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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Megújul 
a Balassi Bálint úti 
járdaszakasz

XI. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM

Megújul a Balassi Bálint úti járdaszakasz a földhivatal-
tól kezdve egészen a Hatvani Brunszvik Teréz Óvodáig. A 
tervezett felújítási munkálatok becsült költsége mintegy 42 
millió forint, mely összeg felét az önkormányzat önerőből 
biztosítja.

Megújul a Balassi 
Bálint úti járda, 
a kórház felé ve-

zető szakasz is új burkolatot 
kap, valamint a földhivataltól 
kezdve egészen a Hatvani 
Brunszvik Teréz Óvodáig ki-
javítják a hibákat. A felújítani 

kívánt járdaszakaszok az évek 
során elhasználódtak, hiszen 
jelentős a gyalogosforgalom 
itt, tekintve, hogy több köz-
intézmény is található ezen 
a részen. Horváth Richárd 
polgármester elmondta, pá-
lyázat keretében történik a 

járdafelújítás, melyhez az 
önkormányzat biztosítja az 
önerőt. – Mintegy 42 millió 
forintból valósul meg a beru-
házás, melynek fele pályázati 
pénz, a másik felét pedig az 
önkormányzat önerőként te-
szi mellé.  Ahhoz, hogy ezt 
megtehessük, az kellett, hogy 
a járványhelyzet alatt át-
gondolt és gyors döntéseket 
hoztunk, így a fejlesztésekhez 
biztosítani tudjuk az önerőt – 
fogalmazott.

A járda több szakaszán ke-
resztirányú repedések találha-
tóak, sok helyen nincs meg-
oldva a zöldfelület és a járda 
kapcsolatánál a megfelelő víz-
elvezetés. A felújítani kívánt 
járdaszakaszok biztonságossá 
tételéhez a jelenlegi burko-
latot teljesen felbontják, új 
járdaalapot készítenek, vala-
mint térkőburkolatot raknak 
le. Emellett a műszakilag is 
megfelelő vízelvezetést is ki-
alakítják. Csordás Judit

Nahóczky Attila lett az FC Hat-
van felnőtt férfi csapatának új 
edzője. A Vasasnál kezdte pálya-
futását, játszott a BVSC-nél, és 
Hatvanban is másfél évet. Edzői 
karrierje során pedig több csapa-
tot is segített már, a cél most az, 
hogy visszajuttassa az NB III-ba 
a hatvani csapatot.

Nahóczky Attila a Vasasban 
kezdte pályafutását gye-
rekként, majd végigjárta a 

ranglétrát, játszott többek között a 

BVSC-nél és az FC Hatvanban is 
másfél évet. Majd edzőnek állt, leg-
utóbb az Astra női csapatánál volt. 
Hatvanban nagy tervei vannak, a 
cél, hogy visszajuttassa az NB III-
ba a csapatot. – A morált kell erő-
síteni, erre is nagy hangsúlyt fogok 
fektetni, hiszen a játékosok alap-
vetően alkalmasak arra, hogy NB 
III-ban játszanak. Sokan elmentek, 
úgyhogy a csapatépítés is fontos 
feladatom lesz, de bízom benne, 
hogy ezt az akadályt is könnyen 
vesszük majd, és visszajut az FC 

Hatvan az NB III-ba – fejtette ki 
az új edző.

Már munkába is állt Nahóczky 
Attila, minden hétköznap edzést 
tart a focistáknak. Mint fogalma-
zott, ő a támadófutball híve, így so-
kat passzoló, csapatban jól működő 
játékosokat szeretne látni a pályán, 
az edzéseken is erre helyezi majd 
a hangsúlyt. Az FC Hatvan edzői 
stábjában további változás nem 
történt, folytatja a munkát Szén 
László kapusedző és Kozma Dáni-
el erőnléti edző. Csordás Judit

Nahóczky Attila az FC Hatvan új edzője
A Balassi úton már több járdaszakasz megújult



Az elmúlt hónapokban me-
redeken emelkedett világ-
szerte, így Magyarországon is 
az építőipari alapanyagok és 
építőanyagok ára. Mindez az 
ingatlanok eladási árára is je-
lentős hatással bír. Míg 2020 
második félévében alig drá-
gultak az újépítésű ingatla-
nok, idén jelentősen megdob-
ta a négyzetméterárakat az 
építőanyag-árak emelkedése.

Óriási drágulások-
kal szembesülnek 
azok, akik mosta-

nában építkeznek: nemcsak a 
munkadíjak ugrottak meg az 
elmúlt években, de az alap-
anyagok is jelentősen drágul-
tak – utóbbiak főleg az elmúlt 
hónapokban szálltak el. A 
fa-, a vas-, valamint a szige-
telőanyagoknál az év elejéhez 
képest az árak gyakorlatilag 
megduplázódtak. A drágulás 
mögött a kereslet-kínálat ál-
talános összefüggései húzód-
nak meg. Az elmúlt másfél 
évben a világjárvány miatt az 
építőanyag-gyártás területén 
dolgozó cégek jelentős része 

nem termelt vagy csak rész-
legesen, most pedig a járvány 
elmúltával egy másfél évvel el-
halasztott kereslet jelent meg 
hirtelen; most tehát kevesebb 
az előre gyártott anyag, rak-
tárra pedig nem termelt senki. 
Ebből kifolyólag a múlt évben 
az építőipari szereplők 2020-
ban az összes beépített anyag 
48 százalékát importból sze-
rezték be.

Ezeknek a folyamatoknak 
a hatását elsősorban a lakos-

ság érzi meg a pénztárcáján. 
Például, aki tavaly kezdett el 
építkezni, tervezett egy bi-
zonyos költséggel, aszerint 
vett fel hitelt, és most szem-
besül az árakkal – legyen az 
faanyag, vasanyag vagy épp 
szigetelőanyag –, az nagyon 
megdöbben. Elképzelhető, 
hogy valaki 50 milliósra ter-
vezte a büdzsét, de a jelenlegi 
árak mellett lehet, hogy a vége 
70 millió lesz. Mindezt Teréki 
Bettina, az Építők Áruházá-

nak eladója is megerősítette, a 
vevők döbbenten állnak a bru-
tális áremelkedéssel szemben. 
– Gyakorlatilag napról napra 
változnak bizonyos termékek 
árai, a fa, a fém- és acéltermé-
kek ára 100-120 százalékos 
áremelkedésen ment keresz-
tül. A vevők döbbenten áll-
nak a folyamat előtt, vannak 
akik belassítják a felújításu-
kat, éppen ezért a kereslet is 
csökkent némiképp – közölte 
Teréki Bettina.

Az építőanyagok árának 
elszállását a kormány is re-
alizálta, éppen ezért intéz-
kedésekről döntött. Ennek 
értelmében az építőanyagok 
forgalmazásában szigorítások 
lépnek életbe, így októbertől 
korlátozzák a kivitelt, továb-
bá bejelentési kötelezettséget 
írnak elő az exportáló vállal-
kozások számára. Emellett az 
áremelkedések megfékezé-
séért néhány építőanyag ese-
tében extraprofitadót fognak 
bevezetni.

Pál Ferenc beruházó, ge-
nerálkivitelező azt mondja, a 
kormány beavatkozása fontos 
lépésnek számít, s ha nem is 
azonnal, de az év utolsó ne-
gyedére pozitív hatást gya-
korolhat a helyzetre. Jelen-
leg azonban mind gazdasági 
szereplőként, mind magán-
emberként nagyon nehéz 
kalkulálni. – A legnagyobb 
problémát az alapanyagok 
árnövekedése és a munkaerő-
hiány okozza. Az árak olyan 
ütemben emelkednek, hogy 
pontos árajánlatot képtelen-
ség adni. Ezt a helyzetet a 

nettó profitunkból próbál-
juk megoldani – fogalmazott 
Pál Ferenc.  Hozzátette: je-
lenleg Hatvanban nagyjá-
ból 550-600 ezer forint per 
négyzetméteráron épülnek 
többlakásos építmények. A 
tavalyi stagnálás után várható 
volt, hogy idén emelkednek 
az ingatlan építési árak, de 
mindennek van egy lélektani 
határa, ami után már elfogy a 
fizetőképes kereslet. 

A szakemberek arra számí-
tanak, hogy az építőanyagok 
terén ősz végén, legkésőbb 
télre rendeződik majd a hely-
zet, aminek hatására az árak 
terén is jöhet némi korrekció, 
elsősorban a nagy emelkedés-
sel érintett termékeknél. Àm 
hogy ez a lakásárakban mikor 
és hogy fog visszaköszönni, 
lehetetlen előre megjósol-
ni, hiszen 2022 végén jövőre 
megszűnik az 5 százalékos 
építőipari ÁFA, vélhetően 
ezután kevesebb új lakás fog 
épülni, a kínálat szűkülése pe-
dig szintén felfelé hajtja majd 
az árakat.

Lukács Mónika
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A Bosch-táborok és óvoda támogatásáról, a 
mozgáskorlátozotttak egyesületének új helyéről és az 
óhatvani nyilvános illemhely kialakításáról is döntöttek 
a képviselők a testületi ülésen. Emellett szó volt arról is, 
hogy a Bajcsy úton, a gyalogosátkelő helyeken figyelmez-
tető, villogó lámpákat helyeznek ki.

Döntöttek arról, 
hogy támogatják 
a Hatvani Gesz-

tenyéskert Óvoda alapítvá-
nyát, valamint a Bosch tábor 
szervezését is. Ezzel kap-
csolatban Horváth Richárd 
polgármester elmondta, évek 
óta szoros együttműködés-
ben vannak a Bosch gyárral, 

így közösen határozzák meg 
a cég által befizetett iparűzé-
si adó egy részének felhasz-
nálását.

Az év elején zajlott a város-
ban a közösségi költségvetés, 
ahol a hatvaniak 100 millió 
forint sorsáról dönthettek, 
hogy mire használja fel azt 
a település vezetése. Az utak 

és a járdák mellett az egyik 
legnépszerűbb tétel volt a 
nyilvános illemhely kialakí-
tása. Most ennek az építését 
szavazta meg a testület. A 
tervek szerint a zagyva-liget-
ben, az óhatvani kondipark 
mellett fog üzemelni.

Hatvan Város és Környé-
ke Mozgáskorlátozottainak 
Egyesülete a Kossuth téren, a 
Városháza mögötti területen 
működött, ám most a Zöl-
dülő város projekt keretében 
elindulnak ott is a munkála-
tok. Ezért az új helyre volt 
szüksége az egyesületnek. 

Közös egyeztetések után az a 
döntés született, hogy a cu-
korgyári épületbe költöznek 
át, amit az önkormányzat 
felújít nekik. Szó volt még 
arról is, hogy a Bajcsy úton, 
az óvodák, iskolák közelében 
a gyalogosátkelő helyekhez 
figyelemfelhívó lámpákat 
helyeznek ki. Minderre azért 
van szükség, mert a város 
ezen részén nagy sok gyer-
mek jár, és a nagy forgalom 
miatt balesetveszélyes lehet. 
Erre hívják fel a figyelmet 
most.

SzP

Második alkalommal ren-
dezték meg a Hatvany Lajos 
Múzeumban a kultúrzsongás 
fesztivált. Az eseményt egy 
korábban megnyert pályá-
zat keretein belül szervezték 
meg, melynek célja a hagyo-
mányok ápolása és tovább-
örökítése. 

Második alkalommal 
rendezték meg 
a kultúrzsongás 

fesztivált a Hatvany Lajos 
Múzeumban. Az esemény 
egy korábban megnyert pro-
jekt keretein belül jött létre, 
melynek célja a határon át-
nyúló szociális kapcsolatok 
fejlesztése, a hagyományok 
ápolása és továbbörökítése. A 
pályázatot Hatvan és a Kassá-
hoz közeli Jánok  2019-ben 
közösen nyerték meg, így a 
partnerek azóta rendszere-
sen szerveznek  találkozókat. 
Begala Gyula, Jánok polgár-
mestere úgy fogalmazott: ez 
a projekt hatalmas lehetőség 
volt a településnek, a közös 
munkák és rendezvények 
számos üzenetet hordoznak 

magukban. Kökény Ferenc, 
a Hatvany Lajos Múzeum 
igazgatója megerősítette: az 
elmúlt évek közös tevékeny-
ségeinek és kutatómunkáinak 
következményeként a két te-
lepülés között erős és jó kap-
csolat alakult ki. 

A program egy kiállítás 
megnyitóval kezdődött mely-
nek címe „Egy család emlé-
kezete – Szeretet és összetar-
tozás” volt. A tárlat Sziklay 
Szeréna életének és munkás-
ságának is jelentős emléket 
állított. Az eseményen Szi-
nyei András alpolgármester, 
a költőnő unokája kifejtette: 

a családjukban 1945 után 
nem volt szabad beszélni az 
anyai nagymamáról és az ő 
irodalmi tevékenységéről, ép-
pen ezért fontos az emlékek 
jelenkori utógondozása és 
megőrzése. – Sokkhatásként 
ért a felismerés, amikor egy-
szer a személyigazolványom 
láttán egy ügyintéző halkan, 
szinte suttogva kérdezte meg 
tőlem, hogy Sziklay Szeréna 
családjába tartozom-e? Ak-
kor döbbentem arra, hogy 
anyai nagyanyám irodal-
mi munkásságát szélesebb 
körben ismerik és jegyzik. 
Addig a családunkban nem 
beszéltünk a múltról. Most 
azonban az emlékek közös 
feltárása, kibeszélése szinte 
gyógyítólag hat – fogalma-
zott Szinyei András alpolgár-
mester.

Hozzátette: anyai nagyany-
járól az irodalomban többen 
úgy emlékeznek, hogy „meg-
tanította nemzetét imád-
kozni”. A határokon túl az 
idősebb nemzedék még em-
lékszik egy kis versre, amely 
a Trianonban megcsonkított 
ország lakóiban tartotta a lel-
ket: „Hiszek egy Istenben, hi-
szek egy hazában, hiszek egy 
isteni örök Igazságban, hiszek 
Magyarország feltámadásá-
ban.” Hitvallás c. irredenta 
versének első szakasza a Hor-
thy- korszak „nemzeti imája” 
volt. A művet Szabados Béla 
zenésítette meg.

A programnak egy Interreg-
pályázat adott keretet, a Via 
Carpatia Kisprojekt Alapjá-
nak támogatása. Azonosító-
szám: FMP-E/1901/4.1/011.

Lukács Mónika

Indulhat a nyilvános illemhely építése

Második alkalommal rendezték 
meg a kultúrzsongást

Az év végére mérséklődhet 
az építőanyagok áremelkedése

Hamarosan 
érkeznek a gépek 
a Lipóti gyárába

A Hatvan TV is benne van 
már az értéktárban

Egyre kevesebb a parlagfüves terület

Az ipari padlót alakítják 
ki jelenleg a Lipóti Pékség 
épülő gyárában, ezt követő-
en a nyílászárókat építik be, 
hamarosan pedig a gyártó-
sori gépek is megérkeznek. 
Ezután tesztüzem követke-
zik, év végére pedig már a 
vásárlók is megkóstolhatják 
a hatvani gyár termékeit.

Terv szerint halad a 
Lipóti Pékség gyárá-
nak építése. Jelenleg 

az ipari padlót alakítják ki, 
naponta mintegy kilencszáz 
négyzetmétert haladnak, 
órákon keresztül csiszolják a 
beton felületét. Már a falak 
is állnak, valamint a gépészeti 
munkákat is megvalósították, 
a légcserét biztosító beren-
dezések is már a helyükön 
vannak. Tóth Péter, a Lipóti 
Pékség alapítója elmondta, 
nagyon örül neki, hogy egyre 
jobban közelednek a cél felé. – 
Most a nyílászárók beépítése 
következik, amiket eddig csak 
azért nem tettek be, hogy ne 
sérüljenek – mondta.

A tervek szerint egy hónap 
múlva már a gyárban lehetnek 
a gépek, és ezt követően fel-
gyorsulnak a folyamatok, év 
végére már teljes kapacitással 
működhet az üzem. – Októ-
berben már itt teszteljük a gé-
peket, a próbagyártások után 

pedig igazi karácsonyi aján-
dék lesz, hogy decemberben 
már a piacon is megjelennek 
az itt gyártott termékek – fo-
galmazott Tóth Péter.

Emellett az épület körül is 
hamarosan elkezdik a mun-
kálatokat, mintegy húszezer 
négyzetméternyi szilárdbur-
kolat, valamint további tíz-
ezer négyzetméter parkosítás 
valósul meg itt a későbbiek-
ben. A Lipóti Pékség gyárá-
ban naponta ötvenezer liter 
kovászt használnak majd fel, 
négy nagy teljesítményű gép-
soron folyik a munka, és leve-
les tészták, nosztalgia kiflik, 
valamint rozs-és burgonyake-
nyerek is készülnek majd itt.

Csordás Judit

Újabb hét elemmel bővült 
a Hatvani Helyi Értéktár, 
így már összesen 34 értéket 
őriz és közvetít. Ezúttal a 
nagygombosi borházat, a 
Gódor Kálmán munkássá-
gát és a Hatvan TV-t is bevá-
lasztották.

Nemzeti öntudatun-
kat és a helyi iden-
titásunkat alapvető-

en meghatározzák a minket 
körülvevő értékek. Hatvan 
nagyon sok ilyennel büszkél-
kedhet, eddig 27-et regiszt-
ráltak, júliusig ennyi szerepelt 
a Hatvani Helyi Értéktár 
nyilvántartásában. Ezek közé 
tartozik a Kossuth iskola, a 
fehér hímzés, Doktay Gyula 
és Ocsovai József munkássá-
ga, a trianoni emlékmű vagy 
éppen a hatvani csata. Olyan 
értékek ezek, amiket érde-
mes ápolni és megőrizni.  A 
hatvani értéktár bizottsága 
felkutatja, nyilvántartása ve-
szi az értékeket, de emellett 
arról is gondoskodik, hogy 
hogy bekerüljenek a megyei 

és a magyar értéktárba, ez-
zel megnyitva a lehetőséget, 
hogy hungarikummá minő-
sítsék. Most pedig újabb hét 
értéket regisztráltak. Bekerült 
a nagygombosi borház, a hat-
vani kalendárium, a hatvani 
kapucinus kolostor kertjének 
falmaradványa, Gódor Kál-
mán munkássága, a Hatva-
ni Cukorgyári Emlékház, a 
Gombospusztai Barokk Ma-
jor és a Hatvan Tv is. Utób-
bi azért, mert 1998 óta jelen 
van a város életének minden 
értékes pillanatában, meg-
kerülhetetlen ha Hatvanról 
van szó, archívumában olyan 
kincsek vannak, amik máshol 
nem lelhetőek fel. Mozgóké-
pes lenyomata a múltunknak. 
A Hatvan TV rólunk szól és 
tényleg mindenhol ott van.

Szinyei András, az értéktár 
bizottság elnöke kijelentette, 
hogy olyan hatvani elemeket 
emelnek be az értékek közé, 
amikre méltán lehetünk 
büszkék mindannyian. A 
hatvani értékekről egy kis-
film is készült, amit a Hatvan 

TV munkatársai gyártottak 
le: ebben a több mint fél-
órás alkotásban részletesen 
bemutatják azokat a helyi 
jelentőségű tárgyakat, épüle-
teket, személyek munkássá-
gait és fogalmakat, amik csak 
ránk, hatvaniakra jellemzőek. 
Az értéktárba bárki tehet 
javaslatot, egy űrlapot kell 
kitölteni és azt leadni. Ezt 
követően, amikor összeül a 
bizottság, akkor ők döntenek 
arról, mit vesznek fel a hatva-
ni értékek közé. SzP

Ebben az évben is ellenőrizték a város 
parlagfű által szennyezett területeit. A 
parlagfűkommandó több csoportban 
járta be a várost és annak külterületét, 
és dokumentálták merre található a so-
kak számára allergiát okozó növény.

A városháza házasságkötő ter-
mében gyűltek össze a Hatva-
ni Szolgáltató Kft. dolgozói, a 

mezőrök, az önkormányzat munkatársai 
és civil egyesületek tagjai is, hogy együtt, 
közösen térképezzék fel a város parlagfű 
által szennyezett területeit. Szinyei And-
rás alpolgámester köszöntötte az akció 
résztvevőit, elmondta, hogy a város kül-
területei a legérintettebbek, így például 
a Szőlőhegyen is. Fontos, hogy ezeket 
ki kell írtani, mert sokak számára okoz 
allergiás tüneteket. Sokan járnak ki ide 
családostól, babakocsikkal, sárkányrepü-
lőzni, nagyon sok hétvégi ház van ezen 

a részen, így sok embernek tud gondot 
okozni a parlagfű. A növény ellen pedig 
határozott fellépésre van szükség, ellen-
őrizni kell a területeket, a tulajdonosok-
nak pedig irtaniuk kell a növényt. Ezt 
követően a résztvevők számára kiosztot-
ták a feladatokat, és kisebb csoportokban 
bejárták a város különböző területeit. 

Farkasné Szűcs Daniella környezetvé-
delmi ügyintéző elmondta: azt tapasz-
talják, hogy az utóbbi időben kevesebb 
a parlagfüves terület a városban. Az el-
lenőrzés során fotókat készítettek, és do-
kumentálták az állapotokat. A település 
peremén található a legtöbb fertőzött 
rész. A földhasználó köteles az ingatla-
non a parlagfű virágbimbójának kialaku-
lását megakadályozni, és ezt az állapotot 
a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani. Az irtásról minden esetben 
a telektulajdonosoknak kell gondoskod-
niuk. Erre a legbiztosabb módszer, ha 
rendszeresen művelik a területet, kapál-
ják azt, és ha gyökerestől húzzák ki a par-
lagfüvet. A kaszálás akkor nyújt megol-
dást, ha azt legalább kéthetente elvégzik, 
mivel az elvágott szár még gyorsabban 
virágozni kezd. Ugyanakkor vegyi úton, 
permetezéssel is lehet ellene védekezni.

SzP

Protokoll és diplomácia 
címmel nyílt kiállítás a Hat-
vany Lajos Múzeumban. A 
tárlat érinti és bemutatja az 
egyházi, a katonai, a sport és 
hivatali protokollt is.

Újabb kiállítás nyílt a 
Hatvany Lajos Mú-
zeumban. Protokoll 

és diplomácia témában zajlik 
a tárlat, amely a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum, valamint a Nem-
zetközi Protokoll Szakem-
berek Szervezetének közös 
szervezésében jött létre. Az 
esemény megnyitóján Kö-
kény Ferenc, a Hatvany Lajos 
múzeum igazgatója részletez-
te, a kiállításon a diplomáciai 
hivatás mellett, Hatvan pro-
tokollját is megismerhetik a 
látogatók.

Horváth Richárd polgár-
mester beszédében kiemel-
te: a tárlaton a protokoll és 
diplomácia kulisszatitkaiba 
is betekintést nyerhetnek az 
érdeklődők. – Arra biztatok 
mindenkit, hogy szánjanak 
elég időt a kiállításra, ugyanis 
érdekes kincseket láthatnak 
az érdeklődők. Egy olyan 
zárt világba kaphatunk be-
tekintést, melyet az emberek 
többsége csak kívülről láthat 
– mondta Horváth Richárd 
polgármester.

Az esemény célja, hogy be-
mutassák a diplomácia és pro-
tokoll szakterületeit, ugyanis 
ez idáig, ilyen tematikájú 
tárlatot még nem rendeztek 
Magyarországon. – A kiállítás 
szekciókban mutatja be az ál-
lami, a diplomáciai, az egyhá-
zi, a katonai, a sport és hivatali 

protokollt, illetve a tárlat be-
tekintést nyújt a diplomáciai 
látogatások lebonyolításába is. 
Számomra az egyik legked-
vesebb pontja a kiállításnak a 
sport protokoll részleg, ahol 
rengeteg arany, ezüst és bronz 
kitüntetés látható – emelte ki 
Hossó Nikoletta, a Nemzet-
közi Protokollszakemberek 
Szervezetének alapító elnöke.

Az eseményen a kiállítást 
bemutatta Hossó Nikoletta, 
a Nemzetközi Protokollszak-
emberek Szervezetének ala-
pító elnöke, illetve Török Ró-
bert, a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum 
igazgatója. A Protokoll és 
diplomácia elnevezésű tárlat 
szeptember 30-ig látogatható, 
a Hatvany Lajos Múzeum-
ban.

Rimán Alexandra

Hatvan múltja is megjelenik 
a protokoll és diplomácia kiállításon
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Közösségi futás: újult erővel 
ismét együtt a csapat
A csaknem másfél éves jár-
vánnyal sújtott időszak alatt 
nem tartott közösségi prog-
ramokat a fut60 csapata. A 
Big City Round in Hatva-
non ismét együtt volt a tár-
saság egy része, és újra futot-
tak egy 5 km-t a településen.

Ezúttal a futónagykövet 
udvarán gyűlt ösz-
sze a Fut60 gárdája, 

ahol nem csupán egy baráti 
beszélgetéssel indult a dél-
után, hanem közös főzéssel. 
A tárkonyos csirkeragulevest 
együtt készítette a csapat, de 
az étvágyukat még le kellett 
küzdeniük, mivel az ételt csak 
a távot teljesítők fogyaszt-
hatták el. Így egy alapos be-
melegítést követően az utcán 
visszaszámolva indultak el, 
hogy együtt fussák le ezt az 5 
km-t. Csaknem másfél év tel-
jes szünet után ismét közössé-
gi futást tartottak, a Big City 
Roundot pedig két év után 
tudták most ismét megszer-
vezni a vírus miatt. Czmorek 
Piroska hatvani futónagy-

követ fantasztikus érzésnek 
nevezte, hogy ismét együtt 
lehetnek, mivel a pandémia 
alatt kicsit szétszéledtek, 
mindenki egyedül sportolt, 
így örülnek, hogy most ismét 
közösen hódolhatnak szenve-
délyüknek.

Ez a program Hatvanról 
szól, mivel a város legismer-
tebb, legszebb helyein vi-
szi végig a futókat. Ezúttal 
Újhatvanból indultak, elha-
ladtak a katolikus iskola előtt, 
át a körforgalom alatt, a tó 
mellett fel a Meszlényi hídra, 
át a Zagyva-hídon, majd így 
haladtak végig a szökőkútig. 
Itt csoportképet is készítet-
tek, ha már ismét együtt volt 
a csapat, és így indultak vissza 
a kiindulási pontig.

A járványhelyzettől függő-
en már idénre több programot 
terveznek, szeretnék meg-
tartani az egyik legnépsze-
rűbb rendezvényüket is, ami 
a Halloween-i futás, mikor a 
sportolók jelmezekben futnak 
végig a városon.

 SzP

Negyven év után nyugdíjba vonult Simon Attiláné. A Hatvani Napsu-
gár Óvoda vezetője aktívan pihen, családjának segít. A gyerekekkel és a 
kollégáival töltött idő pedig mindig szép emlékként marad meg benne, 
hiszen mint fogalmazott, nagyon szeretett óvónőként dolgozni. Két 
szakvizsgát is szerzett, másodszorra a BME-n közoktatási vezető lett.

Gyerekkoromtól tudtam, 
hogy óvónő leszek, ez so-
sem volt kérdés – kezd-

te gondolatait Simon Attiláné, a 
Hatvani Napsugár Óvoda korábbi 
vezetője. Korábbi, hiszen negyven 
év után most nyugdíjba ment. Az 
eltelt évek alatt a pedagógus-elő-
meneteli rendszerben kiemelkedőt 
nyújtott, két szakvizsgája is van, 
emellett a vezetői mesterprogram 
megírása és védése is fontos mér-
földkő volt szakmájában. Johann 
Wolfgang von Goethe gondo-
lataival azonosulva azt vallja: „A 
legtöbb, amit gyerekeinknek adha-
tunk: gyökerek és szárnyak.”

Pályájának alakulása nem vett 
kanyarokat, már az általános isko-
lai pályaválasztásnál konkrét tervet 
fogalmazott meg: óvónő lesz. – 
Nem tudnám megmondani, hon-
nan jött a késztetés, édesanyám 
boltvezető, édesapám pedig ács 
volt. Egyke gyermekként testvé-
rekre sem kellett vigyáznom, és a 
rokonságban sem választotta senki 
ezt az irányt. Valahogy kimunká-

lódott bennem, és már középisko-
lába is óvónői szakközépiskolába 
jártam Egerbe. Emlékszem, hogy 
mennyire izgultam felvételinél, 
nehéz volt bekerülni, ezért folya-
matosan gyakoroltam az éneklést, 
szavalást, hogy minél jobb legyek. 
Szerencsére sikerült, és itt nem is 
álltam meg, rögtön mentem to-
vább főiskolára – részletezte. A 
Szarvason, felsőoktatásban töltött 
évek pedig különösen kedvesek 
számára, hiszen olyan csoporttár-
sak közé került, akikkel mai napig 
tartja a kapcsolatot. – Az össze-
tartásunkhoz az is kellett, hogy 
olyan tanárunk volt, akire mindig 
számíthattunk. Dankó Ervinné 
Irma néni egy igazi jelenség volt. 
A szakma iránti elkötelezettsége 
kiemelkedő volt, egyfajta pót-
anyaként volt jelen az életünkben. 
És igen, itt mutatkozik meg iga-
zán egy pedagógus ereje. Annyira 
szeretett minket, és mi őt viszont, 
hogy egy életre megpecsételte a 
sorsunkat. Tudtuk mi a mérce, és 
aszerint folytattuk a pályánkat – 

fogalmazott.
Nemcsak a főiskola miatt ked-

ves emlék Simon Attiláné szá-
mára a Szarvason töltött idő. Itt 
ismerkedett meg férjével, Attilá-
val. Együtt költöztek vissza a kör-
nyékre, Csányon éltek. Született 
két fiúk, Szabolcs, aki Chicagóban 
él feleségével és pénzügyi elemző-
ként dolgozik, illetve Mátyás, aki 
az ELTE-n sportrekreáció szakon 
végzett, az FC Hatvanban focizik, 
és már most a családi gazdaságban 
dolgozik. – Férjemmel létrehoztuk 
a családi gazdaságot, ami számá-
ra adott volt, hiszen mindene a 
mezőgazdaság. Nagyon büszke 
vagyok a fiaimra, hogy ők is ma-
gukénak érzik ezt az örökséget, 
Szabolcs távolról, Matyi pedig 
helyben segít, tervben van, hogy 
átveszi a gazdaságot – közölte. 

Simon Attiláné egy évet dol-
gozott Petőfibányán, később 
Hatvanban keresett állást. Nem 
véletlenül forrt össze a neve a 
Hatvani Napsugár Óvodával, hi-
szen 1982-ben helyezkedett el ott, 
Hatvani Ferencné Ági vette fel a 
fiatal óvónőt. – Itt ismét olyan em-
bertől kaptam útmutatást, aki az 
egész óvodai nevelést alakította. 
Kis Éva volt a mentorom, min-
dig számíthattam rá, minden nap 

megmutattam neki, hogy mi volt 
az aznapi munkám, ő pedig segí-
tett, miben fejlődhetek. Így szép 
lassan belém ivódott a szakma 
veleje. Nagyon büszke vagyok rá, 
hogy együtt dolgozhattam vele, 
hiszen szakmai gyermekirodalmi 
könyveivel az egész óvónői szak-
mát segítette – mondta. Az itt töl-
tött évek alatt elvégezte az óvodai 
gyógytestnevelő szakot, a BME-n 
közoktatási vezetői szakvizsgát 
tett, emellett az óvodavezető mes-
terpedagógus végzettséget is ma-
gáénak tudhatja már. Volt tagóvo-
da-vezető, majd 2011-től egészen 
nyugdíjba vonulásáig ő vezette az 
intézményt. – Amíg óvodavezető 
voltam, rengeteg eredményt tud-
tunk felmutatni. A napsugár ovi-
ban lett először műfüves focipálya, 
emellett Zöld Óvoda és tehet-
ségpont is lettünk, és volt, hogy a 
legvirágosabb intézmény címet is 
elnyertük. A technika is fejlődött, 
digitális eszközökkel is fejleszt-
hetjük már a gyerekeket, valamint 
napelemeket kapott az intézmény. 
Ahhoz hogy mindez megvalósul-
hasson elengedhetetlen volt, hogy 
jó kollégáim legyenek. Olyan sze-
rető közösségben dolgozhattam, 
akikkel könnyű volt a haladás – 
részletezte. 

Simon Attiláné véleménye sze-
rint, a nevelés sokat változott a 
pályán töltött negyven éve alatt. – 
Szerencsére mai napig büszkeség-
gel végzik a kollégák a feladataikat, 
pedig nemcsak ebben, a gyermekek 
habitusában is sok változás történt. 
Bízom benne, hogy felvirágzik még 
ez a szakma, és egyre többen vá-
lasztják ezt az utat. Számomra cso-
dálatos idők voltak, szeretném, ha 
más is így élné meg – fejtette ki. – 
Közhelyesnek hangozhat, de tény-
leg a szeretet a kulcs, ha szereteted 
a gyerekeket, akkor ők megnyílnak 
neked, és bizalmukba fogadnak. 
Ugyanez igaz a szülőkre. Állás-
pontom szerint, nem lehet eleget 
mondani a gyerekeknek, hogy sze-
retik őket. Egy szülő lehet elfogult, 
ezzel semmi gond nincs, a lényeg, 
hogy a kicsik érezzék, biztonságban 
vannak, és bármiben számíthatnak 
ránk. Emellett egy óvónőnél a to-
lerancia az egyik legfontosabb tu-
lajdonság. Nyitottnak kell lenni 
a változásra, mindenkit elfogadni 
olyannak amilyen – vélekedett. 
Hozzátette, sokszor a felnőttek ta-
nulhatnának az óvodásoktól, akik 
bátrak és nyitottak, szavalnak, éne-
kelnek nagyközönség előtt, min-
dent magukba szívnak, és olyat is 
észrevesznek, amit más nem. 

Simon Attiláné tervei között 
szerepel, hogy továbbra is segí-
ti családját a vállalkozásukban, és 
egy kicsit érleli magában az elmúlt 
negyven évet, hagyja leülepedni. 
További célokat egyelőre nem tű-
zött ki maga elé, amit az élet hoz, 
ahhoz alkalmazkodik majd, ám 
mint mondta, attól nem fél, hogy 
unatkozni fog.

Csordás Judit

Mindig tudtam, 
hogy óvónő leszek

Az anyatej a legfon-
tosabb táplálék a 
gyermekek számára 

életük első hónapjaiban, de 
sajnos nem minden édesanya 
teheti meg, hogy saját tejjel 
lássa el babáját. A Hatvani 
Anyatejgyűjtő Állomás év-
tizedek óta nyújt segítséget 
azoknak a családoknak, akik 
anyatejre szorulnak, most 
azonban jóval nagyobb a 
kereslet, mint a kínálat. A 
járványügyi helyzet rend-
kívül kedvezőtlenül hatott 
az anyatejet leadókra, jelen-
tősen visszaesett a számuk. 
Ezzel szemben egyre többen 
igényelnek tejet.

A Hatvani Anyatejgyűj-
tő Állomás munkatársai 
arra kérik az édesanyákat, 
akiknek a saját csecsemőjük 

mellett feleslege termelődik, 
hogy segítsék azokat, akik-
nek nem adatott meg a lehe-
tőség a babájuk szoptatására, 
anyatejjel való táplálására! 
Már napi 200 ml anyatej-
jel egy újszülött egész napi 
szükségletét fedezni tudjuk!

Ha valaki igényelni sze-
retne anyatejet a gyermek-
orvost kell felkeresnie és ő 
tudja felírni receptre. 1 liter 
anyatejért 2700 Ft-ot kap-
nak az anyukák, ami adó-
mentes jövedelemnek szá-
mít. Az anyatejet behozatal 
után lemérik, leszűrik, be-
vizsgálják, majd pasztőrözik 
65 Celsius fokon 30 percig, 
és névre szólóan, lehűtve, 
steril üvegben tárolják, amíg 
ki nem adják.

SzP

Továbbra is nagy szükség van az anyatejre
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Hónap 
végéig 
lehet 
pályázni 
a civil 
alapra 
Augusztus végéig pá-
lyázhatnak a hatvani 
civil szervezetek, alapít-
ványok és egyesületek az 
önkormányzat által meg-
hirdetett civil alapra. A 
legmagasabb pályázható 
összeg ebben a félévben 
is kétszázezer forint.

A hatvani civil szer-
vezeteket minden 
évben támogatja 

az önkormányzat. Most 
augusztus elsejétől ismét 
lehetőség van erre, 9 mil-
lió forinttal segíti a város 
az egyesületeket. Szinyei 
András elmondta, hogy az 
alap létrehozásakor az volt 
az elsődleges cél, hogy a 
város társadalmi élete ak-
tív legyen és minden civil 
szervezet meg tudja valósí-
tani az elképzeléseit. Az el-
múlt években egyszerűsöd-
tek a pályázati feltételek, 
így a civil szervezeteknek 
könnyebb pályázniuk. Az 
összeg felső határa tovább-
ra is kétszázezer forint.

Pályázható keretek:
Önszerveződő, öntevé-

keny közösségeket támo-
gató keret

Ifjúsági keret
Sportfeladatokat, célo-

kat támogató keret
Egyházi keret
Nemzetiségi keret
Szociális és egészség-

ügyi keret
A részletes pályázati 

kiírások és adatlapok a 
www.hatvan.hu webolda-
lon érhetők el, vagy sze-
mélyesen megtekinthetők, 
beszerezhetők a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal 
Szervezési Osztályán. Ha-
táridő: augusztus 31.

SzP
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