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Heves
a megye névadója

A Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara szakem-
berei várták a gazdákat 
szeptember 27-én, a he-
vesi Művelődési Köz-
pontban. 

Folytatás a 2. oldalon

Huszonhat országban 
több mint kétmillióan, 
közte 300 ezer magyar 
tanuló sportolt egyszer-
re legalább 120 percet 
pénteken, az Európai Di-
áksport Napján. Három 
élsportoló, az ország há-
rom tanintézményében 
csatlakozott a mozgás 
örömét hirdető magyar 
kezdeményezésre létre-
jött európai eseményhez. 

Folytatás a 16. oldalon
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Szinte minden lapszámunkból vissza-
követhető 2014 óta, hogy Heves város 
és a választókörzet kormánypárti or-
szággyűlési képviselője, államtitkári 
munkája mellett is sokat dolgozik a 
város fejlesztési sikereiért. Szeptem-
berben becsöngettek a hevesi iskolák-
ban is, a szülők, pedagógusok és diá-
kok most arról kaphatnak összegzést 
riportunkban, hogy hol, milyen fej-
lesztés vár az oktatási intézmények-
re. Szabó Zsolt szerint a ciklus végére 
városszerte minden iskolában lesznek 
korszerűsítések.

S
zeptember a tanévkezdés hónap-
ja, idén biztató hírek érkeztek az 
évnyitókra: fejlődhetnek az isko-
lák, a középiskolák a térségben. 
Több hevesi oktatási intézmény 

felújításáról is született már döntés, illetve 
vannak még további beadott pályázatok. 

Mely iskolákról van szó, és milyen forrá-
sokból képzelhető el a korszerűsítésük?

Néhány évet érdemes visszamennünk 
az időben, hiszen 2014-ben kezdtük el 

az iskolák fejlesztését Hevesen. A Kör-
zeti Általános Iskolát és annak kollégiu-
mát is sikerült már kívülről megszépíteni, 
most jöhetnek a belső felújítások. A He-
vesi József Általános Iskolában tornate-
remfelújítás volt, most következik ott az 
energetikai korszerűsítés. A Benedek Elek 
Általános Iskolában egy komplett rendbe-
tétel várható kívül és belül is, ez a pályá-
zat most van épp előkészítés alatt. A Ze-
neiskola átkerült az önkormányzat tulaj-
donába, az épület már nem az alapítvány-
nál van, így fel tudjuk újítani. Itt egy KE-
HOP-pályázat keretében kezdődhet a mo-
dernizáció. Hadd jegyezzem meg, hogy a 
KEHOP pályázatokat szinte kivétel nélkül 
az én államtitkárságom kezeli. A várost 
mindemellett egy olyan távfűtési rend-
szerrel látjuk el, ami a Zeneiskola mellet-
ti termálkútról működtetve kiszolgálja a 
közintézményeket, így az iskolákat is.

Folytatás a 3. oldalon

A Nemzeti Vágta bajnoka és Heves lovasa azonos időt futot-
tak az elődöntőben, ezzel a középfutamon való indulás jogát 
is megszerezve. Dobogóesélyes volt Balatoni Nikolett, Heves 
lovasa és lova, My Colt Mordály az országos megméretteté-
sen, de nem kockáztatott a felázott pálya láttán. Dunakeszi, 
Bálványos és például Zirc lovasa is hasonlóan döntött, ezért 
léptek vissza ők is. Hetvenkét település versenyzője állt rajt-
hoz a jubileumi rendezvényen, a fővárosi Hősök terén.

Heves megyében is elkészült egy klímastratégia, amit a II. He-
ves Megyei Klímakonferencián ismertettek a résztvevőkkel. 
Az esemény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a XXI. szá-
zad egyik legjelentősebb kihívására: az éghajlatváltozásra és 
annak következményeire. A klímakonferencián bemutatkoz-
hatott Heves városa is, annak köszönhetően, hogy kiemelten 
foglalkozik az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekkel, 
fejlesztéseit energiatudatosan, klímabarát módon bonyolítja.

Az utolsó pillanatban harcol-
ta ki a továbbjutás jogát a má-
sodik előfutam mezőnyében 
Heves Város versenyzője, 

Balatoni Nikolett a Nemze-
ti Vágta fővárosi véghajrájá-
ban.

Folytatás a 7. oldalon

A konferencián mutatták be 
azon lehetőségeket és pályáza-
tokat, melyekkel csökkenthe-
tők a költségek, hatékonyabban 

felhasználhatók az erőforrások 
és kevesebb egészségkárosító 
anyag kerül a levegőbe.

Folytatás a 2. oldalon

A NAK elnöke tartott 
előadást Hevesen - 1000 
milliárd forint támogatás 

segítette a gazdálkodókat  

Biros Péter 
a Körzetiben hirdette
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Győrffy Balázs: „Döntési helyzet előtt 
állnak a Heves megyei kamarai tagok”

A hevesi toborzó irodában is 
várják még a jelentkezőket!

Folytatás az 1. oldalról
Sveiczer Sándor polgár-

mester házigazdaként kö-
szöntötte a jelenlévőket, majd 
Papp Gergely, szakmai fő-
igazgató helyettes arról be-
szélt, hogy mire is számít-
hatnak a gazdák 2020 után 
a Közös Agrár Politikában. 
A Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara vidékfejlesztés-
ben betöltött szerepéről pedig 
Győrffy Balázs elnök tájé-
koztatta a jelenlévőket.

- Bár az uniós agrárpoliti-
ka keretei megmaradnak, va-
lószínű, hogy a támogatások 
csökkennek 2020 után. Kér-
déses, hogy mekkora lesz a 
Magyarországra eső rész. El-
képzelhető tehát, hogy a kö-
zös uniós költségvetés egyes 
fejezetei közötti hangsúlyok 
eltolódnak, átrendeződnek, a 
Kormány azonban mindent 
meg fog tenni azért, hogy az 
agrártámogatások mértéke és 
rendszere 2020 után is a je-
lenlegihez hasonló legyen 
– mutatott rá Papp Gergely, 
szakmai főigazgató helyettes. 

A Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara vidékfejlesztés-
ben betöltött szerepéről pedig 
Győrffy Balázs elnök beszélt 
a jelenlévőknek, aki a rendez-
vényt követően így tájékoz-
tatta a Hevesi Híreket:

„A közös agrárpolitika a 
magyar agráriumnak az egyik 
fontos finanszírozási lába és 
ebben mi fontos szerepet ját-
szunk, hiszen a kamarai fa-
lugazdász hálózat 2014 óta 
megközelítőleg 1000 milliárd 
forint támogatáshoz segítette 
hozzá a gazdálkodókat. 

Nemcsak a pályázat lehívá-
sában, hanem a vidékfejlesz-
tési program vonatkozásában, 
a pályázathoz való hozzáfé-
résben is próbáltuk a lehető 
legtöbbet kihozni a helyzet-
ből. Az előkészítő munkacso-
portban már a pályázat kiírása 
előtt igyekeztünk gazdaszem-

mel átnézni ezeket a pályá-
zatokat, hogy lehetőleg mi-
nél kevesebb olyan probléma 
merüljön fel a kiírási szakaszt 
követően, ami előtte megaka-
dályozható. Fontos, hogy a fa-
lugazdász hálózat és a kamara 
minden munkavállalójával ha-
tékonyan tudjuk segíteni a ma-
gyar agrárium versenyképes-
ségét, és az élelmiszeripart is.

A mai napon nem lehet 
megkerülni azt a témát sem, 
hogy november 3-án kamarai 
választások lesznek az agrári-
umban, így egy döntési hely-
zet előtt állnak a Heves me-
gyei kamarai tagok. Választa-
niuk kell, hogy a MAGOSZ-
nak és a hozzá kapcsolódó 17 
támogató szervezetnek sza-
vaznak bizalmat, vagy az ön-
magában induló, társas vállal-
kozásokat képviselő MOSZ-t 
támogatják.  Bízom benne, 
hogy azt a munkát, amit a 
MAGOSZ elkezdett az elmúlt 
5 évben, tudja majd folytatni, 
és arra buzdítom a kamarai 
tagokat, hogy az összefogás-
ra, erre a mintegy 18 szakmai 
szervezetet felvonultató listá-
ra adják le a szavazataikat. 

Azt gondolom, hogy két, 
ideológiailag jól elkülöníthe-
tő társaság közül kell majd 
választani. Az egyik a csa-
ládi gazdaságokat képviselő 
MAGOSZ és szövetségesei, 
a másik pedig a MOSZ, ami 
alapvetően a társas vállalko-
zások érdekeit képviseli. Ez 
azt jelenti, hogy a megyei el-
nökségek – amelyeket ilyen 
formában közvetett módon a 
gazdák most megválaszthat-
nak maguknak – fognak dön-
teni arról, földbizottságként 
eljárva, hogy a megyében ki 
vásárolhat földet, és ki nem. 
Javaslom megfontolásra a 
gazdáknak, hogy döntsék el, 
kik üljenek a földbizottság-
ban: a maguk közül megvá-
lasztott emberek, vagy a volt 
TSZ elnökei.”

Az ISKOLA IDEJÉN TELJES 
FIZETÉST, térítésmentes szál-
lást, kedvezményes étkezési 
lehetőséget és utazási költség-
térítést biztosít a büntetés-vég-
rehajtás.

A különböző álláshelyek 
betöltésénél elsősorban a he-
lyi, illetve a térségben élő la-
kosság jelentkezésére számí-
tanak. A felvételi eljárás és a 
tájékoztatás helyben történik.

A hevesi toborzóiroda 
elérhetőségei a következők:
Cím: 3360 Heves, Zrínyi u. 2.
Tel: 36/886-213
E-mail cím: 
hevestoborzas@bv.gov.hu
Web: www.bv.gov.hu

Ügyfélfogadás ideje: 
hétfő – szerda: 07.30 – 16.00, 
csütörtök: 9.30 – 18.00, 
péntek: 7.30 – 13.30

Folytatás az 1. oldalról
Mi a helyzet az egyházi fenn-

tartásban tevékenykedő hevesi is-
kolákkal?

Az elmúlt időszakban komoly 
felújítások voltak az Eötvös Jó-
zsef Református Oktatási Köz-
pontban, az eddig ott elmaradt 
épületeket is várhatóan rendbe 
lehet tenni majd egy támoga-
tásemelésből, és a Szent Gellért 
Katolikus Általános iskolában is 
voltak felújítások. Nincs olyan 
iskola Hevesen, ahol ne történ-
ne valamilyen szintű fejlesztés, 
megújulnak az intézmények. Jó 
a kapcsolat az Egri Tankerületi 
Központtal és az egyházi fenntar-
tókkal is, mind a katolikusoknál, 
mind a reformátusoknál. Nyil-
ván egyszerre minden nem megy, 
több évtized elmaradást nem tu-
dunk azonnal pótolni, de nagyon 
sokat léptünk előre.

Elsősorban az oktatáshoz, de a 
sporthoz is kapcsolható egy má-
sik, hiánypótló elképzelés, a heve-
si tanuszoda kérdése, Ebben tör-
tént-e már előrelépés?

Döntött a magyar kormány, 
így megjelent a Magyar Köz-
lönyben is, hogy a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium által kezelt 
tanuszoda-programba sikerült be-
kerülnie Hevesnek. A strand egy 

része és a szomszédos terület egy 
része lesz ehhez felhasználva. A 
tervezés folyamatban van, bizto-
san meg fog épülni a városban a 
tanuszoda.

Egy másik, vízhez köthető pro-
jekt pedig a hevesiek felé egy régi 
adósság törlesztését jelentheti: a 
strand rendbetételére szeretnék 
utalni, amely eredendően kiváló 
adottságokkal rendelkezik. Ko-
rábban arról volt szó, hogy nem 
egyszerű feladat a strand újranyi-
tása. Csak a strand nyílik újra, 
vagy ennél összetettebb elgondo-
lásokról beszélhetünk?

Négyféle pályázati forrás-
ból fejlesztjük a hevesi strandot. 
Tervben van például itt szállás-
helybővítés, a Vicán-tavat kitaka-
rítjuk, a nádas eltűnik, gyönyörű  

szép horgásztó és csónakázótó 
lesz belőle. De lesz tanösvény és 
új vendégfogadó tér a strandon. 
Az itt található impozáns kastély 
megújul, új medencék is épülnek. 
Ez az egész projekt egy 15 hek-
táros összetett fejlesztést jelent. A 
teljes fejlesztési érték – ha min-
dent beleveszünk – több, mint há-
rommilliárd forint. A lényeg: vég-
re újból elérhető lesz a strand. Ez 
volt az egyik leghangsúlyosabb 
kérése a hevesieknek, amikor el-
kezdtük a közös munkát.

250 új munkahely teremté-
sét jelenti a tervek szerint az az 
új, korszerű büntetés-végrehaj-
tási bázis, amely Heves szélén, 
épp az imént szóba került Vicán-
tó szomszédságában épülhet fel. 
Új, ezúttal sikeres közbeszerzés-
ről tájékoztatta nemrég a sajtót 
a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága. Mikor indulhat 
az építés e küszöb átlépése után?

Az első közbeszerzési kiírásra 
nagyon magas ajánlatok érkeztek, 
ezért a Belügyminisztérium új el-
járást folytatott le. Azt mondha-
tom, hogy a nyolc projektből az 
egyik legelső a hevesi, a legjob-
ban itt állunk. A büntetés-végre-
hajtási intézet több száz új mun-
kahelyet hoz és egyben nagyobb 
közbiztonságot Hevesnek, hiszen 

a börtönőrök a környéken fognak 
élni. Ráadásul helyi beszállítókra 
is lesz igény a térségből. Az épí-
tés néhány hónapon belül meg-
kezdődik, s ha minden jól megy, 
2019 elején át tudjuk adni az in-
tézményt.

Milyen a kapcsolat a város 
parlamenti képviselője és Heves 
képviselő-testülete között?

A Fidesz-frakció tagjaival ki-
váló a viszonyunk, sűrűn találko-
zunk velük egyeztetéseken, ren-
dezvényeken is, s azt mondha-
tom, hogy a testület egyes ellen-
zéki tagjaival is sikeres az együtt-
működés, ha Heves fejlődése a 
téma. Sveiczer Sándor polgár-
mester úrral is nagyon jól együtt 
tudunk működni. A pályázati le-
hetőségeket egyeztetjük, a lobbi-
zás az én feladatom, a végrehajtás 
a polgármesterre hárul. Neki és 
hivatali csapatának kell megol-
dania, hogy minden tökéletesen 
megépüljön, én pedig hozom a 
pénzeket, így fejlesztjük a telepü-
lést. Azt látom összességében He-
vesen és a hevesieken, hogy egy 
dolgos, pozitív városról beszél-
hetünk: az emberek közvetlenek, 
bíznak magukban, hogy igenis 
lehet utat építeni, munkahelyeket 
teremteni, fejleszteni Hevesen.  

Faragó Zoltán  

Előtte

Előtte

Utána

Utána

Szabó Zsolt: Nagyon 
sokat léptünk előre a hevesi 

iskolák fejlesztésében

Folytatás az 1. oldalról
A szakemberek kiemelték: a 

lakosság bekapcsolása, aktiválá-
sa, a figyelemfelkeltés nélkülöz-
hetetlen a témában, hogy csele-
kedjenek, és megóvják a Földet. 
Az üvegházhatású gázok mér-
téke túlzott a levegőben, ezt a 
szakemberek 2030-ra 40 száza-
lékra csökkentenék.

A klímakonferencián bemu-
tatkozott az a két település, akik 
kiemelten foglalkoznak az ég-
hajlatváltozással kapcsolatos 
kérdésekkel és máris klímatuda-
tosan végzik a beruházásokat.

Dr. Tóth József Tiszaná-
na polgármestere köszöntötte a 
résztvevőket, majd felvázolta a 
településen megvalósuló ener-
getikai fejlesztéseket.

Sveiczer Sándor, városunk 
polgármestere „Heves megúju-
ló pályán” címmel tartotta meg 
előadását.

Heves önkormányzata az el-
sők között kapta meg a Heves 
Megyei Klímabarát Díjat. Kö-
szönhetően annak, hogy tudato-
san foglalkozik az éghajlat-vál-
tozással kapcsolatos kérdések-
kel és klímatudatosan gondolko-
dik a városvezetés.

Heves városa a 2014-es év 
végétől folyamatosan fejleszti 
közintézmény-rendszerét. Több 
milliót takarít meg évente klí-
matudatos, energiahatékony fej-
lesztéseinek köszönhetően.

„A sikeres – KEOP és KE-
HOP – pályázatoknak hála, 
több energiahatékony beruhá-
zás valósult meg a településen. 
Az épületek szigetelésén, a kül-
ső megújuláson túl, a fent meg-
nevezett pályázatok lehetővé 
tették azt is, hogy napelemes 
rendszer került a Városháza, a 
Művelődési Központ, illetve az 
Arany János úti óvoda épületé-
nek a tetejére.

A hatékony, takarékosabb 
működést eredményező rend-
szerek már jelentős energiát ter-

meltek vissza a hálózatba, csök-
kentve az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, ezzel párhuzamo-
san pedig a kiadásokat” – muta-
tott rá a városvezető.

Hozzátéve: „Közel 1 hektár-
nyi 10 000 m2 (másfél focipá-
lya) homlokzat és tető kapott új 
szigetelést, és 450 nyílászárót 
cserélünk ki.  Ilyen jelentős fel-
újításokra, rekonstrukciókra ed-
dig nem volt példa Hevesen! 

A felújításban érintett, meg-
újuló köznevelési intézmények 
866 gyermek ellátását szolgál-
ják. Ez a beruházás tehát, a he-
vesi gyerekek több mint 70%-a 
számára jelent érezhető javu-
lást.”

- A városvezetés kiemelt 
feladatának tekinti a közok-
tatási intézmények fejleszté-
sét, hiszen a jövő nemzedéke 
számára kell biztosítanunk a 
gondtalan tanulás és fejlődés 
feltételeit a megújult iskolák-
ban és óvodákban. A Város-
háza épülete is megszépült. 
Megújuló intézményeink mel-
lett, megtörtént a város ütő-
erének számító 31-es számú 
főút teljes felújítása, és a több 
mint 40 éves városi járóbeteg 
szakrendelő komplex átalakí-
tása is. 

A közintézmények felújításá-
nak, valamint az infrastruktúra 
fejlesztésének eredményekép-

pen korszerűbbé, 21. századivá 
változott a város arculata is.

Komoly mérföldkő lesz a 
későbbiekben a tanuszoda és 
a strandfürdő fejlesztése, régi 
presztízsének helyreállítása, 
mely Heves turisztikai vonzere-
jét fogja jelentős mértékben ja-
vítani. Látható tehát, hogy He-
ves városa megújuló pályára 
lépett! Csupán két év telt el, de 
már jelentős eredményeket tu-
dunk felmutatni – hangsúlyozta 
Sveiczer Sándor.

Ígérete szerint a hevesi város-
vezetés a jövőben is arra törek-
szik, hogy olyan energiahaté-
konysági fejlesztéseket valósít-
son meg, amelyek nem terhelik 
környezetünket, mindemellett 
energiamegtakarítást eredmé-
nyeznek, illetve csökkentik az 
önkormányzat kiadásait.

„Ütemezetten folytatjuk a 
munkát, nem állunk meg, hiszen 
Heves járásközpont is egyben, 
és ehhez méltó körülményeket 
kell teremtenünk az itt lakók, 
gyermekeink, és a jövő generá-
ciói számára is” – zárta szavait 
a konferencián Heves első em-
bere.

Az otthon melege program 
közel 130 ezer háztartás ener-
giakorszerűsítését tette lehetővé,  
aminek köszönhetően évente 
több mint 79 ezer tonnával csök-
ken hazánk szén-dioxod-kibo-

csátása - hangzott el a második 
klímakonferencián Egerben, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um szakértőjétől. 

A klímapolitikához kapcso-
lódó pályázatok részben hazai, 
részben uniós támogatásból va-
lósulhatnak meg, amire közin-
tézmények és vállalkozások pá-
lyázhatnak. Továbbá a lakosság 
számára energetikai pályázatok 
jelentek meg. Heves megyében 
is elkészült egy klímastratégia, 
ami pontosabb képet ad, mik 
azok a területek, ahol magas a 
szén-dioxod-kibocsátás – mond-
ta Domján Róbert projektvezető.

Bemutatkozott a Zöldtárs Ala-
pítvány is, ami egy környezetvé-
delmi szakértőkből álló szakmai 
közösség. Ők 2010-ben készítet-
ték el a rendkívüli csapadékos 
év miatt a szekszárdi klímastra-
tégiát.

A konferencia célja volt még, 
hogy az Éghajlatváltozási Plat-
formok későbbi együttműködé-
sét személyes kapcsolatok kiala-
kításával segítsék elő.

A Heves Megyei Önkormány-
zat életében kiemelkedő feladat 
a klímastratégia folyamatos ak-
tualizálása, amely hosszú távon 
befolyásolhatja jövőnket. Fon-
tos, hogy megyénkben is olyan 
stratégia szülessen, amely alkal-
mazható a mindennapokban – 
hangzott el. 

Megyei Klímakonferencia 
Polgármesterünk a város megújulásáról beszélt

EREDMÉNY: Két éven 
belül megépül a börtön

Eredményesen lezárult a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága (BVOP) által, nyolc új börtön építésére ki-
írt megismételt közbeszerzés, akár már 2019-ben beköltöz-
hetnek az első rabok az új intézetekbe.

A BVOP azt közöl-
te, hogy a beér-
kezett pályázati 
anyagok elbírá-
lás alatt állnak, 

egyben megkezdődtek a tár-
gyalások az érintett felekkel. 
Az új börtönök Hevesen, Bé-
késen, Csengeren, Kemecsén, 
Komádiban, Komlón, Kun-
madarason és Ózdon épülnek 
majd.

Heves Város Önkormányza-
ta folytatja a közműfejlesztést, 
amit bevállalt a börtön megépí-
tése érdekében.

Az első közbeszerzés azért 
volt eredménytelen, mert túl 
drága – egyenként 3,9 milliárd 
forintot meghaladó – ajánlatok 
érkeztek. Ha a mostani pályá-
zókkal sikeresek a tárgyalások, 
akkor az első kapavágásokat 
már az idén megtehetik, az új 
börtönökbe pedig 2019-ben ér-
kezhetnek az első rabok.

Már nagyon várják az érintett 
települések, amelyeken a beru-

házások munkahelyeket terem-
tenek, és amelyek közül például 
Heves városa is jelentős anya-
gi terhet vállalt az építkezések 
előkészítése érdekében. Svei-
czer Sándor polgármester sze-
rint a település nagy anyagi ál-
dozatot vállalt a 250 fős mun-
kahely megépüléséért. Mint 
mondta, az előkészítésekre már 
húszmillió forintot elköltött az 
önkormányzat, és a kijelölt öt 
és fél hektár nagyságú terület 
közművesítésére még további 
húszmillió forintot biztosan el 
fognak költeni.

A BVOP honlapja szerint 
mindenkit várnak a büntetés-
végrehajtás csapatába, aki el-
múlt 18 éves, és van érettségije. 
A fizetés pedig minimum brut-
tó 228 ezer, ennek a nettója 151 
ezer forint. Ez sokak számára 
csábító ajánlat. Jelentős a túlje-
lentkezés, a meghirdetett 2500 
állásra (köztük adminisztratív 
munkakörökre is) eddig több 
mint 6200 önéletrajz érkezett.

Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést kapott Báder Miklósné

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át 
augusztus 20-án a Pesti Vigadóban. A tárca ve-
zetője nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar 
Érdemrend Középkereszt, Magyar Érdemrend 
Tisztikereszt, Magyar Érdemrend Lovagkereszt, 
Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Ér-

demkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt állami 
kitüntetéseket, valamint Móra Ferenc-, Pauler 
Gyula- és Szinnyei József-díjakat adott át.

Kimagasló tevékenysége elismeréseként Ma-
gyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitün-
tetésben részesült: Báder Miklósné, a Hevesi 
Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnöke.

Sveiczer Sándor 
polgármester „Heves 

megújuló pályán” 
címmel tartotta meg 

előadását.

Az Arany J. úti Óvoda felújítás előtt        

A Körzeti Tagiskola felújítás előtt

Felújítás után

Felújítás után



Miért van szükség új atom-
erőműre Pakson? Mennyire 
lesznek biztonságosak az új 
blokkok? Miként járulnak 
hozzá a klímavédelemhez? 
Többek közt ezekre a kér-
désekre is választ kaphat a 
Paks II. társaság tájékoz-
tató járművén, amely őszi 
körútján településünkre is 
ellátogat.

A mozgó kiállításon 
az érdeklődők in-
teraktív táblákon 
ismerkedhetnek 
meg az atomener-

giával, a Pakson üzemelő 
négy, illetve a tervezett két új 
blokk legfontosabb jellemző-
ivel. Tájékozódhatnak a Paks 

Heves
a megye névadója

Heves
a megye névadója
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A Csillagvirág Egyesület 
kapta az „Év Műhelye” díjat

Több mint félezer középiskolás 
diák tett Heves tisztaságáért 

a TeSzedd! mozgalom keretében

Gondolta volna?

Másodszor nyerte el az „Év 
Műhelye” kitüntető díjat a 
Csillagvirág Népművésze-
ti Egyesület a Mesterségek 
Ünnepén.

E rendezvény kiemelkedő szín-
tere az egyesületek bemutat-
kozásának, ahol a mesterek is-
mertetik az alkotóközösségeik-
ben folyó tevékenységet.

A hevesi egyesület 2012-ben 
kapta első elismerését, akkor a 
szövő- és hímzőműhely mun-
káját értékelték a szakbizott-
ságok. Utána a gyermekeknek 
szervezett játszóház került a 
középpontba, idén az eredeti 
díszítőmotívumok újragondo-
lásáról, a palóc aratómenetről 
meséltek.

A Csillagvirág Népművé-
szeti Egyesület 2004-ben ala-
kult. Legfőbb célja, hogy a 
tárgyformáló népművészet és 
kézművesség hagyományait 
felgyűjtsék és ápolják, vala-
mint a mai kornak megfelelő 
feldolgozású népi iparművé-
szeti alkotásokat hozzanak lét-
re. Mindezekkel összhangban 
közvetlenül a hevesi, bodonyi, 
recski és mátraderecskei alko-
tóközösségek évtizedes érték-
őrző és értékteremtő munkáját 
támogatják.

A népművészeti hagyomá-
nyok megismertetését, feldol-
gozását és terjesztését kiállítá-
sok, helyi, országos és nemzet-
közi pályázatok és szakmai fó-

rumok, alkotó- és tanfolyamok 
szervezésével segítik.

Kiemelt figyelmet fordíta-
nak településünk környezeti 
és szellemi, művészeti értéke-
inek, hagyományainak feltárá-
sára, megismertetésére, a helyi 
művelődési szokások gondozá-
sára és gazdagítására.

Az egyesület szakmai bemu-
tatókat és előadásokat vállal a 
helyi és országos kulturális ren-
dezvényeken. Együttműködik 
más alkotóközösségekkel és 
szövőműhelyekkel, amely ke-
retében konzultációkat és szak-
mai találkozókat szerveznek.

Fontos feladatnak tekintik a 
kézműves szakiskolák szakmai 
munkájának a segítését, ré-
szükre szakmai gyakorlat biz-
tosítását.

Az aktív alkotók elsősorban 
az új alkotások tervezésével és 
életre hívásával segítik a palóc 
hagyományok megőrzését.

Kiemelt rendezvények, 
amelyek szervezésében részt 
vettek: Palóc Párnafesztivál 
Mátraderecskén, Bodonyi Pok-
rócfesztivál, Nemzetközi Szőt-
teskonferencia, Hagyomány-
őrző Nap a hevesi Radics Ud-
varban.

2009-ben az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium támo-
gatásával kiadták a Palócföldi 
termékek katalógusát, amely 
az alkotók zsűrizett alkotásai-
nak gazdag választékát mutat-
ja be.

Az EJROK tanulói szeptember 15-
én immár harmadjára csatlakoz-
tak hazánk legnagyobb önkéntes 
mozgalmához, mely az idén a he-
tedik alkalommal valósult meg. A 
szemétgyűjtési akció keretében 
szerte az országban takarítottak a 
TeSzedd! önkéntesei.

Az Eötvös diákjai az idén is 
kapcsolódtak az országos prog-
ramhoz, és amint azt Svoóbné 
Lénárt Ágnes igazgatóhelyettes 
elmondta, azt tapasztalták, hogy 
egyre tisztább a városunk, hiszen 
kevesebb szemét gyűlt össze, 
mint a korábbi években.

„Nagyon fontosnak tartjuk 
ezeket az alkalmakat a szemlé-
letalakítás, a környezettudatos-
ságra való nevelés miatt is. Úgy 
látjuk, a gyerekek egyáltalán nem 
ódzkodnak részt venni ezen a 
programon, sőt, kérdezik, lesz-e 
tavasszal is ilyen lehetőség. Az 
iskolában pedig azt tapasztaljuk, 
hogy egyre kevésbé szemetel-
nek, így ezeknek a megmozdulá-
soknak több pozitív hatása van”- 
tájékoztatott Svoóbné Lénárt Ág-
nes.

A mozgalommá nőtt kezde-
ményezés célja, hogy a csatlako-
zó személyek, intézmények egy 
őszi nagytakarítás keretében kö-
zösen tisztítsák meg szűkebb-tá-
gabb környezetünket.

24 osztály közel 550 tanulóját 
osztották be a település különbö-
ző területeire, ahol hulladékokat 
gyűjtöttek össze. A TeSzedd! ke-
retében nem szabad összeszed-
ni építési-bontási törmeléket, 
gyógyszereket, autó akkumu-
látort, motorolajat, elektromos 
és elektronikai berendezéseket, 
vagy például nagyméretű autó-
alkatrészeket, és nem gyűjtenek 
zöldhulladékot sem. Össze lehet 
viszont szedni bármilyen, a ház-
tartásban keletkező szemetet, 
ami kézzel, kesztyűben bizton-
ságosan szedhető és zsákban 
gyűjthető, abban elszállítható.

Eltűnt a szemet és városké-
pet zavaró hulladék a központból, 
a játszóterekről, a templom és 
a piac környékéről, de sok más 
területről is. A tervek szerint az 
EJROK több száz diákja jövőre 
a városhatáron túl fog takarítani, 
hiszen a Hevesre bevezető utak 
környékére is ügyelni kell.

És bár ez a pár óra bekerülhet 
a közösségi szolgálati naplóba, 
dicséretes, amit a diákok önkén-
tesen tesznek egy tisztább, szebb 
Magyarországért és szűkebb la-
kókörnyezetünkért.

Heves Város Önkormányzata 
tisztelettel köszöni a pedagógu-
sok és a diákok önkéntes mun-
káját!

• Nem egészen tizenöt éven 
belül több elavult erőművet állíta-
nak le Magyarországon. A körül-
belül 5000 MW kieső kapacitás 
pótlására és az új igények kielé-
gítésére épül meg többek között 
a két új atomerőművi blokk Pak-
son, ami 2400 MW-ot termel 
majd. Látható tehát: nem az a 
kérdés, hogy szükség van-e Paks 
II.-re, hanem az, hogy mellette 
milyen további erőműveket épít 
az ország.

• Az új paksi blokkok a jelen-
leg elérhető legbiztonságosabb, 
ún. 3+ generációs technológiát 
képviselik. A legmodernebb el-
várásoknak megfelelően passzív 
és aktív biztonsági rendszerekkel 
is fel lesznek szerelve, a reaktort 

körülvevő, kettős falú kontén-
ment pedig akár egy repülőgép 
becsapódása esetén is megvédi 
az épület berendezéseit.

• Az ENSZ 21. klímacsúcsán 
mintegy kétszáz ország köte-
lezte el magát az éghajlatválto-
zás megelőzése és az emberi 
civilizáció védelme érdekében. 
A történelmi jelentőségű 2016-
os párizsi megállapodás aláírói, 
köztük Magyarország, ígéretet 
tett többek közt a fosszilis ener-
giahordozók kivezetésére és a 
szén-dioxid-kibocsátás csökken-
tésére. Az atomerőművek segítik 
az éghajlatváltozás megelőzését, 
hiszen működésük során nem 
bocsátanak ki szén-dioxidot vagy 
más üvegházhatású gázt.

Szent István király, a ma-
gyar államalapítás és az új-
kenyér tiszteletére megren-
dezett díszünnepségen Svei-
czer Sándor polgármester 
köszöntötte a megjelenteket. 
A koszorúzást és az ünnepi 
szentmisét követő rendezvé-
nyen került sor a város ön-
kormányzata által alapított 
kitüntetések átadására is.

 K
öszöntőjében a vá-
ros első embere ki-
emelte: „Minden 
népnek, nemzetnek 
van olyan ünnepe, 

amelynek összetartó ereje meg-
kérdőjelezhetetlen. Nekünk, 
magyaroknak több ilyen ün-
nep is adatott, ilyen a mai, au-
gusztus 20-i nap is! Lehet más 
az életszemléletünk, az érték-
rendünk, előfordulhatnak éles 
viták közöttünk, gondolkod-
hatunk napjaink kérdéseiről 
merőben eltérő módon, mégis 
akad a történelmünkben néhány 
olyan kiemelkedő teljesítmény, 
ami előtt mindenkinek illik fe-
jet hajtania. Ilyen vitathatatlan 
jelentőségű életmű Szent Ist-
váné.

Első királyunk kaotikus ál-
lapotokat örökölt, és a magyar-
ság sorsát évszázadokra eldön-
tő kérdésekkel szembesült. Ma 
már nincs kétség afelől, hogy 
jó válaszokat adott kora kihívá-
saira. Munkája eredményeként 
olyan nemzeti keretek jöttek 
létre, olyan stabil intézmények 
születtek, amelyek egy évezre-
den túl is tartósnak bizonyul-
tak.”

– Ritkán tesszük fel azt a 
kérdést, hogy mi történt vol-
na, hogyha nem István kerül ki 
győztesen a Koppánnyal vívott 
párharcból. Milyenek lettek 
volna a közállapotok, ha olyan 
erő kormányozza az országot, 
amely csak a hatalom, az erő-
szakosság nyelvét ismeri, és az 
nem párosul nagylelkűséggel, 
türelemmel és toleranciával?

Szerencsére, nem ez történt. 
Felsorolni is nehéz, amit első 
királyunk elvégzett. Akkor, az 
első ezredforduló előtt valóban 
rendszerváltásra volt szükség 
Magyarországon. Újra kellett 
szabályozni az élet szinte vala-
mennyi területét.

Fiához, Imre herceghez írt 
Intelmeiben ő maga sorolja fel 
a jó kormányzás alapelveit. És 
meglepő módon, nem arról be-
szél, hogyan kell hatékonyan 
használni az erőt és az erősza-
kot, hanem ellenkezőleg: olyan 
értékeket ajánl fia figyelmébe, 
mint az együttműködés, a tole-
rancia, vagy éppen az irgalmas-
ság. Ezek a tanácsok egy sokat 
látott, bölcs, és vitán felül si-
keres uralkodótól származnak, 
ezért számunkra is megfonto-
lásra érdemesek – mondta Svei-
czer Sándor.

„Amikor visszatekintünk, ak-
kor több mint 1000 év tekint 
ránk. Ez a több mint 1000 év 
hit és akarat kell ahhoz, hogy 
erőt meríthessünk az előttünk 
álló úthoz, hogy bízni tudjunk 
abban: szép jövő vár ránk, de 

ezért keményen meg kell dol-
goznunk. Élünk, építjük a jövőt, 
szeretünk és küzdünk az előre-
jutásért, a fejlődésért, itt szű-
kebb hazánkban, Hevesen is!”

A polgármester ünnepi meg-
emlékezése után azoknak a sze-
mélyeknek az elismerésére ke-
rült sor, akik tevékenységükkel 
városunk hírnevét öregbítik.

Besenyeiné Pálfi Zsuzsanna 
óvodapedagógus sokéves tevé-
kenységét az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma Pedagógus 
Szolgálati Emlékéremmel ju-
talmazta.

„Pro Urbe Heves” díjban ré-
szesült Mészáros Ildikó nagy-
tiszteletű lelkész asszony.

„Heves Város Közszolgála-
táért” kitüntető díjban részesült 
az óvodai nevelés szakterületén 
Balázs Lászlóné, a Heves Vá-
rosi Óvodák és Bölcsőde Köz-
nevelési Intézmény Kerekerdő 
Tagóvoda tagintézmény veze-
tője.

„Heves Város Közszolgálatá-
ért” kitüntető díjban részesült az 
alsó fokú oktatás szakterületén 
Sándor István Lászlóné, a He-

vesi József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Kör-
zeti Tagiskolájának vezetője.

„Heves Város Közszolgála-
táért” kitüntető díjban részesült 
az egészségügy területén Dr. 
Csongrádi Tünde háziorvos.

„Heves Város Közszolgála-
táért” kitüntető díjban része-
sült a közművelődés területén 
Acsánné Perlaki Ágnes, az Eöt-
vös József Református Oktatási 
Központ könyvtárosa.

„Heves Város Közszolgála-
táért” kitüntető díjban részesült 
a közszolgálat területén Farkas-
né Gáspár Éva, a Hevesi Közös 
Önkormányzati Hivatal köz-
tisztviselője.

„Heves Város Közszolgála-
táért” kitüntető díjban részesült 
a rendőrségi feladatellátás te-
rületén Megyeri István rendőr 
alezredes, a Hevesi Rendőrka-
pitányság Bűnügyi osztályának 
osztályvezetője.

„Heves Város Tehetséges 
Tanulója” emlékérmet kapott 
Barkóczi Márk általános iskola 
alsó tagozatos tanuló.

„Heves Város Tehetséges Ta-
nulója” emlékérmet vehetett át 
Tajti Péter általános iskola felső 
tagozatos tanuló.

„Heves Város Tehetséges Ta-
nulója” emlékérmet kapott Pa-
taki Attila középiskolai tanuló.

Heves Város Önkormányzat 
Képviselő-testület „Heves Vá-
ros Sportjáért” emlékérmet ado-
mányozott egyéni sportoló ka-
tegóriában Szatló Nóra részére.

„Heves Város Sportjáért” 
emlékérmet adományoztak 
edző kategóriában Lévai Béla 
edző részére.

A díszünnepségen közremű-
ködött Kovács Sándor és a He-
vesi József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Ze-
neművészeti Tagintézményé-
nek kamaraegyüttese, melynek 
tagjai Zbiskó Zoltán, Nagyné 
Gulyás Katalin, dr. Szilva Bog-
lárka, Kis József, Kovács Gá-
bor és dr. Kádár Imréné.

Díszünnepségen került sor 
a városi kitüntetések átadására 

Megújul a hazai hulladékgazdálkodás

Hevesre is begördül 
Paks II. mozgó kiállítása

Akár milliós bírság is járhat a tűzgyújtásért

II. beruházás jelentőségéről, 
gazdasági és környezeti ha-
tásairól, szerepéről. Emellett 
kisfilmek segítségével meg-
ismerhetik többek között a 
3+ generációs VVER-1200-
as blokktípust, és virtuális 
sétát tehetnek egy, a Paksra 
tervezetthez hasonló atom-
erőműben. A látogatók fel-
mérhetik a témában szerzett 
tudásukat is, a tesztet helye-
sen kitöltők pedig ajándékot 
kapnak.

A Paks II. interaktív moz-
gó kiállítása november 6-án 
és 7-én 8-17 óra között az 
Erkel Ferenc úton, valamint 
a COOP áruház előtti terüle-
ten tekinthető meg egyénileg 
és csoportosan.

A kertes házban élők csak 
az önkormányzat által meg-
határozott időpontban éget-
hetnek. Az ősz beköszönté-
vel egyre többen szeretnék 
rendbe tenni a kertet, el-
égetni a keletkezett avart, 
vagy például a megmetszett, 
elszáradt növények ága-
it. Jobb, ha nem teszik azt 
meggondolatlanul, mert ko-
moly bírság lehet a vége.

A 2015. március 5-én hatályba 
lépett új Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat kimondja, az élet- 
és értékvédelem jegyében már 
tilos a belterületi ingatlanokon 
hulladékot égetni, egész ponto-
san azt csak az önkormányzati 
rendeletben kijelölt időszakban 
és módon lehet.

Viszont ez nem azt jelen-
ti, hogy bárki felhalmozhatja a 
kertjében, mondjuk az avart. A 
törvény szerint ugyanis az in-
gatlan tulajdonosa, használója 
köteles a területet éghető hulla-
déktól és további hasznosításra 
nem kerülő száraz növényzettől 
mentesen tartani.

Akit pedig szabálytalansá-
gon érnek, komoly pénzbírság-
ra számíthat. 

A bírság 10, illetve 20 ezer 
forintról indul, de bizonyos ese-
tekben akár a többmilliós ösz-
szeget is elérheti! A tűzvédelmi 
bírság kiszabására a szabályta-

lanságot észlelő tűzvédelmi ha-
tóság jogosult.

Az adott településre vonatko-
zó szabályokat az önkormány-
zatok hatályos rendelettárában 

érdemes keresni. Ezek közt le-
hetnek a következő pontok:

• Avart és kerti hulladékot 
csak jól kialakított tűzrakó he-
lyen és telken szabad égetni 

úgy, hogy az az emberi egész-
séget és a környezetet ne káro-
sítsa

• Az égetés minden héten ki-
zárólag a meghatározott idő-
pontban történhet,

• Az égetendő kerti hulladék 
nem tartalmazhat más kommu-
nális, illetve ipari eredetű hul-
ladékot (PVC, veszélyes hulla-
dék)

• A szabadban a tüzet és üze-
meltetett tüzelőberendezést őri-
zetlenül hagyni nem szabad, 

• A tüzelés, a tüzelőberende-
zés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszerelé-
seket kell készenlétbe helyez-
ni, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg a 
tűz eloltható.

A külterületen lévő, lábon 
álló növényzet, tarló, illetve 
a növénytermesztéssel össze-
függésben keletkezett hulladék 
szabadtéri égetését előzetesen 
engedélyeztetni kell a tűzvédel-
mi hatósággal. 

Hevesen Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete ál-
tal elfogadott rendelet szerint 
a kerti kiszárított zöldhulla-
dék minden héten, SZERDÁN 
10 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG és 
SZOMBATON 16 ÓRÁTÓL 
20 ÓRÁIG terjedő időszakban 
égethető, ünnepnapokon vi-
szont szerdán és szombaton is 
tilos!

A tervek szerint 2019-ig, mintegy 
100 milliárd forint felhasználásá-
val, egységes, európai színvonalú 
hulladékgazdálkodási rendszer jön 
létre Magyarországon ‒ közölte 
az MTI-vel a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejlesztés- és klíma-
politikáért, valamint kiemelt köz-
szolgáltatásokért felelős államtit-
kára szerdán Budapesten.

A 2016-ban indult fejlesztés 
keretében 22 kiemelt hulladék-
gazdálkodást végző közszolgálta-
tót hoznak létre, ami biztosítja az 
egységes szakmai színvonalat.

Ez a többi között azért is fon-
tos, mert az Európai Unió 2020-
ra a szelektíven gyűjtött hulladék 

50 százalékos újrahasznosítását 
írja elő, ez az arány az azt köve-
tő években 65, majd 75 százalékra 
nő - tette hozzá a politikus.

Hangsúlyozta, hogy a vissza-
gyűjtés és újrahasznosítás arány-
számának növelése mellett az Eu-
rópai Unió 10 százalékra kívánja 
csökkenteni a lerakóba kerülő hul-
ladék arányát, vagyis az egységes 
rendszerben biztosítani kell a sze-

lektíven gyűjtött hulladék újra-
hasznosítását.

Egyrészt a gazdaságban, iparban 
felhasználható anyagok újrahasz-
nosításával, másrészt energetikai 
célú felhasználásával, vagyis fűtő-
művekben történő eltüzelésével.

A fejlesztés keretében szállító-
járművek beszerzésére kerül sor, 
illetve a lomtalanítás és zöldhul-
ladék gyűjtés egységesítésére, to-
vábbá 2019 elejére automata válo-
gatóművek kezdik meg a működé-
süket.

A többi között előírás lesz, 
hogy 50 kilométeren túlra nem 
szállíthat hulladékot „kukásautó”, 
illetve a begyűjtés helyétől 100 ki-

lométeren belül meg kell oldani az 
újrahasznosítást ‒ fűzte hozzá.

Mindezzel leveszik a terhet 
azokról az önkormányzatokról is, 
amelyek nem tudták finanszírozni 
a hulladékkezelést ‒ mondta az ál-
lamtitkár.

Arról is szólt, hogy tervezik egy 
rekonstrukciós alap létrehozását a 
víziközmű-szolgáltatások terén az 
önkormányzatok, a szolgáltatók és 
az állam bevonásával.

Ehhez az Európai Unió egy 300 
milliárd forintos támogatása áll a 
rendelkezésükre, amelyet kiegé-
szítve évente 20-30 milliárd forint 
felhasználásával újíthatják meg a 
hálózatokat ‒ mondta Szabó Zsolt.

„Pro Urbe Heves” díjban részesült 
Mészáros Ildikó nagytiszteletű 
lelkész asszony
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Rég várt beruházás valósult meg: 
Nem lesz több koccanás az Erkelen

Újrahasznosítás a START programban

Dobogóesélyes volt 
Heves lovasa a Nemzeti Vágtán 
Folytatás az 1. oldalról
A Nemzeti Vágta döntőjé-

nek 3. helyezett versenyzője, a 
szombati második előfutamon 
Niki és lova (My Colt Mordály) 
mögött végzett a 2. helyen. A ti-
zenkettőből ez volt a „halálfu-
tam”, vagyis a legerősebb me-
zőny, a legszorosabb és a legiz-
galmasabb küzdelem – a bírók 
és a starterek szerint is.

Heves város lovasa nagyon 
jól szerepelt, a középfutamon 
való indulás jogát is megsze-
rezte, de a veszélyesnek ítélt 
esős pályán inkább nem indult.

Sveiczer Sándor, Heves pol-
gármesterének értékelése szerint 
sajnálatos, hogy Niki a szombati 
kiváló szereplés után nem indult 
vasárnap a felázott pályán, de a 
biztonság is nyilvánvalóan fontos 
szempont lehetett a döntésben. 
Jövőre mindenesetre újra indít 
lovast a város a Nemzeti Vágtán, 
tette hozzá a városvezető.

Idén Petrik Tamás, Csemő 
lovasa Vicces nevű lován nyer-
te meg a 10. Nemzeti Vág-
ta döntőjét a Hősök terén, aki 
ugyanolyan idővel robogott vé-

gig az előfutamon, mint a heve-
si lovas.

Hetvenkét település lovasa 
állt rajthoz a 10. Nemzeti Vág-
tán a fővárosi Hősök terén. A 

Millenniumi emlékmű körül 
kialakított különleges pályán 
számos színes program és lovas 
bemutató várta az érdeklődő-
ket. A rendezvény kiemelkedő 

eseménye volt a jótékonysági 
futam, amelynek végén a rajt-
hoz állt neves művészek több 
százezer forintot ajánlottak fel 
a rászorulók megsegítésére. 

Több évtizedes lemaradást pótolhat 
a Hevesi József Iskola is 

A Független Diákparlament 
lemondott képviselőinek 

közös nyilatkozata

A választókörzet tíz intézmé-
nye érintett abban az iskola-
felújítási programban, amely-
re két pályázati forrás ered-
ményeképp nyílik lehetőség 
a közeljövőben – derült ki a 
térség országgyűlési képvise-
lője, Szabó Zsolt államtitkár, 
illetve a Klebelsberg Központ 
hatvani és egri tankerületi 
központjainak vezetői által 
közösen tartott sajtótájékoz-
tatón, Tarnamérán.

A két konstrukció össze-
sen mintegy 1,3 milliárdos 
támogatást jelent. Közel fél-
milliárd forint összforrás jut 
az oktatási hátteret fejlesztő 
EFOP-program jóvoltából a 
házigazda Tarnamérára, a he-
vesi Hevesi József Általános 
Iskolára, a boldogi, a herédi, 
a horti, a rózsaszentmártoni, 
a szűcsi, gyöngyöshalászi is-
kolára és a hatvani Kodályra.

Szabó Imre Tiborné intéz-
ményvezető szerkesztősé-
günk kérdésére reagálva el-
mondta, hogy a Hevesi József 
Általános Iskolában 2017 ta-
vaszán adták át a felújított 
tornatermet, amely az Egri 
Tankerületi Központ és He-
ves Város Önkormányzatának 
összefogásából teljes egészé-
ben megújult. „Folytatva az 
intézmény fejlesztését, a sike-
res pályázatnak köszönhetően 
felújításra kerül egy tanterem, 
3 fejlesztő helyiség és 1 tehet-
ségműhely kerül kialakításra, 
továbbá megújulnak a vizes-
blokkok, a tornatermi öltözők 
és egy, az épület földszintjét 
átszelő hosszú folyosó padló-
burkolata. Emellett több mil-
liós eszközbeszerzésre is le-
hetőség nyílik. A munkálatok 
2018 év végéig befejeződnek” 
– tette hozzá.

„Az általános iskola 1987-
ben költözött ebbe az épület-
be. Az 1965-ben épült intéz-

mény rekonstrukciója, átfogó 
jellegű felújítása, illetve bő-
vítése kellő anyagi feltételek 
hiányában eddig nem valósult 
meg.

Az állagromlás szemmel 
látható. A legkritikusabb ál-
lapotban a külső homlokzat, a 
mosdók és az öltözők vannak, 
amelyek a legjobb szándékkal 
sem felelnek meg a kor kö-
vetelményeinek. Tehát nagy 
szükség volt már erre felújí-
tásra. Tervek szerint az isko-
laépület energetikai korszerű-
sítése is megtörténik hamaro-
san” – mutatott rá az igazgató 
asszony.

Remélhetőleg az elmúlt 
időszakban tapasztalt javu-
lás, odafigyelés egy jelentős 
fejlődés kezdete lesz, és né-
hány éven belül XXI. századi 
körülmények között folyhat 
a nevelő-oktató munka vég-
re – emelte ki Szabó Imre Ti-
borné.

A másik, ennél is nagyobb 
választókerületi tétel az Isko-
la 2020 EFOP-program nyer-
teseihez kapcsolódik. Több, 
mint 800 millió forintot for-
dítanak két térségi városi is-
kola korszerűsítésére. A két 
épületben működő lőrinci ál-
talános iskola több, mint 481 
millió forintból energetikai 
rendbetételt élhet meg. Lőrin-
ciben hasznosítják a padlás-
teret, felújítják a vizesblok-
kot is többek között, a selypi 
tagintézményben tetőcsere, 
új tanterem építése, a torna-
terem új sportpadlójának el-
készítése van napirenden, de 
kialakítanak zeneművészeti 
szaktantermet is.

Kisköre iskoláját új épü-
lettel bővítik, elkészül egy új 
kézilabdapálya, rendbe rak-
ják a kazánházat, kicserélik 
a sportpadlót, és lebontják az 
ipari kéményt.

Kérjük a portál szerkesz-
tőségét, hogy a képet távo-
lítsák el. A belépésünkkor 
sokan alá sem írtuk a hoz-
zájárulást a médiában való 
nyilvános megjelenítés-
hez -mivel a szervezők ezt 
nem tartották fontosnak-, 
amely arról szólt, hogy a 
„2016. november 18-20 
közötti plenáris ülés során 
és azt követően a képvise-
lői mandátum érvényes-
sége lejárásának napjával 
bezárólag, képviselői mi-
nőségben kép-és videofel-
vétel készüljön és nyilvá-
nosan megjelenjen”. Ami 
minket érint, a képviselői 
mandátumunkról való le-
mondásunk következtében 
nyilvánvaló, hogy a hozzá-
járulásunk - akinek egyál-
talán van - már nem érvé-
nyes, ennek ellenére szere-
pelünk a magyarnarancs.
hu-n megjelent képen. 

A Független Diákpar-
lament saját szabályzata 
szerint ez nem fordulhat 
elő. Képviselői mandátu-
munkról már lemondtunk, 
a szervezettől lehető leg-
határozottabban és nyilvá-
nosan elhatárolódtunk.

Ismét ki kell emelnünk, 
hogy a Független Diák-
parlament szakmailag egy 
nagyon hasznos szervezet 

lehetne, azonban az elmúlt 
években kommunikáció-
jával és botrányos akció-
ival elvesztette független 
mivoltát és a szervezet 
minden megnyilvánulása 
olyan szintre süllyedt, ami 
már tényleg vállalhatatlan 
azoknak, akik továbbra is 
független és korrekt mó-
don szeretnének dolgozni 
a diákságért.

Ez mind bizonyítja, 
hogy a szervezet a diákság 
tényleges érdekképvisele-
tére teljes mértékben al-
kalmatlan és bár a szerve-
zet honlapja szerint pénz-
ügyeikről jelentést írnak, 
melyben minden bevétel 
és kiadás pontosan nyo-
mon követhető, a honlap-
jukon csak a 2014/15 és a 
2015/16-os tanévre vonat-
kozó adatok érhetőek el, 
így a Diákfeszt költségve-
tése sem.

Ez is azt mutatja, hogy 
tavasszal a helyes döntést 
hoztuk meg, hiszen a szer-
vezet annyira átlátható, 
mint amennyire független 
és pont annyira tudja kép-
viselni a diákok érdekeit, 
mint a saját szabályzatát!

Lajer Bettina 
lemondott 

hevesi képviselő

Elindult végre a Hevesi József Általános Iskola megúju-
lása 1965 óta átfogó jellegű felújítás, bővítés nem történt 
az intézményben.

A Független Diákparlament, amelytől mi a tavasz 
folyamán teljes mértékben elhatárolódtunk, szep-
tember elején tartotta Diákfeszt nevű rendezvé-
nyét, amely durva érdektelenségbe fulladt. Ennek 
kapcsán jelent meg a magyarnarancs.hu-n augusz-
tus 18-án reggel a cikk, melynek címe: „Közéleti 
fesztivállal üzenik meg a diákok, hogy hallatni fog-
ják a hangjukat”, és amit az őszi plenáris gyűlésen 
készült képpel publikáltak, amelyen mindannyian 
jogtalanul szerepelünk. 

ÚJABB ÍGÉRET VÁLT 
VALÓRA: Az Erkel Ferenc 
utcában és a Földhivatalnál 
is megoldódnak a parkolási 
problémák.

37 új megállóhely került kiala-
kításra a hevesi Erkel Ferenc 
úton, már csak a felfestés ma-
radt hátra. A beruházást helyi 
vállalkozó végzi. Az önkor-
mányzat a fejlesztést önerőből 
valósítja meg. Elsősorban az ott 
található üzletek, a templom és 
a  Művelődési Központ rendez-
vényei, programjai  indokolják 
a bővítést - emelte ki Sveiczer 
Sándor, Heves város polgár-
mestere.

Korábban az út két szélén 
álltak az autók, nehézkessé téve 
az áthaladást, s szinte már meg-
szokottá vált a gyakori kocca-
nás, a tükörletörések. Mostan-
tól ellenőrzött, sávokkal sza-

bályozott körülmények között 
lehet majd várakozni, megelőz-
ve a kellemetlenségeket, véli a 
polgármester.

Egy hónappal ezelőtt kez-
dődtek meg a munkálatok a vá-

rosközpontban, önkormányzati 
önerőből. Két mozgáskorláto-
zott parkoló is készült, hama-
rosan megújulnak egy nagyobb 
szakaszon a sétafelületek is.

A másik önerős beruházás, 
amely idén ugyancsak átadás 
előtt áll, a Földhivatal szom-
szédságában közmunkában 
megépített parkolórendszer, 16 
hellyel.

Jövőre is két helyen várható 
majd parkolófejlesztés a város-
ban. A tervek alapján, ha lesz rá 
forrás a következő év büdzsé-
jében, a rendelőintézetnél és a 
Városháza mellett is szeretné-
nek 10-12 hellyel bővíteni – 
összegezte Sveiczer Sándor.

Újabb műfüves pálya építé-
sének kezdő munkálatai lát-
hatók Hevesen, az EJROK 
területén.  

Az elmúlt évben két ilyen – 
20x40 m-es - létesítmény át-
adása történt meg, az egyik a 
Sportcsarnok mellett, a másik 
a Körzeti Tagiskola udvarán, 
melyek az MLSZ Országos Pá-

lyaépítő Programjának 2016-os 
ütemében készültek el. A 2017-
2018-as ütemre ismét pályázott 
Heves város Önkormányzata a 
Magyar Labdarúgó Szövetség-
nél. Ezúttal is sikeresen, így a 
település sportcélú infrastruk-
túrájának újabb jelentős fejlesz-
tése valósul meg.

A sikeres pályázatok kap-
csán Sveiczer Sándor polgár-

mester leszögezte: „Heves ön-
kormányzata számára kiemelt 
jelentőségű településünk 
sportélete, ezért évente több 
mint 10 millió forinttal támo-
gatja az itt működő egyesüle-
teket és azok programjait. Ezt 
a jó szokást folytatva, a város 
sportcélú infrastruktúrájának 
fejlesztését is célul tűzte ki. 
Az újabb fejlesztés Heves lab-

darúgó hagyománya, az után-
pótlássport, illetve a tömeg-
sportban részvevő gyermekek 
miatt is kiemelt feladat, mind-
emellett a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez is kiváló lehető-
séget biztosít. Fontosnak tar-
tom a sportolók, a gyerekek, a 
város sportja iránt elkötelezett 
emberek számára a beruházás 
megvalósítását.”

Hamarosan az EJROK diákjai is műfüves pályán rúghatják a bőrt

Hulladékanyagokból készülnek az 
értékes és egyedi használati tárgyak 
gyermekeink számára

 Folyamatosan készülnek a 
START mintaprogram varrodá-
jában azok a használati tárgyak, 
melyeknek az alapanyaga hasz-
nált farmer ruházat felajánlásá-

ból származik. Ezek hamarosan a hevesi 
iskolák és óvodák gyermekeinek okoznak 
majd örömet.

„Rengeteg olyan textíliát kaptunk, ami-
ből meg tudjuk valósítani az elképzelése-
inket. Puffokat, táskákat és tolltartókat var-
runk, ezekkel az ősz folyamán ajándékozza 
meg a hevesi városvezetés a gyermekeket. 

Nagyon szépen köszönjük a lakosság 
eddigi segítségét, és továbbra is várjuk az 
otthon található – kinőtt, vagy kicsit kopott 
– farmerből készült nadrágokat, felsőket, 
hogy minden intézménybe a kellő meny-
nyiséget tudjuk elkészíteni” – tájékoztatta 
a Hevesi Híreket Sallai Ferencné szakmai 
vezető.

A varroda asszonyai addig sem pihennek; 
az ovisoknak szánt takarók, lepedők és asz-
talterítők sokasága kerül ki a műhelyből. 

Sallainé Ancika felügyelete mellett már 
számtalan, kreatív megoldás született a kü-
lönböző hulladék anyagok újbóli felhasz-
nálásának. Többek között PET palackból 
készült puffok, kis fotelek, ülőkék, tolltar-
tók, különböző – varrható és vasalható – ál-
lat- és mesefigurás termékek, női táskák, 
kötények, edényfogók, textil kenyértartók, 
patchwork takarók és faliképek, babzsá-
kok, zippzárból készült kitűzők, virágok és 
papírfonással készült kosarak gazdagítják a 
kínálatot, miközben folyamatosan keresik 
az újrahasznosítás egyéb lehetőségeit.

A fenti árucikkek megvásárlásával nem 
csupán egyedi és környezetkímélő termé-
keket tudhatunk magunkénak, de támogat-
juk azt a programot is, melynek célja az ér-

tékteremtő közmunka lehetőségének bizto-
sítása. Az értékesítésből befolyt összeget új 
alapanyagok vásárlására fordítja az önkor-
mányzat, melyekből óvodásaink és isko-
lásaink számára készítenek újabb ajándék 
kisbútorokat és textiltermékeket a START-
program dolgozói.

Sikeresen szerepeltek a hevesiek a Bel-
ügyminisztérium által immár harmadik al-
kalommal megrendezett Országos Közfog-
lalkoztatási Kiállításon is. A kétnapos ren-
dezvénynek – az előző évekhez hasonlóan 
– a Vajdahunyad vára biztosított különleges 
helyszínt. Az ország minden tájáról, össze-
sen 132 kiállító mutatta be tevékenységét, 
illetve az általuk megtermelt javakat, előál-
lított termékeket, melyek rendkívüli ötlet-
gazdagsáról tettek tanúbizonyságot.

Mintegy 10 ezer látogató kóstolhatta és 
vásárolhatta meg a mezőgazdasági progra-
mokban létrehozott termékeket, a termesz-
tett növényeket, valamint ismerkedhetett az 
ezek feldolgozása révén elkészített árucik-
kek széles skálájával.  A közfoglalkoztatás 
keretében számos egyéb termékféleséggel 
– többek között textilipari, virágkötészeti 
és faipari áruk óriási választékával – is ta-
lálkozhattak az érdeklődők. 

Három régió díjugrató baj-
noki döntőjét rendezték 
meg szeptember végén, ahol 
a csapatbajnokságok mel-
lett, kezdő lovas, ifjúsági, 
amatőr és felnőtt bajnoko-
kat avattak. 

A keleti országrészt 
felölelő olimpia 
bronzérmesünk 
- Platthy József 
- nevét viselő 

régió fináléját ezúttal He-
ves-Alatkán rendezték, ahol 
Körtvélyessy Péter verseny-

igazgató kiváló körülmé-
nyekkel várta a résztvevőket 
és a közönséget.

Idén a megszokottnál kisebb 
létszámmal, Simó Anikó ver-
senyigazgató az ócsai Equina 

lovasfarmon várta az ország 
középső részének régiós döntő-
jét, amely a híres lovaglótanár, 
Tóth Béla nevét hordozza.

A legnagyobb létszámú fi-
nálét ezúttal a teljes Dunántúlt 
felölelő Némethy Bertalanról 
elnevezett régió hozta, ahol a 
Bábolnai Ménes kitűnő lovas-
pályáját, Sáringer Ferenc ver-
senyigazgató készítette elő.

A három régiós döntőn meg-
közelítőleg négymillió forintos 
díjazásért lovagoltak a lovasok, 
és versenyeztek az egyesületek 
és megyék csapatai.

Régiós finálék hétvégéje

– Tavaly már indultam, és most 
rábeszéltem a testvéremet is 
– árulta el Berta a versenyen, 
ahol alkalmi ruhában, közna-
pi viseletben és bikiniben is be 
kellett mutatkozni.

Berta tizennyolc éves húga, 

az óvodapedagógusi tanulmá-
nyokba kezdő Borbás Csenge 
is elindult nővére sugallatára, a 
9-es sorszámmal.

A Szentesről érkezett 19 éves 
Sipos Zsaklin lett az idei Tisza-
tó Szépe, ő a hatos számot visel-

te, a második udvarhölgy pedig 
2017-ben a 14-es rajtszámmal 
induló 28 éves gyomaendrődi 
Pohalerec Noémi. A közönség 
díját a 26 éves kazincbarcikai 
Kucsera Tímea érdemelte ki, ti-
zenkettes számmal.

A felnőtt lányok mezőnye 
mellett gyermek-szépségver-
senyt is tartottak, tudtuk meg 
Kovrig Dóra főszervezőtől.

– Jász-Nagykun-Szolnok 
megye legnagyobb szépség-

versenyéről beszélünk. Mi a 
friss trend a szerencsés nyer-
tesek kinézetét illetően? – tet-
te fel a kérdést a Hatvanonli-
ne. A tendencia azt mutatja, 
hogy a barna lányoknak ked-
vez a mostani divat, nagyon 
sok barna lány nyert már ná-
lunk – hangzott a válasz. Idén 
is ez volt a hagyomány, a he-
lyezettek közül csak Kucse-
ra Timi, a közönségdíjas volt 
szőke hajú.

Hevesi lány lett a Tisza-tó Szépe egyik dobogósa 
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Hevesi lány lett a második udvarhölgy a huszonnyolcadik 
alkalommal megrendezett Tisza-tó Szépe Szépségverse-
nyen. Borbás Berta 20 éves, a tízes rajtszámmal diadalmas-
kodott. Jász-Nagykun-Szolnok megye legnagyobb szépség-
versenyén tizenhat lány vett részt.

A beruházást helyi vállalkozó 
végezte az Erkel Ferenc úton

A Földhivatalnál 
16 parkolóhely épült meg

A Nemzeti Vágta bajnoka és Heves lovasa azonos időt futottak az elődöntőben. 
Dobogóesélyes volt Balatoni Nikolett az országos megmérettetésen.
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Szentmisét celebrált szept-
ember 6-án, szerdán este a 
hevesi Keresztelő Szent Já-
nos Római Katolikus temp-
lomban Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetes, a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány 
alapítója.

B
öjte Csaba atya, 
Szent László három 
lelki ajándékáról 
beszélt: a bátorság-
ról, az összetarto-

zásról és a lelki békéről. 
Prédikációjában Szent Lász-

ló király három ajándékát kér-
te a jelenlévők számára. „Szent 
László életéből a bátorság ke-
gyelme az első ajándék. László 
király példaképe is Jézus Krisz-
tus volt. Szent Lászlóban a ha-
tártalan bátorságát lehet csodál-
ni. Alázattal és szeretettel, bát-
ran szembement a kihívásokkal 
és megvívta csatáit. Mert bízott 
Istenben” – mutatott rá a feren-
ces szerzetes. 

„Érdemes feltenni magunk-
nak a kérdést, hogy vajon mi, 
hogy állunk a bátorság erényé-
vel. A körülöttünk lévő problé-
mákat, teendőinket felmerjük-e 

vállalni, szembe merünk-e men-
ni velük? – tette fel a kérdést. 

Prédikációjában párhuzamot 
vont Jézus Krisztus példája és 
Szent László király erényei kö-
zött, ugyanakkor tükröt állított 
a mai emberek elé.

Böjte Csaba rámutatott: „el 
kellene felejtenünk a siránko-
zást, a panaszkodást, és arra a 
számtalan jóra és szépre kelle-
ne koncentrálnunk, ami körül-
vesz minket. 

Együtt közösen, egymás ke-
zét fogva, szeretetben, össze-
tartva haladni az úton." Prédi-
kációjában a szeretetre, az ösz-
szetartásra és egymás megsegí-
tésére hívta fel a figyelmet.

Böjte Csaba ferences rendi 
szerzetes, a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány alapítója. Az 

általa létrehozott gyermekmen-
tő szervezet célja az Erdélyben 
sanyarú körülmények között, 
sokszor az éhhalál szélén ten-
gődő gyermekek felkarolása. 
Böjte Csaba civilként autóvil-
lamossági szerelőnek tanult, 
majd miután ezt a szakmáját 
feladta, egy évig élt és dolgo-
zott bányászként a Hargitán. 
Ezzel a döntéssel, akaraterejét 
próbára téve, lelkiekben már a 
papi pályára készült.

Édesapja költő volt, s egy 
verse miatt a Ceaușescu-rezsim 
bírósága hét évi börtönre ítélte, 
ahonnan négy és fél év múlva 
szabadult. A börtönben elszen-
vedett kínzások és egyéb meg-
próbáltatások következtében 
szabadulása után másfél hó-
nappal meghalt. Csabának ez 

alapvető momentum volt annak 
megértésében, hogy a baj nem 
az emberben, hanem a tudatlan-
ságban lakozik. Ennek hatására 
döntötte el, hogy pap lesz.

A ferences rendbe még a 
Ceaușescu-diktatúra alatt, 
1982-ben jelentkezett, a legna-
gyobb titokban. Tanulmányait 
Gyulafehérváron és Esztergom-
ban végezte, mielőtt 1989-ben 
pappá szentelték.

Több helyen eltöltött papi 
szolgálata után 1992-ben Dévá-
ra helyezték, ahol jelentős for-
dulatot vett az élete. Oltalmába 
fogadott néhány utcagyereket, 
és a lakatot leverve, az elhagyott 
és évtizedek óta üresen álló fe-
rences kolostorba költöztek. A 
román hatóságok ellenezték ezt 
a lépését, és többször felszólí-
tották az épület elhagyására. 

Az árvákat befogadó ferences 
rendi szerzetesnek hamar híre 
ment Déván. Mára tevékenysé-
gét elismerik egész Erdélyben, 
Romániában és Magyarorszá-
gon is. Az alapvető életfeltéte-
leken kívül (ruha, étel, stb.) a 
gyermekek taníttatásával is fog-
lalkozik, melybe vallási és er-
kölcsi nevelésük is beletartozik.

Böjte Csaba a Szent László-év 
jegyében celebrálta a misét

Csodálatos gyógyulásáért 
állíttatott emlékhelyet Máriának egy 

Heves-Alatkán élő asszony

Három napra „összeszövődtek” 
a szakma legkiválóbb hazai 
és határon túli képviselői 

„Két okból szerettem volna, 
hogy elkészüljön ez a kegye-
leti hely. Elsőként azért, mert 
hat év után még most is a csa-
ládom, szeretteim körében le-
hetek. A másik indíttatás az 
volt, hogy 1038. augusztus 
15-én István király ajánlotta 
először Magyarországot Má-
ria oltalmába. Mivel azóta is 
itt vagyunk, biztosan védel-
mezett bennünket és kérem 
a jóistent, valamint Máriát, 
hogy ezután is tartsanak ke-
gyelmükben.

Megfogadtam, hogy ezzel 
– az unokatestvérem által ké-
szített – szoborral adok hálát 
a felépülésemért. Ha ezt nem 
tettem volna meg, akkor sem-
mibe venném azt a sok segít-
séget, amit a gyógyulásom-
hoz kaptam az égből és a föl-
dön is, hiszen nagyon sokan 
imádkoztak értem” – osztotta 
meg velünk történetét B. Ist-
vánné.

„Az egyházban sokszor 
megtörtént, hogy magán ki-
nyilatkoztatásokat kaptak bi-
zonyos személyek, vagy kö-
zösségek.  Ez a Heves-Alat-
kán élő család is egy ilyen 
magán kinyilatkoztatás fé-
nyében határozta el, hogy a 
Szűzanya tiszteletére emlék-

helyet állít. A Miasszonyun-
kat és az Úr Jézust ábrázoló 
alkotás nagyon szép kivitelű 
munka, mely az út mentén, 
egy mindenki által elérhető 
és megközelíthető helyen ta-
lálható. A szobor alatti felirat 
is nagyon odaillő: Ki itt el-
mégy, mindig mondd, üdvöz 
légy! A vallásos emberek szí-
véből, ha meglátnak egy ilyen 
építményt, biztosan kibugy-
gyan egy üdvözlégy imád-
ság, esetleg belekezdenek egy 
rózsafüzérbe, vagy csak egy 
fohászt mondanak, és ilyen-
kor nyitva van az ég. Az em-
lékhelyek nagy értéke, hogy 
jelzik: nyitva van az ég, ahol 
az isteni kegyelem, az embe-
ri kérések, fohászok, hálaadá-
sok igenis összetalálkoznak, 
és az egységben építik nem 
csak szép hazánkat, hanem Is-
ten országát is” – mondta Dr. 
Lengyel Gyula plébános.

Azoknak, akik hosszabb 
időt szeretnének a szobornál 
elmélkedéssel, imádkozással 
tölteni, hamarosan erre is le-
hetőségük lesz, hiszen Lányi 
József, a körzet képviselő-
je, saját képviselői keretének 
egy részét az emlékhely mel-
lett elhelyezésre kerülő pad 
megvalósítására ajánlotta fel.

A XXI. Országos Szőttespályá-
zat és a IX. Nemzetközi Szőt-
teskonferencia megrendezése 
a Hagyományok Háza Népi 
Iparművészeti Osztálya és a 
Hevesi Népművészeti és Há-
ziipari Szövetkezet munkatár-
sai, a Hagyományos Értékek 
Megőrzéséért Alapítvány és 
a Csillagvirág Népművészeti 
Egyesület aktív közreműködé-
sének köszönhető. Heves ön-
kormányzata erkölcsi és anya-
gi segítségnyújtással csatlako-
zott az augusztus 6-án kezdődő 
program megvalósításához.

A rendezvény a szőttespá-
lyázat legkiemelkedőbb alko-
tásaiból válogatott kiállítással 
nyílt meg, bemutatva, hogy 
egy több ezer éves múlttal 
rendelkező kézműves tevé-
kenység napjainkban is ké-
pes a megújulásra, és hogy a 
hagyományos módon, termé-
szetes anyagok felhasználásá-
val készített szőttesek meny-
nyire harmonikusan illeszthe-
tők be mai környezetünkbe. 
A kiállított termékek egytől-
egyig magas színvonalat kép-
viselő, a legfrissebb alkotói 
elképzeléseket reprezentáló 
darabok voltak, melyek révén 
láthatóvá vált a jelen kézmű-
ves, tradicionális népi ipar-
művészetére jellemző szem-
lélet és annak irányzatai. 

A konferencia szakmai 
programokkal, szabadidős 
tevékenységgel és gyakorlati 
műhelyekkel is biztosította a 
tartalmas időtöltést. Az elő-
adások – többek között - mar-
ketingfogásokról, tervezésről, 
a színek és anyagok haszná-
latáról, és a szakirányú kép-
zésről folytak.  A zárónapon 
az előkészítő műhelyben fo-
nal-előkészítést, láncfelvetést 
végezhettek, míg egy másik 
csoport a fonalfestéshez ka-
pott hasznos tanácsokat. Vol-
tak, akik szövőszékhez ültek, 
a tervezési gyakorlatok so-
rán pedig a sikeres alkotások 
alapjait, illetve a vászon-és 
gyapjúszőttesek tervezésének 
folyamatát ismerhették meg.

Illés Vanda, a Hagyomá-
nyok Háza Népi Iparművé-

szeti Osztályának vezetője 
szerint a szőttespályázatra be-
érkezett alkotások mind olyan 
tárgyak, melyek ma is hasz-
nálhatók, és a vidéki értelmi-
ségi fiatalok mellett, a főváro-
siak is egyre inkább vevők a 
népi iparművészet „új köntös-
be öltöztetett” termékeire. 

„A szőttespályázatoknál 
egyértelműen látszik a fejlő-
dés, a repertoár bővülése. Há-
rom évvel ezelőtt alig tudott a 
szakmai zsűri gyapjú szőtte-
seket beválogatni a kiállítás-
ba, most viszont nagyon szép 
gyapjú alkotások érkeztek. Az 
idén többen is pályáztak öltö-
zettel, ami egy komplexebb 
feladat, hiszen nemcsak az 
alapanyagot kell elkészíteni, 
hanem megtervezni és kivi-
telezni is a ruhákat. Tervezést 
jelen pillanatban a szakisko-
lákban a gyakorlati oktatás 
mellett nincs idő tanítani, az 
egyetemen pedig egyáltalán 
nincs népi kézműves szakmai 
képzés Magyarországon, pe-
dig nagyon fontos lenne”- tet-
te hozzá.

A rendezvény szakmai 
védnöke, Landgráf Katalin 
textilművész szerint: „A szö-
vés összehoz, és ha ez nem 
is mindig oldható meg fizikai 
közelséggel, egy lelki közös-
séget kapunk általa. A mos-
tani automatizált, digitalizált 
világban, amikor egyre keve-
sebb embernek lesz munkája, 
megszerveződnek majd azok 
a kisebb-nagyobb közössé-
gek, melyekben a kézműves-
ség tovább él, ahol lesznek 
olyanok, akik átadják és olya-
nok, akik átveszik majd ezt a 
tudást.”

Báder Miklósné, a Hagyo-
mányos Értékek Megőrzésé-
ért Alapítvány Kuratóriumá-
nak elnöke záróbeszédében 
megköszönte a szakma ösz-
szefogását, a résztvevők fo-
lyamatos érdeklődését. Tette 
ezt abban a reményben, hogy 
a látható összefogás nem volt 
hiábavaló, az összeszövődött 
szakmai és emberi barátságok 
az egyéni alkotók és a közös-
ségek erejét táplálják.

Súlyos betegségből épült fel az az alatkai asszony, 
aki hálából az égiek oltalmáért, szobrot állíttatott 
a Boldogasszonynak. Amikor 6 évvel ezelőtt meg-
tudta, hogy áttétes nyirokrákban szenved, nagyon 
sokszor imádkozott, kérte a Szűzanya segítségét, 
és megfogadta, hogy gyógyulása után emlékhelyet 
építtet a tiszteletére.

A szőttespályázatnak, valamint a szakma képviselői 
találkozójának, 1993 óta háromévente biztosít hely-
színt településünk, segítve egy olyan kézműves tevé-
kenység tradíciójának fenntartását, melynek kezde-
tei a civilizáció kialakulásához nyúlnak vissza.

Több mint ezer gyermek 
érezte jól magát a hevesi ön-
kormányzat által szervezett 
Autómentes Napon a Sport-
csarnoknál és a Sporttele-
pen.

A város szinte minden 
iskolása, óvodása 
bekapcsolódott a 
közösségi sportot és 
a környezettudatos-

ságot népszerűsítő rendezvény-
be a hevesi Autómentes Nap 
programjait követve, a külön-
böző sportos alkalmatosságok 
és foglalkozások segítségével.

A harmadik ilyen jellegű 
„zöld tudatosságú” rendez-
vényt valósította meg ebben a 
ciklusban Heves önkormány-
zata, közölte Sveiczer Sándor, a 
város első embere.

A nap megvalósításához a 
nemzeti fejlesztési tárcánál 
egymilliós támogatást nyert el 
az önkormányzat, több mint 
1000 gyerek szórakozását biz-
tosította ez az összeg, és a vá-
rosvezetés által biztosított plusz 
forrás.

– Reggel volt itt Fut a He-
ves, rekordszámú résztvevővel. 
A kerékpárosok Alatkáig teker-
tek, ott lovaglással és egy kel-
lemes piknikkel kapcsoltuk ösz-
sze a programot. Mögöttem itt 
az ugrálóvár, az óriás-csocsó, 
a népi játékok. Több helyszí-
nen zajlanak sportos sorverse-
nyek, s a csarnokban a rajzpá-
lyázat kiállításával találkozhat, 
aki kilátogat. A szervezők azt 
mondják, hogy minden isko-
la és óvoda csatlakozott a mai 
programhoz. Ezúton is köszö-
nöm az intézményvezetőknek 
és a pedagógusoknak, hogy 
szívesen jöttek, hogy elhozták 

a gyerekeket, hiszen ez a nap 
éppen erről szól, a közös moz-
gásról, sportról, a környezettu-
datosságról – részletezte a pol-
gármester.

A trampolincsapat bemuta-
tója is népszerű volt, sok gyer-

mek csodálta, hogyan lehet ek-
kora ugrásokat végrehajtani az 
óriás gumiasztalok használata 
által. Simon Zoltán, a Főnix 
Trampolin Egyesület vezetője 
szerint csak látszólag egysze-
rű dolog az ugrándozás, nagy 

fegyelem és főleg sok kitar-
tás kell hozzá. Ők már öt éve, 
2012 óta munkálkodnak Heve-
sen, nyolc igazolt versenyzőjük 
van és 30 tartós érdeklődő spor-
tol velük iskolai szakköri szin-
ten is.

A hevesi szervezők úgy ál-
lították össze a programpon-
tokat, hogy azokkal a tisztább 
közlekedési módok előnyeit 
hangsúlyozzák, valamint, hogy 
az intelligens közlekedési tech-
nológiák és a közösségi mobi-
litás nyújtotta lehetőségek ki-
használására ösztönözzék a la-
kosságot.

A program keretében Heves 
Város Önkormányzata rajz-
pályázatot hirdetett óvodás és 
kisiskolás gyermekek számára 
„Munkába, iskolába környe-
zetbarát módon” címmel, volt 
atlétikai kedvcsináló és kerék-
pár-szépségverseny is. Itt az is 
kiderült, hogy Heves város leg-
öregebb kerékpárja több, mint 
80 esztendős.

A nap kezdetén rendhagyó 
őszi futóversenyre lehetett ne-
vezni reggel 8 órától, közben 
kerékpártúra indult a Kasper 
Lovastanyára.

10 órától, Legyenek ők a 
példaképeid! – Szatló Nóra, 
Kovács Noel és Kovács Lász-
ló EB-n résztvevő atléták be-
mutatója következett. Délután 
elsősegélynyújtó bemutatót 
tartott a Magyar Vöröskereszt 
Hevesi Szervezete, majd spor-
tos bemutatók követték egy-
mást.

Heves Város Önkormányza-
ta köszöni a segítők, szervezők, 
közreműködők munkáját, az is-
kolák, óvodák együttműködé-
sét, valamint a támogatók ön-
zetlen felajánlásait!

Megmutatták a hevesi gyerekek: 
autó nélkül sokkal jobb az élet! Hevesi diáktársammal együtt 

lehetőséget kaptunk egy na-
gyon tartalmas, programokban 
gazdag és emlékezetes nyara-
lásra Olaszországban. Mindez 
köszönhető annak, hogy Heves 
Város Önkormányzata testvér-
városi kapcsolatot tart fenn egy 
Fagagna nevű olasz kisvárossal. 
A részvevők az Eötvös József 
Református Oktatási Központ 
kiemelkedő sportteljesítményt 
nyújtó tanulói, illetve a Hevesi 

Fúvós Zenekar tagjai közül ke-
rültek ki.

Rajtunk kívül érkeztek még di-
ákok Franciaországból és Auszt-
riából, így a programban négy 
nemzet képviselői mutatkozhat-
tak be egymásnak és tölthettek el 
közösen egy hetet. Az első nap is-
merkedéssel és városnézéssel telt. 
A házigazdák nevében a város 
polgármestere köszöntött ben-
nünket ünnepélyes keretek között 
a városházán. A további progra-

mok közt volt túrázás, tengerpar-
ti kirándulás, múzeum- és kas-
télylátogatás, drámafoglalkozás, 
koncertek, sport és játék minden 
mennyiségben. Közben lassan el-
tűntek a nyelvi akadályok, a szo-
kások és hagyományok közötti 
különbségek, helyüket átvette a 
barátság, egymás elismerése, a 
szórakozás, a vidámság és a jó-
kedv. Európa négy országának fi-
ataljai megvalósították a program 
valódi célját: „Játék határok nél-

kül”. A programsorozat egy fer-
geteges búcsúesttel zárult, ahol 
elköszönt tőlünk a város és mi is 
elköszöntünk egymástól.

Köszönet Heves Város Önkor-
mányzatának és az EJROK-nak, 
akik kigondolták, megvalósítot-
ták és támogatták mindezt, és kö-
szönet Bányai Ilona és Barcsik 
Tímea tanárnőknek, illetve Lövei 
János tanár úrnak, akik elkísértek 
minket és felügyelték programja-
inkat.

Egy színvonalasan és tevéke-
nyen eltöltött hét után kissé fárad-
tan, de élményekkel gazdagodva 
tértünk haza. Megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy részt vehettünk 
benne és reméljük, hogy jövőre 

folytatódik a játék –természete-
sen- határok nélkül.

Viszontlátásra Fagagna! Auf 
Wiedersehen Fagagna! Adieu Fa-
gagna! Arrivederci Fagagna!

Nagy István, 10. A

„Játék határok nélkül”

„Érdemes feltenni magunknak 
a kérdést, hogy vajon, hogy állunk 
a bátorság erényével”

A Kasper Lovastanyáig kerekeztek 
a diákok, ahol piknik és lovaglás 

várta őket

A Főnix 
Trampolin 
Egyesület 

bemutatója

A városvezető is 
bekapcsolódott 
a programokba



Heves
a megye névadója

Heves
a megye névadója
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A látás világnapja
A látás világnapját 2000 óta rendezik meg, 
október második csütörtökén. A világnap 
célja, hogy felhívja a figyelmet arra a tény-
re, hogy a vakság 80%-a megelőzhető, il-
letve gyógyítható. 

2000-ben kezdeményezték a „Látás 
2020” programot is, amelynek célja, hogy 
2020-ra megszűnjön a megelőzhető vak-
ság előfordulása.

 A Látás Hónapja a Magyar Látszerész 
Szövetség és az optikai szakma által közö-
sen létrehozott kampány. 

Világszintű felmérések alapján az emberek több mint 50%-
ának lenne szüksége valamilyen látáskorrekcióra, ezzel szem-
ben Magyarországon közel 1.5 millióan még sosem vettek részt 
szemvizsgálaton, pedig nem látnak jól. 

Míg napjainkban a rendszeres tüdőszűrésen, vagy fogorvosi 
kontrollvizsgálaton való részvétel szükségessége már minden-
ki által elfogadott tény, ezzel szemben látásunkkal és legfonto-
sabb érzékszervünk, a szemünk állapotával érdemtelenül keve-
set foglalkozunk.

Kevesen tudják, hogy a látásvizsgálat során nemcsak egy 
esetleg később súlyossá váló szembetegség, de a cukorbeteg-
ség, vagy a magas vérnyomás szövődményeire utaló jelek is 
felfedezhetők. A gyakori fejfájás, rossz közérzet kiváltó oka 
sok esetben a látásromlás, vagy a nem megfelelő látásjavító 
eszköz viselése.

Mindemellett az éleslátás egy olyan életminőséget befolyá-
soló szükséglet és egyben lehetőség is, melynek köszönhetően 
sikeresebbek lehetünk a munka, a sport vagy tanulmányaink 
során, röviden teljesebb életet élhetünk. 

Dr. Szabó János rovata: 3 perc az egészségért

H
ooligans, Irigy 
Hónaljmirigy, Ka-
czor Feri, a Sban-
dieratori Santa 
Rosa da Viterbo 

olasz zászlóforgató csoport 
különleges show-műsora, a 
Szubjektív Zenei Műhely az 
István a király c. rockope-
ra betétdalaival, a Hevesi Fú-
vós Zenekar és a mazsorettek, 
Csárdáskirálynő, barokk est, 
helyi fellépők, gyermekfoglal-
koztatók és tűzijáték – többek 
között ezekkel a szórakoztató 
programokkal várták az érdek-
lődőket Hevesen.

Szent István Napok kere-
tében emlékezett meg Heves 
Város Önkormányzata István 
királyról, a magyar államalapí-
tásról és az újkenyér ünnepéről. 
Az augusztus 17-én kezdődő 
rendezvénysorozat változatos 
programajánlattal várta a ven-
dégeket.

Csütörtökön este a Nyári 
Színházi Esték utolsó előadá-
sán minden idők legnagyobb 
magyar operettje, a Csárdás-
királynő – Kálmán Imre több 
mint 100 éves története – ele-
venedett meg a Művelődési 
Központ színpadán a Kalocsai 
Színház művészeinek és ba-
lettkarának köszönhetően, pén-
teken pedig szintén a zenera-
jongók örülhettek; a Belvárosi 
Templom falai között barokk 
muzsika csendül fel. Többek 
között Telemann, Marcello, 
Bach és Blavet melódiáit hall-
hatták Kovács László és Fehér 
Nóra előadásában.

Augusztus 20-a egész napra 
tartogatott valamilyen progra-
mot.

Délelőtt méltóképpen emlé-
kezhettünk meg államalapítónk-
ról a Szent István szobornál tör-
ténő koszorúzáson, ahol a pártok, 
intézmények és civil szervezetek 
képviselői helyezték el virágai-
kat. A Belvárosi Római Katolikus 

Templomban Nagy István plébá-
nos celebrálta az ünnepi szentmi-
sét, majd a Művelődési Központ-
ban megtartott díszünnepségre 
hívták és várták mindazokat, akik 
illően szerettek volna tisztelegni 
szent királyunk emléke előtt, és 

osztozni Heves város kitüntetett-
jeinek örömében.

Gyermekfalvában óriáscsúsz-
da, ugrálóvár, népi fajátékok 
foglalták le az apróságokat, mi-
közben a felnőttek helyi tánc-
csoportok és meglepetésfellé-
pők produkcióira tapsolhattak.

14 órától a már több éves ha-
gyománnyal bíró UNI BASE 
rajzversenyen alkottak az egyes 
iskolákból színvonalas munká-
kat beküldött diákok.

A Hevesi Nyugdíjasok Egye-
sületének énekkara nyitotta 
meg a délutáni műsort, majd 
Bója Gréta hip-hop táncosai 
szórakoztatták a közönséget.

15 órától a Hevesi Fúvós Ze-
nekar, valamint a hevesi és a haj-
dúböszörményi mazsorettek lép-
tek fel, illetve láthattuk a Sban-
dieratori Santa Rosa da Viterbo 
olasz zászlóforgató csoport kü-
lönleges show-műsorát. A Szub-
jektív Zenei Műhely koncertjén 
népszerű zenei feldolgozások és 
az István a király c. rockopera 
betétdalai hangzottak el.

18 órától Kaczor Feri, majd 
az Irigy Hónaljmirigy csábí-
totta és tartotta a színpad előtt 
a közönséget. Nyolc órától a 
Viva Comet és Fonogram díjas 
Hooligans élő koncertjén hall-
hattuk az együttes legnagyobb 
slágereit, egészen a nap „meg-
koronázását” jelentő, elmarad-
hatatlan tűzijátékig, ami való-
ban nagy „durranás” volt, nem 
csupán a szó szoros értelmében.

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

Látványos égi show koronázta meg 
a Szent István Napok programjait 

A
z Európai Mobilitá-
si Hét fő célja min-
den évben a környe-
zetbarát és fenntart-
ható városi közleke-

dés népszerűsítése. A nemzet-
közi programsorozat az autózás 
helyett a közösségi közlekedés 
használata, a kerékpározás és 
gyaloglás mellett érvel. Idei 
témája is a tiszta, közösségi és 
intelligens mobilitás, a tisztább 
közlekedési módok előnyeinek 
hangsúlyozása, az intelligens 
közlekedési technológiák és 
közösségi mobilitás nyújtotta 
lehetőségek kihasználására tör-
ténő ösztönzés volt.

A program keretében Heves 
Város Önkormányzata rajz-
pályázatot hirdetett óvodás és 
iskolás gyermekek számára 
„Munkába, iskolába környezet-
barát módon” címmel. A tech-
nikát szabadon választhatták 
meg a kis alkotók: vízfestéket, 
pasztell- vagy zsírkrétát, illetve 
tust, de bármilyen egyéb esz-
közt is használhattak. 

A pályázat eredményhirde-
tésére szeptember 22-én pénte-

ken, az Autómentes Napon ke-
rült sor.

Óvodások:
Jelen kategória:
• 1. helyezett: Szabó Eszter 

Kerekerdő Tagóvoda, Katica 
csoport

• 2. helyezett: Törőcsik Nóra 
Kerekerdő Tagóvoda, Katica 
csoport

• 3. helyezett: Farkas Léna 
Kerekerdő Tagóvoda, Katica 
csoport

Jövő kategória:
• 1. helyezett: Pataki Eszter 

Kerekerdő Tagóvoda, Katica 
csoport

• 2. helyezett: Fehér Lili Ke-

rekerdő Tagóvoda, Katica cso-
port

• 3. helyezett: Mikó Martina 
Kerekerdő Tagóvoda, Katica 
csoport

Különdíj: Arany János úti 
Tagóvoda, Katica csoport

1-2. osztály:
Jelen kategória:
• 1. helyezett: Bíró Nimród 2. 

o. Körzeti Tagiskola
• 2. helyezett: Szécsi Szonóra 

2. o. Körzeti Tagiskola
• 3. helyezett: Somodi Gré-

ta 2. o. Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola

Különdíj: Vallyon Nóra 2. o. 
Körzeti Tagiskola

3-4. osztály:
Jelen kategória:
• 1. helyezett: Nagy Noémi 3. 

o. Szent Gellért Katolikus Álta-
lános Iskola

• 2. helyezett: Mladoviczki 
Lili 4. o . Szent Gellért Iskola, 
Tarnaszentmiklós

• 3. helyezett: Bakos Lili 3. 
o. Körzeti Tagiskola

Jövő kategória:
• 1. helyezett: Kozma Niko-

lett 4. o. Körzeti Tagiskola
• 2. helyezett: Ecsegi Fanni 

3. o. Körzeti Tagiskola
• 3. helyezett: Gór Lia 3. o. 

Körzeti Tagiskola
5-6.osztály:
Jelen kategória:
• 1. helyezett: Bakos Noémi 

Körzeti Tagiskola
• 2. helyezett: Kovács Dorisz 

Körzeti Tagiskola
• 3. helyezett: Gál Nóra Kör-

zeti Tagiskola
Különdíj: Tóth Virág Körzeti 

Tagiskola
7-8.osztály:
• 1. helyezett: Vas Lilian 

Körzeti Tagiskola
• 2.helyezett: Perlaki Zsófia 

Körzeti Tagiskola
• 3. helyezett: Molnár Zsolt 

Benedek Elek Speciális Szak-
iskola

Négy kategóriában hirdet-
tek győztest azon a kerék-
pár szépségversenyen, me-
lyet első ízben, értékes aján-
dékokért hirdettek meg He-
vesen, a Mobilitási Hét ke-
retében megrendezett Autó-
mentes Napon. 

Az országos programsorozat-
hoz már több éve csatlakozik 
Heves Város Önkormányza-
ta is, népszerűsítve a környe-
zetbarát és fenntartható városi 
közlekedést, a kerékpározást és 
a gyaloglást.

Szeptember 22-én a különbö-
ző kreatív szabadidős és sport-
tevékenységeken túl, kerékpár 
szépségversenyre nevezhették 
be kedvenc, vagy féltett kétke-
rekű járműveiket a hevesiek:

Legkülönlegesebb kategória: 
Bekecs Attila

Legöregebb kategória: Bakai 
Tibor

Legszebb kategória: Balázs 
Noémi

Legfelszereltebb kategória: 
Somoskőy Róbertné

Zsűrielnök: Bakos Péter 
A kerékpárok „korelnöke” 

több mint 80 esztendős, a kü-
lönleges kategória győztesé-
nek egyik kuriózuma pedig a 
rajta található petróleumlám-
pa volt.

Heves Város Önkormányza-
ta értékes ajándékutalvánnyal 
jutalmazta a „legek” tulajdo-
nosait!

A nyereményeket Kovács 
István képviselő nyújtotta át az 
eredményhirdetés során.

Legkülönlegesebb, legszebb, 
legkorosabb és legfelszereltebb 

Kerékpár szépségverseny 
az Autómentes Napon

Gyerekrajzok mutatták be a jelen és a jövő 
környezetbarát közlekedési lehetőségeit

Szeptember 16-22-ig rendezték meg szerte az országban a Mobilitási Hét közlekedési-kör-
nyezetvédelmi programsorozatot. Az országos kampányhoz városunk is csatlakozott, arra 
buzdítva mindenkit az Autómentes Nap keretében, hogy gyalog, kerékpárral vagy tömegköz-
lekedési eszközzel érkezzen a munkahelyére, ezzel is kampányolva az öko közlekedés mellett!

Sikeres, soha nem látott számú érdeklődőt vonzó, sztárfellépőket felvonultató ren-
dezvénysorozattal biztosította a helyiek és a járásban élők szórakozását augusztus 
huszadikán a hevesi városvezetés.

Mi is a fekély? A fekély egy mély, 
körülírt seb, mely a nyombél vagy 
a gyomor nyálkahártyáján találha-
tó. Akkor alakulhat ki, ha gyom-
rot védő nyálkahártyán áttör az 
emésztéshez szükséges gyomor-
sav és behatol mélyebb rétegek-
be is.

A gyomor- és nyombélfekély 
jellemző tünetei:

Égő gyomortáji fájdalom, mely 
leginkább éhgyomorra jelentkezik, 
étkezésre enyhül, majd pár órával 
az étkezés után ismételten jelent-
kezik. Gyakran a hajnali órákban 
előfordulhat égő hasi fájdalom is 
tünetként.

Fekélyre hajlamosító tényezők:
Okozhatja dohányzás, helytelen 

táplálkozás, stressz, de kialakulhat 
gyógyszerek hatására is, illetve 
hajlamosító tényezőként kell meg-
említeni a Helicobacter pylori bak-
tériumot, mely gátolja a gyógyu-
lást az irritált nyálkahártyán.

A betegség kezelése:
A gyomor- és nyombélfekély 

kezelésére korszerű gyógyszerek 
állnak rendelkezésre, de emellett 
nagyon fontosak az életmódbeli 
változtatások is.

Fekélybetegségben javasolt 
étrend:

Naponta többszöri, kisebb 
mennyiségű étkezés javasolt. Ke-
rülendő a rostos és magas cu-
kortartalmú táplálék, valamint a 
fűszeres ételek fogyasztása. Ke-
rülendő még az alkohol, a koffe-

intartalmú italok, a füstölt dolgok, 
a szénsavas üdítők bevitele, mert 
ezek tovább irritálhatják az amúgy 
sem egészséges állapotban lévő 
nyálkahártyát.

A durva rostot tartalmazó zöld-
ségfélék fogyasztása sem ajánlott, 
ilyen például: a káposzta, karfiol, 
kelbimbó, bab, borsó, lencse, ku-
korica, gyümölcsök közül pedig 
az apró magvasok: eper, málna, 
ribizli.

Zöldségfélék közül ajánlott a 
burgonya, sárgarépa, tök, cukkini, 
spenót, cékla, gyümölcsök közül 
pedig az alma- birsalma kompót 
fogyasztása.

Húsok közül a baromfi, illetve 
a sovány marha-, és sertéshús 
fogyasztása leginkább a kedvező. 
Pékáru terén a másnapos fehér, 
félbarna kenyeret és a zsömlét vá-
lasszuk lehetőség szerint.

Az ételkészítés párolás vagy fő-
zés legyen, kerüljük a nagy meny-
nyiségű zsiradékban sütést. Rán-
tás helyett habarást alkalmazzunk.

Ételeit felesleges sózás helyett 
zöld fűszerekkel ízesítse, például: 
majoránna, rozmaring, kakukkfű, 
petrezselyem, bazsalikom, fahéj, 
szegfűszeg.

Nemes Boglárka
Heves Megyei Kormányhivatal 

Füzesabonyi Járási Hivatal 
Népegészségügyi 

Osztály- járási vezető ápoló 
és egészségfejlesztő

Fekélybetegségek és diétája

A Hooligans 
Zenekar extra 
produkciója 
zárta a napot

Több ezer vendég 
érkezett Heves 
város főterére 

Sbandieratori 
Santa Rosa da Viterbo olasz zászlóforgató csoport 
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Július-augusztusban születettek:
Bóna Marcell, Anyja neve: Bódi Hajnalka, Rózsahegy               
Lólé Gábor Viktor, Anyja neve: Gacsályi Jolán, Dankó István u.       
Borbély István András, Anyja neve: Tóth Anett Ágnes, Széchenyi István u.    
Matuz Lilien, Anyja neve: Hamar Szabina, Erkel Ferenc u.    
Kállai Marianna, Anyja neve: Molnár Marianna, Cseplye u.            
Holló Bianka, Anyja neve: Kádár Lívia, Vértanú u.        
Bundri Noel Kristóf, Anyja neve: Nagy Roberta Tímea, Dankó István u.         
Hrubos Olívia, Anyja neve: Nagy Brigitta, Tavasz u.         
Nagy Szebasztián, Anyja neve: Nagy Ágnes, Arany János u.         
Dobos Kinga, Anyja neve: Gyetvai Nikolett, Gyöngyösi u.           
Bollók Fanni, Anyja neve: Orosz Nikoletta, Erkel Ferenc u.      
Rafael Krisztián, Anyja neve: Rafael Noémi Aranka, Dankó István u.        
Dobos Zente, Anyja neve: Kántor Hajnalka, Május 1. u.
Vona Vivien, Anyja neve: Vona Henrietta Nikoletta, Batthyány út             
Nagy Noel Mihály, Anyja neve: Rácz Éva, Ősz u.                 
Konkoly Mirella, Anyja neve: Berki Viktória, Kodály Zoltán u.       
Mihics Nándor, Anyja neve: Lengyel Adrienn Etelka, Szerelem Alfréd út       
Berecz Noémi, Anyja neve: Bartók Zita, Mátyás király u.    
Homonnai László Brájen, Anyja neve: Homonnai Tímea, Arany János u.     
Deli Dávid, Anyja neve: Bakos Katalin, Mária u.           
Farkas Annabella, Anyja neve: Molnár Klaudia, Szél u.                
Kiskartali Tamás, Anyja neve: Surányi Katalin, Somogyi u.             
Balázs Mira Elena, Anyja neve: Konkoly Martina, Újvidéki u.           
Nagy-Inczédi Rozina, Anyja neve: Inczédi Nikolett, Csokonai Vitéz M. u. 
Árnyék Lilla, Anyja neve: Balázs Zsanett, Szent István u.        
Veres Péter, Anyja neve: Lakatos Mirjam, Somogyi u.             

Elhunytak:
Farkas Istvánné (1931) Prímás u, Tari János (1951) Bródy Sándor u, Fehér 
János (1933) Vásártér u, Gulyás András Ferenc (1950) Széchenyi István u. 
Jónás Vilmos (1952) Dankó István u. Bagota Tamás (1956) Erkel Ferenc u, 
István Gyuláné (1939) Fő út, Barta Ferenc Miklós (1939) Somogyi u, Divald 
Józsefné (1944) Bródy Sándor u. Krisztián Ferenc Menyhért (1946) Gár-
donyi Géza u, Uri Gézáné (1934) Klapka György u, Ferencz Mihály (1938) 
Mátyás király u, Csornyej Ilona (1926) Szegfű u, Horváth László (1941) 
Vértanú u, Maksó Lászlóné (1919) Fő út, Lukács Béláné (1920) Gyöngyösi 
u, Dávid Imre (1943) Klapka György u., Burainé Seres Ilona (1945) Fő út, 
Majlát János (1924) Kolozsvári u, Balla Mária (1949) Fő út, Balázs Gábor-
né (1927) Csabavezér u, Papp Lajosné (1948) Dózsa György u.  

1. Ki képviselte Heves városát az idei Nemzeti Vágtán?

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

2. Mennyi pályázati forrásból valósul meg, és hány hektárt érint a 
strandfejlesztési projekt?

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

3. Milyen hevesi sportsiker született Barcelonában?

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

4. Milyen címmel tartott előadást Heves polgármestere a megyei 
klímakonferencián?

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

5. Mennyi fiúnak és lánynak örülhettek újdonsült szüleik 2017 jú-
liusában és augusztusában?

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

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

Beküldési határidő: 2017. október 15.
Előző számunk nyertese: Nagy Lászlóné Heves, Brassói u. 60. 

Gratulálunk!

BÖNGÉSSZEN ÉS NYERJEN
KVÍZ

Hevesi önkormányzati 
képviselők fogadóórái

Kompenzációs listáról bejutott 
képviselők fogadóórái:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bejelentkezés az adott fogadóórát megelőző napig lehetséges
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Kiadja: 
Heves Média Nonprofit Kft.

Felelős kiadó: 
Heves Média Nonprofit Kft. 
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ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
LAPJA

Johanna dobogós helyezéssel 
segítette a magyar csapatot

Kovács Gyula tanítványa, Gulyás 
Johanna a Horvátországban zaj-
ló nemzetközi megmérettetésen a 
második helyet szerezte meg.

Gulyás Johanna gerelyhajítás-
ban második helyen végzett a Hor-
vátországban, öt ország váloga-
tottjának részvételével zajló nem-
zetközi viadalon.

Az Ikarus BSE atlétája egyéni 
csúcsát megközelítve járult hozzá 
a magyar csapat győzelméhez.

Kovács Gyula edző tanítványa 
45.87 métert dobott.

Gratulálunk Johannának és 
edzőjének!

Teltházas operett 
előadással 

zártuk a nyári 
színházi estéket

A szabadtéri színházi esték prog-
ramsorozat teltházas záró előadá-
sán, Kálmán Imre egyik legismer-
tebb operettjét, a “Csárdáskirály-
nőt” láthatta és hallhatta a zene-
kedvelő közönség. 

Szent István napi programokra 
várta városunk önkormányzata a 
hevesieket. A rendezvénysorozat 
már az ünnepet megelőző csütör-
tökön elkezdődött, hogy egészen 
vasárnap estig minden korosztály 
megtalálja a számára megfelelő 
ajánlatot a színes kulturális kíná-
latból.

A Kalocsai Színház vezetősége 
és művészei az alábbiakat vallják: 
a Csárdáskirálynő az operettek 
legklasszikusabbja, és a magyar 
zenés színházaknak kötelessége, 
hogy állandóan műsoron tartsák 
ezt a remekművet. Különösen ak-
kor, ha ezt úgy teljesíthetik, hogy 
egy pazar előadást kínálnak a né-
zőknek!

Szereplők: Mádi Piroska, Egy-
házi Géza, Várkonyi András, Áb-
rahám Edit, Jankovits József, Köllő 
Babett, Göth Péter, Pável Miklós, 
Krizsik Alfonz, valamint közremű-
ködött a színház balettkara.

Az előadás támogatója/      
társszervezője: Heves Város Ön-
kormányzata volt

Nem mindennapi látványban 
lehetett része azoknak, akik az 
egyik augusztusi szombaton 
Hevesen jártak. A templom-
ban ugyanis tűzoltóesküvőt 
tartottak.

Marsi Dániel tűzoltó fő-
törzsőrmester a Hevesi Ka-
tasztrófavédelmi Őrsön teljesít 
szolgálatot. Ő és menyasszo-
nya, Dósa Zsófia úgy döntöt-
tek, hogy tűzoltó esküvő alkal-

mával mondják ki a boldogító 
„igen”-t.

A násznépet szirénázó tűz-
oltóautó kísérte a polgári szer-
tartásra, a hevesi polgármesteri 
hivatalba, majd azt követően a 
hevesi római katolikus temp-
lomba, ahol az egyházi ceremó-
niát tartották.

Forrás: Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság!

Tűzoltó esküvő 
Hevesen
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Példaértékű összefogás: 
rekordszámú résztvevő a rendhagyó Fut a Hevesen 

Négy korosztályban, különböző 
sportágakban álltak rajthoz az 

Atlétikai Magyar Liga döntőiben
Nincs megállás atlétáink és 
edzőjük számára: augusz-
tus utolsó hétvégéjén az 
ifjúsági és junior korosz-
tályúak szerepeltek a liga 
döntőkben, egy héttel ké-
sőbb pedig a serdülők és 
a felnőttek bizonyíthattak 
a versenysorozatot lezáró 
kétnapos fináléban.

A versenyzők az év során több 
alkalommal is rajthoz álltak az 
ún. liga versenyeken, az ifjú-
sági korosztályú atléták szá-
mára első alkalommal kiírt 
liga döntőben pedig a végső 
győzelem volt a tét.

Többszörös súlylökő baj-
nokunk, a nemrégiben lezaj-
lott U20 Európa Bajnokság 
résztvevője, Kovács László 
is érdekelt volt. Magabiztos 
versenyzéssel utasította maga 
mögé a mezőnyt, és 17,23 mé-
teres eredményével aranyér-
mes lett.

A fiatalabb korosztályban 
országos bajnok súlylökőnk, 
Szatló Nóra állt rajthoz, és 
egyértelmű fölénnyel, 13,94 
méteres legjobb lökéssel meg-
nyerte a versenyt. Nóra ezzel 
az eredményével, a saját kor-
osztályának versenyein idén 
már a kilencedik elsőségét 
szerezte meg.

A junior korú fiúk gerely-
hajító versenyén két sporto-
lónk is rajthoz állt: Horváth 
Leon 48,75 méterre hajította a 
gerelyt, amellyel bronzérmes 
lett. A versenyszám nagy esé-
lyese, az idei U20 Európa Baj-
noki résztvevő Kovács Noel 
volt, aki nem is okozott csaló-
dást: utolsó kísérletével 61,35 
méteres eredményt ért el, és 
ezzel aranyérmet nyert. 

A felnőtt mezőnyben Detrik 
Balázs lépett a súlylökő körbe, 
aki 15,87 méterrel fejezte be a 
versenyt. Ezzel a teljesítmé-
nyével a negyedik helyet sike-
rült elérnie.

A serdülő korosztályú fiúk 
között két atlétánk indult súly-
lökésben. Balog Márton 11,99 
méterre lökte a szert, amellyel 
a kilencedik helyet sikerült 
megszereznie. Előházi Dáni-
el izgalmas versenyben, 14,73 
méteres eredménnyel bronzér-
mes lett.

A lányok gerelyhajító me-
zőnyében ott volt Gulyás Jo-
hanna is, akinek 46,15 métert 
sikerült teljesítenie. Ezzel az 
eredménnyel, mindössze három 
centiméterrel elmaradva az első 
helyezettől, ezüstérmet nyert.

A serdülő lányok súlylökő 
mezőnyében három hevesi at-
léta is dobókörbe lépett. Sza-
bó Luca 9,60 méteres eredmé-
nyével a tizedik helyet szerez-
te meg. Novák Enikő egyéni 
csúcsot ért el, 10,02 méteres 
eredményével a nyolcadik he-
lyen végzett. 

A serdülők között indult 
Tóth Lilla is, aki a 3000 mé-
teres síkfutásban versenyzett: 
11:45,77 perces eredménnyel 
az előkelő hatodik helyet sze-
rezte meg.

A felnőtt mezőnyben két 
atlétánk is szerepelt: Kovács 
Noel junior korosztályú súly-
lökőnk 58,47 méterre hajítot-
ta a gerelyt, amellyel a hetedik 
helyet sikerült megszereznie.

Szatló Nóra tizenhét éves 
súlylökőnk 12,33 méteres ered-
ményt ért el, és ezzel az ötödik 
helyet sikerült megszereznie.

Forrás: Megyeri István

A
z első napon há-
rom serdülő korú 
atlétánk verseny-
zett, négy ver-
senyszámban. 

A súlylökő Szabó Luca még 
csak újonc, de a serdülők kö-
zött is megállta a helyét: 9,35 
méteres lökésével a 13. he-
lyet szerezte meg. Ugyaneb-
ben a versenyszámban indult 
Novák Enikő is, aki 9,95 mé-
teres eredményével a tizedik – 
vagyis már pontszerző – helyen 
végzett.

A versenyszám harmadik 
hevesi indulója Gulyás Johan-
na volt. Neki a gerelyhajítás a 
fő száma, ám itt is szépen tel-
jesített: 11,13 méterrel a ne-
gyedik helyen végzett a ver-
senyben. Johanna ezt követően 
természetesen a fő számában 
is indult, ahol az őszi időszak 
eddigi legjobb eredményével, 
46,35 méterrel, aranyérmes lett 
a gerelyhajításban.

A felnőttek között három 
atlétánk állt a súlylökő kör-
be. Holló Henrik 12,69 méter-
re lökte a szert és ezzel a 11. 
helyet szerezte meg. Kovács 
László még ifjúsági korosztá-
lyú, 14,44 métert teljesítmé-
nyével a hetedik helyet szerez-
te meg. Detrik Balázs igen iz-
galmas versenyt vívott: az első 
sorozat után a második helyen 
állt, aztán volt első, ismét má-
sodik, és így tovább. Végül Ba-
lázs az utolsó sorozatban elért 
16,00 méteres lökésével arany-
érmes lett.

A második napon a serdülők 
között Tóth Lilla a 2000 méte-
res síkfutásban indult. A népes 
mezőnyben 7:27,64 perces idő-
eredményt ért el, amellyel a 13. 
helyet szerezte meg.

A súlylökő fiúk között két 
atlétánk is szerepelt. Balog 

Márton 12,69 méterre lökte a 
szert és ezzel a hatodik helyet 
szerezte meg. Előházi Dániel 
14,06 méterrel a negyedik he-
lyet érte el. Mindkét verseny-
zőnk pontszerző volt tehát, ami 
a csapatverseny szempontjából 
volt fontos.

Jól alakult a gerelyhajító fiúk 
versenye. Dányi Péter közel az 
egyéni csúcsához, 38,31 mé-
tert ért el, és a 13. helyen vég-
zett. Horváth László új egyéni 
csúcsot ért el: 40,76 méterre 
dobta a gerelyt, és ez a 11. he-
lyet jelentette a számára. Nagy 
Zsombor szerepelt a legjobban 
a mieink közül a mezőnyben: 
42,41 méteres eredményével a 
hetedik helyen végzett.

A felnőttek mezőnyében 
két atlétánk is rajthoz állt, bár 
mindketten fiatalabbak még. 
Az ifjúsági korosztályú Szat-
ló Nóra kisebb lábsérüléssel 
bajlódva, 11,17 méterre lökte 
a súlygolyót, és a 12. helyen 
végzett. 

A gerelyhajító mezőnyben 
pedig a junior korú Kovács 
Noel állt rajthoz, aki 57,00 mé-
teres eredményével a hatodik 
helyet szerezte meg.

A serdülő korosztályban az 
Ikarus BSE mindkét csapata 
(lányok és fiúk) a harmadik he-
lyen végzett, az összesítésben 
pedig ezüstérmesek lettek. 

Egy héttel később első alka-
lommal álltak rajthoz súlylö-
kőink a Szentesen megrende-
zett dobóversenyen. Annak el-
lenére, hogy lassan véget ér az 

idény, több atlétánk is egyéni 
rekordot ért el, a dobogóra pe-
dig még ennél is többen állhat-
tak fel.

A gyermek korosztályú 
fiúk között Kovács Kristóf 
10,19 méteres eredményével 
az ötödik helyet szerezte meg. 
Ugyanebben a korosztályban 
Barta Zoltán 11,64 méterrel új 
egyéni csúcsot produkált, és 
ezüstérmes lett. A hasonló korú 
lányok között Csernei Fanni 
9,48 méterre lökte a szert, ami 
neki is új egyéni csúcs, telje-
sítményével pedig aranyérmet 
nyert.

Az újonc korosztályúakat 
Szabó Luca képviselte, aki az 
egyéni csúcsát megközelítve, 
11,47 méteres lökéssel úgy-
szintén aranyérmes lett.

A serdülő lányok között két 
hevesi sportoló is indult és 
mindketten dobogóra állhat-
tak: Novák Enikő 9,70 méte-
res eredményével bronzérmes, 
míg Gulyás Johanna 11,13 mé-
terrel ezüstérmes lett.

Ugyanitt a fiúk között Balog 
Márton ért el szintén egyéni 
csúcsot: 13,12 méterre lökte a 
szert és ezzel a negyedik helyet 
szerezte meg. Előházi Dániel 
pedig 14,33 métert teljesített, 
amellyel bronzérmes lett.

Az ifjúsági korosztályú fiúk 
között két atlétánk képvisel-
te a városunkat. Somodi Bá-
lint 13,44 méteres eredménye 
a hatodik helyet jelentette, míg 
a szám bajnoka Kovács László 
lett, aki 17,34 méterrel szerezte 
meg az aranyérmet. Ugyaneb-

ben a korosztályban a lányok 
között sokszoros bajnokunk, 
Szatló Nóra lépett a dobókör-
be, és 14,37 méterrel úgyszin-
tén aranyérmes lett.

A felnőtt férfiak között szin-
tén két indulónk volt: Holló 
Henrik 12,66 méterrel a hato-
dik, míg Detrik Balázs 15,26 
méterrel ezüstérmes lett.

Míg a súlylökők Szentesen 
viaskodtak, addig két atlétánk 
a váltófutó országos bajnok-
ságon volt érdekelt, az Ika-
rus BSE csapatainak tagjaként 
2017. szeptember 16-án. A két 
leány versenyző tulajdonkép-
pen „hazai pályán” versenyez-
hetett, hiszen az országos baj-
nokságnak a mátyásföldi egye-
sület adott otthont.

Tóth Lilla serdülő korosz-
tályú lányok 4×800 méteres 
váltófutásban szerepelt, ahol 
ezüstérmet nyertek. A vál-
tó tagjai voltak még: Székely 
Anna, Zánkai Zsófia, Molnár 
Boglárka.

Sipos Csenge pedig junior 
4×100 méteres váltóban volt 
érdekelt, és ő is a dobogó má-
sodik fokára állhatott fel, mi-
után az „ikarusos kvartett” 
ezüstérmes lett.

Atlétika – Sikert sikerre 
halmoznak a hevesiek 

Folyamatosan zajlanak a különböző atlétikai versenyek, 
melyek rendszeres szereplői a hevesi atléták is. Szeptem-
ber 9-10-én, Magyarország atlétikai csapatbajnokságán két 
korosztályban folytak a küzdelmek. 

T
öbb szempont-
ból is formabon-
tó volt az őszi Fut 
a Heves verseny, 
amely ezúttal az 

önkormányzat által szervezett 
Autómentes Nap programso-
rozatának részeként, hétköz-
nap zajlott. A szervezést és az 
anyagi háttér biztosítását ez-
úttal elsősorban Heves Város 
Önkormányzatára vállalta át, 
ami nagy segítséget jelentett a 
Hevesi Sportegyesületnek. Az 
újítás jót tett a részvételi szán-
déknak: közel négyszázan ne-
veztek a különböző korosztá-
lyokban.

Változás volt a lebonyolítás 
sorrendjében is. Az utcai 3 ki-
lométeres futás mezőnye rajtolt 
először, majd ezután következ-
tek a fiatalabbak korosztályok, 
akik már a városi sportpályán 
versenyeztek. A résztvevők lét-
számát jól mutatja, hogy egyes 
versenyszámokban 4-5 futamot 
kellett rendezni, és külön dön-
tők már nem is voltak, hanem 
időeredmények alapján kerül-
tek ki a mezőnyből az érmesek.

Kovács Gyula a HSE elnö-
ke köszönetet mondott a város 
önkormányzatának, – amelyet 
Sveiczer Sándor polgármester 
képviselt – mint főtámogatónak 
a szervezésben nyújtott segít-
ségért, valamint a rendezvény 
további támogatóinak is, akik 
a frissítő italt szolgáltatták a 
versenyzők számára: a Horde-
um Italdiszkontnak (Birnbaum 
István), valamint Tóth László 
és Kis Zoltán egyéni vállalko-
zóknak.

Ezután vehették át az érme-
ket az egyes korosztályok do-
bogósai:

2013-2015: 
Fiúk: 1. Grónás Péter, Tündérkert Óvo-
da (EJROK), 2. Törőcsik Levente, Tün-
dérkert Óvoda (EJROK)
Lányok: 1. Szívós-Buda Csenge, Tün-
dérkert Óvoda (EJROK), 2. Burai Ka-
milla, Csodavár Óvoda, 3. Nagy Vero-
nika, Tündérkert Óvoda (EJROK)
2012: 
Fiúk: 1. Almási Levente, Tenki Óvoda, 
2. Kurcz Csongor, Tündérkert Óvoda 
(EJROK), 3. Ferencz József, Tündér-
kert Óvoda (EJROK)
Lányok: 1. Sinka Anna, Kerekerdő 
Óvoda, 2. Kovács Lara, Tarnamérai 
Óvoda, 3. Farkas Léna, Kerekerdő Óvo-
da, 3. Kékesi Csengő Jázmin, Tündér-
kert Óvoda (EJROK)
2011:
Fiúk: 1. Domán Zalán, Kerekerdő Óvo-
da, 2. Szabó Martin Zoltán, Tündérkert 
Óvoda (EJROK), 3. Balog Róbert, Kere-
kerdő Óvoda
Lányok: 1. Hudák Lili, Kerekerdő Óvo-
da, 2. Balázs Boglárka, Kerekerdő Óvo-
da, 3. Szabó Eszter, Kerekerdő Óvoda
2009-2010:
Fiúk: 1. Kis Kevin, Körzeti Általános 

Tagiskola, 2. Együd László, Átányi Re-
formátus Általános Iskola (EJROK), 3. 
Esvég Levente, Tarnamérai Általános 
Iskola
Lányok: 1. Rácz Petra, Tarnamérai Ál-
talános Iskola, 2. Lajer Sára, Szent Gel-
lért Általános Iskola, 3. Heiling Laura, 
Tarnamérai Általános Iskola
2007-2008:
Fiúk: 1. Bódis Marcell, Boconádi Ál-
talános Iskola, 2. Suha László, He-
vesi József Általános Iskola, 3. Kon-
koly Csaba, Hevesi József Általános 
Iskola
Lányok: 1. Zsidó Dorka, Körzeti Álta-
lános Tagiskola, 2. Balog Emma, Szent 
Gellért Általános Iskola, 3. Kis Kamilla, 
Tarnamérai Általános Iskola
2005-2006:
Fiúk: 1. Gacsályi Dávid, Körzeti Általá-
nos Tagiskola, 2. Serbán Dezső, Átányi 
Református Általános Iskola (EJROK), 
3. Urbán Bálint, Tarnamérai Általános 
Iskola
Lányok: 1. Kovács Janka, Körzeti Álta-
lános Tagiskola, 2. Csernei Fanni, Szent 
Gellért Általános Iskola, 3. Gondi Gert-
rúd, Tarnamérai Általános Iskola

2003-2004:
Fiúk: 1. Bendik Dávid, Szent Gellért Ál-
talános Iskola, 2. Kabai Zsolt, Átányi 
Református Általános Iskola (EJROK), 
3. Csikós Ernő, Hevesi József Általá-
nos Iskola
Lányok: 1. Tóth Lilla, Körzeti Általános 
Tagiskola, 2. Holló Fanni, Körzeti Általá-
nos Tagiskola, 3. Szajkó Liliána, Körzeti 
Általános Tagiskola
1999-2002:
Fiúk: 1. Molnár Sándor, Benedek Elek 
Általános Iskola, 2. Barta Martin, EJ-
ROK, 3. Nagy Csaba, EJROK
Lányok: 1. Pócsi Andrea, EJROK, 2. 
Nagy Dorottya, EJROK, 3. Heizler Aliz, 
EJROK
1898-1998
Férfiak: 1. Tomik Balázs, Tarnazsa-
dány, 2. Farkas Zsolt, Heves, 3. Farkas 
László, Heves
Nők: 1. Nagy Blanka, Heves, 2. Tóth Ta-
másné, Heves, 3. Lajerné Prokai Erika

Az eredményhirdetés után egy 
különleges atlétikai bemuta-
tó következett „Legyenek ők a 
példaképeid” címmel. Három 
fiatal hevesi atlétánk, Kovács 
Noel junior korosztályú gerely-
hajító, valamint Szatló Nóra 
és Kovács László ifjúsági kor-
osztályú súlylökők mutatták be 
Kovács Gyula edző irányításá-
val, hogyan is kell bánni a sze-
rekkel. A három versenyző kö-
zös vonása, hogy 2016-ban és 
2017-ben korosztályos Európa 
Bajnokságokon képviselhették 
hazánkat és városunkat. 

A bemutatót a tombolahúzás 
követte (volna). Ám Kovács 
Gyula hamar rájött, hogy az 
ilyen sok résztvevővel és aján-
dékkal estig is eltarthat. Ezért 
minden résztvevő kapott egy kis 
ajándékot, így aztán senki sem 
távozott üres kézzel. A tombo-
lanyeremények támogatója, He-
ves Város Önkormányzata volt.

A jól sikerült verseny végén, 
Sveiczer Sándor adott át egy-
egy ajándéktárgyat a rendezvé-
nyen közreműködő három atlé-
tának, ezzel is megköszönve a 
látványos bemutatót.

Heves város Önkormányzata, mint főtámogató és Kovács Gyula a HSE elnöke közös szer-
vezésében, a Hevesi Sportegyesület segítségével, az iskolák együttműködésének köszönhe-
tően, eddig soha nem látott számú futó vett részt a formabontó őszi Fut a Heves verse-
nyen városunkban. A program végén Kovács Noel junior korosztályú gerelyhajító, vala-
mint Szatló Nóra és Kovács László ifjúsági korosztályú súlylökők bemutatója kápráztatta 
el a közönséget, Kovács Gyula edző irányításával. A kiemelkedő eredményeket produkáló 
három hevesi atléta az Eb-n képviselte városunkat. 

Kézilabda szakosztályaink csapa-
tai szeptember hónapban elkezd-
ték a 2017/2018-as bajnoki küz-
delmeket. A hölgyek 3 csapattal 
vesznek részt a MKSZ verseny-
rendszerében. A legkisebbek, az 
U13-ok két mérkőzésen vannak 
túl 1-1 győzelemmel és vereség-
gel. A Juventus Panoráma Hevesi 
SE ifista lányai mindkét mérkőzé-
süket megnyerték, míg a felnőttek 
1 döntetlennel és egy vereséggel 
állnak rendkívül kiegyenlített cso-
portjukban. A hölgyeknél Dancz-
né Galambos Anna, Makó-Varga 
Szilvia és Makó Nándor felelősek 
a szakmai munkáért – számolt be 
Steczina Zsolt szakágvezető az 
eddig eltelt időszakról.

A fiúk 4 csapattal versenyez-
nek. Az U12-es és U14-es csapa-
taink 2-2 vereséget gyűjtöttek be, 
csakúgy, mint a Hanyi Travel He-
vesi SE férfi sportolói is, míg az 
ifista fiúk 2 pontosak - egy nyert 
és egy vesztett találkozóval a há-
tuk mögött. A fiúknál Bagdi Sza-
bolcs, Vona Krisztina és Scheili 
Zsolt dolgozik a kézilabdázókkal.

Minden csapatunk tisztessége-
sen, becsületesen dolgozik heti 
2-4 edzésen, hogy méltó módon 
képviselhessék városunkat. Bí-
zunk benne, hogy a gyengébb rajt 
után egyre több pont áll a csapa-
tok neve mellett.  Igazán örömteli, 
hogy a fent említett 7 csapaton kí-
vül még a Körzeti Tagiskolában az 

alsó tagozaton 2 csoportban 30 kis 
szivacs-kézilabdás fiatal ismerke-
dik a sportág alapjaival. Ezekkel 
a fiatal kézilabdázókkal együtt 
mintegy 130-140 Heveshez köt-
hető fiatal műveli eme sportágat és 
ezáltal tölti el hasznosan az idejét!

Hazai pályán legközelebb ok-
tóber 7-én láthatják szurkolóink a 
Hajdúböszörmény elleni NBII-es 
mérkőzésen a fiainkat 16, illetve 
18 órától, majd 8-án vasárnap a 
hölgyek fogadják a Dorogot 16 és 
18 órától. Az U13-as lányok 15-én 
vasárnap lépnek küzdőtérre 11 és 
14 órától a Sport- és Rendezvény-
csarnokban. 

Várjuk szurkolóinkat, 
HAJRÁ HEVES

Kézilabda: Gyenge rajt után erősebb folytatásban bízva

A IV. Szerencs Kupa országos bajnokságán 
vettek részt a hevesi karatékák 2017. szep-
tember 23-án, ahol 20 klub 204 verseny-
zője mérte össze tudását egyéni és csapat 
kata, kumite, sanbon kumite versenyszá-
mokban. Sajnos, a versenyzőink közül ket-
ten lebetegedtek, így csak négyfős csapat-
tal képviseltük a hevesi klubot, ennek elle-
nére remek eredmények születtek.

A felnevezésekben is szépen helytálltak 
a gyerekek, gratulálunk az elért sikerhez! – 
Prokai Teodor, 2 arany, 1 bronz – Racsek 
Réka, 1 arany, 1 ezüst, 3 bronz – Bakos No-
émi, 3 arany, 3 ezüst, 1 bronz – Lévai Esz-
ter, 1 arany és 2 ezüstérem.

Lévai Béla, edző

Az Eötvös József Refor-
mátus Oktatási Központ 
tanulója, Kovács Zita (10. 
b osztály) Barcelonában a 
Nacho Juncosa-emlékver-
senyen egyéniben és páros-
ban is ezüstérmet szerzett.

Hevesi diáklány 
tenisz diadala 
Barcelonában 

Szerencs Kupán 
képviselték városunkat a karatékák 

Szatló Nóra, Kovács Noel és Kovács László 
bemutatták, hogyan is kell bánni a szerekkel



Folytatás az 1. oldalról
A hazai rendezvény egyik 
helyszíne ezúttal Heves vá-
rosa volt. Biros Péter há-
romszoros olimpiai bajnok 
vízilabdázó a Hevesi József 
Általános Iskola és AMI 
Körzeti Tagiskolájában 
sportolt együtt a gyerekek-
kel szeptember 29-én.

A Magyar Diáksport 
Szövetség (MDSZ) 
ebben az évben 
szeptember 29-én 
rendezte meg az Eu-

rópai Diáksport Napja magyar-
országi programjait. A több 
mint egy évtizede hazánkban 
életre hívott, de azóta már eu-
rópai szintű kezdeményezés 
lényege, hogy a regisztrált is-
kolákban két órát szervezett 
körülmények között sportolja-
nak, mozogjanak a gyerekek. A 
sportnap célja, hogy a gyerekek 
megtapasztalhassák a felszaba-
dult, közös mozgás élményét, 
így történt ez a Körzeti Tagis-
kolában is.

A vendégeket, a pedagógu-
sokat és a diákokat a városve-
zetés részéről Makó Nándor 
köszöntötte, kiemelve, hogy a 
sportért felelős alpolgármes-
terként rendkívül büszke arra, 
hogy a három kiemelt hely-
szín egyike lett Heves városa. 
Rámutatott, hogy szakosztályi 
kereteken belül több mint tíz 
szakágban lehet versenyszerű-
en sportolni városunkban, és 
több tömegsportos mozgási le-
hetőség is van. „Büszke vagyok 
a legmagasabb szintet képvise-
lő, elérő atlétáinkra, kézilabdá-
zóinkra, és buzdítottam min-
denkit az intézményi, tömeg- 
és versenysport keretein belüli, 
élet végégéig tartó sportolásra” 
– tette hozzá.

Magyarországon idén három 
kiemelt helyszíne volt az Euró-
pai Diáksport Napjának: Békés-
csabán, Hevesen és Budapesten. 
Biros Péter háromszoros olim-
piai bajnok vízilabdázó Heves 
városába, a Hevesi József Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola Körzeti Tagisko-
lájába látogatott el, hogy együtt 
kézilabdázzon a fiatalokkal. 
A budapesti gimnazisták Cseh 
László olimpiai ezüst- és bronz-
érmes, világ- és Európa-bajnok 
úszóval fociztak, a Békés me-
gyei középiskolások pedig Baji 
Balázs világbajnoki bronzér-
mes és Európa-bajnoki ezüstér-
mes gátfutóval futották le a di-
áksport napi futótávot.

Heves megyében 20, ország-
szerte pedig 1000 iskola vett 
részt az eseményen.

„Jó érzés volt eljönni He-
vesre, és látni, hogy ennyien 
csatlakoztak itt is a diáksport-
naphoz. Az MDSZ képviselő-
jeként külön örömmel tölt el, 
hogy épp a szülővárosomban 
rendezzük idén az Európai Di-
áksport Napjának egyik ki-
emelt eseményét. Mivel én itt 

nőttem föl a környéken, tudom, 
hogy a dél-hevesieknek min-
den ide érkező kezdeményezés 
és program jelent valamit, érté-
ket közvetít. Éppen ezért bor-
zasztóan örülök annak, hogy az 
itteni diákok is elmondhatják 
magukról, hogy ők is a közé 
a közel kétmillió gyerek közé 
tartoznak, akik idén is a közös 
mozgást választották szeptem-
ber utolsó péntekén Európá-
ban” – nyilatkozta Dr. Molnár 
László, az MDSZ stratégiai 
igazgatója.

Biros Péter több csapatba is 
beállt kézilabdázni, így renge-
teg hevesi diák elmondhatta, 
hogy ma egy csapatban játszott 
a példaképpel. „Fiatalon soká-
ig kézilabdázónak készültem, 
így ma ebbe a sportba száll-
tam be Hevesen. A srácok na-
gyon élvezték a játékot, szerin-
tem mindenki dobott gólt, kivé-
ve engem, mert mindig olyan 
erős védelmet kaptam, hogy 
nem sikerült a kapuba találni” 
– mondta el mosolyogva Heves 
megye büszkesége.

„A Magyar Diáksport Szö-
vetség által meghirdetett Euró-
pai Diáksport Napra iskolánk is 
benevezett. A program kiemelt 
szereplőjévé vált iskolánk az 
ország másik két intézményé-
vel együtt.  A megyéből a Kör-
zetit választották 17 intézmény 
közül, országos szinten pedig 
hármat – ez nagy megtisztelte-
tés számunkra – emelte ki Sán-
dor Istvánné tagintézmény-ve-
zető.

Heves
a megye névadója
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Jó hangulatban rúgták a bőrt 
az Autómentes Napon 

Az Európai Diáksport Napja

A Sportcsarnok küzdőterén és 
a Szent Gellért Katolikus Ál-
talános Iskola tornatermében 
összesen hét csapat vett részt 
a megmérettetésen:

A csoport (Sportcsarnok):
1. BOTT
2. BE-VÉD FC
3. TARNAPA RT.
B csoport (Szent Gellért 

Katolikus Általános Iskola):
1. TÓTH GRÁNIT
2. PÉNTEK FC
3. BOGNÁR ÉS TSA.
4. IGYEKEZET SE
Az A és B csoportban 2×15 

perces körmérkőzés keretében 
játszottak a csapatok, a döntő 
2×20 percében pedig a BOTT 
és a PÉNTEK FC focistái küz-
döttek meg egymással. 

A kupagyőztes végül a 
BOTT gárdája lett, de senki 
nem távozott üres kézzel, hi-

szen minden indulót egy kis 
sörcsomaggal jutalmaztak. 
A díjakat Sveiczer Sándor, 
Heves város polgármestere 
adta át.

A rendezvény lebonyolítá-
sában Kiss László és Szabó 
Sándor játékvezetők, valamint 
Bartus Ferenc, a mentőszolgá-
lat munkatársa voltak a szer-
vezők segítségére.

Az Európai Diáksport Napja (Eu-
ropean School Sport Day®) ma-
gyar kezdeményezésből közel 
tíz év alatt nőtte ki magát nem-
zetközi eseménnyé. 2015-ben 
Bulgária és Lengyelország csat-
lakozott, 2016-ban pedig már 
20 európai ország mintegy 1,5 
millió diákja vett részt a saját is-
kolájában a sportprogramon.

A sportnap idén is az Eu-
rópai Bizottság által kezde-

ményezett, szeptember 23. 
és 30. között zajló Európai 
Sporthét (European Week of 
Sport) keretein belül valósul 
meg. Az egész Európára kiter-
jedő kampány arra ösztönzi a 
kontinens lakóit, hogy ezen a 
héten mozogjanak minél töb-
bet, és azután maradjanak is 
aktívak egész évben, sőt, le-
hetőség szerint egész életük-
ben.

Biros Péter Hevesen hirdette 
a mozgás örömét az Európai Diáksport Napján 

Már javában zajlik a bajnokság 
minden korosztályban. Szeptem-
ber 23-án, az idén először sikerült 
serdülő, ifi és felnőtt csapatunknak 
is nyernie egyszerre, így 9 ponttal 
tudtuk zárni ezt a remek hétvégét. 
Reméljük, még sok ilyen lesz. Ez 
év nyarától újabb gárdával bővült 
a Hevesi LSC létszáma, immár 8 
csapatot versenyeztetünk külön-

böző bajnokságokban. Célunk, 
hogy ezekben a csapatokban mi-
nél több gyerek sportoljon, ezért 
folyamatosan várjuk a focizni 
szerető srácokat. Következő hazai 
mérkőzésünk október 7-én lesz 
Maklár ellen, ahol továbbra is szí-
vesen látjuk lelkes szurkolóinkat. 
Hajrá Heves!

Besenyei Ferenc

Újabb gárdával bővült a Hevesi LSC létszáma 

Az Európai Mobilitási Hét utolsó napján településünkön 
is több szabadidős program – többek között Kispályás 
Labdarúgó Kupa – állt az érdeklődők rendelkezésére.

Heves Város Bowling Bajnokságá-
nak hetedik és nyolcadik forduló-
ján is túl vannak az indulók. Az au-
gusztus végén megrendezett meg-
mérettetésen a tavalyi győztes, a 
Földművesek triója, míg szeptem-
berben a Kis Jager bizonyult a leg-
sikeresebbnek.

A 7. forduló legjobbjai:
Csapat:
1. Földművesek – 1394 p. (Varga 
Pál, Nagy Szilárd, Tóth Antal)
2. Bott-Mancs – 1375 p. (Gönczi 
Ferenc, Gigor Béla, Tatai Mihály)
3. Sprint 2017 – 1342 p. (Baráth Mi-
hály, Tóth Károly, Mészáros László)
Egyéni:
1. Gönczi Ferenc – 540 p., 2. Tóth 
Károly – 506 p., 3. Varga Pál – 506 p.
Sorozat:
1. Tóth Károly – 190 p., 2. Gönczi Fe-
renc – 189 p., 3. Nagy Szilárd – 181 p.

A 8.forduló  legjobbjai:
Csapat:
1. Kis Jager 1485 p. (Szilágyi Sán-
dor, Misi Tibor, Gönczi László)

2. Bott-Mancs  1421 p. (Gönczi 
Ferenc, Gigor Béla, Tatai Mihály)
3. Földművesek   1344 p. (Varga 
Pál, Nagy Szilárd, Marsi József)

Egyéni:
1. Gönczi László - 542 p.
2. Gönczi Ferenc - 537 p.
3. Varga Pál  - 520 p.
Sorozat:
1. Gönczi Ferenc - 208 p.
2. Gönczi László - - 204 p.
3. Misi Tibor 189 p.

A versenysorozat 2017-es – hátra-
lévő – fordulói: október 29., novem-
ber 26., és végül: december 17. 

Minden forduló 14 órakor kez-
dődik. A díjazás fordulónként 2 
órás bowling bérlet. A fordulók 
napján a jelentkezési lap kitölté-
sével regisztrálhatják magukat a 3 
fős csapatok a szervezőknél.

Fordulónként a nevezési díj – 
1000 Ft /játékos

Részletes játékszabály és ne-
vezés: a Heves Városi Sport- és 
Rendezvénycsarnokban.

Szeptemberben a Kis Jager tarolt


