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A jövő évben ismét a hatvaniak 
dönthetnek a költségvetés egy 
részéről, ők mondják meg, mire 
költsön a város. Azonban most 
első körben témajavaslatot lehet 
tenni, amiről majd a későbbiek-
ben szavazhat az egész település.

Tavasszal egy újdonságot ve-
zetett be az önkormányzat: 
a közösségi költségvetés so-

rán a hatvaniak határozhatták meg, 
mire költsön a település. Szavazó-
lapokon és az interneten is lehetett 
szavazni, ennek eredménye pedig 
már több esetben kézzel fogható. 

Így 100 millió forintnyi fejlesztés-
ről döntöttek a hatvaniak. A jövő 
évben is lehetőség lesz erre, azon-
ban most abba is beleszólhatnak az 
itt élők, hogy mik legyenek a té-
mák, mikről döntsön a későbbiek-
ben a lakosság. - Az első közösségi 
költségvetésben arról határoztunk, 
hogy a járványhelyzet okozta gaz-
dasági válság miatt kieső projektek 
és szolgáltatások közül mit való-
sítsunk meg. Jövőre azonban nem 
erről döntünk. A hatvaniak most 
arra kapnak lehetőséget, hogy ne 
a városvezetés által szükségesnek 
tartott fejlesztésekben gondolkod-

janak. A Közösségi Költségvetés 
2022. kizárólag a hatvaniakra bízza, 
hogy a rendelkezésre álló 100 mil-
lió forintot a város mire használja 
fel – tájékoztatott a részletekről 
Horváth Richárd polgármester.

A javaslatokat egy szakmai cso-
port megvizsgálja, majd az ötlet-
gazdákat bevonva közösen kidol-
gozzák a részleteket. Az ötleteket 
egy projektlapon keresztül lehet 
leadni, ezeket minden postaládá-
ba eljuttatják, de online is be lehet 
küldeni november 15. és november 
30. között.

SzP

Közösségi költségvetés: várják a témajavaslatokat

Három nap, 30 féle sör, 
koncertek, gasztronómiai 
utazás, vidámpark és egy 
hatalmas sátor a Népkert-
ben. A X. Hatvani Sör-
fesztiválon a környezet-
tudatosságra is ügyeltek: 
kétféle hatvani repohárba 
lehetett kérni az italokat.

4–5. OLDAL



A tervek szerint október 29-
től november 2-ig reggel hét 
órától este nyolcig tart nyitva 
mind az újhatvani, mind pe-
dig az óhatvani temető. Idén 
enyhítenek a belső parkoló 
használatának feltételein.

Idén is meghosszabbított 
nyitvatartással készülnek 
a mindenszentekre, ok-

tóber 29-től november 2-ig 
reggel hét órától este nyolcig 
tart nyitva mind az újhatvani, 
mind pedig az óhatvani teme-
tő. Idén is többen segítenek a 
forgalomirányításban, emellett 
a temetőben is többen járőröz-
ni fognak. A temetőgondno-

kok is egész műszakban dol-
goznak az ünnepkor, és mind 
a két helyszínen külsős cégtől 
is segítenek majd az emberek 
tájékoztatásában.

Idén a tervek szerint enyhí-
tenek a belső parkoló haszná-
latának feltételein, így nemcsak 
a mozgáskorlátozottak igazol-
ványával rendelkezőknek lehet 
majd behajtani, hanem azok is 
igénybe vehetik, akik mozgá-
sukban korlátozottak. Mind-
ezek mellett az előző évekhez 
hasonlóan, idén is cédulákkal 
jelzik a hozzátartozóknak a 
sírhelyekkel kapcsolatos teen-
dőket, ezek kihelyezése már fo-
lyamatban van. Csordás Judit

Október 6-a gyásznap, a 13 
aradi vértanúra emlékezünk, 
kiknek halála 172 év után 
is megrázó minden magyar 
ember számára. Az ő hősi-
ességük reménnyel és bátor-
sággal tölti meg szívünket. 
Lestyán Balázs beszédében 
elmondta: a tizenhármak 
önfeláldozásuk történelmi 
fordulópont hazánk fenn-
maradása érdekében.

Aradon, 1849. októ-
ber 6-án kivégezték 
a szabadságharc 13 

tábornokát. Róluk, és minden 
– az 1848-49-es forradalom-
ban – vértanú halált halt hős-
ről emlékezünk meg október 
6-án. A hagyományoknak 
megfelelően, Hatvanban a 

szabadságharc hatvani csatá-
jában elesett honvédek sírjá-
nál tartottak megemlékezést. 
Lestyán Balázs alpolgármes-
ter beszédében emlékezte-
tett: a szabadságharc a 1849. 
augusztus 13-án Világosnál 
menthetetlenül véget ért, és 
kezdetét vette a véres megtor-
lás időszaka, amikor százakat 
ítéltek golyó és kötél általi ha-
lálra, valamint több ezren ju-
tottak várfogságra. kiemelte: 

a tizenhármak áldozata nem 
volt hiábavaló, mivel a nemzet 
szabadságeszméjét erősítette.

-Az aradi tizenhármak ön-
feláldozása történelmi fordu-
lópont volt hazánk fennmara-
dása érdekében. Nem egészen 
húsz évvel később újra lett fe-
lelős magyar kormány, az or-
szág megindult a felemelke-
dés és gyarapodás útján. Ezt 
a felemelkedést pedig hiszem, 
hogy nemzetünk szabadság-
vágya táplálta és táplálja most 
is. A szabadság az, amelyért 
nap mint nap ki kell állnunk. 
Hiszen egyetlen közösség sem 
működhet, ha nem szabad. 
Értékeinket, működésünket, 
mindennapjainkat csak így 
építhetjük tovább, emellett 
kell hitet tennünk érdekektől, 
oldalaktól, véleménykülönb-
ségektől függetlenül. Legyen 
ez a közös nevező minden-
napokban és mindig, amikor 
szükség van az összefogásra 

és a hősies kiállásra! Az aradi 
vértanúk hite a jóban és a sza-
badságban adjon nekünk erőt 
ahhoz, hogy örökségüket ké-
pesek legyünk méltóképpen 

fenntartani!  – fogalmazott az 
alpolgármester.

A temetői megemlékezés vé-
gén a jelenlévők megkoszorúz-
ták a síremléket. Az eső miatt 

pedig nem a helyszínen, hanem 
a művelődési házban, a Hatvan 
TV kamerái előtt adtak műsort 
a Hatvani Ötös Számú Általá-
nos Iskola tanulói. SzP
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A ’71-es évet idézték meg 
október 9-én Hatvanban, 
a vadászati múzeumban, 
ugyanis 50 évvel ezelőtt az 
ideivel megegyezően világ-
kiállítást tartottak hazánk-
ban. Ennek tiszteletére a 
természethez köthető já-
tékokkal, relikviákkal, és a 
’70-es évek varázsával vár-
ták az érdeklődőket a kas-
télyban és a főtéren.

Budapesten zajlik az 
Egy a természettel 
Vadászati és Termé-

szeti Világkiállítás, melynek 
egyik kiemelt vidéki helyszí-
ne a hatvani Széchenyi Zsig-
mond Vadászati Múzeum. 
Az épületben folyamatosan 
tartják az ehhez kapcsolódó 
programokat, október 9-én 
pedig egy teljes tematikus 
napot szenteltek a rendez-
vénynek. A kastély udvara 
megtelt élettel: a kiállított, 
újrahasznosított vadakat 
idéző szobrok táborában 
számtalan játékos feladat-
tal, bemutatóval készültek a 
szervezők. Népi játszótéren 
elevenedtek meg elfeledett, 
vagy a mai gyermekek szá-
mára ismeretlen játékok, 
amik legtöbb esetben egyen-
súlyra és figyelemre épültek. 
Lehetett íjászkodni, ková-

csolni és többféle állatot is 
bemutattak, így például a 
sólymokkal is megismer-
kedhettek a látogatók. Az 
1971-es Vadászati Világki-
állítás kiemelten fontos ese-
mény volt 50 évvel ezelőtt. 

Az esemény a 35 nemzeti, 
számos magán és céges kiál-
lítóval a legnagyobb ilyenfaj-
ta rendezvények egyike volt, 
ahová 52 országból érkeztek 
résztvevők. Ennek a prog-
ramnak állít emléket az alsó 

kiállítóterem – részletezte 
Nagy-Hanula Viktória, a 
múzeum igazgatóhelyettese.

A programok összeállítá-
sánál az 1971-es évet vették 
figyelembe, így veterán au-
tókat is kiállítottak a főtéren, 
Ladák, Volgák sorakoztak a 
városháza előtt. A színpadon 
pedig olyan zenekarok lép-
tek fel, akik ennek a korszak-
nak a slágereit játszották. Így 
a Gesarol is zenélt a közön-
ségnek, a nap zárásaként a P. 
Mobil adott koncertet, akik 
már szintén aktívak voltak 
ebben a korszakban, és akik-
nek 50 évvel később is elemi 
erővel hatnak dalaik.

SzP

Egy a természettel, együtt a P. Mobillal

Meghosszabbított nyitvatartással 
készülnek a temetőkben

A nemzet szabadságvágyát 
táplálják a hősök

Wéber Anikó olvasott 
fel a gyermekeknek
Wéber Anikó pedagógus, új-
ságíró, mutatta be: Ragacs, a 
hős kismacska című könyvét 
az Ady Endre könyvtárban. 
Az esemény résztvevői kö-
tetlenül beszélgethettek az 
íróval, aki regényeiben fon-
tos társadalmi témákat is 
feszeget.

Író-olvasó találkozó zaj-
lott a Hatvani Ady End-
re Könyvtárban,  ezúttal 

Wéber Anikóval találkozhat-
tak az érdeklődők. 2016-ban 
jelent meg első ifjúsági re-
génye Az osztály vesztese 
címmel a Pozsonyi Pagony 
Kiadónál. A Margó-díjra is 
jelölt könyvben az iskolai ag-
resszió témakörével, az áldo-
zatok és bántalmazók helyze-
tével foglalkozott.

A hatvani könyvtárban zaj-

ló eseményen, az író, Ragacs, 
a hős kismacska című köny-
véről mesélt a gyerekeknek, 
mindezek mellett elárulta azt 
is, hogyan került kapcsolatba 
az írással. – Már gyermekként 
is nagyon szerettem írni és 
olvasni, a mesék is közel áll-
nak hozzám, így egyértelmű-
vé vált, hogy a gyerekeknek 
írjak. A felső tagozatosaknak 
az iskolai agresszió témáját 
boncolgatom, a fiatalabb kor-
osztály azonban a barátkozás-
ról és az önállósodásról hall-
hat történeteket – részletezte 
Wéber Anikó, író.

Hozzátette: gyakran inspi-
rálja a környezete, ezért köny-
veiben sok olyan szereplő 
jelenik meg, aki egy valós sze-
mélyről vagy akár háziállatról 
lett mintázva. 

Rimán Alexandra

Óvodavezetők érkeztek Budapestről a hatvani Gesztenyés-
kert óvodába, hogy szakmai szempontokat egyeztessenek a 
helyi intézménnyel. Az óvodákban a közös pont az volt, hogy 
mindannyian a Robert Bosch Kft, által támogatott intézmé-
nyek. A szakemberek inspirációkat gyűjtöttek a további fej-
lesztésekhez, illetve szakmai szempontokról egyeztettek.

Budapestről érkeztek 
óvodavezetők a Hat-
vani Gesztenyéskert 

Óvodába kedden, hogy szak-

mai szempontokat egyeztes-
senek egymással. A szakem-
berek olyan intézményekből 
jöttek, amelyeket szintén a 

Robert Bosch Kft. támogat. A 
találkozót Bereczkiné Valter 
Anita óvodavezető kezdemé-
nyezte, a cél az volt, hogy a 
résztvevők szakmai tapaszta-
latokat cseréljenek egymás-
sal, inspirációkat gyűjtsenek, 
illetve szakmai kérdéseket vi-
tassanak meg.

– A megbeszélésekből az 
derült ki, hogy a hatvani in-

tézmény ugyanazokkal az 
értékekkel és szakmai szín-
vonallal működik, mint a fő-
városi óvodák, mindez pedig 
kifejezetten előnyös. A Bosch 
csoportba járó gyermekek 
számára az étkezés díjtalan, 
illetve nagyon sok gyümöl-
csöt, gyümölcslevet kapnak 
az ellátásuk során. Számos 
kreatív foglalkozás is elérhető 

számukra, illetve rendszeres 
kirándulásokon vesznek részt, 
melyek szintén nem jelente-
nek a szülőknek anyagi terhet 
– részletezte az óvodavezető.

A Hatvani Gesztenyéskert 
Óvodában emellett nagyon 
sok kreatív programmal, já-
tékkal színesítik a minden-
napokat. A gyerekek leg-
szebb rajzaiból például az 

óvoda kerítésén utcai tárlatot 
rendeznek be, de az őszi de-
korációs elemeket is gyakran 
közösen készítik. Az udvaron 
nagyon sok modern játék-
elem található, a mászófalat 
is nagyon szeretik a gyere-
kek, de a régi csizmás kan-
dúr által őrzött kicsi dísztó 
is kedves udvari helyszínnek 
számít. A budapesti delegá-
ció elégedetten tért haza, a 
szakemberek ötleteket cse-
réltek egymással és inspirá-
ciókat szereztek a további 
fejlődésekhez.

Lukács Mónika

A város vezetése ajándékkal kö-
szöntötte a hatvani időseket, 
mivel október elsején tartják az 
idősek világnapját. Több helyen 
műsorral is kedveskedtek a nyug-
díjasoknak.

Az ENSZ közgyűlése 1991-
ben nyilvánította október 
1-jét az idősek világnapjá-

vá. A Központi Statisztikai Hivatal 
adatai szerint Magyarország 9,8 
millió lakosából 1,9 millióan töltöt-
ték be 65. életévüket. Róluk szól ez 
a nap. Hatvanban hagyománya van 
annak, hogy a város köszönti az idő-
seket, Horváth Richárd meglátogat-
ta a nyugdíjas klubokat, otthonokat. 

A polgármester elmondta: fontos, 
hogy megbecsüljük az időseket. – 
Nagy tisztelettel kell fordulnunk az 
idősek felé, mivel minden szeretetet, 

tudást, odaadást tőlük kaptunk. Ők 
azok, akik végigdolgozták az életü-
ket, harcoltak azért, hogy minden-
kinek jobb legyen – fogalmazott.

A klubokban, nyugdíjas ottho-
nokban különböző módokon ün-
nepeltek. Így a Naplementében 
versekkel, prózákkal és lakodalmas 
zenével készültek. Vezetőjük sze-
rint nem csak az adott klub tagjaira, 
hanem mindenkire oda kell figyel-
ni és törődni egymással. – Fontos, 
hogy erősítsük a városi közösséget, 
vannak tagjaink, akik más klubok-
ban, szakkörökben is benne vannak. 
Összetartunk, közösen ünnepelünk 
és odafigyelünk egymásra – mond-
ta el Dudás István, a Naplemente 
Nyugdíjas Klub vezetője.

A Hajós úton például nem csak 
skótdudás előadással készültek az 
alkalomra, hanem egy hatalmas cso-

koládétortát is vittek, amit tűzijáték 
kíséretében adtak át az időseknek. A 
bajzás diákok pedig a járványhely-
zetre való tekintettel ezúttal nem 
személyesen, hanem videóüzenetben 
köszöntötték őket. A Szent Erzsé-
betben is köszöntötték a nyugdíja-
sokat, akik itt is kaptak ajándékot, 
a polgármester és Lestyán Balázs 
alpolgármester csokoládéval és üd-
vözlőlappal lepte meg őket.

Smidné Vereb Julianna önkor-
mányzati képviselő egy dalt is 
előadott a Liszt Ferenc Vasutas 
Nyugdíjas Klub tagjainak, majd 
ezt követően tortával ünnepeltek 
a résztvevők. A Hatvani Vasutas 
Szakszervezeti Nyugdíjas Klubban 
is köszöntötték az időseket, akik 
szintén kaptak ajándékot.

R.A.–SzP

Ajándékokkal köszöntötték az időseket

Szakmai szempontokról egyeztettek 
a Bosch által támogatott óvodák
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Ilyen volt a X. Hatvani

Három nap, 30 féle sör, koncertek, gasztronómiai utazás, vi-
dámpark és egy hatalmas sátor a Népkertben. A X. Hatvani 
Sörfesztiválon a környezettudatosságra is ügyeltek: kétféle 
hatvani repohárba lehetett kérni az italokat.

A X. Hatvani Sörfeszti-
válnak ismét a Nép-
kert adott otthont: a 

2000 nm-es sátrat – amit az 
őszi időjárásra való tekintettel 
fűtöttek is – a sportpálya be-
járata előtt állították fel. Bent 
az évszakra jellemző színvilág 
fogadta a sörbarátokat, a barna 
és a sárga dominál. Ami ennél 
fontosabb, az pedig a sörválasz-
ték: több mint 30 féléből lehe-
tett választani, így a gyümöl-
csös ízvilágot kedvelők mellett, 
az édesebb barnát és a komló-
sabbakat is ki lehetett próbálni.

Ugyanakkor itt volt a hat-
vaniak kedvence is, a hatvani 
serfőzde, ami teljes kínálattal 
fogadta a vendégeket. Világos, 
barna, búza és a meggyes is 

csapon volt. A csapból pedig 
egyenesen a repohárba lehe-
tett kérni az italokat. Ugyan-
is az idei év újdonsága, hogy 
Hatvanban bevezetik a ren-
dezvényekre a repoharakat. 
Két féle hatvani pohárból le-
hetett választani: egy vissza-
fogottabb, hatvani jelképekkel 
dísztettből és egy harsány, 
pszichedelikus pohárból. Ez 
400 forintba került, és ha nem 
szeretnénk hazavinni, akkor 
a pultnál visszaadják az árát. 
Ezzel a környezettudatos lé-
péssel pedig együtt, közösen 
jelentősen csökkenteni tud-
juk a rendezvényen keletkező 
szemét mennyiségét.

Az első napot a rockzené-
re hangolták, így a Lázadók, 

a Holtidő és a Treff állt a 
színpadra. A második napot 
a Shadows Cats indította, ők 
adták a talpalávalót a közön-
ségnek. A program a Kállay 
Saunders Band koncertjével 
folytatódott. A zenekar front-
emberét, Kállay Saunders 
Andrást 2010-ben ismerhet-
ték meg, a Megasztár ötödik 
szériájának negyedik helye-
zettje lett, azóta pedig sorra 
alkotja az új dalokat.

Az előadó elmondta: min-
dig nagy öröm számára, ami-
kor színpadra léphet, hiszen 
a zenélés egyfajta szerelem 
nála. – Nagyon örültem, hogy 
a hatvani közönség értékelte 
azt, amit mi képviselünk ze-
neileg. A mindennapokban is 
az ilyen pillanatok adnak erőt. 
Szerencsésnek érzem magam, 
hiszen a zenélésben sokan 
támogatnak, a pandémia ide-
jén is igyekeztem magamból 

a maximumot kihozni és 
sok új dal született. Nagyon 
könnyen nyerek inspirációt, 
akár az autók zajából, vagy 
egy fotóból, figyelem a kör-
nyezetem és ez mindig segít, 
hogy beinduljon a fantáziám 
– részletezte Kállay Saunders 
András.

Fél kilenctől a The Biebers 
állt a színpadra. A hatfős csa-
pat tagjai, Puskás Peti és test-
vére, Puskás Dani, akik olyan 
slágereket tudhatnak magu-
kénak, mint a Sorry, vagy a 
Stay. Az együttes bezsebelte 
a 2014-es Fonogram díjat is 
hazai modern Pop Rock ka-
tegóriában. – Már gimnázi-
umban megfogalmazódott a 
gondolat bennem, hogy sze-
retném magam a színpadon 
látni, így beszálltam egy ga-
rázsbandába, azonban ez nem 
volt hosszú életű, egy próbán 
vehettem részt. Nagyon szere-

tek különböző stílusú zenéket 
hallgatni, ugyanis számomra 
ez nagyon inspiráló és ösztö-
nöz a dalszerzésben. A jövő-
ben szeretnénk reformálni az 
együttest, hiszen 10 évesek 
leszünk, itt az ideje megújulni 
– emelte ki Puskás Peti.

Az est hátralévő részében 
a Rockin Rock Cats pörgős 
zenéjével szórakoztatta a kö-
zönséget. A sörfesztiválon 
nem csak a koncerteken ve-
hettek részt az érdeklődők, 
számos vidámparki játékot is 
kipróbálhattak a látogatók, 
így a fiatalabb korosztály is 
kikapcsolódhatott. – Nagyon 
jó hangulat uralkodik itt a 
Népkertben, örülök, hogy el-
látogattunk. Főként a sergők 
miatt érkeztünk, a barátaim-
mal imádjuk ezeket a játéko-
kat – mondta Fűzér Szófia 
Nina. – Izgatottan vártuk, 
hogy iskola után kilátogat-

hassunk a rendezvényre, jól 
érezzük itt magunkat és na-
gyon sokat nevettünk az est 
folyamán. Mindig szórakoz-
tató ezeket a vidámparki játé-
kokat kipróbálni, örülök, hogy 
a városi rendezvényeken is le-
hetőség nyílik rá – tette hozzá 
Kolesza Hanna Diána.

Szombaton is érdemes 
volt kilátogatni a Népkertbe, 
ugyanis számos koncerttel, 
gasztronómiai élménnyel és 
vidámparkkal várták a csalá-
dokat és szórakozni vágyókat 
a helyszínen. A figyelem-
felkeltő színes körhinták, 
ugrálóvárak és dodgemek dél-
után sok gyermeket csábított 
vidám játékra, de a színpadon 
is beindult az élet, hiszen el-
sőként a Hatvani Fiúk ala-
pozták meg a hangulatot. A 
mulatós zene helyi királyai 
után a Retróleum Zenekar lé-
pett fel, akiknek tagjai hivatá-

suknak tekintik, hogy életben 
tartsák a 60-as, ’70-es, ’80-as 
’90-es évek legnépszerűbb 
pop- és rock slágereit. – Az 
emberek ki vannak éhezve a jó 
bulikra, a tavalyi pangás után 
ebben az évben sok helyre 
hívtak minket. Örülünk, hogy 
újra színpadon játszhatunk, 
hazai és külföldi slágerekkel 
szórakoztathatjuk a közönsé-
get, nagyon vártuk már, hogy 
újra jókedvre derítsük az em-
bereket – mondta Czégény 
Zoltán, a banda egyik oszlo-
pos tagja.

Őket követte a színpadon 
a KFT zenekar, akik 1981 
óta töretlenül népszerűek 
hazánkban. Egyéni, ironi-
kus hangvétel és sok abszurd, 
szövegközpontú dal jellemzi 
őket. Az ismert nóták sorát 
többször verseléssel bontot-
ták meg, szórakoztató témá-
jú strófáikon jókat nevetett a 

közönség. Az együttes többek 
között olyan klasszikus KFT 
szerzeményeket is előadott, 
mint az Afrika, a Balatoni 
nyár vagy a Bábu vagy című 
dalok. A hangulat ekkor már 
nagyon jó volt a sátorban, 
Laár András meg is énekel-
tette a hatvaniakat. – Négy 
évtizede vagyunk a pályán és 
máig rejtély, hogy miért va-
gyunk ennyire népszerűek – 
mondta nevetve Bornai Tibor, 
a zenekar énekese-billentyű-
se. – Az Afrika című nótánkat 
1984-ben készítettük, de az-
óta is minden buli csúcspont-
ja. El sem hittem volna akko-
riban, hogy ilyen nagy sikere 
lesz a dalnak, mindenesetre 
csodálatos élmény ennyi év-
tized óta együtt énekelni a 
dalainkat a közönséggel – val-
lotta Laár András énekes, aki 
elárulta azt is, hogy hosszú 
idő után nemrégiben új da-

lokat is szereztek, hamarosan 
tehát meglepetéssel készülnek 
a rajongóiknak.

A sörfesztivál azonban 
nemcsak zenei élményekről, 
hanem a gasztronómiáról, 
italkülönlegességekről is szólt. 
Mint minden évben, idén is 
nagyon sok street food jel-
legű ételt kóstolhattak meg 
az ínyencek, no és persze a 
fesztivál egyik lényege, a sör 
is kiapadhatatlan volt a pul-
tok kínálatából. Idén csaknem 
30 féle nedűből választhattak 
a vendégek, sőt most először 
repohárba is kérhették az 
italokat azok, akik környe-
zettudatosan szerettek volna 
szórakozni. Aki élt ezzel a 
lehetőséggel, az dönthetett a 
pohár arculatáról is, így voltak 
akik a hagyományos, városi 
jelképekkel díszített verziót 
kedvelték jobban, de sokan a 
színesebb, markánsabb meg-

jelenésűből kortyolgatták a 
söreiket. Balogh János is egy 
színes darabból fogyasztot-
ta az italát, szerinte jó ötlet 
a repohár. – Szeretnék mi-
nél több sörkülönlegességet 
megkóstolni, nagyon fino-
mak az italok. Éppen ezért a 
repoharat nagyon hasznosnak 
találom, nem kell annyi mű-
anyagot elhasználni, nem lesz 
annyi hulladék és így is óvjuk 
a környezetünket. A pohár 
egyébként nagyon tetszik, 
szerintem vissza sem fogom 
váltani, haza viszem emlék-
be – közölte a férfi. – Nagyon 
vártuk már, hogy újra együtt 
szórakozhassunk a sörfesz-
tiválon, jó újra itt lenni. Idén 
is nagyon színvonalas a ren-
dezvény, a sörök kiválóak és 
a repohár is nagyon jó ötlet, 
tetszik a kezdeményezés – 
mondta Bárdos János.

Kerényi Tamás és Szabó 

Péter is szívesen kóstolgatták 
a söröket, nekik a Hatvani 
Serek is nagyon bejöttek, de 
akadtak még kedvencek ezen 
kívül is. – Én Miskolcról ér-
keztem, hogy megnézzem ezt 
az eseményt, szerintem kiváló 
a hangulat és nagyon jók az 
italok, érdemes volt kilátogat-
ni ide – jelentette ki Kerényi 
Tamás.

A buli az R-GO zenekar 
előadásával folytatódott. Az 
együttes 1982-ben alakult, 
csikidam stílusnak nevezett 
dalai Szikora Róbert énekes 
előadásában gyorsan népsze-
rűvé váltak. A zenekar nevét 
az elmúlt évtizedek alatt több 
millió eladott lemez, számos 
díj, kitüntetés fémjelzi. Az 
együttes frontembere, Szikora 
Róbert a több mint négy év-
tized alatt számos, más terü-
leten is tevékenykedett, ezek 
közül a legjelentősebbek: több 

előadónak írt dalokat, színhá-
zi musicaleket, 2 évig mentor 
volt egy tehetségkutató ver-
senyben, műsorvezető volt 
egy zenei vetélkedőben.

– Hobbiként indult a zene 
az életemben, a szórakoztatás 
volt a legfőbb célom. Ez máig 
meg is maradt, de ettől termé-
szetesen jóval tovább is nőtte 
magát, hisz a zene lett a leg-
főbb hivatásom. Pál apostol 
egyik gondolata jut eszembe, 
aki úgy fogalmazott, hogy 
ha egyszer Isten meghívott 
egy hivatástudatra, akkor azt 
kitartással, alázattal, szünte-
len derűvel és vidámsággal 
kell csinálni – nyilatkozta 
Szikora Róbert, aki idén a 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszuson is fellépett. A 
sörfesztivál a Retro Discoval 
ért véget, ahol DJ Gézu volt a 
lemezlovas.

R.A.–L.M.–SzP.

Környezettudatosságra is figyeltek a sörfesztiválon

Sörfesztivál
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Nemrégiben új kisegítő pap 
érkezett Hatvanba, Finta 
Lajos atya szeptember óta 

szolgál a városban. Az erdélyi gyö-
kerekkel rendelkező, Budapesten 
nevelkedett plébános 25 éves korá-
ban döntötte el, hogy a papi hiva-
tást választja, addig civil területen 
dolgozott gépipari munkakörökben. 
A plébános a szakmák által szerzett 
gyakorlati tudásokat élete során 
többször is hasznosította, mivel a 
csaknem 20 éves missziós szolgálata 
alatt gyakran került olyan élethely-
zetbe, ahol bizony jól jött, hogy ért 
a kétkezi munkákhoz is.  – Isten 
engem már akkor arra készített fel, 
hogy később megálljam a helyem a 
misszióban. Sosem készültem tu-
datosan a papi hivatásra, fiatal fel-
nőttként azonban tisztán éreztem, 
hogy engem Isten szolgálatra hív 
és nekem ez az út, amin járnom 
kell – fogalmazott Finta Lajos, akit 
1982-ben szentelték fel Vácott. Első 
állomáshelyei Dabas-Sári és Kerek-
egyháza volt. Egyszer megismerke-
dett egy német származású missziós 
püspökkel, aki Argentínában szol-
gált. Hívta a magyar papot a misz-
szióba, de a kiutazásra még éveket 
kellett várnia az atyának. – 51 éves 
voltam, amikor elindultam Dél-
Amerikába, először Argentínában 
szolgáltam 5 évet. A spanyol nyelvet 
akkor tanultam meg és ott szembe-
sültem azzal a hatalmas szegény-
séggel is, amit mi Európában talán 
el sem tudunk képzelni. Mindezt 

leszámítva mégis boldog, csodálatos 
időszakot töltöttem ott. Öt év után 
aztán Peruba kerültem át, ahol szin-
tén elképesztő körülmények vártak 
– részletezte az atya. 

A plébános rövid időn belül 
Oventiniben találta magát, az ama-
zóniai őserdő szélén. A falu 160 ki-
lométerre van az utolsó olyan város-
tól, ameddig még elvezet valamiféle 
aszfaltos út, és ahol még van áram. 
Folyók szelik át a vidéket, amelyek 

egyesülve később az Amazonasba 
ömlenek. E folyók mentén indián 
törzsek élnek, az ashén inkák. Lajos 
atya a központi faluban lakott, hoz-
zá tartozott még 32 falu és 42 erdei 
indián közösség a nagy, őserdőkkel 
borított területen. Itt nincs áram, 
nincs telefon. A hat hónapig tartó 
esős évszakban az egyetlen közle-
kedési lehetőség egy kisrepülő, ami 
már negyvenéves, többször is lezu-
hant.  – Az ottaniak az emberi mél-

tóság szintje alatt élnek, elképesztő 
nyomorban és ínségben. Ennek 
egyik oka, hogy a nyugati fakiter-
melők megváltoztatták a természe-
tes életközegüket, az esőerdők kiir-
tásával eltűntek a vadállatok és azok 
a növények, amik évezredekig az 
túlélést biztosították számukra. Az 
ott élő emberek gyakran éheznek, 
szó szerint az életben maradásért 
küzdenek nap, mint nap – fejtette ki 
Lajos atya. 

Az őslakosok nem ismerik a házat, 
így a bútort sem. A földön fekszenek, 
egyetlen ruhájuk van, amiket évekig 
hordanak. A gyerekek ebben a kez-
detleges környezetben sokszor láza-
sak, betegek, paraziták élősködnek 
bennük. Alvás közben az arcukon 
nem ritkán sebeket ejtenek a férgek. 
Gyógyszert hírből sem ismernek. 
Az a gyermeket, aki ott lebetegszik, 
hagyják éhen halni, mert az ő étel-
adagját az egészségeseknek kell oda-
adni. Az atya legfőbb célja az volt, 
hogy az őslakosoknak megtanítsa 
az önfenntartó életmódot, bentlaká-
sos iskolát épített nekik a puszta két 
kezével, később pedig egy pékséget 
is létrehozott a faluban, ahol a ke-
nyérkészítés alapjait is elsajátíthatták 
a helyiek. – Minden borzalom és 
nehézség ellenére azt tapasztaltam, 
hogy azok az emberek sokkal bol-
dogabbak és elégedettebbek, mint 
a fejlett, nyugati civilizációban élők. 
Az őslakosok képesek egyszerűen 
örülni az életüknek, pusztán a léte-
zésüknek. Amióta hazajöttem, szá-
momra a legmegdöbbentőbb az volt, 
hogy mennyi elégedetlen és pana-
szos emberrel találkozom – jelentet-
te ki Finta Lajos. 

Az atya egyelőre egy évre kapott 
megbízást Hatvanba, ez idő alatt 
azonban szeretné minél több ember-
nek átadni azt az üzentet, hogy min-
denki legyen hálás mindazért, amije 
van és értékelje a körülötte lévő Iste-
ni gondviseléssel teli világot.

Lukács Mónika

Perui misszionárius pap Hatvanban
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A portréírás akkor a leg-
komplikáltabb, ha olyan 
személyről írunk, akit jól 

ismerünk. Az együtt töltött idő 
rontja az objektivitást, és szenti-
mentálissá tehet. Kívülről szem-
lélni egy életutat, aminek évek óta 
majd mindennap eleme vagy, ne-
hézkes feladat. Éppen ezért most, 
hogy Kalmár Jánosról írok, nehe-
zen találom a szavakat. Jani, Jancsi, 
János, Janim, Jánosom vagy éppen 
Jani bá – annyiféleképpen szólít-
juk, becézzük. Sokunkat tisztelt 
már meg azzal, hogy asztalához 
ülhettünk, és feleségének, Icunak 
a palacsintája is többünknek szer-
zett boldog perceket. Mindent 
nem írhatok le, ám most hogy Pol-
gármesteri Díszoklevéllel ismerték 
el munkáját, egy szeletet belőle 
mégis az olvasók elé tárok. 

Kalmár János 1953-ban szüle-
tett Gyöngyösön a család negyedik 
gyermekeként. Édesapja hivatalse-
géd, édesanyja pedig háztartásbeli 
volt. Fiatalkorát Heréden töltöt-
te, a DISZI-ben pedig víz-gáz-
készülékszerelőnek tanult. Szak-
mája meghatározó volt életében, 
két évet külföldön is dolgozott, 
majd több mint húsz évet töltött 

a vízműnél, végül vállalkozóként 
folytatta. 

Mindeközben önszorgalom-
ból fényképezett, eleinte fürdő-
szobájában hívta elő a képeket. 
– Fotóztam mindent, ami csak az 
utamba került, nem volt konkrét 
témám. Amikor átalakították a 
petőfibányai szolgálati lakásomat, 
megleptek vele, hogy kialakítottak 
nekem egy laborhelyiséget, ahol 
előhívhattam a fotókat. Később, 
1989-ben vettem egy kamerát is. 
Mivel akkoriban nem sok ember-
nek volt, felkértek egy esküvő rög-
zítésére. Akkor szerettem bele vég-
érvényesen az operatőri szakmába 
– fogalmazott. Ezt követően utá-
najárt, hogy végzettség szükséges 
ahhoz, hogy esküvői videósként 
dolgozzon, ezért két évet tanult, 
hogy szerkesztettvideóműsor-
készítő legyen. Majd szájról-szájra 
terjedt a híre, egyre többen kérték 
fel videósnak, így több mint 300 
boldogító igent örökített meg. 

Munkájára Bán János, a Hatvan 
TV volt főszerkesztője is felfigyelt, 
megkereste, legyen a televízió ope-
ratőre. – Ketten voltunk összesen 
erre a pozícióra, emellett Sánta 
M. Attila jelenlegi kollégám volt 

a vágó és adásrendező. Egysze-
mélyes stábként dolgoztam, ha el-
mentem egy eseményre, nemcsak 
a kamerát fogtam, az interjúkat 
is én készítettem. Habár pozitív 
visszajelzéseket kaptam, szíveseb-
ben maradtam volna inkább csak a 
kamera mögött. Így amikor 2010 
után szerkesztők is lettek a tv-nél, 
végre csak azt csinálhattam, amit 
igazán szeretek – mondta. Orbán 
Viktor, Vona Gábor, Gyurcsány 
Ferenc, Pécsi Ildikó, Rudolf Péter, 
Kányádi Sándor, Szörényi Leven-
te, Kovács Kati – nehéz felsorolni 
azokat a neveket, akikkel János az 
eltelt évek alatt forgatott. 

Jani lelkiismeretesen dolgozik, 
ezt mutatja az is, hogy nyugdíjas 
korában is fiatalokat meghazudtoló 
állóképességgel és munkamorállal 
látja el a napi feladatokat. Mindig 
azt mondja, úgy rögzít mindent, 
hogy közben arra gondol, ha ő néz-
né az anyagot, mire lenne kíváncsi. 
A nagyrendezvényektől kezdve a 
pár fős eseményekig, legyen szó 
fesztiválról, kiállításmegnyitóról, 
vagy akár óvodai farsangról, min-
dig úgy dolgozik, hogy az a sze-
replőknek jó emlék lehessen. – Ha 
például óvodában forgatok, már 
látom magam előtt a gyerekek szü-
leit, amikor elmesélik nekik ott-
hon, hogy benne lesznek a tv-ben. 
Éppen ezért nem szabad félvállról 
venni semmit, nagy a felelősség, az 
a legnagyobb öröm, ha tudom, ott-
hon, amikor leülnek megnézni az 

elkészült anyagot, büszkék lehet-
nek gyerekeikre – fejtette ki. Nem 
hiába, ha Jani megjelenik egy hely-
színen, nagyon gyakran hallhatjuk, 
hogy megjött a Hatvan TV. Azo-
nosítják a munkahellyel, hiszen 
hosszú évek óta minden városi 
eseményen ő a plusz egy fő. – Erre 
nagyon büszke vagyok, voltam vá-
rosházi tudósító, operatőr, de a mai 
napig a legkedvesebb számomra, 
hogy ha meglátnak, a városi televí-
zióra gondolnak – emelte ki.

Kalmár János vallja, hogy nem 
szabad megállni, a pörgős munka 
segít neki, hogy fitten tartsa ma-
gát. – A fiatal kollégáimmal új len-
dületet kaptam, sosem éreztették 
velem, hogy nem egy korosztály 
vagyunk. Fel kellett vennem a rit-
musukat, és ez testileg és szelle-
mileg is nagy segítség volt. Sokkal 
ambiciózusabb is lettem. A mos-
tani főszerkesztő, Szűcs Péter is 
törődik velem, mind a munkában, 
mind pedig a magánéletben mel-
lettem áll, akárcsak a többi mun-
katársam. Nagyon jó csapatunk 
van, akikre tényleg az élet bár-
mely területén számíthatok – fo-
galmazott. – Egyik legkedvesebb 
emlékem, amikor a hatvanadik 
születésnapomra tortával és zenés 
műsorral kedveskedtek nekem, 
emellett kitaláltak egy díjat is, 
amit nekem ítéltek meg, így már 
a Hatvan TV Díszpolgára címet is 
viselhetem. Ezek az igazán értékes 
pillanatok – tette hozzá.

Mindegyik dísztestületi ülésről 
beszámoltunk eddig. Amikor a 
díjakat osztották, János viccesen 
mindig megjegyezte, hogy na, er-
ről is lemaradtam. – Nem is számí-
tottam rá, hogy egyszer az a meg-
tiszteltetés ér, hogy Polgármesteri 
Díszoklevelet kaphatok. Amikor 
a polgármester felhívott, hogy ne-
kem ítélték, meglepődtem és na-
gyon meghatódtam. Megtisztelő 
volt, hogy ezúttal nem én rögzí-
tettem a díjátadót, hanem a zászló 
mögött vonulhattam be a kastély 
dísztermébe – mondta. Mindez, 
mint mondja, nem valósulhatott 
volna meg felesége, Icu segítsége 
nélkül. – Mindig mindenben mel-
lettem állt. Minden egyes esküvői 
videómat átnézte, van-e benne 
hiba, szólt, ha valamit javítanom 
kellett. Már annyi időt töltött 
ezzel, hogy magától is meg tudta 
volna vágni az anyagokat – fejtette 
ki. – Két nővérem, és egy bátyám 
van. A gyermekeik a keresztgyer-
mekeim, rengeteget jelentenek ne-
kem. A keresztgyermekeim gye-
rekei is a mindennapjaim részei, 
nagyon boldog vagyok, hogy ilyen 
nagy a család, és mindig számítha-
tunk egymásra. Ez biztonságot ad 
– fogalmazott. 

Jani jelenleg 68 éves, de folya-
matosan dolgozik. Még mindig 
nagyon szereti a munkáját, és mint 
mondja, így legalább van ideje 
végiggondolni, mit fog csinál-
ni, ha egyszer valóban nyugdíjas 
lesz. Régebben a rádiótechnika, 
a különböző készülékek javítása 
kötötte le, ma már a horgászat, 
csillagászat foglalkoztatja. Emel-
lett a zene a mindene, mai napig, 
ha forgatásra indulunk, klasszikus 
rockzenével hangolódunk az autó-
jában, ez is mutatja, hogy milyen 
remek ízlése van Kalmár Jánosnak. 

Csordás Judit

A kamera mögött 
érzem igazán jól magam
Harminckét évvel ezelőtt megvette első kameráját – innen indult operatőri 
karrierje Kalmár Jánosnak. Azóta több mint háromszáz boldogító igent örö-
kített meg, és a Hatvan TV munkatársaként minden testületi ülést rögzített, 
balesetekről tudósított, sztárokkal készített interjút, politikusokról számolt be, 
és mai napig szerves része a város életének. Munkáját pedig most Polgármesteri 
Díszoklevéllel ismerték el.
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FELHÍVÁS
BURSA HUNGARICA 2022 

Hatvan Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai 
Minisztériummal együttműködve meghirdeti a

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

• a felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második 
és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan 

(„A” típusú pályázati kiírás), illetve
• a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 

(„B” típusú pályázati kiírás).

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege elérhető a www.
hatvan.hu /Ügyintézés/ Bursa Hungarica elérhetőségen, szemé-
lyesen megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Szervezési 

Osztályán.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 

rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi 
szabályairól szóló 35/2007. (VIII.31.) rendelete 3.§ (1) bekezdése 
értelmében „Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szem-
pontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót, 

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át. 2021. 

évben ez az összeg 85 500 Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A pályázatokat papír alapon (nyomtatott formában), személyesen 
vagy postai úton, aláírással ellátva a Polgármesteri Hivatal (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2.) Szervezési Osztályára kell fenti határidőig 
benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 

hibásnak minősül.

A civil alap 10 millió forintos keretösszegéből 92 szerve-
zetet támogat ebben a félévben az önkormányzat. A támo-
gatás felső határa 200 ezer forint volt, melyet a szervezetek 
saját működésükre, programjaikra fordíthatnak.

A hatvani önkor-
mányzat a 2021-es 
év második félévé-

ben is meghirdette a Civil 
Alap pályázatot. Ennek 
célja, hogy elősegítse a ci-
vil szervezetek és egyházak 
programjait és működését. 
Szinyei András alpolgár-
mester elmondta, mindig 
azon dolgoznak, hogy segít-
sék a szervezetek munkáját 

és ösztönözzék őket. A tá-
mogatás felső határa 200 
ezer forint volt. – Örvende-
tes, hogy megszaporodtak 
Hatvanban a civil szerve-
zetek. A vírus miatti meg-
szorítások után nagy öröm 
számunkra, hogy támogat-
hatjuk őket. Annyiféle pá-
lyázat érkezett hozzánk, jó 
volt látni, hogy milyen sok 
területen aktívak a hatvani-

ak – fejtette ki Szinyei And-
rás alpolgármester.

A Vitézi Rend öt munka-
csoporttal működik, mely-
nek fontos pontja a karitatív 
tevékenység. Ők is pályá-
zatot nyújtottak be, a nyert 
összeget pedig a minden-
napi kiadásaikra fordítják. 
– Több városi rendezvényen 
is jelen vagyunk, immár 
több éve támogat minket a 
város, a hatvaniak pedig szá-
mos eseményen láthatnak 
minket. A most kapott ösz-
szegből kiegészítjük a saját 
költségeinket, így például a 

postaköltségre fordítjuk – 
mondta Vitéz Szalai Attila, 
a Vitézi Rend Heves megyei 
törzskapitánya.

A Civil Alapban több pá-
lyázható keret volt most is, 
így önszerveződő, öntevé-
keny közösségeket támoga-
tó, ifjúsági, sportfeladatokat, 
célokat támogató, egyházi, 
nemzetiségi, valamint szo-
ciális és egészségügyi keret 
is. A Civil Alap 10 millió 
forintos keretösszegéből 92 
szervezetet támogat ebben 
a félévben az önkormányzat.

Csordás Judit

Csaknem 100 civil 
szervezetet támogat a város

A Magyar Jégkorong Szövetség 
képviselői látogattak el a Szent 
István iskolába, hogy egy road-
show keretében népszerűsítsék a 
jégkorongozást. Az eseményen a 
gyerekek különböző ügyességi já-
tékokon is részt vehettek és aján-
dékokkal is jutalmazták őket.

A jégkorongozás nagy hang-
súlyt kap a Hatvani Szent 
István Sportiskolai Álta-

lános Iskolában. Az intézménybe 
látogattak a Magyar Jégkorong 
Szövetség képviselői, akik évente 
toborzó körutat és országjárást bo-
nyolítanak le. Az eseményen bemu-
tatták a jégkorongsport előnyeit és 
szépségeit, hogy ezzel is segítsék az 
utánpótlás csapatok létrejöttét.

Kovács Zoltán, a Magyar Jégko-
rong Szövetség szakmai alelnöke 
elmondta: örömmel látja a hatvani 
jégkorongozók sport iránti szere-
tetét és elszántságát. – A városban 
nagyon erős jégkorongozó közös-
ség alakult ki és a sportiskola is ab-
szolút együttműködő a sportolni 
vágyó fiatalokkal. Szeretnénk mi is 

buzdítani a gyerekeket, hogy pró-
bálják ki ezt a sportot, így izgalmas 
programok keretében ismerhetik 
meg jobban a hokizást – részle-
tezte Kovács Zoltán, a Magyar 

Jégkorong Szövetség szakmai al-
elnöke.

Hozzátette, hogy a jégkorong 
egyre népszerűbb sportág a fiatalok 
körében is, az elmúlt 10 évben 25 

darab szabványméretű pálya épült 
az országban.

Kiss Andrea válogatott jégko-
rongozó is részt vett az esemé-
nyen, aki a személyes, sporttal 

kapcsolatos tapasztalatait is meg-
osztotta a közönséggel, kitért a 
mérkőzésekre való felkészülésre 
is. – Nagyon sok edzőtáborban 
veszünk részt annak érdekében, 
hogy egyre jobban teljesítsünk a 
jégen. Továbbá hosszú heteken 
keresztül szoktunk készülni a 
mérkőzésekre. A jégkorongozás 
felívelőben van, egyre több nő 
kezd el érdeklődni iránta, ezt mi 
sem mutatja jobban, hogy az el-
múlt időben rengeteg női csapat 
alakult – mondta Kiss Andrea, 
válogatott jégkorongozó.

A programon megjelent Csúsz-
ka is, a magyar jégkorong váloga-
tott kabala figurája, akit a gyereket 
nagy örömmel fogadtak. Voltak 
olyanok, akik egy nagy ölelés-
sel köszöntötték a jegesmedvét, 
viszonzásul pedig Csúszka biz-
tosította a vidám hangulatot. Az 
esemény azzal a céllal jött létre, 
hogy népszerűsítse a jégkorong 
iránti érdeklődést és jobban meg-
ismertesse a sportágat az érdeklő-
dőkkel.

Rimán Alexandra

A jégkorongozást népszerűsítették az MJSZ képviselői

A hidegebb idő beköszöntével a Kodály Zoltán általános 
iskola tornatermében edzenek az Fc Hatvan kézilabda 
szakosztály játékosai. Az edzők személyre szabott gya-
korlatokkal mozgatják meg a játékosokat, a legkisebb 
résztvevők pedig játékos foglalkozásokon vehetnek részt.

Folyamatosan zajla-
nak az edzések az 
FC Hatvan kézilab-

da szakosztályánál. Szept-
embertől a Hatvani Kodály 
Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános 
Iskola tornaterme ad otthont 
a csapatoknak. Az edzők 
egyéni képzésekkel, dobás 
gyakorlatokkal és állóképes-
séget növelő edzésekkel fej-
lesztik a játékosokat.

Szarvas Ádám, az FC 
Hatvan kézilabda szakosz-
tály edzője úgy véli, ajánlott 
még gyermekkorban elkez-
deni ezt a sportot. – A 12-13 
évesekkel foglalkozom, az 
edzéseink mindig egy játé-
kos bemelegítéssel indulnak, 
ezt követően gyakoroljuk a 
labdakezelést, majd specifi-
kus képzésekkel folytatjuk 
a foglalkozást, végül minden 

alkalommal játékkal zárjuk 
az órát – részletezte az edző.

Hozzátette, hogy céljaik 
között szerepel bővíteni a 
csapatokat, illetve szeret-
nék, ha minél előbb össze-
mérhetnék a tudásukat más 
egyesületekkel. Továbbá 
mivel egyre népszerűbb ez a 
sportág, így a jövőben a csa-
patjáték kialakítására kon-
centrálnak. Az állóképessé-
get fejlesztő mozgásformák, 
mint a kézilabda is, javítják 
az erőnlétet és serkentik a 
vérkeringést is.

Rimán Alexandra

Edzésben 
az FC Hatvan 
Kézilabdásai

Quadokkal versenyeztek 
az adrenalinvadászok
Szeptemberen quad moto-
rok bőgésétől volt hangos a 
hatvani ipari park, ugyanis 
második alkalommal ren-
dezték meg a HRI Kupát. A 
mini terepjárók bajnokságá-
ra az ország minden részé-
ről érkeztek versenyzők, a 
nevezők kor- és géposztály 
alapján megkülönböztetett 
kategóriákban indulhattak.

Hatvan ipari parkjá-
nál rendezték meg 
a HRI kupát. A 

kétnapos rendezvényen a ver-
senyzők több kategóriában 
indultak, a kor- és géposztály 
alapján szelektálódott neve-
zők, ismétlődő, több körből 
álló futamokon vettek részt. – 
Az ország valamennyi pontjá-
ról érkeztek versenyzők, min-
denki nagy lelkesedéssel állt 
rajtnak. Szombaton negyven-
négyen, vasárnap harminc-
öten neveztek be a különbö-
ző futamokra, a második nap 
fordított menetiránnyal szí-
nesítettük az offroad show-t. 
A bajnokságon mindenki 

igyekezett a legjobb formá-
ját hozni, hiszen részben itt 
dőlt el, hogy ki lesz az idei év 
bajnoka – mondta Mészáros 
Zsolt főszervező.

Általában 4 futamból állt 
egy-egy megmérettetés, 
melynek keretein belül fiata-
lok, illetve idősebbek válta-
kozva mutatták meg tudásu-
kat. A legfiatalabb versenyző 
4 éves volt, a felső korhatár 

nem volt megszabva. Vladár 
Brenda 11 éves múlt és már 
két éve quadozik, ő gyerek 
kategóriában indult, nagyon 
szereti a versenyeket. – Leg-
inkább az izgalmat szeretem 
ebben az egészben, minden 
terep új megmérettetést je-
lent, amin végig kell mennem 
– közölte Vladár Brenda. – 
Kifejezetten tetszik benne, 
hogy ez a sport veszélyes. 

Nagyon kell koncentrálni és 
ügyesnek kell lenni, engem 
ez motivál – mondta Vladár 
Kíra, aki junior kategóriában 
indult a versenyen. A fiatal 
lány nemrégiben az egyik esé-
sénél egy csontját is eltörte, 
de őt ez nem tántorította el, 
nagyon várta, hogy hosszú idő 
után újra quadra pattanjon a 
hatvani bajnokságon.

Lukács Mónika
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