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Egy fedett, nyolc férőhe-
lyes okospadot helyeztek ki 
a Meszlényi híd lábához, az 
újhatvani tó mellé. A közös-
ségi költségvetés részeként 
szavazták meg beszerzését 
a hatvaniak. A pad többfé-
le szenzorral működik, így 
méri a hőmérsékletet, a pá-
ratartalmat és a légszennye-
zettséget is.

Már üzemel az 
okospad a Mesz-
lényi híd lábánál, 

az újhatvani tó mellett. En-
nek megvalósítását a hat-
vaniak szavazták meg a kö-
zösségi költségvetés keretén 
belül, most pedig már bárki 
használhatja a nyolc férőhe-
lyes padot. Horváth Richárd 
polgármester kiemelte, ezzel 
az idei közösségi költségvetés 
első projektje már meg is va-
lósult. – Ez a második év, hogy 
a hatvaniak dönthettek a helyi 
fejlesztésekről, és idén a pro-
jektötleteket is ők javasolták. 
Az első megvalósított pont, 
az okospad 5,4 millió forintba 
került. Amellett, hogy hasznos 
szerkezet, egy kis színt visz a 
város életébe – fogalmazott.

Ez a szerkezet megkönnyíti 
a tó mellett pihenők napját, a 
wifin keresztül internetezhet-
nek, felölthetik telefonjukat, 
vagy tájékozódhatnak az időjá-
rásról. A pad ugyanis többféle 
szenzorral működik, így méri 
a hőmérsékletet, a páratartal-
mat és a légszennyezettséget 
is. Segítségével vezeték nélkül 
és USB-s kábellel is tölthető a 
telefon, emellett mivel tetővel 
ellátott a pad, napsütésben is 
jól használható. Külön áram-
ellátást nem igényel, teljesen 
napelemről megy, beépített 
akkumulátoron keresztül.

Ebben az évben is 100 mil-
lió forintról dönthettek a hat-

vaniak, az idei közösségi költ-
ségvetés projektjeit lakossági 
ötletek alapján állították össze, 
ebből pedig szintén a hatvani-
ak választhatták ki, mi való-
suljon meg. A megszavazott 
fejlesztéseket a közeljövőben 
folytatják, így például kezdőd-
het a Grund közösségi tér ki-
alakítása a kispiacnál, valamint 
a nyilvános illemhely, az okos 
zebra, az ivókutak és a kerék-
pártárolók kiépítése is.

A pad épségére térfigyelő 
kamera segítségével vigyáz-
nak. Csordás Judit

Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Már üzemel az okospad 
az újhatvani tó mellett
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A háborús energiaárak és az 
európai energiaellátási prob-
lémák Magyarországra is ki-
hatnak, ezért megnöveked-
hetnek a visszaélések a tűzifa 
beszerzéssel kapcsolatban. A 
csalások ellen a leghatáso-
sabb ellenszer, ha a vásárlók 
a tűzifa vásárlás előtt tájé-
kozódnak és ismerik az intő 
jeleket. Ebben számottevő 
segítséget nyújt a nemzeti 
élelmiszerlánc-biztonsági 
hivatal (Nébih) tűzifát oko-
san hirdetéskeresője és fo-
lyamatosan bővülő temati-
kus információs oldala.

A hazai erdőkből és 
egyéb fás területekről 
évente több millió köb-

méter tűzifa kerül forgalomba. 
Míg az erdőgazdálkodók és a 
földhasználók a növekvő igé-
nyek kiszolgálásán dolgoznak, 
addig a Nébih EUTR ellen-
őrei nyomon követik a faanyag 
mozgását, ellenőrzik a fater-
mékek forgalomba hozatalát, 
feldolgozását és kereskedelmét, 
mert csak jogszerű kitermelés-
sel biztosítható hosszú távon a 
lakossági igények kielégítése.

A Nébih ellenőrök az el-
múlt négy évben csaknem 240 
kamionnyi illegálisan forga-
lomba hozott fát koboztak el. 
Rendszeresen töröltetnek jog-
szerűtlen tűzifa hirdetéseket, 
de egyre szorosabban össze-
dolgoznak a portálok üzemel-
tetőivel is, hogy a csalókat már 

a hirdetés feladása előtt kiszűr-
jék. A hatósági ellenőrzések és 
megelőző intézkedések mellett 
fontos, hogy maguk a vásárlók 
is megfelelően felkészültek le-
gyenek a tűzifa rendelés előtt, 
amelyhez minden szükséges 
információt megtalálnak a 
Nébih honlapján.

A legfontosabb tudnivalók 
jelenleg: 

Vásároljon ismert kereske-
dőtől, erdőgazdálkodótól, aki 
a termékre vonatkozó adatok-
kal ellátott szállítójegyet és 
tűzifavásárlási tájékoztatót is 
biztosít, a Nébih-nél regiszt-
rálta tevékenységét, így EUTR 
technikai azonosító számmal 
rendelkezik.

A telephellyel, nyitvatartá-
si idővel működő kereskedők 
megbízhatóbbak a csak tűzifa 
közvetítéssel foglalkozókkal 
szemben.

Ha hirdetés alapján vásárol, 
ellenőrizze, szerepel-e benne az 

EUTR azonosító. E nélkül ér-
demes más eladót keresni.

Ha van EUTR azonosító, 
ellenőrizze a számot a Nébih 
honlapján.

Ellenőrizze a telefonszámot 
a Nébih fekete listáján.

Tűzifát csak szállítójeggyel 
vegyen át! 

Lerakodás előtt alaposan 
nézze meg a kiszállított fát! 

Soha ne utaljon előre pénzt, 
főleg ismeretlen hirdetőknek!

Legyen nagyon óvatos, ha a 
hirdető regisztrált székhelyé-
től távol vagy az ország egész 
területére vállal szállítást. A 
magas fajlagos szállítási költség 
mellett sem önnek, sem a ke-
reskedőnek nem éri meg kisebb 
mennyiséget messze vinni!

Előre lehetőség szerint csak 
telephelyen, a kereskedő, erdő-
gazdálkodó pénztárában fizes-
sen. Ismeretlen szállítónál csak 
díjbekérő alapján, az EUTR 
számhoz tartozó névre utaljon.

Ha teheti, inkább köbmé-
terben mérve, térfogatra vegye 
a tüzelőt, így könnyebben el-
lenőrizhető a mennyisége, a fa 
víztartalma pedig nem befolyá-
solja a megvett mennyiséget!

Ha tömegre vásárol tűzifát, 
figyeljen oda, hogy csak hite-
lesített mérlegen mért, mér-
legjegy, vagy más, mérlegelést 
hitelesítő dokumentum alapján 
kiállított számla birtokában fi-
zessen.

Ha frissen kitermelt faanya-
got vásárol igyekezzen minél 
hamarabb felhasítani és fedett, 
szellős helyen tárolni. Ősszel és 
télen a faanyag már lassan szá-
rad szabadtérben. Nem ideális, 
de megoldás lehet, ha a tüzelés 
előtt a felhasított faanyagot né-
hány hétig fűtött, rendszeresen 
szellőztetett helyen (pl. kazán-
házban) előszárítjuk.

Ha száraz fával fűt, akár 
30%-ot is spórolhat!

Ha úgy érzi, vagy azt ta-
pasztalja, hogy megtévesztés 
áldozata lett, és az eladó nem 
hajlandó az egyeztetésre, őrizze 
meg az eladótól kapott bizony-
latokat, és írja meg panaszát a 
Nébih-nek.

Vásárlás előtt tájékozódjon a 
Nébih tematikus oldalán, ahol a 
tájékoztatók mellett ellenőriz-
heti a jogszerűtlen hirdetések 
adatait, a jogsértők listáját, va-
lamint lekérdezheti a választott 
kereskedő EUTR technikai 
azonosító számát.

Forrás: nebih.gov.hu

A hatvaniak idén is mind-
összesen 500 Ft-ért vásá-
rolhatnak 15 kg burgonyát, 
10 kg almát és 3 kg hagymát 
– erről döntöttek a szerdai 
rendkívüli testületi ülésen.  
Továbbá arról is határoztak, 
hogy a helyi járatok az au-
tóbusz-pályaudvari megálló 
helyett a sportcsarnok meg-
állóhelyről és a vasútállo-
másról indulnak majd.

Idén is lesz kedvezményes 
burgonyavásár Hatvan-
ban – erről is döntöttek 

a szerdai rendkívüli testüle-
ti ülésen. Az önkormányzat 
évek óta szervez terményvá-
sárt a rászorulóknak, a támo-
gatásra ebben az évben is azok 
az állandó hatvani lakhellyel 

rendelkezők jogosultak, akik 
nyugdíjasok vagy 18 év alatti 
gyermeket nevelnek, illetve 
az önkormányzat vagy a já-
rási hivatal által megállapított 
szociális ellátásban részesül-
nek. Mindennek feltétele, 

hogy ne legyen tartozásuk az 
önkormányzat felé. Idén ok-
tóber 22-én a hatvaniak vál-
tozatlan áron, mindösszesen 
500 Ft-ért 15 kg burgonyát, 
10 kg almát és 3 kg hagymát 
vehetnek át. – Nagyon fontos 

számunkra, hogy segítsünk a 
hatvaniaknak, éppen ezért a 
korábbi években megszabott 
áron kaphatják meg a termé-
nyeket. Az árak változását jól 
tükrözi, hogy 32 millió forint-
ra terveztük a vásár költségve-

tését, most pedig a beérkezett 
ajánlatok alapján több mint 
58 millió forintra nőtt ez az 
összeg. Ezért is fontos, hogy 
a város jó gazdaságpolitikát 
folytasson, mert így nemcsak 
a projektekhez, hanem többek 

között ehhez az akcióhoz is 
biztosítani tudja a plusz for-
rást – fogalmazott Horváth 
Richárd polgármester.

Arról is döntöttek a kép-
viselők, hogy a Pálffy Ka-
talin szobrászművész által 
készített, jelenleg a Hatvani 
Strandfürdő területén talál-
ható „Városmúlt” című köz-
téri alkotást a Hatvani Szent 
István Sportiskolai Általános 
Iskolába helyezik át. Továbbá 
arról is határoztak, hogy vál-
tozik szeptember 1-től a helyi 
autóbusz közlekedés menet-
rendje. Eszerint az autóbusz-
pályaudvari megálló helyett a 
sportcsarnok megállóhelyről 
és a vasútállomásról indulnak 
majd a helyi járatok.

Csordás Judit

Tűzifavásárlás biztonságosan, 
csak tiszta forrásból

Ismét lesz terményvásár a városban

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
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Egyre népszerűbbek a sütemény ízű fagyik
Az elmúlt években egyre 
többféle íz közül választ-
hatnak a fagylaltra vágyók, 
de még így is megunhatat-
lannak bizonyulnak a klasz-
szikus, mindenki által jól 
ismert ízeket ígérő gombó-
cok. Emellett az idén teret 
hódítanak a sütemény vagy 
torta ízű fagyik is.

A fagylalt idén is hű-
sítő, kellemes, vá-
lasztékban gazdag 

édesség, a nyár legforróbb 
napjaiban nagyon sokan 
döntenek úgy, hogy a jeges 
nyalánksággal frissítik fel 
magukat. A megszokott cso-
ki, vanília mellett ebben az 
évben is sok vendéglátóhely 
kínál valamilyen különleges-

séget. A Pillangó Cukrászdá-
ban is a kedvenc ízek mellett 
minden évben igyekeznek új 
ízvilággal kedveskedni vendé-
geknek. – Továbbra is a pré-
mium kategóriás fagylaltok a 
legnépszerűbbek, illetve ezen 
belül is a különleges ízek, so-
kan keresik a ország tortáinak 
fagylalt változatait. A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a 
vásárlóink nagyon egészség-
tudatosan választanak, azon-
ban egyre nyitottabban az új 
ízek felé – részletezte.

Johancsik Melinda, a hat-
vani strand fagylatozójának 
üzletvezetője elmondta: úgy 
látja, hogy az újdonságokra, 
izgalmas ízkombinációkra 
szükség van, azonban leg-
inkább a minőség a fontos. 

– Nálunk elsősorban a klasz-
szikus csokoládé – vanília 
csavartfagyi kapható, illetve 
egy jegeskávé, amibe vanília 
fagyit teszünk. Mindezek 
mellett a gyermekek nagy 
kedvence a rózsaszín fagy-
lalt, sokan kérik ezt, illetve 
készítünk kávés fagylalt kü-
lönlegességet is, aminek a 
felnőttek sem tudnak ellen-
állni – emelte ki.

A fagylalt körképekből az 
is kiderül, hogy a csokoládé, 
vanília még mindig teret hó-
dit és kihagyhatatlan ízeknek 
számítanak a legtöbb helyen, 
de népszerűek a joghurtos 
ízek is. Emellett idén is tö-
retlen sikert aratnak a süte-
mény vagy torta ízű fagyik

Rimán Alexandra

A virágba borult Hatvant zsűrizték
Hatvanban járt a Virágos 
Magyarország zsűrije. A 
város idén is nevezett az 
országos megmérettetés-
re, amit idén 29. alkalom-
mal rendeztek meg. Eddig 
több díjat nyert a település, 
ebben az évben is bíznak, 
hogy jó eredményekkel zár-
ják a versenyt.

Hatvan idén is ne-
vezett a Virágos 
Magyarország ver-

senyre. A zsűri a településre 
látogatott, hogy személyesen 
is megtekintsék a virágba bo-
rult várost. Horváth Richárd 
polgármester elmondta, az 
önkormányzat kiemelt fi-
gyelmet fordít a zöldterü-
letek kialakítására, rendben 
tartására. – Nagyon fontos-
nak tartom, hogy Hatvan egy 
élhető város legyen, nagyon 
sok fejlesztést valósítottunk 
meg ennek érdekében. Az 
egyik alappillér az, hogy a 
város szép, tiszta, rendezett 
és virágos. Ennek kapcsán 
minden évben elindulunk a 
Virágos Magyarország ver-
senyen és rendre komoly dí-
jakat szoktunk nyerni. Bízom 
benne, hogy idén is jól teljesít 
a város – fogalmazta meg.

Hozzátette: fontos, hogy 
az itt élők és az ide látogatók 
esztétikus környezettel talál-
kozzanak. Ebbe bevonják a 
hatvani lakosokat is, hiszen 
tavasszal muskátlit oszt az 

önkormányzat, amivel a vá-
ros lakói mutatósabbá tehe-
tik saját környezetüket is.

Gulyás Katalin, Hatvan 
főkertésze elmondta, hogy 
idén 11. alkalommal indul 
Hatvan a Virágos Magyaror-
szág versenyen. A város több 
díjat is nyert az évek során, 
többek között „Arany ró-
zsa” díjat, több alkalommal a 
Belügyminisztérium külön-
díját, 2016-ban az év telepü-
lése díját, 2017-ben pedig az 
„Ország főtere” kitüntetését 
kapta meg Hatvan. Kiemel-
te, több virágláda, virágosz-
lop, virággömb és virághíd 
került kihelyezésre, és idén 
45.000 darab egynyári virá-
got ültettek el. – Miután a 

kétnyári virágok elvirágoztak 
egynyári virágokat ültetünk. 
Ezeknek a fajszortimentje 
állandóan változik, figye-
lembe véve az időjárást és 
a klímaváltozást. Mindig 
új, szárazságtűrő típusokat 
kell keresnünk és ültetnünk, 
mint például most a verbéna 
vagy a büdöskék különböző 
változatai. Fajtákon belül is 
eltérő a vízigényük és a tűrő-
képességük – tette hozzá.

A versenybizottság a meg-
mérettetésen több szempont 
szerint értékel. Szabó József 
kertészmérnök, a Virágos 
Magyarország zsűritagja 
megfogalmazta, hogy Hat-
van jó esélyekkel vág neki 
a versenynek. – A zsűri azt 
bírálja, hogy egy-egy tele-
pülésen mennyire ápoltak, 
gondozottak a növények. 
Mindezek mellett vizsgálja 
a virágok elrendezését is. To-
vábbá az esztétikum mellett 
fő szempont a fenntartha-

tóság és a biológiai sokfé-
leség. Ez azt jelenti, hogy 
évelőket fogunk nézni, a 
színösszeválogatás mellett a 
fenntartásuknak a minőségi 
kritériumait, hogy öntözés 
mellett ebben a meleg idő-
szakban is gondozható le-
gyen – fűzte hozzá.

A verseny célja nemcsak 
a kulturált és esztétikus 
településkép kialakítása, 
fontosnak tartják a telepü-
lésen élők összefogásának 
ösztönzését, életminőségük 
javítását, valamint a kör-
nyezettudatos szemlélet és 
gondolkodás erősítését. A 
Magyar Turisztikai Ügy-
nökség idén 29. alkalommal 
rendezi meg a Virágos Ma-
gyarország versenyt, amelyre 
a települések önkormányza-
tai nevezhettek. A kezdemé-
nyezést 1994-ben indították 
el, amely évről-évre egyre 
népszerűbb, idén rekordszá-
mú nevezés érkezett. Most 
Erdély, a Vajdaság és a Felvi-
dék magyarlakta települései 
is nevezhettek a megméret-
tetésre. Ebben az évben is 
több kategóriában osztanak 
díjakat. A győztesek kihir-
detésére ősszel, várhatóan 
októberben kerül sor.

Varga Dorottya

A töltésfalból szivárgás történt a telephelyre, valamint kis 
mértékben a telephelyen kívüli mezőgazdasági területre és a 
Zagyva folyó mentett oldalára is – olvasható a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményében, melyben a 
július végén, a pernyehányónál történt szennyvízszivárgásra 
reagáltak. Kiemelték, hogy a katasztrófavédelem a társható-
ságokkal a helyszíni szemlét soron kívül végrehajtotta.

A lőrinci telephelyen lévő 
6-os számú, szeny-
nyvíziszap-leürítő-

tározó töltésfalából szivárgás 
történt a telephelyre, valamint 
kis mértékben a telephelyen 
kívüli mezőgazdasági területre 
és a Zagyva folyó mentett ol-
dalára, ugyanakkor a töltés nem 
szakadt át – olvasható a Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság közleményében.

Mint fogalmaztak, a szi-
várgást július 25-én észlel-
te az üzemeltető, az illetékes 
hatóságnak történt jelzését 
követően pedig megkezdte 
az intézkedést a kárelhárítás 
érdekében. A katasztrófavé-
delem a társhatóságokkal a 
helyszíni szemlét soron kívül 
végrehajtotta. Az esemény ki-
vizsgálása a vízügyi és vízvé-
delmi hatáskörrel rendelkező 
Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságon jelenleg folya-
matban van – tájékoztattak.

Kiemelték továbbá, hogy az 
üzemeltető a kárelhárítást je-
lenleg is végzi a Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság 
szakmai felügyelete mellett, a 
kiszivárgott anyagot felitatják, 
összegyűjtik és elszállítják.

A REG Kft. közleményében 
arról tájékoztatott, hogy a nagy 
szárazság következtében meg-
repedt a gát belső szigetelése, 
ezért történhetett az eset. A 
problémát igyekeznek megol-
dani, szivattyúzzák a területet, 
és gátak segítségével terelik el 
a szennyvizet. Kiemelték, hogy 
a szükséges hatósági bejelen-
téseket azonnal megtették, és 
meg tudták akadályozni, hogy 
a szennyvíz kifolyjon a terüle-
tükről.

Mintegy három éve is ha-
sonló eset történt itt, szúrós 

szagú, fekete színű, olajos 
massza árasztotta el a pernye-
hányó melletti részt. A ko-
rábban HUNVIRON KFT. 
néven jegyzett, majd később új 
névre váltott REG Kft. akkor 
tagadta, hogy a telephelyükről 
származik az ismeretlen erede-
tű massza. 2020-ban azonban 
ismét megjelent a fekete anyag 
a hulladéktelep mellett. A kör-
nyezetvédelmi hatóság akkor 
megállapította, hogy az a per-
nyehányón működő telephely-
ről szivárogott ki.

Évek óta visszatérő probléma 
a városban a szúrós szagú bűz 
ügye. A hatvani városvezetés 
több intézkedést is végrehaj-
tott már, szagnaplót vezetnek, 
folyamatosan küldik a jelenté-
seket az illetékes hatóságnak, 
bűzcsapdákat helyeztek ki és 
aláírásokat is gyűjtöttek, hogy 
megoldás szülessen a problé-
mára. Azon dolgoznak, hogy 
felkutassák, mely gazdálkodó 
szervezet felelős a Hatvant 
évek óta terhelő bűzhatásért. A 
lakosság pedig újabb tüntetést 
szervez az ügy megoldásának 
érdekében, augusztus 12-én 
a REG Kft. telephelye előtt 
gyűlnek össze.

Csordás Judit

Ismét lehet pályázni a civil 
alapra. A hatvani önkor-
mányzat ebben a félévben is 
meghirdette a civil szerve-
zeteknek szóló pályázatot, 
melynek benyújtási határ-
ideje augusztus 31.

A hatvani önkormány-
zat a 2022-es év má-
sodik félévében is 

meghirdeti a Civil Alap pá-
lyázatot. Ennek célja, hogy 
elősegítse a civil szervezetek 
és egyházak programjait és 
működését. Szinyei András 
alpolgármester elmondta, az 
önkormányzat anyagi lehető-
ségeitől függően pénzügyileg 
is támogatja az önkormányzat 
közigazgatási területén mű-
ködő civil szervezetek és egy-
házközségek programjait és 
működését. A támogatás felső 
határa 200 ezer forint. – Az 
önkormányzat mindig azon 
dolgozik, hogy segítse a szer-
vezetek munkáját, ösztönözze 

őket, most is ez a cél. A Ci-
vil Alapban több pályázható 
keret van, így önszerveződő, 
öntevékeny közösségeket tá-
mogató, ifjúsági, sportfelada-
tokat, célokat támogató, egy-
házi, nemzetiségi, valamint 
szociális és egészségügyi keret 
is – emelte ki.

A részletes pályázati kiírá-
sok és adatlapok a www.hat-
van.hu weboldalon érhetők el, 
vagy személyesen megtekint-
hetők, átvehetők a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal Szer-
vezési Osztályán. A pályáza-
tokat 2022. augusztus 1-től 
augusztus 31-ig nyújthatják 
be a hatvani civil szervezetek.

Rimán Alexandra

Szivárgás történt 
a pernyehányónál

Már lehet pályázni 
a civil alapra
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Búcsú Szilasi Józsefnétől
A budapesti Farkasréti temetőben, majd június 30-án a 
Szent Adalbert Plébániatemplomban tartott gyászmisén 
vettek végső búcsút Szilasi Józsefné Irénkétől, aki 54 évet 
dolgozott logopédusként, és éveken át részt vett a lelkise-
gély-szolgálat munkájában. Barátai és a kollégái az alábbi 
gondolatokkal emlékeznek a Hatvany Irén emlékéremmel 
kitüntetett gyógypedagógusra.

Szilasi Józsefnére ko-
moly, igényes és sze-
retetteljes tanítóként 

emlékeznek volt kisdiákjai. 
Már a megjelenése is figyel-
met és fegyelmet parancsolt. 
Mindenkit egyforma mér-
cével mért, amit önmaga 
előtt is mindig magasabbra 
tett, ezért kezdte el munka 
és gyermeknevelés mellett a 
Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Főiskolán tanulmá-
nyait, ahol logopédusként 
végzett. Munkaköréhez 
tartozott a rendelésre érke-
ző óvodások és kisiskolások 
logopédiai felmérése, fej-
lesztése, illetve a város és a 
térség nevelési, oktatási in-
tézményeiben is ő végezte 
ezt a feladatot. Pedagógusi 

attitűdjére a legkisebb gyer-
mekhez is mély tisztelettel, 
mérhetetlen türelemmel és 
a fejlődésükbe vetett hittel 
történő nevelés volt jellem-
ző. Dolgozott az I. Számú., 
a Lesznai Anna és az 5. Sz. 
Általános Iskolában is.

Nem mindennapi általá-
nos műveltségével, nyitott-
ságával és közösségi szemé-
lyiségével fordult az élet más 
színterei felé. 1985-től rend-
szeresen részt vett a „Kisvá-
rosi mentálhigiénés modell 
kísérlet” keretében szervezet-
fejlesztési és pszichodráma 
tréningeken. A folyamat 
kezdeményezéseiből egyet-
len önkéntes munkacsoport 
működik a mai napig, az 
SOS! Lelki Elsősegély Tele-

fonszolgálat. Több mint 30 
évig volt önkéntes, anonim 
ügyelője a stábnak. Odaadó 
elkötelezettségét jellemzi, 
hogy ebben a szerepében is 
szabadidejében képezte ma-
gát, és még a minden ügyele-
ti munkában legnehezebben 
vállalt szentestéken is ő volt 
az a biztos pontja a szolgálat-
nak, akihez reménytelensé-
gükben az ismeretlen hívók 
segítségért fordulhattak.

Nyitott volt a művészetek 
iránt. A Polifónia Vegyeskar 
tagja volt, nagyon szere-
tett kórusban énekelni. Azt 
mondta, amellett, hogy fel-
tölti, segít abban, hogy lélek-
ben fiatal maradjon, a dallam, 
a ritmus és a szöveg tanulása 
pedig abban, hogy friss ma-
radjon a memóriája.

Városunk 1994-ben „Élet-
műért” emlékéremmel majd 
2017-ben „Hatvany Irén” 
emlékéremmel tüntette ki. 
2012-ben, elsők között az 
országban megkapta a Ma-
gyar Lelki Elsősegély Tele-
fonszolgálatok Szövetsége 
Elismerő Oklevelét.

A budapesti Farkasréti te-
metőben, majd június 30-án 
a Szent Adalbert Plébánia 
Templomban tartott gyász-
misén búcsúztunk Szilasi 
Józsefné Irénkétől. Finom 
eleganciája, határozott, meg-
értő, emberséges személyisé-
ge példa marad mindannyi-
unk számára.
 Kovácsik Ildikó–Zámbó Éva

Kecskés Attila atya immár 25 éve munkálkodik az Úr szolgá-
latában, 1997-ben szentelték pappá, azóta is célja a keresz-
tény hit megerősítése. Szombaton tartották ezüstmiséjét az 
újhatvani templomban, melyen sokan hálát adtak neki az 
elmúlt évek szolgálatáért.

Kecskés Attilát 25 
éve szentelte pappá 
Keszthelyi Ferenc váci 

püspök, ebből az alkalomból 

tartották meg ezüstmiséjét. 
Nagyon sokan gyűltek ösz-
sze az újhatvani templomban, 
hogy együtt ünnepeljenek a 

plébánossal.   Kecskés Attila 
atya Vácon született, egész 
fiatalkorától érezte, az Úr 
szolgálatában szeretne mun-
kálkodni. Gyerekként is aktív 
részese volt a hitéletnek, már 
óvodáskorában ministrált, 
mint mondta, ez a feladata is 
előkészítette hivatását. 1997-
ben szentelték pappá, majd 

Érsekvadkerten és Gödöl-
lőn volt káplán, ezt követően 
Verőcén lett plébániát veze-
tő lelkipásztor, majd öt évvel 
később Jobbágyiba került, 
onnan pedig Pásztóra, majd 
Dunakeszire, végül Hatvan-
ba. – Ez a papságban megélt 
25 évem Isten erejének, az ő 
irgalmasságának története 

személyes életemben és szol-
gálatomban. Ezért adok há-
lát – fejtette ki a szentmisén. 
Ünnepi beszédében felidézte, 
hogy pásztói szolgálata során 
egy olyan összefogásnak volt 
részese, amely a keresztény 
hit megerősítését szolgálta, és 
sikerült egy egyházi óvodát és 
iskolát alapítaniuk.

Horváth Richárd polgár-
mester is megköszönte az 
elmúlt 25 év szolgálatát az 
atyának, a hozzáintézett be-
szédében kiemelte, a papok 
csendben látják el szolgála-
tukat egy faluban, vagy egy 
városban. Egyvalami azonban 
közös mindannyiukban, még-
pedig, hogy a szeretet útját 
választották, akárcsak Kecskés 
Attila atya. – Immáron 25 éve 
szolgálja az embereket, kép-
viselve a jézusi szeretet min-
denhatóságát. Olyan jubileum 
ez, mely arra késztet, hogy 
megálljunk egy pillanatra és 
hálát adjunk, amiért a Jóisten 
kegyelme megtartotta Kecs-
kés Attila atyát hivatásában és 
a közösség szolgálatában ilyen 
hosszú időn keresztül. Hiszem, 
hogy különböző módon, kü-
lönböző hivatásokon keresztül, 
különböző vérmérséklettel és 
különböző értékek mentén, de 
mindannyian végső soron a Jó-
isten akaratát teljesítjük be, az 
Ő munkája rajtunk keresztül ér 
el eredményeket – fejtette ki.

Többen hálát adtak az 
újhatvani plébánosnak az 
elmúlt évekért, paptársai és 
Szabó Zsolt országgyűlési 
képviselő is, emellett intéz-
ményvezetők is megköszön-
ték neki az Úr szolgálatát.

Csordás Judit

Kecskés Attila atya 
ezüstmiséjén mondott hálát

Csáki szalmája címmel 
rendeztek kiállítást a Hat-
vani Galériában. Csáki Il-
dikó szalmafonó mutatta 
be műveit, aki már gim-
nazista kora óta foglalko-
zik ezzel a mesterséggel. 
Egyik alkotását a Vatikán-
ban állították ki, emellett 
egy film díszleteinek elké-
szítésében is segédkezett. 
A Csáki Ildikó műveiből 
nyílt tárlat augusztus 19-
ig látogatható.

A Szent Korona pontos 
mását is megalkot-
ta szalmából Csáki 

Ildikó, az ő műveiből nyílt 
kiállítás a Hatvani Galériá-
ban. Rá nem mondható el, 
hogy egy szalmaszálat sem 

tesz keresztbe, a falakon és a 
vitrinekben is alkotásai sora-
koztak, és még a plafonra is 

felfüggesztették azokat. Szi-
nyei András alpolgármester 
nyitotta meg a kiállítást, be-

szédében méltatta a műveket, 
kiemelve, hogy különleges, 
sajátos hangulatot áraszta-

nak. A művész már gimna-
zista kora óta foglalkozik 
fonással, mára már maga veti 
el az alkotásokhoz szükséges 
szalmát. – Május közepétől 
kezdve zölden szedem le egy 
részét, majd később pedig 
viaszérésben. Kiskévékbe kö-
töm a szalmát, majd szárítom 
és tisztítom a szálakat, amik-
ből dolgozom – fejtette ki.

Számos témát feldolgozott 
már művészetében, a szak-
ralitás fontos fókuszpontja 
alkotásainak. Mint fogalma-
zott, megnyugtató folyamat 
számára a szalmafonás, ami 
nagy türelmet igényel, hi-
szen van olyan alkotás, amely 
három hónap alatt készül 
el. Csáki Ildikó sokat tanult 
annak idején más szalmafo-

nóktól, éppen ezért számára 
is fontos, hogy továbbadja 
másoknak ezt a mesterséget. 
– Nagy öröm, hogy nyaranta 
szalmafonó táborba járhatok 
tanítani, és ott átadhatom, 
amit megtanultam. Fontos-
nak tartom, hogy ne marad-
jon meg nekem ez a tudás, az 
a jó, ha mások is megtanulják, 
és továbbadják. Ezáltal lesz 
az ember örökéletű – véleke-
dett.

Csáki Ildikót az eltelt évek 
alatt számos díjjal tüntették 
ki, mint mondta, arra a leg-
büszkébb, hogy a „betlehem” 
művét kiállították a Vatikán-
ban, és ott is őrzik, valamint, 
hogy a Szalmabábuk lázadá-
sa című filmben ő készíthette 
el a szalmakirály palotáját és 
trónszékét.

A kiállításon közreműkö-
dött a Liszt Ferenc Műve-
lődési Ház Hagyományőrző 
Csoportja, aratódalokat ad-
tak elő. A Csáki Ildikó mű-
veiből nyílt tárlat augusztus 
19-ig látogatható.

Csordás Judit

Szalmából font művészet 
a maga vetett magból

Színes rajzokból nyílt kiál-
lítás a Hatvani Galériában. 
Király Kornélia művészeti 
csoportkoordinátor tanít-
ványainak műveit állítot-
ták ki.

Király Kornélia tanít-
ványainak művei-
ből nyílt kiállítás a 

Hatvani Galériában. A fa-
lakon a fiatal alkotók tehet-
sége köszönt vissza, egyedi 
látásmódjuktól és élénk 
színhasználatuktól vibrált a 
terem. Tompa Z. Mihály, a 
galéria vezetője a megnyitón 
úgy fogalmazott, a gyerekek 
művei szabadok, nem hatott 
rájuk semmiféle irányzat. 
Lestyán Balázs alpolgár-
mester pedig egy emlékét 
felidézve fejtegette, hogy az 
alkotás folyamata tökéletes 
kifejezőeszköz a gyerekek 
számára, a kiállítás pedig re-
mek alkalom arra, hogy visz-
szaigazolást kapjanak tehet-
ségükről, és erőt merítsenek 
az elismerő tekintetekből, 
szavakból.

Király Kornélia művészeti 
csoportkoordinátor immár 
24 éve foglalkozik a gyerekek 
tehetségének gondozásával. 

Mint mondta, heti három-
négy alkalommal, két órás 
foglalkozásokon gyakorol a 
fiatalokkal, ahol az elméletet 
is megtanulhatják egy-egy 
adott téma feldolgozásán 
keresztül.  Véleménye sze-
rint, az alkotás sokat segít 
a gyermekek személyiség-
fejlődésében is. – Egyfajta 
kommunikációs csatornának 
tekintem, egy önkifejezési 
módnak, melynek során a 
gyerekek fel tudják dolgozni 
a mai világ örömeit és ne-
hézségeit. A tehetség pedig 

hamar megmutatkozik, a 
fejlesztése azon múlik, hogy 
mennyi szorgalom társul 
mellé – fejtette ki.

Galovics Ádám, a Kodály 
Zoltán általános iskola ta-
nulója már négyéves korától 
rajzol, mint mondta, örököl-
te a művészet szeretetét és 
tehetségét. – Dédimamám 
nagyon szépen rajzolt, ami-
kor megláttam, elhatároz-
tam, hogy én is belekezdek. 
Amikor megmutattam az 
alkotásaimat anyukáméknak, 
nagyon szépnek találták azo-
kat. Leginkább állatokat sze-
retek rajzolni – fogalmazott.

A kiállítás két részre osz-
lott, az Agymanók műhely 
munkái a lépcsőfordulóban 
kaptak helyet, itt olyan al-
kotásokat mutattak be, ame-
lyek kifejezetten egy témát 
dolgoztak fel. A teremben 
pedig a művészeti csoport 
éves munkái láthatóak. A 
gyerekek alkotásaiból nyílt 
kiállítás augusztus végéig te-
kinthető meg a Hatvani Ga-
lériában. Csordás Judit

Színes képeken köszön vissza 
a gyermekek fantáziavilága

Az Eger Városi Úszóklub 
szinkronúszó bemutatót 
tartott a hatvani strandon. 
Az egyesület már 15 éve fog-
lalkozik ezzel a sportággal, 
többnyire a 6-17 éves kor-
osztály edzenek.

Szinkronúszó bemutató 
zajlott a hatvani stran-
don, melynek keretében 

az Eger Városi Úszóklub spor-
tolói mutatták meg tudásukat 
a vízben. A szinkronúszás az 
úszósport azon ága, ahol a vízi 
versenyzők művészien végre-
hajtott gyakorlatokat mutat-
nak be zene kíséretében. Az 
úszás, a balett és a gimnaszti-
ka együttesének tekinthető. A 
versenyszámok egyéni, páros, 
csapat- és szabadkombinációs 
kűrgyakorlatokból állnak.

Barta Mónika, az Eger Vá-
rosi Úszóklub szinkronúszó 
szakosztályának vezetője el-
mondta az elmúlt évek során 
azt tapasztalta, hogy a szink-

ronúszás egyre népszerűbb 
sportág. – Nagyon alapos 
úszástudás szükséges ehhez 
a mozgásformához, illetve 
az akrobatikus mozdulatok 
tökéletesítése hosszadalmas 
folyamat.  A szinkronúszás 
izgalmas és azt tapasztaljuk, 
hogy az emberek nyitottak 
a sportág felé. Célunk, hogy 
minél több gyermek megked-
velje a mozgást és kikapcsoló-
dásként tekintsenek a sportra 
– részletezte.

Az egri úszóklub tagjai egy 
edzőtábor keretében érkeztek 
a városba, így a sportolók az 
elmúlt napokban folyamato-
san gyakoroltak a bemutatóra. 
Délelőtt és délután is edzések 
zajlottak, ez idő alatt az úszó-
medence felét leválasztották, 
így zavartalanul sportolhattak.

Az Eger Városi Úszóklub 
már 15 éve foglalkozik szink-
ronúszással, jellemzően 6-17 
éves korosztályt foglalkoztat-
nak. Rimán Alexandra

Ingyenes anyajegyszűrést 
tartottak a strandon. A Ma-
gyar Rákellenes Liga Hatvani 
Alapszervezete minden év-
ben megszervezi ezt a prog-
ramot, amely egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend.

Hagyománya van an-
nak, hogy a Magyar 
Rákellenes Liga 

Hatvani Alapszervezete in-
gyenes anyajegyszűrést tart 
a strandon. Dr. Kirschner 
Ágnes bőrgyógyász főorvos 
vizsgálta meg azokat, akik 
jelentkeztek nála. – A bőr-
rák az összes daganattípus 40 
százalékáért felelős, 3 fajtája 
közül a melanóma a legve-
szélyesebb. A leggyakrabban 
előforduló festékes anyaje-
gyekből könnyen alakulhat 
ki rosszindulatú bőrdaganat, 
és melanóma is, ezért fon-
tos, hogy évente vegyünk 
részt bőrgyógyászati szűrő-

vizsgálaton és csökkentsük a 
melanóma kialakulásának ve-
szélyét – részletezte Lazányi 
Jánosné, a hatvani szervezet 
vezetője.

Smidné Vereb Julianna 
önkormányzati képviselő, ki-
emelte örömmel látja, hogy 
nagy népszerűségnek örvend 
az ingyenes vizsgálat, ugyanis 
rendszeres anyajegyszűréssel a 
bőrrák megelőzhető. – Min-
den  évben kiemelt figyelmet 
fordítok a szűrővizsgálatok-
ra, hiszen az egészségünk a 
legfontosabb  kincsünk. Sze-
retném, ha az emberek ko-
molyan vennék a megelőzést 
és a jövőben egyre többen  
látogatnák ezt a programot – 
mondta.

A mostani vizsgálat során, 
akiknél a főorvosnő gyanús 
elváltozást talált, beutalóval 
további vizsgálatokra irányí-
totta.

Rimán Alexandra

A szinkronúszásé 
volt a főszerep 
a strandon

Szűréssel 
a melanóma 
kialakulása ellen
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Nyári 
hőségben 
a hatvani 
strandon

Az Országos Régió Bajnoksá-
gon Delfin korosztályban sze-
replő Gigászok SE úszócsapat 
összesen 13 bajnoki címet 
szerzett, a 13 ezüst, a 16 bronz 
és a számos pontot érő továb-
bi helyezésekkel együtt. Ez-
zel a tavalyi évhez hasonlóan 
a pontversenyben  a második 
helyen végeztek a régióban. 

A tavalyi évhez hason-
lóan, idén is számos 
érmet gyűjtöttek a fel-

készülési és az úszószezont záró 
versenyeken a Gigászok SE 
úszói. Az Országos Régió Baj-
nokságon Delfin korosztályban 
szereplő csapat összesen 13 baj-
noki címet szerzett, a 13 ezüst, 
16 bronz és számos pontot érő 
4.-5.-6. helyezéssel együtt, és 
ezzel a tavalyi évhez hasonló-
an a pontversenyben a második 
helyen végeztek a régióban a 
Miskolci Sportiskola mögött. 

Régió bajnokok:  
– Kajzinger Janka: 200m 

hát, 100m mell, 200m vegyes, 
200m gyors, 200m mell, 100m 
hát és 50m mellúszásban 

– Kajdi Dávid:50 és 100m 
pillangóúszás és 200m 
vegyesúszás 

– Burus Bodza: 50-és 100m 
pillangóúszás 

– 4x50m női vegyesváltó: 
Molnár Jázmin Aisa, Kajzinger 

Janka, Burus Bodza, Papp 
Boglárka 

Fentieken kívül a csapat 
tagjai és számos érem tulajdo-
nosai: Csépe Borka, Markolt 
Dóra, Sipkó Márk, Müller 
Áron, Mészáros Balázs, Címer 
Kevin 

Az Országos Cápa Bajnok-
ságra három versenyző úszott 
szintidőket: Jele Sára, 100m 
és 200m hátúszásban, Fehér 
Abigél 100m és 200m mell-
úszásban, illetve Szabó Arnold 
200m és 400 m vegyes, 100m 
és 200m hát, illetve 50 és 
100m gyorsúszásban.  Mind-
három versenyző egyéni csú-
csokat úszott, Arnold a 100m 
és 200 m hátúszásban is be-
jutott a döntőbe, ahol az 5. és 
7. helyen végzett. 50 gyorson 
éppen lecsúszott a döntőről 9. 

helyen zárt.  Abigél a szoros 
mezőnyben néhány századdal 
maradt le a döntőről, 100 mel-
len a 12., 200-on a 13.helyen 
végzett.  Sári célja saját ideit 
megjavítani, mindkét számá-
ban jelentősen faragott neve-
zési idein – emelte ki Prouteau 
Éva, a Gigászok SE Úszószak-
osztály vezetője.

A korábbi évekhez hasonló-
an népszerűek voltak táboraik 
is, két hét alatt közel 70 gyer-
mek táborozott a gigászokkal a 
Hatvani Strandfürdőben, illet-
ve a korábbi évekhez hasonló-
an népszerű volt a kezdő és ha-
ladó úszásoktatás is, ahová 40 
gyermek jelentkezett az idén. 

A korosztályos országos 
bajnokságok lezárásával nyári 
pihenőre mennek a gigászok 
úszói.  Csordás Judit

Számos érmet gyűjtöttek 
a Gigászok SE úszói

Digitális rajz és linómetszet 
az Art Campen
Már hatodik alkalommal 
rendezték meg Hatvanban 
az Art Camp találkozót. Az 
alkotótáborral párhuzamo-
san zajlott a tizenkettedik 
alkalommal létre jött hat-
vani művésztelep is, mely-
nek keretében szintén az al-
kotás került a középpontba.

A városháza nagyter-
mében tartották az 
Art Camp megnyi-

tóját, ahol Szinyei András 
alpolgármester üdvözölte a 
látogatókat, illetve ismertet-
te a város történelmi múltját 
is.  Mátyássy Gábor, az Art 
Camp szervezője elmondta: 
a tábor célja Hatvan szépsé-
geinek bemutatása és a ma-
gyar kultúra megismertetése, 
illetve az emberi kapcsolatok 
erősítése. –  Örülök, hogy 
három év után újra sikerült 
összehívni a testvérvárosokat, 
így létrejöhetett a tábor. A 
program főként a művészet-
ről szól, az alkotók egyedi 
stílust prezentálnak, illetve 
tanulhatnak egymástól is – 
emelte ki.

A legtöbben ecsetet ragad-
tak és a festészet különböző 
technikai műfajait alkalmaz-
ták, de volt olyan is, aki fafara-
gásba kezdett, illetve digitális 

rajz és linómetszet is készült. 
Ghyczy György festőművész 
úgy fogalmazott: számára az 
alkotás egy szerelem, amely 
kikapcsolja és boldogsággal 
tölti el. – Ezek az alkotótá-
borok nagyon jók arra, hogy 
az ember kísérletezzen, aztán 
otthon vagy a műteremben 
kidolgozza az itt készített 
vázlatokat. Jelenleg egy fest-
ményen dolgozom, melyhez 
alapozót, tustintát és külön-
böző festékeket is használok 
– részletezte.

Ebben a hónapban zajlott 
a Hatvani Művésztelep is, 
melynek keretében szintén 
az alkotásé a főszerep. A tá-
bor résztvevői a városháza 
előtt lévő parkba települtek 
ki. Tompa Z. Mihály a mű-
vésztelep szervezője elmond-
ta: mindig arra ösztönzi az 

alkotókat, hogy inspirálód-
janak a város épületeiből 
és tereiből, majd ez alapján 
kezdjenek hozzá az alkotás 
folyamatához. – A rendez-
vény érdekessége, hogy az 
Art Camp-el párhuzamosan 
zajlik, így a két tábor részt-
vevői keverednek. Az alkotók 
megismerkedhetnek egy-
mással, illetve megoszthatják 
művészi látásmódjukat is – 
tette hozzá.

A program nemcsak a fo-
lyamatos alkotásról, hanem 
a térség megismeréséről, a 
magyar kultúra gazdagságá-
nak bemutatásáról is szól. A 
táborokban készült alkotá-
sokat, pedig szeptemberben 
bárki megtekintheti, ugyanis 
egy közös kiállítás keretében 
bemutatják azokat.

Rimán Alexandra
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