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Sportparadicsom létesülhetne a község határában

Az adottságok ideálisak
B Á T O R  -  A településen látszó
lag egykedvű nyugalomban pe
regnek a hétköznapok. Az 
Egertől 17 kilométerre fekvő 
falut pedig érdemes felkeres
niük azoknak, akik kedvelik a 
szép tájakat. Bizonyára kevesen 
tudják, hogy az égerligetekkel, 
tölgyesekkel határolt községtől 
délre, az Egerbakta-Bátor 
közút jobb oldalán emelkedik a 
31 hektár területű Bátori Na
gyoldal, amely természetvé
delmi terület.

A falu polgármestere, Sánta 
István úgy fogalmaz, hogy a vi
szonylag szűkös keretből gaz
dálkodó önkormányzatnak je
lenleg a legfontosabb feladata 
az, hogy a megpróbálja kiak
názni a pályázatokban rejlő te
lepülésfejlesztési lehetőségeket. 
Az idén több forrásból is sike
rült így pénzhez jutni.

A szép környezet és a jó inf
rastruktúra remek hátteret biz

tosít az idegenforgalmi fejlesz
tési elképzeléseknek.

Hosszú távon talán az sem 
elképzelhetetlen, hogy a me
gyeszékhely közelében itt léte
sülhetne egy téli sportparadi
csom.

Mindehhez persze nemcsak 
pénzre, hanem a bátoriak elha
tározására is szükség van -  
mondja Sánta úr.

Az első lépés a szűkebb kör
nyezet rendbetétele. Ennek je
gyében idén már /ásítottak, jö
vőre pedig padokat, szemét- 
gyűjtőket, valamint köszöntő és 
eligazító táblákat helyeznek el 
a faluban.

A leendő tájház épületét is 
kiszemelték már, s elkezdődött 
a régi eszkpzök gyűjtése is. Az 
épület tulajdonviszonyainak 
rendezése után jövőre elkez
dődhet annak felújítása és be
rendezése.

(b. k.)

Kérés nélkül is segítettek az értékek mentésében

A tűzoltóknak köszönet jár
VÁRASZÓ -  A nyári termé
szeti katasztrófák a kis falut 
sem kímélték. Bár a megye más 
településeihez képest Váraszón 
viszonylag kisebb károk kelet
keztek, mégis a legnagyobb 
bajban örömmel fogadtak itt is 
minden segítséget.

A településen négy ház ron
gálódott meg, a patakmeder fa 
lát pedig valósággal elsodorta 
az ár. A  harmincéves múlttal 
rendelkező váraszói önkéntes 
tűzoltó-egyesület tizennégy 
tagja kérés nélkül is azonnal 
segédkezett az értékek menté
sében.

A pétervásári önkéntesekkel

együttműködve igyekeztek a 
károk elhárításában részt vál
lalni.

A helyreállítási munkála
tokra -  amelyek jelenleg is fo
lyamatban vannak -  egyébként 
összességében 1 millió 400 ezer 
forintot ítéltek oda a falunak.

Szekeres Arzén, a település 
polgármestere úgy fogalmazott, 
hogy a a helyi önkéntesek min
den elismerést és dicséretet 
megérdemelnek.

Épp ezért a november máso
dik felében esedékes közmeg
hallgatáson nyilvánosan is kö
szönetét mondanak az áldozat
kész tűzoltóknak.

Bátorban a közelmúltban vehették birtokukba az 
óvodások az intézmény udvarán felállított Játszóvárat”. Az 
új fajátékot a pályázaton nyert összegből és az önkormány
zat anyagi segítségével rendelhették meg, az ide járó 12 
gyermek legnagyobb örömére. Egyébként idén az épület 
külső és belső felújítására is ju to tt pénz. f o t ó : ö t v ö s  im r e

Karácsonyra kívül-belül megújul a bodonyi tájház

Szebb környezetben szőhetnek
B O D O N Y  -  A Hevesi Házi
ipari Szövetkezet helyi részle
gében mintegy huszonkét 
ügyes kezű asszony dolgozik 
rendszeresen. Az élő múze
umként ismert tájházat nem
régiben kezdték felújítani.

A tervek szerint kívül-belül 
megszépül az épület, s így a 
hagyományőrzők kényelme
sebb körülmények között dol
gozhatnak majd. A helyben ké
szült alkotások a múzeumi 
részlegben megtekinthetők s 
megvásárolhatók. A szövet
kezet elnökétől, Báder Mik
lósáétól megtudtuk, hogy a 
mátraderecskei részleg felújí
tását követően esett a válasz
tás a bodonyi műhely és mú-

Kívül-belül m egszépül a z  épület FOTÓ: ö t v ö s  im r e

zeum rendbetételére. Mivel a 
település gazdag szövő- és 
hímzőkultúrája napjainkban is 
tovább él, az itt tevékenykedő 
népi iparművészek és a tehet
séges alkotók munkáját is sze
retnék ezzel a gesztussal jel
képesen megköszönni.

Legkésőbb december vé
gére elkészülnek a munkála
tokkal, s karácsonyra már in
nen is vásárolhatnak ajándékot 
a tájházba látogatók.

Nyaranta az elképzelések 
szerint szövőtanfolyamok is 
indulhatnának majd, ameny- 
nyiben lesz érdeklődés.

A z asszonyok naponta a szövőszék mellé ülnek (b . k .)

Ahol még vadászik a kerecsensólyom, s ritka hollópárok költenek

Rejtett tartalékok a Tama-vidéken
B Ü K K S Z E N T E R Z S É B E T  -
Jó palócok lakják ezt a vidé
ket. Olyan emberek, akik mél
tán büszkék értékes történelmi 
tradícióikra, s ápolják is azo
kat. A falu jegyzője, Lövei 
László környezetvédelmi 
szakemberként pontosan 
tudja, micsoda tartalékokat 
rejt a Tarna-vidéki Tájvédelmi 
Körzet területén fekvő 1200 
lelkes falu és a hasonló adott
ságokkal rendelkező társköz
ségek. A község elöljárójával 
a kiaknázatlan lehetőségekről 
beszélgettünk nemrégiben.

-  Milyen természeti kincse
ket rejt a környék?

-  A  közelben található 
Nagykő és környékét 1978-ban 
nyilvánították védett területté. 
A Bükkszenterzsébet és Tarna- 
lelesz között 2-3 kilométerre 
található homokkőkopárok, a 
Nagykő, Ordaskő és a Kiskő 
nem mindennapi látványt 
nyújtanak.

Kevesen tudják, hogy a tér
ség gazdag védett állatokban, 
növényekben is. Errefelé nem 
ritka látvány a vadászó kere
csensólyom, s a türelmes ter
mészetbúvár szemtanúja lehet

a ritka hollópárok költésének 
is. Ha csapadékosra fordul az 
idő, az erdőjáró ember töme
gével gyűjtheti a legízletesebb 
gombaféléket. Mindezek a 
kincsek, s a szakértelemmel 
párosuló erdőgazdálkodás ki
apadhatatlan értékforrást je 
lenthet a térségnek.

-  A település felbecsülhetet
len értékei ellenére nem dús
kál anyagiakban. Milyen lehe
tőséget lát a fejlődésre?

-  A  gyarapodás és a fellen
dülés legnagyobb kerékkötője 
a helyi munkalehetőség hiá
nya, s az ebből következő nap
ról napra romló közbiztonság. 
Biztos vagyok abban, hogy a 
környékbeli öregedő települé
sek számára az egyetlen kitö
rési pont az idegenforgalom
ban rejlő lehetőségek kihasz
nálása. Ehhez részint a feltéte
lek is adottak. Gondolok itt a 
több generációnak épült kom
fortos családi házakra. Több
ségükből mára kirepültek a 
gyerekek, az idősödő szülők
nek pedig maradtak a kis- 
nyugdíjakból fizetendő magas 
fenntartási költségek. A falusi 
turizmus ezeknek a családok

nak egyfajta kiegészítő jöve
delmet jelentene.

-  Mindehhez megfelelő inf
rastrukturális háttérre és vál
lalkozó kedvre is szükség 
van...

-  Úgy gondolom, hogy a 
szennyvízberuházás megvaló
sítása elengedhetetlen. Nem
csak idegenforgalmi szem
pontból, hanem mert manap
ság a munkahelyteremtő vál
lalkozásoknál is alapvető kri
térium a közművek megléte. 
Fontosnak tartom jó minőségű 
kerékpárutak építését is.

-  A romló közbiztonság sem 
hangzik csábítóan a turisták 
számára...

-A m íg  az emberek azt ta
pasztalják, hogy értékeik nin
csenek biztonságban, hogy 
egyre szaporodnak a lopások, 
addig hiú ábránd az idegen- 
forgalmi fejlesztés. Némi re
ményt azonban itt is látok. A 
gyermekjóléti szolgálatok mű
ködésére gondolok. Ha szak
emberek megfelelő segítséget 
nyújtanak a rászoruló csalá
doknak, talán van remény a 
szemléletváltozásra.

(b a r ta )

S e g ít s é g  a  r á s z o r u ló k n a k . Ma
délelőtt 10 órakor ünnepélyes 
keretek között adják át a Péter
vására, Erdőkövesd, Váraszó, 
Ivád és Kisfüzes községek által 
közösen fenntartott és működ
tetett Családsegítő és Gyermek- 
jóléti Szolgálat és Nevelési Ta
nácsadó Intézményt. A  vendé
geket Pál László, Pétervására 
polgármestere köszönti, az in
tézményt dr. Balás István, a 
Heves Megyei Közigazgatási 
Hivatal vezetője adja át rendel
tetésének.

E z ü s té r m e s  c it e r á s o k . A vár
aszói hattagú citerazenekar 
szép sikert ért el az Egerben 
megrendezett Palócgálán. Az 
együttes produkcióját ezüst mi
nősítéssel jutalmazta ä zsűri. A 
faluban egyébként a zenei ha
gyományokat ápolandó, a kö
zelmúltban alakult meg a ti
zenöt tagú asszonykórus is, 
akik jövőre szintén szeretnének 
részt venni a megmérettetésen.

F o ly ta tó d ik  a  b ő r m ű v e s  
s z a k k ö r . A pétervásárai műve
lődési otthon kiscsoportos fog
lalkozásai közül sokan szívesen 
látogatták a bőrműves szakkört. 
Jó hír a kis kézműveseknek, 
hogy átmeneti szünet után újra 
indulnak a foglalkozások. A 
szokásokhoz híven pénteken
ként délután 3 órától kezdőd
nek a szakkörök.

V éradók köszöntése. A Vö
röskereszt pétervásárai alap
szervezete idén is szeretné 
megköszönni az önkéntes vér
adóknak az egész évben nyúj
tott önzetlen segítséget. No
vember 28-án a művelődési 
házban hangulatos műsorral és 
vacsorával várják a környék 
véradóit.

M e g ú ju l a  s p o r tu d v a r .  Heves
aranyoson az általános iskola 
melletti sportudvar felújítására 
750 ezer forint pályázati támo
gatást nyertek a sportminiszté
riumtól. A munkálatok már 
csak jövőre kezdődhetnek el, 
amikor a saját erőnek számító, 
hiányzó 1 millió 200 ezer forint 
is rendelkezésre áll majd.

M é g  m e g te k in th e tő .  A péter
vásárai művelődési házban még 
megtekinthető a Molnár László 
festményeiből megrendezett 
tárlat.
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KOS
(III. 21.-IV . 20.) 
T.:0690-230-401  

S zerelem : Kicsit 
el számította 
magát, és a „ne

velő célzatú ' megjegyzései túl sér
tőre sikeredtek, partnere meg is or
rolt érte. Csak olaj a tűzre, ha most 
még ön játssza a sértődöttet. H ivatás: 

A héten hivatalos levél érkezik, 
amely eléggé elveszi a kedvét a'to- 
vábbi munkától. Mielőbb alakítsa 
át terveit.

BIKA
(IV. 21.-V . 20.)
T .:0690-23(M 02  

S zerelem : A túl
zott gondosko
dás olykor már 

terhes lehet a másik fél számára. 
Adjon egy kis szabadságot partne
rének! Sokkal közelebb kerülnek 
egymáshoz, ha mindkettőjüknek 
van egy kis független magánélete. 
H ivatás: A hétre alighanem megint 
erejét meghaladó feladatra mond 
igent!

IKREK
(V. 21.-VI. 21.)
T.:0690-230-403  

S zerelem : Hajla
mos arra, hogy 
felületesen ke

zelje meg saját érzéseit is. Amiről 
most azt hiszi, futó kaland, bizony 
nem az lesz rövid idő múlva.
Hivatás: Hosszú távú tervei megva
lósulása nemcsak az ön elhatározá
sától függnek. Másoknak sokkal 
több a beleszólásuk, mint azt az 
első percben gondolja.

RÁK
iVI.22.-VII. 22.) 
T.:0690-230-404  

S zerelem : Az
egyedüllétet 
csak ideig-óráig 

képes eb  isülni. Szüksége van va
lakire, akiről gondoskodhat. Ha 
most éppen magányos, ez nem tart 
sokáig. Hamarosan itt az igazi! Hi

v atás: Sajnos, nem mindig csinálhat
juk azt, amihez kedvünk van. Örül
jön, hogy olyan feladattal bízzák 
meg, ami a hobbija.

OROSZLÁN
(VII. 23.—VIII.
23.)
T .:0690-230-405  

S zerelem : Hódító 
és hódítható 

ezekben a napokban. Ez még akkor 
is így van. ha hétfőn úgy érzi, va
lakiben akkorát csalódott, hogy rá 
se tud nézni a másik nem képvise
lőire. H ivatás: A rutinmunka idege
síti. ezért egyre halogatja. Alkotó 
tevékenységre vágyik, és főleg 
arra. hogy senki ne szóljon bele.

SZŰZ
(VIII.24.-IX.23.) 
T.:0690-230-406  

S zerelem : Ha
most nem úgy 
mennek a dol

gok. ahogyan szeretné, annak saját 
maga az. oka. Nem kellene mindig 
túlfeszítenie a húrt. Ne próbál
gassa, meddig bírja a partnere az 
állandó nyaggatást. H ivatás: Érde
mes volna fegyverszünetet kötni 
kollégáival, szüksége lesz ugyanis 
a segítségükre.

MERLEG
(IX. 24.-X . 23.)
T .:0690-230-407  

S zerelem : Szív
ügyekben bi
zonytalan. Ta

lán néni is kell ezen a héten eldön
tenie. mit -  pontosabban kit -  akar. 
A változtatás vágya és az újdon
ságtól való félelem egyszerre él a 
szívében.
H ivatás: Ez a hét a lazításé. Tegyen 
rendet régi ügyeiben és próbáljon 
meg pihenni!

SKORPIÓ
tX. 24.-XI. 22.) 
T.:0690-230-408  

S zerelem : Kifeje
zetten boldog
nak érzi magát. 

Pedig lakni ugyanolyan hétközna
pok köv etkeznek, mint eddig, csak 
új megvilágításban lát egy sor dol
got. Rádöbben, hogy hol a helye. 
H ivatás: Bár ez az esztendő nagyon 
fontos változásokat hozott a karri
erjében. még mindig nincs vége az 
átalakulásnak.

NYILAS
(XI.23.-XII.21.)
T .:0690-230-409  

S zerelem : Nem
kell rögtön a 
legrosszabbra 

gondolnia, ha a szomszédok ked
vezőtlen hírt hoznak tudomására a 
partneréről. Lehet, hogy csak az 
irigység beszél belőlük. Hivatás: 

Most ugyan a feje fölött dőlnek el a 
dolgok, anélkül, hogy beleszólása 
lehetne, de ez nagyon bosszantja. 
A végeredmény jó  iesz.

BAK
(XII. 22-1. 19.)
T.:0690-230-410  

S zerelem : Bár
vonzónak tartja 
az egyik kollé

gáját. mert önnél jóval energiku
sá b a  de hosszú távon nehezen 
tudna kijönni vele. Ne keseregjen 
hát, ha kosarat kap. H ivatás: Szerve
zőkészsége kiváló, a héten mégis 
ez az a terület, ahol rengeteg bosz- 
szúság és kudarc érheti. Legyen 
körültekintőbb!

VÍZÖNTŐ
(I. 20.—II. 20.)
T.:0690-230-411  

S zerelem : Anyagi 
gondok árnyé
kolják be a ma

gánéletet. Bár nehéz elválasztani a 
szerelmet a hétköznapoktól, azért 
próbálja megkímélni partnerét a 
saját problémáitól.
H ivatás: Nem kell mindent egy na
pon megoldania. A kapkodásból 
származó hibák teljesen áthúzhat
ják számításait.

HA LAK
(II. 21.-III. 20.)
T.:0690-230-412  

Szerelem : Új ér
zés keríti ha
talmába. A ba

rátságnak induló ismeretség akár 
mindem elsöprő szerelemmé vál
hat. De az is lehet, hogy olyan 
mély barátság alakul ki, amely a 
házasság kötelékeinél is erősebb. 
H ivatás: Valaki a háttérből kedvező 
helyzetet teremt az ön számára. Él
jen  vele!

I J ' . c J 'w C  .c


