
Már jól látható, hogy hol fog elhelyezkedni a hatvani futó-
pálya a Zagyva-ligetben, elkezdték a kialakítását. A tervek 
szerint 1017 méter hosszú és 1,2 méter széles lesz, valamint 
öntött gumiborítást kap. A futópálya a tervek szerint számos 
közösségi futás és sportnap helyszíne lesz, és még idén bir-
tokba vehetik a futni vágyó hatvaniak.

Már elkezdődött a 
futópálya építése a 
Zagyva-ligetben. 

Az ott található kültéri fit-
neszpark nagy népszerűségnek 
örvend, ezért ezt a sportolásra 
alkalmas területet bővítik most 
futópályával.   – Sok megke-
resés érkezett felénk, hogy jó 
lenne egy futópálya, hiszen 
jelenleg csak a kerékpárutak és 
járdák állnak a futók rendelke-
zésére. Éppen ezért pályáztunk 
az Országos Futópálya-építési 
Programra az Aktív Magyaror-
szágért Program keretén belül, 
amivel nyertünk is – fejtette ki 
Lestyán Balázs alpolgármester. 
Hozzátette: a helyi aktív sport-
élet is indokolta a beruházást. 
– Hatvanban nagyon népszerű 
a futás, mint szabadidős tevé-
kenység. Kiemelném a Fut 60 
csapatát, akik aktív szereplői a 
hatvani a sportéletnek. Emel-
lett számos városi rendezvény 
is eköré a sport köré épül, így 

például a futófesztivál vagy a 
félmaraton is – fűzte hozzá az 
alpolgármester.

Már jól láthatóan körvona-
lazódik a futópálya formája. A 
Grassalkovich út felőli oldalon 
indul majd, elhalad a játszótér 
mellett, majd a Kastélykerti 
lakótelep mögötti ligetes ré-
szen megfordulva visszatér a 
kiindulási ponthoz. A pálya 
1017 méter hosszú és 1,2 mé-
ter széles lesz, valamint öntött 
gumiborítást kap. A futópálya 
a tervek szerint számos közös-
ségi futás és sportnap helyszíne 
lesz, és még idén birtokba ve-
hetik a futni vágyó hatvaniak.

Csordás Judit
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Elkezdődött a hatvani 
futópálya kialakítása

Novák Katalin köztársasági elnök 
a Magyar Érdemrend lovagke-
resztje kitüntetést adományozta 
Szinyei Andrásnak. Pintér Sándor 
belügyminiszter adta át az elisme-
rést, amelyet Hatvan értékeinek 
feltárásáért és megőrzéséért, vala-
mint a helyi közéletben több évti-
zeden át végzett tevékenységéért 
kapott.

A Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztje kitüntetésben 
részesült Szinyei András, 

Hatvan alpolgármestere. Az elisme-
rést Pintér Sándor belügyminiszter 
adta át Novák Katalin köztársasági 
elnök nevében.

Az átadóünnepséget augusztus 
18-án rendezték meg a Belügy-
minisztériumban. Laudációjában 
ismertették életútját. Elhangzott, 

hogy iskolai tanulmányait Salgótar-
jánban kezdte, később a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen szer-
zett agrármérnöki oklevelet, majd 

szarvasmarha-tenyésztő szakmér-
nöki diplomát, a Miskolci Egyete-
men pedig területfejlesztési poszt-
graduális diplomát.

Kiemelték politikai pályafutá-
sát, miszerint 1990-ben a Keresz-
ténydemokrata Néppárt (KDNP), 
1994-ben pedig a KDNP-MDF-
FKGP jelöltjeként választották 
meg polgármesternek. Ezt köve-
tően 1998-ban a FIDESZ megyei 
listáján országgyűlési képviselő lett. 
1998-2002 között az Európai In-
tegrációs Ügyek Bizottságának tag-
ja, 2002-ben pedig beválasztották az 
Önkormányzati és Rendészeti Bi-
zottságba is. Az Interparlamentális 
Unió lengyel baráti tagozatának az 
alelnöki posztját is betöltötte. Kép-
viselőként részt vett a strasbourgi 
Európa Tanács munkájában. 2002-
ben és 2006-ban megválasztották a 
Hatvan városi önkormányzat tagjá-
nak, valamint a Heves Megyei köz-
gyűlés tagja volt 2002-2006 között. 
2010-től Hatvan Város Önkor-

mányzatának alpolgármestere. A 
Heves megyei KDNP választmányi 
tagja a mai napig.

Nevéhez köthető az ipari park 
létrehozása Hatvanban, ő kötötte az 
első szerződéseket a Robert Bosch 
Elektronika Gyártó Kft. és a LKH 
LEONI Kábelgyár Hungária Kft. 
cégeivel, mely megalapozta a város 
robbanásszerű fejlődését. Szinyei 
András kezdeményezte a Hatvan 
Expot is, amely nagy hatással volt a 
város életére a '90-es években. Szin-
tén az ő nevéhez fűződik az ered-
ményes testvérvárosi kapcsolatok 
kialakítása, ez a mai napig szívügye.

A Magyar Érdemrend lovagke-
resztjét Hatvan értékeinek feltárá-
sáért és megőrzéséért, valamint a 
helyi közéletben több évtizeden át 
végzett tevékenységéért kapta.

Csordás Judit

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével 
tüntették ki Szinyei Andrást



Százéves születésnapját 
ünnepelték Hegedűs Ist-
vánné Margit néninek a 
Szent Erzsébet Idősek Ott-
honában. Horváth Richárd 
polgármester is felköszön-
tötte a kerek évforduló al-
kalmából.

Születésnapi összejöve-
telt szerveztek a Szent 
Erzsébet Idősek Ott-

honában. Az egyik lakójuk, 
Hegedűs Istvánné ugyanis 
századik születésnapját ün-
nepelte. A kerek évfordulón 
Horváth Richárd polgár-
mester, az otthon lakói és 
dolgozói, valamint Margit 
néni lánya is felköszöntötték 
a szülinapost.

Margit néni Budapesten és 
Hatvanban is élt, két gyer-
meke, négy unokája és hét 

dédunokája született. Élete 
során meghatározó volt a 
sport, nagy szerelme volt a 
magasugrás.

Andrási Monika intéz-
ményvezető elmondta, ritkán 
köszönthetnek ilyen idős la-
kót, nagy öröm számukra is 
a századik születésnap. Hoz-
zátette: Manci néni jó egész-
ségnek örvend, és mindig azt 
mondja, hogy az egész életét 
csodálatosnak tartja.

Krizsán Zoltán plébános is 
felköszöntötte az ünnepeltet, 
kiemelte, hogy a Szentírás 
szerint Isten ajándéka, kü-
lönleges áldása a hosszú élet, 
amelyben benne van minden, 
öröm és bánat is. Margit néni 
100 évéért hálát kell adni a 
Jóistennek és megköszönni 
ezt az ajándékát.

Csordás Judit
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Különleges alkalomból 
gyűltek össze a Naplemente 
Nyugdíjas Klub tagjai a Ko-
rona Étteremben. A klub 
fennállásának 35. évfordu-
lóját ünnepelték. Emellett 
idén is köszöntötték a szü-
letés- és névnapos tagjaikat.

Több éve hagyomány, 
hogy a nyár folya-
mán a Naplemente 

Nyugdíjas Klub megrendezi 
a Mindenki születésnapjára 
keresztelt eseményét, amely 
már idén a klub új elnöke, 
Lendvay Éva Anna szer-
vezésében zajlott. A prog-
ramon Horváth Richárd 
polgármester is köszöntötte 
a klub tagjait. – Szerencsés 
helyzetben vannak, hiszen 
már sok éve egy összetartó 
baráti társaság tagjai lehet-
nek. 35 év alatt sokat formá-
lódódott a csoport, azonban 
Sánta Gyula bácsi, a klub 
egykori elnökének tanításai 
még mindig megalapozzák 
a közösség életét. Sokat kö-
szönhetünk neki és sosem 
feledjük – emelte ki.

Szabó Zsolt országgyűlé-
si képviselő is köszöntötte a 
nyugdíjasokat, beszédében 
egymás és az élet megbecsü-
lésére hívta fel a figyelmet. A 
klub elnöke ismertette a kö-
zösség eddigi tevékenységét. 
A Naplemente Nyugdíjas 
klub 1987-ben alakult, azóta 
pedig töretlen lelkesedéssel 
élik mindennapjaikat. Éves 
munkatervvel rendelkeznek, 
így a klubtagok is folyama-
tosan nyomon követhetik az 
aktuális programokat. Ösz-
szejövetelre pedig mindig 
van indok. Farsangi mulatsá-
gok, szüreti felvonulások, ak-
tív kirándulások közül válo-

gathatnak a nyugdíjasok. Az 
idei évben részt vettek kár-
tya versenyen, locsolóbálon, 
különböző ismeretterjesztő 
előadásokon, illetve számos 
kiránduláson is.

Lendvay Éva Anna el-
mondta: megtiszteltetés szá-
mára, hogy megbízták a klub 
vezetésével. – Szeretném, ha 
több közös programot szer-
veznénk a városban működő 

nyugdíjas klubokkal közö-
sen, illetve terveim között 
szerepel a sport és a moz-

gás népszerűsítése, hiszen 
fontos, hogy megőrizzük az 
egészségünket. Bízom ben-
ne, hogy a jövőben is szá-
mos jó hangulatú eseményt 
hozhatunk létre – mondta a 
Naplemente Nyugdíjas Klub 
elnöke.

Hozzátette: nagy büszke-
ség egy spontán szervező-
dött civil közösség életében, 
hogy 35 éven át fennmaradt, 
sok generáció váltotta az 
alapítókat, azonban szellemi 
örökségüket folytatják.

A programon fellépett a 
klub kultúrcsoportja is, akik 
dalokkal és versekkel lepték 
meg a közönséget. Továbbá 
a hagyományokhoz híven 
ajándékkal köszöntötték 
azokat a klubtagokat, akik 
idén töltik be a hetvenedik, 
hetvenötödik, nyolcvanadik 
és nyolcvanötödik életévü-
ket.

Rimán Alexandra

Századik születésnapját 
ünnepelte Hegedűs Istvánné

Segítség az első 
becsengetés előtt
Iskolatáska akciót szervezett a Hatvani Karitatív Összefo-
gás a hátrányos helyzetű családok gyermekei részére. A börze 
keretében írószerek, hátitáskák, tolltartók és gyermekruhák 
közül válogathattak az érdeklődők.  

Hamarosan kezdődik 
az iskola, a legtöbb 
családban ilyenkor 

minden a gyerekek tanszerei-
nek beszerzéséről szól. A Hat-
vani Karitatív Összefogás idén 
a hátrányos helyzetű családok 
iskolakezdését is szeretné tá-
mogatni, így iskolatáska akciót 
szerveztek. A Grassalkovich 
Művelődési Házban tolltar-
tók, ceruzák, festékek, füzetek 
és játékok közül válogathattak 
az érdeklődők, illetve számos 
újszerű hátitáska is felajánlásra 
került. 

Nagyné Siraky Szilvia, a 
Hatvani Karitatív Összefogás 
tagja elmondta, hogy a börze 
meghirdetése után, rengeteg 
ember jelezte segítő szándékat, 
sokan ajánlották fel a már nem 
használt tanszereiket, táskáikat. 
– Hálásak vagyunk azoknak az 
önkénteseknek és intézmény-
vezetőknek, akik segítettek 
összegyűjteni a felajánlásokat. 
Több mint 100 táskát kaptunk, 
a kiválasztott darabokat pedig a 
rászoruló családok ingyenesen 
vihették el. Öröm látni, hogy 
a feleslegessé vált tanszerek 

másoknak mekkora segítséget 
jelentenek – emelte ki.

Molnár Gabriella kifejtette: 
számára nagy segítség az is-
kolatáska akció, ugyanis négy 
gyermeke közül, már három 
iskolába jár. – Folyamatosan 
drágulnak a tanszerek, így az 
iskolakezdés is egyre meg-
terhelőbb a család számára. 
Rengeteg füzetre és írószerre 
van szükségünk, ráadásul az év 
folyamán ezeket folyamatosan 
pótolni kell. Örülök, hogy a 
börzén találtunk hátitáskát, ce-
ruzákat és tollakat is, hiszen így 
legalább már ezek megvannak 
– részletezte.

A Hatvani Karitatív Össze-
fogás tagjai a jövőben is azon 
dolgoznak, hogy támogassák a 
nehéz sorsú embereket és meg-
könnyítsék a mindennapjaikat.

Rimán Alexandra

Több százmilliós teher a városnak a 
rezsiár-emelkedés-erről beszélt Hor-
váth Richárd lapunknak. A polgármester 
azt mondta: a szigorú gazdálkodásnak 
köszönhető, hogy még mindig tartható-
ak a beruházások és a megszokott szol-
gáltatások Hatvanban. A városvezető 
úgy fogalmazott: az állampolgárokat is 
hatalmas mértékben sújtják az áremel-
kedések, éppen ezért minden eddiginél 
nagyobb szükség van a segítségnyújtásra 
és a törődésre.  

Jelentősen emelkednek az energiaárak, 
ősztől ez hogyan érinti az önkormányza-
tot és a városi közintézményeket?

Az elmúlt két évben sorra szembesül-
nünk kellett azokkal a plusz terhekkel, 
amelyek a várost sújtják. A rezsiárak hir-
telen, nagymértékű emelése egy újabb 
nehéz kihívás. Az első közbeszerzéseink a 
földgázra vonatkoztak. A számok valóban 
drasztikusak. A Polgármesteri Hivatal és a 
Brunszvik Teréz Óvoda éves várható gáz-
számlája 5 millió forintról 35 millió forint-
ra ugrik. Eddig a teljes éves költségünk, az 
ovikra, kulturális és szociális intézmények-
re valamint a hivatalra vonatkozóan volt 
33,5 millió forint. Látszik, hogy ebből a 
csomagból, csak két intézmény fűtése töb-
be kerül majd. A teljes összegről még csak 
becsléseink vannak, ez valószínűleg meg-
közelíti majd a 230 millió forintot. Ez-
után következnek még a villamosenergia 
beszerzések, itt is jelentős többletköltségre 
számítunk. 

Lesznek emiatt olyan intézkedések, ame-
lyek a spórolást szolgálják?

Egyelőre tapasztalatokat kell gyűjte-
nünk a megváltozott helyzetről. Nem 
olyan egyszerű ezekben az intézmények-
ben takarékoskodni a rezsiköltségekkel. 
Az óvodákban nem tekerhetjük le a fűtést 
és eszünkbe sem jutna, a többi intézmény 
sem pazarolt eddig, csak a megszokott 
módon működött. A rezsiteher ugyanak-
kor elképesztően megnő, amit kezelnünk 
kell. Elsőként, ha fogalmazhatok így ma-
gunkon kezdjük a takarékoskodást. A Pol-
gármesteri Hivatal egyik épületrészét le-
zárjuk a téli hónapokra és ott nem fűtünk. 

Arról már korábban is beszélt, hogy a vá-
rosi büdzséből minden eddiginél több adót 
kellett befizetni, ehhez még kapcsolódott egy 
nehéz gazdasági helyzet, emelkedő árak, most 
pedig az elszálló rezsiköltségek. Ki tudják-e 
ezt gazdálkodni?

Az élet egyre többet kíván, sokasodnak a 
plusz költségek. Mindig szigorú és átgon-
dolt gazdálkodást követtünk. Ennek kö-
szönhetően folyamatosan képeztünk tar-
talékokat, most részben ezeket szabadítjuk 
fel. A környezet jelenleg kiszámíthatatlan, 
ehhez alkalmazkodnunk kell. Emberfeletti 
munka az, hogy az egyre emelkedő költ-
ségek mellett tudunk projekteket meg-
valósítani és plusz forrásokat hozzátenni 
a beruházásainkhoz illetve a szolgáltatá-
sokhoz. A város ilyen körülmények között 
is fejlődik, kitartunk és folytatjuk a meg-
kezdett munkát, amely eddig is átsegített 
minket a nehézségeken. Arra esküdtem 
fel, hogy mindig Hatvan és a hatvaniak 
javát szolgálom a legjobb tudásom szerint, 

ettől akkor sem térek el, ha sokszor meg-
oldhatatlannak tűnő kihívásokat sodornak 
elém a hétköznapok.

A beruházások a városban hogyan halad-
nak?

A Zöld város projekt a terveknek meg-
felelően halad, a kivitelező biztosított 
minket arról, hogy határidőre végzünk. 
Egy csodás, zöld, nyitott tér jön létre a hi-
vatal épülete körül, már várom, hogy hasz-
náljuk. A futópálya kialakítása is elkezdő-
dött a Zagyva-ligetben. A DALI hivatalos 
átadóját szeptember végére tervezzük. A 
megújult épület már eddig is többet adott, 
mint amire szántuk, hiszen az újhatvani 
egészségház felújítása alatt itt rendeltek 
orvosaink. Ezután visszarendeztük az ere-
deti állapotot és azóta már a civilek rész-
ben birtokba vették. A sportcsarnokunk 
is végre megkezdi a működést. Szeptem-
bertől már várjuk azokat a csoportokat, 
egyesületeket, akik használni szeretnék a 
létesítményt. Kemény és rögös út veze-
tett idáig, de a kollégáimnak hála sikerült 
túljutnunk a sportcsarnok körül kialakult 
méltatlan helyzeten. A Közösségi Költ-
ségvetés 2022, hatvaniak által megszava-
zott projektjeivel is haladunk. Mindegyik 
beruházást már elkezdtük, az okospad va-
lósult meg elsőként.

Említette, hogy a városi költségvetést is 
megviselik az emelkedő árak és az adóteher. 
Az állampolgárok terhei is jelentősen emel-
kednek. Az önkormányzat erre hogyan re-
agál?

Ebben a nehéz időszakban minden 
eddiginél nagyobb szükség van a segít-
ségnyújtásra. Hatalmas teher, ami most 
az állampolgárokra nehezedik. Sajnos 
egy önkormányzatnak nincsenek olyan 
eszközei, amellyel ezt a válságot teljes 
egészében lehet kezelni, de ahol lehet 
igyekszünk enyhíteni. A tűzijátékot nem 
tartottuk meg augusztus huszadikán, 
helyette egy energetikai szolgáltató pon-
tot nyitunk, amely segít a hatvaniaknak, 
hogyan csökkentsék a rezsiköltségeiket. 
Idén újra megtartjuk a kedvezményes 
terményvásárt. A burgonyát, almát és 
hagymát tartalmazó csomaghoz tovább-
ra is mindössze 500 forintért juthatnak 
hozzá az érintettek. A jelenlegi élelmi-

szerárak mellett ezért a mennyiségért 
akár a húszszorosát elkérhetik egy piacon. 
Minden évben tűzifával segítjük azokat 
a családokat, akiknek gondot okoz a téli 
tüzelő megvásárlása. Idén erre 5,3 millió 
forintot költünk, fél millió forinttal töb-
bet mint tavaly. A rászorulók lakhatáshoz 
kapcsolódó települési támogatást és lak-
bértámogatást is igényelhetnek. Valamint 
novemberig lehet kérni a nyugdíjasoknak, 
családosoknak és az első osztályos gyer-
mekeknek járó támogatásokat. A Hatvani 
Karitatív Összefogással pedig igyekszünk 
megmozdítani és aktivizálni azokat a civil 
csatornákat, amelyekkel bővíthetjük a se-
gítségnyújtást a városban. Ennek köszön-
hetően valósulnak meg az ételosztások 
vagy nemrégiben a rászoruló családoknak 
szervezett iskolatáska börze az iskolakez-
dés előtt. Mi, hatvaniak törődünk egy-
mással, és ez lehet az egyik legfontosabb 
feltétele, hogy átvészeljük ezt a nehéz 
időszakot. Büszke vagyok rá, hogy a mi 
közösségünk ezt megértette és képesek 
vagyunk egymás felé fordulni.

Újra erőteljesen lehet érezni a bűzt a vá-
rosban, volt is emiatt egy megmozdulás Lő-
rinciben, a helyiek az egyik közelben lévő 
veszélyeshulladék tárolásával foglalkozó céget 
okolják, a hatóságok azonban láthatóan nem 
lépnek fel határozottan.

Évek óta küzdünk a bűz ellen, a ható-
ságok mégis hagyják ezt a méltatlan, elvi-
selhetetlen állapotot. Hatvanban már szel-
lőztetni sem lehet, én sem tudom kinyitni 
az ablakomat, ha mégis, a bűzre ébredek 
reggel. Fordultunk már a kormányhiva-
talhoz, államtitkárságokhoz, bírósághoz, 
gyűjtöttünk aláírást, szagnaplót vezetünk, 
tiltakoztunk. Az eljárásoknak eredménye 
nincs, csak bűz és fekete massza.

Miért nem határozzák meg már hosszú 
évek óta a bűz forrását a hatóságok? Miért 
nem végeznek fúrásokat, hogy a talajban 
már megjelent-e ez a szennyező anyag? 
Miért hagyták figyelmen kívül, amikor je-
leztük, hogy a helyi építési szabályzatunk-
kal ellentétes a cég működése? Miért vonja 
vissza az egyik kormányhivatal azt a bün-
tetést, amelyet egy másik kirótt korábban a 
cégre? Ez csak néhány kérdés, amire nem 
kapunk válaszokat. Folytatjuk a küzdelmet 
a bűz ellen. Elég volt! 

Horváth Richárd: most 
az áremelkedésekkel 
kell megküzdenünk

35 éves lett a Naplemente Nyugdíjas Klub

Kedvezőtlenek voltak a feltételek a gazdák számára. Nem-
csak az aszály miatt, de a gazdasági helyzet következtében 
is kénytelenek voltak áremelésre a termelők. A drágulás 
ellenére az önkormányzati kedvezményes terményvásáron 
változatlan áron - 500 forintért - lehet majd hozzájutni 
a csomagokhoz az érintetteknek Hatvanban. Az akció a 
tervezetthez képest csaknem a duplájába kerül, de a pol-
gármester szerint az egyre nehezedő gazdasági helyzetben 
minden eddiginél fontosabb a segítségnyújtás.

Jelenleg átlagosan 350 Ft 
egy kg burgonya a bel-
városi zöldségpiacon. A 

szakemberek szerint a magas 
áremelkedés egyik kiváltó 
oka a kedvezőtlen időjárás. 
Langó Éva, aki a piacon ér-
tékesíti saját terményeit azt 
mondja, hogy gazdaságának 
az aszály miatt volt sok prob-
lémája. – Nagyon rossz volt 
a termés és ilyen is marad 
sajnos. Hiába locsolunk, sza-
badban már nem sok min-
dent lehet megtermelni leg-
főképp a napsugárzás miatt. 
Fóliában szintén nem köny-
nyű, mert ott is hiába locsol-
juk, hiába van fólia nem iga-
zán védi meg a növényeket. 
Nagyon nehéz termelni. Az 
árakra ez nagy hatással van, 
amit észrevesznek a vevők, de 
mi is. – fogalmazta meg.

Pál Tamás elmondta, hogy 
az előnytelen időjárás okozta 
veszteségeket csak fokozta a 
kártevők jelenléte, és az, hogy 
a kutakban nincs elegendő 
víz az öntözéshez. Hozzátet-
te, hogy a termelési költségek 
is megnőttek, emiatt az árak 
jelentősen megemelkedtek a 
tavalyihoz képest. – A mű-
trágya és a növényvédő szer 
ára duplájára emelkedett, a 
fólia 30%-kal lett drágább, a 
munkabér szintén 20%-kal 
nőtt. Ez határozottan érez-
hető az eladási árakon – rész-
letezte.

Ezt bizonyítják a KSH 
adatai is. Januárban 60%-
kal emelkedett a burgonya 
felvásárlási ára a tavalyi év 
elejéhez képest. Ebben a hó-
napban még 103 Ft volt 1 kg 
burgonya, de azóta is folya-
matos növekvő tendenciát 
mutat a termények felvásár-
lási ára. A drágulás nem csak 
a burgonyát érinti.

Burda Béla, őstermelő 
kiemelte, hogy igyekszik 
úgy alakítani az árait, hogy 
megfizethető legyen stand-
jánál a zöldség és gyümölcs. 
Viszont úgy látja, hogy az 
árak kis mértékű drágulása 
ellenére is érződik a keresle-
ten a változás, de ezt a lépést 

szükséges volt megtennie.  – 
Megpróbáljuk a terményein-
ket olyan áron eladni, amit az 
emberek meg tudnak fizet-
ni. Igyekszünk alacsonyabb 
árakat szabni – tette hozzá. 
Mindezek ellenére megter-
heli a családi kasszát az árak 
folyamatos növekedése, meg-
gondolják az emberek, hogy 
mikor, hol és mire költenek.

A drágulások miatt a ko-
rábbiakhoz képest is nagyobb 
segítséget jelenthet a kedvez-
ményes terményvásár Hat-
vanban. Az akció részleteiről 
a legutóbbi ülésén határozott 
a képviselő-testület. A tá-
mogatásra ebben az évben 
is azok az állandó hatvani 
lakhellyel rendelkezők jogo-
sultak, akik nyugdíjasok, 18 
év alatti gyermeket nevelnek, 
illetve az önkormányzat vagy 
a járási hivatal által megál-
lapított szociális ellátásban 
részesülnek. További feltétel, 
hogy ne legyen tartozásuk az 
önkormányzat felé.

– Nagyon fontos szá-
munkra, hogy segítsünk a 
hatvaniaknak, éppen ezért a 
korábbi években megszabott 
áron kaphatják meg a termé-
nyeket. Az árak változását 
jól tükrözi, hogy 32 millió 
forintra terveztük a vásár 
költségvetését, most pedig a 
beérkezett ajánlatok alapján 
több mint 58 millió forintra 
nőtt ez az összeg. Ezért is 
fontos, hogy a város jó gazda-
ságpolitikát folytasson, mert 
így nemcsak a projektekhez, 
hanem többek között ehhez 
az akcióhoz is biztosítani 
tudja a plusz forrást – fogal-
mazott Horváth Richárd 
polgármester.

A hatvaniak változatlan 
áron, mindösszesen 500 Ft-
ért 15 kg burgonyát, 10 kg 
almát és 3 kg hagymát vehet-
nek át. A hatvani piacon lá-
tott jelenlegi legolcsóbb árak-
kal a Hatvan TV számításai 
szerint ez a terménymennyi-
ség 10.250 Ft-ba kerülne. A 
kedvezményes vásár október 
22-én lesz megtartva.

Varga Dorottya

Kedvezményes burgonya:
változatlan áron 



Idén ünnepelte fennállásá-
nak ötvenedik évfordulóját 
a Treff.  A születésnapi bulit 
augusztus 13-án tartották 
a Jam Gardenben, ahol fi-
atalok és idősebbek együtt 
szórakoztak az ismert dalok-
ra. Elhangzottak többek kö-
zött a Vad világ és a Tanítsd 
meg… című slágereik is.

Ötvenedik jubileumi 
buliját tartotta a Treff 
a Jam Gardenben. A 

zenekar nemcsak az esti kon-
certekbe fektetett sok mun-
kát, hanem az elmúlt évtize-
dekbe is. Zenei alázatuknak és 
kitartásuknak köszönhetően 
rengeteget állhattak színpa-
don, a világ számos pontján. 
Ezt a kerek évfordulót viszont 
ott ünnepelték, ahol elkezd-
ték, Hatvanban. A Treffnek 
évtizedek óta meghatározó 
szerepe van a városban, hoz-
zátartozik a városörökséghez. 
Bejárták Európa országait, 
több külföldi turnéjuk volt, 
de itthon is sok romkocsma és 
rockfesztivál elengedhetetlen 
fellépői.

Bár számos alkalommal 
átalakult a formáció, a ban-
daalapító, Speck János már a 
kezdetek óta képviseli a foly-
tonosságot. Körégyűltek kivá-
ló zenészek és tanítványok. A 
tagok jöttek mentek, de min-
dig összekötötte őket a zene 
szeretete, a rock and roll.  – A 
Treff név 50 évvel ezelőtt egy 
próbán vetődött fel, és azóta 

ez maradt. Nagyon jó érzés, 
hogy ilyen sokan eljöttek a ju-
bileumi koncertre, felejthetet-
len estével készültünk nekik – 
mondta a banda frontembere.

Cserháti István billentyűs, 
vagy ahogyan a legtöbben is-
merik Csedy szintén oszlopos 
tagja a Treffnek. Többször 
újraértelmezte kapcsolatát a 
bandával. Volt, hogy keveseb-

bet játszott, de mindig vissza-
sodorta a sors a csapatba. Ma 
is azok a dolgok inspirálják, 
mint több évtizede. – Elsősor-
ban ennek a zenének a szere-
tete inspirál, hiszen amikor 
mi elkezdtünk nyiladozni, 14 
éves koromban, akkoriban jöt-
tek be az úgynevezett kemény 
angolszász vonalú muzsikák. 
Például az Iron Maiden vagy 

a Black Sabbath munkája 
mindannyiunkat megfogott. 
Ez egy olyan zenei anyag, ami-
ből folyamatosan lehet táplál-
kozni és a mai napig inspiráló 
– nyilatkozta Csedy, aki az 50 
éves szülinapon bejelentette, a 
jubileumi koncerttel búcsúzik 
a színpadtól.

Nemzedékek nőttek fel 
a Treff dalain, olyan helye-
ken játszottak, mint a Budai 
Ifipark, PeCsa, közösen ze-
néltek a Pokolgéppel, a Rolls 
Frakcióval. A cukorgyári 
törzshelyükről indult fiatalok-
ból álló, már ötvenéves Treff 

idén adja ki első lemezét, 
amire a legismertebb zenéik 
kerülnek fel.

A legendás Fácán szórako-
zóhely emlékezetes bulijai óta 
rengeteget játszottak, számos 
dalt gyártottak és sikerült egy 
nagy Treff családot maguk 
köré vonzani. Olyan az 50 
évet átfogó slágerek is szól-
tak a mostani koncerten, mint 
a Vad világ, Jöttek a szépek 
vagy az Élj úgy, ahogy szeret-
nél. Felejthetetlen estét adtak 
minden Treff és rock and roll 
rajongónak.

Füzér Boglárka
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Augusztus elején családi 
programokkal készültek a 
vadasparkban. A kicsik in-
gyenesen vehették igénybe 
az ugrálóvárat, a családoknak 
nyársalásra és bográcsozásra 
volt lehetőségük. A gyerekek 
előre kikészített vödrökből 
etethették meg a jószágokat.

A gyerekek megetet-
hették és megsimo-
gathatták a háztáji 

állatokat, emellett láthattak 
pávát és mosómedvét is. A 
büfé egész nap nyitva volt, 
frissítő üdítőkkel és jégkré-
mekkel várták a hűsölni vá-
gyókat. Párakapu is üzemelt a 
nagy hőségre való tekintettel. 
A gyerekeknek díjmentesen 
használható ugrálóvárral ké-
szültek, de felülhettek egy 
kistraktorra is. Kiss Katalinék 
egyéves fiukat hozták ki a va-
dasparkba. – Már nagyon ré-
gen voltunk együtt kirándulni, 

most volt ez a rendezvény és 
úgy gondoltuk, hogy a jó időre 
való tekintettel kijövünk a va-
dasparkba. A kicsi ugyan még 
nem tud aktívan részt venni, 
de megnéztük az összes álla-
tot – fogalmazott.

Az állatokat a kihelyezett 
zöldségekkel és gyümölcsök-
kel lehetett etetni, emellett 
vásárolhattak a látogatók 
zoo csemegét is. Pauer-Nagy 
Panna, aki szüleivel érke-
zett Gyöngyössolymosról az 

ugrálóvárban játszott sokat. 
Állatokat simogatott, majd 
meg is etette őket. Elmond-
ta, hogy a kecske mérges volt, 
amikor ételt akart adni neki, 
de a nyulak nagyon örültek a 
répának, miután letette a cse-
megét rögtön odaugráltak és 
elkezdték falatozni.

Botos Natália kedvenc ál-
lata a nyuszi, mert – elmon-
dása szerint – nagyon cukik. 
A nyulak etetésén kívül más 
programokat is terveztek. – 

Nyuszizás után játszok az 
ugrálóvárban, jégkrémet eszek 
és megnézzük a többi állatot – 
mondta.

Csajkovics Viktor Buda-
pestről érkezett családjával 
Hatvanba. Ők felkészülten 
érkeztek, már a bejáratnál 
megvették a zoo csemegét. 
Két kisfia és kislánya a pává-
kat nézték és abban remény-
kedtek, hogy az egyik madár 
széttárja tollait. – A mai prog-
ram keretén belül nemcsak a 
vadaspark családi napja adta 
lehetőségeit fogjuk élvezni. 
Szeretnénk megtekinteni a 
Grassalkovich-kastélyt és a 
vadászati múzeum kiállítását, 
így a félnapos kirándulás al-
kalmával megismerjük Hat-
vant és környékét – részletezte.

A családi rendezvény nagy 
érdeklődést váltott ki, több 
mint 370 jegy kelt el. A Hat-
vani Vadaspark keddtől vasár-
napig 10 és 18 óra között várja 
az érdeklődőket. Megtekint-
hetőek többek között olyan 
háztáji állatok, mint a kecske, 
birka, vagy a tyúk. Látogatha-
tó továbbá a nemrégiben szü-
letett szürkemarha borjú is.

Varga Dorottya

Nemcsak hatvaniakat 
vonzott a vadaspark

Megújultak az Gesztenyés-
kert Óvoda udvarán lévő 
kisházak, új külsőt kapott a 
kisvonat, emellett egy me-
zítlábas ösvényt is kiala-
kítottak. Már hagyomány, 
hogy a Bosch cég önkéntesei 
segítenek az intézmény nyári 
megújulásában, most is töb-
ben vállalták, hogy rendbe 
teszik a kerti eszközöket.

Megszépítették a 
Gesz tenyéske r t 
Óvoda udvarát a 

Bosch önkéntesei. Több mint 
húsz fő vett részt a felújítás-
ban, leginkább olyan szülők je-
lentkeztek a munkára, akiknek 
az intézménybe jár gyerekük. 
A legkisebbek is segítettek 
szüleiknek, hogy gyorsabban 
haladjon a munka. Bereczkiné 
Valter Anita intézményveze-
tő elmondta, már hagyomány 
náluk a nyári megújulás. – A 
Robert Bosch Elektronika Kft. 
már nagyon régóta, több mint 
10 éve támogatja az óvodán-
kat, mivel intézményünkben 
Bosch szervezésű csoportok 
is jelen vannak. Régebben ha-

gyomány volt, hogy minden 
évben segítettek a megújulás-
ban, azonban a pandémia alatt 
ez a szokás megszakadt. Idén 
újraéledt, eljöttek, hogy segít-
senek az ovikezdés előtt – fej-
tette ki.

Az óvoda udvarán lévő két 
kisházat festették le az ön-
kéntesek, emellett a kisvonat 
is új külsőt kapott, lazúrral 
frissítették fel, hogy az óvoda 
kezdetekor már megújult álla-
potában használhassák a gye-
rekek. Emellett a Bosch ön-
kéntesei egy mezítlábas ösvény 
kialakítását is vállalták, amely 
stimulálja a talp különböző 
reflexpontjait, megakadályozza 
vagy javítja a lúdtalpat, és jóté-
konyan hat a vérkeringésre, így 
különösen ajánlott az óvodás-
korú gyerekek számára.

Csordás Judit

Közös munka 
a Gesztenyéskert 
óvodában

Élj úgy, ahogy szeretnél – 50 éve a TreffelA bűz ellen tüntettek 
a REG Kft. telephelye előtt
A REG Kft. telephelye előtt tüntettek a környező telepü-
lések lakosai, többek között Nagygombosról, Selypről és 
Hatvanból is részt vettek a megmozduláson. Azzal a céllal 
szervezték meg, hogy végre cselekvésre ösztönözzék az eljá-
ró hatóságokat a Hatvant és környékét évek óta elárasztó bűz 
ügyében.

A REG. Kft. telephelye 
előtt gyűltek össze a 
hatvani és környéki 

lakosok azzal a céllal, hogy 
felhívják a figyelmet a Hat-
vant és a környező települé-
seket évek óta elárasztó bűzre, 
és hogy cselekvésre sarkallják 
a hatóságokat. A szervezők 
az elé a cég elé szervezték a 
megmozdulást, akit felelős-
nek tartanak a légszennyezé-
sért. Ugyanis mintegy három 
éve szúrós szagú, fekete színű, 
olajos massza árasztotta el a 
pernyehányó melletti részt. 
A korábban HUNVIRON 
KFT. néven jegyzett, majd 
később új névre váltott REG 
Kft. akkor tagadta, hogy a 
telephelyükről származik az 
ismeretlen eredetű masz-
sza. 2020-ban azonban is-
mét megjelent a fekete anyag 
a hulladéktelep mellett. A 
környezetvédelmi hatóság 
akkor megállapította, hogy 
az a pernyehányón működő 
telephelyről szivárogott ki. 
Nemrég pedig újabb eset tör-

tént, a REG Kft. tájékoztatása 
szerint szennyvíz szivárgott a 
gátból, aminek megrepedt a 
szigetelése a nagy kánikula 
miatt.

A tüntetők úgy érzik, 
nem történt érdemi lépés az 
ügy megoldása érdekében. 
Preszmayer Katalin azért 
érezte fontosnak, hogy csat-
lakozzon a megmozduláshoz, 
mert már teljesen ellehetet-
leníti mindennapjait a bűz. 
– Nem lehet ablakot nyitni 
és szellőztetni itt Nagygom-
boson. Teregetni sem tudok, 

mert beszívja a szagot a ruha. 
Remélem, hogy sikerül vala-
mit elérni ezzel a tüntetéssel 
– mondta. Mészáros Lászlóné 
is hasonló véleményen volt, ő 
leginkább családja egészségé-
ért aggódik. – Három unkám 
van, az ő jövőjükért teszem 
ezt. Büdös van nagyon, vegy-
szerszag terjed, ez szennyezi a 
környezetet, leszivárog a talaj-
ba is. Valamit tenni kell – vé-
lekedett.

A tüntetésen bárki felszó-
lalhatott, többen éltek is le-
hetőséggel. Lestyán Balázs, 
Hatvan alpolgármestere is 
szót kért, tájékoztatta a tünte-
tőket a hatvani önkormányzat 
eddig megtett lépéseiről. Ki-
emelte: az itt élők óvják kör-
nyezetüket és a jövőjüket, és 
ebből nem engednek. Büszke 
rá, hogy összefognak és kiáll-
nak magukért. – Fontosnak 
tartjuk, hogy fellépjünk a bűz 
ellen. Négy évvel ezelőtt Hat-
van főterén gyűltünk össze. 
Az ok ugyanez volt, mint ma, 
elegünk van az életünket meg-
keserítő bűzből Hatvanban és 
környékén. Az évtizedes prob-
léma azóta mit sem változott. 
Reggelente be kell csuknom az 
ablakom, ha nem akarom érez-
ni az orrfacsaró szagot. Évek 

óta küzdünk, hogy végre ki-
mondják hivatalosan, honnan 
származik a bűz, és megtegyék 
a megfelelő lépéseket az eljá-
ró hatóságok. Fordultunk már 
bírósághoz városi szinten és a 
Hatvani Városvédő Egyesü-
lettel is. Jeleztük több állam-
titkárságnak és a jövő nem-
zedékek érdekeinek védelmét 
ellátó biztoshelyettesnek a 
problémát. Több mint nyolc-
ezer aláírást gyűjtöttünk össze. 
Bűzcsapdákat helyeztünk ki, 
és évek óta heti rendszeres-
séggel küldjük a szagnaplót 

az illetékes hatóságok felé. 
Lassan már nem marad kő, 
amit megmozdíthatunk – fej-
tette ki. Hozzátette: a REG 
Kft. működésével kapcsolat-
ban több szabálytalanságot is 
megállapítottak a hatóságok, 
végül mégis minden enge-
délyt kiadtak részükre. Az ügy 
kormányhivataltól kormány-
hivatalig vándorolt. 2021 ja-
nuárjában pedig a Hunviron 
már REG Kft-re keresztelve 
engedélyt kapott a Nógrád 
Megyei Kormányhivataltól 
2030. december 31-ig. Les-
tyán Balázs kiemelte, a hatvani 
önkormányzat akkor is jelezte, 
hogy a helyi építési szabály-
zattal ellentétes tevékenységet 
folytatnak, tehát erre a terü-
letre hulladékkezelő építmény 
nem helyezhető el.

A REG Kft. évek óta ta-
gadja, hogy ők a felelősek a 
bűzért, most is megkerestük 
őket, hogy miként kívánnak 
reagálni a tüntetésre, de még 
nem érkezett válasz tőlük.

Csordás Judit

Hüttl-Aquincum, Herendi, 
Hollóházi és Zsolnay-gyá-
rak porcelánjait mutatja be 
a Hatvany Lajos Múzeum 
kiállítása. A tárlaton helyi 
ásatásokon talált kerámia 
elemeket, illetve modern 
stílusú porcelán ereklyéket 
is láthatnak az érdeklődők.

A Hatvany Lajos 
Múzeum, Császári 
porcelánok, királyi 

kerámiák című tárlata októ-
ber 30- ig látogatható. A ki-
állításon a Hüttl-Aquincum, 
a Herendi, a Hollóházi és 
Zsolnay-gyárak törékeny 
tárgyait láthatják az érdeklő-
dők. Továbbá helyi ásatáso-
kon talált kerámia elemek-
kel, illetve modern stílusú 
porcelán ereklyékkel is is-
merkedhetnek.

Kökény Ferenc, a Hatvany 
Lajos Múzeum igazgatója 
elmondta, hogy a tárlat fino-
man megmunkált szobrokat 

és dísztárgyakat, illetve gon-
dosan formált étkészleteket 
mutat be. – Klasszikus por-
celán étkészletek, illetve épü-
letkerámiák is láthatók a tár-
laton. A kiállítás áttekintést 
nyújt a porcelánok megjele-
nésnek színtereiben. Továb-
bá, olyan tárgyak is láthatók, 
melyeket nemes családok 
alkalmaztak az ünnepi asz-
talokon, ugyanis a kiállított 
darabok a minőség kedvelő 

emberek számára is elérhető-
ek voltak – részletezte.

A Hatvany Lajos Múze-
um új tárlatokkal is készül, 
így a jövőben a hatvani pi-
acosodást is feldolgozzák, 
melynek keretében népraj-
zi vonatkozású tárgyakat 
is láthatnak az érdeklődők. 
Továbbá terveik között sze-
repel egy régészeti workshop 
megvalósítása.

Rimán Alexandra

Porcelánereklyék a Hatvany 
Lajos Múzeumban 

Tábort szervezett a Grassal-
kovich Művelődési Ház. 
Idén is színes programokkal 
készültek a szervezők az ér-
deklődő gyerekeknek. A ha-
gyományosan megrendezett 
napközis tábor eseményei 
között kreatív programok 
is szerepeltek. Ellátogattak 
többek között a Hatvan TV 
szerkesztőségébe is.

Ezen a nyáron is tar-
tottak napközis fog-
lalkozásokat a hatvani 

Grassalkovich Művelődési 
Házban. A szervező, Csaszli 
Mariann már 20 éve rendez 
táborokat a fiataloknak. A 
gyerekek több ismeretter-
jesztő és kreatív programon 
vehettek részt idén is. – A 
kézműves foglalkozások al-
kalmával felfedezhetik a gye-
rekek a tárgyi alkotás örömét, 
a régi korok világát. A héten 
agyagoztunk, kürtőskalácsot 
sütöttünk és fa játékokat ál-
lítottunk össze. Szerveztünk 
egy egésznapos kirándulást is 
a Mátrába. Kisvasúttal men-
tünk el Lajosházára, ahol a 
gyerekek egy rövid túra után 
piknikeztek, játszottak és 
gyógynövényeket tanulmá-
nyozhattak. Minden évben 
igyekszünk minél színesebb 
programokkal előállni szá-

mukra, hogy minél változato-
sabb legyen a tábor – mondta 
el Csaszli Mariann.

Meglepetés volt számukra, 
hogy meglátogatták a Hat-
van TV-t. Itt bepillantást 
nyerhettek a kulisszák mögé, 
kipróbálhatták a híradós fel-
konferálást és interjúkat is ké-
szíthettek. Az elkészült anya-
gokat ezután visszanézhették. 
Szerkesztőségünk munka-
társait is meginterjúvolták, a 
gyerekek maguktól találták ki 
a kérdéseket.

Kapros Ákos kipróbálta 
a híradónk felkonferálását, 
ami tetszett neki, ám inter-
júkészítésben szerinte még 
fejlődnie kellene. Hozzátet-
te, hogy a hét folyamán sok 

foglalkozáson vettek részt, 
amik nagyon tetszettek neki. 
– Agyagot gyúrtunk, kürtős-
kalácsot sütöttünk, majmot 
és zsiráfot készítettünk, meg-
ismerkedhettünk a szalvéta-
technikával is – részletezte. 
Smid Larina pedig elárulta, 
hogy fahéjas kürtőskalácsot 
sütött, amit utána el is fo-
gyasztottak. Neki legjobban a 
nyaklánc készítése tetszett, és 
az, hogy ellátogattak a Hat-
van TV szerkesztőségébe. A 
hét utolsó napján, pénteken 
gyógynövényes foglalkozá-
son vettek részt a gyerekek és 
a fagylaltkészítés rejtelmeit is 
megtanulhatták a tábor kere-
tein belül.

Varga Dorottya

Táborozók a Hatvan TV 
szerkesztőségében



Szent István királynak is 
választania kellett, mint 
az evangéliumi tanításban 
az embernek. Végül a ho-
mok helyett a szikla mellett 
döntött, arra építette az 
országot. A nehezebb utat 
választotta, a keresztény 
Magyarország megvalósítá-
sát – hangzott el Szabó Gá-
bor diakónus ünnepi pré-
dikációjában az újhatvani 
templomban. A szentmisét 
követően a nemzeti színű 
szalaggal átkötött, frissen 
sütött kenyeret a város lelki 
vezetői ünnepélyesen meg-
áldották és megszentelték, 
majd felszeletelték és szét-
osztották.

Magyarország nem-
zeti ünnepét, au-
gusztus 20-át min-

den évben együtt ünneplik az 
országban az államalapítás és 
államalapító Szent István ki-
rály emlékére. Hatvanban is 
hagyomány, hogy ez a nap a 
közös ünneplésről szól, me-
lyet szentmisével valamint 
kenyérszenteléssel- és áldással 
kezdenek. Sokan gyűltek ösz-
sze az Újhatvani Szent István 
király Plébániatemplomban, 
hogy együtt emlékezzenek. 
A szentmisét Szabó Gábor 
diakónus és Kecskés Attila 
plébános celebrálták. Kecs-
kés Attila kiemelte, most, a 
nehéz időkben fontos, hogy 
megmaradjunk Szent István 
király bölcsességét követve 
Krisztus útján.

Szabó Gábor prédikációjá-
ban az evangélium tanítását 
idézte, melyben Jézus szólt ta-
nítványaihoz, felhívta figyel-
müket arra, hogy aki meg-
hallgatja szavát és aszerint 
cselekszik, az olyan, mint az 
okos ember, aki a házát szik-
lára építette, így a vihar nem 
árthatott neki. Aki viszont 
hallgatja szavait, de nem kö-
veti azokat, az az ostoba em-
berhez hasonlít, aki a házát 
homokra építette, és romhal-

maz lett belőle. A diakónus 
kiemelte, Szent István király-
nak is választania kellett, és 
végül a szikla mellett döntött, 
arra építette az országot. A 
nehezebb utat választotta, 
a keresztény Magyarország 
megvalósítását.

Horváth Richárd polgár-
mester ünnepi beszédében 
kiemelte, nehéz időket él 
Magyarország és a világ egy-
aránt. Rámutatott: az elmúlt 
években világjárvány tört ösz-
sze családokat, biztos egzisz-
tenciákat, infláció és drága-
ság nehezíti minden magyar 
háztartás életét már tavaly 
óta, és mindeközben a putyini 
Oroszország agresszív hábo-
rút indított Ukrajna ellen itt, 
a szomszédunkban. – Ilyen 
időkben teljesen természetes, 
ha félünk vagy bizonytalanok 
vagyunk. Ezek a rossz érzések 
azonban csak akkor tudnak 
uralkodni rajtunk, ha elfelejt-
jük azt a tanítást, melyet az 
államalapítók adtak nekünk, 

hiszen épp augusztus 20-a, a 
magyar államalapítás ünne-
pe, Szent István napja az, ami 
összeköti azt, ami összetar-

tozik. Egy ünnep, mely egy-
szerre vallásos és világi! Egy 
ünnep, mely egyszerre szól a 
baloldalnak és a jobboldalnak. 

Egy ünnep, melyet együtt ün-
nepel a falusi és városi, a szel-
lemi és a fizikai munkás, min-
denki, aki magyarnak vallja 
magát. Ez az ünnep összeköt 
bennünket! Összeköt min-
ket magyarokat és összeköt 
minket hatvaniakat is. S nem 
hiszem, hogy lehetne erősebb 
gyógyír az ilyen magányos 
időkben annál az üzenetnél, 
mely azt suttogja fülünkbe, 
hogy nem vagyunk egye-
dül! Nem vagyunk egyedül! 
Mi, hatvaniak, nem vagyunk 
egyedül! Mi, magyarok nem 
vagyunk egyedül! Isten áldja 
Magyarországot, Isten áldja 
Hatvant, Isten áldja a hatva-
niakat! – fogalmazott.

Már hagyomány, hogy az 
ünnepi szentmisét követően 
körmenet következik, azon-
ban az időjárás miatt ezúttal 
ez elmaradt. Azonban az au-
gusztus 20-ai ünnep kihagy-
hatatlan része a kenyéráldás 
és szentelés. A nemzeti szí-
nű szalaggal átkötött, frissen 
sütött kenyeret a város lelki 
vezetői ünnepélyesen megál-
dották és megszentelték, majd 
felszeletelték és szétosztották.

Csordás Judit
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Megszentelték az új kenyeret 
az államalapítás ünnepén

Augusztus 20-ára az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga riasztást adott ki a várható erős 
zivatarok miatt. Az előrejelzések szerint az esti órákra sem volt várható a javulás, továbbra is esőre 
lehetett számítani, ez pedig nem tette lehetővé a felelősségteljes lebonyolítását a rendezvénynek. A 
város vezetése már korábban döntött arról, hogy a tűzijátékot nem tartják meg.

Elmaradtak a népkerti programok

Népmesékről szóló egyhetes napközis tábort szervezett az 
Ady Endre Könyvtár. A gyerekek megismerkedhettek a he-
lyes könyvtárhasználattal, emellett kreatív foglalkozásokon 
is részt vehettek. A hét folyamán nemezeltek és agyagoztak 
is a táborozók.

Csupa Csuda Népme-
setábort szervezett az 
Ady Endre Könyvtár. 

Minden nap más-más nép-
mesével ismerkedhettek meg 
a gyerekek, tündér-, állat- és 
tréfásmeséket is bemutattak 
a táborozóknak, más-más 
formában. Papírszínház ke-
retében hallgathatták meg az 
egyiket, de élőszóban és dia-
vetítés során is meséltek ne-
kik. – A népmesékhez kötőd-
tek a játékok és a kézműves 
foglalkozások a héten, neme-
zeltek, agyagoztak és szőttek 
is a gyerekek. Az a célunk, 
hogy megismerjék a magyar 
hagyományokat. Viszont azt 
tapasztaltuk, hogy ismerték 
az elhangzott műveket, ami a 
szülők és a pedagógusok érde-

me – fejtette ki Vitayné Kepes 
Gabriella gyermekkönyvtár-
vezető.

A helyes könyvtárhasz-
nálat elsajátítására is nagy 

hangsúlyt fektettek, így a 
mesékhez kötődően kellett 
könyveket keresniük a gye-
rekeknek. A táborozók pedig 
nagyon élvezték a felada-
tokat. – Kaptunk egy cetlit, 
amire rá volt írva a szerző 
meg cím, az alapján meg kel-
lett keresnünk a könyveket. 
Mindegyikben volt egy kár-
tya, ezeket kellett összegyűj-
teni – mondta Nagy Antal. 
Juhász-Huczka Áronnak pe-
dig a díszdobozok készítése 
tetszett a legjobban.

A gyerekek nemcsak hall-
hatták a meséket, több jelene-
tet ki is próbálhattak. Számos 
mesés programmal készül-
tek a táborozóknak, többek 
között Benedek Elek művei 
is terítéken voltak, emellett 
Lesznai Anna munkásságába 
is betekintést nyerhettek. Az 
egyhetes program a Nemzeti 
Kulturális Alap pályázatából 
valósult meg.

Csordás Judit

Egyre kevesebb kutyát fogadnak örökbe az emberek, a men-
helyek teltházzal működnek, az utcán kóborló állatok száma 
pedig egyre magasabb. Augusztus 16-a róluk szól: ezen a na-
pon van a hontalan állatok napja. A világnapot a nemzetközi 
állatjogi társaság kezdeményezte azzal a céllal, hogy évente 
egyszer hangsúlyozottan hívják fel a figyelmet a gazda nél-
küli állatok helyzetére.

A hontalan állatok vi-
lágnapját 1992 óta 
tartják, melynek célja, 

hogy felhívja a figyelmet az 
utcára kitett állatok problé-
májára, a kedvtelésből tartott 
állatok túlnépesedésére, a 
menhelyek túlzsúfoltságára, 
valamint az állatvédők mun-
kájának fontosságára.

A Kutyaszív Állatmentő 
Közhasznú Alapítvány 2009-
óta segít a bajbajutott állato-
kon. Céljuk a gazdátlan, meg-
unt, utcákon kóborló kutyák 
számának csökkentése, lehe-
tőség szerint megszüntetése 
és gazdához való juttatása. Az 
alapítvány elnöke legutóbb 
arról számolt be, hogy az el-
múlt hónapokban csökkent az 
örökbefogadási kedv, a men-
helyen nem tudnak több ebet 
fogadni, ugyanis jelenleg telt-
házzal működnek.

Az alapítvány elnöke ki-
emelte azt is: a kutyatartás 

számos pozitív hatással jár. 
Puszta jelenlétük is képes 
számunkra megmutatni, 
hogy mennyit ér az önzetlen 
szeretet és ragaszkodás. A 
menhely weboldalán most is 
számos gazdára váró eb lát-
ható. Családot szeretne a hét 
hónapos, fiatal staff Csipesz, a 
három éves félénk Anna, illet-
ve a Hatvanban talált, keverék 
kan, kis Freddy is.

A Kutyaszív Állatmentő 
Közhasznú Alapítvány mun-
katársai és önkéntesei szeret-
nék az állatvédelmi kultúrát 
széles körben terjeszteni és az 
ebek szeretetén alapuló állat-
tartásnak a gyakorlattá válását 
előmozdítani. A hontalan ál-
latok világnapja felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy tudatosan 
döntsünk, képesek vagyunk-e 
egy állat gondozására, nevelé-
sére, tudjuk-e vállalni az ezzel 
járó felelősséget, kötelezettsé-
get. Rimán Alexandra

Sokak kedvelt nyári kiegé-
szítője a napszemüveg. Fon-
tos azonban, hogy ez a kellék 
megfelelő UV védelmet biz-
tosítson szemünknek, hiszen 
ezzel megelőzhető számos 
szembetegség kialakulásá-
nak kockázata. Ezért lénye-
ges, hogy körültekintően 
válasszunk napszemüveget.

Egész évben fontos 
szemünk védelme. 
Nyáron azonban 

több UV sugárzás éri látó-
szervünket is, ezért érde-
mes odafigyelni és véde-
kezni, hogy hosszútávon 
megőrizzük annak egész-
ségét. A napszemüveg nem 
csak öltöztet, de rendszeres 
viselésével megelőzhető szá-
mos szembetegség kialaku-
lásának kockázata. – Fontos, 
hogy védjük szemünket az 
UV sugárzás ellen, mert a 
szemünknek több rétege van, 
amit bánthat a napfény. Ha 
kívülről haladunk befelé, az 
első a szemkörnyéki bőr, ezt 
követi a szaruhártya, amit 
csak a könnyfilm véd, tehát 
nagyon kell kímélni. A káros 
napsugárzás okozhatja akár a 
szaruhártya gyulladását, ami 
egy nagyon fájdalmas beteg-
ség. Ezt követi a szemlencse, 
ami nagyon érzékeny. Végül 
hátul a retinán, az éleslátás 

helyén is tud panaszokat 
okozni az erős fény. Ha nem 
figyelünk szemünk épségére, 
felgyorsulhat a szürkehályog 
kockázatának kialakulása, 
majd érése – mondta el Skita 
Marianna optometrista, 
kontaktológus és látszerész.

Hagyományos napszem-
üvegek mellett, léteznek 
polarizált lencséjűek, nap-
szemüveg keretbe tett op-
tikai dioptriával ellátott 
szemüvegek, vagy optikai 
keretbe csiszolt napszem-
üveglencsék, melyek diopt-
riásak. Megoldás lehet még 
szemüvegesek részére az a 
típus, ami egy hagyományos 
dioptriás szemüveg, és mág-
nessel rögzíthető hozzá egy 

sötétítő lencse, amivel egy 
kattintással napszemüveggé 
alakítható. A megfelelő nap-
szemüveg kiválasztása függ 
attól is, hogy milyen aktivi-
táshoz használjuk.

– Ha valaki betér hozzánk, 
az első kérdésünk az, hogy 
mihez szeretné használni 
a vásárló a napszemüveget. 
Sporthoz, kinti konferen-
ciákhoz, autóvezetéshez, 
esetleg utcára. Legtöbben 
sportoláshoz keresnek nap-
szemüveget, ilyenkor egyér-
telműen olyan szemüveget 
ajánlunk, mely tulajdonságai 
számára a legmegfelelőb-
bek. Létezik több sport-
hoz speciálisan kifejlesztett 
napszemüveg. Így található 

a kínálatban sí szemüveg, 
biciklizéshez való, sőt olyan 
is, amit kifejezetten horgá-
szoknak ajánlunk. Ez azért 
jó, mert a tó felületéről visz-
szatükröződő fényt elnyeli. 
Ha szemünk a nap folyamán 
sokáig van kitéve ilyen hatás-
nak, a nap végére szaruhár-
tya pirosodást okozhat, ami 
hosszútávon szembetegséget 
is előidézhet. Ezt gátolja 
meg az erre a célra kifejlesz-
tett napszemüveg – fogalma-
zott Szabó Ádám, a Szabó 
Audioptik Kft. ügyvezetője.

Az optometrista szerint, ha 
tehetjük, csak szaküzletben 
vásároljunk napszemüveget. 
Figyeljünk, hogy 100%-osan 
UV szűrős legyen, valamint 
ha nagyon érzékeny a sze-
münk, akkor polárszűrőset 
válasszunk. A polarizált 
napszemüvegen egy olyan 
speciális szűrő található, ami 
megváltoztatja a fénysugarak 
irányát, ezáltal nem fognak 
a felületek tükröződni. Aki 
rendelkezik szemüveggel és 
szeretne dioptriás napszem-
üveget készíttetni, az első lé-
pés egy alapos szemvizsgálat. 
A szaküzletekben több ár-
kategóriából lehet választani 
napszemüveget, így minden-
ki megtalálja számára a leg-
megfelelőbbet.

Varga Dorottya

Fontos szemünk védelme 
az UV sugárzással szemben

Felelősséggel tartsunk 
házi kedvencet

A népmesékkel 
ismerkedtek 
a táborozók
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Már egészen fiatalkorá-
ban a rendezvények vi-
lága vonzotta, ha részt 

vett egy eseményen, akaratlanul is 
a technikai hátteret szemlélte. A 
fények és a hangok játéka kötötte 
le, működésüknek mikéntjét vizs-
gálta. Ezek után nem csoda, hogy 
a gimnázium elvégzését követően 
hangmester, hangtechnikus vég-
zettséget szerzett Krémer Dániel, 
a Hatvani Média és Rendezvény-
szervező Nonprofit Közhasznú 
Kft. ügyvezetője.

Budapesten született, majd 10 
éves korában Ürömre költözött 
családjával, édesanyjával, édes-
apjával és testvérével, Zoltánnal. 
– Szüleim vállalkozói szemléletre 
neveltek, saját példájukon keresz-
tül is. Ez hajtott engem, így már 
18 évesen meg is alapítottam a 
saját vállalkozásomat. Termé-
szetesen a rendezvények köré 
építettem, leginkább a rendez-
vénytechnikai és gyermekeknek 
szóló szolgáltatások felé mozdul-
tam. Külföldi mintából merítet-
tem ötleteket, amelyeket itthon is 
megvalósíthattam – fogalmazott. 
Emellett volt iskolájának munká-
ját is hosszú évekig segítette tech-
nikusként.

A rendezvények mellett még 
egy fontos pont volt az életében, 
amelyből mindig megpróbálta a 
maximumot kihozni. Ez pedig a 
sport. Ma már leginkább csak fut, 
de sokáig kosárlabdázott, a Buda-
pesti Honvéd SE igazolt játékosa 
volt. – Nagyon szerettem ott ját-
szani, ám felnőttként már válasz-
tanom kellett a vállalkozás és a 
sport között, így végül egy köztes 
megoldás mellett döntöttem. Ha-
bár abbahagytam a profi sportot, 
később sportmenedzser, sport-
szervező lettem, hogy továbbra is 
foglalkozhassak ezzel a területtel 
– mondta. 

Így amikor 2019-ben lehető-
séget kapott rá, hogy a hatvani 
sportcsarnokot vezesse, örömmel 
mondott igent. – Igazán testhez-
álló feladatnak éreztem, végigkö-
vethettem az építés folyamatát, 
az alapoktól láthattam a csarnok 
megvalósulását. Közben még egy 
feladattal megbíztak, hozzám 
került a Hatvani Média Kft., így 
már a helyi sajtó és a rendez-
vényszervezés is feladataim közé 
sorolódtak. Miután rendeződött 
a sportcsarnok ügye, beolvadt a 
médiacégbe, így elmondhatom, 
hogy annak a három területnek 

lehetek az ügyvezetője Hatvan-
ban, amelyek a legközelebb állnak 
hozzám – fejtette ki. Mint fogal-
mazott, igazi kihívásnak éli meg 
ezt a munkát, ösztönzi őt a min-
dennapokban, hogy összehangolja 
működésüket. 

A városi rendezvények szerve-
zése így hozzátartozik. Vélemé-
nye szerint az a legjobb ebben 
a munkában, hogy a semmiből 
építhetnek programot. – Amikor 
elkezded egy rendezvény szerve-
zését még teljesen nullán vagy. 
Majd egyre több minden helyére 
kerül, és körvonalazódik a vége, 
végül pedig összeáll a rendez-
vény. Az felemelő érzés. Nekünk 
az a feladatunk, hogy mások jól 
érezzék magukat, és ne lássák, 
mennyi munka van a programok 
mögött, csak azt, hogy minden 
megy a maga útján – vélekedett. 
Mindehhez pedig, mint mond-
ta, az is hozzátartozik, hogy a 
helyi sajtó beszámoljon ezekről 
az eseményekről. Fontos felada-
tának tartja, hogy közel hozza 
egymáshoz ezeket a területeket. 
A Hatvan TV és a Hatvani Hír-
lap ügyvezetése is alá tartozik. 
– Szerencsére mindegyik terü-
leten kedvesen fogadtak engem, 
és jó csapatokat kaptam, akikre 
számíthatok. Ez fontos is ezek-
ben a szakmákban, a lendület, az 
elhivatottság. Számomra sosem 
a vasszigor volt az irány, mindig 

igyekeztem hatékonyságorien-
tált lenni – közölte.

A médiacég vezetőjeként sok-
rétű a feladata. A Hatvani Ren-
dezvényház is hozzátartozik. – Itt 
elkészült egy új rendezvényterem, 
ami a tanfolyamok és konferenci-
ák mellett alkalmas táncórák be-
fogadására is, mert egy óriás, teljes 
falon húzódó tükör található ben-
ne. Így ez is bérelhető, akárcsak a 
többi rendezvényterem. Az összes 
munkatársam azon dolgozik, hogy 
minél szélesebb kört szolgálhas-
sunk ki helyszíneinkkel – fogal-
mazott.

A sportcsarnokban való munkát 
is folytatta, már helyére kerültek a 
lelátószékek és az infótáblák is. A 
VIP terem pedig a maga kilencven 
négyzetméterével, nagy üvegabla-
kaival és hozzátartozó konyhájával 
már bankettek, családi események 
helyszínéül szolgálhat. Krémer 
Dánielnek célja, hogy a sportcsar-
nok egy mindenki számára nyitva 
álló épület legyen, magánszemé-
lyeknek és egyesületnek is találko-
zási pontja. – Szeretnénk, ha meg-
jelennének nálunk a profi klubok, 
de a baráti társaságokat is várjuk, 
akár öregfiú-focicsapatokat is. A 
célunk, hogy minél több sportágat 
bevonzzunk, ebben az irányban 
fejlesztenénk tovább a csarnokot – 
részletezte.

Nem mindenkinek van hobbija, 
Krémer Dániel azonban azok közé 

tartozik, aki többet is magáénak 
tudhat. Az első és talán legkiemel-
kedőbb ezek közül a zene. Bár ezt 
nála nem nevezhetnénk csak sza-
badidős tevékenységnek, hiszen 
már 14 évesen DJ-zett, 17  éves 
kora óta pedig aktívan ebben is 
dolgozik. – Sokszor hallom, hogy 
pejoratív megítélése van ennek a 
szakmának. Ettől függetlenül en-
gem mai napig feltölt. A funky 
és retró az én területem – mond-
ta.  Mivel a hangok világa mellett 
a látványban való leképződés is 
vonzza, így szinte magától érte-
tődő, hogy szabadidejében fest. 
Akrillal alkot, irodáját is egy saját 
alkotásával díszítette.  

Mindezek nagyon fontosak szá-
mára, azonban mégsem a legki-
emelkedőbbek. Ugyanis leginkább 
családjával szeret lenni. Feleségé-
vel, Csillával, akire az élet minden 
területén számíthat, valamint lá-
nyával, Szonjával, aki most kezdi 
az általános iskolát. Sokat kerék-
pároznak és korcsolyáznak együtt. 
Ez a kedvenc időtöltése.

Krémer Dániel igyekszik nem 
csüggedni, ha valami rossz dolog 
történik, mivel, mint mondta, az 
élet megtanította rá, hogy az csak 
múló állapot. A nehézségek után 
mindig valami sokkal jobb követ-
kezik, csak ki kell várni. Ezzel a 
szemlélettel mindig sikerül pozití-
van a jövőbe tekintenie.

Csordás Judit

Krémer Dániel: az a feladatunk, 
hogy mások jól érezzék magukat
A sportcsarnok, a rendezvények szervezése és a helyi sajtó is Krémer Dánielhez 
tartozik. Mindennap azon dolgozik, hogy összehangolja ezeket a területeket. 
Célja, hogy magánszemélyeknek és egyesületeknek is találkozási pontja legyen 
a sportcsarnok, hogy a hatvaniak igazán magukénak érezzék az épületet.
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Roncsdöntő pillanatok a Gelbe Löwen Arénában
A német Alexander Kopp nyerte a ro-
deót. A végén csapattársával Andreas 
Reisslerel maradt versenyben, azonban 
vetélytársa autója váratlanul megállt. 
A kupa nyertese tolta egy tiszteletkört 
a másik német versenyzőt ezt követően 
nekiment az aréna falának és felborult.

Az idei már a 22 Európa-bajnoki és 
a 29. nemzetközi roncsderby volt 
a városban. Az időmérő edzést 

követően hivatalosan is megnyitották a 
rendezvényt és bemutatták a versenyző-
ket. Lestyán Balázs alpolgármester sze-
rint a roncsderby egy különleges sport, itt 
igazából nem is autókat, hanem gépsár-
kányokat láthatnak a nézők. Ezeknek a 
különleges autóknak a versenye minden 
évben nagy lelkesedést okoz. Úgy látom, 
hogy évről-évre nagyobb az érdeklődés 
a roncsderby iránt – fogalmazott. Volt 
nemzetközi ütközéses- és gyorsasági, női, 
láncos és szerelők futam is.

Herr Tamás nemzetközi főbíró el-
mondta, hogy erős a mezőny és sok új 
fiatal nevezett a derbire. – Ilyenkor szi-
gorúbb szoktam lenni, de muszáj féken 
tartani az indulókat, mert néha elszaba-
dulnak az indulatok. Van a fekete zászló, 
ami azt jelenti, hogy kiállítom a futamból 
a versenyzőt, ekkor megszűnik a pont is. 
Ma és tegnap azt hiszem, háromszor len-
gettem meg ezt a zászlót, ilyenkor nem 
szoktak szeretni, de vannak szabályok, 
amiket be kell tartani – tette hozzá.

Kepes Máté tavaly nevezett először a 
Roncsderbyre, akkor egy versenyszámon 

tudott indulni. Ebben az évben szomba-
ton részt vett a könnyű építésű gyorsa-
sági futamon, ott a döntőben leszakadt 
a motor, ezért a nap hátralévő részében 
próbálták összerakni az autót. – Ma reg-
gelre sikerült megerősítenünk egy kicsit, 
de az első futamon megint leszakadt a 
motor, úgyhogy a nemzetközi gyorsasági 
futam rosszul sikerült, akkor ki is kellett 
jönnöm az arénából. A könnyű építésű 
autók futamának selejtezőjét viszont 
megnyertem, a motorral azonban most 
is akadtak problémák. Ezt igyekszünk 
megoldani, hogy részt tudjak venni a 
könnyű építésű autók rodeóján – mond-
ta el Kepes Máté.

Vasárnap egy mentőhelikopter érke-
zett, mert a nézőközönség egyik tagja 
rosszul lett. Miután stabilizálták az álla-
potát mentőautóval szállítottak a hatvani 
kórházba. – A gyors reakció annak volt 
köszönhető, hogy – bár egy ilyen dologra 
nem lehet felkészülni – nagyon jó stáb 
van a hátunk mögött, mindenki tudja, 
hogy mit kell csinálni, így azonnal tud-
tunk cselekedni – fűzte hozzá Márkus 
Norbert, a rendezvény szervezője.

Krizsán Milán a nemzetközi gyorsa-
sági futam döntőjéről érkezett vissza a 
depóba, ahol rögtön neki is álltak az autó 
javításának. – Egy kicsit csúszós volt a 
pálya, így az ütközések elkerülhetetlenek 
voltak. Sajnos emiatt kiszakadt a motor 
az autóból, de ez egy jó futam volt. Még 
édesanyám fog a női futamban, édes-
apám pedig a szerelők futamán indulni, 
megpróbáljuk minél előbb összerakni az 

autót, hogy üzemképes legyen. Ez körül-
belül egy félórás munka lesz – részletezte.

Kammer János Németországból jött 
haza a roncsderbire és sok futamon vett 
részt három autóval, melyekből az egyik 
rózsaszínű volt. – A mi autóink színe 
sárga. Kicsit megszorultam, mert az au-
tóm lerobbant, ezért nem tudtuk elhozni. 
Kedves barátaimat, csapattársaimat meg-
kértem, hogy hozzanak el egy négykere-
kűt. Ez csütörtökön még sárga volt, pén-
teken gépátvételkor pedig rózsaszínűre 
festve kaptam meg a gépet, így kapta a 
Kamu Barbi nevet – mondta el. Ami a 
taktikáját illeti elárulta, hogy japán au-
tókkal versenyeznek, mert kevesebbet 
kell szerelni, de így is gyorsan kell menni 
és szerencsére is szükség van.

Sok versenyző célja az, hogy részt ve-
hessen a rodeón. Hagyomány már, hogy 
a hatvani roncsderbit ez a versenyszám 
zárja. Most is sokan gyűltek össze a pálya 
szélén, hogy megnézzék a végső össze-
csapást. Idén is izgalmas volt az ütközet. 
A végén hárman maradtak versenyben, 
Bártfai Ádám, Andreas Reissle és Ale-
xander Kopp. A magyar versenyző jól 
taktikázott, de autója egy kanyarodás 
során felborult, így a két német játékos 
folytathatta a küzdelmet. Ezt követően 
Andreas Reissle gépe hamar leállt, így ő 
is kiesett. Csapattársa, Alexander Kopp 
tolta egy tiszteletkört, majd nekiszaladt 
az aréna falának és felborult. Így egy drá-
mai befejezéssel az idei év Roncsderby 
győztese a német Alexander Kopp lett.

Varga Dorottya
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Második helyen ért célba 
Vaka István és lova, Tenkes a 
Nemzeti Vágta borsodi elő-
futamán. Ezzel az eredmé-
nyükkel továbbjutottak az 
októberi budapesti futamra.

Idén is Vaka István kép-
viseli Hatvant a Nemzeti 
Vágtán. Tenkessel a bor-

sodi előfutamon a második 
helyet szerezték meg, így ju-
tottak be a döntőbe és lehet-
nek ott október 1-2. között a 
Hősök terén. Sokat edzenek, 
egyik nap nagyobb terhelést 
kap a lova, a következő nap 
pedig könnyebb mozgás-
sal melegítenek. A vágtáig 
még néhány hét felkészülés 
vár Tenkesre, lovasa pedig 
a legnagyobb odafigyeléssel 
edzi, annak érdekében, hogy 
sérülésmentes legyen a felké-
szülés.

– Tenkessel nem olyan rég-
óta dolgozunk együtt, a borso-
di vágta előtt két nappal kap-
tam meg. A megmérttetéskor 
volt a harmadik felülésem. 
Sajnos Tenkes előző lovasa 
megsérült, így került hozzám 

a közös munkára. Nagy remé-
nyekkel indulok a vágtán, bí-
zom benne, hogy az edzésterv, 
amit összeállítottam meghoz-
za a gyümölcsét és idén sike-
rül bekerülnünk a középdön-
tőbe – részletezte.

A hatvani lovas elmondta 
azt is, folyamatosan figyelem-
mel kíséri az előfutamokat, 
melynek alapján úgy látja idén 
is erős mezőny alakul ki. Vaka 
István arra kéri a hatvaniakat, 
aki tud, menjen el a vágtára, és 

biztassa őt, addig is lovával so-
kat gyakorolnak, hogy minél 
jobb erőnlétben teljesíthessék 
a futamot. Ez lesz a 15. Nem-
zeti Vágta, számára pedig a 14. 
alkalom, hogy indul rajta. 

Rimán Alexandra

Vaka István idén is rajthoz 
áll a Nemzeti Vágtán
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A gátlástalan unokázós 
csalók továbbra sem riad-
nak vissza attól, hogy pénzt 
csaljanak ki gyanútlan 
személyektől. Figyelmez-
tessék hozzátartozóikat, 
nehogy bűncselekmény ál-
dozatává váljanak.

Július elején egy 61 éves 
férfi bejelentést tett 
a rendőrségen, amely 

szerint egy ismeretlen hí-
vószámról felhívta valaki 
és közölte vele, hogy a fiát 
Németországban kábítószer 
birtoklás miatt a rendőrsé-
gen fogva tartják. Szabadon 
bocsátása érdekében óva-
dékot kellene fizetni, közel 
60.000 Eurót kellene utalni. 
Nagyon megijedt, de szeren-

csére megszakította a beszél-
getést és gyorsan felhívta a 
fiát, aki megnyugtatta, hogy 
az ismeretlen telefonáló által 
közöltekből semmi nem igaz, 
vele minden rendben van, az 
édesapját viszont feltehetően 
csalók akarták megkárosítani.

A 84 éves D.Jné nem volt 
ilyen szerencsés. Őt 2022. 
augusztus 15-én napközben 
hívta fel ismeretlen telefoná-
ló, aki azt állította magáról, 
hogy rendőr, és közölte, hogy 
a sértett fiát fegyvercsempé-
szés miatt letartóztatták, de 
váltságdíjért cserébe ki lehet 
váltani. A csaló 8 millió fo-
rint átadására szólította fel 
az asszonyt, akinek azonban 
nem volt otthon ennyi pénze, 
de közel két millió forintot 

át tudott adni a lakásán rö-
vid időn belül megjelenő is-
meretlen elkövető részére. A 
rendőrséget az unokája érte-
sítette, akit sajnos csak a pénz 
átadását követően hívott fel.

Idősebb hozzátartozóik ré-
szére nagyon fontos tudato-
sítani és napra készen tartani 
a biztonságukkal kapcsolatos 
legalapvetőbb magatartási 
szabályokat, hívják fel figyel-
müket a csalókra!

Fokozott fenntartással ke-
zeljék az olyan telefonhíváso-
kat, váratlanul jelentkező ide-
geneket, amikor valaki arra 
hivatkozik, hogy hozzátarto-
zójukat baleset, vagy más tra-
gédia érte, bajba került, kárt 
okozott, és azonnal pénzre 
van szüksége! Ne hajtsák vég-

re a telefonon kapott utasítá-
sokat és ne árulják el, mennyi 
pénzt tartanak otthon!

Ellenőrizzék le a telefonon 
kapott információ, balesetről, 
egyéb káreseményről, bajról 
szóló hír valóság tartalmát!

Hívják fel közvetlen hoz-
zátartozóikat!

Hívják a Rendőrséget: 112!
Bátran kérjenek segítséget!
Ne feledjék, ha baj van, a 

Rendőrség az, aki segíteni 
tud és ezt nem pénzért teszi! 
Aki pénzt kér a segítségért, az 
a bűnöző! Amennyiben nem 
történt bűncselekmény a sé-
relmükre, de kaptak hasonló 
tartalmú telefonhívást, kér-
jük, értesítsék a Rendőrséget!

Heves Megyei 
Rendőr-főkapitányság

Ismét telefonálnak az unokázós csalók
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