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- Ahogy halad előre a kampány 
és fokozódik a politikai küzde-
lem, azt lehet látni, hogy kül-
földről is egyre markánsabb be-
folyásolási kísérlet éri Magyar-
országot. Visszafordíthatatlan 
és káros folyamatokat indítana 
el a kvótarendszer elfogadása, 
de erre csak akkor kerülhetne 
sor, ha a kormány nem folytat-
hatná a munkáját - mondta el 
Bakondi György belbiztonsá-
gi főtanácsadó, aki a térség or-
szággyűlési képviselője, Szabó 
Zsolt vendége volt egy Heve-
sen tartott lakossági fórumon. 

Folytatás a 4. oldalon

Hamarosan nekiláthatnak az 
újtelepi negyedben elhelyezke-
dő orvosi rendelő rendbetéte-
lének.

A polgármester kiemelte, 
még 2016-ban nyújtották be 
pályázatukat a felújításra. A 
napokban lezárult a közbeszer-
zés, így májusban megkezdő-
dik az épület korszerűsítése, 
mely nyárra befejeződhet.

A megvalósításra több mint 
huszonhatmillió forintot nyer-
tek el, melyből egyebek között 
nyílászárókat cserélnek, hőszi-
getelik a homlokzatot, s szebb 
külsőt, belsőt adnak majd az 
épületnek. Az elektromos háló-
zat mellett a fűtési rendszer is 
korszerűsödik. A városvezető 
közölte: nagy szükség van már 
a felújításra, láthatóan a vako-
lat is omladozik. Mióta megvan 
az épület, komolyabb átalakítás 
nem történt rajta.
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Megújul az M3-as-Ludas-Heves-Kisköre közötti útszakasz

Hevesen kezdődtek 
el a munkálatok

Bakondi György:
Az illegális bevándorlók 

eltartása veszélybe 
sodorná országunkat

Lezárult a közbeszerzés: 
indulhat a teljes felújítás

Heves központtal is indul praxisközösség Szabó Zsolt: A cél az, hogy Hevesen 
mindenki helyben találjon munkahelyet!Fókuszban a betegségmegelőzés

Országos döntőbe jutott 
a hevesi népdalkör is

Ifjú tehetségek  
Kocsis Albert 
nyomdokában 

Mobil jégpálya épül a főtéren és jut 
pénz kultúrára, civilekre, sportra is
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Az elmúlt negyven év leg-
sikeresebb pályázati idősza-
kát zárjuk és nyitjuk is egy-
ben Hevesen, hiszen számos 
program befejeződött, de sokat 
csak most indítunk – jelentet-
te ki a lapunknak adott interjú-
jában Hatvan, Heves és a tér-
ség országgyűlési képviselője, 
a Fidesz-KDNP jelöltje. Szabó 
Zsolt kitért a választási előké-
születekre, az egyre durvuló 

kampányra, és beszélt arról is, 
hogy milyen fejlesztéseket ter-
veznek helyben a következő 
időszakban.

- Néhány nap múlva or-
szággyűlési választást tartanak 
itthon, és eldől, hogy a polgári 
kormány tovább vezetheti-e az 
országot. Mivel érvelne amel-
lett, hogy a választók a folyta-
tásra voksoljanak?

Folytatás a 3. oldalon

Több, Szabó Zsolt államtitkár 
választókerületében működő 
praxisközösség nyert pályázati 
támogatást, a hevesi közel 150 
millió forintot. A projekt a he-
vesi járásban alapellátási pra-
xisközösség létrehozását céloz-
za meg Heves központtal, Tenk, 
Átány, Kömlő és Tiszanána be-
vonásával – jelentették be Ten-
ken, sajtótájékoztatón. 

A praxisközösség műkö-
désének célja az alapellátási 
és népegészségügyi feladatok 
jobb összehangolása, egész-
ségcentrikus szemlélet erősíté-
se, többletszolgáltatások nyúj-
tása az alapellátás keretében, 
a lakóhelyhez közel. A praxis-
közösség munkáját a háziorvo-
sok mellett ápolók, dietetikus, 
gyógytornász, népegészség-
ügyi szakember és védőnő is 
segíti. 

Folytatás az 5. oldalon

Heves városában, a Gyön-
gyösi út teljes megújításával 
vette kezdetét a Ludas-He-
ves és Kisköre közötti útsza-
kasz rekonstrukciója, mely 
a 31-es főút megyei szaka-
szának újjászületéséhez ha-
sonlóan, sokat lendíthet az 
itt élők és a dél-hevesi térség 
helyzetén. 

A Magyar Közút Zrt. 
kivitelezésében, első 
ütemben teljes egészé-
ben megújul a Gyön-
gyösi utca aszfalt fe-

lülete is. Az útszakasz felújítása 
a belterületi részt követően kül-
területen, Boconád település irá-
nyába folytatódik tovább. 

Folytatás az 5. oldalon

Több évtizednyi fejlesztés négy év alattÚjabb praxisközösség alakult pályázati forrásból Heves köz-
ponttal, dr. Szabó János szakmai vezető irányításával.
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Kovács Eszter

Hevesen a Gyöngyösi úton vette kezdetét a Hevest Kiskörével és az M3-as autópályával összekötő 
út szakaszos felújítása - jelentette be Szabó Zsolt államtitkár a Hevesen tartott sajtótájékoztatón

Dr. Szabó János 
a projekt szakmai vezetője
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ÚTFELÚJÍTÁS HEVESEN: 
Forgalomkorlátozásra kell 

számítani a Gyöngyösi úton!

Tisztelt Hevesi Lakosok!
Örömmel tájékoztatom 

Önöket, hogy  elindult az M3-
as-Ludas-Heves-Kisköre kö-
zötti út szakaszos felújítása. 
Ennek keretében, első ütem-
ben a Magyar Közút Zrt. kivi-
telezésében teljes egészében 
megújul a Gyöngyösi utca 
aszfalt felülete és az út mel-
letti padka is. Ez azt jelenti, 
hogy a Gyöngyösi út melletti 
padkát a Magyar Közút dol-
gozói megnyesik és a feles-
leges földmennyiséget elszál-
lítják, az útfelület felső részét 
végigmaratják, s végül az út 
teljes szélességében új aszfalt 
felületet kap.

A kivitelezés menetrendje a 
Magyar Közút Zrt. tájékozta-
tása szerint előreláthatólag a 
következőképpen alakul:

Kivitelezés helyszíne: 
3204. sz. Gyöngyös-Heves 
összekötőút 29+891 – 35+795 
km szelvények közötti, mint-
egy 5,9 km hosszú szakasza

Padkanyesés: 2018. márci-
us 31-ig megvalósul, befeje-
zésre kerül.

Aszfaltmarás: az Erzsé-
bet téri körforgalom marása 
2018. április 5-én megtörté-
nik (ezen a napon a Gyön-
gyösi út körforgalom felőli 
része teljes egészében le lesz 
zárva, az Erzsébet tér – Sze-
relem Alfréd utca kereszte-
ződésében forgalomirányító 
kerül kihelyezésre, a gépjár-
mű forgalom a Szerelem Alf-
réd utca – Katona József utca 
irányában kerül elterelésére. 
A körforgalom 2018. április 
6-ára újra megnyitásra kerül, 

a Gyöngyösi út további része 
egy sávon lesz szakaszosan 
lezárva, a lezárt szakaszon 
történik az aszfalt marása.

Aszfaltozás: az Erzsébet 
téri körforgalom aszfaltozá-
sa 2018. április 9-én megtör-
ténik (ezen a napon a Gyön-
gyösi út körforgalom felőli 
része teljes egészében le lesz 
zárva, az Erzsébet tér – Sze-
relem Alfréd utca kereszte-
ződésében forgalomirányító 
kerül kihelyezésre, a gépjár-
mű forgalom a Szerelem Alf-
réd utca – Katona József utca 
irányában kerül elterelésére. 
A körforgalom 2018. április 
10-ére újra megnyitásra ke-
rül, a Gyöngyösi út további 
része egy sávon lesz szaka-
szosan lezárva, a lezárt szaka-
szon történik az aszfaltozás. 
A Gyöngyösi út aszfaltozása 
előreláthatólag 2018. április 
15. napjáig készül el. A kivi-
telezés teljes időtartama (kül-
területi részekkel együtt kb. 3 
hét).

A munkálatok ideje alatt a 
Gyöngyösi úton forgalomkor-
látozásra, az érintett útszaka-
szokon lezárásokra kell ké-
szülni.

Az útszakasz felújítása a 
belterületi részt követően kül-
területen, Boconád település 
irányába folytatódik.

Kérjük a lakosság szíves 
megértését és türelmét a fel-
újítással együtt járó esetleges 
kellemetlenségek miatt!

Tisztelettel,
Sveiczer Sándor 

polgármester

Az „újtelepi” iskola energetikai 
korszerűsítése után, az orvosi rendelő 

teljes felújítása veszi kezdetét 

Számtalan helyi vállalkozó és cég kapott 
támogatást a térségben, '18-ban elindul Hevesen 

az ipar park fejlesztése is 1 milliárdból

A 31-es főút felújítása után elkezdődött 
az M3-as-Ludas-Heves-Kisköre

szakasz rendbetétele is

Egyeztetés: az iskolák mellett, több óvoda is 
új külsőt, nyílászárókat, s napelemeket kapott, 

tavasszal megújul a konyha is

Folytatás az 1. oldalról
- A helyzet egyszerű, a vá-

lasztópolgároknak csak meg 
kell nézni, hogy milyen mun-
kát végeztünk az elmúlt évek-
ben, és döntsenek az alapján, 
hogy mit tettünk közösen az 
itt élőkkel a választókerületért 
és az országért. Nagyon sokat 
lobbiztam a térség települései-
nek a fejlesztéséért, bármilyen 
kérés volt, igyekeztem segíteni. 
Nemcsak ezért fontos azonban, 
hogy minket támogassanak, ha-
nem azért is, hogy a kormány 
politikája is folytatódhasson, és 
be tudjuk fejezni a megkezdett 
munkát. Az irány jó, de tovább 
kell dolgozni, mert nagyon sok 
fejlesztés, beruházás átnyúlik a 
következő ciklusra. S ne felejt-
sük el, további terveink, elkép-
zeléseink vannak a térség felvi-
rágoztatására.

- Ha már a kormány politi-
káját említette, sokan sokféle-
képpen magyarázzák a válasz-
tás tétjét. Miért lenne fontos ön 
szerint, hogy újabb négy évig a 
polgári kabinet vezesse az or-
szágot?

- Óriási a nemzetközi nyo-
más rajtunk, de nekünk meg 
kell védenünk a haza, a nemzet 
és a családjaink szempontjából 
fontos eredményeinket, közös 
vívmányainkat. Meg kell ma-
radnunk nemzetállamnak, és 
meg kell őriznünk a független-
ségünket, szuverenitásunkat.

- A küzdelem az ország hatá-
rain kívül is zajlik…

- Valóban, a kormány nem-
csak itthon teszi a dolgát, de 
folyamatosan harcolt azért is, 
hogy a kontinensen elismer-
jék az elért eredményeinket, 
és próbál érvényt szerezni an-
nak, hogy Európában megma-
radhasson a keresztény kultú-
ra. S persze az is nagyon fon-
tos, hogy mi megmaradjunk 
magyar országnak, és tudjuk 
folytatni a családokat, a mun-
kavállalókat és az idős embere-
ket támogató politikánkat. Óri-
ási a tét, nem véletlenül támad 
folyamatosan az ellenzék és a 
sajtójuk, s próbálnak engem és 
munkatársaimat is lejáratni.

 - Készült egy Nézőpont Inté-
zet felmérés, e szerint önt a vá-
lasztók 54 százaléka támogat-
ja, míg Sneider Tamás (Jobbik) 
csupán 20 százalékon áll, ráa-
dásul neki hatalmas az elutasí-
tottsága. Mi ennek az oka?

- Nincsenek véletlenek. Lát-
szik, hogy az emberek elisme-
rik, ha folyamatosan velük, ér-
tük dolgoznak, én ezt teszem 
nyolc éve. Nem úgy Sneider 
Tamás, aki még egyetlen fil-
lér fejlesztési pénzt sem ho-
zott a választókerületbe. Persze 
nehéz is lenne számítani egy 
olyan emberre, aki a saját szü-
leivel szembemegy, és aki vál-
togatja az ideológiákat. Nagy 
kérdés, hogy egy szélsőjobbol-
dali emberből hogyan lesz bal-
liberális gondolkodású, Soros 
György rendszerét elfogadó és 
támogató ember. S persze be-
szédesek a parlamenti szavazá-
sok is, mert Sneider Tamás egy 
sor alkalommal a haza, a nem-

zet, a magyar családok, a me-
gyénkben élők, így a hevesiek 
ellen foglalt állást, egyik fontos 
jogszabályt sem fogadta el, és 
nem támogatta. Nem szavazott 
az alaptörvény módosítására 
sem, amivel a migránsok kö-
telező kvóta szerinti elosztását 
egyértelműen meg lehetett vol-
na akadályozni.

- Említette, hogy óriási a tét, 
és ezért folyamatosan támadják 
a kormányt, valamint önt és a 
munkatársait is. Legutóbb töb-
bek között azzal álltak elő, hogy 
ön több mint egymilliárd-két-
százmillió forintot tart Belize-i 
offshore számlán.

- Ez hazugság, amelyekkel 
megpróbálnak bemocskolni, és 
közben a családomat sem kí-
mélik. Az utóbbit különöskép-
pen gusztustalannak tartom. Az 
ügyekben büntető feljelenté-
seket tettünk, a hazugságokkal 
előálló sajtótermékektől pedig 
helyreigazítást kértünk.

- Közben, mind a választóke-
rületben, mind Hevesen folyta-
tódik a munka. Hogy állnak a 
várost és a térséget érintő fej-
lesztések?

- Nagyon sok eredményt fel 
lehet sorolni, de érdemes ta-
lán az útfejlesztésekkel kezde-
ni. Örömteli, hogy a 31-es főút 
felújítása elkészült, belterületi 
utak is újultak meg, és közben 
hozzáláttunk a Ludas-Heves-
Kisköre szakasz rendbetételé-
hez is. Hevesen a körforgalom-
tól indultunk, elsőként egy öt 
kilométeres szakasz újul meg, 
a cél az, hogy legfeljebb egy 
éven belül a teljes felújítás el-
készüljön. A tervek a teljes sza-
kaszra elkészültek vagy éppen 
folyamatban van az engedé-
lyeztetés.

- Hevesen az egyik legfonto-
sabb kérdés mindig is a munka-
helyteremtés volt. Milyen ered-
ményekről lehet beszámolni 
ezen a területen?

- Célunk, hogy Hevesen 
mindenki helyben találjon 
munkahelyet, mert akkor nem 
kell más városba utazni a meg-
élhetésért. Létrehoztunk ezért 
egy irodát, amely olyan höl-
gyeknek segít elhelyezkedni, 
akik osztott, vagy éppen rész-
munkaidőben szeretnének dol-
gozni. Az ipari park létesítésé-
re Heves elnyerte a támogatást, 
folyamatban van a közbeszer-
zés. A fejlesztés Tenk felé, egy 
önkormányzati területen va-
lósul meg. Már vannak olyan 
cégek, amelyek érdeklődnek 
az ipari park iránt. Hamaro-
san épül a strand és az uszoda, 
előbbi fejlesztés néhány hónap, 
utóbbi fél év múlva kezdődik 
el, míg a 250 munkahelyet te-
remtő börtön építése várhatóan 
2019-ben indul el. Jött továbbá 
egy betonelemeket gyártó cég 
is Hevesre.

- Profitál a fejlődésből a vá-
ros térsége is?

- Igen, Tenken most rakjuk 
le egy asztalosműhely alapja-
it, megnyílt egy optikai cég, a 
Schmidt-Bender Hungaria Kft. 
gyára, de épül üzem Erdőtelken 
is. Továbbá a kiskörei turisztikai 
fejlesztések is hoznak új mun-
kahelyeket, és ebből az egész 
térség profitálhat. Sok szakács-
ra, felszolgálóra és kisegítő sze-
mélyzetre lesz majd szükség.

- Hogy áll a többi fejlesztés 
Hevesen?

- Távhőszolgáltatást indítunk 
a városban, ebbe négy nagy in-
tézményt kapcsolunk be. Nagyon 
sok középület – önkormányzati 
épületek, múzeumok, orvosi ren-
delők, iskolák és óvodák – újul-
tak és újulnak meg. Rengeteg 
más pályázat is fut, ezek a pá-
lyaválasztást, a munkahelykere-
sést, a szakképzést vagy éppen 
az átképzést segítik, és újraindul 
a gyermekszegénység felszámo-
lását segítő program is. Hevesen 
praxisközösségi központ is van, 
amely tanácsadással is segíti az 
embereket abban, hogyan tud-
nak egészségesen élni. Az elmúlt 
negyven év legsikeresebb pályá-
zati időszakát zárjuk és nyitjuk 
is egyben Hevesen, hiszen sok 
program befejeződött, de sokat 
csak most indítunk.

- Ha újabb négy évre ön lesz 
a térség országgyűlési képvise-
lője, akkor nyilvánvalóan befe-
jezik a most kezdődő és a már 
folyamatban levő fejlesztéseket. 
Vannak további terveik is?

- Magyarország az Európai 
Kerékpárút Hálózathoz csat-
lakozva országszerte komoly 
fejlesztéseket hajt végre, ehhez 
kapcsolódóan a térségben is in-
dulnak beruházások. Jelenleg a 
Nagyfügedet Hevesvezekény-
nyel összekötő szakasz készült 
el, de ezt tovább kell vinni Kis-
köréig, és megépíteni a Heves 
és Tenk közötti részt is. Sok 
környékbeli utat fel kell még 
újítani, illetve Hevesen belül 
utakat és járdákat kell rendbe 
tenni. Több iskolát és a műve-
lődési házat is fejleszteni kell, 
és vinni kell tovább a munka-
helyteremtő beruházásokat is.

Budai Tamás

Több évtizednyi fejlesztés négy év alatt

Szabó Zsolt: A cél az, hogy Hevesen 
mindenki helyben találjon munkahelyet!

Évről évre csökken a költségvetési 
hiány a fejlesztések mellett

Szabó Zsolt: „Az alatkai laktanyában 
sem helyezhetnek el migránsokat”

A nagyszabású fejlesztések, 
a pályázatokhoz szükséges 
önerő biztosítása mellett is 
lefaragta az előző önkor-
mányzati ciklusból örökölt 
több mint 1 milliárdos adós-
ságot a városvezetés, s most 
már ott tartanak, hogy évről 
évre csökkenteni tudják a 
költségvetési hiányt.

- Februárban tárgyalta Heves 
város képviselő-testülete a vá-
ros idei költségvetésének má-
sodik fordulóját. Fontos szem-
pont volt a költségvetés kiala-
kítása során, hogy a sportra, 
intézményekre, önerős városi 
fejlesztésekre legalább annyi 
jusson, mint tavaly. Elsődle-
ges cél, hogy a pályázataink 
megvalósuljanak, az intézmé-
nyeink működjenek, Heves 
ütemesen haladjon előre. Bér-
kompenzációt, saját forrásból 
tervezett beruházásokat, va-
lamint a pályázatok önerejét 
is tartalmazza az idei büdzsé 
– tudtuk meg a város első em-
berétől.

Sveiczer Sándor elmondta: 
„A tavalyi évben a vártnál ke-
vesebb REKI támogatást kap-
tunk az államtól, valamint több 
jelentősebb összegű bevételünk 
teljesítése is elmaradt a terve-
zettől (iparűzési adóbevételek, 
perekből várt bevételek, meg-
előlegezett támogatások meg-
térülése), ezért az önkormány-
zatunk a 2017. évet jelentős 
összegű, 126 742 E Ft kötele-
zettségállománnyal (65 333 E 
Ft szállítói tartozás, 5 282 E Ft 

adósságrendezés során be nem 
jelentett hitelezői igények, illet-
ve összesen 56 127 E Ft 2018. 
évi kiadásokra megelőlegezett 
pénzek, illetve adó túlfizetések 
felhasználása) zárta, amely kö-
telezettségeket a 2018. évi költ-
ségvetés bevételei terhére szük-
séges rendezi.

A költségvetés tervezése az I. 
fordulós tárgyaláson elhangzott 
javaslatok figyelembevételével, 
a hiány csökkentésének céljá-
val folytatódott.

A beérkezett kiadási igények 
az előző évről áthúzódó kötele-
zettségekkel együtt, valamint a 
számba vett bevételi lehetőség 
még mindig nincsenek egyen-
súlyban, hiányt termelnek. 
Ezért a költségvetési egyensúly 
megteremtéséhez 119 936 E Ft 
helyi önkormányzatok kiegé-
szítő támogatását terveztünk be 
a büdzsébe. A hiány összegét a 
II. fordulóra sikerült az előző 
évről áthozott kötelezettségek 
szintje alá csökkenteni, ezáltal 
folytatva azt a tendenciát, amit 
a 2015. évi költségvetés terve-
zésénél megkezdtünk. A 2015. 
évi költségvetésben a hiány 
összege majdnem 300 millió 
forint, 2016. évben 200 millió, 
a 2017. évben 123 millió forint 
volt, 2018-ban pedig már 120 
millió alá csökkent.”

– A képviselő-testület felkér-
te Heves város jegyzőjét, hogy 
vizsgálja meg és tegyen javas-
latot a minimálbér és a garantált 
bérminimum által „összetorló-
dott” bértáblák kiigazítására – 
tette hozzá a városvezető.

Fontos szempont volt a költségvetés kialakítása során, 
hogy a sportra, intézményekre, önerős városi fejlesztésekre, 

legalább annyi jusson, mint tavaly

Migránsok tömegeit helyezné el a hasz-
nálaton kívüli laktanyában az ellenzék 
– hangsúlyozta Szabó Zsolt, a térség or-
szággyűlési képviselője, a Heves-Alat-
kán található volt katonai létesítmény 
előtt tartott sajtótájékoztatóján.

– A szokatlan helyszín választásának nyo-
mós oka volt, hiszen az egykori laktanya, 
ami jelenleg katonai szempontból haszná-
laton kívül van, azon létesítmények egyi-
ke lehet, ahová a Párbeszéd Magyarország 
és az MSZP közös miniszterelnök-jelöltje 
migránsok tömegeit helyezné el.

Karácsony Gergely, az MSZP listavezető-
jének, miniszterelnök-jelöltjének határozott 
szándéka, hogy a már bezárt laktanyákat fel-
újítsák, s azokba migránsok százait, ezreit 
telepítsék be. Ezt az ellenzék 2018-ban meg 
is erősítette. Heves, Hatvan, illetve Gyön-
gyös és környéke határozottan elutasítja az 
MSZP listavezetőjének szándékát, hogy a 
már bezárt laktanyákat felújítsák, s azokat 
az illegális bevándorlók tömegei előtt meg-
nyissák – fogalmazott az államtitkár.

Kiemelte, hogy egyik ellenzéki párt sem 
támogatta azokat a jogszabályokat, melyek 
a migránsok távoltartását, a határzár meg-
építését, vagy a migránskvóta el nem foga-
dását célozták. Elmondta még, az alatkai 
laktanya alkalmas, akár több ezres férőhely 
kialakítására is, az itt élők azonban nem 
kérnek a migránsokból. A város, a térség 
további fejlődését szeretnék, nem pedig a 
leépülését. Szabó Zsolt szerint a hevesiek 
biztonsága és a nyugalma veszne el, a tér-
ség gazdasági leépülése mellett.

– Kiállunk amellett, hogy az asszonyok, 
a gyermekeink, az idősek nyugalma, védel-
me érdekében ne legyen felfordulás, ne élje-
nek a környezetünkben olyanok, akik bűn-
cselekményeket követnek el. Megvédjük 
Magyarországot, nekünk Magyarország az 
első, és kitartunk azon szándékunk mellett, 
hogy illegális bevándorlókat nem fogadunk 
be. Magyarország a magyaroké, hiszen mi, 
magyarok teremtettük meg. Minden magyar 
települést megvédünk, az alatkai laktanyá-
ban sem helyezhetnek el migránsokat!

Láthatunk olyan külföldi példákat, ame-
lyekben az illegális bevándorlókat előbb 
tömegszállásokon helyezték el, később ki-
alakultak a gettók a befogadó városokban. 
Mindezekkel együtt járt a fejlődés vissza-
esése, a folyamatos zavarkeltés és a köz-
biztonság romlása – húzta alá a politikus.

A kormány politikájának lényege, hogy 
megvédje Magyarországot. A kormány eb-
ben a kérdésben a magyar emberek több-
ségének álláspontján van, miszerint nem 
leszünk bevándorló ország – zárta szavait 
országgyűlési képviselőnk.

Szabó Zsolt: „Az alatkai laktanya alkalmas, 
akár több ezres férőhely kialakítására is, 

az itt élők azonban nem kérnek a migrán-
sokból. A város, a térség további fejlődését 

szeretnék, nem pedig a leépülését.”

Az elmúlt negyven év  legsikeresebb pályázati időszakát zárjuk és nyitjuk is egyben Hevesen, hiszen számos program befejeződött, 
de sokat csak most indítunk: például épül a strand és az uszoda, előbbi májusban, utóbbi fél év múlva kezdődik el



Történelmünk egyik lélek-
emelő eseményére emlékez-
tünk március idusán, me-
lyen számos hevesi mellett 
Szabó Zsolt államtitkár, 
országgyűlési képviselőnk, 
Sveiczer Sándor városve-
zető, a térség több polgár-
mestere, intézmények és ci-
vil szervezetek képviselői is 
tiszteletüket tették.

A megjelentek az ün-
nepi szentmisét, va-
lamint a Városháza 
előtti 1848-as emlék-
mű megkoszorúzását 

követően vonultak a múzeum-
hoz, ahol a Hevesi Fúvósegyüt-
tes toborzója után hangzott el 
az államtitkár köszöntője. Az 
Eötvös József Református Ok-
tatási Központ diákjai és a he-
vesi Zeneiskola pedagógusai 
„Személyes történetek a cilin-
deres forradalomból” c. műso-
ruk segítségével elevenítették 
fel a kor eseményeit és megha-
tározó szereplőit, látványban is 
szemet gyönyörködtetően.

A százhetven évvel ezelőt-
ti tavaszi átalakulás programja 
majd’ két évtizedes előkészítő 
munka eredménye volt. Bár a 
reformkori országgyűléseken 

nagyon kevés valódi változta-
tást sikerült elérni, de lehető-
séget teremtettek arra, hogy a 
reformszellemű nemesség ki-
dolgozza a saját programját. 
Megjelenhettek az országos 
nyilvánosság színpadán a leen-
dő forradalom vezetői.

A követeléseket Kossuth fo-
galmazta meg programszerűen. 
A Habsburg Birodalom másik 
felének pedig alkotmányt kö-
vetelt, amelynek fontos szere-
pe lett a március 13-án bekö-
vetkező bécsi forradalom kitö-
résében. A végső lökést a re-
formok ügyében végül 1848. 
március 15-e jelentette, amikor 

a pesti radikális ifjúság vér nél-
kül érvényt szerzett az ún. 12 
pontnak.

– Március 15-e a magyarság 
egyik legszebb közösségi ünne-
pe. A legszebb, mert a termé-
szet megújulásával, a tavasz-
szal esik egybe. A márciusi if-
jak, élükön Petőfivel, Irinyivel, 
Vasvárival, Jókaival a forrada-
lom kirobbantásával a nemzet 
megújulását, a szabadság tava-
szi ígéretét vetítették előre. Ők 
fogalmazták meg a kor szel-
lemében a nemzet célkitűzése-
it, ők határozták meg a korszerű 
nemzet ismérveit: azonos gon-
dolkodás, nyelv és kultúra.

Hittek abban, hogy harcuk-
kal kivívják az ország függet-
lenségét, a nemzet önállóságát 
és szabadságát. Felismerték, 
hogy függetlenség és szabad-
ság nélkül nincs Magyaror-
szágnak jövője és elég bátrak 
voltak ahhoz is, hogy ezért 
megküzdjenek. Ha nekik akkor 
nem is sikerült, de Magyaror-
szág mára független országgá 
vált – hangsúlyozta  országy-
gyűlési képviselőnk ünnepi be-
szédében.

– Ahogy 1848-ban, úgy ma is 
meg kell küzdenünk Magyaror-
szágért, a magyar szabadságért 
és a függetlenségért. Nekünk 
Magyarország az első, és most 
szükség van minden egyes hon-
fitársunkra, akinek szintén Ma-
gyarország az első. Meg kell 
őriznünk hazánkat olyannak, 
amilyennek szeretjük! – zárta 
Szabó Zsolt köszöntőjét, utalva 
a közelgő választásra.

A program Pusztacsászon, a 
’48-as emlékhelyeknél ért vé-
get, ahol a névtelen hősökért ál-
lított kopjafára és a temető te-
rületén található obeliszkre is 
felkerültek az önkormányzat, a 
pártok és civil szervezetek ko-
szorúi, fejet hajtva a szabadsá-
gért életüket áldozók előtt.

Heves
a megye névadója

Heves
a megye névadója
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Folytatás az 1. oldalról
A részletekről Szabó Zsolt 

államtitkár tájékoztatta szer-
kesztőségünket a helyszínen 
tartott sajtótájékoztatón. 

Szabó Zsolt kiemelte, hogy 
egyelőre ott nem újítják az utat, 
ahol a már megnyert szennyvíz-
beruházás kezdésére várnak – 
ilyen település Nagyfüged, Tar-
naméra, vagy Boconád – és per-
sze ott sem állnak neki a mun-
kának, ahol már korábban meg-
újult az aszfalt, például Kisköre 
előtt, mindeközben Kiskörénél a 
Tisza-híd is megújul.

Hozzátéve: Hevesen az utak 
rendbetétele volt az egyik leg-
hangsúlyosabb téma, amikor 
országgyűlési képviselője lett 
a városnak, s szép eredmény, 
hogy a 31-es után, most egy 
másik főközlekedési út is meg-
újul. A települést is keresztező 
utat magyar forrásból, a Ma-
gyar Közút lebonyolításában 
építik újjá. Húsvét után mar-
nak, egy hétre rá már aszfaltoz-
nak Hevesen.

Sveiczer Sándor, Heves pol-
gármestere a sajtótájékoztatón 
megemlítette, hogy a felújítan-

dó szakasz része – a Gyöngyösi 
út – az egyik legforgalmasabb 
pontja a városnak, hiszen óvo-

da, iskola, üzem, temető és a 
vízmű megközelítésére is szol-
gál, s meglehetősen rossz álla-

potban van. Az utcában lakók 
is többször keresték meg, s a 
felújítás szükségességét szor-
galmazták. Ez jó hír a heve-
sieknek, hiszen ismét egy rég 
várt beruházás valósulhat meg 
– hangsúlyozta.

Szabó Zsolt elmondta: a tér-
ség számos útján ezekben a na-
pokban ugyancsak felvonul-
tak a munkagépek, így Apc és 
Rózsaszentmárton között, Szű-
csiben két helyszínen, Adács 
központjában, illetve Gyön-
gyöspata és Szűcsi között. De 
új aszfaltot kap a Lőrinci-He-
réd útszakasz, Csány belte-
rületi útszakasza, a Kerekha-
raszt-Fenyőharaszt autópálya 
összekötő, a Selyp-Zagyva-
szántó között kimaradt két kilo-
méter is. Tervben van ezen túl 
a nagyrédei bekötőút, a Pély-
Tarnaszentmiklós út, és Bol-
dog belterületének egyik szaka-
sza. Összesen 35 kilométer ki-
maradt út van, amit eddig nem 
újítottak fel, erre a mértékre 
többnyire meg is van a forrás, 
amelyikre pedig nincs, arra fo-
lyamatosan keresik – húzta alá 
országgyűlési képviselőnk.

Megújul az M3-as-Ludas-Heves-Kisköre közötti útszakasz

Hevesen kezdődtek 
el a munkálatok

Folytatás az 1. oldalról
„Öt település 11 praxisa al-

kotott praxisközösséget egy 
EFOP-os pályázat támogatását 
kihasználva. Ezzel a lehető-
séggel tudjuk azt elérni, hogy 
a kisebb településeken élők is 
részesülhessenek olyan plusz 
szolgáltatásokból, ami ed-
dig csak városokban, nagyobb 
településeken volt elérhető. 
Lesz gyógytornász, dietetikus, 
és a kisgyermekes szülők is 
helyben tudnak majd értesül-
ni olyan dolgokról, amiről ko-
rábban esetleg csak internetről, 
nem személyre szabottan kap-
tak tájékoztatást” – emelte ki 
köszöntőjében Szopkó Tamás, 
Tenk polgármestere.

A program részleteiről Dr. 
Szabó János számolt be, aki 
elmondta, hogy nagyon régen 
dolgoznak azon, hogy az új, 
igazi hevesi praxisközösség lét-
rejöhessen. 

„Ennek a projektnek az a 
célja, hogy a hevesi járásban a 
megadott településeken olyan 
lakosságközeli egészségügyi 
szolgáltatásokat tudjunk biz-
tosítani, ami nemcsak az alap-
ellátási teamre, tehát a házior-
vosra, a védőnőre és egy asz-
szisztensre támaszkodik, ha-

nem olyan szakemberekre is,  
akik tudnak segíteni abban, 
hogy praxisközösségi szinten 
a lakosság sokkal több egész-
ségügyi szolgáltatásban része-
sülhessen, mint egy normál 
menetrendben.

Azokon a településeken, ahol 
sok fiatal él, nagy figyelmet kell 
fordítani a prevencióra, ott pe-
dig, ahol a lakosság inkább el-
öregedő, az egészségmegőrzés, 
az egészségi állapot javítása 
a fő cél. A sok-sok pici babát, 
kisgyermeket számláló telepü-
léseken pedig nagy feladat há-
rul majd a védőnőkre.

20 hónap áll rendelkezésre, 
hogy megismertessük, elfogad-
tassuk és megszerettessük a la-
kossággal ezt az ellátási módot. 
Az eddigi munkánkhoz képest 

a megelőzésre most sokkal na-
gyobb fókusz irányul.

Az egész modell szakmai ré-
szét a kollégáink által vezetett 
szakmai koordinációs iroda irá-
nyítja, ami az Országos Köz-
egészségügyi Intézetben műkö-
dik” – tájékoztatott Dr. Szabó 
János.

Biztos vagyok benne, hogy 
a munkánknak összességében 
jelentős nyeresége lehet majd 
az egészségre nézve, ehhez vi-
szont az kell, hogy a program 
folyamatosan működhessen – 
tette hozzá a projekt szakmai 
vezetője.

A menedzsmentet Heves vá-
ros önkormányzatának munka-
társai alkotják, a szakmai veze-
tésben Tóth Adrienn népegész-
ségügyi koordinátor és Dr. Sza-

bó János vesznek részt. Tisza-
nánán 2, Kömlőn 1, Hevesen 6, 
Tenken és Átányban egy-egy 
vegyes praxis működik.

Megtudhattuk azt is, hogy a 
szakmai tevékenységek meg-
valósítását eszközbeszerzés tá-
mogatja, melynek keretében 
a praxisközösség működését 
támogató informatikai mo-
dult szereznek be. Megoldható 
gyógytornász tevékenységéhez 
szükséges kiegészítő eszközök 
beszerzése, a népegészségügyi 
koordinátor és egészségfelelős 
szervezési feladatainak hátte-
rét biztosító irodai munkahely 
berendezése, valamint praxis-
közösségi szakemberek kom-
munikációjához szükséges in-
fokommunikációs eszközök 
beszerzése is.

Heves központtal is indul praxisközösség 
Fókuszban a betegségmegelőzés

Hevesen a zsúfolásig megtelt 
Művelődési Házban gyűltek 
össze azok, akik kíváncsi-
ak voltak Bakondi György, 
a miniszterelnök belbizton-
sági főtanácsadójának elő-
adására.  Sveiczer Sándor 
polgármester köszöntötte az 
egybegyűlteket.

A főtanácsadó a fóru-
mon kiemelte: a kvó-
tarendszerben az-
zal is számolni kell, 
hogy a migránsok el-

látása a leggazdagabb nyugati 
államok számára is rendkívül 
megterhelő, ez veszélybe so-
dorná Magyarország gazdasá-
gát.

Bakondi György a Hevesi 
Hírek kérdésére reagálva rá-
mutatott, Magyarországnak 
ugyanolyan szintű ellátást kel-
lene nyújtani az illegális beván-
dorlók számára, mint a nyugat-
európai országoknak

A tábornok felhívta a figyel-
met a fokozott közbiztonsági és 
nemzetbiztonsági kockázatokra 
is. Véleménye szerint az Iszlám 
Állam áll az egyre gyakoribb 
európai merényletek mögött, 
nem beszélve a migránsok által 
elkövetett folyamatos, erősza-
kos bűncselekményekről.

„A legújabb tervek szerint 
szeretnék az ENSZ-ben is dön-

tésre vinni a paktumot, mely 
alapvető emberi jognak nyil-
vánítaná a migrációt. Ahová 
mennek, ott el kell őket tarta-
ni. A legfrissebb tervek szerint 
10 ezer migránst telepítenének 
be Magyarországra, akiknek a 
száma a családegyesítés révén 
hamar megnövekedne. Ha egy-
szer bejöttek, innen elküldeni 
nem tudjuk őket, hiszen Auszt-
ria és Németország is lezárja a 
határait. Ez a dolog nem követ-
kezhet be, mert ez azt jelentené, 
hogy súlyos milliárdokat nem a 
fejlesztésre, nem a magyar em-
berek jobb életére, bérfejlesz-
tésre, egészségügyre, közleke-
désre, infrastruktúra fejleszté-
sekre tudnánk költeni, hanem 

az ellátásukra. Nem szeretnénk 
a magyar kultúrát, a magyar 
nemzet történetét sem feladni, 
épp ezért mindent megtesz a 
magyar kormány annak érde-
kében, hogy ez ne következzen 
be” – vázolta fel a kormány ál-
láspontját a fórumon Bakondi 
György szakértő.

Magyarországon egy átlag-
nyugdíj havi 500 euró. Akkor 
egy migránst egy hónapig mi-
ért kellene közel 3000 euróért 
eltartanunk? – tette fel a kérést 
Szabó Zsolt államtitkár.

– A gyerekektől, az iskolák-
tól, az egészségügytől, a mező-
gazdászoktól, a vállalkozóktól, 
a nyugdíjasoktól vegyük el a 
pénzt? Vagy fizessenek az em-

berek többletadót, hogy idegen 
embereket tartsunk el? Köszön-
jük szépen, nem! A mi igazság-
érzetünket ezek a gondolatok 
sértik. Ezért is van nagy tétje a 
következő időszaknak – szögez-
te le országgyűlési képviselőnk.

Majd hozzátette: „Látva a 
franciák, a németek problé-
máit, ha csak a tizede igaz, 
akkor már nagyon nagy a baj. 
Itt nekünk, most, össze kell 
zárnunk, össze kell tartanunk 
úgy, ahogy tették azt az őse-
ink. Túléltük a tatárt, túléltük 
a törököt, és azt a dicsőséget, 
azt az értéket, amit ebben az 
országban megteremtettünk, 
meg kell őriznünk és meg kell 
védenünk.”

Bakondi György: Az illegális bevándorlók 
eltartása veszélybe sodorná országunkat

„Ahogy 1848-ban, úgy ma is 
meg kell küzdenünk Magyarországért”

Bakondi György: „A legújabb tervek szerint szeretnék az ENSZ-ben is döntésre vinni 
a paktumot, mely alapvető emberi jognak nyilvánítaná a migrációt."

Az EJROK diákjai és a hevesi Zeneiskola pedagógusai 
„Személyes történetek a cilinderes forradalomból” c. műsoruk 

segítségével elevenítették fel a kor eseményeit

Heves központtal, Tenk, Átány, Kömlő és Tiszanána bevonásával indul a járásban a program, 
melynek szakmai vezetője Dr. Szabó János – jelentették be Tenken, sajtótájékoztatón

Hevesi „piacvita” 
Jogerős a döntés: 

pert nyert az önkormányzat

Mobil jégpálya épül a főtéren és jut 
pénz kultúrára, civilekre, sportra is

Heves Város Önkormányzata 
jogerősen pert nyert a Bónusz 
Pont Kft-vel szemben. Az ítélet 
alapján a gazdasági társaság kö-
teles megfizetni az Önkormány-
zatnak az elmaradt 12.956.044 
forint bérleti díjat, s annak ka-
matait.  A jogerős döntés hosszú 
idő óta tartó pereskedés végére 
tett pontot.

Még 2016 áprilisának végén 
határozott úgy Heves Város Kép-
viselő-testülete, hogy felhatal-
mazza Sveiczer Sándor polgár-
mestert, a hevesi PIACOT üze-
meltető kft-vel kötött szerződés 
felbontására, hiszen az többszöri 
felszólítás ellenére sem tett ele-
get fizetési kötelezettségének. Az 
önkormányzat visszavette jogos 
tulajdonát, majd a birtokbavételt 
követően jogvita alakult ki a fe-
lek között – összegezte a történ-
teket dr. Nagy Péter, Heves város 
jegyzője.

Heves Város Önkormányzata 
felperesnek, a Bónusz Pont Kft. 
alperes ellen 12.956.044 fo-
rint bérleti díj megfizetése iránti 
perében a Hevesi Járásbíróság 
2017. május 31. napján hozott  
elsőfokú ítéletével szemben az 
alperes részéről benyújtott fel-
lebbezés folytán megtartott tár-
gyaláson a következő másodfo-
kú ítéletet hozta az Egri Törvény-
szék:  „A másodfokú bíróság az 
elsőfokú bíróság  ítéletét hely-
benhagyja. A másodfokú bíró-
ság kötelezi az alperest, hogy 
15 napon belül fizessen meg a 
felperesnek 200.000.- forint má-
sodfokú perköltséget. A másod-
fokú bíróság kötelezi az alperest, 
hogy fizessen meg az államnak – 
az adóhatóság külön felhívására 
- 1.060.484.- forint fellebbezési 
illetéket.  Az ítélet ellen nincs he-
lye fellebbezésnek.”

Sveiczer Sándor polgármes-
ter az előzményekről tájékoztatta 
szerkesztőségünket: „2013-ban, 
az akkori képviselő-testület pá-
lyázatot írt ki a városi piac mű-
ködtetésére, amelyet a heve-
si székhelyű Bónusz Pont Kft. 
nyert. A nyertes cég évi kilenc-
milliós bérleti díjat és 30 millió 
forint felújítást ajánlott meg a 
piac üzemeltetéséért pályáza-
tában. Az volt a terv, hogy ez a 
bérleti díj biztosítja majd a városi 
tanuszoda építésének önerejét. 
A Bónusz-Pont Kft. 2014-ben az 
esedékes bérleti díjakat befizet-
te. Az önkormányzati választáso-
kat követően viszont a cég nem 
volt hajlandó bérleti díjat fizetni 
az új városvezetésnek, a felújí-
tási költségek növekedésére hi-
vatkozva.

A cég költségvetéssel akar-
ta igazolni a csarnok felújítását, 
amely az elvégzett munkák ösz-
szegét, költségeit tartalmazta. 
Azonban a bíróság sem találta 
hitelesnek az elvégzett munkáról 
készített költségvetést, hiszen 
semmilyen dokumentum (szám-
la, teljesítési igazolás) nem tá-
masztotta alá a munka tényleges 
elvégzését.

A két fél véleményét a követ-
kező években a helyi posta bo-
nyolította rendszeresen: az ön-
kormányzat elküldte a számlát a 
bérleti díjról, a Bónusz-Pont Kft. 
visszaküldte. A folyamatos levél-
váltás 2016 nyarán félbeszakadt. 
A humánus hozzáállást a megol-
dás érdekében megváltoztatta az 
önkormányzat. A cég érthetetlen 
magatartását nem lehetett tovább 
tűrni, hiszen Csákiéknak fizettek, 
az új testületnek már nem.  

Heves Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az előző ciklus-
ban, Csáki Zsigmond által meg-
kötött szerződést, a fizetési köte-
lezettség többszöri elmulasztása 
miatt fel kell mondani”.

A polgármester azt is el-
mondta: „a döntés értemében 8 
napos határidővel felszólították 
teljesítésre az üzemeltetőt. A tel-
jesítés elmaradt, így a szerződés 
felmondásra került, az önkor-
mányzat visszavette jogos tulaj-
donát. A birtokbavételt követően 
jogvita alakult ki a felek között, s 
végül az Egri Törvényszék má-
sodfokon is Heves Város Önkor-
mányzatának adott igazat.”

A városvezető szerint, ezen 
ügy csak egy volt a sok-sok 
örökölt problémából, melynek 
tanulsága:

- a HEVA Kft. működteti a vá-
rosi piacot, és pontosan fizeti a 
bérleti díjat,

- a piac fejlesztésére az ön-
kormányzat pályázatot nyert el, 
a beruházás 2019-ben megva-
lósul,

- ez év tavaszán elindul a tan-
uszoda építése, önerő nélkül

- a Bónusz Pont Kft. még 
mindig tartozik az önkormány-
zatnak 12 956 044 Ft-tal és an-
nak kamataival, amelyet mind a 
mai napig nem fizetett meg.

Önkormányzatunk nevében ez-
úton is felhívom a társaság fi-
gyelmét arra, hogy a megítélt 
összeget a végrehajtás megindí-
tása előtt fizessék be, hiszen fon-
tos lakossági igényeket kívánunk 
megoldani a közel 13 millióból – 
zárta szavait Sveiczer Sándor.

Heves 250 milliót kapott a 
TOP-ból CLLD jogcímen. 
Kultúrára, sportra, civil szer-
vezetekre és egy korcsolyapá-
lya létesítésére is jut a pályá-
zati forrásból. A város minden 
polgára haszonélvezője lehet a 
programnak, amely nagyszerű-
en egészíti ki a TOP-ot, hiszen 
az infrastrukturális fejlesztések 
mellett az emberi közösségek 
fejlesztésével foglalkozik – je-
lentették be sajtótájékoztatón.

A kisebb, tízezer fő alat-
ti települések számára ismert 
és adott a LEADER-program, 
az ennél nagyobb lélekszámú 
városok egyik vidékfejleszté-
si kerete pedig a CLLD, egy 
TOP-keret, amely lényegében 
LEADER-jellegű ugyancsak – 
vázolta fel az egyik új, Heve-
sen bejelentett nyertes pályázat 
alapjait Szabó Zsolt államtit-
kár, a térség országgyűlési kép-
viselője.

Elmondása szerint két város 
élt is a lehetőséggel a választó-
körzetből, Hatvan 430 milliót 
kapott a TOP-ból CLLD jogcí-
men, Heves 250 milliót. 

A hevesi 250 milliós keret 
nagy segítség a város sporto-
lóinak és a hetvenkét tagú Ci-
vil Kerekasztal szereplőinek 
is, mind programszervezés-
ben, mind eszközfejlesztések-
ben, húzta alá Sveiczer Sán-
dor. Kulcsprojektnek a város 
főterére megálmodott mobil 
jégpályát tartja a polgármester, 
amely decembertől februárig 

közösségi programot jelent a 
hevesieknek és a környékbeli-
eknek is.

– A lakosság véleményének 
alapján készült el a pályázat 
– mutatott rá Balázs József, a 
projekt munkaszervezetének 
vezetője. Elmondta még, hogy 
37,5 millió forint a közösség-
fejlesztési stratégia megalkotá-
sára, és a munkaszervezet mű-
ködési kiadásainak fedezetére 
fordítható. Heves város közös-
ségei, civil szervezetei ezenkí-
vül 212,5 millió forintot hasz-
nálhatnak fel a jövőben, en-
nek 40 %-a egy közösségi tér, 
konkrétan egy jégpálya létre-
hozását szolgálja, míg a fenn-
maradó összegre – 127,5 millió 
forintra – helyi szervezetek pá-
lyázhatnak.

Helyi civil szervezetek tud-
nak majd pályázni a program-
jaik megvalósításához, vagy 
eszközbeszerzésre, technikai 
fejlesztésre, úgy mint szín-
házi, tánc- és zeneművészeti, 
kézműves, kulturális, illetve 
gasztronómiai rendezvényeket 
lebonyolító csoportok. Gon-
dolok itt a helyi fúvósainkra, a 
helyi népművészeti alkotómű-
helyeinkre, a kultúrát közvetítő 
szervezetekre, vagy az ifjúsági 
zenekarainkra, ifjúsági szerve-
ződésekre, de a nyugdíjasok is 
szerepelnek benne ugyanúgy, 
tehát szinte a város minden 
polgára haszonélvezője lesz a 
programnak – zárta szavait a 
munkaszervezet vezetője.

Hamarosan indulhat a piac fejlesztése egy nyertes 
pályázatnak köszönhetően
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Újabb nyertes pályázatot 
könyvelhetett el Heves, hat 
környékbeli településsel 
együttműködve. Városun-
kon kívül Boconád, Tarna-
méra, Zaránk, Erdőtelek, 
Tenk és Kisköre osztozik 
azon a közel 435 millió fo-
rinton, amely humán ka-
pacitások fejlesztésére for-
dítható. A február 27-én 
megtartott sajtótájékozta-
tón Szabó Zsolt államtitkár, 
Sveiczer Sándor polgármes-
ter és Makó Nándor alpol-
gármester, szakmai vezető 
mutatta be a programot.

A projekt a térségben 
jelen lévő terüle-
ti egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez kí-
ván hozzájárulni, 

mégpedig a helyi közszolgá-
latban dolgozók, szakembe-
rek képzésével, komplex óvo-
dai szolgáltatás-fejlesztéssel. 
Négy település például konyhá-
kat épít a pénzből, de a fő cél a 
társadalmi felzárkóztatás, hogy 
több fiatal válassza hosszú tá-
von otthonának Dél-Hevest.

Szabó Zsolt szerint beérett a 
gyümölcs, a hevesi térség megta-
nult összefogni, és a közös célok 

érdekében együtt dolgozni. Az a 
térség fejlődik jól, amely össze-
fogást mutat, és együttes erővel 
próbál célokat megvalósítani. 
Ez a közel 435 milliós forrásból 
megvalósuló program olyan ele-
meket tartalmaz, amelyek min-
denképpen a térségben élők tár-
sadalmi felemelkedését, fejlesz-
tését, fejlődését szolgálják.

- Városvezetőként a munka-
adókkal is találkozom, akik ar-
ról érdeklődnek, hogy hol kap-
hatnak szakképzett munkaerőt. 

Az idetelepülni szándékozó cé-
gek fontos paraméternek tartják 
azt, hogy milyen képzések van-
nak helyben, milyen végzettsé-
gű fiatalokból tudnak majd vá-
logatni, számíthatnak-e majd 
utánpótlásra. Ez nagyon lénye-
ges dolog a jövő tekintetében. A 
Heves környéki települések vá-
rosunk vezetésével erre szöve-
teznek majd, hogy összehozzák 
a képzéseket, a munkaadókat és 
munkavállalókat, hogy közösen 
léphessünk előre az elkövetke-

ző években – emelte ki Svei-
czer Sándor polgármester.

Makó Nándor, a projekt 
szakmai vezetője, a város alpol-
gármestere arról beszélt, hogy a 
35 hónapos programban olyan 
lehetőségeket tudnak biztosí-
tani, mellyel a hátrányos hely-
zetet mérsékelhetik. Képzése-
ket, fejlesztő programokat in-
díthatnak a kultúra, informati-
ka, közlekedés területén is, ami 
gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt szól.

Heves Város Önkormány-
zata közel félmilliárd forint 
értékű támogatást nyert 
„Integrált térségi gyermek-
programok a Hevesi Járás-
ban” címmel. Az 54 hóna-
pig tartó projekt stratégiai 
célja a gyermekszegénység 
megelőzése a régióban. A 
március 14-én megtartott 
sajtótájékoztatón Szabó 
Zsolt államtitkár, Sveiczer 
Sándor polgármester és 
Nagy Katalin szakmai ve-
zető mutatta be a program 
elemeit.

A program célja az ala-
csony képzettség 
hosszú távú csök-
kentése, a hátrányos 
helyzetű gyerekek 

iskolai és iskolán kívüli képes-
ség- és készségfejlesztése, a to-
vábbtanulási arány növelése, az 
egészségtudatos életmód elter-
jesztése, a szenvedélybetegsé-
gek és egyéb devianciák csök-
kentése – hangzott el a tájékoz-
tatás során. Ezen célok és fel-
adatok megvalósítását a Gye-
rekesély Iroda koordinálja. A 
program alatt lehetőség adódik 
egyebek mellett családterápiára 
is. Az ártalomcsökkentő drog-
csoport hiányzó, helyi szükség-
letekre épülő speciális szolgál-
tatásokat biztosít. Mindezeken 
kívül, a program lehetőséget 
teremt lakhatási és pályaválasz-
tási tanácsadásra is. A gyerekek 

részére pedig minden nyáron 
táboroztatás és családi hétvégi 
programok valósulnak meg a 
járás területén, valamint egye-
bek mellett baba-mama klub-
foglalkozás jön létre.

Szabó Zsolt államtitkár kö-
szöntőjében hangsúlyozta, az 
elmúlt időszakban Heves vá-
rosa és a térség rengeteg, ún. 
„soft”-os pályázatot nyert kü-
lönböző célokra és feladatok-
ra, melyek a felzárkóztatást se-
gítik. Fontos azonban, hogy az 
itt élők is felismerjék ennek a 
helyzetnek a fontosságát és ki-
emeltségét.

Abban hiszek, hogy ha fej-
lesztjük a közintézményeket, 
a lakosság egészségi állapotát, 
az utakat, kerékpárutakat, a tu-
rizmust, a munkahelyeket, az 
kompletten jelent majd előrelé-
pést – tette hozzá térségünk or-
szággyűlési képviselője.

Sveiczer Sándor polgár-
mester véleménye szerint a 
fenti pályázat megvalósulása 
nagyon fontos lépés a heve-
si járás életében. A szűrővizs-
gálatok, a szemészet, az utazó 
gyermekorvosi szolgálat, a lo-
gopédus, vagy a gyermekpszi-
chológus működését minden 

település támogatta. A Gye-
rekesély Bizottság a Gyerek-                   
esély Irodával karöltve a csa-
ládmentorok, illetve egyéb 
szakemberek segítségével pró-
bálja meg a szakmai progra-
mot Dél-Hevesben megvalósí-
tani, ezáltal az itt élő gyerme-
kek és családok felzárkóztatá-
sát elősegíteni.

Ezt követően Nagy Katalin 
szakmai vezető elmondta: fő 
célkitűzés, hogy a hevesi járás-
ban élő gyermekek a családjuk-
ban nevelkedhessenek, és előz-
zük meg a gyermekszegénység 
mélyülését.

Félmilliárd forint 
térségi gyermekprogramokra

Új program indul: a foglalkoztatási helyzet javítása, a térség felemelkedése a cél

ÖSSZEFOGTAK – A fő cél a társadalmi 
felzárkóztatás az EFOP-pályázatból

A tavaszi labdarúgószezon 
kezdetére két új cserepaddal 
gazdagodott a hevesi 
sportpálya focistáink 
örömére

Elkészültek 
az új cserepadok

Nagyszabású projekt 
segíti a fiatalok 
és a munkaerő 
helyben tartását

Újabb lendületet vesz 
a „Heves város 

zöld szíve” projekt

Olyan komplex progra-
mok valósulnak meg, me-
lyekkel képzik a leendő 
munkavállalókat, érzéke-
nyítik a munkaadókat, fej-
leszthetik az egészségügyi, 
oktatási, kulturális és szo-
ciális szolgáltatásokat, s 
közösségépítő rendezvé-
nyeket is szerveznek. Er-
ről tájékoztatta a megje-
lenteket és a sajtó képvi-
selőit Szabó Zsolt államtit-
kár, országgyűlési képvi-
selőnk, Magyar Csilla pol-
gármester és Lányi Ágnes, 
a projekt szakmai vezető-
je a Kiskörén megtartott 
rendezvényen.

A fiatalok, s a munka-
erő helyben tartása, 
a közösségépítés 
érdekében pályá-
zott Heves, több 

dél-hevesi településsel közö-
sen a humán szolgáltatások 
fejlesztésére. A 40 hónapig 
tartó, csaknem félmilliárd fo-
rintos európai uniós támoga-
tásból megvalósuló program-
ba több ezer embert vonnak 
be a tervek szerint, amelynek 
célja a lakosság foglalkozta-
tási képességének és a térség 
munkaerő-megtartó erejének-
növelése. Boconád, Erdőte-
lek, Kisköre, Tarnaméra, Tenk 
és Zaránk önkormányzatával 
működik együtt a térségi köz-
pont a célok eléréséért.

Szabó Zsolt kiemelte: „A 
közeljövőben – ipari és turisz-
tikai fejlesztések során – több 
száz új álláshely jön létre, ez 

a fiatalokat a térségben tud-
ja tartani. Ezért is kell növel-
nünk a lakosság foglalkozta-
tási képességét, a térség mun-
kaerő-megtartó erejét, többek 
között képzésekkel és trénin-
gekkel.”

- Nagyon összetett ez a pro-
jekt: ösztöndíj program több 
településen a tovább tanulni 
szándékozóknak, utazó logo-
pédus program, lovas foglal-
kozások, közösségi progra-
mok megvalósítása, ezen be-
lül életmód klubok, nevelő-
szülői hálózat, idősotthon fej-
lesztés, gondozási központon 
belüli fejlesztés, csoportos 
faluszépítő programok, egyé-
ni foglalkozások - tette hozzá 
országgyűlési képviselőnk.

Magyar Csilla, Kisköre 
polgármestere a projekt jelen-
tőségét az alábbiakban fog-
lalta össze: „Igazán lényeges, 
hogy ez a térség ne csak gaz-
daságilag és ne csak épületek-
ben gazdagodjon, hanem hu-
mán erőforrásban is. Ha a tér-
séget, a településünket akar-
juk sikerre vinni, akkor szük-
ség van arra, hogy összefog-
junk. És természetesen kell 
egy országgyűlési képviselő, 
aki nem négyévente egyszer 
jelenik meg a településeken, 
hanem folyamatosan jelen 
van minden település, min-
den intézményének az éle-
tében. Az, hogy Szabó Zsolt 
országgyűlési képviselő úr 
ezeket a pályázatokat kiemelt 
fontosságúnak tekinti, igazán 
nagy segítséget jelent az itt 
élő, itt dolgozó embereknek.”

Közbeszerzési eljárást in-
dít Heves képviselő-testü-
lete a „Heves Város Zöld 
szíve” című projekt ke-
retében, melynek során a 
környezetrendezés megva-
lósításához szükséges ki-
vitelezőt választja ki. Er-
ről született döntés a 2018. 
március 13-i rendkívüli 
testületi ülésen. A pályázat 
megírásakor a sportolni, 
pihenni, kirándulni vágyó 
családok igényeit tartotta 
szem előtt a városvezetés.

A pályázat megvalósítása so-
rán, a Bermuda-háromszög 
területén multifunkciós sport-
pálya, futópálya, szabadtéri 
fitnesz- és tornapálya, gör-
deszkapálya, napozó- és ját-
szótér, tanösvény, sakkozók 
kertje, kutyafuttató, öntöző-
rendszer és térvilágítás ke-
rül kialakításra. A projekt ré-
szeként a sportcsarnok hom-
lokzati szigetelése 16 cm-re 
emelkedik, energiahatékony 
lámpatestek kerülnek felsze-
relésre, a parkoló napelemek 
révén fedetté válik, amely 
biztosítja a sportcsarnok, 

a zöld város, és a sportpá-
lya áramellátását. Létrehoz-
nak egy szolgáltató épületet, 
amelyben vendéglátóhely és 
sporteszköz kölcsönző kap 
helyet.

Az önkormányzat rendel-
kezik a szükséges hatósági 
engedélyekkel a beruházás 
megvalósításához.  A környe-
zetrendezés megvalósításá-
hoz a kivitelező kiválasztása, 
és ehhez közbeszerzési eljá-
rás lefolytatása szükséges. Az 
ajánlattevők esetében igye-
keztek helyi vállalkozásokat 
is felkutatni, illetve a korábbi 
projektek során sikeresen tel-
jesítő vállalkozásokat meg-
hívni.

A közbeszerzési eljárásban 
történő ajánlattételre az alábbi 
cégeket kérik fel ajánlattétel-
re: Szilvási Építő Kft. - Me-
zőkövesd, ZÖFE Zöldterü-
let-fenntartó és Fejlesztő Kft. 
- Budapest, Green Kertész 
Kft. - Heves, Via Plaza Kft. - 
Budapest, MOVIÁD-Energy 
Kft. - Budapest.

A kivitelezőről április vé-
gén határoznak, májusban in-
dulhat a beruházás.

Magyar Csilla: „Ha a térséget, a településünket akarjuk 
sikerre vinni, akkor szükség van arra, hogy összefogjunk.”

Az 54 hónapig tartó projekt célja a gyermekszegénység megelőzése 
– jelentették be Heves városában

A februárban megtartott sajtótájékoztatón Szabó Zsolt államtitkár, Sveiczer Sándor polgármester 
és Makó Nándor alpolgármester, szakmai vezető mutatta be a programot

A Curie környezetvédelmi ver-
seny területi fordulóján vett 
részt a Körzeti Tagiskola 8. 
osztályos csapata. A szorgal-
mas diákok a 3. helyen végez-

tek. Csapattagok: Perlaki Zsó-
fia, Vas Lilian, Sárándi Petra.

Gratulálunk a diákoknak és a 
felkészítő pedagógusnak!

Környezetvédelemben is 
jeleskednek a ‘Körzetis diákok

Több mint száz zarándok kelt 
útra a reggeli órákban két autó-
busszal a fővárosba. Együtt uta-
zott az iskola székhelyén műkö-
dő kollektíva a tagintézmények 
alkalmazottaival (Heves, Boco-
nád, Pély és Tarnaszentmiklós).

A Szent Gellért emlékműnél 
megemlékeztünk védőszentünk 
mártíromságáról, felidézve a 
történészek által megőrzött le-
genda eseményeit, majd elin-
dultunk lefelé a hegyről, és a 
Duna partján folytattuk utunkat 
a Szent Gellért tér irányába.

A Magyarok Nagyasszonya 
Sziklatemplomhoz érkezve elő-
ször Kő Pál Kossuth- és Mun-
kácsy-díjas szobrászművész 
Szent István királyt ábrázoló 
műalkotását néztük és ismertük 

meg. Ehhez hátteret és élmény-
anyagot maga a Mester szol-
gáltatott nekünk egy személyes 
hangvételű magánlevél formá-
jában, melyet Erdészné Turcsá-
nyi Katalin, a Harmónia AMI 

igazgatóhelyettese olvasott fel 
a jelenlévőknek. Ezután zarán-
doklatunk lelki fénypontjaként 
Nagy István címzetes kanonok 
úr, iskolalelkészünk szentmisét 
mutatott be a számunkra.

A Budapest Műszaki Egye-
tem „K” épületének aulájában 
megemlékeztünk 1956 forra-
dalmi ifjúságáról, a 16 pontos 
követeléseket megfogalmazó 
korabeli egyetemi diákságról.

A budavári Nagyboldogasz-
szony templom volt utunk utol-
só állomása. Megcsodáltuk a 
felújított épületet és a hozzá 
kapcsolódó anekdotákat. A vé-
gén volt módunk elcsendesed-
ni, megpihenni is a gótikus al-
templomban.

Emelkedett lélekkel és szép 
élményekkel térhettünk haza ott-
honainkba a kora esteli órákban.

A zarándoklat létrejöttéért 
köszönet illeti Bódor Istvánné 
igazgató asszonyt! A lelki táplá-
lékért és útmutatásért pedig hála 
Nagy István címzetes kanonok 
úrnak, iskolánk lelkészének!

Gyimesi Attila 
történelemtanár
(Budapest, 2018)

Nagyböjti zarándoklat
A hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola közössége már 2016-ban – mikor védő-
szentet választott – gondolt arra, hogy a Szent Gellért – heti programok mellett szükségünk 
lenne egy olyanfajta lelki feltöltődésre is, amely valóságosan is közelebb visz védőszentünk 
életművéhez és szellemiségéhez. Így jött el az alkalmas idő március 10-én, szombaton.

A csoport a Mátyás-templomba is ellátogatott, ahol a Szent 
Koronát és a koronázási ékszerek másolatát is megtekintették
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„Amikor a változás szele fúj, egyesek védőfalakat építenek, mások szélmalmokat”

Kiváló tehetségpont címet érdemelt 
a hevesi oktatási intézmény

A Hevesi József Általános Is-
kola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont címet kapott a 
Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
nácstól. Az erről szóló Okle-
velet 2018. március 24-én ün-
nepélyes keretek között Bu-
dapesten vette át Szabó Imre 
Tiborné intézményvezető. Az 
oktatási intézmények mű-
ködéséről, a részletekről az 
igazgató asszonyt kérdeztük.

- Az intézmény mely tagiskolái 
részesültek a megtisztelő elis-
merésben, és milyen előzménye, 
illetve folyamata volt a kiválasz-
tásnak?

- A minősítő eljárásban mind-
három iskola érintett, így ezt a 
címet a teljes intézmény kapta: 
a Hevesi József Általános Isko-
la és AMI, a Körzeti Tagiskola 
és a Zeneművészeti Tagintéz-
mény.

Mindhárom iskola nagy hang-
súlyt fektet a tehetségek felisme-
résére, gondozására, a tehetséges 
tanulók pályaválasztásának segí-
tésére, a szülők tanácsadására. A 
minősítési eljárás több színtéren 
valósult meg. Első lépésként on-
line felületen  mutattuk be a te-
hetséggondozáshoz kapcsolódó 
tevékenységünket. Ezt követő-
en szakértők érkeztek hozzánk 
helyszíni látogatásra. Itt áttekin-
tették a dokumentációkat, vala-
mint több órás szakmai beszél-
getésre került sor. A szakértői 
véleményben példaértékűnek ne-
vezték a tehetséggondozó mun-
kánkat. 

- Milyen újítások segítették az 
intézményeket ebben a munká-
ban és mi indokolta ezeknek a 
bevezetését?

- Az innovációkat illetően 
igen gazdag a leltárunk az el-
múlt 3 tanévben. Megújulási tö-
rekvésünk abból a felismerésből 
fakadt, hogy e felgyorsult, válto-
zó világhoz rugalmasan kell al-
kalmazkodnunk. A mai kor gyer-
mekei sokkal impulzívabbak, 
nyitottabbak a világ felé, így a 
hagyományos módszerekkel tör-
ténő ismeretátadás kevésbé kelti 
fel az érdeklődésüket.

Legfőbb vállalásunk a tehet-
séggondozás megújítása volt. 
Tudatosabbá vált pedagógiai 
munkánk során a tehetségek ke-
resése. A hagyományos szakkö-
rök mellett 2015-ben tehetség-
műhelyeket indítottunk a Hevesi 
József Általános Iskolában és a 
Körzeti Tagiskolában.

- Miben különböznek a tehet-
ségműhelyek az egyéb szabad-
idős tevékenységet biztosító le-
hetőségektől?

- Ezekben a tehetségműhe-
lyekben komplex személyiség-
fejlesztés megvalósítása a cé-

lunk. A tehetségműhely külön-
bözik a hagyományos tehetség-
gondozó színterektől. A tehet-
ségműhelybe kiválasztás alapján 
kerülhet a tanuló, ahol maximum 
7-12 fő dolgozik együtt 1-2 pe-
dagógussal. A szakkörön vagy a 
versenyfelkészítés során azt erő-
sítjük, amiben jó és eredményes a 
gyermek, ellenben a tehetségmű-
helyben gondot fordítunk a gyen-
geségeinek a fejlesztésére is.

- Erre miért van szükség?
- Ezt az oldalát azért próbáljuk 

erősíteni, mert gátolhatja a gyer-
meket. Erre példa, amikor egy 
kiváló matematikai logikával 
rendelkező gyermek nem tudja 
kifejezni magát, mert gyenge a 
kommunikációs képessége, vagy 
leblokkol a versenyhelyzetben. 
A műhelyekben nagy hangsúly 
fektetünk a képességfejlesztés-
re is.

- Milyen források állnak ren-
delkezésre a program megvalósí-
tásához?

- Az eszközökhöz szükséges 
anyagi fedezetet a fenntartó tá-
mogatásával és pályázati forrás-
ból biztosítjuk. A Nemzeti Tehet-
ség Program és a Magyar Tehet-
ségsegítő Szervezetek Szövetsé-
ge által kiírt pályázatokból 2015 
óta összesen 8 nyertes pályázatot 
tudhatunk magunkénak. Termé-
szetesen 2018-ban is pályázunk.

- Hogyan „születnek” meg 
ezek az elképzelések?

- Ezek komplex tehetséggon-
dozó programok, amelyet mi 
magunk írunk. A jelenleg futó 
pályázatok során a Hevesi Jó-
zsef Általános Iskolában a ta-
nulóinknak a roma nép kulturá-
lis értékeiről szerzett ismereteit 
bővítjük, melynek fókuszában a 
hagyományos roma mesterségek 
megismertetése áll. A projektben 
több foglakozást az iskolán kívü-
li helyszínen tartunk.

A Körzeti Tagiskolában nagy-
szabású színpadi előadásra ké-

szülünk. Egy zenés, táncos me-
sejátékot mutatunk be májusban 
a Művelődési Központban váro-
sunk közönségének. Külön érté-
ket képez, hogy a mesejátékot mi 
magunk írtuk.

- Említette a képességfejlesz-
tést. Miért tartja fontosnak?

- A szakirodalomra és a 30 
éves tanítói tapasztalatomra ala-
pozva állíthatom, hogy az isme-
retátadás önmagában nem sokat 
ér. Képessé kell tennünk a tanu-
lóinkat az ismeretek befogadá-
sára és a megszerzett ismeretek 
alkalmazására. Ennek pedig a 
legcélravezetőbb módja a képes-
ségfejlesztés és az alapkészségek 
stabil kialakítása.

- Milyen eszközök vannak a 
pedagógusok kezében a fenti cé-
lok eléréséhez?

- A képességfejlesztésre ren-
geteg lehetőségünk van az általá-
nos iskolákban. Ez egyre hangsú-
lyosabb a munkánk során. Nem 
véletlen, hogy az utóbbi években 
egyre inkább szorgalmazzuk ta-
nulóink zeneiskolai tanulmánya-
it. Kutatások igazolják, hogy az 
agyféltekék harmonikus össze-
kapcsolódását, a gondolkodási 
képességek fejlődését kedvezően 
befolyásolja a zenetanulás. Az 
érzelmi intelligenciára gyakorolt 
hatása felbecsülhetetlen. A hie-
delmekkel ellentétben, a zene-
tanulás nem csak a kiemelkedő 

tehetségek kiváltsága, mert min-
den gyerekekre jótékony hatást 
gyakorol. Nem véletlen, hogy a 
skandináv országokban kötelező 
a zenetanulás az általános iskolá-
ban. Sajnos, itt mi még nem tar-
tunk, de szerencsénkre van a vá-
rosban zeneiskola, ami minden 
gyerek számára elérhető. Taní-
tóként is nagyon jók a tapaszta-
lataim a zeneiskolás gyermekek 
képességfejlődését illetően.

- A Körzeti Tagiskolában két 
éve, a székhelyintézményben ez 
évtől alkalmaznak egy újfajta, 
személyiségfejlesztő oktatási mo-
dellt. Miért éppen Jenaplan?  

- Olyan módszertani megol-
dást kerestünk, amely megfelel 
az igényeknek, közel áll a gyer-
mekek világához és közelebb 
hozza a családot az iskolához. A 
Jenaplan mellett szólt az is, hogy 
jól alkalmazható a meglévő isko-
lai keretek között, vagyis a köve-
telmény, a tananyag, a tankönyv, 
az óraszám ugyanaz. Ezeken 
ugyanis nem változtathatunk, 
mert a jogszabályok behatárolják 
a lehetőségeinket. Az viszont raj-
tunk múlik, milyen módon köz-
vetítjük és gyakoroltatjuk az is-
mereteket. A „Jenaplan” elsősor-
ban a pedagógus által alkalma-
zott módszerekben különbözik a 
hagyományostól, a gyerekek sze-
mélyiségfejlődését, a kommuni-
kációt helyezi előtérbe. Az ünne-
pekhez kapcsolódva műsorokat 
készítenek, projekteket valósíta-
nak meg. Az ünnepekre és a pro-
jektzáró délutánokra meghívják a 
gyerekek családtagjait is. A koo-
perativitásra épülő csoportmunka 
és páros munka gyakori a jénás 
órákon. A csoportmunka által a 
tanulók képesek együtt dolgozni 
társaikkal, türelmet és önfegyel-
met tanulnak.

A Jenaplan erőssége a kom-
munikáció központú oktatás. A 
tanulók megszokják, hogy rend-
szeresen beszélniük kell társaik 

előtt. Mindez segíti a konflik-
tusok megoldását, mert a gye-
rekek megtanulnak egymáshoz 
alkalmazkodni és megbeszélni a 
problémákat.

Ezekben az osztályokban alsó 
tagozatban a jegyek mellett szö-
veges értékelést is kapnak a ta-
nulók.

- Híradásokban rendszeresen 
olvashatunk az intézmény kiemel-
kedő eredményeiről. Mely terüle-
teken zajlik emelt szintű oktatás?

- A Körzeti Tagiskolában nagy 
hagyományai és jelentős verse-
nyeredményei vannak a termé-
szettudományok oktatásának, az 
emelt szintű matematika oktatás-
nak 5-8. évfolyamon.

Több évtizedes hagyományt, 
szülői elvárásokat valósítunk 
meg azzal, hogy az emelt szintű 
testnevelés és sport oktatását új-
raindítottuk 1-8. évfolyamon.

Az emelt szintű oktatásában 
való részvétel nem kötelező ta-
nulóink számára, a szülők vá-
lasztása alapján történik.

- A tehetséggondozáson túl lé-
nyeges a diákok problémamen-
tes együttélése, a zavartalan ok-
tatás biztosítása...

- A Hevesi József Általános Is-
kolában jelen tanévben a tanórák 
és a tanulni vágyó tanulók védel-
me érdekében bevezetésre került 
az „Arizona” program. E prog-
ram nem a büntetésre épít, sok-
kal inkább a tanulók felelősség-
teljes, tetteik következményeit 
vállaló gondolkodásra, a belátás-
ra. Kialakításra került az Arizo-
na szoba, amelyben pedagógu-
sok fogadják a tanítási órát vagy 
napközis foglalkozást elhagyó 
tanulót. Ott először megbeszélik, 
majd írásban is rögzítik az elő-
zetes eseményeket, majd együtt 
folytatják a tanulást. A problé-
mafeltárás után a tanuló dönthet 
úgy is, hogy visszatér az osztály-
ba és rendzavarás nélkül folytat-
ja munkát. Ismétlődések esetén 
esetmegbeszélésekre kerül sor a 
szülők bevonásával.

- Milyen fejlesztéseket kíván-
nak megvalósítani az elkövetke-
ző időszakban?

- Sok tervünk van a közeli és 
távoli jövőre nézve.

Nagyon szeretnénk bevezetni 
a táblajátékok oktatását és hasz-
nálatát. Keressük a táblajátékok 
tantárgyi keretbe való beépítésé-
nek lehetőségét.

- Lehet, hogy a szeptemberi 
tanévkezdés már ezt a lehetősé-
get is elhozza a gyerekeknek?

Elképzelhetőnek tartom, hogy 
már a következő tanévtől pró-
bajelleggel elkezdjük az általá-
nos iskoláinkban a táblajátékok 
oktatását, majd 2020-tól a helyi 
tantervünkbe való beépítés után 
ezzel is színesítjük a tanulási pa-
lettánkat.

A Budapest-Fasori Evan-
gélikus Gimnázium és a 
Martin György Kultu-
rális Egyesület meghí-
vására március 2-án és 
3-án egy népművészeti 
találkozón vettünk részt 
Budapesten. Az első nap 
programja volt a nép-
daléneklési minősítő ver-
seny.

Fodor Anikó, a Szent Gel-
lért Katolikus Általános Is-
kola 8. osztályos tanulója a 
színvonalas versenyen, igen 
népes mezőnyben arany mi-
nősítést kapott szóló kate-
góriában. A szervezők és a 
zsűri tagjai Bodrogköz, Ti-
szahát, Nyírség és Hajdú-
ság népdalkincséből kérték 
a dalcsokor összeállítását. 
Mi nyírségi dallamokkal ké-
szültünk, és ez jó választás-
nak bizonyult, hiszen a zsűri 
elismerte Anikó előadását.

Ezúton szeretném meg-
köszönni a hevesi Háziipari 
Szövetkezet elnökének, Bá-
der Miklósnénak a segítsé-
gét, akitől idén is egy szép 
népviseletet kaptunk a ver-
seny idejére.

A nap programja koncert-
tel és este táncházzal zárult, 
ahol a „Stika Banda” húzta 
a talp alá valót. Szomba-
ton pedig egy gálaműsor-
ral folytatódott a program. 
A szervezők a bemutatko-
zó néptánccsoportok mellé 
felkérték a népdalverseny 
legjobbjait is a szereplésre. 
Anikó a gálán már nem a 
versenyen énekelt dalcsok-
rot, hanem hevesi népdalo-
kat énekelt.

Köszönjük a szervezők-
nek a felejthetetlen élményt, 
iskolánknak pedig a támo-
gatást, hogy részt vehettünk 
a versenyen.

Szabadné Dudás Ildikó
felkészítő tanár 

Fodor Anikó 
arany minősítést 
kapott a III. „Nits 
Márta” Országos 

Ökumenikus 
Népdaléneklési 

Versenyen

A minősítő eljárásban mindhárom iskola érintett, így a címet a teljes intézmény kapta: a Hevesi 
József Általános Iskola és AMI, a Körzeti Tagiskola, valamint a Zeneművészeti Tagintézmény

Szabó Imre Tiborné

A Harmónia Alapfokú Mű-
vészeti Iskola által lebonyo-
lított rajzversenyre több 
mint 500 pályamű érkezett. 
„Víz és jövő” volt a témája 
az idei Víz Világnapja alkal-
mából meghirdetett rajz-
pályázatnak. Több éves ha-
gyományához híven, általá-
nos iskolások rajzaiból ren-
dezett kiállítást a művészeti 
intézmény.

A díjakat Sveiczer Sán-
dor polgármester, 
Ballagó Zoltán tan-
kerületi igazgató, 
Szabó Imre Tiborné 

és Bódor Istvánné intézmény-
vezetők, valamint Halassy Csil-
la szobrászművész adták át az 
ügyes kezű gyerekeknek.

A pályamunkákból rajz- és 
művésztanárokból álló zsűri 
választotta ki a kiállításra érde-
mesnek, illetve díjazásra mél-
tónak tartottakat. A zsűritagok 
munkája az idén sem volt egy-
szerű: a négy korcsoportban 
közel 500 alkotást kellett értő 
szemmel, a megadott szempon-
tok alapján elbírálniuk.

A kiállítás megnyitására és 
az alkotók díjazására a hevesi 
Művelődési Központ aulájában 
került sor március 21-én.

A dobogós, illetve a külön-
díjas helyezettekről Erdészné 
Turcsányi Katalin, a Harmó-
nia Alapfokú Művészeti Iskola 
művészeti vezetője, a program 
főszervezője tájékoztatta szer-
kesztőségünket:

1-2. osztály
1. helyezett: Budai Zsombor 

2.o. – Hevesi József Általános 
Iskola Körzeti Tagiskolája, fel-
készítő: Árvai Erzsébet

2. helyezett: Novotnik Antal 

1.o. – Kiskörei Vásárhelyi Pál 
Általános Iskola, felkészítő: 
Budai-Tóth Zsuzsanna

3. helyezett: Dobóczi Fanni 
2.o. – Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola, felkészítő: 
Szabari Zoltán

Különdíj:
• Simon Nóra 2.o.  – Hevesi 

József Általános Iskola Körze-
ti Tagiskolája, felkészítő: Árvai 
Erzsébet

• Lévai Balázs 2.o. – Hevesi 
József Általános Iskola Körze-
ti Tagiskolája, felkészítő: Árvai 
Erzsébet

• Kovalcsik Réka/Jóni Jáz-
min 2.o. – Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskola Pélyi 
Petőfi Sándor Tagiskolájának 
Tarnaszentmiklósi Telephelye, 
felkészítő: Szabari Zoltán

3-4. osztály

1. helyezett: Pál László 4.o. 
– Szent Gellért Katolikus Álta-
lános Iskola Pélyi Petőfi Sándor 
Tagiskolája, felkészítő: Kovács 
László

2. helyezett: Kundráth Kiara 
Petra 3.o – Szent Gellért Kato-
likus Általános Iskola Boconá-
di Tagiskolája, felkészítő: Ko-
vács László és Nász Janka 4.o. 
– Szent Gellért Katolikus Álta-
lános Iskola Pélyi Petőfi Sándor 
Tagiskolája, felkészítő: Kovács 
László

3. helyezett: Bozó Zorka 3.o 
– Kiskörei Vásárhelyi Pál Álta-
lános Iskola, felkészítő: Budai-
Tóth Zsuzsanna

Különdíj:
• Ecsegi Fanni 3.o. -Hevesi 

József Általános Iskola Körze-
ti Tagiskolája, felkészítő: Árvai 
Erzsébet

• Mezei Blanka 4.o. – Szent 
Gellért Katolikus Általános Is-
kola, felkészítő: Szabari Zol-
tán

• Juhász Bertold 4. o. – Szent 
Gellért Katolikus Általános Is-
kola Pélyi Petőfi Sándor Tag-
iskolájának Tarnaszentmiklósi 
Telephelye, felkészítő: Szabari 
Zoltán

• Vereb Jázmin 3.o. – Szent 
Gellért Katolikus Általános Is-
kola, felkészítő: Bolyhos Iza-
bella

5-6. osztály
1. helyezett: Tóth Dávid 6.o 

– Hevesi József Általános Isko-
la Körzeti Tagiskolája, felkészí-
tő: Árvai Erzsébet

2. helyezett: Inczédi Zalán 
5.o. – Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola, felkészítő: 
Szabari Zoltán

3. helyezett: Kassai Anna 6.o 
– Kiskörei Vásárhelyi Pál Álta-
lános Iskola, felkészítő: Budai-
Tóth Zsuzsanna és Tóth Ádám 
Balázs 6.o – Tenki Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola, fel-
készítő: Szabari Zoltán

Különdíj:
• Török Ádám 5.o – Hevesi 

József Általános Iskola Körze-
ti Tagiskolája, felkészítő: Árvai 
Erzsébet

• Farkas Gergő 6.o – Kis-
körei Vásárhelyi Pál Általános 
Iskola, felkészítő: Budai-Tóth 
Zsuzsanna

• Török Gréta 6.o – Tenki 
Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola, felkészítő: Szabari 
Zoltán

7-8. osztály
1. helyezett: Tari Ferenc 7.o 

– Tenki Szent Imre Katolikus 

Általános Iskola, felkészítő: 
Szabari Zoltán

2. helyezett: Halász Ágnes 
7.o – Verpeléti Arany János 
Általános Iskola, felkészítő: 
Rozsnaki Olívia

3. helyezett: Tóth Fruzsina 
7.o – Hevesi József Általános 
Iskola Körzeti Tagiskolája, fel-
készítő: Árvai Erzsébet

Különdíj:
• Vass Lilian 8.o -Hevesi József 

Általános Iskola Körzeti Tagisko-
lája, felkészítő: Árvai Erzsébet

A rajzokat felkért szakmai 
zsűri bírálta el, a beérkezett al-
kotásokból pedig a Harmónia 
Alapfokú Művészeti Iskola ki-
állítást rendezett a Művelődési 
Központ aulájában.

Gratulálunk minden verseny-
zőnek és a felkészítő pedagógu-
soknak!

HEVES – „Víz és jövő” volt a témája 
a rajzversenynek: közel félezer alkotást bírált a zsűri 

„Könyvélményért egy élményköny-
vet!” rajzfelhívással fordult a könyv-
tár gyermekrészlege az kisiskolások 
felé. A beadási határidő február 14-e, 
a Nemzetközi Könyvajándék Nap volt. 
A nap lényege, hogy szerte a világon 
minden ember jusson könyvhöz leg-
alább ezen a napon – tájékoztatta szer-
kesztőségünket  Göröcsné Orsó Ágnes 
gyermekkönyvtáros.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
1-3. osztályos tanulói 27 db szép és igényes 
rajzot készítettek a felhívásra. A rajzok a 
könyvtár folyosóját díszítik és az érdeklő-
dők számára megtekinthetők.

A felhívás úgy szólt, hogy egy könyvél-
ményért cserébe az „alkotók” kapnak egy 
élménykönyvet. A könyveket – melyek re-
mélhetőleg nagy élményt fognak okozni 
kis olvasóiknak – a PONT Kiadó ajánlot-
ta fel.

Az 1994-ben alapított Pont Kiadó a kor-
társ irodalom és művelődés minden ágaza-

tában jelen van a kiadványaival. A kiadó 
a család és gyermek, az ifjúság ügyének 
globális szemléletére és megközelítésére 
törekszik. Sorozataik egymást kiegészí-
tik: a gyermekről, a gyermeknek és a gyer-
mekért. A kiadó különösen nagy figyelmet 
fordít az elfogadásra, aminek szemléletét 

már a gyermekkorban kell megismertetni, 
elfogadtatni.

A könyvtár fontos küldetése, hogy igé-
nyes olvasmányokkal lássa el az ifjúságot, 
ezért reméljük, olyan nagy élményt fog-
nak okozni a könyvek, amilyen szeretet-
tel adtuk!

Nemzetközi Könyvajándék Nap a könyvtárban  
Könyvélményért élménykönyvet kaptak a gyerekek 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói 27 darab 
szép és igényes rajzot készítettek a felhívásra



Sikert aratott 
„A miniszter félrelép” 

a hevesi színpadon 

A zajos siker hevesi ál-
lomása is azt bizonyítot-
ta, hogy a kiváló szerep-
osztásnak örvendő darab 
kedvére volt a nézőknek és 
a színészeknek egyaránt.

Szép számban akadnak a ma-
gyar filmek között is kultusz-
filmnek mondható alkotások. 
Egyike ezeknek A miniszter 
félrelép című, 1997-es film-
vígjáték.

Az idén húszéves film Jim 
Adler, Kern András és Koltai 
Róbert nevéhez köthető, ám 
annak alapját, az eredeti szín-
darabot Ray Cooney jegyzi. 
A neveken túl valójában nem 
történt nagy változtatás a fil-
mes feldolgozásban: a cse-
lekmények és a karakterek 
lényegében megegyeznek az 
eredeti, színpadra szánt mű-
vel – amelyet Heves városá-
ban mutattak be.

A február eleji előadás-
ra már január végén elkelt 
minden jegy, a színházterem 
gyorsan megtelt az előadás 
napján.

A darab azért is vonzotta 
az érdeklődőket, mert kiváló 
szereplőgárdát ígért.  A jel-
legzetes orgánumáról is híres 
Gesztesi Károly hitelesen for-
málta meg a miniszter alak-
ját.  Ugyanígy vicces perceket 
okozott a dühös, megcsalt ba-
rát szerepében Száraz Dénes, 
valamint Beleznay Endre is. 
A miniszter feleségét Bánfal-
vy Ágnes alakította.

A „show-t” kétségtelenül 
Beleznay Endre vitte el, aki 
páratlan monológjaival tette 
felejthetetlenné az estét. A da-
rabot azok nevették végig iga-
zán, akik a különös angol hu-
mor mellett a kicsit túljátszott 
magyar színi játékot is kedve-
lik. A hevesiek szerették!

A felhívásra, mely He-
ves megye valameny-
nyi zeneiskolájából 
várta a jelentkezőket, 
az alábbi intézmé-

nyekből érkezett nevezés: Egri 
Farkas Ferenc Zeneiskola AMI, 
Pátzay János Katolikus Zeneis-
kola – Gyöngyös, Füzesabonyi 
Teleki Blanka Általános Iskola 
és AMI Alapfokú Művészeti Is-
kolája, Kocsis Albert Zeneisko-
la Alapfokú Művészeti Iskola 
– Hatvan, Hevesi József Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Zeneművészeti 
Tagintézménye.

Öt korcsoportban össze-
sen 33-an vettek részt a zenei 
megmérettetésen. Előadásaikat 
négytagú zsűri értékelte:

• Fehérné Magyar Ágnes – a 
zsűri elnöke, a miskolci Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola hegedű tanára,

• Hrabovszki Sándorné, a 
miskolci Egressy Béni-Erkel 
Ferenc Zeneiskola Alapfokú 
Művészeti Iskola hegedű tanára,

• Pető Áron, a debreceni Ko-
dály Zoltán Zeneművészeti 
Szakgimnázium és Zeneiskola 
AMI gordonka tanára,

• Kocsis Ildikó – hárfamű-
vész, a verseny névadójának 
özvegye.

„Magas színvonalú és nagy-
szerű előadásokat hallhattunk, 
mint azt a zsűri elnöke az ered-
ményhirdetésen elhangzó ér-
tékelésében elmondta. Nehéz 
volt meghozni a döntést, mi-
vel sok tehetséges növendék 
játékát élvezhettük. Az Editio 

Musica Budapest Zeneműki-
adó Kft-nek köszönhetően sok 
versenyző vehette át megérde-
melt jutalmát” – tájékoztatott 
Nagyné Gulyás Katalin tagin-
tézmény-vezető.

A hevesi zeneművészeti tag-
intézményt hat növendék kép-

viselte, akik közül hárman áll-
hattak a képzeletbeli dobogó 
második, illetve harmadik fo-
kára: 3. korcsoportban 2. he-
lyezett lett Kovács Veronika 
– hegedű, 5. korcsoportban 2. 
helyezett Kovács Eszter Alina 
– hegedű, 3. pedig Utasi Bor-

bála – gordonka. Nagy Emma, 
Mátyás Boglárka, s Kállai Ka-
milla előadása, felkészültsége 
is dicséretet érdemel, hiszen ők 
is szorgalmasan gyakoroltak a 
megmérettetésre – emelte ki 
Nagyné Gulyás Katalin.

A verseny színvonalas meg-
rendezéséhez az alábbi támo-
gatók járultak hozzá, amit ez-
úton is köszönnek a szervezők: 
Egri Tankerületi Központ, He-
vesi Közös Önkormányzati Hi-
vatal, Heves Média Nonprofit 
Kft., Editio Musica Budapest 
Zeneműkiadó Kft., Harmó-
nia Hangszer és Zenemű-bolt 
Mezőkövesd, Hevesi Népmű-
vészeti és Háziipari Szövet-
kezet, Heves Ponyva Kft., He-
vestherm Kft., Tóth Tamás Hús 
és Csemege Heves, Kovács 
Pékség, Veresné Tóth Emese 
Zebra Papírbolt, Sárándi Esz-
ter, Kádár Cukrászda, Accord 
Music Budapest, Trio Iroda-
szer, Zsuzsa Virágbolt, Bárány 
Csilla.

Heves
a megye névadója

Heves
a megye névadója
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Hogyan előzhető meg a 
krónikus veseelégtelenség?
Mi az a GFR? A glomerulus filtrációs ráta 
(GFR) a veseműködést meghatározó para-
méterekből számított érték, amely a vesék 
funkcionális állapotára ad pontos informá-
ciót. 

A vesék működését, így a GFR-t is 
rendszeresen ellenőriztetni kell. Ez normál 
veseműködés esetén évenkénti, beszűkült 
veseműködés estén az orvos által megha-
tározott gyakoribb ellenőrzést jelent.

A GFR normál értéke 90 ml/perc/1,73m2. 
Ebben az esetben, ha a többi vesefunkciós érték (kreatinin, kar-
bamid-nitrogén, húgysav) is normál tartományban van, meg-
nyugodhatunk, mert a veséink jól működnek.

A 60 ml/perc/1,73m2 alatti érték, már oly mértékben be-
szűkül veseműködési funkciót jelez, mely további vizsgá-
latokat igényel. Ebben az esetben a vese funkciós értékek 
meghatározása mellett 24 órás vizeletgyűjtés, hasi ultrahang 
vizsgálat végzése is szükséges, és a kapott eredmények alap-
ján kell meghatározni, hogy milyen diétára és kezelésre van 
szükség.

A krónikus veseelégtelenség megelőzése érdekében nagyon 
fontos az esetleges magas vérnyomás megfelelő gyógyszeres 
kezelése, cukorbetegség esetén a normál vércukorszint elérése, 
túlsúly esetén a testtömeg csökkentés.

Megfelelő étrenddel is sokat tehetünk a veseműködésünk ja-
vításáért. Kerülni kell a magas kálium tartalmú élelmiszerek fo-
gyasztását (banán, aszalt gyümölcsök, sóska, spenót, brokkoli, 
burgonya, hüvelyesek, kelbimbó).

Kerülni kell a csokoládé, kakaó fogyasztását, csökkenteni 
kell a fehérje bevitelt (húsok, halak, belsőségek, tej, tejtermé-
kek, hüvelyesek, finom pékáruk) és figyelni kell a megfelelő 
folyadékbevitelre is.

Dr. Szabó János rovata: 3 perc az egészségért

A Szent Gellért Katolikus Ál-
talános Iskola közössége tar-
talmas téli hónapokat tudhat 
maga mögött, hiszen több ta-
nuló országos eredmények-
kel is dicsekedhet.

A „Szép magyar beszéd” nyelvi 
versenyén Egerben két tanuló 
is kimagasló eredményt ért el. 
Misi Laura Kimberli 6. osztá-
lyos tanuló korcsoportjában 2. 
helyezést ért el, míg Fodor Ani-
kó 8. osztályos tanuló 1. helye-
zett lett, így az országos döntő-
be jutott felkészítő tanáruk, Ab-
riháné Karniczki Csilla tanárnő 
lelkiismeretes munkájának kö-
szönhetően.

Az Emberi Erőforrás és 
Nemzeti Tehetség Program 

keretén belül 2017 novem-
berében Országos Vizuá-
lis Versenyt hirdetett meg az 
egri Eszterházy Károly Egye-
tem Gyakorló Iskolája „Ez 
csak látszat” címmel az álta-
lános iskolások számára. A 
megmérettetés két fordulóból 
állt. Először pályázati anya-
got küldtek be a gyerekek, 
majd a helyszínen kellett kre-
ativitásukat, képzelőerejüket 
megmutatni a szakavatott, 
művészekből álló zsűri előtt. 
Az országos döntőn résztve-
vő 200 tanuló közül az iskola 
két tanulója is 1. helyezést ért 
el: Kovács Veronika és Ollári 
Márk 6. osztályos tanulók.

Gratulálunk Nekik és a fel-
készítő tanároknak!

Kiemelkedő versenyeredmények 
Szépen beszélnek és rajzolnak 

a Szent Gellért diákjai

 Lászka Aranka, a Heve-
si Nyugdíjasok Egye-
sületének vezetője el-
mondta: A legelső, Pé-
tervásárán megtartott 

találkozót követően, tavaly már 
a hevesi szépkorúak készül-
tek nagy lelkesedéssel és sze-
retettel a házigazda szerepére. 
Sveiczer Sándor polgármester 
akkor és most is nem csupán 
erkölcsi, de anyagi támogatás-
sal is hozzájárult ahhoz, hogy 
ez a találkozó megrendezésre 
kerülhessen. Az önkormányzat 
által biztosított 250 ezer forin-
tos összegből sikerült fedezni 
az ebéd költségét és emellett 
Komáromi István fellépését is 
támogatta városvezetés.

„Úgy gondoljuk, hogy a ha-
gyományokat át kellene adni a 

fiataloknak, hiszen lassan ki-
halnak az olyan népdalok, amit 
már mi sem ismerünk, nem be-
szélve a népviseletekről.”

Lászka Aranka azt is hozzá-
tette: Részesei egy olyan pályá-
zatnak, aminek a segítségével a 

népdalkör talán egy új viselet-
ben tud a jövő évi, vagy az azt 
követő kórustalálkozón megje-
lenni.

A Csillagvirág Népművé-
szeti Egyesület képviseletében 
Patakiné Miklósné elnök cso-

dálatos meglepetéssel érke-
zett a rendezvényre: egy nép-
művészeti motívumokkal dí-
szített zászlót adott át Lászka 
Arankának, melyen a „Hevesi 
Nyugdíjasok Egyesülete” fel-
irat áll.

A szakavatott zsűri tagjai: 
Nagyné Gulyás Katalin tagin-
tézmény-vezető (Hevesi József 
Általános Iskola és AMI Ze-
neművészeti Tagintézménye), 
Berecz Károlyné nyugalmazott 
zenepedagógus és Galó László 
Mózes karvezető-kántor.

A sikeres tavaszköszöntő 
rendezvényen nyújtott teljesít-
ményük alapján továbbjutott a 
csillebérci országos dalos ver-
senyre a Kisnánai Mátragyön-
gye Népdalkör, a horti Erkel 
Ferenc Nyugdíjas Klub, a mak-
lári Búzavirág Népdalkör, az 
egri Dobó Katica Nyugdíjasok 
Szövetsége Egri Vitézek Dal-
köre és a Hevesi Nyugdíjasok 
Egyesületének kórusa, az Őszi-
kék Népdalkör.

Igazi tavaszi dalos ünnepet rendeztek városunkban 

Országos döntőbe jutott 
a hevesi népdalkör is 

VONÓSVERSENY HEVESEN: 
Ifjú tehetségek Kocsis Albert nyomdokában

Tizenhét település kórusa, népdalköre zengte be dallal a hevesi Művelődési Központ szín-
háztermét. A Heves Megyei Nyugdíjasok Szövetsége és a Hevesi Nyugdíjasok Egyesülete 
városunk önkormányzatának támogatásával szervezte meg a harmadik Heves Megyei Da-
los Fesztivált március 22-én, melynek másodjára adott otthont Heves. A több száz főt ven-
dégül látó rendezvény célja a hagyományok ápolása és továbbörökítése.

Lászka Arankának 
Sveiczer Sándor polgármester gratulál

Mátyás Boglárka Nagy Emma Kovács Veronika

A Hevesi József Általános Iskola és AMI Zeneművészeti Tagintézménye és a Zenekultúra Fejlesztéséért Alapítvány 2018. 
március 27-én rendezte meg a XII. Heves Megyei Kocsis Albert Vonósversenyt az intézmény nagytermében. A résztvevőket 
Sveiczer Sándor polgármester köszöntötte, a versenyt pedig Ballagó Zoltán tankerületi igazgató nyitotta meg.

A természettudományok nép-
szerűsítése érdekében az Eöt-
vös József Református Okta-
tási Központ helyt adott egy, 
a Magyarok Világszövetsége 
által összeállított kiállításnak. 
A nagyszerű kiállítás 80 posz-
terből áll, bemutatva azt, hogy 
mivel járultak hozzá a törté-
nelmi Magyarországon szü-
letett tudósok és feltalálók az 
egyetemes emberség haladá-
sához.

A világ fejlődését elősegítő 
magyarországi származású tu-
dósokat, feltalálókat, újítókat 
és természetesen találmányai-

kat bemutató kiállítás sorra ve-
szi az orvostudomány, a gyó-
gyászat, az állatorvos-tudo-

mány, a növénytermesztés, a 
mező- és élelmiszergazdaság, 
az információhordozók, a gép-

gyártás területén elért felfede-
zéseket.

Számba veszi a magyar szár-
mazású Nobel-díjasokat, vala-
mint az agykutatás legnagyobb 
elismerését elnyerő Agy-díja-
sokat, a tudomány és a művé-
szet területén kimagasló ered-
ményeket jutalmazó Wolf-dí-
jasokat és a világ legrangosabb 
matematikai díjának, az Ábel-
díjnak magyar birtokosait.

A kiállítás az iskolánk au-
lájában munkanapokon, külső 
érdeklődők számára is megte-
kinthető.

Svoóbné Lénárt Ágnes

Tudománytörténeti kiállítás az EJROK-ban

Az EJROK helyt adott egy, a Magyarok Világszövetsége 
által összeállított kiállításnak, mely 80 poszterből áll

A szellemi javak, azaz a kul-
túra megőrzése felemelő és 
nemes feladat. Egy oktatá-
si intézményben kiemelt és 
jelentős szerepet akkor kap, 
ha mindez nem öncélúan 
történik, hanem közös ér-
dekkel és segítő szándékkal 
párosul.

A
z Eötvös József Re-
formátus Oktatá-
si Központ hagyo-
mányt teremtve, im-
már ötödik alkalom-

mal rendezett jótékonysági gá-
laműsort a magyar kultúra nap-
ja alkalmából.

A megosztott öröm dup-
la öröm – ezen gondolat jegy-
ében köszöntötte a résztvevő-
ket Svoóbné Lénárt Ágnes, az 
intézmény igazgatóhelyettese. 
Elmondta, hogy az idén is több 
mint száz diák és tanár készült 
nagy izgalommal erre a napra, 
hiszen ilyenkor alkalom nyílik 
rá, hogy az óvoda vagy iskola 
falai közül kilépve megmutat-
hassák a szülőknek, rokonok-
nak, barátoknak sokoldalúsá-
gukat és azt, hogy a tanuláson 
kívül mennyi minden más do-
logban is tehetségesek. Hiszen 
az iskola nem csak tanít, hanem 
nevel is, többek között az esz-
tétikumra. Folyamatosan, min-
dennap, szinte észrevétlenül.

Elmondta igazgatóhelyettes 
asszony azt is, hogy a rendez-
vénynek kettős célja van: egy-
részt a művészetet kedvelő, a 

kultúrát ismerő és elismerő fi-
atalok sokoldalúságának és te-
hetségének megmutatása, más-
részt a református egyház által 
kezdeményezett adománygyűj-
tés a határon túli magyar isko-
lák és óvodák támogatására.

Az est során láthattuk a Tün-
dérkert Óvoda gyermekeinek 
műsorát, felléptek az Átányi 
Általános Iskola Tagintézmény 
tanulói és tanárai, illetve az EJ-
ROK diákjai és pedagógusai. 
A köszöntő szavak után magas 
színvonalú, már-már művészi 
igényű és kivitelezésű műsor-
számok következtek. Az óvodá-
sok verses bemutatója, az átá-        
nyi iskolások kórusa és citera-
együttesének játéka, az egyéni 
hangszeres és zenekari produk-
ciók, szólóénekesek, tánccso-
portok, a katolikus hittanosok 
jelenete és az Ejrock együttes 

mind-mind nagy sikert arattak. 
A rendezvény üde színfoltja 
volt a középiskola énekkarának 
előadása, amelyben nemcsak 
diákok, hanem tanáraik is sze-
repeltek.

A komoly és vidám hangu-
latú előadásokat az est finálé-
jaként a színjátszó csoport je-
lenete zárta, melynek címe a 
régmúltat idéző „Arra szület-
tünk…” címet kapta. A rendha-
gyó színdarab szövegkönyvét a 
csoport tagjai írták, a dramatur-
gia és a rendezés a csoport ve-
zetőinek munkája. Mondaniva-
lója: rohanó világunkban a fi-
atalok útkeresése, bizonytalan 
jövőképe, a biztonságra való 
vágyakozása, törekvése. Gon-
dolkodóba ejtette és szembesí-
tette a problémákkal a felnőtt 
társadalmat és felvetette a szü-
lői felelősség kérdését. Mind-

két generáció elé tükröt tartott, 
amelyben megláthatták önma-
gukat. A kissé utópisztikus szi-
tuációkon alapuló jelenetekben 
a fiatalok természetes és köny-
nyed játéka, tehetségüket és 
felkészültségüket bizonyította. 
Kiemelkedő teljesítményükhöz 
– és valamennyi produkció si-
keréhez – hozzájárult a felké-
szítő, a rendező és az őket se-
gítő pedagógusok időt és fárad-
ságot nem kímélő önzetlen és 
lelkiismeretes munkája. Mind-
ez azonban nem jöhetett volna 
létre Bardiné Bohács Anikó és 
Kisné Kertész Gabriella tanár-
nők nélkül, akik előkészítői, 
szervezői és rendezői voltak a 
sikeres gálaműsornak.

Egy közösség összetartó ere-
je kultúrájában nyilvánul meg. 
Szellemi örökség, közös kincs, 
amit becsülni és értékelni kell. 
Minden nemzedék számára 
adott a lehetőség, hogy kultu-
rális örökségét megőrizze és 
továbbadja. A mai fiataloknak 
éppúgy felelőssége ez, mint 
hajdan volt az elődöké.

Egy közösség bizonyította, 
hogy méltó arra, hogy elődei 
kultúráját megörökölje és köz-
ben megteremtse a maga kultú-
ráját. Teszi ezt felelősen és pél-
damutatóan. Nemcsak a kultúra 
ünnepén, hanem a hétközna-
pokban is.

„Egy nép kultúrája és hite 
nélkül megszűnik létezni”

Nagyné Agócs Krisztina
szülő

Gálaműsor az EJROK-ban 
„A kultúra közös érték” 

Láthattuk a Tündérkert Óvoda műsorát, felléptek az Átányi 
Általános Iskola és az EJROK tanulói és pedagógusai is
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2018 januárjában és februárjában születtek:
Kiskartali Dominik (An.: Besenyei Bettina) Csokonai Vitéz M. utca
Balog Róbert Noel (An.: Balog Krisztina) Pusztacsász
Farkas Erzsébet Melissza (An.:Kállai Erzsébet Rita) Dankó István utca
Bagdi Szabolcs Bálint (An.: Szabó Klaudia) Bajcsy-Zsilinszky utca
Róka István Zsolt (An.: Nagy Dorina) Május 1. utca
Vágó Elizabet (An.: Gulyás Krisztina) Gárdonyi Géza utca
Lendvai Milán (An.: Dósa Zsuzsanna) Május 1. utca
Farkas Nikolasz (An.: Farkas Veronika) Fő út
Farkas Lolita Margaréta (An.: Molnár Ildikó) Básthy utca
Molnár Milán (An.: Szabó Anikó) Fő út
Besenyei Melinda Mária (An.: Rusvai Melinda) Mátyás király utca
Csonka Aladár Dzsínó (An.. Balogh Aranka) Dankó István utca
Molnár Kiara (An.: Molnár Mónika) Jókai Mór utca
Császár Lídia (An.: Császár Erika) Deák Ferenc utca
Sári Szofia Fédra (An.: Poczók Klára) Kodály Zoltán utca
Koncsik Olivér (An.. Koncsik Kitti) Hellebronth Béla utca
Kóta Sándor Ernő (An.: Kóta Éva) Dankó István utca
Nagy Ketrin (An.: Nagy Ilona) Dankó István utca
Rácz Éva (An.: Veres Éva) Fő út
Morvai Zente (An.: Urbán Anita) Madách Imre utca
Burai Viktor Csaba (An.: Burai Veronika) Fő út
 

Elhunytak:
Obrczián Lajos Istvánné (1929) Mária utca, Majnár Istvánné 
(1930) Alkotmány út, Sebők Károlyné(1924) Gyöngyösi utca, 
Rajnai Gyuláné (1916) Jókai Mór utca, Kolozsvári Lászlóné(1935) 
Fő út, Pataki Pál (1939) Május 1. utca, Balog Istvánné (1969) 
Szüret utca, Törőcsik Zsigmondné (1956) Deák Ferenc utca, Sza-
bari Istvánné (1923) Kolozsvári utca, Dr. Szamákné Dr. Csongrádi 
Tünde (1955) Baross Gábor utca, Cziglédy Endréné (1923) Fő 
út, Tóth László (1943) Batthyány út, Ócsai Józsefné (1926) Fő 
út, Vágó Lászlóné (1960) Május 1. utca, Bartus Béla Emánuel 
(1929) József Attila utca, Major Lászlóné (1954) Katona József 
utca, Balogh Istvánné (1930) Bocskai István utca, Nagy Jánosné 
(1936) Bernáthegy, Pásztor József(1965) Kolozsvári utca, Varga 
Jenő (1919) Deák Ferenc utca, Adamecz István Lajos (1937) Fő 
út, Birkás István (1956) Bródy Sándor utca, Ádám Balázs (1931) 
Apponyi Albert utca, Háger Istvánné (1926) Kolozsvári utca, Cseh 
Zsigmond (1931) Szabadság utca, Nagy Benedekné (1934) Erkel 
Ferenc utca, Rédei András (1931) Ady Endre utca, Tóth József 
(1941) Vörösmarty Mihály utca, Árva Istvánné (1936) Fő út, Stu-
pek Benedek (1939) Radnóti Miklós utca, Veres Mihályné (1920) 
Arany János utca

1. Melyik cég kivitelezésében történik meg a Ludas-Heves-Kiskö-
re közötti út szakaszos felújítása?

    ..............................................................................................
2. Milyen elismerésben részesült 2018 márciusában a Hevesi Jó-
zsef Általános Iskola és AMI?

    ..............................................................................................
3. Milyen céllal működik a 11 praxist érintő praxisközösség?

    ..............................................................................................
4. Milyen meglepetéssel készült a Csillagvirág Népművészeti 
Egyesület a Heves Megyei Dalos Fesztiválra?

    ..............................................................................................
5. Ki lett a Morzsák Kupa gólkirálya?

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

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

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

Szombati Sándor Heves, Kazinczy út 3

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

IV. évfolyam, 2. szám  2018. április
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ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
LAPJA

Kis József tanár úr két növen-
déke, Berta József és Török 
Ádám képviselte a hevesi Ze-
neiskolát a  XIV. Országos Gi-
tárverseny területi válogató-
ján. Török Ádám továbbjutó-
ként, az országos versenyen is 
megmutathatta tudását márci-
usban.

A Dunakeszi Farkas Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolában, 
február 7-én megrendezett 
programon mindkét növendék 
kiváló teljesítményt nyújtott.

Török Ádám 60 pontból 58 
pontot ért el, mellyel továbbju-
tott a márciusban, Vácon meg-
rendezésre kerülő országos 
megmérettetésre.

Tisztelettel gratulálunk a di-
ákoknak és a felkészítő peda-
gógusnak egyaránt!

Kiemelkedően 
szerepeltek
a Zeneiskola 
növendékei 
az országos 
gitárverseny 
válogatóján

A Básti Lajos, Törőcsik 
Mari, Feleki Kamill, 
Bilicsi Tivadar és 
Domján Edit nevé-
vel fémjelzett, Zsurzs 

Éva által rendezett film történe-
te szerint ambiciózus fővárosi 
rendező érkezik Gyulaházára, 
aki a botrányt is vállalva úgy 
dönt, langyos operettek helyett 
Othellót rendez, felrúgva a hall-
gatólagos szereposztási kon-
venciókat is...

Gádor Béla szórakoztató víg-
játéka a Blaha Színkör előadá-
sában szellemesen és frappán-
san tárta elénk egy vidéki szín-
ház esendő, de szerethető figu-
ráinak civil és szakmai minden-
napjait, örömeit és problémáit, 
igazi „színház a színházban” 

élményt nyújtva. A nagysike-
rű előadás telt ház előtt került 
megrendezésre a Művelődé-
si Központ színpadán, március 
24-én.

„Köszönjük mindenki segít-
ségét, a lelkesítő tapsot, a gra-
tulációkat, mindazt a biztatást, 
amit a próbafolyamatok idején 
és a bemutatónk kapcsán kap-
tunk. Örülünk, hogy ennyien 
ünnepeltük együtt a színházi 
világnapot! Mi lenne fontosabb 
egy városi műkedvelő színkör 
számára, mint a közönség sze-
retete! Köszönjük!" - olvasha-
tó a Blaha Színkör közlemény-
ében.

Gádor Béla kisregénye nyo-
mán, az Othello Gyulaházán 
című művet színpadra alkal-

mazta és rendezte Erdészné 
Turcsányi Katalin.

Szereplők:
Barnaky László, drámai hős - 

Kovács Sándor
Pálmai Viola, a felesége, ifjú 

naiva - Magyar Zsanett
Debrődi László, az új főren-

dező - Koncsos Gergely
Vermes István, színigazgató - 

Szombati Imre
Szusits Márta, primadonna - 

Tóth Edit
Tornyos Franci, táncoskomi-

kus - Lólé Mihály
Udvardi Pötyi, súgó és se-

gédszínésznő - Magdáné Ba-
lázs Edit

Pavják úr, színpadi felügyelő 
- Grimplinyi Gábor

Simon Béla, színész és be-
osztott rendező - Dévai Péter

Mókuci, titkárnő és segédszí-
nésznő - Paksi Piroska

Szarka úr, államtitkár - Kir-
schner Gábor

Súgó/rendezőasszisztens: 
Vass Lászlóné

Technikusok: Luzsi Zoltán, 
Szabari Dominik

Shakespeare: Othello című 
tragédiájának részleteit Kardos 
László fordította.

A produkció létrejöttét He-
ves Város Önkormányzata is 
támogatta!

Gratulálunk a színészeknek, 
a rendezőnek és a közreműkö-
dőknek a remek produkció-
hoz!

Szellemes és szórakoztató 
„színház a színházban” előadással 

ajándékozta meg 
a hevesieket a Blaha Színkör

Hálás, de nehéz feladatot szánt a Hevesi Blaha Színkör mű-
vészeinek a rendező, Erdészné Turcsányi Katalin. A több 
műfajban is remek előadásokkal színpadra lépő társulat 
a könnyed, vagy elgondolkodtató, de minden egyes alka-
lommal igényes szórakozást biztosító produkciók után egy 
1966-ban, fantasztikus színészóriásokkal bemutatott film 
színházi adaptációját tűzte műsorra, méltó megünneplése-
ként az idei színházi világnapnak. A közönség és diáktár-

saik előtt bemutatko-
zó csoportokat, és a 
legkisebb korosztályt 
is képviselő egyéni 

kosztümös versenyzőket egy 
hattagú zsűri értékelte: Szabó 
Imre Tiborné, a Hevesi József 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatója, 
Sándor Istvánné, a Körzeti Tag-
iskola tagintézmény-vezetője, 
Bódor Istvánné, a Szent Gel-
lért Katolikus Általános Isko-
la igazgatója, Varróné Ungvári 
Ágnes, a Heves Városi Óvodák 
és Bölcsőde Köznevelési Intéz-
mény vezetője, Tóth Mariann, 
gravírozó és Gombos István, 
rajztanár.

A versenyre közel 300 gyer-
mek nevezett, de a „szokásos” 
februári vírusos időszak közbe-
szólt, és két csoport nem tudott 
megjelenni.

A szünetben, míg a zsűri ta-
nakodott, a délután meglepetés 
vendégei, a Sky Dance Sport-

egyesület rockis lányai, a Super 
Tigers, a Törpillák, a Boszik és 
a Vadmacskák léptek porondra 
és szórakoztatták táncukkal a 
közönséget.

A zsűri egyhangú döntése 
szerint nem voltak helyezettek, 
hiszen minden csoport és egyé-
ni jelmezes a maga nemében 
egyedülálló volt. Így minden-
kit megilletett – az emléklapok 
mellett – egy-egy, a nap emlé-
két idéző ajándék, amiben nem-
csak a gyerekek, de a felkészítő 
pedagógusok is részesültek.

Heves Város Önkormányza-
ta tisztelettel köszöni az isko-
lák, szülők, gyermekek, vala-
mint a zsűritagok részvételét, 
a felkészítő pedagógusok és a 
szervezők/segítők munkáját, a 
támogatók önzetlen hozzájáru-
lásait, illetve a médiatámogatók 
– Heves Média Kft., HO TV, 
Hevesi Hírek, Hevesi Hírpor-
tál, HatvanOnline, FM7 Rádió, 
Rádió 1, HEOL – nagyvonalú 
promóciós felajánlásait!

Ötletből és látványból 
az idén sem volt hiány 

a Városi Jelmezversenyen

Február utolsó hétvégéjén több száz maskarába öltözött 
gyermek foglalta el a Művelődési Ház nagytermét és lé-
pett látványos műsorszámokkal a színpadra. A több éves 
hagyománnyal rendelkező városi jelmezversenyen azok 
az iskolai csoportok és egyéni maskarások mutatkoztak 
be, akik saját intézményük farsangi bálján elnyerték a 
legötletesebb, legegyedibb, vagy egyéb leg-gel díjazott 
jelmez címét. A rendezvényt Sveiczer Sándor, Heves pol-
gármestere is megtisztelte jelenlétével.
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Többévnyi hagyományt kö-
vetve a Heves Megyei Kézi-
labda Szövetség kezdemé-
nyezésére az idén is megren-
dezésre került a Kurzweil 
István emléktorna.

A férfiakat a Pilisvörösvár, 
Eger utánpótlás-csapata, és a 
Hanyi Travel Hevesi SE kép-
viselte.

A kupát a mindkét mérkő-
zésen diadalmaskodó pestiek 
nyerték az ezüstérmes hazaiak 
előtt, míg a bronzérmes a két 
vereséget szenvedő egri csapat 
lett. A Hevest vezető Scheili 
Zsolt szerint hasznos mérkőzé-
seket vívott csapata, a hétvégi 
hazai bajnoki fordulóra kiváló 
felkészülési lehetőség voltak a 
derbik csakúgy, mint a délutáni 
csapat-összetartó fürdőzés.

A hölgyeknél a Juventus-Pa-
noráma Hevesi SE mellett, az 
NBII-ben középcsapatoknak 
számító Cegléd, és a Szolnok 
vett részt. A hazaiak magabiz-

tos győzelmekkel nyerték a tor-
nát az egy diadalt gyűjtő Ceg-
léd, és a 0 pontos Szolnok előtt. 
A Juventus-Panoráma Kft. jó-
voltából, a közelmúltban el-
hunyt Bagota Tamás emlékére 
különdíjazásban részesült a vi-

adal legjobb kapusa, a ceglédi 
Szegedi Brigitta, a legtechniká-
sabb játékos a hazai Őri Ildikó, 
és a gólkirálynő, a szintén he-
vesi Mészáros Dorina.

Makó Nándor a torna zár-
szójaként megköszönte a Szö-

vetség munkáját, eredményes 
játékot kívánt a február kö-
zepén bajnoki szezont kezdő 
csapatoknak. A rendezvényt, 
a hölgyeket támogató Kft-nek 
köszönhetően, kiadós vacsora 
zárta.

Magabiztosan nyerték 
a Kurzweil-Bagota tornát a hevesi hölgyek

Kézilabda – Hét hevesi csapat 
versenyzői küzdenek az idei szezonban 

Testvértelepülésünk csapata is 
részt vett a Morzsák Kupán

Hevesi sikerek 
a téli dobó OB-n 
– Kovács Laci ismét országos bajnok lett! 

Atlétáink kiválóan szerepel-
tek. Különösen igaz ez az 
újonc fiúkra, ahol három Ko-
vács Gyula tanítvány jutott be 
a legjobb nyolc közé, közü-
lük ketten pedig a dobogóra is 
felállhattak.

A serdülő korosztályú lá-
nyok között Szabó Luca a 
nyolcadik helyen végzett. 
Ugyanitt Novák Enikő szintén 
megjavította az egy hónapos 
egyéni rekordját, amellyel a 
hatodik helyen végzett.

Ugyanebben a korosztály-
ban, a fiúk között Balog Már-
ton lépett dobókörbe. 13,55 
méteres eredményt ért el, és 
ezzel a negyedik helyen vég-
zett.

Lépjünk egy nagyot, és lás-
suk a felnőtt férfiakat: Holló 
Henrik a 14. helyen végzett. 
Ugyanebben a mezőnyben 
Detrik Balázs bronzérmes 
lett.

És akkor nézzük az újonc 
korosztályú fiúkat!

A januári nyíregyházi ver-
senyt követően Kovács Gyu-
la azt mondta: reális esélye 
van a három versenyzőnknek 
a nyolcas döntőre, Barta Zol-
tán pedig akár érmes is lehet. 
Nos, valószínűleg a fiúk ezt 
az edzői véleményt „utasí-
tásnak” vették. Kovács Kris-
tóf az ötödik helyen végzett. 
Csintalan Dániel 71 centi-
métert javított a nyíregyházi 
eredményén, és 11,63 méter-
rel ő lett a verseny ezüstér-
mese. Ám még ez a nagysze-
rű eredmény sem volt elég a 
győzelemhez, mert azt Barta 
Zoltánó szerezte meg: 11,80 
méteres lökéssel országos 
bajnok, aranyérmes lett.

Versenyzőink tehát 1-1 ti-
zennegyedik, nyolcadik, ha-
todik, ötödik és negyedik he-

lyezést értek el, és úgyszintén 
1-1 bronz-, ezüst- és aranyér-
met nyertek.

Az eredményeikkel Balog 
Márton, Barta Zoltán és No-
vák Enikő kvalifikálta magát 
a márciusi Dortmundi Nem-
zetközi Fedettpályás Atlétikai 
Versenyre, ahol a Budapest 
Válogatott tagjaként szere-
peltek. Kovács Gyulát pedig 
meghívták edzőként.

Magyarország Junior és If-
júsági Téli Dobó Bajnoksá-
gán, Szombathelyen rande-
vúztak az ifjúsági és junior 
dobóatléták.  Három hevesi 
súlylökő lépett dobókörbe, 
akik folytatták a sikeres sze-
replést.

Előházi Dániel teljesítette 
azt, amit Kovács Gyula edző 
várt tőle: 13,74 méterrel új 
egyéni csúcsot ért el, és be-
jutott a nyolcas döntőbe, ahol 
végeredményben a hetedik 
helyen végzett.

Szintén a várakozásoknak 
megfelelően szerepelt Gulyás 
Johanna: idei legjobbját je-
lentő 12,22 méteres lökéssel 
bronzérmes lett.

A junior fiúk között Kovács 
László képviselte városunkat, 
méghozzá a tőle megszokott 
módon, 6.96 méteres lökésé-
vel ismét országos bajnok és 
aranyérmes lett.

Február 24-én rendezték meg Szombathelyen a Téli Dobó 
Országos Bajnokságot az újonc, serdülő és felnőtt kategó-
riákban. A versenyen nyolc hevesi súlylökő vett részt.

Országos bajnok 
a hevesi atléta
Az Országos Fedettpályás Juni-
or Atlétikai Bajnokságon, 200 
méteres síkfutásban Víg Zsanett 
országos bajnok! Zsanett, az 
Eötvös József Református Okta-
tási Központ 11.b osztályos ta-
nulója, az Eötvös DSE verseny-
zője. Edzője: Együd László

A Magyar Kézilabda Baj-
nokság versenyrendszeré-
ben 7 hevesi csapat vesz 
részt. A júniusi zárás előtt 6 
fordulóval az eddigi tapasz-
talatokról Steczina Zsolt 
szakosztályvezető számol 
be: 

„A Juventus-Panoráma Hevesi 
SE hölgyei Makó Nándor veze-
tésével nagyon jó pozíciókban 
várják a bajnokság véghajráját. 

A felnőttek a vesztett pontok 
tekintetében a 4. helyen állnak, 
óriási harcban 6 csapattal a 3-8.
helyezésért. A felnőttek legkö-
zelebb április 8-án 18 órától a 
rivális solymáriakat fogadják 
hazai pályán, előtte az utánpót-
lás játszik 16 órától.

A leány csapat 3., szintén 
a dobogóért küzd, azzal a kü-
lönbséggel, hogy „csak” 3 csa-
pat esélyes a dobogó 2. és 3. 
fokára. Az U13-as csapat, cso-

portját megnyerve, a felsőház-
ba jutott, ott a 3. helyen áll, 
melyet szeretne is megtartani. 
A legkisebbek április 7-én ját-
szanak két mérkőzést 11.50-től, 
illetve 16.50-es kezdéssel.

A Hanyi Travel Hevesi SE 
csapatai a tabellák második 
felében állnak. A férfiak tíze-
dikek, mely helyezést szeret-
nék megtartani a kiesés ellen 
vívott harcban. A fiú utánpót-
lás csapat sereghajtóként a 15., 

1-2 győzelemmel elkerüljek 
erről a helyről. Az U14-es csa-
pat alsóházban csoportjában 
az utolsó, április 7-én délelőtt 
8.30, illetve 10.30-tól hazai 
pályán játszanak a gyerekek. 
Az U12-es csapat szerzett már 
győzelmet, hazai pályán áp-
rilis 14-én 10, illetve 18 órá-
tól az egriek ellen próbálnak 
helytállni. Minden hazai mér-
kőzésre várjuk szurkolóinkat, 
hajrá HEVES!”

Morvai Péter és Zsák József 
szervezésében került megren-
dezésre a II. Morzsák Barátsá-
gos Amatőr Labdarúgó Torna a 
hevesi Sportcsarnokban, márci-
us elején. A névadók célja egy 
évente megrendezésre kerülő, 
amatőr csapatokat tömörítő, 
baráti társaságokat összeková-
csoló rendezvény lebonyolítá-
sa volt.

– A manapság rendezett tor-
nákon a hobbi csapatok dobo-

gós helyre jutása szinte esélyte-
len, ezért is gondoltuk azt, hogy 
a viadal megrendezésével lehe-
tőséget biztosítunk az amatőr 
teremlabdarúgás szerelmesei-
nek is. A tornán való részvétel 
meghívásos alapon történt. A 
meghívott csapatok többször is 
küzdöttek már egymással a pá-
lyán, most azonban a sportren-
dezvény hivatalos formát adott 
a küzdelemnek – emelték ki a 
szervezők.

A szervezők köszönetüket 
fejezik ki a támogatóknak, illet-
ve mindazoknak, akik a szerve-
zésben nyújtott segítségükkel, 
vagy a tornán való részvéte-
lükkel hozzájárultak a program 
idei megrendezéséhez.

Külön köszönet testvérváro-
sunk csapatának, a Gyergyócso-
mafalvi Délhegy Sportklubnak 
hogy a hatalmas távolsággal da-
colva, jelenlétükkel emelték a 
rendezvény színvonalát.

VÉGEREDMÉNY:
1. BHB 2000 KFT.
2. GÓL VADÁSZOK
3. GYERGYÓCSOMAFALVI 
    DÉLHEGY SK
4. KÁOSZ
5. TÜZESZSZÁRKÁNYOK
6. GALLUSZ FITNESS
7. TEKILA

Gólkirály: Köllő Emil
Legjobb kapus: 
Kovács Péter

Farkas Zsolt szervezésében ke-
rült megrendezésre az I. Amatőr 
Labdarúgó Műfüves Kupa márci-
us 16-án. A kedvezőtlen időjárási 
körülmények miatt a műfüves pá-
lya helyett a Sportcsarnok küzdő-
terén mérkőzhettek meg a csapa-
tok egymással nemzeti ünnepünk 
hétvégéjén.

A dobogó legmagasabb fokára 
a Gallusz Fitness csapata állhatott, 
őt követték sorban a Cuki Team, az 
Átány FC, a Brazil Gépsor, a Quan-
tanaméra és az Őrök játékosai.

Gratulálunk a résztvevőknek, 
akiket éremmel és oklevéllel jutal-
maztak az eredményhirdetésen.

A Gallusz Fitness csapata 
végzett az élen a Műfüves Kupán

Sakk – Győzelem a tavaszi ítéletidőben 
A vasárnapi hóvihar sem tartotta visz-
sza a sakkozókat március 18-án, hogy 
asztalhoz üljenek Egerben a zord idő-
járás napján. A nehéz körülmények el-
lenére jól jöttek ki a hevesi játékosok 
ezen a napon, hiszen két fontos győzel-
met arattak a mögöttük lévő Salgótar-
ján és Péterke felett:

BM Hevesi SE - Salgótarján: 7,5 - 2,5
Győztek: Bakos Balázs, Tóth Dáni-

el, Bakos Levente, Éberth Zoltán, Bakos 
László, Nagy Barbara, Zsák Zoltán. Dön-
tetlen: Deli Gábor

Pétervására - BM Hevesi SE: 4,5 - 5,5
Győztek: Bakos Balázs, Tóth Dániel, 

Nagy Barbara, Zsák Zoltán Döntetlen: Ba-
kos Levente, Éberth Zoltán, Deli Gábor

Állás:
1. Füzesabonyi SC 64,5 pont
2. Pásztói SE 58 p
3. BM Hevesi SE 47 p
4. Salgótarjáni TSE 46 p
5. Egri SRSK 45 p
6. Pétervására 41 p
11. Mezőkövesd 12. Maklár
A következő játéknap április 15-én kerül 

megrendezésre.
Tóth Károly

Tóth Dániel és Bakos Balázs

Február és március utolsó vasár-
napján a Kis Jager triója utasította 
ismét maga mögé a mezőnyt. 

A 2. forduló legjobbjai:
Csapat: 1. Kis Jager 1464 p. (Szilágyi Sán-
dor, Misi Tibor, Gönczi László), 2. Föld-
művesek 1427 p. (Varga Pál, Nagy Szilárd, 
Tóth Antal), 3. Időrablók 1231 p. (Holló 
László, Barta László, Laubert István)

Egyéni: 1. Varga Pál 584 p., 2. Gönczi 
László 511 p., 3. Misi Tibor 478 p.

Sorozat: 1. Varga Pál 246 p., 2. Gönczi 
László 190 p., 3. Misi Tibor 183 p

A márciusi forduló legjobbjai:
Csapat:
1. Kis Jager 1473 p. (Szilágyi Sándor, Misi 
Tibor, Gönczi László), 2. Földművesek 
1319 p. (Varga Pál, Nagy Szilárd, Tóth An-
tal), 3. Mici Team  1274 p. (Besenyei Fe-
renc, Komlósi Imre, Rózsa György)

Egyéni: 1. Gönczi László 498 p., 2. Misi 
Tibor 489 p., 3. Szilágyi Sándor 486  p.

Sorozat: 1. Varga Pál 202 p., 2. Gönczi 
László 183 p., 3. Szilágyi Sándor 181 p.

Hevesi Bowling Bajnokság
A Kis Jager februárban és márciusban is tarolt 

Barta Zoltán (középen) és Csintalan Dániel (balra) a dobogón

Kovács 
László 
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Fél tucat érmet nyertek ifjú 
atlétáink a nemzetközi versenyen

Bravúrosan indult a heve-
si versenyzők számára a 
Nemzetközi Fedettpályás 
Gyermek Atlétikai Ver-
seny Dortmundban, hiszen 
az első napon mindhárom 
induló a dobogó legfelső 
fokára állhatott fel, nem is 
akármilyen eredménnyel. 
Másnap ismét rajthoz áll-
tak a sportolók, mindhá-
rom hevesi súlylökő újra 
dobókörbe lépett, tovább 
gyarapítva ezzel az érem-
kollekciót.

Barta Zoltán (2005) 33 centi-
métert javítva egyéni rekord-
ján, 12,13 méterrel fejezte be 
a versenyt és ezzel aranyér-
mes lett. A szervezők egy 
ponttáblázat alapján minden 
évben féltucat atlétát emel-
nek ki és jutalmaznak meg 
az „abszolút bajnok” cím-
mel.

Balog Márton (2003) 14,12 
méteres lökéssel aranyérmes 
lett, és ő is bekerült a hat ab-
szolút bajnok közé.

Novák Enikő (2003) arany-
érmes lett. Enikő alig másfél 
éve edz, és ez csupán a máso-
dik nemzetközi versenye volt.

Még egy jó hír: a csapa-
tok versenyében a Budapest 
Válogatott – sorozatban a ne-
gyedik egymást követő év-
ben – újra a verseny bajnoka 
lett. Nagy öröm, hogy ehhez 

a sikerhez a hevesi atléták is 
jelentős mértékben hozzájá-
rultak.

Március 10-én elsősorban 
a csapatért versenyeztek az 
atléták Dortmundban, de ter-
mészetesen egyéniben is hir-
dettek eredményt. Másnap pe-
dig újra rajthoz álltak az ifjú 
sportolók, ezúttal már csak 
„magukért” küzdöttek. A há-
rom hevesi súlylökő újra do-
bókörbe lépett, és tovább gya-
rapították az éremkollekciót.

Érdekesen alakult Novák 
Enikő versenye. Ő ugyan-
is az előző napi eredményén 
javított 17 centimétert, ám ez 
most a második helyhez volt 
elegendő.

Barta Zoltán ezüstérmes 
lett. Zoli – Enikőhöz hasonló-
an – egy-egy arany- és ezüst-
éremmel tért haza Németor-
szágból, ami különösen an-
nak a fényében kiváló telje-
sítmény, hogy ez volt az első 
nemzetközi bemutatkozása.

Balog Márton 14,11 méte-
res lökése újra aranyérmet je-
lentett.

A három Kovács Gyula ta-
nítvány tehát négy arany- és 
két ezüstérmet hozott haza 
Németországból, és két ab-
szolút bajnoki címet is nyer-
tek. Az „ifjak” méltó utódai 
lettek a korábban Dortmund-
ban versenyzett hevesi atlé-
táknak.

Február végén megkezdőd-
tek a 2017/18-as megyei első 
osztály tavaszi küzdelmei. 
Serdülő csapatunk 2 vere-
séggel kezdte a szezont a ta-
bella első és második helye-
zett csapatai ellen, jelenleg 
középmezőnyben tartózko-
dunk, ezt a pozíciót szeret-
nénk megtartani. 

U19-es csapatunk sem kezdte 
eredményesen a versenysoro-
zatot, 3 vereség az eddigi mér-
legünk, viszont mivel többen 
felkerültek a felnőtt csapat ke-
retébe, így ez a visszaesés ért-

hető, de bízunk benne, hogy 
csak átmeneti. 

Felnőtt csapatunk 4 mérkő-
zésből 3-at megnyert és csupán 
Egerben szenvedtünk vereséget. 
Hazai 2 mérkőzésünkön nem 

játszottunk jól, nem dominál-
tunk és nem alakítottunk ki sok 
lehetőséget, viszont nyertünk!!! 

Azon dolgozunk, hogy a já-
tékunk javuljon, és az eredmé-
nyesség megmaradjon.

Következő hazai mérkőzé-
sünk április 7-én lesz, ahol a je-
lentős játékerőt képviselő Fel-
sőtárkány csapatát fogadjuk. 

Áprilisban már bekapcsolód-
nak a Bozsikos és U14-es csa-
pataink is a küzdelmekbe, ta-
vasszal már Bozsikos tornát és 
Fesztivált is fogunk rendezni, 
ez hatalmas előrelépés a klu-
bunk életében.

Továbbra is várjuk lelkes 
szurkolóinkat korosztályaink 
minden mérkőzésére tavasszal 
is! 

Hajrá Heves!!!
Besenyei Ferenc játékos-edző

A tavaszi versenysorozatot a kézilabdások 
indították a Heves Városi Sport- és Rendez-
vénycsarnokban. Március 23-án a III. kor-
csoportos lányok bizonyíthattak a megyei 
döntőn, míg 26-án a fiúké volt a küzdőtér.

A körzetisek a füzesabonyi Teleki Blan-
ka Általános Iskola, az egri Kemény Ferenc 
Sportiskola, a Hatvani Kodály Zoltán Álta-
lános Iskola, a gyöngyösi Arany János Ál-
talános Iskola és a gyöngyössolymosi Nagy 

Gyula Általános Iskola sportolóival mér-
hették össze ügyességüket és tudásukat.

Helyezések:
1. Kemény Ferenc Sportiskolai Általá-

nos Iskola, Eger
2. Teleki Blanka Általános Iskola, Füzes-

abony
3. Körzeti Tagiskola, Heves
A körzetit képviselő fiúkat a Hatvani Ko-

dály Zoltán Általános Iskola, a gyöngyös-

solymosi Nagy Gyula Általános Iskola, a 
füzesabonyi Teleki Blanka Általános Isko-
la és a Kemény Ferenc Sportiskola csapatai 
hívták a pályára.

Helyezések:
1. Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Álta-

lános Iskola
2. Kemény Ferenc Sportiskolai Általá-

nos Iskola, Eger
3. Körzeti Tagiskola, Heves

Nemzetközi mezőnyben is élen a Full Contact  
2018. március 24-25-én Baja 
adott otthont a K1, mua thai, low-
kick light szabályrendszerben meg-
rendezett WFC (Független Harco-
sok Világszövetsége) Nyílt Nemzet-
közi Harcművészeti Bajnokságnak, 
melyen 271 bemérlegelt induló 
vett részt Szlovéniából, Szerbiából, 
Szlovákiából és Magyarországról. 
A hevesi Full Contact Szakosztályt 
Adler Netti, Adler Dávid és Körtvé-
lyessy Péter képviselték, míg Hü-
velyes Levente a Thai Works Team 
egri társklub színeiben indult Árvai 
István és Nagy Ádám edzők felké-
szítésével.

A Hevesi Sportegyesületen be-
lül 2 évvel ezelőtt alakult meg a thai 
box szakosztály Hevesi SE Full Con-
tact néven, mely azóta kezdő és ha-
ladó (versenyző) sportolókat edzve 
működik.

A 12 éves Adler Netti a 47 kg 
junior korosztály low-kick kategóri-
ában pontozásos győzelmet aratott. 
Súlycsoportján kívül, 60 kg-os súly-
csoportban 17-18 éves ellenfél-
lel szemben pontozásos vereséget 
szenvedett.

Adler Dávid, 15 éves verseny-
zőnk egy szerb ellenféllel került 
szembe 75 kg-ban K1 szabályrend-
szerben, és hatalmas küzdelem 

után, pontozásos vereséget szen-
vedett.

A felnőttek között Körtvélyes-
sy Péter saját kategóriájában, K1 
szabályrendszerben pontozással 
győzött, rendkívül fegyelmezett, in-
telligens küzdelmet bemutatva, így 
megérdemelten emelték a harc vé-
gén kezét a magasba.

A 18 éves Hüvelyes Levente, az 
egri Thai Works Team harcosa 95 
kg-os kategóriában, K1 szabály-
rendszerben, kadét korcsoportban 
esélyt sem adott az ellenfelének, 
3 menetben egyhangú pontozással 
megnyerte a mérkőzést.

„A versenyen résztvevő thai box 
és K1 országos szakszövetség fel-

ügyelt, a bíráskodást minden kate-
góriában nemzetközi jogosítvánnyal 
rendelkező bírók végezték.

A Hevesi és Egri klub által be-
nevezett harcosok még nagyon az 
elején járnak a sportpályafutás-
nak, ezért is volt kiemelkedő a tel-
jesítményük, ugyanis az ellenfelek 
minden esetben sokkal nagyobb 
versenyzői rutinnal rendelkeztek. 
Kiemelten említeném meg Adler 
Netti teljesítményét, aki a második 
mérkőzésén 13 kg-mal nehezebb, 
2 korcsoporttal fentebb lévő, 2 vi-
lágbajnoki cím tulajdonosával vívta 
meg a mérkőzését. 

Adler Dávid ellenfele egy rend-
kívül felkészült szerb fiú volt, aki 

felkészültségének és meccsrutinjá-
nak köszönhetően Dávid fölé tudott 
kerekedni a harcban, viszont csak 
az ott lévők láthatták, hogy a küz-
delem végig kiegyenlített volt, de a 
bíróknak mégiscsak dönteniük kel-
lett a győztesről. A mérkőzés végén 
a vezetőbíró csak annyit tett hozzá, 
hogy a mai nap legkeményebb küz-
delmét láthattuk, gratulált mindkét 
versenyzőnek. 

Körtvélyessy Péter küzdősport 
verseny pályafutását felnőttként 
kezdte, ennek ellenére nagyon ha-
mar elért arra a szintre, ahol már 
felfigyelnek a kifinomult küzdőtech-
nikára, a rendkívüli erőnlétre a je-
lenlévő edzők is, akik a küzdelem 
után mind külön gratuláltak Peti tel-
jesítményéhez.

Hüvelyes Levente az Eger Thai 
Boksz Team versenyzője sajnos 
még nem fért bele a felnőtt kor-
osztályba, ezért csak egy ellenfele 
akadt, akit viszont a Leventétől meg-
szokott, kompromisszumot nem 
tűrő harcmodorban le is győzött 
egyhangú pontozással 3 menetben.

Köszönet a csapatot elkísérő 
szurkolóknak és a versenyen való 
részvétel szervezőinek” - számolt 
be Árvai István edző a nemzetközi 
bajnokságon elért eredményekről.

Megkezdődött a diákolimpia tavaszi szezonja

Labdarúgás – A serdülők 
középmezőnyben, a felnőttek az 5. helyen


