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A Heves Megyei Közgyűlés idén is a Heves megyéért kitüntető díjjal ismerte el azokat, akik az
oktatás, a gazdaság, a kultúra, az egészségügy, a sport és a civil szféra, a közélet, valamint a
megye épített és természeti környezetének védelme és megóvása területén kiemelkedő
színvonalú munkájukkal hozzájárultak megyénk jó hírnevének öregbítéséhez.

Heves Megye Közgyűlése 2016. június 24-én, zárt ülésen döntött a díjazottakról, akik október
5-én, a megyeháza Barkóczy termében Szabó Róberttől, a Heves Megyei Közgyűlés elnökétől,
valamint Tóth Csabától és Dr. Bényi Szabolcs Tamástól, a Heves Megyei Közgyűlés
alelnökeitől vehették át a kitüntetéseket.

Elismerésben részesült Maksa Henrietta táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes táncosa,
Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, Sándor Tamás
sajtkészítő mester, Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora, valamint a Tobán
Hagyományőrző Népművészeti Egyesület.
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Méltatások

Maksa Henrietta

Maksa Henrietta 1985.08.18-án született Hatvanban. Születésétől kezdve Ecséden él.
Szüleinek köszönhetően már óvodás korától elsajátította a néptánc kezdő lépéseit. Gimnáziumi
tanulmányai alatt a gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttesben tanulta a különböző néptánc
koreográfiákat, stílusokat. Az egri Eszterházy Károly Főiskola történelem-művelődésszervező
szakán 2008-ban diplomázott. Főiskolás évei alatt már felvételt nyert a Magyar Táncművészeti
Főiskola táncos-és próbavezető szakára, ahol a mesterfokot is elvégezte. Az igazi szerelmet
számára a néptánc művészi tolmácsolása jelenti. Hitvallásának Kodály Zoltán tanítását tekinti:
„Amit tudsz, nagy érték, az ősök hagyománya, a magad lelke igaz kifejezése. Becsüld meg,
erősödj benne, mert ha többre akarsz menni, csak erre építhetsz.”

Munkáját a maximalizmus jellemzi. 2008-ban a Vajdasági Szólótáncversenyen 2. helyezést ért
el. 2009 januárjától hivatásos táncos, táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes táncosa. A
népi kultúra közvetítése fontos szerepet tölt be az életében. Jelentős gyűjtőmunkát végzett és
végez annak érdekében, hogy elődeink kultúrkincse fennmaradjon. Közel 10 éve jár Erdélybe,
de elsősorban a helyi kultúra, faluja, Ecséd táncélete, táncszokásai érdeklik. Több éve gyűjti,
kutatja Ecséd táncos múltját. Ennek az eredménye volt az Ecséd táncélete című dolgozat
megírása, s az ecsédi gyalogos és sergős bemutatása, amiért a Népművészet Ifjú Mestere
kitüntetésben részesült. 2013-ben Nemes Szilvia Imágó Tánc Társulásának a tagja lett s
Kórkép című koreográfiájával a Szolnoki Néptáncfesztiválon Koreográfusi I. díjat nyert.

2013-ban, a Martin György Alapítvány pályázatán harmadik helyezést ért el. 2015 tavaszán a
Folkpédia oldal elindításával sikerült megvalósítani egy olyan álmot, mellyel a néptánc,
népzene, népi hagyományok szélesebb körben is eljutnak az emberekhez. 2015-ben Junior
Prima díjatt kapott Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában.

Biros Péter

2/6

Heves megyéért díj a kiemelkedő munkáért
Wednesday, 05 October 2016 17:05

Biros Péter 14 éves korában lett vízilabdázó, 1997-ben mutatkozott be a válogatottban.
Ugyanebben az évben az UTE-hoz igazolt. Csapatával 1998-ban negyeddöntős, 1999-ben
LEN-kupa győztes lett. Szintén 1999-ben, a firenzei Eb-n aranyérmes lett. Biros a döntőben
klasszis teljesítményt nyújtva 5 gólt szerzett. Ugyanebben az évben, a Világ kupán, Sydneyben
is első lett. A 2000-es olimpián az aranyérmet szerzett magyar csapat tagja volt, amely elnyerte
az év magyar csapata címet is. 2001 decemberében megválasztották az év vízilabdázójának.
2004-ben klubjával magyar bajnok és Euroliga, valamint európai Szuperkupa győztes lett. A
válogatottal világligát és olimpiát nyert. 2005-ben ismét bajnoki címet szerzett. A montreali
világbajnokságon a válogatott második helyen zárt. Biros Pétert beválasztották a vb All
Star-csapatába. Az augusztusi Világliga-döntőben szintén ezüstérmes lett. Az évet a Honvéd
magyar Szuperkupa győzelmével és harmadik év pólósa címével zárta. A következő évben
sérülése miatt több hónapos kihagyásra kényszerült. A Domino magyar bajnok és kupagyőztes
lett, az Euroligában a negyeddöntőig jutott. A válogatottal egy Európa-bajnoki és egy világ kupa
ezüstöt szerzett. 2007 az ezüstök éve lett a vízilabdázó számára. Második lett a bajnokságban,
a vb-n és a világligában. A 2007–2008-as szezontól az Eger játékosa lett. Új csapatával az év
végén magyar kupa-győztes lett. A következő évben ismét bajnoki ezüstérmes és magyar
kupa-győztes lett. A válogatottal harmadszor is olimpiai bajnok lett és bekerült a torna All Star
csapatába. Az Eb-n pedig bronzérmet szerzett és a legértékesebb játékosnak választották. Az
év végén a tagországok szavazata alapján elnyerte a LEN Az év európai vízilabdázója címét,
majd pedig a Swimming World Magazine választotta a szezon legjobbjának. 2009-ben ötödik
volt a világbajnokságon. 2010-ben a FINA az évtized második legjobb játékosának választotta.
Az Európa-bajnokságon negyedik helyen végzett. 2011-ben öt év után nyert ismét magyar
bajnokságot. A sanghaji vb-n negyedik helyezést szerzett. Az év végén ötödik alkalommal
választották a legjobb hazai játékosnak. 2012-ben bronzérmes volt az Európa-bajnokságon,
ötödik az olimpián, utóbbi megnyitóján ő vihette a magyar zászlót. 2016 januárjában, 39 évesen
döntött úgy, hogy befejezi játékos pályafutását és a következő szezontól az Eger női
csapatának vezető edzője lesz. Munkáját a jelenlegi első számú tréner, Kelemen Attila segíti
majd.

Sándor Tamás

Sándor Tamás 2005 óta kitűnő minőségben, hozzáértéssel, szeretettel készíti a sajtjait a
Mónosbélben található sajtmanufaktúrában. Magyar, tradicionális termékei saját termelésű
kecsketejből, rendszeresen ellenőrzött hegyvidéki tehéntejből készülnek, melyre a
bükk-hegység északi mikro flórája, a karakteres egyedi íz világú legelők jellemzőek, melyek
tökéletesen alkalmasak sajtkészítésre. A fűszer- és gyógynövényekben is gazdag bükki legelők
aromáját őrző tejből, erdélyi tradíción alapuló, de az itteni viszonyokhoz alkalmazkodó,
évtizedeken keresztül fejlesztett, saját technológiával készült Bükki sajtok a Bükk-hegység ízeit
jelenítik meg, képviselik a térségben és az országban egyaránt.
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Az országban egyre több helyen lehet hozzájutni ezekhez a sajtokhoz. Sándor Tamás nem
csak készíti a sajtokat, de a magyar sajtkultúra felvirágoztatását is a szívügyének érzi.
Rendszeresen szervez tanfolyamokat, sajtkurzusokat, ezzel is gazdagítva és népszerűsítve a
Bükk-hegység és Heves megye gasztrokultúráját.

Dr. Liptai Kálmán

Dr. Liptai Kálmán 1961. október 14-én született Egerben. 1976 és 1980 között az egri Gárdonyi
Géza Gimnázium fizika szakos hallgatója volt. 1986-ban a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetemen matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát szerzett, majd
1997-ben, summa cum laude minősítéssel, doktori címet kapott. Az Eszterházy Károly
Főiskolán 1987-ben kezdett oktatni. Számos tudományos munka köthető a nevéhez, s több
külföldi tanulmányúton tartott szakmai előadást. Aktív szereplője a tudományos közéletnek:
2004-től a Bolyai János Matematikai Társulat Heves megyei tagozatának elnöke. Oktatóként az
analízis, valószínűség-számítás, gazdasági számítások matematikai alapjai, kriptográfia,
komputer algebra tárgyak oktatása tartoznak a szakterületei közé. Munkáját precizitás,
kimagasló és példaértékű elhivatottság, a kollégáival és diákjaival szemben mutatott tisztelete
és szeretete jellemzi.

Dr. Liptai Kálmán 2013. július 1-jén lett az Eszterházy Károly Főiskola rektora. Vallja, hogy az
oktatásban olyan hidakra van szükség, melyek összekötnek intézményeket, embereket és
országokat. Ennek szellemében, munkája során személyesen is sokat tett azért, hogy az általa
irányított főiskola céljai, eredményei határainkon túl is hangot kapjanak, s hogy Eger igazi
egyetemi várossá nője ki magát. A kollégáival közösen végzett, az egyetemmé válás érdekében
lefektetett munka 2015 decemberében meghozta gyümölcsét. Az Országgyűlés módosította az
oktatási törvényt, és kimondta, hogy a Károly Róbert Főiskolával és a Szent István Egyetem
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karával közösen, 2016. július 1-től alkalmazott
tudományok egyetemévé válhat az EKF, s ezzel egy több évszázados törekvés valósult meg a
megyeszékhelyen.

Dr. Liptai Kálmán munkásságát több alkalommal is elismerték már, 2004-ben Eszterházy Károly
Emlékérmet érdemelt, 2008-ban pedig megkapta a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet. Az
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oktatás terén elért kiváló eredményei és pályafutása mellett szerénysége és alázata is
tiszteletre méltó.

Tobán Hagyományőrző Népművészeti Egyesület

Az egyesület a helyi népi hagyományok és népi kultúra megőrzése, ápolása céljából alakult
2002-ben. Tevékenysége a népi hagyományok, szokások felkutatásával és összegyűjtésével
indult, amelynek eredményeként jött létre a 40 főt magában foglaló hagyományőrző gyermek-,
ifjúsági- és felnőtt tánccsoport. Repertoárjukban szerepelnek a történeti Magyarország
jellegzetes tájegységeinek táncaiból álló színpadi koreográfiák: dunántúli, szatmári, mezőségi,
széki, rimóci táncok koreográfiája. Az Egyesület feldolgozta a „Szihalmi lakodalmas” témakörét,
és ebből egész estét betöltő koreográfiát sajátított el, amely a hagyományos lakodalmak ma
már nem létező bemutatásával, a lakodalmas ételek feltálalásával, eredeti vőfélyszövegek
beiktatásával, népviseletbe öltözött lakodalmi résztvevőkkel egyedi és autentikus élményt nyújt.
A Szihalmi Kemencés Gasztronómiai, a Magyarság Nép Kultúráját bemutató fesztivál egyik fő
turisztikai attrakciója a Hagyományőrző Lakodalom. Évi 25-30 alkalommal bemutatott folklór
előadások a helyi kistérségi és megyei civil közélet meghatározó szereplőjévé tették őket. Az
egyesület szoros kapcsolatot ápol a határon túli magyarság néptánccsoportjaival,
együttműködési megállapodás alapján kapcsolatot létesített a Füleki RAKONCA Egyesülettel.
Az egyesület közreműködésével jelent meg 2007-ben „SZIHALOM ANNO Fejezetek a falu
múltjából” címmel falutörténeti monográfia, 2010. évben pedig a „Lakodalomtól a lakodalmasig”
elnevezésű kiadvány, amely a Szihalmi lakodalom történetét, viselet hagyományait, étkezésiés ajándékozási szokásait mutatja be. Az együttes tagjai között kiemelkedő egyéniségeket
tisztelhetünk, akik fontos szerepet töltenek be Heves megye folklór életében, a térségi
néphagyomány ápolásában és továbbéltetésében.

A díjátadót követően a közgyűlés, napirendjei között, elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat
2016. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a Heves Megyei Vállalkozás- és
Területfejlesztési Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatót, valamint a Heves megye
gazdasági helyzetét bemutató tájékoztatót, melyet a Heves Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara állított össze. A testület megtárgyalta a Heves Megye Integrált Területi Programja
(2014-2020) dokumentum módosítására irányuló sürgősségi indítványt, és a Széchenyi
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Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának munkájáról szóló tájékoztatót
is.

A megyei közgyűlés végén a grémium zárt ülésen döntött a Dr. Jakab István Emlékgyűrű
adományozásáról.

2016. október 5.

hevesmegye.hu

Fotó: Nemes Róbert
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