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Rövid időn belül nekiláthatnak a 
munkálatoknak a hevesi tanuszo-
da építése kapcsán. A munkála-
tok elindításához szükséges épí-
tési engedély már rendelkezésre 
áll, és hamarosan megtörténik az 
alapkő letétele is - emelte ki Svei-
czer Sándor polgármester .

Korábbi írásokban olvas-
hatták, hogy a régi strandfürdő 
környékére tervezi Heves önkor-
mányzata a tanuszoda építését. 
Június másodikán jelent meg a 
Magyar Közlönyben, hogy a kor-
mány tanuszoda-programjában 
szerepel Heves városa is.

A tanuszoda-fejlesztések elő-
feltétele, hogy az érintett önkor-
mányzatok a fejlesztés helyszíné-
ül szolgáló ingatlanokat ingyene-
sen az állam tulajdonába adják.A 
beruházás teljes egészében kor-
mányzati forrásból jön létre. A 
felépített uszodát az állam fogja 
üzemeltetni.  A létesítményben az 
iskolai úszásoktatás mellett a vá-
ros és a környék lakói is sporto-
lási lehetőséghez jutnak.

Testvérvárosi kapcsolatuk 
25 éves fennállása alkal-
mából látogatott az olasz-
országi településre a hevesi 
delegáció. Az olaszországi 
Breganze városában tartott 
„Antica Fiera Di San Mar-
tino” elnevezésű tradici-
onális rendezvényen való 
részvétel alkalmával, Piera 
Campana breganzei polgár-
mester és Sveiczer Sándor 
hivatalosan is megerősítette 
a negyedszázados testvér-
városi kapcsolatot. 

Folytatás a 4. oldalon
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Több milliárdból gyarapodhat tovább a település: 
indul az ipari park és a turisztikai centrum beruházás is

Korszakos fejlesztések 
előtt áll Heves városa

Épül a tanuszodaNegyedszázados 
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és Heves között 

Kétszázmilliós segítség a nők munkavállalásához: Sokat haladtunk előre, de folytatni kell tovább a munkát
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Sveiczer Sándor polgár-
mester évértékelő beszá-
molójában a 2017-es év 
eredményeit, valamint az 
idei esztendő feladatait, le-
hetőségeit ismerteti. 2017 a 
tervezés és az induló nagy-
beruházások előkészítésé-
nek periódusa volt, a 2018-
as és a 2019-es esztendő pe-
dig, már a nyertes pályáza-
tok megvalósulásának idő-
szaka lesz. 

Tisztelettel köszöntöm 
Heves város minden lakóját! 
Visszatekintve a mögöttünk hagyott 
esztendőkre, elmondhatjuk, hogy 
olyan időszakot tudhatunk magunk 
mögött, amely a tervezésről, fejlő-
désről, városunk polgárainak jövő-
jéről és a lehetőséget adó Hevesről 
szólt.  Az idő múlását jelző homok-
óra gyorsan pörgeti a szemeket, és 
megkezdtük a kihívásokat és nagy 
feladatokat tartogató 2018-as évet.

Folytatás a 2. oldalon

Elindult a hevesi önkormány-
zat legújabb projektje, amelynek 
középpontjában a térségben élő 
nők és a családok állnak. A tele-
pülésen létrejövő Nő-Köz-Pont 
helyi és térségi szinten segíti a 
nők foglalkoztathatóságát, az 
atipikus munkavégzés népszerű-
sítését, a munka és a magánélet 
összeegyeztetését, tanácsadások-
kal, képzésekkel. Elősegítve ez-

zel is a családok megélhetését, a 
gazdaság stabilitását, fejlődését, 
valamint a népesség csökkené-
sének mérséklődését. Ezt Szabó 
Zsolt államtitkár, országgyűlési 
képviselő, Sveiczer Sándor pol-
gármester és Soós Anita a Min-
dennapok Női Szemmel Egyesü-
let képviselője jelentette be a He-
vesen tartott sajtótájékoztatón.

Folytatás az 5. oldalon

Közel 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Hevesi Közös Önkormány-
zati Hivatal konzorciumi partnereivel karöltve arra, hogy Heves városában Női Informáci-
ós és Szolgáltató Központot működtessen, és családvédő szolgáltatásokat nyújtson.

A sok-sok közösen elvégzett 
munkának köszönhetően si-
került Heves városát fejlődő 
pályára állítani – jelentette ki 
Szabó Zsolt, a térség ország-
gyűlési képviselője, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium 
államtitkára. A politikus ar-
ról beszélt, hogy 2017-ben is 
számtalan fejlesztés valósult 
meg Hevesen és a környező te-
lepüléseken. Kiemelte, hogy a 
város kapta a legnagyobb pá-
lyázati összeget ipari park lé-
tesítésére, csaknem egymilli-
árd forintot.

Mozgalmas évet hagytunk ma-
gunk mögött. Kérjük, tájékoz-
tasson az elmúlt időszak ered-

ményeiről, és számoljon be ar-
ról, hol tart Heves 2018 elején!

- A város központi szere-
pet tölt be a térségben, hiszen 
mind intézményi, mind gazda-
sági és közlekedési szempont-
ból a régió meghatározó tele-
pülése. Emiatt is nagyon fon-
tos, hogy minden olyan terü-
leten és témában előre tudjunk 
lépni, ami segíti a város meg-
erősödését, hogy a térségben 
minél nagyobb szerepet tudjon 
betölteni. A csapatommal min-
den erőforrást mozgósítunk 
ahhoz, hogy segíteni tudjuk 
Sveiczer Sándor polgármester, 
valamint a képviselő-testület 
munkáját.

Folytatás a 3. oldalon
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Megújul az 
Arany János úti 
Óvoda konyhája, 
korszerűsödik 

a közétkeztetés

Sürgősségi indítványként 
került a képviselők elé ja-
nuár 25-én azon pályázat 
közbeszerzési eljárásának 
megindítása, melyet Heves 
a közétkeztetés korszerűsí-
tésének, valamint az Arany 
János úti Óvoda konyhá-
jának felújítása tárgyában 
nyújtott be.

Önkormányzatunk 2016 
szeptemberében sikeresen 
pályázott a Helyi gazdaság-
fejlesztés elnevezésű TOP-
1.1.3-15 projekt keretében 
biztosított támogatásra, így 
2017. június 6-án megkö-
tésre került a Támogatási 
szerződés is. A beruházás 
megvalósításához közbe-
szerzési eljárás lefolytatása 
szükséges, melynek becsült 
értéke 26.172.000,- Ft. A 
sikeres eljárás lefolytatá-
sa után megtörténik a ki-
vitelezői szerződéskötés, 
illetve elkezdődik a beru-
házás. A tervezett beruhá-
zás elsődleges célja, hogy 
az épület konyhaüzemi ré-
sze belsőleg új burkolatok-
kal és festéssel megújuljon, 
valamint a meglévő kony-
hatechnológia is korsze-
rűsítésre kerüljön. A beru-
házás tervezett befejezése 
2018 júniusa.

A testület elfogadta a ha-
tározati javaslatot, és felha-
talmazta Sveiczer Sándor 
polgármestert a közbeszer-
zési eljárás lefolytatásá-
hoz szükséges intézkedések 
megtételére.

Folytatás az 1. oldalról
Ilyenkor az emberek egy-

egy pillanatra megállnak, s 
számvetést készítenek, hogy 
kiértékeljék az elmúlt hónapo-
kat, és ez alapján meghatároz-
zák a következő év feladatait, 
teendőit. 

E rövid, de nem teljes körű 
számadás azt a célt szolgálja, 
hogy vegyük észre a sikereket, 
az eredményeket, de ne feled-
kezzünk meg az estleges hibák-
ról, kudarcokról sem, valamint 
előkészítsük az előttünk álló 
2018-as évet és biztosítsuk vá-
rosunk működését, fejlődését.

A következetes stratégiai ter-
vezésnek és a sikeres pályáza-
toknak köszönhetően, olyan 
fejlesztésekre lesz lehetősé-
günk a jövőben, amelyek egy-
másra épülve segítenek élhe-
tőbbé alakítani városunkat.

Sok-sok munka és lobbi árán 
ugyan, de végre úgy látom, 
hogy biztos léptekkel hala-
dunk a fejlődés útján. Már ed-
dig is hatalmas erőfeszítéseket 
tettünk Szabó Zsolt államtit-
kár úrral, országgyűlési képvi-
selőnkkel közösen azért, hogy 
például a 31-es főút és a járó-
beteg szakellátó megújuljon. A 
megnyert pályázatok megvaló-
sítása révén hevesi iskolákat és 
óvodákat sikerült korszerűsí-
tenünk. Ezek járásközponthoz 
méltó fejlesztések voltak!

A 2017-es évben eredménye-
sen pályázott az önkormányzat 
két új műfüves focipálya épí-
tésére, melyet a jó idő beálltá-
val már birtokukba is vehetnek 
a sportolni vágyók az Eötvös 
Középiskolában és a Hevesi 
József Általános Iskolában.

A képviselő-testület több he-
lyi fejlesztésről is döntött az 
elmúlt évben. Így saját erőből 
parkoló-helyeket és új sétafe-
lületeket, járdákat alakítottunk 
ki,  többek között az Erkel Fe-
renc utcában és a Szent Gellért 
Katolikus Iskola mellett is.

Városhoz méltó, nagysza-
bású kulturális rendezvénye-
ket szerveztünk 2017-ben. Ki-
emelném a sikeres májusi He-
ves-Alatkai Eperfesztivált, 
ahol közel ötezren szórakoz-
tak. Említést érdemel még az 
Országos Szőttes Konferencia 
és az első Hevesi Vágta, amit 
a Kasper Lovastanyán szervez-
tünk, és amivel elismerést sze-
reztünk városunknak lovas ber-
kekben is.

A hevesi 17-18 éves fiata-
lokból álló delegáció eredmé-
nyesen vett részt Fagagnában a 
nyári Játék határok nélkül ver-
senyen. 2017-ben 25 éves volt 
Breganze és Heves kapcsolata. 
Az olasz testvérvárosban egy 
35 fős delegációval képvisel-
tük településünket, ahol a he-
vesi fúvósok, és kórusunk tag-
jai is nagy sikerrel szerepeltek. 
Köszönöm nekik!

A város kulturális életének 
megőrzése, fejlesztése és ha-
gyományaink ápolása továbbra 

is kiemelt feladatunk, így a vá-
rosi civil-nap is.

Az eddigi eredményeket 
nem érhettük volna el a város 
lakosságának aktív közremű-
ködése, biztatása, a városve-
zetés, valamint a képviselő-
testület összehangolt munkája 
és Szabó Zsolt államtitkár, or-
szággyűlési képviselőnk folya-
matos segítsége nélkül.

Sokan teszik fel azt a kér-
dést, hogy mi lesz 2018-ban, 
várhatóak-e újabb fejleszté-
sek?

Nagy várakozással tekintünk 
a jövőbe, hiszen míg 2017 a 
tervezés, és az induló nagybe-
ruházások előkészítésének pe-
riódusa volt, addig a 2018-as 
és a 2019-es esztendő már a 
nyertes pályázatok megvalósu-
lásának időszaka lesz. 

Kiemelt feladatunknak te-
kintjük a lakosság képzettsé-
gének megfelelő munkahelyek 
teremtését, illetve a befektetők 
városunkba vonzását, vala-
mint az elvándorlási folyamat, 
ingázás mérséklését. Ennek 
érdekében fejlesztjük az inf-
rastruktúrát gőzerővel, és alá-
írtuk a Foglalkoztatási Paktu-
mot, illetve megépül a börtön 
és megnyitjuk a Nőközpontot 
is. A közmunkaprogram idén 
is sok száz embernek ad mun-
kát.

Heves nyerte a legnagyobb 
pályázati összeget ipari park 
létesítésére, 1 milliárdot. Szá-
mos helyi mezőgazdász, ag-
rárgazdálkodó, helyi cég ka-
pott támogatást a boldogulás-
hoz. Eközben a fizikai dol-
gozók munkahelye nemcsak 
megmaradt, de létszámuk 
emelkedett. A munkanélküli-
ségi ráta csökkent a térségben, 
munkaerőhiánnyal küzdenek 
a régióban elhelyezkedő vál-
lalatok.

A környező cégekkel jó kap-
csolatot alakított ki Heves. A 
gumigyárhoz pl. egy műhely-
rendszer működik az EJROK-
ban, ami az iskolából kikerülő 
diákok elhelyezkedési esélyeit 
határozott mértékben növeli.

A praxisközösség, mely Sza-
bó János doktor úr vezetésével 
újraindul, az orvos ellátást erő-
síti a térségben.

A „Nők otthon és a munká-
ban” c. projekt lehetővé teszi, 
hogy úgynevezett atipikus fog-
lalkoztatással segítsük a kis-
gyermekes anyukák munkába 
történő visszatérését.

Több jelentős fejlesztés in-
dul ebben az évben, amelyek 
mindegyikének az a célja, hogy 
jobbá, könnyebbé tegye mind-
annyiunk életét, még akkor is, 
ha a megvalósítás időszaka em-
bert próbáló lesz. 

Az elmúlt évek kisebb-na-
gyobb projektjei lezárultak, az 
előttünk álló évek fejlesztése-
ire vonatkozó döntéseket már 
meghoztuk, több projekt ese-
tében pedig már a támogatási 
szerződésre is „pecsét” került, 

vagy éppen a közbeszerzés zaj-
lik. A pályázatok támogatási 
igénye több milliárd forint.

A rendkívüli összegből jut 
a szakképzésre, munkahelyte-
remtésre, energiahatékonyság-
ra, szabadidő-sport infrastruk-
túra létesítésre, intézmények 
megújítására, valamint turisz-
tikai látnivaló létrehozására is.

Kerékpárút épül, indul a 
szennyvíztelep, illetve az ipa-
ri park fejlesztése, tovább szé-
pülhetnek óvodáink, iskoláink, 
ahol belső felújítások valósul-
hatnak meg. A Kerekerdő Tag-
óvoda pedig a régen várt torna-
szobával bővülhet. Turisztikai 
források segítségével újul meg 
a Halász-kúria és a Sakkmúze-
um.

Beépítésre kerül a két hektár 
nagyságú „Bermuda” a Sport-
csarnok mellett. Itt teniszpá-
lyák, futópálya, gördeszka-pá-
lya, zárt kutyafuttatók és sza-
badtéri fitnesz pályák épülnek, 
természetesen a nagy zöldterü-
letek megtartásával.

Folytatódnak az energiahaté-
konysági fejlesztések, indul az 
újtelepi orvosi rendelő külső-
belső felújítása, a Sportcsarnok 
napelemes rendszerének kiépí-
tése, és az egyik legfontosabb, 
hogy elkezdődik a tanuszoda 
építése is. 

Nagyrészt ezen beruházá-
sok előkészítésén dolgoztunk 
2017-ben.

Sokat haladtunk előre, azon-
ban folytatjuk tovább a munkát 
a megújulás érdekében. Az ígé-
reteinket valóra fogjuk váltani!

Tisztel Hevesiek, Kedves 
Barátaim!

Minden eddiginél nagyobb 
egyetértésre, megfeszített és 
összehangolt munkára lesz 
szükség a siker érdekében, 
amelyben kivétel nélkül számí-
tunk minden hevesi és Heve-
sért tenni akaró polgár együtt-
működésére, biztatására.

A hit és az akarat vezéreljen 
mindannyiunkat az új eszten-
dőben, hogy mindazt, amit el-
terveztünk, megvalósíthassuk 
az itt élők, és a város érdeké-
ben!

E gondolatok jegyében kívá-
nok a magam és a városvezetés 
nevében sok erőt és egészséget, 
hiszen van még munka bőven!

Sveiczer Sándor
polgármester

Sokat haladtunk előre, de folytatni kell tovább a munkát

Minden eddiginél több pénz jut 
a megújulásra Heves városában

Az omladozó, romos Fecskeházakat önerőből állította helyre 
a városvezetés, ezzel a fiatal párok lakhatását segíti

Több millió forintot takarít meg évente 
az önkormányzat a napelemeknek köszönhetően

A Rossmann előtti terület igényes díszburkolattal 
lett gazdagabb 2016-ban. 

Az önkormányzat és a cég közösen végezte a beruházást

Folytatás az 1. oldalról
- Mit sikerült közösen elérni?
- Sokat dolgoztunk a munka-

helyteremtésért, a közlekedés és 
a közintézmények fejlesztéséért, 
valamint a turisztika előmozdí-
tásáért is. Amit helyben az ön-
kormányzat teremt, az érték, ami 
mellé jó odaállni, és az eredmé-
nyeket helyben és országszerte is 
meg kell őrizni.

- Mire gondol országos kite-
kintésben?

- Nekünk fontos a keresztény 
kultúránk, utalok itt a migráció, a 
Soros-terv kérdésére. Keresztény 
állam vagyunk, az értékeink, a 
magyarságunk, gyermekeink jö-
vője nem eladó, ezt meg kell vé-
denünk! Nem fogadjuk el a So-
ros-tervet, ragaszkodunk ahhoz, 
hogy legyen kerítés, ami meg-
védi a magyar embereket, a ke-
reszténységet, otthonainkat. Az 
elmúlt években fejlődő pályára 
állítottuk az országot, térségein-
ket, jövőképet építünk és aggó-
dunk gyermekeinkért, unokáin-
kért. Ezért határozottan lépünk 
fel a fejlesztéseink, otthonaink, 
keresztény kultúránk és gyerme-
keink megvédéséért.

- Ebben a munkában a kor-
mány számíthatott, számíthat az 
ellenzék támogatására is?

- Néhány párt hiteltelenül, kö-
vetkezetlenül cselekszik ebben 
az ügyben. Heteken, sőt, olykor 
napokon belül változtatja a véle-
ményét, az egyik álláspont rend-
re ütközik a másikkal. Talán így 
próbálják az állampolgárokat be-
csapni a szavazatokért? Az ér-
tékrendjét, álláspontját naponta 
változtató emberre nem lehet rá-
bízni egy országot. Ha a nézetei 
mellett nem tud kiállni, ha nem 
biztos önmagában sem, akkor 
hogyan fog kiállni a magyarsá-
gért, az emberekért?

- Térjünk vissza a Hevesen el-
végzett munka értékeléséhez. Mit 
sikerült elérni az önkormányzat-
tal közösen a munkahelyteremtés 
területén?

- Először is megjegyezném, 
hogy Heves kapta a legnagyobb 

pályázati összeget ipari park lé-
tesítésére, csaknem egymilliárd 
forintot. A város vezetésével kö-
zösen stabilizáltuk, támogattuk a 
térségben működő cégeket, ezzel 
is sikerült munkahelyet teremte-
ni. Számos helyi mezőgazdász, 
agrárgazdálkodó kapott támoga-
tást a boldoguláshoz, és több he-
lyi cég jutott fejlesztési források-
hoz, a GINOP-os pályázatokból 
is. Például közel félmilliárd fo-
rintból bővíti hevesi betonacél-
gyártó kapacitását a Grabarics 
Építőipari Kft., eközben a fizi-
kai dolgozók munkahelye nem-
csak megmarad, de létszámuk 
a duplájára bővül, ami új állás-
lehetőségeket jelent. Fejlesztett 
a Heves Ponyva, a Steel-Trans, 
a Hevesgép, a Berotel Kft, és a 
Prospera Kft. is – csak, hogy né-
hányat említsek. A város most 
is három olyan befektetővel tár-
gyal, akik itt fejlesztenének ipar-
területet. A térséget tekintve a 
munkanélküliségi ráta jelentősen 
lecsökkent, a munkáltatók mun-
kaerőhiánnyal küzdenek.

- A helyi ellenzék mégsem 
osztja ezt a véleményt…

- Kezd olyan érzés kialakulni 
bennem, mintha azért drukkolná-
nak, hogy a térség ne fejlődjön, 
ne növekedjen, hanem maradjon 
minden úgy, mint régen. Mi nem 
így gondolkodunk, mi örülünk 
annak, hogy bár Dél-Heves még 
mindig az ország egyik elmara-
dott régiója, már rengeteget fej-
lődött. Ma már a sajtóban sem a 
negatív információ áramlik a vá-

rosról, hanem a fejlesztésekről, 
átadásokról, a remek rendezvé-
nyekről, a nyertes pályázatokról 
értesülhetünk elsősorban, amiért 
hálásak lehetünk a település ve-
zetésének.

- Mi hozhat új munkahelyeket 
a városba?

- A környező cégekkel jó kap-
csolatot alakított ki Sveiczer 
Sándor polgármester vezetésével 
a hevesi önkormányzat. A gyön-
gyöshalászi Apollo gumigyárhoz 
például egy nagyon komoly mű-
helyrendszer jött létre, és a kö-
zépiskola is ezzel összhangban 
oktat. Az iskolákat, intézménye-
ket fejlesztik, és nem bezárják, 
új EFOP-os pályázatokat indíta-
nak el több új munkavállalóval. 
Támogatást élvez  a hevesi pra-
xisközösség munkája, a bv inté-
zet megépülése, a foglalkoztatá-
si paktum aláírása, a nőközpont 
létrehozása, amely az édesanyák 
foglalkoztatását segíti, s ezzel 
párhuzamosan fejlesztik a böl-
csőde-rendszert - ez mind-mind 
munkahelyeket teremt. A szak-
orvosi rendelő rendbetételével 
is nagyon sok egészségügyi dol-
gozónak teremtettek stabil, kor-
szerű munkahelyet, és ezt tovább 
növelve felújítják az újtelepi or-
vosi rendelőt is. Szintén EFOP-
os forrásból indul el a „Nők ott-
hon és a munkában” című prog-
ram, 200 millió forintot kapott a 
város erre a projektre. Egy irodát 
nyitnak Hevesen, és az ott dolgo-
zók abban nyújtanak majd segít-
séget, hogy a gyermekes anyu-

kák könnyebben találjanak mun-
kát. Lehetővé teszik, hogy úgy-
nevezett atipikus munkahelyte-
remtés jöjjön létre a térségben a 
hölgyek számára.

- Milyen az együttműködése 
Sveiczer Sándor polgármester-
rel?

- A polgármester mellett állok, 
segítjük egymás munkáját, és fo-
lyamatosan az újabb pályázatok 
beadásán, a további fejlesztési el-
képzeléseken ötletelünk közösen.

- Milyen újabb programokra 
lehet számítani?

- Ami a jövőt illeti, ismét kor-
szakos fejlesztések előtt áll He-
ves városa. A fejlődés már a cik-
lus elején elkezdődött, hiszen 
már eddig is több olyan beru-
házás valósult meg, amely fon-
tos mérföldkövet jelent; ilyen 
a járóbeteg szakellátó, a 31-es 
főút megújulása, vagy az intéz-
mények korszerűsödése, ener-
getikai fejlesztése. Nagyfüged 
és Hevesvezekény között a ke-
rékpárút tervei már elkészültek. 
Hevesen belül is indul a kerék-
párút rendbetétele, és hamarosan 
tovább építkezünk Tarnaméra és 
Hevesvezekény között, de hala-
dunk majd Gyöngyös és a Tisza-
tó felé is. A másik nagyon lénye-
ges terület az utak fejlesztése. A 
31-es út már rendben van, a kö-
vetkező, amiért dolgoznunk kell, 
az a Ludas-Heves-Kisköre útsza-
kasz, a kiskörei híddal együtt. A 
tervek elkészültek, nemsokára 
az építés is megindulhat, és He-
ves-Alatka is be lesz kötve a ke-
rékpárút-rendszerbe, ami szintén 
nagyon fontos. Infrastruktúrában 
növekedni fog a csatorna lefe-
dettség, Alatka is bekapcsolódik 
a rendszerbe, de a régi, elavult 
tisztítóművet teljes egészében 
újra kell építeni, illetve az oda-
vezető utat is fejleszteni kell.

- Milyen fejlesztések várható-
ak még?

- Hála az égnek, végre lesz tan-
uszoda Hevesen. Jelenleg a tér-
ségből a gyerekeket messzire kell 
elvinni, ha meg akarnak tanulni 
úszni. A magyar kormány azon-

ban épít a városban egy tanuszo-
dát, és persze rendeződik a strand, 
valamint a Viczán-tó komplett 
fejlesztése is, ami azt jelenti, 
hogy rövid időn belül újra nyit 
egy turisztikai centrum. Megnyí-
lik majd az ország egyedüli Sakk-
múzeuma a zeneiskola melletti 
épületben, és megújul az impo-
záns Halász kastély is, ami Heves 
egyik legszebb, műemlék jellegű 
épülete. Az ingatlanban alkotó- 
és kiállítóhely kerül kialakításra. 
Folytatjuk az intézmények fel-
újítását, a tervek szerint 2020-ra 
az összes közintézményt rendbe 
tesszük Hevesen. Épül egy olyan 
távhő-szolgáltatási rendszer, ami 
a melegvizes kútról termálvízzel 
fogja biztosítani a közintézmé-
nyek fűtését. Ez egészen a stran-
dig fog húzódni, de nem a strand 
termálvizét fogja használni, ha-
nem a Körzeti Tagiskola mellől 
kapja majd az utánpótlást.

- Mit lehet tudni az ipari park-
fejlesztésről?

- A létesítmény a Tenk felé ve-
zető 31-es főútvonal mellett, a 
gazdasági központba vezető be-
kötőút közelében épül. Kiépül 
az úthálózat és az infrastruktú-
ra (gáz, víz, villany, csatorna), a 
terület be lesz kerítve, és az igé-
nyeknek megfelelően, a város 
kialakítja a csarnokokat. Itt in-
kubátorház jelleggel cégek tud-
nak letelepedni. Csaknem egy-
milliárd forintból valósul meg ez 
a fejlesztés, de létrejön egy sza-
badidő komplexum is.

- Mit üzen azoknak, akik kétel-
kednek abban, hogy ezek a fej-
lesztések megvalósulnak?

- Az ígéreteket, sorban halad-
va, a város valóra fogja váltani, 
de ne várja el senki, hogy három 
év alatt egy csettintésre megold-
ják harminc-negyven év problé-
máját! Tudatlan, nem gyakorlati-
as és komolytalan az a politikus, 
aki azt mondja vagy gondolja, 
hogy ez lehetséges. Ez egy hosz-
szú folyamat, több lépcsőfokból, 
sok-sok fejlesztésből és munká-
ból áll, emellett számtalan sike-
res pályázat és önerő, valamint 

kitartás és akarat kell hozzá. A 
munkában Heves vezetése szá-
míthat rám. Meg szeretném azon-
ban jegyezni, hogy Heves már 
eddig is nagyon sokat fejlődött. 
Ne felejtsük el, hogy amikor kö-
zösen elkezdtük ezt a ciklust, egy 
iskola sem volt felújítva hosszú 
idő óta, az ablakokon besüvített a 
szél, és persze sorolhatnánk a ko-
rábbról megörökölt elmaradáso-
kat. Feladat azonban még most is 
akad bőven, folytatni kell tovább 
a munkát. Fontos, hogy a város 
tudja, mit akar, és a vezetésnek 
van ereje, hite a cél eléréséhez. 
Tudják, hogy miként tehetik von-
zóvá a várost a befektetők számá-
ra is. Mi pedig a munkatársaim-
mal minden segítséget megadunk 
Sveiczer Sándor polgármester-
nek és a hevesi önkormányzat-
nak céljaik eléréséhez. Számít-
hatnak a kormányra is, hiszen ma 
olyan nemzeti kabinetje van Ma-
gyarországnak, amely azon túl, 
hogy megvédi polgárait, számos, 
a megmaradásunkat, fejlődésün-
ket segítő programot, támogatást 
indított el, jelentős pénzeszközö-
ket bocsát a rendelkezésünkre, 
amiért köszönettel tartozunk az 
Orbán Viktor által vezetett kor-
mánynak.

- Hogyan vonná meg az elmúlt 
években elvégzett munka mérle-
gét?

- Leszűrve az elmúlt évek ta-
pasztalatait, elmondhatom, hogy 
számunkra nincs lehetetlen, és 
mindezek által most már meg-
erősödve, tehetségünk szerint és 
néha a lehetőségeink határain túl 
is folytatjuk a munkát a fejlődés 
előmozdítása érdekében. A kitar-
tás, az elszántság és a Jóisten ve-
zessen mindannyiunkat a 2018-
as esztendőben, hogy az előttünk 
álló korszakos városfejlesztése-
ket megvalósíthassuk a hevesiek 
javára. Fejezzük be együtt azt a 
munkát, amit elkezdtünk, ebben 
szeretnék továbbra is segíteni a 
hevesieknek. Azért kívánok dol-
gozni, hogy Dél-Heves központ-
ja fejlődő, biztonságos, virágzó 
várossá váljon!

Korszakos fejlesztések előtt áll a város
Több milliárdból gyarapodhat tovább a település: indul az ipari park és a turisztikai centrum beruházás is

A szakellátó rendbetételével nagyon sok egészségügyi 
dolgozónak teremtettek korszerű munkahelyet

A járóbeteg szakellátó épülete a rekonstrukció előtt, 
valamint a 31-es főút megújítása zajlik éppen

A Körzeti Tagiskola energetikai racionalizálását követően, 
megtörtént a tornaterem felújítása is, 40 év után

Újranyílik az ország egyedüli Sakkmúzeuma 
a zeneiskola melletti épületben 
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Cél, hogy a pályázatok megvalósuljanak, 
az intézmények működjenek, a város haladjon előre

Nem tartható 
a „kívánság” költségvetés

J
anuár utolsó csütör-
tökén tartotta Heves 
város képviselő-tes-
tülete soros ülését. A 
főbb napirendi pon-

tok között szerepelt a 2018. 
évi költségvetés első fordulós 
tárgyalása, melynek kapcsán 
mind a testületi, mind a bi-
zottsági üléseken az hangzott 
el, hogy a „kívánság” költség-
vetés nem tartható, hiszen mí-
nusz 229 millió forint tartha-
tatlan hiány lenne – tájékoz-
tatta a Hevesi Híreket Svei-
czer Sándor polgármester.

Minden képviselő, vala-
mint a frakciók is írásban 
nyújthatták be a hónap végéig 
ajánlásait, ezek beépítésre ke-
rülnek a 2. fordulós anyagba.  
Kovács István frakcióvezető 
az alábbi megjegyzéseket és 
javaslatokat fűzte a költség-
vetés újabb fordulójához:

„Önkormányzatunk 2018. 
évi költségvetése szakmailag 
megalapozott, részletes, szer-
kezete átlátható. A költségve-
tés az elmúlt évekhez hason-
lóan forráshiányos, amelynek 
kezelését úgy kell megoldani, 
hogy a városfejlesztési fel-
adatok mennyisége és minő-
sége, a városüzemeltetés és 
az intézmények működésének 
színvonala emelkedjen. A ren-
dezvénynaptár végrehajtásá-
hoz pályázatokkal kell élni.”

A kiadásoknál nem java-
solják a jutalom tervezését 
eredeti előirányzatként sze-
repeltetni, valamint a tagok 
véleménye szerint a saját erős 
fejlesztéseket lehetőleg mini-
malizálni kell, hiszen pályá-
zati forrásból rendkívüli ösz-
szegű fejlesztés valósul meg. 
Indokoltnak tartják az intéz-
ményi működési kiadások té-
teles felülvizsgálatát.

„A Hivatal vizsgálja meg 
és az üres álláshelyek terhére 
tegyen javaslatot a minimál-
bér és garantált bérminimum 
által „összetorlódott” bértábla 
kiigazítására 2018. április 30-
ig. Javaslataink révén a költ-
ségvetés forráshiánya csök-
ken, stabilabbá válik, likvidi-

tása erősödik” – véleményez-
te a frakció a költségvetést.

Településünk képviselő-
testülete az idei költségvetés 
I. fordulós megtárgyalásával 
egyidejűleg a 2018. évi költ-
ségvetési rendelet megalkotá-
sához az alábbi határozati ja-
vaslatot fogadta el: A 2018. évi 
költségvetés I. fordulós terve-
zetében szereplő kiadásokat le 
kell csökkenteni a 2017. év-
ről áthúzódó kötelezettségek 
szintjéig, illetve a várhatóan 
sikeresen megpályázható szin-
tig, a következő prioritási sor-
rendnek megfelelően:

1. adósságtörlesztés és 
azok kamatainak elsőbbsége;

2. a több éves kihatással 
járó szerződések 2018. évi 
kötelezettségei (folyamatban 
lévő EU-s pályázatok);

3. az intézmények műkö-
dőképességének biztosítása;

4. a hivatal és a testület mű-
ködési feltételeinek biztosítása;

5. a városüzemeltetésen be-
lüli feladatok ellátását mini-
mum az előző évi szinten kell 
biztosítani;

6. önként vállalt feladatok-
ra 2018-ban elsősorban akkor 
tervezhető kiadás, amennyi-
ben az a saját forrásaiból fi-
nanszírozható, önkormány-
zati kiegészítést nem igényel 
(mezőőri szolgálat, hivatali 
konyha), további feladatok-
nál a források ismeretében 
szükséges a rangsorolás, és a 
kiadások csökkentése (szer-
vezetek támogatás, rendezvé-
nyek költsége stb.).

7. beruházási feladatok
A Képviselő-testület a köz-

alkalmazottak és a fizikai 
dolgozók részére adható ca-
fetéria juttatás keretét nettó          
50 000 Ft/fő/év összegben 
határozta meg. A 2018. évi 
költségvetési rendelet elké-
szítésekor az önkormányzat-
nál és a költségvetési szerve-
inél bérfejlesztés csak az üres 
álláshelyek terhére, valamint 
az önként vállalt feladatok 
esetében a feladathoz kapcso-
lódó saját bevételek terhére 
tervezhető.

Folytatás az 1. oldalról
A Hevesi Közös Önkormány-
zati Hivatal még az elmúlt esz-
tendőben nyújtotta be pályá-
zatát a „Nők a családban és a 
munkahelyen”, EFOP-1.2.9-17 
azonosító számú pályázati ki-
írásra. A projekt 198 403 272 
Ft vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült. A pályázat 
konzorciumban a Mindenna-
pok Női Szemmel Egyesülettel, 
valamint Kisköre Város Önkor-
mányzatával, Hevesvezekény 
Község Önkormányzatával, 
Tenk Község Önkormányzatá-
val, illetve Heves Város Önkor-
mányzatával együttműködés-
ben valósul meg. 

A várhatóan tavasszal meg-
nyíló iroda többek között mun-
kalehetőségekről, formális és 
nem-formális képzésekről, 
fejlesztésekről, felkészítések-
ről tájékoztat, ingyenes jogi és 
pszichológiai tanácsokat nyújt 
majd, emellett minden bizony-
nyal gyermekfelügyeletet is 
biztosít, hogy a családanyák 
részt vehessenek a képzéseken. 
Kiemelt feladata lesz a nők és 
családok helyzetének javítása 
közvetlen és közvetett segít-
ségnyújtással, de fontos eleme 
a munkáltatók és a munkavál-
lalók közötti együttműködés 
elősegítése annak érdekében, 
hogy a család és a munka ösz-
szeegyeztethető legyen. A Nő-
Köz-Pont feladata mindezek 
mellett egy olyan hálózat létre-
hozása, amely nyilvántartja és 
közvetíti a térségben elérhető 
szolgáltatásokat.

Fontos, hogy a városban és a 
kistérségében legyen egy olyan 
iroda, amely a helyi megoldá-
sokra és együttműködésekre 
alapozva megkönnyíti, első-
sorban a munkaerő-piaci szem-
pontból hátrányos helyzetű nők 
újbóli elhelyezkedését. A prog-
ramnak köszönhetően javul-
hat a családok anyagi helyzete 
is, hiszen a már dolgozó férj 
mellett a feleség is el tud he-
lyezkedni. Ezáltal emelkedhet 
a kisgyermekes anyák társa-
dalmi presztízse, önbecsülése 
is. Mivel a helyi munkáltatók 
és a munkavállalók együttmű-
ködése összeegyeztethető lesz, 
így könnyebbé válik a munka 
és a magánélet összehangolása 
– vélekedett Szabó Zsolt. 

– Miért fontos az, hogy egyre 
több nő, és gyermekes nő dol-

gozzon újra? A kormány a ma-
gyar családok támogatását tűzte 
ki fő célul, és hogy a gyermek-
áldás egyre inkább növekedjen, 
tehát minél több gyermek szü-
lessen. Ők a jövő nemzedéke, 
övék a jövő országa. Ezen ke-
reteken belül, már nagy lépése-
ket tettünk: pl. az adókedvez-
mények, vagy a munkahely-, 
és az otthonteremtés területén, 
azonban szeretnénk, ha „finom-
hangolással” még tovább segít-
hetnénk a családoknak, ezzel is 
ösztönözve a hölgyeket a gyer-
mekvállalásra.

A nők nagyon fontos szere-
pet töltenek be a társadalom-
ban: helyt állnak a munkahe-
lyükön és otthon a családban 
is, nevelik a gyerekeket. Nagy 
a teher rajtuk, ezt a terhet sze-
retnénk könnyebbé tenni.  Lét-
rehozunk egy irodát, mely a 
hölgyek, az édesanyák számá-
ra nyújt lehetőségeket, hogy to-
vább képezzék magukat, nyelv-
vizsgát tegyenek, vagy a gyere-
kek mellett, otthon végezhető 
munkát találjanak.

Lényeges az is, hogy ez a fo-
lyamat egy összetett rendszer 
része legyen, ezért minden tele-
pülésen igyekszünk a bölcsődé-
ket is támogatni – vázolta fel a 
program lényegét országgyűlé-
si képviselőnk.

Hozzátéve: „Amikor elin-
dítottuk Hevesen a fejlesztési 
folyamatokat, szerettük volna 
az itt élő családoknak azt a hi-

tét visszaadni, hogy igenis lehet 
helyben munkahely, nem kell 
messzire eljárni! Sokat dolgo-
zunk ezen cél elérése érdeké-
ben. A hölgyeknek most ezzel 
lehetőséget teremtünk. Emel-
lett fejlesztjük az ipari parkot, a 
munkahelyeket, a közlekedési 
lehetőségeket, az intézménye-
ket – bölcsőde, iskola, óvoda, 
középiskola –, egyszóval min-
dent a fejlesztés irányába állí-
tunk azért, hogy a fiatal csalá-
dok itt maradjanak Hevesen, 
megtalálják a megélhetési lehe-
tőségüket és erősítsék gyökere-
iket.”

Sveiczer Sándor úgy véli, 
hogy a projekt végrehajtása ál-
tal, a hivatal a térség munkaerő-
piacát olyan irányba kívánja 
előremozdítani, amely a helyi 
megoldásokra és együttműkö-
désekre alapozva megkönnyíti 
az atipikus munkavállalást és 
a munkaerő-piaci szempontból 
hátrányos helyzetű nők munka-
erő-piacra való gyorsabb visz-
szatérését. 

– A dél-hevesi járásban nagy 
probléma az elvándorlás, és kü-
lön örültünk, hogy egy ilyen 
pályázatra is van lehetőségünk, 
hogy a GYED-en, GYES-en 
lévő anyukáknak olyan képzé-
seket, olyan atipikus foglalkoz-
tatási formákat tudunk nyújta-
ni, amivel megkönnyíthetjük az 
elhelyezkedésüket. A program 
megvalósulásával könnyebb le-
het a családok helyzete és nyil-

ván nagyobb eséllyel maradnak 
itt városunkban, és vélhetően 
egyre kevesebben gondolkod-
nak majd azon, hogy elhagyják 
Heves városát, vagy éppen a já-
rás településeit.

Bízom abban, hogy ez a há-
rom év eredményesen fog telni. 
A következő lépcsőfok az iroda 
megnyitása lesz, amit március 
közepére tervezünk. Ott már 
egy olyan bázist tudunk kiala-
kítani, ahová minden nap be le-
het térni és érdeklődni a lehe-
tőségekről.  Az egyik ilyen bá-
zisunk a Művelődési Ház lesz. 
Itt biztosítjuk majd a foglal-
kozásokat, továbbképzéseket, 
nyelvtanulási lehetőségeket az 
anyukáknak – emelte ki Heves 
polgármestere.

– A Nő-Köz-Pont kiemelt 
feladata a nők és a családok 
helyzetének javítása, az atipi-
kus munkavégzési formák el-
terjesztése, a munkáltatók és a 
munkavállalók közötti együtt-
működés elősegítése, a család 
és a munka összeegyeztethető-
ségének érdekében. A központ-
ban elérhetőek lesznek formális 
és nem formális képzések, fej-
lesztések, felkészítések is a cél-
csoport számára. A központban 
és a projektben dolgozók célja 
a nők munkaerő-piaci helyzeté-
nek javítása, a család és munka 
összeegyeztethetőségének elő-
mozdítása helyi megoldásokkal 
és együttműködésekkel – muta-
tott rá Soós Anita.

Kétszázmilliós segítség a nők munkavállalásához: 

NŐ-KÖZ-PONT 
nyílik településünkön

A településen létrejövő Nő-Köz-Pont helyi 
és térségi szinten segíti a nők foglalkoztathatóságát

Folytatás az 1. oldalról
A delegáltak három napot töltöt-
tek az olasz kisvárosban, ahol a 
Hevesi Háziipari Szövetkezet, 
a Hevesi Fúvószenekar, s a Ke-
resztelő Szent János Kórus is 
képviseltette magát. 

Az alábbiakban Sveiczer 
Sándor polgármester, Lövei 
János zenekarvezető és Galó 
László Mózes kórusvezető él-
ménybeszámolóját olvashatják!

Breganze meghívásának ele-
get téve utazott a Sveiczer Sán-
dor polgármester által vezetett 
hevesi delegáció az ottani San 
Martino – hazánkban Szent 
Márton Nap – hagyományőrző 
fesztiválra, melyet a város vé-
dőszentje tiszteletére rendez-
nek meg minden esztendőben. 
A rendezvény pontos olasz el-
nevezése: emlékezés az ősi San 
Martino vásárra. A látogatás ap-
ropója a két település kapcsola-
tának 25 éves fennállása volt.

November 11-én ünnepelte 
városunk és Breganze a testvér-
városi partnerkapcsolat létrejöt-
tének 25. évfordulóját. A jeles 
alkalomra városi delegáció uta-
zott Olaszországba, hogy közö-
sen ünnepeljék a több mint két 
évtized alatt kialakult szakmai 
és baráti kapcsolatokat, vala-
mint, hogy a városvezetők meg-
erősítsék további együttműkö-
dési szándékukat.

A hevesi delegációt elsősor-
ban azoknak a szervezeteknek a 
képviselői alkották, melyeknek 
élő kapcsolatuk van az olasz-
országi testvértelepüléssel. A 
breganzei „Antica Fiera Di San 
Martinó”, vagyis a Szent Már-
ton Fesztivál idejére szervezett 
ünnepi találkozáson a hevesi 
vendégek mellett a partnerváros 
vezetői, a szakmai és baráti kap-
csolatok képviselői vettek részt, 
emlékezve a testvérvárossá vá-
láshoz vezető útról, felidézve az 
azóta eltelt évek szép emlékeit.

Az olasz városkába indu-
ló küldöttségben többek között 
képviseltette magát a Hevesi 
Háziipari Szövetkezet, a Heve-
si Fúvószenekar, továbbá a Ke-
resztelő Szent János Kórus is.

Breganze gyönyörű, a benne 
élő emberek végtelenül kedve-
sek és vendégszeretőek, mindig 
nagyon jól érezzük magunkat itt 
– mesélte lelkesen Heves pol-
gármestere.

– Fontosak a kialakult embe-
ri kapcsolatok, a barátságok, a 
közösen eltöltött, tartalmas na-
pok. Ezt a negyedszázados kap-
csolatot szeretnénk együttesen 
a jövőben is megtartani, ápol-
ni és erősíteni. Egymás elfoga-
dása, megismerése, barátságok 
szövődése, a kultúra átadása 
mind hozzájárul a testvérvárosi 
kapcsolat erősítéséhez, fenntar-
tásához és úgy érzem, hogy ez 
egyre jobban működik Heves és 
Breganze között – fogalmazott a 

városvezető, hozzátéve: „köszö-
net mindazoknak, akik az elmúlt 
25 évben hozzájárultak a két vá-
ros közötti barátság kiépítésé-
hez, munkájukkal segítették a 
szakmai és civil kapcsolatok ki-
alakulását és ápolását”.

Lövei János, a Hevesi Fú-
vószenekar vezetője is kedves 
emlékeket idézett a fesztivál 
napjairól, kiemelve, hogy Svei-
czer Sándor polgármester kellő 
rutinnal, szakmaisággal kezel-
te és vezette a delegációt. Mint 
mondta, találkozhattak az eltelt 
25 év periódusának breganzei 
polgármestereivel is, akik mél-
tatták az 1992-ben aláírt szerző-
dést, mely a családi, baráti kap-
csolatok kialakításának lehető-
ségére alapozott. „Melegebb, 
emberközelibb az, hogy csalá-
doknál voltunk elhelyezve, hi-
szen most is visszahívtak, hogy 
ne csak hivatalos úton, de kirán-
dulni is menjünk” –mondta.

„Az ünnepségen a polgármes-
terünk átadta a hevesi termékek-
ből álló ajándékcsomagot, amit 
a vendéglátók nagy örömmel fo-
gadtak. Ezután egy elegáns he-
lyen, minőségi, kedves vendég-
fogadásban volt részünk. Este, a 
díszvacsorán játszott a fúvószene-
kar, melyre egy nagyon jó prog-
rammal készültünk. A zenészek 
az alkalomhoz illően, nagy rutin-
nal muzsikáltak, hatalmas sikert 
aratva. Eredetileg három koncert 
volt betervezve, kettő szabadtéri, 
egy pedig erre a díszvacsorára. A 
helyi vezetés viszont úgy döntött, 
hogy a következő búcsúvacsorán 
is szeretnének bennünket halla-
ni. Akkor kezdett el főni a fejem, 
hogy mit csináljunk. De igen bő a 
repertoárunk, úgyhogy nem oko-
zott ez sem problémát.

A második napon elvittek 
bennünket Marostica városába 
is, egy várba, majd körülnéz-
tünk, s meséltek a történelem-
ről. Breganze mellett helyez-
kedik el a település, mely arról 
híres, hogy kétévente (minden 
páros évben) rendez itt élő sak-
kot, középkori ruhákba öltözte-
tett sakkfigurákkal. A figurákat 
emberek „alakítják”. Gyakran a 
harcot is imitálják a játékosok. 
Összekapcsolódik benne a sakk-
sport a színházzal, tánccal és a 
szerepjátékkal.

Közben Breganzében egy sá-
torban zajlott a kiállítás. A fran-
ciák zömmel élelmiszereket 
mutattak be, sütöttek, főztek, 
igazi búcsúi hangulat alakult 
ki. Volt ott élő láma, old timer 
kerékpár, traktorok, a legelső 
kombájn, sütögetők, alpinisták 
és még sorolhatnám. A mi házi-
ipari termékeinkre is nagy volt 
az érdeklődés.

Aznap a szabadban játszot-
tunk, a nagymise előtt, de mi-
vel nagyon hűvös volt, kezdet-
ben csak alig pár ember lézen-
gett a téren. Mire véget ért az 
első dal, nagy tömeg vette körül 
a zenekart. A nagymisén a Ke-
resztelő Szent János Kórus a he-
lyi énekkarral együtt lépett fel, 
ugyanis egy sajnálatos baleset 
miatt megfogyatkozva érkez-
tek meg Breganzéba a hevesiek. 
A mise után ismét miénk volt a 
tér. Amikor elkezdtünk zenélni, 
szinte mindenki kijött a sátor-
ból, és alig akartak bennünket 
elengedni.

Az esti fellépésünk csupa 
móka, kacagás volt, minden, 
ami belefér a zenei koreográfi-
ába. Kérték, hogy a Himnusszal 
zárjuk a programot. Az olasz 

himnusz eléneklésére pedig a 
búcsúzáskor adódott alkalom” – 
számolt be az olaszországi ese-
ményekről Lövei János.

Galó László Mózes, a Keresz-
telő Szent János Kórus vezetője 
így emlékezik vissza a testvár-
városban töltött időszakra:

„Napok óta csak az Itáliában 
készült képeket nézegetem. Ké-
pek, de mégis megjelenítik szá-
momra az élményeket. A szerető 
és pár napig gondjainkat viselő 
családok, a tizenhárom órás út 
után koccintással fogadó önkor-
mányzat, a mérhetetlenül spon-
tán és közvetlen atya, a kórus-
vezető hölgy, megannyi élmény 
kering bennem.

Hálás vagyok Heves polgár-
mesterének, hogy szeretettel 
meghívta a kórust erre az útra. 
Nem utazhatott el mindenki, de 
az itthon maradtak jó szívvel 
bocsátottak el minket. A kórus 
tíz éve részt vett már hasonló 
eseményen, így néhányaknak 
van élménye Breganzéról és Itá-
liáról.

Azt éreztem, hogy a nyel-
vi nehézségek ellenére is győ-
zött az emberség és a szeretet. 
A nyelv mindig egy korlát. Vi-
szont emberként kezeltük egy-
mást, így mindenki mindent 
megértett – a másikat. Csodála-
tos próbája volt ez az út az em-
berségnek, amit tanulni sosem 
késő. Az út során az alváson 
kívül (is) a jó hangulat volt jel-
lemző ránk. Minden programon 
örömmel és önfeledten vettünk 
részt, csodálva a helyi szépsé-
geket.

Együtt. Ez a nehéz! Példaérté-
kű számomra a legapróbb együtt 
ünneplés is. Itáliába megérkez-
vén a helyi közösséggel együtt 
koccintottunk arra, hogy megér-
keztünk. Másnap még a helyiek 
közül is eljöttek a szomszédos 
Marostica várost megnézni – ar-
ról nem is szólva, hogy a francia 
testvérközség képviselői is ott 
voltak! Este a közös ünnepség, 
melyen polgármesterünk a fran-
cia testvérközségtől is kapott 
ajándékot, mi pedig a hevesi, 
kézzel készített ajándékot adtuk 
át. Vasárnap az ünnepi szent-
mise, térzene, a délutáni vásári 
forgatag, az esti közös vacsora! 
Együtt voltunk olyanokkal, akik 
más nyelvet beszélnek, de érzé-
seik ugyanazok, mint a miénk.

Hétfő reggel… Igen, hétfő 
reggel mindenki szeme könnyes 
volt. Opera-áriák éneklése, fotó-
zás, négyszer-ötször elköszönés 
oldotta azt, amit nem vártunk: a 
búcsúzást. Várt minket a havas 
táj, és a haza, ahol továbbra is 
el kell látnunk mindennapi fel-
adatunkat.

Szeretettel, örömmel, hálával 
gondolunk erre a pár napra, amit 
Heves itáliai testvérvárosában 
töltöttünk. Mindenért, minden-
kinek, mindenképp – köszönet!”

Negyedszázados a jó barátság 
Breganze és Heves városa között 

A breganzei polgármester és Sveiczer Sándor hivatalosan 
is megerősítette a negyedszázados testvérvárosi kapcsolatot

Heves első embere jó esélyt lát arra, hogy a tavalyi év-
hez hasonló, mintegy 120 millió forintos mínusszal ke-
rüljön elfogadásra a költségvetés. „Nagyon ügyelünk 
arra, hogy eközben a sportra, önerős városi fejleszté-
sekre legalább annyi jusson, mint tavaly. Elsődleges cél, 
hogy a pályázataink megvalósuljanak, az intézményeink 
működjenek, a városunk haladjon előre. A saját forrás-
ból tervezett beruházásokat, valamint a fejlesztésekhez 
szükséges pályázatok önerejét is tartalmazza az idei bü-
dzsé” – tette hozzá Sveiczer Sándor.

Megtakarítást és hatékonyabb 
üzemeltetést remél a városvezetés

Új év, helyi működtető

Az új esztendő elejétől egy 
hevesi cég végzi a közvilá-
gítás karbantartását, így 
az üzemeltetési költség, a 
szolgáltatás minősége, ha-
tékonysága és a hibajaví-
tási határidő is jelentősen 
csökkenhet a lakosság, va-
lamint a városvezetés meg-
elégedésére.

Heves városában a közvilágí-
tás üzemeltetését, karbantar-
tását az elmúlt évtizedekben 
az ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt. vé-
gezte.

A hatékonyabb, s egyben 
költségkímélőbb üzemeltetés 
biztosítása érdekében a város 
első embere felhatalmazást 
kapott a helyi Képviselő-tes-
tülettől, hogy a közvilágítás 
üzemeltetésére és karbantar-
tására beszerzési felhívást te-
gyen közzé.

Az ajánlattételi felhívást 4 
potenciális üzemeltető cégnek 
küldte meg. A legkedvezőbb 
ajánlatot a hevesi székhelyű 
Uni Base Kft. nyújtotta be.

A piaci szereplők verse-
nyeztetését követően – költ-
ségkímélő szempontokat is 
mérlegelve -, az Uni Base Kft-
t választotta a pályázat nyerte-
sének a Képviselő-testület.

A változtatásnak köszön-
hetően, 1480 darab lámpatest 
vonatkozásában az üzemel-
tetési költség évente közel 2 
millió forinttal, a hibajavítási 
határidő pedig 15 napról 7-8 
napra csökkenthető.

Az üzemeltetési szerződés 
aláírása már megtörtént, en-
nek értelmében az új üzemel-
tető 2018 januárjától látja el a 
karbantartási teendőket, ame-
lyet már el is kezdett. Január 
20-tól, a mai napig 136 lám-
patestet javított az Uni-Base 
Kft., s folytatja a lámpatestek 
javítását, cseréjét.

A döntés nyomán az Önkor-
mányzat az elmúlt év végén 
felmondta az ELMŰ/ÉMÁSZ 
Nyrt-vel megkötött szerződést.

„Az anyagi előnyökön túl-
menően, gyorsabb, hatéko-
nyabb, rugalmasabb ügyin-
tézés mellett zajlik ezentúl a 
feladat ellátása a hevesi lako-
sok érdekében” – szögezte le 
Sveiczer Sándor polgármester.

Észrevételeiket, valamint a 
karbantartási hibákat a Heve-
si Közös Önkormányzati Hi-
vatal műszaki ügyintézőjénél, 
Kajtár Józsefnél jelezhetik a 
36-546-116-os telefonszámon, 
vagy a kajtar.jozsef@phheves.
hu e-mail címen.
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Közel félmilliárd forintból, részben uniós támogatással 
bővíti termelési kapacitását a hevesi betonüzem

Nem gond már a mosás: 
háztartási gépeket kapott ajándékba a Csoda-Vár Óvoda is

A korábban hányatott 
sorsú, de korszerű 
üzemben új időszá-
mítás kezdődött, mi-
után a gyár Grabarics 

VasBeton – GVB – márkané-
ven folytatja a munkát. Válto-
zott a termelés, az értékesítés és 
a termékszerkezet, ahogy lecse-
rélődött a gyár teljes vezérkara 
és mérnökállománya is. Eköz-
ben a fizikai dolgozók munka-
helye nem csupán megmaradt, 

de létszámuk várhatóan a dup-
lájára bővül, ami a régióban 
új munkahelyek teremtésével 
csökkenti az álláskeresők ará-
nyát.

2017 októberétől egy nyertes 
GINOP projektnek köszönhe-
tően, közel félmilliárd forintból 
- részben uniós támogatással - 
jelentősen bővíti kapacitását és 
korszerűsíti technológiájának 
informatikai hátterét a Kft.

A sikeres pályázat eredmé-

nyeként a hevesi termelőegy-
ségben készülő vasbetonele-
mek a vállalat saját igényeinek 
ellátása mellett külső megren-
delések teljesítését is lehetővé 
teszik.

Egyműszakos munkarend-
ben 900-1000 köbméter beton 

feldolgozását teszi lehetővé a 
hevesi gyártóbázis – ismertette 
annak idején a lépés részleteit 
Grabarics Gábor, a termelést 
irányító vállalkozás vezető-
je. Az üzem elsősorban előre-
gyártott vasbeton termékeket, 
különböző szerkezeti elemeket 

készít. A korábbi, úgynevezett 
lágyvasas és előfeszített szer-
kezeti elemek gyártásán felül 
kéregpanel gyártással egészült 
ki a kínálat, napirenden a zsa-
lupark további bővítése és a 
betonacél-előregyártás fejlesz-
tése is.

A legfontosabb változások a 
7500 négyzetméter alapterületű 
üzem működését, piaci jelen-
létét érintették. A korábbi vi-
szonyokat egy stabil, minden 
tekintetben kiszámítható gya-
korlat váltotta fel. Az új gyár a 
vasbeton elemek gyártásán és 
szállításán át a szerkezeti vá-
zak összeszereléséig teljeskörű 
szolgáltatást nyújt. A megren-
delők szempontjából egy másik 
üzemről beszélhetünk, hiszen 
minden, amivel találkoznak, új 
a korábbi viszonyokhoz képest 
– tájékoztatott a vezető.

A cég innovációs céljai között 
szerepel egy saját termék fej-
lesztése és ennek hazai és külföl-
di piacon való megjelentetése.

A Csoda-Vár Óvodában 
nem csak a gyermekek örül-
hettek az elmúlt év végén a 
sok ajándéknak, hanem a 
dolgozók is. Birnbaum Ist-
ván képviselő 200 ezer fo-
rintos felajánlásából és egy 
helyi vállalkozó (Zöld Fény 
Villamossági Bolt tulajdo-
nosa) támogatásával, mosó-
gép és szárítógép is került a 
fa alá, a játékok mellé.

„Nagy segítséget jelent a dajka 
néniknek a ruhák mosásában és 
szárításában, így több időt tölt-
hetnek az apróságok között.

A régóta tervezett úszókapu 
is elkészült önkormányzati és 
szülői finanszírozásból, amely 
megkönnyíti a gyermekek ud-
varra történő kijárását. Ennek 
megvalósulását nagyrészt He-
ves Önkormányzata és a város-
rész képviselője támogatta – az 
önkormányzat által biztosított 
– képviselői keretéből. A kapu 
anyagköltsége az óvodai ren-
dezvények – pl. farsang – bevé-
teléből származik, a szülőknek 
köszönhetően. A kivitelezés 
részben a képviselői keretből 
történt, részben pedig egy óvo-
dás gyermek apukája és nagy-
papája végezte a munkálatokat 

(Fekete József és Fekete Zol-
tán) – tájékoztatta szerkesztő-
ségünket Morvainé Arlett Éva 
tagintézmény-vezető.

Hozzátéve: az óvoda nagyon 
hálás a támogatóknak. Köszön-
jük szépen mindenkinek a fel-
ajánlásokat!

Korábban beszámoltunk arról 
is, hogy Kovács István, Makó 
Nándor és Tóth Miklós képvise-
lők valóra váltották a Kerekerdő 
Tagóvoda álmát, még november 
végén. Mégpedig oly formában, 
hogy a képviselők támogatásá-
ból összegyűlt 350 ezer forintot 
mosógépre, szárítógépre és mul-
tifunkciós nyomtatóra költötte a 
tagintézmény.

„Használhatatlanná vált mo-
sógépük helyett kaptak újat az 
óvodák. Takarítás, függönyök, 
terítők, ágyneműk, törölközők 
mosásához elengedhetetlenül 
szükséges volt. A felajánlások-
nak köszönhetően – mindkét 
intézmény – szárítógéppel is 
gazdagodott, hiszen helyhiány 
miatt a kimosott ruhák szárítása 
is gondot jelentett.

Nem játékkal, puffokkal 
vagy textil-termékekkel érkez-
tek a segítők és a város képvi-
selői, mint az elmúlt esztendők-
ben, vagy pár hónapja az isko-
lásokhoz. Ezúttal a mindenna-
pi munkához nélkülözhetetlen, 
hiányzó eszközök pótlása vált 
halaszthatatlanná, ezzel is meg-
könnyítve az óvodások és vi-
gyázóik mindennapi munkáját” 
– mutatott rá Sveiczer Sándor 
polgármester.

Számos mezőgazdasági vál-
lalkozás részesült 2017 de-
cemberében a Vidékfejlesz-
tési Program fejlesztési for-
rásából. A kertészeti ágazat 
technológiai színvonalának 
javítása, gépek, eszközök 
beszerzéséhez kapcsolódó 
projektek megvalósítására 
kiírt VP2-4.1.3.5 pályázat 
tizenöt – az agráriumban te-
vékenykedő – hevesi vállal-
kozásnak nyújtott összesen 
mintegy 84 millió forint se-
gítséget korszerűsítésre.

A Kormány az Európai 
Unióval megkötött 
Partnerségi Megálla-
podásban célul tűzte 
ki a kertészeti ágaza-

tokban tevékenykedők verseny-
képességének javítását, mely-
nek elérését a kertészeti tevé-
kenységet folytató mezőgazda-
sági termelők együttműködésé-
vel tervezi megvalósítani.

A jó minőségű kertészeti ter-
mékek iránt mutatkozó fokozó-
dó kereslet kielégítéséhez, va-
lamint a kertészeti ágazat ver-
senyképességének fenntartásá-
hoz, fokozásához szükséges új 
gépek, eszközök beszerzése, 
vagy minőségi cseréje jelentős 
terheket ró a gazdálkodókra, 
amely indokolttá teszi a meg-
felelően ösztönző támogatási 
rendszer kialakítását.

A felhívás alapját a Vidék-
fejlesztési Program Kertésze-
ti ágazat fejlesztése című mű-
velete adta, amelynek célja az 
ágazatban tevékenykedők ver-

senyképességének fokozása, a 
hozzáadott érték termelésének 
növelése új, innovatív és kör-
nyezetbarát kertészeti techno-
lógiák és termesztési módok 
elterjesztésének támogatása ré-
vén. A nagy kézimunka igényű 
ágazatok technológiai fejleszté-
se - a foglalkoztatotti létszám 

növelése útján - hozzájárul az 
Európa 2020 Stratégia és Ma-
gyarország azon célkitűzésé-
hez, amely a foglalkoztatottsá-
gi ráta 75%-ra növelését hatá-
rozta el.

A felhívás az építéssel nem 
járó kertészeti eszközök, a ker-
tészeti ágazathoz kapcsolódó 

erőgépek, munkagépek beszer-
zésének támogatására irányul.

Az együttműködés keretében 
a felhívás feltételeinek megfe-
lelő projekteket egyéni projekt 
esetén maximum 10 millió Ft, 
kollektív projekt esetén pedig 
20 millió Ft vissza nem téríten-
dő támogatásban részesíti a ren-
delkezésre álló forrás erejéig.

A támogatási kérelmet be-
nyújtó igénylők az együttmű-
ködés keretében vállalják, hogy 
programjuk megvalósításával 
hozzájárulnak a kertészeti ága-
zat termelési potenciáljának és 
versenyképességének javítá-
sához, miközben a vállalkozá-
son belüli foglalkoztatotti lét-
számot fenntartják, és a kapott 
támogatáson felül önerőből fi-
nanszírozzák a projektet.

Közbeszerzési eljárás indul 
az Újtelepi Alapellátás rendelőinek 

energetikai fejlesztésére

Tornaszobával bővül 
a Kerekerdő Tagóvoda

Heves Város Önkormányza-
ta 2016. július 13-án pályá-
zatot nyújtott be az önkor-
mányzati épületek energeti-
kai korszerűsítse elnevezésű 
TOP-3.2.1-15 kódszámú fel-
hívásra. A pályázat sikeres 
elbírálását követően, tavaly 
megkötésre került a Támoga-
tási Szerződés. A beruházás 
megvalósításához szükséges 
közbeszerzési eljárás becsült 
értéke 26.538.551,- Ft. A si-
keres eljárást követően meg-
történhet a kivitelezői szerző-
déskötés, illetve elkezdődhet 

a beruházás, melynek elsőd-
leges célja az újtelepi rendelő 
épületének energiahatékony-
sági fejlesztése, modernizálá-
sa. A tervek szerint a korsze-
rűsítés, amely a 2 háziorvosi 
és az 1 gyermekorvosi rende-
lőt érinti, 2018 közepére feje-
ződik be.

A hevesi képviselők támo-
gatták az eljárás megindítá-
sára készült határozati javas-
latot, egyben felhatalmazták 
Sveiczer Sándor polgármes-
ter a szükséges intézkedések 
megtételére.

Heves Város Önkormány-
zata az elmúlt években 
eredményes pályázatok 
révén mindhárom óvodá-
ja esetében komoly volu-
menű korszerűsítéseket 
végzett el: az Arany János 
úti Óvoda és a Kereker-
dő Tagóvoda energiahaté-
konysági fejlesztésekben 
volt érintett, míg a Cso-
da-Vár Tagóvoda teljes re-
konstrukciója történt meg 
ÉMOP forrásból. Ezáltal 
az óvodák műszaki álla-
potában, esztétikai meg-
jelenésében és működési 
feltételeiben, így a feladat-
ellátás minőségi színvona-
lában is jelentős előrelépés 
történt.

2016-ban újabb fejleszté-
si pályázatokat nyújtott be 
Heves városa TOP forrás-
ból, melyből az Arany János 
úti Tagóvoda belső felújítá-
sát, míg belügyminisztériu-
mi pályázat segítségével a 
Kerekerdő Tagóvodában a 
hiányzó tornaszoba megépí-
tését kívánta megvalósítani. 

Akkor a tornaszoba felújítá-
sára benyújtott pályázat for-
ráshiány miatt nem része-
sült támogatásban.

2017-ben az önkormányzat 
rendelkezett a megvalósítás-
hoz szükséges forrással, ezért 
a fejlesztés kérdése ismét na-
pirendre került.

A Belügyminisztérium pá-
lyázatán az óvodai, iskolai és 
utánpótlás sport infrastruk-
turális fejlesztése, felújítása, 
vagy új sportlétesítmény lét-
rehozása valósítható meg. A 
vissza nem térítendő támo-
gatás aránya Heves esetében    
85 %, maximális mértéke pe-
dig 20 millió Ft.

A pályázat keretében meg-
valósulhat a Kerekerdő óvoda 
tornaszobával való bővítése, 
és a tornaszoba működésé-
hez előírt kiegészítő helyi-
ségek építése. A beruházás 
tervezett költsége összesen 
23.381.402,- Ft, melyből a 
szükséges pályázati önrész 
3.507.210,- Ft. A beruházás 
112 m2 új épületrész megépí-
tését és a meglévő épületrész 
átalakítását tartalmazza.

A hevesi vasbeton előregyártó teljes kapacitását átvette 
2017-ben egy hazai nagyvállalat, a Grabarics Építőipari 
Kft., mely több hazai és egy német telephellyel rendelkezik, 
és vasbeton-elemek gyártása mellett generálkivitelezéssel, 
ingatlanfejlesztéssel, építőanyagok forgalmazásával és gé-
pek bérbeadásával is foglalkozik. 

Nagy segítséget jelent az óvodának 
az új mosó- és szárítógép

Az úszókapu is elkészült 
önkormányzati és szülői finanszírozásból

A korábban hányatott sorsú, de korszerű üzemben új időszámítás kezdődött

Nyolcvannégy millió forintból 
fejlődhet a hevesi kertészeti ágazat

A nyertes hevesi projektek:
Balázs Ferenc – Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása, traktor beszerzése 3 079 750
Csáki János – Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges munkagép beszerzése 2 344 614
Balázs József – Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása 9 237 789
Gyarmati László – Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges mezőgazdasági erőgéphez, 
     traktorhoz kapcsolható gyümölcsfa rázógép beszerzése 5 080 000
Korsós Márk – Kertészet korszerűsítése-kertészeti gépbeszerzés 80 kW motorteljesítményű traktor,
     egy pótkocsi és egy talajmaró beszerzése 9 999 997
Kovács László – Kertészet korszerűsítése- Kertészeti gépbeszerzés, permetező beszerzése. 1 199 515
Lászka József – Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása, traktor beszerzése 6 286 500
Márkus Sándor – Gyümölcsös ültetvényünkbe új erő és új munkagép vásárlás, technológiai fejlesztés. 8 382 000
Nagy Pálné – A kertészet technikai hátterének fejlesztése 9 100 000
Royal-gála Kft. – A kertészet technikai hátterének fejlesztése 10 000 000
Slakta Gyuláné – Kertészet korszerűsítése-kertészeti gépbeszerzése 80 kW motorteljesítményű traktor, 
    valamint erőgéphez kapcsolható munkagép beszerzése 2 772 500
Tóth Árpád – Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzése 4 943 294
Tóth Lászlóné – Kertészet korszerűsítése-kertészeti gépbeszerzés támogatása, traktor, talajmaró, 
    magágy-és síkelőkészítő, szárzúzó beszerzése 3 532 778
Varró János – Kertészet korszerűsítése, kertészeti gépbeszerzés, TRG-GP8 Gyümölcsfa Rázógép 
    beszerzése 5 080 000
Vereb Péter – traktor beszerzése 2 835 051

A tavalyi már a harmadik alka-
lom volt, amikor városunk önkor-
mányzata meghirdette a „Tiszta, 
virágos Hevesért” cím elnyerésé-
re vonatkozó pályázatát. 2015-ben 
13, 2016-ban 22, 2017 decem-
berében pedig 23 hevesi lakos 
kapta meg az erkölcsi elismerés 
mellett a házfalra kitehető plaket-
tet, melyhez egy év kommunális 
adómentesség és 10.000,- Ft-os 
mezőgazdasági vásárlási utalvány 
is társult.

A díjakat és a nyereményeket 
az év utolsó soros testületi ülésén 
Sveiczer Sándor polgármester és 
Kovács István képviselő adták át.  

A cím alapítását és adományo-
zását azon cél vezérelte, hogy a la-
kosság aktív bevonásával a város 
közterületei rendezettebbé válja-
nak. Másrészt azok az ingatlantu-
lajdonosok, akik a saját akaratuk 
révén sokat tesznek lakókörnye-
zetük csinosításáért, tisztaságáért 

elismerésben részesüljenek. Ezál-
tal is ösztönözzünk egy olyan „ver-
senyt”, amelyben az egyéni „győz-
tesek” mellett az egész közösség 
nyertese lehet- emelte ki az indít-
vány beterjesztője.

Kovács István, a Városüzemel-
tetési Bizottság elnöke elmondta: 
„A 2017. évi kiírásra 30 ingatlan-
tulajdonos pályázott, amely meg-
erősíti a kezdeményezés létjogo-
sultságát és a pályázat közösség-
fejlesztő célját is. A nagy érdeklő-
désre való tekintettel, az irodánk 
ebben az évben 23 pályázónak 
javasolta a „Tiszta Virágos Heve-
sért” cím odaítélését.”

A Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Bizottság döntése 
nyomán a címet, melyhez a házfal-
ra kitehető plakett, egy év kommu-
nális adómentesség és 10.000,- 
Ft-os mezőgazdasági vásárlási 
utalvány is járt, a következő pályá-
zók kapták:

• Bálint László – Batthyány 
utca 46. • Budainé Varga Márta – 
Mátyás király út 18. • Göczőné Si-
mon Lilla – Széchenyi út 37. • Tóth 
Imréné – Gárdonyi út 18. • Forgács 
Jánosné – Batthyány út 118. • 
Morvai Andrea – Batthyány út 22. 
• Csáki Sándorné – Alkotmány út 
17. • Kóczián Imre – Bródy Sándor 
út 98. • Horváthné Cseplye Klára – 
Vásártér út 13. • Morvainé Kristóf 
Mária – Vásártér út 18 • Szepesi 
György – Kapitány-hegy 9. • Vasas 
István – Batthyány út 34. • id. Ba-
lázs Ferenc – Dózsa György út 82. 
• Fekete Józsefné – Bajcsy út 23. 
• Tóth Sándorné – Alkotmány út 
1. • Vereb Zoltánné – Batthyány út 
130. • Haár Károlyné – Munkácsy 
út 7. • Szórád Györgyné – Vasvári 
út 21. • Berecz Kálmán – Bródy út 
4. • Bártfai László – Egri út 14/B 
• Steczina Károly – Rózsahegy 9. 
• Vass László – Pozsonyi utca 3. 
• Oláh Tivadarné – Bocskai út 17.

Egyre több házfalra kerülhet ki 
a „Tiszta, virágos Hevesért” cím

A kültéri játékok mellett 
tornaszoba is segíti majd a mozgást

Tizenöt hevesi agrárvállalkozás kapott támogatást 
decemberben korszerűsítésre
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Búcsúzunk 
dr. Csongrádi Tündétől

Mosolyát, szavait, pillantásait 
már csak szívünkben és emlé-
keinkben őrizhetjük tovább…

Megrendülve értesültünk, 
hogy 2018. január 2-án, a 
késő délutáni órákban tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt dr. 
Csongrádi Tünde, települé-
sünk köztiszteletben álló, sze-
retett orvosa, aki Heves város 
lakosságát hosszú évtizedeken 
át szolgáló, példaértékű gyó-
gyító tevékenységéért, elisme-
résre méltó, elhivatott szak-
orvosi munkájáért 2017-ben 
„Heves Város Közszolgálatá-
ért” kitüntetésben is részesült.

Az eltelt évtizedek során 
gyógyító munkájával sokak-
nak segített. Igazi családi or-
vos volt, a szó legszebb értel-
mében.

Kedves, mosolygós egyé-
nisége, csendes szavai meg-
nyugvást hoztak a fájdalmak 
között szenvedő betegeknek 
és a mindennapokban azok-
nak az embereknek is, akik is-
merték és kapcsolatban álltak 
vele. Őszinteségével, lelkiis-
meretességével hamar belop-
ta magát a hevesiek szívébe. 
Betegei, kollégái mindig szá-
míthattak segítségére, taná-
csaira.

Valamennyi kolléga, orvos 
és egészségügyi szakdolgo-
zó ismerte és meleg szívvel, 
szeretettel emlékszik rá váro-
sunkban, hiszen szakmai tu-
dása és tapasztalata kiemel-
kedő volt. Betegei, ismerősei, 
a hevesiek megbecsülésüket 
és tiszteletüket kimondva vagy 
kimondatlanul, mindig közve-
títették felé.

Dr. Csongrádi Tünde 1980-
ban végzett a Semmelweis 
Egyetem Orvostudományi Ka-

rán Általános Orvosi szakon. 
Előbb háziorvosi, majd üzem-
orvosi szakvizsgát szerzett. 
Egyetemi tanulmányai befeje-
zését követően került Hevesre, 
a Rákóczi Termelőszövetkezet 
orvosaként kezdte pályafutá-
sát, majd átvette dr. Németh 
Imre praxisát, 1999-től pedig 
üzemorvosként is tevékenyke-
dett.

Elhivatott gyógyító, a már 
meglévő, magas szintű szak-
tudását a korszerű új eljárá-
sokkal, gyógyszerismerettel 
folyamatosan fejlesztette, ez-
zel is elősegítve betegei minél 
gyorsabb gyógyulását. Em-
berségével és elhivatottságá-
val is kivívta betegei szerete-
tét. A doktornő színvonalas 
szakmai felkészültsége mellett 
emberileg is kimagaslóan lát-
ta el pácienseit. Nem csupán 
a betegséget, hanem az egész 
embert is gyógyította. Teljes 
családok életét kísérte végig a 
hippokratészi eskütől vezérel-
ten, törekedve a testi, lelki és 
szociális problémák együttes 
megoldására.

A helyben töltött, közel 
négy évtizedes kiemelkedő 
orvosi munka eredményeként 
meghatározó szereplője volt 
Heves város közéletének.

Dr. Csongrádi Tündét 
2018. január 8-án, (hétfőn) 14 
órakor, Hevesen a felsővárosi 
temetőben kísértük utolsó út-
jára. 

Heves Város Önkormány-
zata és a Városháza vala-
mennyi dolgozója nevében 
részvétünket fejezzük ki a gyá-
szoló családnak, barátoknak 
és ismerősöknek.

Kedves Doktornő! Nyugod-
jon békében!

Képen: Dr. Csongrádi Tünde 2017-ben a „Heves Város 
Közszolgálatáért" kitüntetés átvételekor, kollégái körében

 D
r. Pongrácz József 
1944-ben született 
a felvidéki Éberhar-
don. Középiskolai 
tanulmányait a buda-

pesti Apáczai Csere János Gim-
náziumban végezte, ezt köve-
tően választotta hivatásául a 
gyógyszerészetet. Diplomáját 
1969-ben kapta kézhez; ugyan-
ebben az évben kötött házassá-
got a szintén szakmabeli Ber-
kes Mártával. Két gyermekük 
született, egy fiú és egy lány.

Munkáját helyettesítő 
gyógyszerészként Hajdú-Bi-
har, majd Komárom-Esztergom 
megyékben kezdte, 1977-ben 

pedig Hevesre költözött a csa-
ládjával, ahol feleségével hosz-
szú éveken át vezették a helyi 
gyógyszertárat.  Sokoldalúsá-
gát mi sem bizonyítja jobban, 
mint, hogy 1988-ban a helyi 
MDF alapító tagjaként, majd 
1990 és 1994 között parlamen-
ti képviselőként tevékenyke-
dett, ugyanezen párt színeiben. 
Mindeközben sem feledkezett 
el a gyógyszerészet iránti elhi-
vatottságáról: jelentős szerepet 
vállalt a gyógyszertárak priva-
tizációs törvényének megalko-
tásában.

1994-től a Heves Megyei 
Kamara elnöke volt. 1995-ben 

főszervezőként vállalt szere-
pet Heves megyében a patikák 
privatizációjának akadályozása 
ellen létrehozott „polgári en-
gedetlenség” mozgalomban. 
1996-tól a hevesi Megyecímer 
Patika személyi jogos gyógy-
szerésze. A megyei kamara el-
nöki posztjáról 2000-ben kö-

szönt le, ezt követően két éven 
át tevékenykedett az országos 
Kamara egyik alelnökeként.

Munkásságáért és a szakma 
iránti elkötelezettségéért két 
kitüntetést is kapott: 2005-ben 
a Magyar Köztársasági Ezüst 
Érdemkeresztet, illetve 2000-
ben a „Heves megye gyógysze-
részetéért” elismerést, melyre 
mind a mai napig a legbüsz-
kébb.

Két világ van: az, amelyik-
ről álmodunk, és az, amelyik a 
valóságban is létezik. Dr. Pong-           
rácz József álma egy saját és 
korszerű gyógyszertár volt. 
Szakmai felkészültsége, poli-
tikai munkája, akaratereje és 
állhatatossága mind hozzáse-
gítették ahhoz, hogy a két vilá-
got eggyé tegye. Amit megál-
modott, meg is valósította. Így 
nyitott újra 2007-ben a tulajdo-
nában lévő teljesen felújított, 
betegközpontú gyógyszertár, a 
hevesi Megyecímer Patika.

Kanonoki kinevezések és egyházme-
gyei kitüntetések az Egri Főegyházme-
gyében: Nagy István hevesi plébános 
címzetes kanonoki címet érdemelt ki. 

 K
ét mesterkanonokot nevezett ki, 
valamint kitüntető címeket ado-
mányozott december 24-én az Egri 
Főegyházmegye több lelkipásztora 
számára Ternyák Csaba érsek.

Ternyák Csaba szolgálatuk elismerése-
ként az egri főszékesegyházi káptalan mes-
terkanonokjává nevezte ki Juhász Ferenc 
gyöngyös-felsővárosi plébánost és Szabó 
József érseki tanácsost, az Érseki Papneve-
lő Intézet spirituálisát.

Címzetes kanonoki címet kapott Artner 
Péter káli, Árvai Ferenc siroki, Fejes Já-
nos nagykörűi, Nagy István hevesi és Tóth 
István miskolc-martinkertvárosi plébános. 
Címzetes esperes Kocsis Sándor szerencsi, 
Soós Tamás jászalsószentgyörgyi és Veress 
Zoltán homrogdi plébános lett.

Bereczkei Miklós sárospataki plébános 
Szent Péter és Pál apostolokról nevezett 
kácsi, Kiss Csaba jászárokszállási plébános 
Boldogságos Szűz Máriáról nevezett pan-
kotai, Szarvas Péter, a miskolci Szent An-
na-plébánia plébánosa Boldogságos Szűz 
Máriáról nevezett bóli, Vitális Gábor sza-
lézi, kazincbarcikai plébános Boldogságos 
Szűz Máriáról nevezett déghi címzetes apá-
ti címet kapott.

Ferencz Károly szendrői plébános hol-
lothói, Szarvas István szikszói plébános 
pedig a Boldogságos Szűz Máriáról ne-
vezett schlangenmundi címzetes prépos-
ti címet kapott. Tiszteletbeli kanonok lett 
Michał Bartosz Muszynski, a Redemptoris 
Mater Egyházmegyei Missziós Szeminári-
um rektora.

Érseki tanácsosi címet kapott Kakuk Fe-
renc érseki titkár, Koós Ede, az egri Szent 
Bernát-lelkészség templomigazgatója és 
Lipcsák János, a miskolc-mindszenti plé-
bánia plébániai kormányzója.

Nagy István hevesi plébános életútja: Er-
dőtelken született. 1976-1978. Polgár, káp-
lán; 1978-1982. Kunszentmárton I., káp-
lán; 1982-19 84. Jászapáti, káplán; 1984-
1992. Dévaványa, plébános; 1992-2010. 
Tibolddaróc, plébános; 2010- Heves, plé-
bános, Hevesi Esperesi Kerület, esperes.

Pappá szentelték: 1976. 06. 20.
Szolgálati hely: 2010-Heves, plébános
Címek: 2001- c. esperes

December közepétől neves 
szobrászművészünk, Kő 
Pál ajándékai díszítik a he-
vesi Szakorvosi Rendelőin-
tézetet.

Egy szobrot és négy dombor-
művet adományozott az egész-
ségügyi intézménynek váro-
sunk szülötte, aki kérdésre vá-
laszolva elmondta: hamarosan 
végleg Hevesre költözik, s az 
adventi időszakban szerette 

volna megajándékozni a rende-
lőt a témájukban is az orvoslás-
hoz illeszkedő műveivel.

Négy híres orvost ábrázolnak 
a gipszből készült dombormű-
vek: dr. Zárday Imre nemzet-
közileg elismert szívgyógyászt, 
a magyar kardiológia életre 
keltőjét és fejlesztőjét, dr. Pe-
rémy Gábor belgyógyász-nef-
rológust, dr. Szigeti István ki-
váló hematológust, valamint dr. 
Beliczay-Pavlik Miklóst, aki a 

Bajcsy-Zsilinszky Kórházban 
létrehozta és 33 évig vezette a 
Röntgen Osztályt. A Nemzet 
Művésze által készített szobor 
pedig azt az 1930-as évektől 
praktizáló dr. Veres János kapu-
vári tüdőgyógyászt mintázza, 
aki kifejlesztett egy speciális, 
ún. Veres-tűt, melyet korábban 
a tbc-s megbetegedéseknél, a 
’70-es évektől pedig már világ-
szerte, laparoszkópos beavat-
kozásoknál használnak.

Az ünnepélyes átadáson Dr. 
Szívós János megbízott igaz-
gató fejezte ki köszönetét az 
ajándékba kapott alkotáso-
kért, melyek eszmei és mű-
vészi értékük mellett némi or-
vostörténetet is csempésznek 
az épület falai közé, hiszen 
méltán híres magyar gyógyí-
tókat formáznak meg, és nem 
utolsó sorban igényesen díszí-
tik a 2015-ben megújult ren-
delőintézetet.

Neves orvosokról készített alkotásokat adományozott Kő Pál a szakrendelőnek 

Hevesi siker: Aranyéremmel köszönte meg 
a Gyógyszerészeti Kamara Dr. Pongrácz József elhivatottságát

A gyógyszerészet sokaknak csak egy hivatás; a gyógysze-
részek viszont tudják, hogy valójában sokkal több annál. 
Ahogyan Paracelsus írta egykoron: „A gyógyítás nem csu-
pán tudomány, hanem művészet.” Ezen idézet tökéletesen 
helytálló dr. Pongrácz József élete és munkássága kapcsán 
is, aki már több területen is bizonyította a szakma iránti 
elhivatottságát. A Magyar Gyógyszerészi Kamara aranyér-
mét 2017-ben a hevesi Megyecímer Patika vezetője kapta.

A gyógyszerészet aranyérme 
Hevesre került 2017-ben

Nagy István plébános 
magasabb kinevezést kapott

2005-ben 
Magyar Köztársasági 

Ezüst Érdemkereszttel 
tüntették ki 

Pongrácz doktor urat

A hevesi földvár rekontrukciója Ismerkedés Heves középkori harangjával

Nagy István hevesi plébános címzetes 
kanonoki címet érdemelt ki

HELYTÖRTÉNET
Tánczvigalmak – a népbáltól a nobel-bálig

Így báloztak 
Hevesen 150 éve

Milyenek lehettek a boldog 
békeidők báljai Hevesen?  
Hogyan érkezett el hozzánk 
a bécsi divat? Volt-e különb-
ség a nemesek és polgárok 
mulatsága között? 

A boldog békeidők kezde-
tét jelentő 1867-es kiegyezés 
- mely a polgári fejlődés kez-
detét jelentette – felívelő kor-
szakot hozott Heves számára 
is. A változás a társas életre is 
hatott, hiszen a levert szabad-
ságharc után csak lassan, ép-
pen ebben az időszakban indult 
meg a társasági élet. Ennek ki-
váló alkalmait jelentették a bá-
lok, melyek főként farsang idő-
szakához kapcsolódtak. Ezek a 
táncos mulatságok társadalmi 
rétegek vagy foglalkozási ágak 
szerint szerveződtek. A népbá-
lon a földművelők, iparosok 
vettek részt, hogy az alacsony 
„bemeneti díj” mindenkinek el-
érhető legyen. A polgárság – hi-
vatalnokok, értelmiség, keres-
kedők – külön bálozott, ahol a 
„bemeneti díj” éppen a duplája 
volt a népbálénak.  A „művelt 
birtokos osztály” számára úgy-
nevezett „nobel-bálokat” tartot-
tak, mely elnevezés kifejezte a 
nemesi származást [nobilis-ne-
mes]. A nobel-bálokra a leírá-
sok szerint „nemcsak Heves 
városának, hanem az egész me-
gyének minden művelt egyéni-
sége, nő úgy mint férfi hivata-
los” volt. 

A báli ruhát a tehetősek Bu-
dapestről és Bécsből rendelték a 
már elérhető divatlapok alapján.  

A jótékonysági bálokat pon-
tosan meghatározott céllal, egy 
köztiszteletben álló bálanya tá-
mogatásával rendezték. Lebo-
nyolításukat célszerű volt ösz-
szekötni sorsjátékkal, mert szí-
vesebben adtak az emberek tá-
mogatást, ha nyerhettek is. A 
nyereményt az előzőleg felaján-
lott tárgyak jelentették, melye-
ket számok alapján húztak ki. 

A kiegyezés évében épült 
meg Heves új iskolája (mely 
a mai Plébániahivatal helyén 
állt), melynek támogatására 
három bált rendeztek. A jóté-
konysági eseményről részlete-
sen tudósították az Eger című 
megyei hetilapot. A megjelent 
cikkekből tudjuk, hogy a bálra 
legalább négyszáz táncos párt 
vártak. A nagy néptömeg ellátá-
sáról gondoskodni kellett: „re-
mélhető, hogy nagy néptömeg 
lesz jelen, a kit az iskola nem 
vonz, azt majd vonzza a zene, 
kalács és a sült tyúk.” A bált a 
városházán rendezték meg, ahol 
a nagyterem mellett még három 
szoba szolgált tánchelyiségül. A 
szervezők kérték a megye pár-

tolását, hogy „azok, kik el akar-
nak jőni, de valami ok miatt 
nem jöhetnek, küldjenek maguk 
helyett képviselőt, egyforintos 
bankó képében…” 

A nemesi családok társadal-
mi szerepvállalását mutatja, 
hogy Dobóczky Ignácz képvi-
selő felesége, Orosz Zsófia vál-
lalta a bálanyai szerepet. Kü-
lön számítottak Nánási Ignácz 
hevesi birtokosra, aki Egerben 
volt jogász, hogy hozza el jo-
gász barátait is. 

A sorsolásra több mint 200 
nyereménytárgyat ajánlottak 
fel. Lássunk közülük néhány 
példát!  „. khínai ezüst theafor-
rázó, mely a mellett, hogy igen 
becses, azon tulajdonsággal bír, 
hogy a rósz theát is jóvá teszi; 
van óratartó kettő, melyen a 
rósz óra is jól jár, s mindig tud-
ja az ember, hányat ütött az óra; 
van egy pár szép harisnyakötő, 
a ki azt viseli, az élet útján soha 
el nem botlik;  van egy pár pa-
pucs, ha nő nyeri meg, minden 
férfit papucs alá vehet, ha fér-
fi nyeri meg, soha sem jut pa-
pucskormány alá; van egy szép 
erszény, melyből a pénz soha 
ki nem fogy, van szivartárcza, 
melyben a dragaderos is rega-
liává [rossz, drága szivar él-
vezhetővé – szerző] lesz,  van 
sipka, mely a gondot maga alatt 
meg nem tűri.” 

A nyeremények között vol-
tak olyanok is, melyek már több 
bálon is szerepeltek. Például 
egy „hárásztoilú canárimadár 
Egerből Tenkre szállott, onnét 
Hevesre, Hevesről Boczonád-
ra. A nyerő örömében földhöz 
vágta az üvegszemű madarat, 
mely…[még] sok jótékony bál-
ban fog még szerepelni.” 

A három bál teljes bevétele 
mintegy 700 Ft volt, mellyel je-
lentősen hozzájárultak az isko-
laépítés költségeihez. 

A bálok később is a társasági 
élet meghatározó, a helyi társa-
dalmi elit számára kötelező ese-
ményét jelentették. 

[Forrás: Eger című hetilap 
1867. évi 14. 21. 47. számai]

Gy. Gömöri Ilona

Báli ruha a boldog 
békeidőkben. 

Hevesi Helytörténeti 
Gyűjtemény fotótáraA Hevesi Helytörténeti Gyűjte-

mény alapvető küldetése, hogy 
feltárja és bemutassa települé-
sünk múltját. Sokrétű és válto-
zatos feladat, mely felöleli mind-

azt, melyet a történettudományi, régészeti, 
néprajzi, művészettörténeti kutatások ered-
ményeznek. Ugyanakkor a múzeum nem 
lehet csupán a tárgyak és az ismeretek tára. 
Fontos szerep jut az érzelmeknek, hiszen a 
helyi kötődés, a hevesi identitás megélésé-
hez is utat kell találnia. Mindehhez sokrétű 
eszköztárra van szükség: állandó és idősza-
kos kiállításokra, múzeumpedagógiai órák-
ra, nyári honismereti és kézműves táborok-
ra, aktuális múzeumi programokra. 

Múzeumunk jelenleg a következő kiál-
lításokkal várja az érdeklődőket:

1. Heves helytörténete és néprajza
2. Kő Pál szobrászművész alkotásai
3. Sakktörténeti Gyűjtemény 
4. Kőtár 
5. Büszkeségpont – Heves, 1956. 

Múzeumi óráinkon Heveshez és a Hevesi 
Járáshoz kötődő helytörténeti és néprajzi 
ismereteket dolgozzuk fel komplex foglal-

kozások formájában. A résztvevők maguk 
fedezhetik fel a múltat, a megismerés fo-
lyamatában használják kreativitásukat. A 
közvetlen tapasztalatra épülő élmények 
elősegítik az iskolai tananyag könnyebb 
befogadását, elmélyítik a diákok szülőhe-
lyükhöz, lakóhelyükhöz való kötődését. 

Múzeumpedagógiai foglalkozásaink 
témakörei:

1. „A mi oroszlánunk” (Játékos ismerke-
dés a hevesi emlékművekkel és műalkotá-
sokkal)

2. „Süssünk, süssünk valamit” (Gaboná-
ink, fűszereink, a háztartás tárgyai)

3. „Üdvözlet Hevesről” (Régi és mai 
épületek, utcák, terek. Az arculat változása)

4. „ A hevesi nagyasszony”. Heves a 
honfoglalás idején. 

5. A középkori Hewes és a nagyharang.
6. „Így lőn Szulejmán aga hevesi várá-

ban” – Heves a török korban
7. Kúriák, kastélyok. Hogyan élt a heve-

si nemes?
8 „Boldog békeidők” A polgárosodás he-

vesi sajátosságai. 
9. Heves néprajza (népi gazdálkodás, épít-

kezés, viselet, mesterségek, szokások, stb.)

10.  Heves, 1956. A forradalom hevesi 
eseményei és résztvevői

11. Történelmünk Kő Pál szemével. Tör-
téneti témák a kortárs képzőművészetben. 

A múzeumi órák felépítését előzetes 
egyeztetés alapján az életkori sajátossá-
gokhoz igazítjuk. 

Tisztelettel várjuk 2018-ban is egyéni és 
csoportos látogatóinkat.

Nyitva tartás: szerda – csütörtök – pén-
tek 10-től 15 óráig, április 1-től 10-től 17 
óráig. 

Belépőjegy:
felnőtt jegy: 400 Ft, diák- és nyugdíjas 

jegy: 200 Ft
múzeumpedagógiai foglalkozás: 300 Ft/ fő
szakmai tárlatvezetés díja: 1000 Ft/csoport

Elérhetőség:
3360 Heves, Hősök tere 1.
Telefon: 36/345-498, 20/203-1709
e-mail: muzeumheves@gmail.com

Gy. Gömöri Ilona tagintézmény-vezető
Hevesi Helytörténeti- 

és Sakktörténeti Gyűjtemény
Kő Pál szobrászművész állandó kiállítása

Helytörténeti kalandozások 
a hevesi Múzeumban

Műveltségi vetélkedő 
a Magyar Kultúra Napján

Január 22-e a Magyar Kul-
túra Napja. 195 éve, 1823-
ban ezen a napon született 
meg nemzeti Himnuszunk 
Kölcsey Ferenc tollából. 

 Ezen évforduló előtt 
tisztelegve került meg-
rendezésre egy mű-
veltségi vetélkedő a 
hevesi Városi Könyv-

tár szervezésében. A csapatokat 
Göröcsné Orsó Ágnes könyv-
táros, a vetélkedő összeállítója 
- szellemi anyja - köszöntötte, 
amit Gyimesiné Gömöri Ilona 
– zsűri elnök - beszéde követett  
melyben élvezetesen, a gye-
rekekhez szólóan emlékezett 
Kölcsey Ferencre.

A már hagyománynak szá-
mító műveltségi vetélkedőn 13 
csapat vett részt, 7-10. osztá-
lyos tanulók, akik az Eötvös Jó-
zsef Református Oktatási Köz-
pontot (9 csapat), a Szent Gel-
lért Katolikus Általános Iskolát 
(2 csapat) és a Hevesi József 

AMI Körzeti Tagiskolát (2 csa-
pat) képviselték, csapatonként  
3-3 fővel.

A vetélkedő 10 fordulóból 
állt. A magyar szépirodalomi 
kérdések mellett általános mű-
veltségi,- földrajzi ismeretek, 
zenefelismerés, illetve „épüle-
tek, műalkotások” képfelismerés 
tarkította. A 8. fordulóban egy 
vaktérképen Magyarország me-
gyéit, megyeszékhelyeit kellett a 
diákoknak felismerni.  Az utol-
só, döntő kérdésben „nyomoz-
niuk” kellett a játékos kedvű di-
ákoknak egy „eltűnt nemzeti 

kincs” után. A helyes megfejtés 
után nyithatta ki a leggyorsab-
ban megfejtő csapat tagja azt a 
kóddal lezárt bőröndöt, melyben 
a Himnusz kézirata mellett egy 
kis meglepetés is várt rájuk.

A műveltségi vetélkedő he-
lyezettjei:

1. helyezett: Lyukasóra (EJ-
ROK) – Bóka Olívia, Kajdi 
Viktor, Szó András;

2. helyezett: Tudóstársaság 
(Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskola) – Fodor Anikó, Se-
bők Zsuzsanna, Horváth Bence 
József;

3. helyezett: Triumvirátus 
– EJROK (EJROK) - Lukács 
Emma, Pádár Klaudia, Fehér 
Balázs.

A zsűri tagjai Gyimesiné 
Gömöri Ilona (főmuzeológus), 
Szűcs László (igazgató), Gyó-
ni Katalin (könyvtáros) voltak.

Minden résztvevő emléklap-
pal és egy kis édességgel térhe-
tett haza. A dobogós csapatok 
tagjait pedig ajándékcsomag-
gal jutalmaztuk teljesítményü-
kért.

Nagyon kellemes hangulat-
ban telt a délelőtt, a diákok sós 
ropogtatnivalóval oldhatták fe-
szültségüket és meleg teával 
szomjukat.

A részvevők szép száma mu-
tatja a diákok lelkesedését és 
érdeklődését, reméljük hasonló 
létszámban találkozhatunk jö-
vőre is!

Ezúton is szeretnék minden 
résztvevőnek és szervezőnek 
gratulálni!

Gyóni Katalin könyvtáros
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Telt ház előtt, egy feledhe-
tetlen meglepetéskoncerttel 
köszöntötték az új esztendőt 
a hevesi fúvósok és a ma-
zsorettek.

A Hevesi Fúvós Együt-
tes ezúttal is fergete-
ges műsorral készült 
az újév első napjára, 
és sikerült is hatal-

mas meglepetést szerezniük kö-
zönségüknek. A fúvószenekar 
mellett a Hajdúböszörményi és 
a Hevesi Mazsorett Csoport csi-
nos táncosai is színpadra léptek.

A jelenlévőket Lövei János 
zenekarvezető üdvözölte, majd 
Sveiczer Sándor polgármes-
ter újévi köszöntőjét hallhat-
ta a közönség. Áldott, békés, 
eredményekben gazdag 2018-
as esztendőt kívánt Heves vá-
ros lakóinak Sveiczer Sándor, 
aki köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, akik kiemelt felada-
tuknak tekintik Heves város 
fejlődését és munkájukkal, biz-
tatásukkal hozzájárultak tele-
pülésünk gyarapodásához.

A Lövei János által veze-
tett együttes a mazsorettekkel 
együtt már hosszú ideje nagy-
sikerű, teltházas koncerttel üd-
vözli az új esztendőt a Művelő-
dési Ház színháztermében.

A titokban tartott ünnepi mű-
sorra most is nagyon készültek, 
és sikerül egy jó hangulatú est-
tel megnyitni a hevesiek 2018-
as évét.

A zenekar vezetője örömét 
fejezte ki, hogy ismét nagy 
publikum előtt játszhattak, s 
köszönetet mondott az önkor-
mányzatnak, valamint a Műve-
lődési Központ dolgozóinak az 

ingyenes koncert megszerve-
zésében nyújtott segítségért is.

– Az alkalomhoz méltó mó-
don természetesen komolyabb 
dallamokkal is készültünk, de 
megszólaltattunk egyebek mel-
lett olasz remekműveket, char-
lestont, szambát is – fogalma-
zott Lövei János.

A zenekar vezetője kiemelte 
még, produkcióikat a két meg-
hívott mazsorett együttes pör-
gős előadásai is színesítették. 
A közel két órás program során 
nagy sikerrel lépett fel a hevesi, 
valamint a hajdúböszörményi 
csoport is, akikkel a zenekar 
jó kapcsolatot ápol, sok közös 
előadáson vannak már túl.

Az újév köszöntésébe a közön-
ség is bekapcsolódott, állva, taps-
viharral gratuláltak az est sztárja-
inak, akik a hagyomány szerint 
idén is „elfújták” az óévet.

Nagy tisztelettel köszönjük 
a városvezetés nevében is ezt a 
színvonalas produkciót!

Újévi koncert a fúvószenekarral és mazsorettekkel 

Feledhetetlen este 
szambával és charlestonnal 

A Szent Karácsony pályázat 
csodaváró rajzaiból nyílt kiállítás 

Kovács István tavaly decem-
berben kétszer is ajándékkal ér-
kezett a Kerekerdő Óvoda ki-
csiny lakóihoz. Első alkalommal 
Makó Nándor alpolgármesterrel 
és Tóth Miklós képviselőtársával 
váltotta valóra az ovisok álmát. 
A támogatásukból összegyűlt 
összeget mosógépre, szárítógép-
re és multifunkciós nyomtatóra 
költötte az intézmény. Második 
látogatásakor törölközőket és ki-
festőt vitt a gyermekeknek, akik 
nagyon örültek a meglepetésnek, 
mert ezáltal lehetővé vált az el-
használódott régi cseréje a jó mi-
nőségű új törölközőkre. A gyere-
kek verssel és énekkel köszönték 
meg az ajándékokat.

A Mikulás jóbarátja üzenetet 
is vitt, a levélben ez állt. „Ked-
ves Gyerekek! Arra kérlek ben-
neteket, hogy színezzétek ki a ki-
festőket és rajzoljátok le a család 
karácsonyfáját! Amikor elkészül-
tetek, adjátok oda a rajzokat az 
óvó néniknek, akik elküldik majd 
a címemre. Januárban a legszebb 

rajzot készítő alkotó meglepetés-
ben részesül. Azt azonban még 
nem árulhatom el, hogy mi lesz 
a meglepetés, de annyi biztos, 
hogy olyan ajándékot kap, mely-
nek nagyon örülni fog.”

„Nagyon sok, szebbnél szebb 
rajz érkezett be, ezért úgy dön-
tött a Télapó, hogy minden 

gyermek megérdemel egy kis 
ajándékot, így mindenki kapott 
egy-egy vízfestéket, valamint 
az alkotásokat beküldő két cso-
portból kiválasztotta a legjobb 
rajzokat is. Az egyiket Pataki 
Eszter, a másikat Janosek Zen-
te készítette. A kisfiú ajándéka 
egy olyan autó volt, ami robot-
tá tud változni, a kislány pedig 
egy gyöngyfűzőt kapott, s mel-
lé egy táskát, amit ki lehet szí-
nezni” – tájékoztatta a Hevesi 
Híreket Kovács István képvise-
lő, aki hozzátette, hogy a nyá-
ron szeretne majd egy szabad-
téri, akadálypályás ügyességi 
versenyt szervezni az óvó né-
nikkel együtt.

Több, mint harminc intéz-
mény gyermekeinek közel 
kétezer alkotása érkezett be 
a Szent Karácsony Rajzpá-
lyázat 2017. évi felhívásá-
ra. A csodavárás pillanatait 
megörökítő gyermekrajzok 
egy öt éve kezdődött szép 
hagyomány fennmaradásá-
hoz járultak hozzá, melyet 
Szabó Zsolt államtitkár, a 
térség országgyűlési képvi-
selője kezdeményezett.

A
z ünnephez kapcso-
lódó rajzpályázatra 
a szervezők a térség 
óvodásainak és kisis-
kolásainak alkotásait 

várták. Az idei felhívás már az 
ötödik alkalommal kérte a tér-
ségben élő gyermekeket, hogy 
szívet melengető rajzaikkal 
szerezzenek örömet az idősek-
nek. Szabó Zsolt szándéka sze-
rint a pályázatra beérkező alko-
tásokkal az egyedül élő szépko-
rúak magányát szeretnék egy 
kicsit enyhíteni minden évben 
azzal, hogy ők is kapnak valami 
különleges, szeretettel készült 
ajándékot, hiszen lehet, hogy ez 
az egyetlen meglepetés, amiben 
karácsonykor részük van. S ha 
ez így van, akkor érdemes volt 
a kezdeményezést elindítani és 
hagyománnyá tenni.

– Mikor elindítottuk az ak-
ciót, mi sem gondoltunk arra, 
hogy ennyire sikeres lesz. Az 
első évek néhány száz rajza 
után most már közel kétezerről 
beszélhetünk. Köszönjük, hogy 
ennyire aktívak a gyerekek – 
fejtette ki a fővédnök, majd 
megköszönte a pedagógusok és 
a szervezők munkáját.

A Polgári Hatvanért Köz-
hasznú Alapítvány és a hevesi 
Csillagbojtár Kulturális Non-
profit Kft. november 17-ig 
várta az ünnep hangulatát és 
a csodavárás pillanatát tükrö-
ző rajzokat. A pályázat ünne-
pélyes eredményhirdetésére 
és a díjátadásra 2017. decem-
ber 20-án került sor a heve-

si Művelődési Központban, 
ahol Szabó Zsolt államtitkár 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd a két térségi védnök, Ma-
gyar Csilla Kisköre és Svei-
czer Sándor Heves polgármes-
tere, Ballagó Zoltán tankerü-
leti igazgató, valamint a Pol-
gári Hatvanért Alapítvánnyal 
társszervező Csillagbojtár Kft. 
vezetője, Halassy Csilla szob-
rászművész segítségével átad-
ta az elismeréseket a legszebb 
rajzok készítőinek.

2017-ben ötödik alkalommal 
hirdettek rajzpályázatot Szent 
Karácsony címmel a Hatvan 
és Heves térségében élő gyer-
mekek részére, hogy az általuk 
készített szebbnél szebb alkotá-
sokat azok is a fa alá tehessék, 
akiknek talán ez lesz az egyet-
len karácsonyi ajándékuk.

Idén közel kétezer rajz érke-
zett több, mint harminc iskolá-
ból, főként alsó tagozatosok ra-
gadtak rajzeszközt. A gyerekek 
írószercsomagot, Szabó Zsolt 
személyes köszönőlevelét, sza-

loncukrot és emléklapot kap-
tak.

Az elkészült alkotásokból 
a hagyományt követve min-
den esztendőben több kiállítást 
szerveznek, s első alkalommal 
a szentkaracsony.com webol-
dalon és Szent Karácsony Rajz-
pályázat Facebook oldalán is 
megtekinthetőek a gyermekek 
rajzai. A hatvani Grassalko-
vich-kastélyban és Hevesen is 
kiállítás nyílt az alkotásokból.

DÍJAZOTTAK:
1. osztály
Különdíj: Gecse Ferenc Armandó – 
Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános 
Iskola,
felkészítő: Csonka Erika
III. helyezett: Imre Viktória – Heve-
si József Általános Iskola Körzeti 
Tagiskolája- Heves,
felkészítő: Fehér Andrea
II. helyezett: Bécsi Mónika – Kis-
körei Vásárhelyi Pál Általános Is-
kola,
felkészítő: Csonka Erika
I. helyezett: Lólé Petra – Kiskörei 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola,
felkészítő: Csonka Erika

2. osztály
Különdíj: Sándor-Fekete Fanni – 
Hevesi József Általános Iskola 
Körzeti Tagiskolája – Heves,
felkészítő: Nagyné Szórád Katalin
III. helyezett: Góbor Hanna – Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola 
Boconádi Tagiskolája – Boconád,
felkészítő: Góborné Juhász Ildikó
II. helyezett: Penti Gábor – Kiskö-
rei Vásárhelyi Pál Általános Iskola,
felkészítő: Csontos Lászlóné
I.helyezett: Kovalcsik Réka – Szent 
Gellért Katolikus Általános Isko-
la Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolá-
ja, Tarnaszentmiklósi telephelye – 
Tarnaszentmiklós,
felkészítő: Szabari Zoltán

3. osztály
Különdíj: Tóth Janka – Hevesi Jó-
zsef Általános Iskola Körzeti Tagis-
kolája – Heves,
felkészítő: Balázsné Magyar Szilvia
III. helyezett: Kundráth Kiara Petra 
– Szent Gellért Katolikus Általános 
Iskola Boconádi Tagiskolája – Bo-
conád,
felkészítő: Kovács László
II. helyezett: Bíró Luca – Heve-
si József Általános Iskola Körzeti 
Tagiskolája- Heves,
felkészítő: Marsiné Tóth Henrietta
I.helyezett: Bozó Zorka – Kiskörei 
Vásárhelyi Pál Általános Iskola,
felkészítő: Bacsu Miklósné

4. osztály
Különdíj: Balogh Attila – Hevesi Jó-
zsef Általános Iskola – Heves,
felkészítő: Óbrcián Zsoltné
III. helyezett: Lőrincz Renáta – Tar-
namérai Általános Iskola, Tarna-
méra,
felkészítő: Dobi Jánosné
II. helyezett: Kis Bálint – Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola 
– Heves,
felkészítő: Szabari Zoltán
I.helyezett: Nász Janka – Szent 
Gellért Katolikus Általános Iskola 
Pélyi Petőfi Sándor Tagiskolája – 
Pély,
felkészítő: Kovács László

A
z iskola szakképzé-
sért felelős igazga-
tóhelyetteseként sok 
éve dolgozik a hátrá-
nyos helyzetű hevesi 

térségben folyó szakmai képzés 
megtartásáért, fejlesztéséért. 
Jó kapcsolatot ápolva együtt-
működik a térség gazdasági 
szereplőivel és a kamarával az 
utánpótlás nevelés biztosításá-
ban, a gyerekek felzárkóztatá-
sában és szakmai pályára állí-
tásában.

2016 augusztusában „He-
ves Város Közszolgálatáért” 
kitüntető díjat vehetett át He-
ves város polgármesterétől a 

középfokú oktatás szakterü-
letén Szilákné Balajti Katalin, 
aki 1989. május 1. óta dolgo-
zik az Eötvös József Középis-
kolában, 2007 óta a szakkép-

zésért felelős igazgatóhelyet-
tesként. 

2011-ben közoktatási veze-
tő diplomát szerzett, s emellett 
számos továbbképzésen is részt 

vett. Tevékenységi köréből adó-
dóan rendkívül sok feladatot lát 
el, a nappali rendszerű szakkép-
zés mellett hozzátartozik a fel-
nőttképzés koordinálása is. Szí-
vügyének tekinti a szakképzést, 
az utóbbi időben megvalósult 
műhelyfejlesztések, az oktatási 
kínálat bővítése nagymértékben 
odafigyelő munkájának köszön-
hető. Munkájában maximalista, 
mind önmagával, mind kollégái-
val szemben. Munkatársai és ta-
nítványai szeretik és tisztelik kö-
vetkezetes és emberséges, min-
denre odafigyelő munkájáért.

Szakmai tanárként is sikere-
ket könyvelhet el, amit a 2017. 
évi Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny eredménye is mutat, az 
általa felkészített női szabó ta-
nítványa országosan 9. helye-
zést ért el.

Kamarai díjat vehetett át az EJROK 
szakképzésért felelős igazgatóhelyettese

Szilákné Balajti Katalin 2016-ban a „Heves Város 
Közszolgálatáért” díj átvételekor

2018. január 11-én Egerben rendezték meg a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara Gazdasági Évnyitóját. A rendezvényen több kamarai díj átadására is sor került. 
Heves Megyei Szakképzési Díjban részesült Szilákné Balajti Katalin az Eötvös József 
Református Oktatási Központ igazgatóhelyettese.

„Kampány a Fiatalokért”

Fiatalok 
vállalkozóvá válása 

Tájékoztató február 9-én

A KÖNYVTÁR  
minden évszakban VÁR!

3.000.000 Ft-os vissza nem 
térítendő támogatásban ré-
szesülsz, ha vállalkozást ala-
pítasz!

A lentiekkel kapcsolatos 
tájékoztató rendezvénysoro-
zat hevesi helyszíne és idő-
pontja 2018.02.09. 18:00 
az alábbi oldalon érhető el:  
https://www.facebook.com/
events/135870513884500/

Pályázat neve: Fiatalok 
vállalkozóvá válása

A pályázati konstrukció cél-
ja a célcsoportba tartozók gaz-
dasági aktivitásának növelésé-
hez, munkaerő-piacra történő 
belépéséhez, valamint a vál-
lalkozás-indításhoz és műkö-
déshez szükséges kompetenci-
ák elsajátításának segítése.

Támogatási összeg: min. 
2.000.000 Ft – max. 3.000.000 
Ft, mely vissza nem térítendő. 
Ebből a pályázat elnyerését kö-
vetően 50%-os előleg lehívható.

Hozzájárulás: 10%-os önrész

Ki pályázhat?
• 18-25 év közötti, Ifjúsági 

Garancia programba regiszt-
rált álláskereső fiatal

• 25-30 év közötti Regiszt-
rált álláskereső

• Vidéki állandó vagy ide-
iglenes lakcím

• Nem nappali tagozatos 
hallgató

• Nem többségi vagy nem 

egyedüli tulajdonosa meglé-
vő vállalkozásnak, nem tiszt-
ségviselő

Támogatási összeg be-
nyújtásának feltétele:

• Fenti kritériumoknak tör-
ténő megfelelés.

• Térítésmentes vállalkozá-
si képzés elvégzése, melynek 
keretében tanácsadásban ré-
szesülnek. Ez hatékonyan se-
gíti a sikeres vállalkozás elin-
dítását és vezetését.

• Elfogadott üzleti terv: a 
sikeres üzleti tervet összeál-
lító fiatalok, akik a program 
keretében megkapják üzleti 
tervük jóváhagyását, majd a 
pályázat „B” komponensének 
keretében 3 millió Ft vissza 
nem térítendő támogatásban 
részesülhetnek, amit vállalko-
zásuk indításához használhat-
nak fel.

• Cégalapítás.
• Pályázat benyújtása.

Pályázat keretében a tá-
mogatási keret az alábbiak-
ra fordítható:

• munkabér, járulékok
• bérleti díj
• anyagköltség
• marketing kiadás
• eszközbeszerzés
• tanácsadás
• piacra jutás

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk február 9-én, 18 
órakor a a hevesi Művelődési 
Központban!

TISZTELT OLVASÓ!
Ezúton szeretném tájékoztatni 
önt, hogy városunkban van egy 
hely, van egy intézmény, ami az 
év minden munkanapján (néha 
azokon is túl) sokrétű szolgálta-
tásaival várja az érdeklődő olva-
sókat, információra éhes gyere-
keket, felnőtteket. 

Igen! Jól gondolja! Ez a 
könyvtár, ami nem csupán a 
könyvek tára. Lehet itt kölcsö-
nözni, újságot olvasgatni, bará-
tokkal csevegni, más könyvtárak 
szolgáltatásait igénybe venni, 
interneten szörfözni, nyomtatni 
(színesben is), fénymásolni, fa-
xot küldeni, közhasznú informá-
ciókat gyűjteni, rendezvényeken 
részt venni, könyvtári órákat tar-
tani…

Lassan véget ér a tél, ezért 
szeretném bemutatni a téli 
könyvtári programok közül a 
helytörténeti vetélkedőt és a téli 
gyermekkönyv-hét eseményeit. 

„Itthon, otthon vagy!” címmel 
a Márton naphoz kapcsolódóan 
2017. november 9-én délelőtt 
került sor a helytörténeti vetél-
kedőre. 

A résztvevők 7–10. osztályos 
tanulók voltak, akik az EJROK (6 
csapat), a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola (3 csapat), va-
lamint a Hevesi József Általános 
Iskola, és AMI Körzeti Tagiskolá-
ja (2 csapat) 3-3 fős csapataival 
képviselték intézményüket.

A vetélkedő 9 fordulóból állt 
és igyekezett változatos formá-
ban megmérni a kis „Lokálpat-
rióták” tudását.

A vetélkedő mindenkori célja, 
hogy a jövő nemzedéke, váro-
sunk diákjai minél jobban meg-
ismerjék Heves múltját, mert a 
szűkebb szülőföld ismerete ma-
gabiztosabbá teszi az embert a 
világban.

A 9 fordulós megméretteté-
sen a pontozásos értékelés alap-
ján a következő eredmény szü-
letett:

1. helyezettek lettek az EJ-
ROK 7/a. osztályosai; Sebők Tí-
mea, Szó András és Zombori Lili.

2. helyezést a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola 8. 
osztályosai; Fodor Anikó, Sebők 
Zsuzsanna és Visnyóczki Zsom-
bor érték el.

3. helyezettek pedig az EJ-
ROK  10/a. osztályos  tanulói let-
tek; Jakab Martin, Virág Éva és 
Nagy István.

A zsűri – Gyimesiné Gömö-
ri Ilona, Szűcs László és Szóné 
Kovács Márta – minden résztve-
vőt emléklapban és ajándékban 
részesített.

Karácsonyi készülődés, ün-
nepi ráhangolódás volt közép-
pontban a téli gyermekkönyv-hét 
programjaiban.

2017. december első heté-
ben - amikor a második gyer-
tyát, a remény jelképét is megy-
gyújtottuk az adventi koszorún 

– ezekre a napokra esett a gyer-
mekek könyves ünnepe. Az ad-
venti időszak közepén jártunk, 
mindenki a karácsonyra készült. 
A Városi Könyvtárban a téli gyer-
mekkönyv-hét két napján közel 
háromszáz kreatív gyermekkéz 
szorgoskodott a kézműves fog-
lalkozásokon.

Díszíthettek mézeskalácsot, 
készíthettek angyalkás kará-
csonyfadíszt és ajándékdobozt. 

A régi karácsonyok hangu-
latát idézve a könyvtárosok diát 
vetítettek, illetve a mesekuckó-
ban mesét olvastak a kis érdek-
lődőknek.

Távozáskor minden kisgyer-
mek kapott egy karácsonyi re-
ceptkönyvecskét, amelyből kis 
szülői segítséggel akár még a 
karácsonyi menü is összeállít-
ható.

Igyekeztünk olyan fahéjillatú, 
forróteás hangulatot teremteni, 
ami valóban segített lelkiekben 
is felkészülni a közelgő ünnepre.

Ráadásként küldtünk egy kis 
verset kicsiknek és nagyoknak, 
amit akkor karácsonyi üdvözlet-
nek szántunk, de kívánom, hogy 
ezek a sorok hassák át minden-
napjaikat!

Egy ölelést, minden bánatra…
Egy mosolyt minden könny-
cseppre…
Egy álmot, minden csalódásra…
Megkönnyebbülést, minden fáj-
dalomra…

(Benkő Gabriella: 
Ezt kérem mindenki 

számára Karácsonyra!)

Könyvtár: 
Heves, Erzsébet tér 8.
Nyitva:  H-K-Sz: 9-17 óra, 

Cs: 13-17 óra P: 9-17 óra és 
Szombaton 8-12 óra között

Elérhetőségeink: 
vkheves@gmail.com
tel/fax: 0636-345-492
mobil: 0620-267-7436

Mindenkit szeretettel várunk! 
Vegye igénybe szolgáltatásain-
kat! 

Olvasson, mert olvasni jó…!

Szóné Kovács Márta 
intézményvezető

Díjazta a Mikulás a legszebb karácsonyfákról készült rajzokat 

A Hevesi Fúvószenekar 
mellett a Hajdúböszörményi és 

a Hevesi Mazsorett 
Csoport csinos táncosai is 

színpadra léptek

Szabó Zsolt szándéka szerint a pályázatra 
beérkező alkotásokkal az egyedül élő szépkorúak 

magányát szeretnék minden évben enyhíteni

A könyvtár sokrétű 
szolgáltatásaival várja az érdeklődőket

A legszebb rajzot Pataki Eszter és Janosek Zente készítette
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Anyakönyvi hírek

2017 novemberében és decemberében születtek: 
Holló Tamás - An.: Éliás Adrienn, Honvéd utca          
Horváth Éva - An.: Horváth Éva, Kodály Zoltán utca      
Szük Szabina - An.: Takács Edina, Ősz Utca                 
Demeter Robin Dávid - An.: Paksi Éva, Bródy Sándor utca        
Tóth Odett - An.: Pohánka Edina, Hevesi József utca       
Molnár Ferenc - An.: Lólé Sabrina, Szél utca                
Kovács Anna - An.: Rácz Noémi, Vásártér utca            
Fenyves Bence - An.: Veres Katalin, Básthy Utca             
Kecskés Csongor Bálint - An.: Szombati Nikolett, Felvidéki utca          
Molnár Ádám Noel - An.: Molnár Ramóna, Kodály Zoltán utca      
Váradi Regina - An.: Németi Nóra, Batthyány út             
Frisch Linda - An.: Holló Andrea, Bem József utca         
Ferencz Zoé - An.: Ragovics Annamária, Szerelem Alfréd út       
Molnár Petra - An.: Molnár Petra, Újvidéki utca           
Sztanek Donát Levente - An.: Mezei Réka, Damjanich János utca     
Kállai Amira Kiara - An.: Kállai Amanda, Arany János utca       
Veréb Kornél - An.: Valyon Szilvia, Batthyány út            
Balog Boglárka Szandra - An.: Pozák Szandra, Csárda utca              
Suha Richárd - An.: Suha Nikolett, Dankó István utca        
Aladzsity Péter - An.: Pásztor Judit, Budai Nagy Antal utca    
Kiss Martin - An.: Tuza Judit, Álmos utca              
Novák Gergő - An.: Sári Natália, Básthy utca              
Nagy Szebasztián Leonárdó - An.: Molnár Klaudia, Asztag utca              

Elhunytak:
Nagy Istvánné (1932) Deák Ferenc utca, Lászka Zsigmondné (1928) 
Apponyi Albert utca, Molnár Andrásné (1932) Fő út, Szigili János 
(1934) Kolozsvári utca, Gyurkó Zoltán (1955) Fő út, Ollári Józsefné 
(1936) Gárdonyi Géza utca, Nagy Jánosné (1926) Fő út, Gulyás Jó-
zsef (1938) Kolozsvári utca, Marosi József (1939) Ady Endre utca, 
Turcsányi József (1959) Batthyány út, Kis Sándorné (1938) Fő út, 
Sári Miklósné (1942) Holló utca, Tóth István (1926) Akác utca, Nagy 
Andrásné (1927) Erdélyi utca, Pataki József (1966) Fő út, Laboda 
László (1933) Erkel Ferenc utca, Holló Józsefné (1933) Hősök tere, 
Vas József (1954) Orgona utca, Balik József (1936) Pacsirta utca, 
Sallai Károlyné (1951) Fő út, Kovács Jánosné (1931) Fő út, Vona 
László (1936) Béke utca, Lakatos Imre (1957) Bernáthegy, Turó 
Miklósné (1938) Dankó István utca, Patkovics József (1940) Ady 
Endre utca, Nagy Tamás (1960) Széchenyi István utca, Gacsal Bálint 
(1941) Fő út, Szabó Jánosné (1942) Bem József utca, Szombati 
György (1946) Május 1. utca, Kiss József (1959) Bethlen Gábor 
utca, Magyar Sándor (1930) Erkel Ferenc utca

1. Hány kategóriában díjazták az idén Heves legjobb sportolóit?

    ..............................................................................................
2. Melyik cég működteti jelenleg a hevesi betonüzemet?

    ..............................................................................................
3. Mi a legfontosabb prioritás a 2018. évi költségvetés megter-
vezésekor?

    ..............................................................................................
4. Milyen előadással készül a Hevesi Blaha Színkör a Színházi 
Világnapra?

    ..............................................................................................
5. Melyik két óvodás rajzolta le legszebben a család karácsony-
fáját?

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

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

Beküldési határidő: 2018. február 20.
Előző számunk nyertese: 

Sári Lászlóné, Heves, Munkácsy út 5. 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 első keddi napján 17.00 órától 
a hivatalban vagy telefonon, előre egyeztetés formájában 
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

Február 9. (péntek) 14:30 
A Körzeti Tagiskola Farsangi Bálja
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Február 10. (szombat) 14:00-20:00 
A Szent Gellért Általános Iskola Farsangja
Helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola

Február 10.  (szombat) 
Hanyi Travel Hevesi SE-Kazincbarcikai KSE férfi kézi-
labda mérkőzés (Ifi 16:00, Felnőtt 18:00)
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Február 11. (vasárnap) 18:00 
A miniszter félrelép c. bohózat a Bánfalvy Stúdió 
2017 művészeinek előadásában.
Helyszín: Művelődési Központ

Február 16. (péntek) 16:00 
A Zeneiskola Farsangja
Helyszín: Művelődési Központ 

Február 16. (péntek) 18:00 
IGE-N Klub – Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben 
című verse nyomán a beszélgetést vezeti: Együd László
Helyszín: Csillagbojtár Székház

Február 17. (szombat) 14:00-18:00 
Csoda-Vár XIX. Ovi Farsang 
Helyszín: Szent Gellért Katolikus Iskola tornaterme

Február 18.  (vasárnap) 
Juventus-Panoráma Heves-Salgótarjáni Strandépítők 
női kézilabda mérkőzés (Ifi 16:00, Felnőtt 18:00)
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Február 23. (péntek) 14:00-18:00 
A Heves József Általános Iskola Farsangja
Helyszín: Művelődési Központ

Február 23. (péntek) 17:00 
LÉLEKEMELŐ TALÁLKOZÁSOK programsorozat - dr. 
Lengyel Gyula erdőtelki plébános „Szembenézés ön-
magunkkal” című előadása
Helyszín: Csillagbojtár Székház

Február 24. (szombat) 14:00 
Városi Jelmezverseny. Helyszín: Művelődési Központ

Február 24. (szombat) 
Hanyi Travel Hevesi SE-Füzesabony SC férfi kézilabda 
mérkőzés (Ifi 16:00, Felnőtt 18:00)
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Február 25. (vasárnap) 
Mega játszóház  
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Február 25. (vasárnap) 14:00 
Városi Bowling Bajnokság II. Forduló 
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Március 3. (szombat) 
Morzsák Amatőr Teremlabdarúgó Kupa
Helyszín: Heves Városi Sport-és Rendezvénycsarnok

Március 3. (szombat) 19:00 
A Kerekerdő Óvoda Jótékonysági Bálja
Belépő: 4.500,- Ft
Helyszín: Művelődési Központ

Március 10. (szombat) 
U13 Lány Kézilabda Forduló
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Március 10. (szombat) 
Juventus-Panoráma Heves-Esztergomi Vitézek RAFC 
női kézilabda mérkőzés
(Felnőtt 16:00, Ifi 18:00)
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Március 11. (vasárnap) 
Hanyi Travel Hevesi SE- Fehérgyarmati VSE férfi ké-
zilabda mérkőzés
(Ifi 16:00, Felnőtt 18:00)
Helyszín: Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok

Március 15. (csütörtök) 
Ünnepi megemlékezés a Múzeumnál

Március 21. (szerda) 14:30 
Víz világnapi kiállítás megnyitó
Helyszín: Művelődési Központ

Március 22. (csütörtök) 
Megyei Kórusfesztivál
Helyszín: Művelődési Központ

Március 24. (szombat) 18:00 
Színházi Világnap
Othello Gyulaházán - A Hevesi Blaha Színkör előadásában
Helyszín: Művelődési Központ

Március 24. (szombat) 
Hanyi Travel Hevesi SE-Nádudvari ASK férfi kézilabda 
mérkőzés
(Ifi 16:00, Felnőtt 18:00)
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Március 25. (vasárnap) 14:00 
Városi Bowling Bajnokság III. Forduló
Helyszín: Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok

Programajánló

IV. évfolyam, 1. szám  2018. február

Kiadja: 
Heves Média Nonprofit Kft.

Felelős kiadó: 
Heves Média Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, hevesmedia@gmail.com, 
3360 Heves Deák Ferenc út 62. 
Telefonszám: 20/215-3436

Főszerkesztő: 
Balogh Margó 

a Heves Média Nonprofit Kft. 
szakmai vezetője 

e-mail: hevesmedia@gmail.com 

Lapszerkesztő: 
Balogh Margó

Korrektor: Tóth Rita

Írók: Balogh Margó, 
Forgács Ágnes, Pintér Zsuzsanna, 

Tervezőszerkesztő: Bori Kitti
Grafikus: Janosek Zsolt

Fotó: Jakab Tibor

A szerkesztőség címe: 
3360 Heves Deák Ferenc út 62. 
Telefonszám: 20/211-50-88

E-mail címe: 
hevesihirportal@gmail.com

Hirdetésfelvétel: 
20/211-50-88

Megjelenik: 
havonta, 4000 példányban

Nyomda: Lapcom Zrt.
Terjeszti: Heves Média Nonprofit Kft. 

Terjesztés: ingyenesen terjesztve 
Heves városában

Együttműködő partnerek: 
www.hevesihirportal.hu, 

Facebook/Hevesi Hírportál, 
Rádió 1 Heves FM 93.7,

HO TV, www.hatvanonline.hu

Hevesi Hírek
HEVES VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
LAPJA

Feledhetetlen karácsonyi kon-
certtel ajándékozták meg a he-
vesieket és a környékbelieket 
a Zeneiskola tanárai és növen-
dékei, valamint a Keresztelő 
Szent János Kórus. A Művelő-
dési Központban családtagok, 
ismerősök és a zeneszerető kö-
zönség köszöntötték együtt a 
karácsonyt.

Az intézmény a program 
megszervezésével régi hagyo-
mányát vitte tovább, a felcsen-
dülő dallamokkal szeretetet, bé-
két és egy kis nyugalmat közve-
títve. A hangverseny repertoárja 
színes és változatos szerzemé-
nyeket kínált, a klasszikustól a 
könnyedebb művekig.

A tanítványok közül a kiseb-
bek és az évek óta hangszeren 
tanuló nagyok is színpadra lép-
tek, ahol lehetőségük volt be-
mutatni, mit tanultak az elmúlt 
időszakban, és azt, hogy a te-
hetség mellett a rengeteg gya-
korlás is meghozza gyümöl-
csét. A közönség nagy tapssal 
jutalmazta a zenei talentummal 
bőven megáldott gyermekeket 
és a művészetet magas fokon 
művelő tanáraikat.

A koncertet a gyermekek kó-
rusának fellépése zárta, megha-
tó pillanatokat szerezve szüle-
iknek és minden jelenlévőnek. 
Köszönjük ezt a színvonalas 
ünnepi estet!

Az iskolagyümölcs beszál-
lítója, a Gyöngyfrucht Kft. 
idén is hirdetett rajzpályá-
zatot 1-6. osztályos gyere-
keknek “A népmesék almá-
ja” címmel. A felhívásra a 
megye 104 iskolájából 1400 
rajz érkezett.

A Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskolából a 
3-4. osztályos korcsoport-
ban Krisztián Dóra 3.b. osz-
tályos tanuló 3. helyezést 
ért el.

A rajzokat az iskolák és 
korosztályok szerint a face-
book-on albumokba rendez-
ték. Az oldal az Iskolagyü-
mölcs Gyöngyfrucht Kft. cí-
men elérhető.

Gratulálunk!

Száznégy iskola 
1400 rajzából egy 
hevesi dobogós 

helyezés született

Ünnepi dallamok csendültek 
fel karácsony előtt 
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A Heves Városi Sport-és Ren-
dezvénycsarnok küzdőterén ta-
lálkoztak egymással a Terem-
labdarúgó Szilveszter Kupa 
csapatai az év utolsó előtti nap-
ján. A sporteseményen két cso-
portban 8 csapat búcsúztatta 
együtt az óévet.

Az A csoportban a Latin Lo-
vers, Grund FC, Bőregerek és 
Tenk, a B csoportban pedig 
a Be-Véd FC, Heves Megyei 
Játékvezetők Válogatott, Me-
texcom Kft. és a Jászszentand-
rási Öregfiúk léptek pályára. 
Mindkét csoportban 1×20 per-
ces mérkőzések során derült ki, 
melyik 2 csapat jut tovább.

Az A csoportból a Latin Lo-
vers és a Grund FC csapata, 
míg a B csoportból a Be-Véd 
FC, Heves Megyei Játékveze-
tők Válogatott gárdája kapott 
újabb lehetőséget a bizonyítás-
ra a döntőben.

Az izgalmas mérkőzések 
eredményei az alábbiak:

1. helyezett: Latin Lovers 
csapata

2. helyezett: Grund FC csa-
pata

3. helyezett: BE-VÉD FC 
csapata

A legjobb mezőnyjátékos: 
Galó Kristóf

A legjobb Kapus: Pásztor 
Kornél

Gólkirály: Betenbuk Zsolt
A csapatok teljesítményét – a 

támogatók jóvoltából – üveg-
díjjal, oklevéllel, terembérlet-
tel, és egy üveg pezsgővel ju-
talmazták. A díjakat és az aján-
dékokat Pallagi Flóra, a Sport-
csarnok rendezvényszervezője 
adta át.

A Kupa támogatói: Heves 
Város Önkormányzata, Heva 
Kft., Heves Média Nonprofit 
Kft, Pizza 6 & Gyros Bar, Trió 
Irodaszer Kft., Bartus Ferenc 
mentőápoló

Gratulálunk a győztesek-
nek és köszönjük a „Szilvesz-
ter Kupa” támogatóinak, hogy 
felajánlásaikkal hozzájárultak a 
rendezvény sikeréhez!

A Magyar Atlétikai Szövet-
ség december 15-én rendezte 
meg atlétikai gáláját, amelyen 
a 2017-ben legjobban szerepelt 
magyar atlétákat és edzőiket dí-
jazták. Idén nyáron Kenya volt 
a házigazdája az U18 Világbaj-
nokságnak, ám az ország belpo-
litikai helyzete miatt a szövet-
ség úgy döntött, hogy a korosz-
tályos magyar válogatott távol 
marad a seregszemlétől.

Péntek este azonban a 
sportági szövetség elisme-
rést adott át az Ikarus BSE 
színeiben versenyző hevesi 
Kovács Lászlónak, aki súly-
lökésben több alkalommal 
is teljesítette a VB kikülde-
tési szintjét. A rendezvényre 
meghívást kapott többszörös 
országos bajnokunk edzője, 
Kovács Gyula is. 

Megyeri István

Alig egy héttel a nyíregyházi évadnyitó verseny után, öt he-
vesi súlylökő január 20-án ismét dobókörbe lépett, ezúttal 
a Budapest Bajnokságon. Valamennyien szépítettek a múlt 
vasárnapi eredményükön, ketten egyéni csúcsot is javítot-
tak, és ketten felállhattak a dobogó legfelső fokára.

Az ifjúsági korosztályú atlé-
táink közül Előházi Dániel és 
Somodi Bálint képviselte vá-
rosunkat. Dani  13,71 méterre 
lökte a szert és ezzel a hatodik 
helyen végzett. Bálint úgyszin-
tén átadta a múltnak az egyhe-
tes rekordját: ezúttal 14,19 mé-
tert ért el, amellyel a negyedik 
helyet sikerült megszereznie.

A juniorok között Kovács 
László az idei második viada-
lán is magabiztosan verseny-
zett: ezúttal 16,99 métert telje-
sített. Ezzel is „simán” aranyér-
mes lett.

A felnőtt mezőnyben két he-
vesi atléta indult. Holló Hen-
rik (egyébként még csak U23 
korosztályú) 13,02 métert lö-
kött, és ezzel a nyolcadik helyet 
szerezte meg. Ugyanitt, a már 

ténylegesen felnőtt korosztályú 
Detrik Balázs 16,30 méteres lö-
kése elég volt a győzelemhez.

Az öt atlétánk két egyéni 
csúcsot és két aranyérmet ért el, 
tovább folytatva az idei sikeres 
szereplést. Gratulálunk!

Megyeri István

A Latin Lovers lett 
a Szilveszter Kupa győztese

Futballtornán emlékeztek 
az 5 éves Hanna édesapjára

Elorozta a Nuts 
a vándorserleget

Labdarúgó torna megrendezé-
sével emlékeztek 2018. január 
13-án Szabo Dániel Leventére 
Hevesen. A program szervezője 
a tavaly május 30-án hajnalban 
autóbalesetet szenvedett fiatal-
ember családja volt.  

Az elvesztett testvér, gyer-
mek, apa hiányát semmi nem 
pótolja, de alakjának felidézé-
sére összegyűltek az egykori 
csapattársak, a sportkedvelők, 
és mindazok, akik ismerték és 
szerették, akik úgy gondolták, 
hogy jelenlétükkel és játékukkal 
rá emlékeznek.

Az emléktornára 9 csapat 
jelentkezett. Nagy részük heve-
si és környékbeli játékosokból 
állt, de volt egy „idegen” csapat 
is. Az egész napos rendezvényt 
szombaton reggel Szabo Róbert 
nyitotta meg.

A csapatok délelőtti és dél-
utáni csoportban mérkőztek 
meg egymással. Első helyezett 
a Korsós Team csapata lett, 
akik a megszerzett vándorser-
leg mellett 200.000 Ft pénzdíj-

ban is részesültek. Az ő színei-
ket erősítette a tornán a legjobb 
játékos címet kiérdemlő Bíró 
Ábel. Második helyen a felső-
tárkányiak végeztek, az ő játé-
kuk 100.000 Ft jutalmat jelen-
tett. A dobogó harmadik foká-
ra a Nuts Grill & Wine csapata 
állhatott, akik pénzdíjban ugyan 
nem részesültek, de nem lehet-
tek szomorúak, hiszen a legjobb 
kapus Lulu, valamint a gólkirály 
Besenyei Ferenc az ő gárdájuk-
ból került ki!

A délután folyamán a Hevesi 
LSC U10-es játékosai is bizo-
nyíthattak a szurkolók, valamint 
szüleik előtt. A döntő előtt Szabo 
Dániel Levente kislánya, Szabo 
Vivien Hanna büszkén sorsolta 
ki a nézők között a család által 
felajánlott ajándékokat, és adta 
át a szerencsés nyerteseknek. 
Az 5 éves Hannát ezentúl a min-
den évben megrendezett futball-
torna emlékezteti majd az édes-
apjával a Heves Városi Sport- és 
Rendezvénycsarnokban eltöltött 
napokra.

A legjobbak az idén is birtokba 
vették a Heves Városi Sport- 
és Rendezvénycsarnok küz-
dőterét 2018. január 6-án, az 
Újévi Teremlabdarúgó Kupán.

A Mikulás Kupa és a Szil-
veszter Kupa dobogósai vívtak 
csatát egymással, hogy kiderül-
jön, ki volt a 2017. év legjobb 
csapatata Heves városában. Az 
évadzáró és egyben évadnyitó 
Újévi Kupán a legkiválóbb csa-
patok közül is csak egy marad-
hatott, aki hazavihette a vándor-
serleget. A bajnokok egy évig 
birtokolják a „leg-leg” címet.

A díjakat Heves Város pol-
gármestere adta át.

Résztvevő csapatok: 
Nuts, Grund FC, BHB 2000 

Kft., Egy Gólt SE, Latin Lo-
vers és a Be-Véd FC

Végeredmény:
I. helyezett: Nuts,
II. helyezett: BHB 2000 Kft.
III. helyezett: Latin Lovers
Gólkirály: 
Besenyei Ferenc
Legjobb mezőnyjátékos: 
Pusoma Patrik
Legjobb kapus: 
Pásztor Kornél

Nyíregyháza-Nyílt Fedett Pályás Ser-
dülő és Újonc Atlétikai Verseny: Sok 
éves hagyomány már, hogy a hevesi at-
léták Nyíregyházán kezdik meg a ver-
senyévadot, a január közepén megren-
dezésre kerülő fedett pályás versenyen. 
Így volt ez idén is. Tizennégy atlétából, 
tizenegyen értek el egyéni csúcsot.

B
ár a viadalon csak az újonc és a 
serdülő korosztályú atlétáknál 
hirdetnek hivatalos eredményt, 
de az idősebb korosztályok ered-
ménye is fontos, hiszen ezen a 

viadalon derül ki: hogyan sikerült a téli fel-
készülés?

Az egyetlen, nem súlylökésben indult at-
létánk Kovács Janka volt, aki 300 méteres 
síkfutásban állt rajthoz. Ebben a számban 
Janka aranyérmes lett.

Az újonc korosztályú súlylökő fiúk kö-
zött három hevesi atléta lépett előbb a do-
bókörbe, majd pedig a dobogóra. Kovács 
Kristóf új egyéni csúcsot jelentő 9,75 mé-
teres lökéssel lett bronzérmes. Szépen mu-
tatkozott be Csintalan Dániel, aki remek, 
10,92 méteres, szintén egyéni csúccsal lett 
ezüstérmes. A versenyszám bajnoka pedig 
szintén a „mi fiunk” lett: Barta Zoltán 11,60 
méteres, úgyszintén egyéni rekordot jelen-
tő lökéssel.

Versenyzőink teljesítményével Kovács 
Gyula edző is maximálisan elégedett volt; 
véleménye szerint ezekkel az eredmények-
kel mindhárom atlétánknak esélye lehet a 
nyolcas döntőre az országos bajnokságon, 
Zoli pedig akár érmet is nyerhet.

A serdülő korosztályban két súlylökő 
lány versenyzőnk indult. Szabó Luca tavaly 
még újonc korosztályúként versenyzett. 
Most 10,26 méteres, egyéni csúccsal mutat-
kozott be, és ezzel a teljesítménnyel ezüst-

érmes lett. Ugyanitt, az egy évvel idősebb 
Novák Enikő szintén megjavította az egyéni 
legjobbját: 10,40 méteres eredménnyel ő lett 
a versenyszám aranyérmese.

Ugyanebben a korosztályban két fiú ver-
senyzőnk is indult. Nem a súlylökés volt, 
és nem is ez lesz Megyeri Dávid fő ver-
senyszáma, így a verseny elsősorban szint-
felmérés volt neki, ami jól sikerült.  11,53 
méteres egyéni csúccsal a negyedik helyen 
végzett. Balog Márton 13,13 méterrel ért el 
egyéni rekordot, amivel most ezüstérmes 
tudott lenni.

Az ifjúsági korosztályú lányok között 
Gulyás Johanna állt rajthoz. Neki sem a 
súlylökés az első számú versenye, de ez 
nem akadályozta meg abban, hogy „laza” 
11,94 méteres eredménnyel az első helyen 
végezzen.

A fiúk között Előházi Dániel és Somodi 
Bálint állt rajthoz ebben a korosztályban. 
Dani egyéni csúcsot ért el, 13,32 méteres 
lökése a második helyet jelentette számá-

ra. Bálint előzte meg őt, aki szintén egyéni 
rekordot teljesített: 14,11 méterrel ő lett a 
versenyszám első helyezettje.

Ezen a viadalon mutatkozott be először a 
juniorok között Kovács László, és nyugod-
tan mondhatjuk, ennél jobban nem is kezd-
hetett volna: 17,08 méteres egyéni csúcsot 
jelentő lökésével az első helyen végzett.

Holló Henrik utánpótlás korúként a fel-
nőttek között állt rajthoz. 12,86 métert 
ért el, és ezzel a hetedik helyen végzett. 
Ugyanitt Detrik Balázs, a hevesi csapat 
„korelnöke” is rajthoz állt. Neki 15,99 mé-
tert sikerült löknie, és ezzel a verseny má-
sodik helyén végzett.

Gratulálunk a versenyzőknek, és Kovács 
Gyula edzőnek! Az utazáshoz Kis István, 
Boconád polgármestere, valamint Őzse Ist-
ván egyéni vállalkozó nyújtott segítséget.

Nem túlzás kijelenteni: remek kezdés, 
bízunk a hasonló folytatásban!

Forrás és fotó: Megyeri István

Kiváló szezonkezdés: 
több egyéni csúcs és hat aranyérem

Atlétika – Elismerés 
a „Kovácsoknak”

Két aranyérem és két egyéni 
csúcs a fővárosban 

A Heves Városi Sport-és 
Rendezvénycsarnok küzdő-
tere immár 5. alkalommal 
biztosított helyszínt az Új-
évi Kézilabda Gálának. A 
január 20-án megrendezett 
sportesemény  rengeteg tá-
mogatóra talált. Az idén is 
parádés, kiváló hangulatú 
mérkőzéseken láthattuk a 
régi legendás játékosokat, a 
ma kiválóságait és a jövő re-
ménységeit.

A közönség és a sport-
ág szerelmesei a több 
éves hagyományt 
ápolva ünnepelték így 
az új esztendőt, mél-

tón megemlékezve azokról a 
hevesi kézilabdázókról is, akik 
már nem lehetnek közöttünk.

A sportág immár tradicio-
nális programján több gene-
ráció játékosai mutatták meg 
a nagyérdeműnek, hogy mi-
lyen izgalmas, szórakoztató 
játékot tudnak együtt produ-
kálni.

A Hevesi SE korábbi és aktív 
sportolói minden évben nagy 

várakozással tekintenek a ba-
rátságos találkozó elé. Több 
éve, minden januárban össze-
jönnek a hevesi kötődésű ké-
zilabdások, sportbarátok, hogy 
együtt ünnepeljék a sportág 
iránti elkötelezettségüket.

Steczina Zsolt főszervező 
szerint remek gondolatnak bi-
zonyult az új esztendőt köszön-
tő sportesemény megszervezé-
se és hagyománnyá tétele.

A szervezők egy újabb prog-
rammal színesítették a délutánt, 
amit az tett lehetővé, hogy az 
egyesület tavaly ősszel már 3 

gyerek csapatot – 2 fiú és 1 lány 
– tudott indítani a bajnokságok-
ban.

A kislányok nagyon szépen 
szerepelnek az U13-s korosz-
tályban és az őszi megmérette-
tések után a tavaszi fordulót a 
felsőházban folytatják. A fiúk 
az U12 és U14-es korosztály-
ban versenyeznek, itt a két csa-
paton belül nagy az átfedés. Ál-
talában idősebb ellenfelekkel 
találják szembe magukat, de a 
fejlődésük és az akaratuk töret-
len és az egyesület számára ők 
jelentik a jövőt, a reményt.

„Szerettünk volna megemlé-
kezni azokról is, akik 2017-ben 
távoztak közülünk. Bagota Ta-
másról, Bagdi Lászlóról, Nagy 
Tamásról és mindazokról, akik 
már nem lehetnek közöttünk” – 
mondta Steczina Zsolt.

A gálán résztvevő csapatok: 
Körzeti Általános Tagiskola fiú 
csapata, Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskola csapata

Férfi csapatok (Aktívak, 80-
as években születettek, 40 év 
felettiek)

Női csapatok (40 év feletti-
ek – kislányokkal kiegészítve, 
Amatőr női kézilabda csapat)

Természetesen, mindenki 
győztese volt a napnak, a szo-
ros mérkőzések döntetlen vég-
eredményt hoztak. A sportese-
ményt kötetlen beszélgetés és 
egy vadhúsból készült ízletes 
vacsora zárta.

„Szeretnénk megköszönni a 
gála támogatóinak, hogy felaján-
lásaikkal segítették a rendezvény 
megvalósítását! Remélem, a ha-
gyományokhoz híven, jövőre is 
találkozunk!” – zárta beszámoló-
ját a szakosztályvezető.

Remekeltek a kézilabda nagyjai 
és a jövő reménységei az V. Újévi Kézilabda Gálán

2017-ben 11 csapat versen-
gett Heves Város Bowling 
Bajnokságán.  A záró fordu-
lóra 2017. december 17-én 
került sor a Sport-és Ren-
dezvénycsarnok bowling 
termében. Három kategó-
riában kerültek díjazásra a 
versenyzők; elismerést ka-
pott a legjobb csapat, a leg-
jobb egyéni, és a sorozatban 
legtöbb pontszámot szerző 
játékos is.

A verseny egyik főszervező-
je, Nagy Szilárd tájékoztatása 
alapján a 2017-es bajnokság 
színvonala jóval meghalad-
ta az előző évekét. Az utolsó 
fordulóig kiélezett küzdelem 
folyt a csapatok és az egyéni 
versenyzők között a dobogós 
helyezésekért. A csapatbaj-
nokságot a Kis Jager csapata 
nyerte meg, kiváló őszi telje-
sítményének köszönhetően. A 
korábbi győztes Földművesek 
gárdájának nem sikerült trip-
lázni, így meg kellett elégedni-
ük a 2. helyezéssel. A 3. helyen 
szoros küzdelemben a Sprint 
2017 csapata végzett, meg-
előzve a Bott-Mancs és az Idő-
rablók trióját.

Az egyéni helyezések is az 
utolsó fordulóban dőltek el, vé-
gül Varga Pál magabiztos ver-

senyzéssel védte meg bajnoki 
címét, sorozatban immár har-
madjára.

A második helyezett Gönczi 
László  a bajnokság során több-

ször megmutatta, hogy képes az 
1. helyért is harcolni. A harma-
dik helyet Misi Tibor, a Kis Ja-
ger csapatához hasonló remek 
hajrával szerezte meg.

Az eredményhirdetésen a dí-
jakat Sveiczer Sándor, Heves 
polgármestere adta át a ver-
senyzőknek, melyet egy közös 
vacsora zárt.

Bowling Bajnokság 2017 
A Földművesek nem tripláztak, a Kis Jageré lett a kupa

Végeredmény:
Csapat (a legjobb 8 forduló összesítése):
1. Kis Jager – 11551 p./160,4 (Szilágyi Sándor, Misi 
Tibor, Gönczi László)
2. Földművesek – 11400p./158,3 (Varga Pál, Nagy 
Szilárd, Tóth Antal, Marsi József)
3. Sprint 2017 – 10773p./149,6 (Baráth Mihály, Tóth 
Károly, Mészáros László, Mészáros Géza)
4. Bott-Mancs – 10649 p./147,9 (Gönczi Ferenc, 
Gigor Béla, Tatai Mihály)
5. Időrablók – 10615 p./147,4 (Holló László, Mikula 
István, Laubert István)
6. Rocky Cellar – 9628 p./133,7 (Besenyei Ferenc, 
Komlósi Imre, Rózsa György, Komlósiné Éva)
7. KPM – 9324 p./129,5 (Besenyei Csaba, Adamecz 
József, Kovács László, Sári Zsolt)

8. Aranykalász – 9279 p./128,8 (Jámbor Dénes, Jám-
bor Csaba, Kiskartali Martin)
9. Amatőrök – 9251 p./128,4 (Mikula András, Slakta 
József, Burkus István, Németh Mihály)
10. Nuts – 7799 p./108,3 (Gönczi Tamás, Szabó Dá-
niel, Szabó Róbert)
11. Guriga – 7298 p./101,3 (Lászka János, Mihics 
Gábor, Hajdú Zoltán, Fehér István)
Sorozat: 1. Gönczi Tamás – 243 p., 2. Lászka János 
– 212 p., 3. Gönczi ferenc – 208 p.
Egyéni verseny: 1. Varga Pál – 4172 p., 2. Gönczi 
László – 4077 p., 3. Misi Tibor – 3923 p.

A versengés folytatódik, 2018-ban ismét elindult a 
bajnokság 12 fordulóval, melynek első megmérette-
tésére január végén kerül sor. A részletes játékszabály 
és a nevezés elérhető Heves Városi Sport-és Rendez-
vénycsarnokban.

A Körzetis kézilabdázók diadalmaskodtak 
a XXVI. Mátyás Ferenc Emléktornán  

2017. decemberében, a He-
ves Városi Sport-és Rendez-
vénycsarnok adott helyet az 
1983-ban elhunyt Mátyás 
Ferenc testnevelőnk emlé-
kére, 26. alkalommal meg-
rendezett Mátyás Ferenc 
Serdülő Kézilabda Emlék-
tornának.

 Rendezvényünket meg-
tisztelte Sveiczer Sán-
dor Heves város Pol-
gármestere, ifj. Má-
tyás Ferenc, Alak-

szai Józsefné és Lászka Béla a 
MDSZ Heves Megyei Egyesü-
let részéről, Szabó Imre Tiborné 
intézményvezető és Tóth Gyula 
mesteredző.

A rendezvény fő szervezője a 
Hevesi József Általános Iskola 
és AMI Körzeti Tagiskolája ne-
velőtestülete és az iskola alapít-
ványa, Dányi Márta testnevelő 
irányításával.

Az emléktorna hét csapatá-
nak izgalmas mérkőzései után, 
a döntők rég nem látott izga-
lommal zajlottak az iskola 350 
sportot kedvelő tanulójának lel-
kes szurkolásával, serkentve a 
részt vevő csapatokat. Példa-
mutató játékkal és szurkolással 
emlékeztünk volt kollégánkra.

A tornán 3 lány (Visontai 
Kovách László Katolikus Ál-

talános Iskola – Vámosgyörk, 
Eszterházy KFSC U 13 – Eger, 
Körzeti – Heves) és 4 fiú (Szent 

Gellért Katolikus Általános Is-
kola – Heves, Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola – Kisköre, 

Kunráth Sándor Általános Is-
kola – Jászszentandrás, Körzeti 
– Heves ) csapat vett részt.

Lány csapatok eredménye:
1. Hevesi József Általános Iskola és AMI Körzeti 

Tagiskolája – Heves, Edző: Makó-Varga Szilvia
2. Visontai Kovách László Katolikus Általános Is-

kola – Vámosgyörk, Edző: Molnár Julianna
3. Eszterházy KFSC U 13 – Eger, Edző: Bene-

dek Réka
LEGJOBB KAPUS: Juhász Anna (Körzeti – Heves
GÓLKIRÁLY: Csáki Lilla (MEV KC – Vámos-

györk)
LEGTECHNIKÁSABB JÁTÉKOS: Holló Fanni 

(Körzeti – Heves)
Fiú csapatok eredménye:
1. Hevesi József Általános Iskola és AMI Körzeti 

Tagiskolája – Heves, Edző: Lászkáné Vona Krisztina

2. Kunráth Sándor Általános Iskola – Jászszen-
tandrás, Edző: Bagdi Attila

3. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola – He-
ves, Edző: Szedlák Péter

4. Vásárhelyi Pál Általános Iskola – Kisköre, 
Edző: Kovács Márton

LEGJOBB KAPUS: Vereb Zsolt (Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskola – Heves)

GÓLKIRÁLY: Szekeres Miklós (Körzeti – Heves)
LEGTECHNIKÁSABB JÁTÉKOS: Máté Péter 

(Körzeti-Heves)
Gratulálunk és köszönjük a csapatok megtisztelő 

részvételét az emléktornán!
Sándor Istvánné

tagintézmény-vezető
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Kézilabda – Cél: 
a bennmaradás kiharcolása

A Hanyi Travel Hevesi SE 
férfi és junior kézilabda csa-
patai is elkezdték a felkészü-
lést a 2017/2018-as bajnok-
ság tavaszi mérkőzéseire. A 
gárdák heti két-két edzéssel 
dolgoznak, melyet munkahe-
lyi elfoglaltságok, sérülések 
is nehezítenek, így egy na-
gyon erős csoportban nem is 
lehet más a cél, mint a benn-
maradás kiharcolása - tájé-
koztatott Steczina Zsolt szak-
osztályvezető.

A felnőtt csapat Hatvan-
ban vett részt egy kétnapos 
tornán, ahol két egygólos, és 
egy nagyobb arányú veresé-
get szenvedett, így a 6. helyen 
végzett. Ezzel együtt hasznos, 

csapat-összetartó csatákat ví-
vott, melyet legközelebb baj-
noki mérkőzésen, február 10-
én 18 órakor láthatnak az ér-
deklődők, míg a hölgyek 18-
án 18 órától lépnek Hevesen 
küzdőtérre. Előtte a juniorok 
játszanak.

A Hanyi Travel Hevesi SE 
csapatai az átszervezett baj-
nokság őszi szezonjában vál-
tozó eredményekkel vettek 
részt. A férfi csapat a 9-10. 
helyen áll, a juniorok 12. he-
lyezettek Scheili Zsolt ve-
zetésével, míg az U/14-esek 
Bagdi Attilával, az U/12-esek 
Vona Krisztinával állnak a ta-
bella 6. helyén.

Hajrá HEVES!

A női kézilabda szakosztály 
három csapata megkezdte 
felkészülését a 2017/2018-as 
tavaszi évadra. A részletek-
ről Makó Nándor edző, vá-
rosunk sportért felelős al-
polgármestere tájékoztatta 
a Hevesi Híreket.

 Leghamarabb a felnőttek 
edzettek, hiszen már 
az első héten négy ke-
mény alapozó foglal-
kozás szerepelt a prog-

ramban, melyhez a második 
héttől a fiatalok is csatlakoztak.

Jó hír, hogy a sérültek állapota 
folyamatosan javul (Tóth Vivien, 
Bencsik Tímea), többen már tel-
jes értékű edzésmunkát tudnak 
végezni (Balog Renáta, Módos 

Nikoletta, Tóth Enikő, Mészáros 
Dorina, Garancz Kincső).

A keretben változás nem történt, 
mindenki elkötelezett a hevesi szí-
nekben való szereplés mellett.

A junior csapat Egerben vett 
részt felkészülési tornán Füzes-

abony, és a hazai serdülő csapat 
részvételével, mely során mind-
két mérkőzését megnyerte, Ma-
kó-Varga Szilvia vezetésével.

A felnőtt nők Tápiószelén 
szerepeltek az NBI-es 4. helye-
zett junior Vác, az NBII-es fel-

nőtt Abony, illetve a házigaz-
dák társaságában. A hazaiakat 
10 góllal verték a lányok, az 
Abonyt 15-tel, míg a Vác elleni 
kiélezett mérkőzésnek két gólos 
vereség lett a vége. A gárda a 2. 
helyen végzett, az időszaknak 
megfelelő teljesítménnyel ruk-
kolt elő. Mészáros Dorinát a tor-
na legjobb játékosának válasz-
tották a szervezők – részletezte 
a történteket Makó Nándor edző.

A női csapat szeretné meg-
őrizni 6. helyét, a junior a dobo-
gó 1-2 fokán végezne (félidőben 
2.), míg az U/13-as társaság el-
sődleges célját teljesítve, a fel-
sőházba jutással szeretne a do-
bogóért küzdeni csoportjában – 
zárta szavait városunk sportért 
felelős alpolgármestere.

A tavaszi szezonra erősítenek női kézilabdázóink 
Néhány sérült játékos visszatérhet a pályára

A 2017-es év legjobb hevesi sportolói

Az elmúlt évek gyakorlatá-
nak megfelelően, az idei év-
ben is sor került Heves város 
2017-ben nyújtott sport telje-
sítményeinek díjazására. Az 
öttagú szakmai zsűrit Dányi 
Márta, Mátyás Ferenc, Ko-
vács Gyula, Makó Nándor és 
Tóth Gyula elnök képviselte. 
A közel félszáz beérkezett je-
lölést 9 kategóriába sorolták 
a hozzáértők, és végül 13-an 
kaptak egyéni díjat, valamint 
elismerésre került 5 csapat is, 
3-an pedig különdíjban része-
sültek.

A DÍJAZOTTAK:
1. Senior kategória
Cseh István tenisz, szabadidő sport
2. Férfi egyéni:
1. Körtvélyessy Péter lovassport

2. Besenyei Ferenc labdarúgás
3. Tomik Balázs 
    hosszútávfutás
3. Női egyéni:
Vizes Bettina kézilabda
4. Ifjúsági egyéni:
Kovács Noel gerelyhajítás
5. Serdülő egyéni:
1. Besenyei Boglárka 
    gumiasztal, váltófutás
2. Kovács Janka atlétika 
    - síkfutás
3. Barta Zoltán súlylökés
6. Gyermek egyéni:
1. Prokai Teodor karate
2. Sinka Luca gumiasztal
3. Ligeti Petra gumiasztal
7. Utánpótlás egyéni:
Juhász Péter pónifogathajtás
8. Diákolimpiai leány csapat:
1. EJROK 4x100 méteres síkfu-
tás váltó csapata: Víg Zsanett, 

Nagy Lili, Horváth Nikoletta, Si-
pos Csenge
1. Juventus-Panoráma Hevesi 
SE NBII-es junior kézilabda csa-
pata: Adácsi Laura, Adácsi Noé-
mi, Bencsik Anna, Garancz Kin-
cső, Góbor Nikolett, Jekkel Petra, 
Juhász Eszter, Kiss Tamara, Mó-
dos Nikoletta, Molnár Lilla, Nagy 
Nikoletta, Pásztor Virág, Regéczi 
Zsófi, Szajkó Liliána, Tóth Bog-
lárka, Tóth Enikő
2. Hevesi SE karate csapata: Lé-
vai Eszter, Bakos Noémi, Racsek 
Réka
3. Körzeti Általános Tagiskola 
4x600 méteres síkfutás vál-
tó csapata: Tóth Lilla, Adácsi 
Noémi, Adácsi Laura, Pásztor 
Virág
9. Diákolimpiai fiú csapat:
EJROK súlylökő csapata: Kovács 

László, Danyi Zsolt, Tóth Árpád, 
Somodi Bálint, Kovács Noel

A fenti kategóriákba soroltakon 
kívül Lévai Eszter karate, Víg 
Zsanett és Kovács László atléti-
ka sportágban elért eredménye-
ikért részesültek különdíjban, 
melyeket Tóth Gyula mester-
edző és Sveizer Sándor, váro-
sunk polgármestere adtak át.

A hevesi Művelődési Házban 
megtartott ünnepségen Makó 
Nándor, sportért felelős alpol-
gármester, a ceremónia vezetője 
gratulált a díjazottaknak, meg-
köszönte a széles palettát felöle-
lő sportolók, felkészítők, szülők, 
támogatók egész éves munkáját, 
és az Önkormányzat nevében to-
vábbi támogatásáról biztosította 
a szép számban megjelenteket.

Sakk: szoros küzdelem Füzesabonyban
A második játéknap egy szoros győzelmet hozott a 
hevesi sakkozóknak. A délutáni csatában azonban 
nem sikerült a meglepetés a minden táblán favorit-
nak számító Füzesabony ellen, sajnos a kétélű par-
tikban is a túloldalra billent a mérleg nyelve. Február 
11-én lehet javítani az egriek ellen!

3. forduló:  BM Hevesi SE - Hatvani SK: 5,5 - 4,5 
Győztek: Bakos Balázs, Éberth Zoltán, Hevesi 

Zoltán, Deli Gábor. Remiztek: Tóth Dániel, Bakos Le-
vente, Nagy József

4. forduló: Füzesabonyi SC - BM Hevesi SE:     
8,5 - 1,5 

Remiztek: 
Tóth Dániel, Éberth Zoltán, Hevesi Zoltán
Állás: 1. Füzesabony, 2. Pásztói SE, 3. Egri 

SRSK, 4. BM Hevesi SE, 5. Salgótarján, ....., 11. 
Mezőkövesd, 12. Maklár

Tóth Károly

Károly egy 32 éves hevesi 
fiatalember, akinél néhány 
hónappal ezelőtt agydaga-
natot diagnosztizáltak. Meg-
operálták, de a műtét után a 
bal oldala szinte teljesen le-
bénult. Rengeteg gyógyke-
zelés és hosszas rehabilitá-
ció után kaphat esélyt arra, 
hogy újra teljes életet élhes-
sen.

Mivel a család anyagi körül-
ményei szűkösek, Mihics Pé-
ter főszervező egy jótékony-
sági futball tornára várta a 
segíteni szándékozó csapatok 
jelentkezését, és a szurkolók 
felajánlásait.

Mihics Péter: „Gondolkod-

tam, mivel tudnék több embert 
ösztönözni arra, hogy a hevesi 
jótékonysági torna adományát 
növeljük. Ezért minden fel-
ajánlott ezer forint után, sors-
jegyet kaptak a segíteni szán-
dékozók, és a torna végén egy 
130.000,- forint értékű bizton-
sági bejárati ajtót sorsoltunk 
ki a Pit-Ablak Kft. felajánlá-
sával.

A közel négyszázezer fo-
rintos bevétellel, Karcsi gyó-
gyulását támogatta a jótékony 
kezdeményezés szervezője, és 
ezúton is köszönetét fejezi ki 
mindenkinek, aki bármilyen 
formában hozzájárul a fiatal-
ember gyógyulásához!

Négyszázezer forint gyűlt 
össze a beteg hevesi 

fiatalember gyógykezelésére 2017 legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó 
sportolóit díjazta Heves Város Önkormányzata


