tomhauser István szám-
adatokkal is alátámasztotta a 
szakosztályvezető értékelését. 
Az Ikarus BSE atlétái 102 db 
érmet nyertek a különböző kor-
osztályok országos bajnoksága-
in, ami az előző évekhez hason-

lóan jó eredmény. Beszámoló-
jában külön szólt a kiemelkedő 
eredményeket elérő verseny-
zőkről, így a hevesi országos 
bajnokokról is: Detrik Balázs-
ról, Gulyás Johannáról, Kovács 
Lászlóról, Kovács Noelről, 
Szatló Nóráról. Természetesen 
szót ejtett az edzőkről is, külön 
kiemelve Kovács Gyula kitün-
tetését, amelyet a Magyar Atlé-
tikai Szövetségtől, a magyar at-
létika utánpótlásáért kapott.

Ezután a versenyzőket és 
edzőiket egyenként szólították 
színpadra. A legjobbak az idén 
sportszervásárlási utalványt 
kaptak elismerésül. A heve-
si atléták méltán elismert tag-
jai az Ikarus BSE családjának. 
Bízunk a hasonló sikeres jövő-
ben!
Forrás és fotó: Megyeri István

Az országos díjugrató verseny-
naptárban szereplő őszi na-
pos hétvége kedvezett lovak-
nak és lovasaiknak egyaránt a 
Kasper Lovastanyán megren-
dezett régiós döntőben. A kor 
igényeinek megfelelő textiles, 
homokos pályán zajlott 6 me-
gye lovasainak a versenye. A 
megmérettetésen – kimagasló 
– közel 260 startot regisztrált 
a versenyiroda, ahol a felnőtt 
mezőnyben Máriás Sára diadal-
maskodott. A verseny részlete-
iről Szilágyi Kitti szervező tá-
jékoztatta szerkesztőségünket.

A 2017-es év Észak-magyar-
országi országrészt érintő, Plat-
thy József nevét viselő régiós 
bajnoki döntőn, elődöntők és 
nyitott versenyszámok váltot-
ták egymást. 

A szombati nap fénypontja 
akadályok tekintetében a leg-
magasabb, 130 cm-re kiírt ver-
senyszám volt a régió felnőtt 
lovasai számára. Minden indu-
ló tapasztalt, rutinos lovas volt, 
köztük ifj. Szabó Gábor a Tim-
pex Kft. színeiben, aki a 2016-
os év felnőtt Magyar Bajnoka 
volt. Ő be is gyűjtötte az első 
helyet ebben a versenyszám-

ban egy szürke ménnel, Timpex 
Emlékkel. 

A szombati nap a csapatver-
senyé is volt. A régió lovasai 
vegyülve, de a díjugrató sza-
bályzat keretein belül megyei, 
vagy klubcsapatokat alakíthat-
tak, s az értékes pénzjutalma-
kért versenyezhettek. Adobogó 
legfelső fokára Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye 1. csapata 
állhatott, Hatvani Lajos veze-
tésével.

A verseny legizgalmasabb 
pillanatait a 130 cm-re kiírt fel-
nőtt döntőn láthattuk. Itt diadal-
maskodott a mezőny egyetlen 

női lovasa, a Debreceni LA LH 
versenyzőnője, Máriás Sára és a 
szinte mindig bomba formában 
ugró, gyorslábú pej, Cantus Clay. 

A nagyon jó hangulatú meg-
mérettetésen összesen 258 star-
tot regisztrált a versenyiroda, 
ami kimagaslónak mondható, 
hiszen ezen a hétvégén még 4 
másik helyszín adott otthont ha-
sonló kategóriájú versenyeknek.

A Kasper Lovasudvar eddig 
még nem rendezett 2 napos ver-
senyt, a nevezők visszajelzései 
azonban nagyon pozitívak: elé-
gedettek voltak a helyszínnel, 
az ellátással, a versenyzési kö-
rülményekkel, ami az alapja 
minden ilyen típusú rendez-
vénynek.

Köszönet a szponzoroknak: 
Magyar Lovas Szövetség Díj-
ugrató Szakág, Heves Város 
Önkormányzata, Pepo TEAM, 
Munkaruhaüzlet.hu/poloüzlet.
hu, Eurocargo- Berény Kft., 
amorerotikabolt.hu.

Médiapartnerek: Heves Mé-
dia Kft.-Hevesi Hírportál, Rá-
dió 1, FM7 Rádió, HEOL

A teljes cikk a www.hevesi-
hirportal.hu weboldalon olvas-
ható.

Ebben az esztendőben is tíz 
csapat részvételével került 
megrendezésre a barátságos 
Teremlabdarúgó Mikulás Kupa 
Heves városában, december 
elején – tájékoztatta szerkesz-
tőségünket Pallagi Flóra szer-
vező.

Focikupát hirdetett a He-
ves Városi Sport- és Rendez-
vénycsarnok a Mikulás tiszte-
letére, 2017. december elején.  
A játékos megmérettetésre szép 
számmal neveztek. A lebonyo-
lítás csoportmérkőzések kereté-
ben zajlott, a mérkőzések 1×20 
percesek voltak.

A csoport : HEVES-KOFA, 
NUTS, RÜKVERc, B.H.B. 
2000 KFT., NÉMET FC

B csoport: EGER-MAKLÁR 
U21, JÁSZSZENTANDRÁS 

FC, EGY GÓLT SE, PROSPE-
RA FC, GURIGA FC

Az A csoportból a  a Nuts és 
a B.H.B 2000 Ktf. csapata, míg 
a B csoportból az Egy Gólt SE 
és a GURIGA FC gárdája ka-
pott újabb lehetőséget a bizo-
nyításra.

A helyosztók során dőlt el a 
végső eredmény, mely az aláb-
biak szerint alakult: 1. NUTS, 
2. EGY GÓLT SE, 3. B.H.B 
2000 KFT., 4. GURIGA FC

A szervezők és a játékveze-
tő döntése alapján a legjobb 
mezőnyjátékos: Balázs Lázár 
(EGY GÓLT SE)

A kupa gólkirálya: Besenyei 
Ferenc (NUTS)

A kupa legjobb kapusa: Asz-
talos Roland ((EGY GÓLT SE)

A versenyzők barátságos 

vendéglátásban részesültek a 
küzdelmeket követően, elfo-
gyaszthattak egy jóízű vacso-
rát, amelyet a szervezők bizto-
sítottak a benevezett csapatok 
részére.

A csapatok teljesítményét – a 
támogatók jóvoltából – üveg-
díjjal, éremmel, oklevéllel, te-
rembérlettel, és futball labdával 

ismerték el. Azok sem távoztak 
üres kézzel, akik kiestek a ver-
senyből, minden csapat egy kis 
„vigasztaló” csokimikulás-cso-
maggal pótolhatta az elveszített 
kalóriákat.  A díjakat és az aján-
dékokat Pallagi Flóra, a Sport-
csarnok rendezvényszervezője 
adta át.

A Teremlabdarúgó Mikulás 
Kupa támogatói: Heves Város 
Önkormányzata, Heves Mé-
dia Nonprofit Kft., HEVA Kft., 
Tóth Tamás-Hús és Csemege 
Kft., TRIÓ Irodaszer Kft., Kí-
nai-Vegyes Áruház, Bartus Fe-
renc mentőápoló.

A dobogós csapatokkal leg-
közelebb az évadzáró, s egyben 
évadnyitó „Újévi Kupán” talál-
kozhatunk, ahol eldől, ki volt a 
2017. év LEG-LEGJE!

Évzáró az Ikarus BSE-nel 
– Elismerték a hevesi atléták sikereit

A Kasper Tanyán ugratott 
a magyar bajnok is

Ismét nagyszabású lovasversenyt rendeztek Heves-Alatkán

Szabó Gábor a Timpex Kft. 
színeiben, aki a 2016-os év 
felnőtt Magyar Bajnoka volt

Kovács Gyula 
képviselte a 

gerelyhajítókat 
az Európai Dobó 

Konferencián

Élvonalbeli edzők találkoztak 
Loughborough-ban: Kovács 
Gyula képviselte a magyar ge-
relyhajítókat az Európai Dobó 
Konferencián! Az Európából ér-
kezett több mint 70 résztvevő 
között a MASZ támogatásával 
jelen lehetett Kovács Gyula, Né-
meth Zsolt és Orbán Éva is.

Az Európai Atlétikai Szövet-
ség 2017. évi Coaching Summit 
sorozatának részeként, nemzet-
közileg elismert szakemberek 
részvételével tartottak november 
közepén Európai Dobó Konfe-
renciát  az angliai Loughborou-
gh-ban.

A Loughborough Egyetem, a 
Brit Atlétikai Szövetség és a Ron 
Pickering Alapítvány közös szer-
vezésében többek között olyan 
neves szakemberek adtak elő, 
mint a kalapácsvető edző Tore 
Gustafsson (Koji Murofushi, 
Sophie Hitchon és Nick Miller); 
a funkcionális edzés egyik leg-
kiemelkedőbb szakembere, az 
Amerikai Egyesült Államokból 
érkezett Vern Gambetta, aki szá-
mos világ- és olimpiai érmes ta-
nácsadója; Rene Sack, a német 
női diszkoszvetők vezetőedző-
je; a világbajnok súlylökő Tom 
Walsh edzője: Dale Stevenson; 
vagy Garry Calvert, az U20 világ-
csúcstartó Neeraj Chopra volt 
mestere.

Az Európából érkezett több 
mint 70 résztvevő között a 
MASZ támogatásával jelen lehe-
tett Kovács Gyula, Németh Zsolt 
és Orbán Éva  is, akik röviden 
így összegezték az ott látottakat, 
hallottakat:

Kovács Gyula: „A nemzet-
közi konferencia nagyon magas 
színvonalat képviselt. Az elő-
adók jól felkészültek voltak és az 
adott témában nemzetközi elit 
szinten volt jártasságuk. Az elő-
adások, bemutatók sok új isme-
retet adtak, illetve a régi tudást 
kiegészítették, vagy más néző-
pontba helyezték.

Érdekes volt hallani a világ-
szintű versenyzők kulisszatitkait. 
Bepillanthattunk a top verseny-
zők felkészülésének egy-egy 
részletébe, ami a jövőben szin-
tén hozzá fog tenni edzői mun-
kámhoz. Nagyon örülök, hogy ott 
lehettem Loughboroughban.”

Az Európából érkezett 
több mint 70 résztvevő 

között a MASZ támogatá-
sával jelen lehetett Kovács 

Gyula, Németh Zsolt és 
Orbán Éva is.

A 2017/2018-as bajnoki évad-
ban szakosztályunk 7 csapa-
ta vett részt a MKSZ verseny-
rendszerében, kezdte beszámo-
lóját Steczina Zsolt szakosz-
tályvezető. A Juventus-Panorá-
ma Hevesi SE 3 csapata Makó 
Nándor vezetésével remek őszt 
hagyott a háta mögött. A fel-
nőtt gárda a 6. helyen telel úgy, 
hogy rendkívül kiegyenlített, 
erős csoportban tudatos, szép 
játékkal örvendeztette meg 
hétről hétre lelkes szurkolóit. 
Az utánpótlás terén is reményt 
keltő a helyzet, hiszen a junior 
csapat csoportjában Makó-Var-
ga Szilvia edző munkája által a 
dobogó második fokán áll, az 
U/13-as alakulat pedig Dancz-
né Galambos Anna istápolása 
mellett csoportelső!

A Hanyi Travel Hevesi SE csa-
patai is az átszervezett bajnok-
ságban vettek részt, változó ered-
ményekkel. A férfi csapat 9-10.

helyen áll, a juniorok 12. helye-
zettek Scheili Zsolt vezetésével, 
míg az U/14-esek Bagdi Attilá-
val, az U/12-esek Vona Kriszti-
nával állnak a tabella 6. helyén.

A körzetis „Kézilabda az Is-
kolában” programmal együtt 
több mint 120 fiatal kézilab-
dázik városunk kötelékében, 
mely a sportág fennmaradásá-
nak alapja. Jó helyen, hasznos 
tevékenységgel töltik el gyer-
mekeink idejüket, ezért várunk 
minden kézilabdázni szerető fi-
atalt, egészen az alsó tagozattól 
kezdve a felnőtt korosztályig 
bezárólag.

Szeretnék köszönetet mon-
dani névadó szponzorainknak, 
az Önkormányzatnak, edzőink-
nek, szülőknek, szurkolóink-
nak, hogy lehetővé tették szak-
osztályunk munkáját. Áldott, 
Békés Ünnepeket kívánok min-
denkinek! Hajrá Heves!

Makó Nándor

Emlékverseny a fiatalon elhunyt 
Réti Csaba tiszteletére

Akrobatikus Rock and Roll Területi Verse-
nyen szurkolhattak a nézők a négy telepü-
lés egyesületeit képviselő táncos formáci-
óknak októberben a Heves Városi Sport-és 
Rendezvénycsarnokban.

A debreceni Kenguru TSE szervezésé-
ben megrendezésre kerülő látványos prog-
ramon a házigazdán kívül a szegedi Koz-
mosz, a gyöngyösi Fortuna TSE és a mező-
kövesdi SKY DANCE versenyzői is bemu-
tatták a közös munka eredményét.

A SKY DANCE színeiben induló hevesi 
lányok, a Vadmacskák, junior kisformáci-
óban táncolnak, területi és országos verse-
nyek, valamint gálaversenyek és fellépések 

aktív résztvevői. Legutóbbi versenyükön a 
harmadik helyezést érték el.

A csapat tagjai: Juhász Anna, Farkas Fló-
ra, Kovács Lora, Magyar Molli, Pintér Jan-
ka, Szegedi Csenge

A Dangerous Cats 8 lányból álló junior 
nagyformáció. Az október 14-i volt az első 
területi versenyük ebben a felállásban, me-
lyen 1. helyezést értek el. Jövő tavasszal or-
szágos versenyen, illetve magyar bajnoksá-
gon is megmérettetik majd magukat az or-
szág csapataival.

A formáció tagjai: Erdei Boglárka, Juhász 
Anna, Farkas Flóra, Kovács Lora, Magyar 
Molli, Pintér Janka, Szegedi Csenge, Vas Lilian

Kezdő edzéseinket a hevesi művelődési 
központban tartjuk péntekenként, 15.30-
16.30-ig, ahova minden táncolni vágyó ki-
csit és nagyot szeretettel várunk!

Ligeti Loretta

Első helyezést ért el a hevesi junior nagyformáció

Kézilabda – Véget ért 
a bajnokság őszi szezonja 

Mikulás Kupa zárta az őszi szezont 
az U12 korosztályú iskolai kézilabda csapatoknak 

Tíz csapat focizott a Mikulás Kupáért
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Tíz EJROK arany és csapatezüst 
a református iskolák versenyén

Ősszel rendezték meg a reformá-
tus iskolák hagyományos nemzet-
közi atlétikai versenyét, immár a 
tizenötödiket, amelyen természe-
tesen részt vettek az Eötvös Jó-
zsef Református Oktatási Központ 
diákjai, akik kiválóan szerepeltek.

Kezdjük a futószámokkal! 
Víg Zsanett a VI. korcsoportban 
a 100 méteres síkfutásban in-
dult és 12,60 másodperces idő-
eredménnyel aranyérmes lett. 
Ugyanezt a távot Horváth Nikolett 
13,33 másodperc alatt futotta le, 
és ezüstérmes lett.

Az V. korcsoport legrövidebb 
futószámában Makovnyik Krisz-
tina 13,40 másodpercet ért el, 
és ő is aranyérmes lett. Ebben a 
számban is két hevesi diák áll-
hatott a dobogóra, hiszen Nagy 
Lili 13,60 másodperccel bronz-
érmet nyert.

Az úgynevezett svéd váltónk 
pedig 2:29,5 perces eredmény-
nyel lett aranyérmes. A váltó tag-
jai az előbbiekben felsorolt lá-
nyok voltak.

A fiúk között Nagy Zsombor 
(V. korcsoport) a 400 méteres 
síkfutásban állt rajthoz és 55,50 
másodperces eredménnyel 
aranyérmes lett. Simon István 
(VI. korcsoport) az 1500 méte-
res síkfutásban nyert bronzér-
met. A 100 méteres síkfutásban 
pedig Barta Bálint ért el negyedik 
helyezést, az V. korcsoportban.

Nem volt szerencsés Megyeri 
Dávid, aki távolugrásban indult. 
Nem tudni miért, de egyben ér-
tékelték az összes korcsoportot, 
így neki négy évvel idősebb el-
lenfelei is voltak. 515 centimé-
teres eredményével így is a ne-

gyedik helyen végzett, a saját, IV. 
korcsoportjában pedig a legjobb 
eredmény érte el.

Súlylökőink is kiválóan szere-
peltek, minden számban EJROK 
győzelem született!

Gulyás Johanna ezúttal súly-
golyóra cserélte a gerelyt, de 
most is kiválóan teljesített: 9,47 
méteres eredményével az V. kor-
csoport dobogójának legmaga-
sabb fokára állhatott. Az eggyel 
idősebbek között Szatló Nóra lett 
úgyszintén aranyérmes, 11,61 
méteres eredménnyel. A IV. kor-
csoportban pedig Novák Enikő 
is a legfényesebben csillogó me-
dált érdemelte, 9,90 méterrel.

A fiúknál a IV. korcsoportban 
Balog Márton lett 13,00 méter-
rel aranyérmes, míg az eggyel 
idősebbek között Somodi Bálint 
nyert aranyat, 13,80 méteres lö-
késsel. Itt szintén két diákunk állt 
dobogón, mivel Előházi Dániel 
13,04 métert ér el és ezzel ő lett 
az ezüstérmes.

A VI. korcsoportban szin-
tén dupláztak a mieink: Kovács 
László – esélyeshez méltó ma-
gabiztossággal – 16,30 méteres 
eredménnyel lett aranyérmes, 
míg a többszörös országos baj-
nok gerelyhajító Kovács Noel eb-
ben a versenyszámban, 13,78 
méterrel ezüstérmet nyert.

Végeredményben az EJROK 
fiúcsapata összesítésben a má-
sodik, a lánycsapat első lett. A 
teljes csapat pedig (Nagykőrös 
mögött) ezüstérmes lett.

Gratulálunk a versenyzőknek 
és a felkészítő edzőknek: Együd 
Lászlónak, Korsós Krisztiánnak 
és Kovács Gyulának!

Ehhez kiváló hely-
színt nyújtott 
a Heves Váro-
si Sport- és Ren-
dezvénycsarnok. 

A legnagyobb fejtörést a bel-
magasság okozta, az, hogy a 
8 méteres magasságba repülő 
versenyzők is elférjenek, de a 
segítőkész személyzettel sike-
rült ezt megoldanunk, és úgy 
berendezni a csarnokot, hogy 
az minden szempontból megfe-
lelő legyen.

A Magyar Torna Szövetség 
biztosított egy profi, a világ-
színvonalnak is megfelelő gu-
miasztalt és biztonsági szőnye-
geket, ami a válogatott sporto-
lók igényeit is kielégítette. A 
másik asztalt a Főnix Tramp 
biztosította, mint ahogy a mini 
trampolint is. Szőnyegeket kap-
tunk a Körzeti Tagiskolától is, 
így minden tökéletesen rendel-
kezésre állt, hogy egy jó ver-
senyt tudjunk lebonyolítani.

 Sok újdonsággal készültünk 
a Hevesre látogató egyesületek-
nek. A Magyarországon először 
debütáló elektronikus pontozó 
berendezés tökéletesen műkö-
dött, ezzel is közelebb jutott a 
sportágunk a nemzetközi ver-
senyek színvonalához. Továbbá 

először láthatták a nézők kivetí-
tőn a tornászok pontjait, illetve 
minden versenyző, edző és bíró 
érkezéskor különleges ajándé-
kot kapott, egy belépőkártya 
formájában. Szeretném megkö-
szönni a 3 hetes intenzív, áldo-
zatos munkát a Főnixes szülők-
nek, akik nélkül ez nem sikerül-
hetett volna! Rendkívül pozití-
vak voltak a visszajelzések és a 
nagy egyesületek is elégedettek 
voltak.

Versenyzés szempontjából az 
eddigi legsikeresebb megmé-
rettetésünk volt. Mondhatjuk, 
hogy éremesővel kényeztettek 
bennünket sportolóink. Eddig 
soha nem állhatott Főnixes ver-
senyző dobogón Gumiasztal 
Magyar Bajnokság döntőjében, 
gumiasztal versenyszámban. 
Eddig. Az első alkalom emlé-

kezetesre sikerült! Rögtön a 
legelején a selejtezők során, 8 
tornászunkból 6 döntőbe jutott. 
A döntőben is mindenki sikeres 
gyakorlatot mutatott be, ami-
nek meg is lett az eredménye. 
Sinka Luca kezdő kategóriában 
Magyar Bajnok lett! Őt követ-
te Kovács Lora, Kovács Zorka 
és Nagy Sára, akik a 2., 4. és 6. 
helyen zárták az újonc kategó-
riát. A nehezebb kategóriákban 
sem kellett szégyenkeznünk! 
A serdülők között Ligeti Pet-
ra a 3. helyen zárt egy nagyon 
szép gyakorlattal. Az ifik között 
volt lány és fiú versenyzőnk is, 
Medveczki Dóra és Dányi Pat-
rik személyében. Dóri a 3., míg 
Patrik az előkelő 2. helyen zárt 
a döntőben bemutatott legerő-
sebb gyakorlatával. A juniorok 
mezőnyében Besenyei Bog-

lárka képviselte méltóképpen 
a Főnixet. Két sikeres gyakor-
latával a 4. helyen zárta a ver-
senyt. Várakozásaink felett tel-
jesített minden versenyzőnk.

A gumiasztal versenyek után 
a mini trampolin tette fel a pon-
tot az i-re. A serdülő lány ka-
tegóriát uralta a Főnix. Lige-
ti Petra Magyar Bajnok lett, őt 
közvetlenül követte a 2. helyen 
Kovács Zorka. Tőlük kicsivel 
lemaradva, holtversenyben a 4. 
helyen Sinka Luca végzett. Az 
ifik között Medveczki Dóra az 
előkelő 2. helyen zárt, míg Ko-
vács Lora ugyanitt a 4. lett. Az 
ifi fiúknál Dányi Patrik végzett 
a 4. helyen. A junior lányoknál 
Főnixes versenyző zárt a 3. és 
4. helyen is. Előbbin Besenyei 
Boglárka, míg az utóbbin Nagy 
Sára.

Ezek az eredmények csodá-
latosak, nem is találunk rá sza-
vakat, hogy milyen büszkék va-
gyunk minden versenyzőnkre! 
A befektetett munka meghozza 
a gyümölcsét. Gratulálok min-
den VERSENYZŐNEK!

Köszönet nekik és szüle-
iknek, a Magyar Torna Szö-
vetségnek, a Heves Média 
Kft-nek, Heves Város Önkor-
mányzatának, a Heves Városi 
Sport- és Rendezvénycsarnok 
dolgozóinak, a segítő munka-
társaimnak és mindenkinek, aki 
bármilyen formában is segített!

Hajrá Főnix!
Simon Zoltán

Gumiasztal Magyar Bajnokság Hevesen: Ligeti és Sinka Magyar Bajnokok

A legsikeresebb versenyén van 
túl a Főnix Trampolin Sportegyesület

Az a megtiszteltetés érte a Főnix Trampolin Sportegyesületet, hogy 2017 december-
ében mi rendezhettük a Gumiasztal Magyar Bajnokság döntőjét. Az egyesület már 
régóta dolgozott azon, hogy egy nagyobb versenyt hozzon Hevesre, és az idén végre 
sikerült is. Mindent megtettünk, hogy a legjobbat nyújtsuk az ide látogató verseny-
zőknek, edzőknek, bíróknak és szurkolóknak.

Magyar Bajnok lett a Hevesi Kara-
te Klub versenyzője, Prokai Teodor 
a november 4-én Salgótarjánban 
megrendezett 2017. évi Ippon Sho-
bu Karate Magyar Bajnokságon a 9 
éves fiúk közt, kihon ippon kumi-
te-ben. A nagyszabású versenyen 
négy hevesi karatéka indult, ahol 
43 klub 235 versenyzője mérte 
össze tudását.

Eredményeink: 
Prokai Teodor, kumite 1. hely, 

Bakos Noémi, kumite 3. hely. Ra-
csek Réka és Lévai Eszter sajnos 
most nem jutott a négyes döntőbe, 
de szépen helytálltak.

Gratulálunk mindenkinek a klub 
nevében is, oss!

Lévai Béla, edző

Magyar bajnok a 9 éves fiúk 
között a hevesi klub karatékája

A hevesi Eötvös József Re-
formátus Oktatási Központ 
IV-V. korcsoportos fiú tanu-
lói súlylökésben és gerelyha-
jításban egyaránt 2. helye-
zettek lettek.

Október közepén rendezték 
meg Budapesten a Diákolimpia 
Ügyességi és Váltófutó Csapat-
bajnokság Országos Döntőjét, 
ezzel elrajtolt a 2017/2018. tan-
év döntőinek sorozata. Az ese-
ményen az EJROK gerelyhajító 
és súlylökő csapata a 2. helyen 
végzett.

A Diákolimpia Ügyessé-
gi és Váltófutó Csapatbajnok-
ságon összesen közel tízezer 
gyermek versenyzett, közülük 
került ki az 1136 döntős. Ők a 
hétvégi eseményen 5 fős isko-
lai csapatokban mérkőztek meg 

a „Magyarország diákolimpi-
ai bajnoka” címért a budapesti 
IKARUS BSE Atlétikai Cent-
rumban. Az esemény szomba-
ti napján a III-IV. (felső tago-
zatos) korcsoport magasugrás, 
távolugrás, súlylökés, kislabda-
hajítás és 10x200m váltófutás 
versenyszámokban mérte össze 
tudását, míg vasárnap az V-VI. 

(középiskolás) korcsoport ke-
rült sorra magasugrás, távol-
ugrás, súlylökés, diszkoszve-
tés, gerelyhajítás, 4x800m, ill. 
4x1500m váltófutás és svédvál-
tó versenyszámokban.

A hevesi Eötvös József Re-
formátus Oktatási Központ – 
Óvoda, Általános Iskola, Gim-
názium, Szakgimnázium, Szak-

középiskola, Alapfokú Művé-
szeti Iskola és Kollégium IV-V. 
korcsoportos fiú tanulói súly-
lökésben és gerelyhajításban 
egyaránt 2. helyezettek lettek.

A Diákolimpia a diáksport 
egyetlen országos tanulmányi 
és tehetséggondozó versenye 
Magyarországon, amely idén 
13 MDSZ által rendezett, és to-
vábbi 41 olyan versenyt foglal 
magába, melyet országos sport-
ági szakszövetségek és sportági 
szövetségek bonyolítanak le. A 
Diákolimpia® országos döntő-
inek érmesei 10 felvételi több-
letponthoz jutnak a felsőokta-
tási felvételik során, ahol a fel-
vételi időpontját megelőző 8 év 
erre jogosító eredményei érvé-
nyesíthetők. A versenysorozat 
az előző tanévben ünnepelte 30 
éves jubileumát.

Kiválóan szerepeltek a hevesi versenyzők 
a Diákolimpia országos döntőn 


