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Erősítést kap 
a rendőrség, 
huszonnyolcán 
jönnek a megyébe
Folytatás az 1. o lda lró l

Az év elején Nógrád megyéből 
alkalmanként portyaszolgálatot 
vezényeltek át a térségbe, ám 
természetesen nem alkalm i jel
legű segítségnyújtásban gondol
kodnak. A hiányzó státuszok fel
töltése csak szakirányú végzett
ségűek, vggy a határőrség és a 
honvédség kötelékéből k ikerü l
tek átképzése után lehetséges.

■ Boconád székh ellye l 
k ö rz e ti m eg b ízo tti cso
p o rt a la k u lt.

Az idén Heves megyébe 28 
rendészeti iskolában végzett fia
tal érkezik, közülük értelemsze
rűen ju t a dél-hevesi térségbe is. 
A megszüntetett tarnamérai 
rendőrőrs helyett Boconád szék
hellyel a lakult egy körzeti meg
bízotti csoport, amelynek a veze
tője az itten i körzeti megbízott, 
tevékenységi területe pedig az 
egykori mérai őrshöz tartozó te
lepülések. Mindezen intézkedé
sek javulást hozhatnak a térség 
közbiztonságában. ■ Sz. R.

Lomtalanítás: 
mindenhonnan 
egyszer viszik el
A hatvani polgármesteri hivatal 
és a köztisztasági feladatokat el
látó Bio-Pannónia K ft. az idén 
májusban is megszervezi a vá
ros lomtalanítását. Az első lom
talanítási napra 19-én, hétfőn, az 
utolsóra 30-án, pénteken kerül
sor. Ebben az időszakban utcák
ra bontva viszik el a fölösleges 
javakat. A pontos menetrendről 
értesítik a lakosságot.

Veszélyes hulladékokat -  ak
kumulátorokat, elektronikai be
rendezéseket, autógumikat, ál
lati tetemeket, vegyi anyagokat, 
festékeket -  nem szállítanak el. 
A  lomtalanítás nem terjed k i a 
háztartási hulladékra és az épí
tési törmelékre sem. Hűtőszek
rényt csak motor, televíziót kép
cső nélkül helyezhetnek a lomok 
közé a polgárok. A kite tt anyago
kat a lomtalanítás napján reggel 
7 órára kell kihelyezni. Egy utcá
ban kizárólag az előre megadott 
napon és időpontban mennek 
végig a szállítók. ■

Színes és hangulatos majálisok
május elseje A megyében vásári forgaJ|yigal ünnepelték a munkát, a szerelmet
Május elseje a munka 
és a szerelem ünnepe is. 
Heves megye számos 
pontján gazdag progra
mokkal várták a kikap
csolódni vágyókat. Ebből 
olvashatnak ízelítőt.

Munkatársainktól

Eger» A több száz éves szokások
hoz híven megyeszerte májusfá
kat, virágkosarakat kaptak a lá
nyok, több helyen, az 1890-ben 
kezdett hagyományokat folytat
va, de a felvonulást mellőzve, vá
sári mulatsággal, programokkal 
köszöntötték május elsejét. A 
munka ünnepének alkalmából a 
Szépasszony-völgybe látogattak 
k i ezerszámra az emberek, hogy 
dodzsemezéssel, körhintázással, 
szabadtéri főzéssel, vattacukor
evéssel, vagy csak kellemes sétá
val kapcsolódjanak k i a dolgos 
hétköznapok után. A forgatag 
nemcsak a helyieket, hanem a 
környékre látogató külföldi turis
tákat is megmozgatta.

A szakszervezeti majálison az 
Adáshiba színjátszó csoport gon
doskodott az oldott hangulatról, 
vásári komédiákkal, zenés kaba
réval, musical-részletekkel szóra
koztatva a közönséget. A hagyo
mányok népszerűsítését a Dobó 
Katica Nyugdíjas Egyesület, s a 
Táltos Táncegyüttes vállalta ma
gára. Szakszervezeti és táncvetél
kedőt is tartottak.

Az egri Szépasszony-völgyben nagy sikert aratott előadásával az Adáshiba színjátszó csoport KÉPGALÉRIA A MÁJUS 1-JÉROü WWW. HEOL.HU

ma nem éri el a létm inimumot. 
Egyetért azzal, ahogyan az Euró
pai Szakszervezetek Szövetsége 
megfogalmazta követelését: tisz
tes munka + igazságos bérek = 
méltó élet. Szólt arról is, hogy az 
érdekképviseleti szervek az egy
mással való harc helyett össze 
kellene, hogy fogjanak, a vállala
tok többsége ugyanis elzárkózik 
a szakszervezet létrehozásától.

Hatvanban nagy sikere volt a gyerekek palacsintasütő versenyének

Az ünnepi beszédben helyet 
kapott a hétköznapi valóság is, 
Szabó Béla, az MSZOSZ megyei 
elnöke kiemelte, jobban meg kel
lene becsülni a kétkezi munkát, 
hiszen a m in im álbér összege

Hatvanban m inden eddiginél 
nagyobb szabású főzőverseny és 
fesztivál várta a Népkertbe láto
gatókat. A főzőversenyre 59, míg 
az iskolás palacsintasütők meg
méretésére 73 csapat jelentke

zett a városból és a környező te
lepülésekről. Nem volt könnyű 
helyzetben a Benke László olim 
piai bajnok mesterszakács és 
Nagy Zoltán k irá ly i főszakács 
vezette zsűri, az értékelésnél k i
derült: a mai fiatalok kezében is 
jó l áll a fakanál.

A főzés m ellett szórakoztató 
programokban sem volt hiány: a 
helyi tehetségek és felnőtt elő
adók m ellett sztár
vendégek is pódi
umra léptek. It t volt 
az Ir ig y  H ónaljm i
rigy, a Dupla Kávé,
Aradszky László, a 
Váradi Roma Cafe 
és a Defekt Duó, va
lam int Csepregi Éva is. A  közön
ség soraiban pedig Geszti Pétert 
is felfedeztük. A program -  lap
zártánk után -  Dévényi Tiborral 
és nosztalgiadiszkóval zárult -  
ha az időjárás is úgy akarta...

Noszvajon háromnaposra ter
vezték a majálist. A  tó m enti 
domboldalon színes szalagos 
májusfa díszlett, s a nagyszín
pad előtt félkaréjban üldögéltek, 
sütkéreztek a majálisozók. A  rét 
szélére vásározók ütötték fel sát
raikat, ánizsos bocskorszíjat épp 
úgy kínáltak, m in t kézműves, 
mázas köcsögöket. A gyerekeket 
játszóház várta, ahol arra is alka
lom nyílt, hogy macskává, orosz

Az E u ró p a i S zak  
szervezetek Szö
vetsége sze rin t: 
tis z te s  m u n ka  
+ igazságos bé
re k  = m é ltó  é le t.

lánná, bohóccá maszkíroztat- 
hassák magukat az arcfestő kis
asszony segedelmével. Kihasz
nálva a jó időt és a szabadságot, 
több család és baráti társaság is 
tüzet rakott, s főttek a bográcsok
ban az ínycsiklandozó gulyások.

A  szervezők igyekeztek m in
den korosztálynak kedvére ten
ni. Az apróságok gumivárban 
ugrándozhattak, vagy megnéz

hették a Babszem 
Jankó Gyermek
színház előadását. 
A nap során folya
matosan váltották 
egymást a színpa
don az énekesek 
és a táncosok.

Ma ugyancsak lesznek prog
ramok a tóréten. A színpadon 10 
órától zajlanak a bemutatók, m i
közben akadályversenyeken, kö
télhúzásban, tollaslabdázásban 
mérhetik össze tudásukat a je
lenlévők. Este, 19 órától egy ha
talmas tábortűz mellé invitálják 
a különböző vendégeket.

Szombaton 15 órától a Gazda
házban sütemények sülnek a ke
mencékben, s aki arra jár, meg
kóstolhatja a finomságokat.

Bátorban hagyományosan má
jus 1-jén a falu apraja-nagyja k i
vonult a szabadba, ahol közös fő
zéssel, gyermekeknek és felnőt
teknek szánt programokkal töl

tötték az időt csütörtökön. Dél
előtt kilenc órakor tartották az 
aszfaltrajzversenyt a gyerme-
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»
A gyerekek időtöltéséről is gondos
kodtak Noszvajon a szervezők

keknek a Szabadság tér előtti ré
szen, majd májusfát állítottak. 
Fél tizenegytől Várhegyi Gábor 
szórakoztatta a közönséget, ez
után Bátor lányai és asszonyai 
mérték össze futballtudásukat. 
Az ebéd után hastáncbemutató, 
kutyaszépségverseny, tombola 
várta a lakókat, öt órától pedig a 
Shadows együttes adott koncer
tet. A  napot utcabál zárta.

Az Egon és Dönci alkotói 
új szenzációra készülnek

Tisztelgő ünnep Szent Flórián napján
k iá l l ít á s  A Tűzoltó Múzeumban külön tárlat nyílt a lánglovagok életéről

Az elmúlt esztendő novemberé
nek végén mutatták be az egri 
Aenima CGS stúdió nevéhez fű
ződő első különleges, hazai digi
tális, háromdimenziós techniká
val készült egész estés animációs 
filmet. Az Egon és Dönci, Minde
nütt jó, de legjobb otthon című 
mű azóta itthon több tízezer né
zőt vonzott. A  közelmúltban k i
adott DVD-s megjelenése is igen 
kedvező visszhangra talált a kö
zönség körében. Számos inter
netes oldalon hosszabb ideig is 
az éllovasok közt tanyázott a vá
sárlók rendelési listái alapján.

A  film  napjainkban is járja a 
világ fesztiváljait. A  forgalmazó 
Hungaricom Kft. segítségével 
számos helyre eljutott, s Brazíli

ától Portugáliáig igen kedvező 
visszhangok érkeztek, egyebek 
közt Kínából, az arab országok
ból is van érdeklődés Dönciék 
kalandjai iránt -  mondta el Gál 
Gergely. A produkció gyártásve
zetője hozzátette: a korábban ter
vezett folytatást, a Drakula- 
történet animációs feldolgozá
sát, bár nem húzták k i a munka
tervükből, egyelőre félretették. 
Most is van témájuk, de a „nagy 
dobáson” egyelőre a nyilvános
ság kizárásával dolgoznak.

-  Világszínvonalú filmes ú jí
tással szeretnénk ez alkalommal 
is e lő rukko ln i, úgy várhatóan 
három hónap múlva kerül rá sor 
-  fűzte hozzá a „titkos” program
ról Gál Gergely. «K M .

Folytatás az 1. o lda lró l

Habis László, Eger polgármes
tere felidézte a római légiós -  a 
keresztény tanítást megtagadni 
nem hajlandó, ezért 304. május 
4-én vértanúhalált ha lt -  Szent 
Flórián alakját, s méltatta a ma 
tűzoltóinak áldozatos munkáját.

Dr. Tatár A ttila  a tűzoltónap 
alkalmából -  kiemelkedő helyt
állásáért -  soron k ívü l tű. őr
naggyá léptette elő Vaszkun At
tilát, századossá Katona Istvánt, 
Tóth Józsefet, főhadnaggyá Ka- 
ranyicz Csabát. Dicséretben és 
jutalomban részesítette Boros 
A ttila  tűzoltó alezredest. Sós Ta
más, a megyei közgyűlés elnöke 
a Heves megye katasztrófavédel-

A kiállítással ismerkedik a katasztrófavédelmi főigazgató, a megyei köz
gyűlés elnöke és Eger polgármestere KÉPGALÉRIA:WWW.HEOLHU

m i feladatainak teljesítése érde
kében végzett kiemelkedő mun
kája elismeréséül dicséretben és 
tárgyjutalomban részesítette Se
res T ibor tű. alezredest és Dobre 
A ttila  tű. főhadnagyot.

Nagy Sándor megyei kataszt
rófavédelmi igazgató kiemelkedő 
munkájuk elismeréseként dicsé
retet adott négy tűzoltónak. Az 
Egri Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság parancs
noka, Csontos Ambrus soron kí
vül három tűzoltót léptetett elő 
törzsőrmesterré, tizennégyet ré
szesített dicséretben és jutalom
ban. Ugyanezt az elismerést kap
ta az önkormányzat által az év 
tűzoltójának választott Lukács 
László tű. törzsőrmester is. ■
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