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Átadták a kívül-belül fel-
újított újhatvani egészség-
házat. Látványos átalaku-
láson ment át az épület, 
azbesztmentesítették és le-
cserélték a tetőt, megújult a 
szigetelés és a nyílászárókat 
is kicserélték, korszerűsítet-
ték a villamoshálózatot, új 
várótermi padokat, vizsgáló- 
és íróasztalokat vásároltak. 
Az orvosok már itt fogadják 
a betegeket.

Az elmúlt időszakban 
kívül-belül megújult a 
Bajcsy-Zsilinszky úti 

újhatvani rendelő, az orvosok 
pedig már vissza is költöztek, 
ott folytatják rendelésüket. Az 
épület átadóünnepségén Hor-
váth Richárd polgármester ki-
emelte, nagy öröm számukra, 
hogy megvalósulhatott ez a 
beruházás, régi vágya volt ez 
a hatvaniaknak. – A projekt 
teljes költségvetése 146 millió 

forint volt, ebből az önkor-
mányzat 88 millió forintot 
biztosított. Az itt dolgozó or-
vosok és fogorvosok mintegy 
15 ezer fő ellátásáráról gon-
doskodnak, ez a hely a város 

egészségügyi életének egyik 
alappillére. Ezért is jelentős, 
hogy most teljesen megújul-
hatott – fejtette ki.

Ünnepélyes keretek között 
vágta át a nemzeti színű szala-

got Horváth Richárd polgár-
mester, Lestyán Balázs alpol-
gármester és Dr. Déry Károly 
háziorvos. Ezzel hivatalosan 
is átadták a megújult épületet. 
A beruházás során az orvo-

sok és asszisztenciájuk mun-
kakörülményeinek javítására 
is nagy hangsúlyt fektettek, 
több új eszközzel teszik kom-
fortosabbá a rendeléseket. 
– Számos eszközt kaptunk a 

projekten belül, ezekkel tel-
jesebb körben tudjuk ellátni 
a betegeket. Így például 24 
órás vérnyomásmérőt, boka-
kar index mérőt, sterilizáló 
készüléket, légmosót és véna-
keresőt is sikerült beszerezni, 
emellett a fogorvoskollégák 
széket kaptak. Ezek a diag-
nosztikában is nagy szerepet 
játszanak – részletezte Dr. 
Jakab Lajos háziorvos. Hoz-
zátette: nagy öröm számuk-
ra, hogy visszaköltözhettek a 
megszokott helyükre, és egy 
modern, megújult környezet-
ben fogadhatják a betegeket.

A felújítási munkálatok 
még 2021 nyarán kezdődtek, 
kívülről is látványos átala-
kuláson ment át a rendelő, 
azbesztmentesítették és le-
cserélték a tetőt, megújult a 
szigetelés és a nyílászárókat 
is kicserélték. Emellett az 
Újhatvani Egészségház fel-
irat olvasható már az épület 
homlokzatán. Belülről is nagy 
változás történt, a bejáratnál 
egy akadálymentes mosdót 
alakítottak ki, korszerűsítet-
ték a villamoshálózatot, új 
vizsgáló- és íróasztalokat vá-
sároltak, és immár új padokon 
várakozhatnak a betegek a ki-
vizsgálásra.

A projekt a TOP-4.1.1-16-
HE1-2019-00003 azonosító 
számú pályázat keretében, a 
Széchenyi 2020 program tá-
mogatásával valósul meg.

Csordás Judit

Sorsolás keretében nevezték el a hatvani vadaspark 
kancaszamarát, aki idén január 15-én látott napvilágot. A léte-
sítmény látogatói Facebook-on jelezhették ötleteiket, így több 
mint 250 javaslat érkezett, végül a Bóbita nevet sorsolták ki.

Év elején új lakóval 
bővült a Hatvani 
Vadaspark, ugyan-

is január 15-én egy csacsi 
született. A csöppség az első 
napokban még igyekezett 
minden percet anyja óvó kö-
zelségében tölteni, alig me-
részkedett ki először a sza-
badba. A vadaspark gondozói 

kiemelt figyelmet fordítottak 
az új lakóra, vastagon befed-
ték lakhelyét szalmával, hogy 
melegen tartsák élete első 
napjaiban. A kancaszamár 
mára már sokat változott, 
sokkal barátságosabb és ér-
deklődőbb lett. Tímár Dá-
vid, a Hatvani Vadaspark 
vezetője elmondta, hogy a 

kislány számár elnevezése 
sorsolás keretében zajlott. – 
Szerettük volna, ha a látoga-
tóink is beleszólhatnak az új 
lakónk elevenezésébe, ezért 
egy Facebook bejegyzés alatt 
vártuk a javaslatokat. Több 
mint 250 komment született, 
amelyekből soroltunk, így 
végül a Bóbita nevet kapta a 
szamár – részletezte.

Hozzátette, a vadasparkban 
az elmúlt időszakban számos 
fejlesztés is megvalósult, így 
megújult környezettel várják 

a látogatókat. A pénztárral 
szemben egy négy és fél mé-
ter magas pávavoliert alakí-
tottak ki, mindezek mellett 
mosómedvék életkörülmé-
nyeit is javítani tudták, bőví-
tették a kifutójukat.

A vadasparkot, a Lombko-
rona járósétányról és a Zagy-
va-gátról lehet megközelí-
teni. A létesítmény keddtől 
vasárnapig, 9 és délután 4 óra 
között várja az állatbarátok 
látogatását.

Rimán Alexandra

A Bóbita nevet kapta a vadaspark legkisebb csacsija

Kívül-belül megújult 
az újhatvani rendelő



A hatvani strandfürdő terü-
letén két fejlesztés is meg-
valósul, teljesen felújítják 
az úszómedencét, illetve a 
vízellátás miatt egy kutat 
is kell fúrni a helyszínen. 
Mindezek mellett a meden-
ce környezete is megválto-
zik, egy modernebb külsőt 
kap, továbbá szeretnének 
egy labdajátékokra alkalmas 
medencét is kialakítani.

Tavaly év végén testü-
leti ülésen született 
meg a döntés, misze-

rint két fejlesztés is megvaló-
sulhat a hatvani strandon. Az 
egyik, a 33 méteres úszóme-
dence burkolatának felújítása, 
melyet az eltelt 30 év alatt 
hiába javítottak, már szüksé-

ges egy teljes körű felújítás. 
Ennek tervezett értéke 72 
millió forint. Szegedi Zoltán, 
a strand-uszoda ágazatveze-
tője elmondta, a munkála-
tok elkezdődtek és gőzerővel 
készülnek a nyitásra. – Fo-
lyamatosan zajlik a felújítás, 
a medencében lévő csempe 
már le lett verve és elkezdő-
dött a teljes burkolás. Továb-
bá nem csak a medence fog 
megújulni, hanem a környe-
zete is teljes átalakítást kap, 
így egy sokkal modernebb és 
látványosabb közeg fogadja 
majd a strandolni vágyókat 
– részletezte. Az ágazatveze-
tő kiemelte, hogy a felújítás 
a jövőben is folytatódni fog, 
terveik között szerepel egy 
labdajátékokra alkalmas me-
dencét is létrehozni. Mind-
ezek mellett az előírásoknak 
megfelelően a vízellátás miatt 
egy kutat is kell fúrni a stran-
don, ez csaknem 57 millió fo-
rintba kerül, a tervek szerint 
ez a projekt a jövő évben va-
lósulhat meg.

Rimán Alexandra

100 millió forint értékű 
fejlesztésről dönthetnek a 
hatvaniak április 25 és má-
jus 15-e között. A Közös-
ségi Költségvetés 2022 pro-
jektjeit lakossági ötletek 
alapján állították össze az 
önkormányzat szakembe-
rei. A szavazólapokat min-
den postaládába kézbesítik, 
voksolni online is lehet 
a kozossegikoltsegvetes.
hatvan.hu oldalon. Ku-
tyafuttató, okospad és vízi 
csúszda is szerepel a szava-
zólapon.

Összesen 19 projekt-
ből választhatják ki 
a számukra legszim-

patikusabbakat a hatvaniak a 
Közösségi Költségvetés 2022-
ben. Az önkormányzat a tava-
lyi kezdeményezést megtartva 
idén is elkülönített 100 millió 
forintot, amelynek felhasz-
nálásáról a lakosság dönthet. 
- Első körben megkérdeztük 
a  hatvaniakat, hogy milyen 
fejlesztéseket látnának szí-
vesen a városban. Nagyon 
sok jó javaslatot kaptunk, 
köszönjük az észrevételeket. 
A közösségi költségvetésben 
megvalósítható projektek fel-
kerültek a szavazólapra. Fon-
tos, hogy egyetlen ötlet sem 
veszik el, minden elképzelést 
megvizsgáltunk és azokat is 
igyekszünk beépíteni a város-

fejlesztési koncepcióba, vagy 
például az út-, járda program-
ba, amelyek meghaladták a 
közösségi költségvetés kerete-
it- mondta el Jagodics Milán 
kabinetfőnök.

Az ötleteket egy szakmai 
munkacsoport vizsgálta meg 
és dolgozta ki azok részle-
teit. Játszótér és kondipark 
fejlesztések, parkolók létreho-
zása, közösségi tér kialakítása, 
ivókutak telepítése, fekvő-
rendőr kihelyezése, okospad, 
nyilvános illemhely, könyvál-
lomás, vízi csúszda, led fény-

nyel kivilágított zebra és fe-
dett kerékpártároló is szerepel 
a szavazólapon. Összesen 100 
millió forint értékű fejlesztést 
valósít meg a város a közös-
ségi költségvetésben, így ezt 
a voksolás során is érdemes 
szem előtt tartani. 

-A legtöbb városban az ter-
mészetes, hogy az embereket 
négy-öt évente kérdezik meg 
arról, hogy milyen jövőt sze-
retnének, mi a véleményük 
a településükről, milyen irá-
nyokat, fejlesztéseket tartanak 
szükségesnek. Hatvanban mi 

már évekkel ezelőtt szakítot-
tunk ezzel a gyakorlattal! Mi 
abban hiszünk, hogy egy tele-
pülés akkor lesz élhető, ered-
ményes, ha az ott élő közösség 
rendszeresen elmondhatja a 
város vezetése felé, hogy mit 
szeretnének megvalósítani, 
vagy milyen hiányt szeret-
nének pótolni. Az elfogadás, 
a közös gondolkodás és cse-
lekvés az alapja közösségünk 
működésének- fogalmazott 
Hatvan polgármestere.

Horváth Richárd hozzá-
tette: ezen értékek és gon-
dolatok mentén vezette be 
a város vezetése a közösségi 
költségvetést tavaly. Ennek 
eredményeként, a hatvaniak 
döntése szerint fejlődött a 
vadaspark, állt munkába egy 
új seprőgép az utcákon, újul-
tak meg járdák, létesültek új 
kerékpársávok, és lett nyilvá-
nos illemhely a Zagyva-liget 
mellett.

Szavazni idén április 
25 és május 15-e között a 
kozossegikoltsegvetes.hatvan.
hu weboldalon lehet, vagy a 
levélben található szavazóla-
pon, amelyet kitöltve a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálata mellett elhelyezett 
urnába dobhatnak be. Postai 
úton is visszaküldhetik a hat-
vaniak a szavazólapot az ön-
kormányzatnak, a 3000 Hat-
van, Kossuth tér 2. címre.
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A környezet megóvása érdekében ezentúl a városban is le-
het gyűjteni a használt sütőolajat. Jelenleg két céget ver-
senyeztet az önkormányzat a Cseppetsem! Program kere-
tében, éppen ezért két különböző gyűjtőedényt helyeztek 
ki erre a célra.

A Honvéd és a 
Battyhányi utca 
sarkán található 

szigethez helyeztek ki két 
különböző használtsütőolaj-
gyűjtőedényt. Ezentúl ide is 
le lehet adni azt a sütőolajat, 
amit már a háztartásban el-
használtunk. Két különböző 
cég edénye van itt, mindket-
tőbe lehet dobni vajat, zsírt, 
margarint. Viszont nem 
szabad beletenni majonézt, 

szószokat, motorolajat, gép-
zsírt, vagy egyéb hulladékot. 
A használt olajat használt 
PET-palackba töltsük, zár-
juk le, és így kell bedobni 
őket az edénybe. A két edény 
között különbség, hogy míg 
a fehérbe csak PET-palackot 
dobhatunk, a sárga színű-
be, üvegbe töltött olajat is 
belehelyezhetünk. Farkasné 
Szűcs Daniella az önkor-
mányzat környezetvédelmi 

ügyintézője elmondta: a vá-
ros számára fontos a környe-
zetünk védelme, ezért nagy 
hangsúlyt fektetnek az ilyen 
szolgáltatásokra.

A Kossuth iskolában már 
korábban is felállítottak egy 
gyűjtőpontot, ahol napköz-
ben le lehet adni a sütőolajat. 
A háztartásokban keletkező 
használt sütőolaj és sütőzsi-
radék a környezetbe jutva 
rendkívül káros hatást fejt 
ki, leggyakrabban az anyag 
a lefolyókba kerül, ahol du-
gulást okozhat. Az élővízen 
szétterülve pedig olyan oxi-
génzáró réteget képez, mely 
a vízi élőlények oxigénellá-

tását akadályozza. Egyet-
len liter használt sütőolaj 
egymillió liter ivóvizet tesz 
fogyasztásra alkalmatlanná.  
Az edényekben összegyűj-
tött anyag 100%-ban újra-
hasznosításra kerül: a zaccot 
biogázüzemben elektromos 
energia előállítására hasz-
nálják fel, míg a cseppfolyós 
anyagból biodízel alapanyag 
készül.

A most kihelyezett két 
edény 6 hónapig lesz itt, a 
tesztüzem után döntenek 
arról, hogy a város mely más 
pontjain állítanak fel még 
ilyen gyűjtőedényeket.

SzP

Két használtsütőolaj-gyűjtőedényt 
helyeztek ki a városban

Felújítják a hatvani 
strandfürdő úszómedencéjét

Indul a Közösségi Költségvetés 2022.

Dányi Istvánnét
köszöntötték 
születésnapján

Dányi Istvánné nemrégiben 
ünnepelte a 90. születés-
napját. Ebből az alkalomból 
Lestyán Balázs alpolgár-
mester is felköszöntötte.

Dányi Istvánnét ki-
lencvenedik szüle-
tésnapja alkalmából 

otthonában köszöntötték. Az 
ünneplésben a városvezetés is 
képviseltette magát. Lestyán 
Balázs alpolgármester virággal 
és díszoklevéllel ajándékozta 
meg a születésnapost. Dányi 
Istvánné a mezőgazdaság-
ban dolgozott Hatvanban, 14 
unokával és 10 dédunokával 

büszkélkedhet. Marika néni 
testvére elmondta, hogy a 
családjukban nagyon fontos 
szerepet tölt be az összetar-
tás, mindig segítik egymást. 
– Mindenben támogatom a 
testvérem, illetve nagy figyel-
met fordítunk az egészséges 
életmódra is és a megfelelő 
mennyiségű vitaminbevitelre, 
szerintünk ez lehet a hosszú 
élet titka – részletezte Bata 
József Jánosné. A fiatal gene-
rációnak pedig azt tanácsolják, 
hogy szeressék egymást, le-
gyenek elfogadók, megértők és 
nyitottak az embertársaikkal.

Rimán Alexandra



Márai, Petőfi és Erdős Virág 
verseit is szavalták a fiatalok 
a DISZI, Jöjj el szabadság! 
versenyén. Ezen a megmé-
rettetésen forradalmi és ha-
zafias költeményeket adnak 
elő a megyei diákok.

Régmúltra visszatekint 
a DISZI szavalóver-
senye, ami a Jöjj el 

szabadság címet viseli. Ezt a 
megyei középiskolások szá-
mára írják ki és rendszeresen 
több intézményből érkeznek 
ide diákok. Az elmúlt években 
a vírus miatt nem volt lehető-
ség ennek megtartására, most 
azonban ismét lebonyolíthat-
ták a programot. Összesen 53 
diák érkezett az iskolába, őket 
Vincze Dániel igazgató kö-
szöntötte.

A tanulók pedig egymást 

váltották a színpadon. Volt, 
aki kortárs szerző alkotását 
választotta, így Erdős Virág 
költeménye is elhangzott, 
de a legtöbben klasszikus 
nagyjaink közül választottak, 
így volt Márai és Petőfi is. 
Szénási Réka Gyöngyvér sza-
badidejében sok verset olvas, 

erre a versenyre Sajó Sándor 
Magyarnak lenni című köl-
teményét választotta. – Ez a 
költemény bemutatja a ma-
gyarságot: azt, hogy mindig 
kesergünk valamiért, de ezzel 
párhuzamosan magyarnak 
lenni büszkeség. Számomra 
ez a vers, ezt az életérzést mu-

tatja be, ezt szeretném átadni 
a közönségnek – fogalmazott 
a bajzás diák. A zsűri elnöke 
Kautzky Armand Jászai Ma-
ri-díjas színművész, szink-
ronszínész volt. Szerinte már 
a versválasztás is sokatmondó 
egy versenyen. Ő arra figyel, 
mennyi személyes érzést tesz 
bele az előadásába a szavaló.- 
Különbség van irodalom óra 
és a szavalás között. Előbbin 
megtanuljuk és megértjük a 
verseket, utóbbira pedig azért 
megyünk, mert a verssel kap-
csolatban van egy gondola-
tunk, amit elő szeretnénk adni 
– mondta el a színművész.

Újdonság volt a korábbi 
versenyekhez képest, hogy 
idén már nem csak verssel, 
hanem prózával is színpadra 
lehetett állni.

SzP
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A rossz időjárás ellenére is 
hatalmas volt az érdeklődés 
az idei Futófesztivál iránt. 
A futamok előtt egy közös 
bemelegítés is zajlott, majd a 
versenyen pályacsúcs is szü-
letett. A dobogós helyezet-
teket éremmel, oklevéllel és 
egy pólóval jutalmazták.

Az eső és a szél ellenére 
is sokan álltak rajthoz 
az idei futófesztivá-

lon, ahol korcsoportonként 
mérhették össze gyorsasá-
gukat a sportolni vágyók. A 
futamokon az óvodásoktól 
a felnőttekig minden kor-
osztály indulhatott, nevezni 
szombaton reggel nyolc órától 
lehetett a DISZI aulájában. A 
verseny közös bemelegítéssel 

kezdődött, melynek kereté-
ben átmozgathatták a testü-
ket a jelentkezők. 

 Az esős időjárás ellenére 
is nagy volt az esemény irán-
ti érdeklődés. A versenyzőket 
elkísérték a barátok és fel-

készítőik is, és a családjuk is 
biztatta őket a futamokon. A 
város oktatási intézményeiből 
is érkeztek csapatok, de kép-
viseltették magukat a profi 
sportolók és a hobbiból futók 
is. 

Tarsoly Imre önkormány-
zati képviselő elmondta, a 
rendezvény több mint 30 év-
vel ezelőtt azért indult, hogy 
versenylehetőséget biztosít-
sanak azoknak az atlétáknak, 
akik a téli időszak után ismét 
a szabadba vágynak. – Szeren-
csére a futók nagyon kitartóak 
és nem riasztotta el őket az 
időjárás sem. Sokan érkeztek, 
hogy megmérettessék magu-
kat és kiváló eredmények szü-
lettek – emelte ki.

Krizsán Boglárka már 
többször vett részt futóverse-
nyeken, a szombati megmé-
rettetésen saját kategóriájá-
ban pályacsúcsot is döntött. 
- Nem sokat készültem erre 
a versenye, ugyanis betegség 
miatt nem volt rá lehetősé-

gem. Szórakozás céljából jöt-
tem el és nem gondoltam vol-
na, hogy így fogok teljesíteni. 
Szeretem az esős időjárást, így 
ez is motivált – mondta.

Szabó Lili a legnagyobb 
esőben állt a rajthoz, azonban 
a rossz idő ellenére a leggyor-
sabbak között ért célba. - Na-
gyon eláztam, de megérte és 
örülök, hogy jól teljesítettem. 
Számomra nagyon fontos 
a sport és jótékonyan hat a 
szervezetemre – részletezte.

Molnár Jázmint nem za-
varta az esős időjárás, számá-
ra kedvezőbb volt ez, mintha 
nagy melegben kellett volna 
a rajthoz állnia. - Már óvodás 
korom óta járok versenyekre, 
ilyenkor nagyon jól érzem 
magam. Fontos számomra 
a testmozgás és a jövőben is 
szeretnék hasonló megméret-
tetéseken részt venni – emelte 
ki.

Balázs Gergely elmondta, 
hogy rendszeresen sportol és 
a futóversenyre is sokat ké-
szült, szabadidejében atléti-
kával foglalkozik. – Vártam 

már a verseny napját, hiszen 
nagyon sokat készültem. Jól 
éreztem magam a rendezvé-
nyen és el is fáradtam, ami azt 
jelenti, hogy jól teljesítettem 
– részletezte. A futamok után 
a dobogós helyezetteket okle-
véllel, éremmel és egy pólóval 
jutalmazták. A Futófesztivál 
célja a közös sportolás öröme 
és az egészséges életvitelre 
való figyelemfelhívás volt.

Micimackó, süsü a sárkány 
és a Hupikék törpikék sze-
replői is feltűntek az Ötös 
iskola drámaszakkörének 
Mesevariációk című elő-
adásában. A premier elő-
adást a szülők és a hatvani 
óvodák növendékei tekin-
tették meg.

Bemutatták a Mese-
variációk darabot a 
Hatvani 5. Számú 

Általános Iskolában. A pre-
mier-előadást a szülők előtt 
mutatták be, emellett ven-
dégként óvodásokat hívtak, 
hogy tekintsék meg a szí-
nes, ötletgazdag előadását 
az iskola drámaszakkörének. 
Ők már nem először léptek 
színpadra, számos alkalom-
mal örvendeztették meg a 
közönséget különleges da-
rabjaikkal. – Nagy hagyo-
mánya van az iskolánkban 
a színielőadásoknak. Több 
mint 15 éve működik a drá-
maszakkörünk, akik minden 
évben betanulnak egy me-
sejátékot. Volt már, hogy a 
Kocsis Albert Zeneiskola 
tanáraival együtt Prokofjev  
Péter és a farkas darabját ad-
ták elő – fejtette ki Kutalik 
Márta intézményvezető. 
Hozzáette: a drámaszakkör 

vezetője, Ambruzsné Bakos 
Anett mindig nagyon ötlet-

gazdag darabokkal készül, a 
mostani előadás is tükrözi 

ezt. Több népszerű mesét 
dolgoztak fel benne, vidám, 
zenés formában. Így többek 
között megjelent a színpa-
don Süsü a sárkány, vala-
mint a Hupikék törpikék 
és a Micimackó szereplői 
is. Újragondolták a meséket, 
modern elemekkel színesí-
tették a darabot.

Az előadást követően já-
tékos délelőttre hívták a 
közönség soraiban helyet 
foglaló óvodásokat, és meg-
ismertették velük az iskolát.

Csordás Judit

A mesék világába kalauzoltak 
az Ötös iskolások

Tízhónapos rendőrjárőr 
képzés indul, a jelentkezés 
feltételei között szerepel 
többek között a képzés meg-
kezdéséig betöltött 18. élet-
év, a magyar állampolgárság, 
az állandó belföldi lakóhely, 
a büntetlen előélet és a hi-
vatásos szolgálat vállalása. 
A 2022. szeptember elején 
kezdődő képzésre történő 
jelentkezés határideje: 2022. 
július 31.

Járőrképzésre toboroz a 
rendőrség, a tanfolyam 
nappali rendszerű, 10 hó-

nap időtartamú és magába 
foglalja a rendőrségnél töltött 
gyakorlatot is. Az alkalmasság 
megállapításához szükséges 
vizsgálatok egy részét a rend-
őrség első fokon eljáró vizsgá-
ló orvosa végzi helyben.

A sikeres felvételt követő-
en a képzés első 2 hónapjá-
ban munkaviszonyba állnak 
a jelentkezők, majd a har-
madik hónaptól a rendőrség 
próbaidős hivatásos állomá-
nyába kerülnek kinevezésre. 
A képzés sikeres elvégzését 
követően önálló intézkedésre 
jogosult, szakmailag felké-
szített járőrként a rendőrség 
közrendvédelmi, közlekedés-
rendészeti, határrendészeti 

szakterületén teljesíthetnek 
szolgálatot, vagy a bevetési 
egységek csapaterős felada-
tainak ellátásában vehetnek 
részt. Lázár Levente, a Heves 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság sajtóreferense kiemelte, 
hogy a rendőrjárőr képzésre 
történő jelentkezéssel élethi-
vatást is vállalnak az érdek-
lődők. – Számomra motiváló 
volt a tény is: hogy a jelent-
kezők a képzés elvégzése után 
automatikus felvételt nyernek 
a rendőrségre. A legtöbb is-
kolában nincs garancia arra, 
hogy a képzés elvégzése után, 
egyből munkába állhatnak – 
részletezte.

Hivatásos rendőrként a je-
lentkezők számára biztosított 
lesz a belátható, tervszerű 
előmenetel. További szaktan-
folyamok elvégzésével pedig 
bűnügyi nyomozóvá vagy 
helyszínelővé is válhatnak, il-
letve sok más érdekes beosz-
tást is betölthetnek.

Rimán Alexandra

Rendszeresen zenés, kézműves foglalkozásokat tartanak fogyatékkal 
élőknek az Ady Endre Könyvtárban hétvégenként. A programot az Art 
Cafe Hatvan egyesület szervezi, egy korábban megnyert pályázat kerete-
in belül történnek a művészetterápiás foglalkozások.

Rendszeresen tartanak művé-
szetterápiás csoportfoglalko-
zást az Ady Endre Könyv-

tárban. Az esemény az Art Cafe 
Hatvan Egyesület szervezésében jött 
létre és a program keretében elsősor-

ban fogyatékkal élő fiatalokat szólí-
tanak meg. Az egyesületet 2020-ban 
alapították azzal a szándékkal, hogy 
tevékenységi körükben kiemelt sze-
repet kapjon a fogyatékkal élő fiata-
lok megsegítése, társadalomba való 

integrálása. A találkozók többnyire 
a zene köré épülnek, a programok 
elsősorban a Diótörő mondanivaló-
ját dolgozzák fel a művészetterápia 
eszközeivel.

Bense Zsuzsanna, az Art Cafe 
Hatvan Egyesület tagja elmondta: 
az esemény egy hiánypótló prog-
ramsorozat, ahol a csapat tagjai 
jobban meg tudják ismerni magu-
kat és akár a társadalomba is köny-

nyebben integrálódhatnak. – Az 
esemény különlegességét az adja, 
hogy a szülőket is meghívtuk és arra 
kértük őket, hogy csatlakozzanak a 
programhoz. Bemutatjuk, hogy mi-
lyen fejlesztő játékokkal szoktunk 
foglalkozni, illetve a személyiség-
fejlődés témakörét is érintjük. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
foglalkozásokon a fiatalok jól érzik 
magukat és lelkileg is feltöltődnek a 

játékos programok közben – részle-
tezte Bense Zsuzsanna.

A mostani programsorozat egy 
pályázat keretein belül valósul meg. 
Január végén indultak a művészet-
terápiás találkozók és a jövőben ter-
veznek még közös kirándulásokat, 
sőt egy nyilvános színpadi előadást is 
szeretnének megvalósítani, melynek 
keretében a fiatalok szerepelhetnek.

Rimán Alexandra

Járőrképzésre 
toboroz 
a rendőrség

Zenés csoportfoglalkozásokat tartanak a könyvtárban

Összesen három távra le-
hetett nevezni: 5, 10 és a 
félmaratoni 21 km-re. A 
start egy nagy közös vissza-
számlálással indult, majd 
elkezdődött a verseny a 150 
fő részére.

Az útvonal a Vécsey 
utcáról induló rajtnál 
kezdődött és a Csa-

ba utcán folytatódott, majd a 
Köztársaság utcára fordultak 
a versenyzők, amelynek vé-
gén egy kisebb emelkedő ve-
zetett a Zagyva-gátra. Az út-
vonalon az 5 km-en indulók 
a rajttól számított 2,5 km-nél 
a gáton található és felfestett 
fordító táblánál visszafordul-
tak, és ugyanezen az útvona-
lon befutnak a célba.

A 10 km-en és félmara-
tonon indulók tovább foly-
tatták útjukat a gáton, egé-
szen a rajttól 5,25 km-re a 
gáton kihelyezett és felfes-
tett fordítóig, ahol vissza-
fordulnak és ugyanazon az 
útvonalon haladtak a befutó 
felé. A 10 km-en indulók ezt 

követően befutnak a célba, a 
félmaratonra vállalkozók is-
mét fordultak, majd megtet-
tek még 1 kört. Az útvonalon 
több helyen is frissítő pontok 
segítették a résztvevőket.

Az eseményen minden cél-
ba érkező egyedi emlékérmet 
kapott, emellett távonként az 

első 3 helyezettet díjazták. 
Bánkúti Zsanett az 5 km-es 
távon teljesített, már 8 éve 
fut rendszeresen, illetve futó 
edzőként is tevékenykedik, 
életében fontos szerepet tölt 
be a sport. - Gyermekként 
nem sportoltam és nagyon 
keveset is mozogtam, majd 

eljött egy olyan időszak az 
életembe, amikor folyama-
tosan jöttek az egészségügyi 
problémák. Elhatároztam, 
hogy szeretnék változtatni 
ezen és egészségesebben élni, 
ekkor kedveltem meg a fu-
tást, amely jótékonyan hat az 
egészségemre – részletezte.

Ördög Krisztián lett az 
első félmaratoni befutó, úgy 
véli a rossz időjárás nem 
befolyásolta a teljesítésben, 
hiszen a legtöbb futó meg-
szokta a szélsőséges időjárá-
si körülményeket. - Rend-
szeres felkészülés előzte 
meg a versenyt és nagyon 
vártam már, hogy a rajthoz 
álljak.  Mindig jó érzés tölt 
el futás után, szeretem ezt 
a kellemes fáradtságot – 
mondta.

Hatvanban a futóver-
senyeknek több évtizedes 
múltja van. A hagyományos 
futófesztivál, duatlon és tri-
atlonversenyeknek mindig 
nagy sikere volt helyi és or-
szágos szinten is.

Rimán Alexandra

Csaknem 150-en indultak a félmaratonon

Hazafias versek a DISZI-ben

Az eső sem vette el 
a kedvüket a futóknak
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Vári Fábián László Kos-
suth-díjas író, költő volt az 
Ady Endre Könyvtár ven-
dége. A tavaszi művészeti 
napok keretében az ukrán 
helyzetről is szó esett a 
programon.

A könyvtár adott 
otthont a Tavaszi 
Művészeti Napok 

első programjának, amit 
a Janus Pannonius Költé-
szeti Nagydíj Alapítvány 
szervezett a városban. A 
rendezvényt Kocsis István 
nyitott meg, ő és Bacsa Ti-
bor beszélgettek a meghí-
vott vendéggel. Vári Fábián 
László író, költő, műfordí-
tó, közéleti személyiség, a 
kárpátaljai magyarság meg-
kerülhetetlen alakja. Mun-
kásságát tavaly Kossuth-
díjjal jutalmazták. Írásaiban 
sokat foglalkozik aktuál-
politikai helyzettel, a kár-
pátaljai magyarság fontos 

szerepet kap munkáiban. 
Éppen ezért a programon 
kifejtette: szerinte nem 
volt várható, hogy háború-
ig fajul a helyzet. – Az már 
2014-ben látható volt, hogy 
bajok lesznek, fokozódott a 
helyzet a két testvérnemzet 
között, de az egész világ 
számára meglepő volt, ami 
megtörtént. Még a harcok 
kirobbanásának pillanatát 
megelőző napokban sem 
számíthattunk a háborúra – 
fogalmazott.

Elmondta azt is, ez az 
országok közötti fesztült-
ség már korábban is ins-
pirálta őt, nemrégiben elő 
is vette ezen írásait, és úgy 
véli, máig helytállóak azok. 
A jövőben több kötetet is 
tervez kiadni, ahogy fo-
galmazott: vastag kötetre 
való esszék, tárcák vannak 
készen, amik a kárpátaljai 
művészetekkel foglalkoz-
nak. SzP

Aktuálpolitikai 
helyzetről is 
lehet verseket írni

Ékszer és selyemkendő is 
kapható volt a vásáron
Tavaszi zsongás elnevezés-
sel nyílt kiállítás és vásár a 
Grassalkovich Művelődési 
Házban. A tárlaton helyi 
és környékbeli kézművesek 
termékeit tekinthetik meg 
az érdeklődők. 

Ke r á m i a t e r m é k e k , 
szőttesek és kézzel 
készült ékszerek kö-

zül is válogathattak azok, 
akik ellátogattak a „Tavaszi 
Zsongás” kiállításra és vásár-
ra a Grassalkovich Művelő-
dési Házba. Immár tizedik 
alkalommal rendezték meg 
a vásárt, Horváth Richárd 
köszöntőjében kiemelte, az 
alkotások minden esetben 
visszatükrözik, hogy mit gon-
dol a világról alkotója. A Hat-
vanban kiállítók pedig mind 
büszkék lehetnek műveikre, 
mert azok derűt sugároznak.

A kiállítók sokféle terméket 
vonultattak fel, van, aki festett 
vászontáskáit hozta el, és akad, 
aki fazekas termékeit árulja. 
Emellett kézzel készült állat-
figurák, egyedi fatermékek és 
még lufialkotások is voltak 

a kiállításon. Okos Mariann 
kézzel festett selyemkendőket 
és ajándéktárgyakat készít, 
ezeket hozta el a művelődési 
házba. – Mind az én színvilá-
gom, magamból adok a mű-
veimhez. Lakásdekorációt is 
készítek dekupázstechnikával, 
de leginkább kendőkkel fog-
lalkozom – mondta.

Sokan hoztak húsvéti de-
korációkat is, az ünnepre ké-
szülve. Szalatnai Anett tavaly 
márciusban indította el a vál-
lalkozást, többféle terméket 
készít. Azt tapasztalja, sokan 
keresik a kézműves árukat, 
számos egyedi megrendelést 
kap, emellett állandó termékei 
is kelendőek. – Cserépbabucik 

készítésével foglalkozom, 
most többet a húsvéti ünnep-
hez igazítottam, és hoztam pár 
szundikendőt is – fejtette ki.

A hagyományokhoz híven 
a megnyitót is közösen ünne-
pelték az alkotók, ez alkalom-
ból a Dalvarázs Show Kórus 
adott műsort.

Csordás Judit

A Hatvany Lajos Múzeum 
munkatársai új kiállítá-
sokkal és projektekkel ké-
szülnek. A magyar géniusz 
program keretében a szar-
maták anyagi műveltségét 
és a római őrtorony ásatását 
is megismerhetik a látoga-
tók. Mindezek mellett már 
dolgoznak egy a múzeum 
életéről szóló kötet kiadá-
sán is.

A Hatvany Lajos Mú-
zeum két új pályáza-
tot is nyert, amelyek 

segítségével bővíthetik az in-
tézményben zajló kiállításo-
kat. A múzeum munkatársai 
a Magyar Géniusz Program 
keretében fejlesztik a helyi 
identitást és a helyi külön-

legességekre hívják fel a fi-
gyelmet. Gál Andrea régész, 
a Kommentár című műsor-
ban elmondta, hogy Hatvan 
kiemelkedően érdekes és iz-
galmas múlttal rendelkezik. 

– Két kisebb teremben zajla-
nak majd a kiállítások, ahol a 
szarmaták anyagi műveltségét 
és a római őrtorony ásatását 
fogják kihangsúlyozni – rész-
letezte.

Gál Andrea kiemelte azt 
is, hogy a pályázaton nyert 
összegből vitrineket is sze-
retnének rendelni, illetve egy 
szaramata ruha rekonstrukci-
ót is terveznek alkotni, ame-
lyet a Szent László Haditorna 
Egyesülettel közösen hoznak 
majd létre. A kiállítás a tervek 
szerint 2023 márciusában vá-
lik látogathatóvá.

Egy másik sikeres pá-
lyázat keretében azonban 
a Hatvany Lajos Múzeum 
működéséről és életéről szó-
ló kiadvány valósulhat meg. 
A könyvben tanulmányokat 
is olvashatnak majd, illetve 
olyan történeteket, amelyeket 
korábbi intézményvezetők 
jegyeztek le.

Rimán Alexandra

Képbe rejtett versek és Piliniszky emlékezet a múzeumban

Már a jövő évi kiállításokon 
dolgoznak a múzeumban

Petőcz András és Tandori Dezső képverseiből nyílt kiállítás 
a Hatvany Lajos Múzeumban. Emellett „Piliniszky művészi 
labirintusai” címmel rendezett be egy tárlatot Millisits Máté 
művészettörténész. Mind a két kiállítást a költészet napjá-
nak felvezetőjeként rendezték meg.

Két kiállítás nyílt a 
Hatvany Lajos Mú-
zeumban a Tavaszi 

Művészeti Napok keretében, 
melyet a Janus Pannonius 
Költészeti Nagydíj Alapít-
vány szervezett a városban. A 
rendezvényt Kökény Ferenc 
igazgató nyitotta meg, majd 

Tirts Tamás, az alapítvány 
kurátora köszöntötte a meg-
jelenteket. Ezt követően Kő-
vári Eszter Sára operaénekes 
előadását hallgathatták meg a 
látogatók.

Az egyik teremben Petőcz 
András művei díszítik a fala-
kat, a vitrinekben pedig szá-

mos Tandori Dezső rajz és 
hozzáköthető tárgy található. 
A róluk elkeresztelt kiállí-
tás a Képversek címet kap-
ta, a két költő művei között 
ugyanis számos ilyen műfa-
jú alkotás található. Petőcz 
András is részt vett a meg-
nyitón, mint fogalmazott, a 
képvers egy régi műfaj, már 
időszámításunk előtt is szü-
lettek ilyen művek. – Semmi 
más, mint hogy van egy cím, 
és annak egy képi aspektusa. 
Ezekben van, hogy szöveg 

jelenik meg, van hogy csak 
egy jelzés. Egyfajta határeset 
a grafika és az irodalmi mű 
között. Viszont mindkettő-
nél hasonló inspiráció tud 
megjelenni – fejtette ki. A 
kiállításon megjelenő művek 
alkotói baráti kapcsolatban 
voltak, ahogy Petőcz And-
rás fogalmazott, sokat tanult 
Tandori Dezsőtől, mesteré-
nek tartja, éppen ezért több 
művét neki ajánlotta. Ezek 
is láthatóak a múzeumban, 
emellett Tandori Dezső egy 

rajza is, amelyet Petőcz And-
rásról készített.

Egy másik most nyílt ki-
állítás is látható a múzeum-
ban, melyben Pilinszky Já-
nosnak állítanak emléket. A 
Piliniszky művészi labirintu-
sai címre keresztelt tárlatot az 
intézmény művészettörténé-
sze, Millisits Máté rendezte 
be. – Pilinszky képzőművész 
barátai közül többeknek je-
lentős anyagát őrzi a Hatvany 
Lajos Múzeum. Így például 
Kondor Béla hagyatékát is. 

Olyan kapcsolódási pontokat 
kerestünk a kiállításra, ame-
lyek összekötik Pilinszkyvel, 
így például a költőről készült 
portréját – fejtette ki a művé-
szettörténész. Ugyanitt látha-
tó még Sík Sándor művéhez 
írt kritikája is.  Millisits Máté 
kiemelte, a kiállítás legvége az 
emlékezet tere, ahol versek, az 
emlékezés dimenziói jelennek 
meg. Mind a két kiállítást a 
költészet napjának egy felve-
zetőjeként rendezték meg.

Csordás Judit
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Valló Ede tősgyökeres hat-
vani, akárcsak családja. Itt 
született és itt nőtt fel, az 

ötös iskolában kezdte tanulmá-
nyait, majd a Bajzában érettségi-
zett. A gimnázium után még egy 
évig étteremben dolgozott kony-
hai kisegítőként, majd úgy dön-
tött, tanítani szeretne, így beirat-
kozott tanító-testnevelés szakra. 
Végül az élet mégis úgy hozta, 
hogy átjelentkezett művelődés-
szervezőnek. Az ezredfordulón 
végzett Jászberényben, akkor 
már el is helyezkedett a szak-
mában, azonban az államvizsga 
után még Pécsett diplomát szer-
zett művelődési és felnőttképzési 
menedzser szakon. – Már az első 
munkahelyem a Grassalkovich 
Művelődési Ház elődje volt. Így 
immár 22 éve dolgozom ott. Per-
sze akkoriban még teljesen más 
volt az élet, odatartozott a galé-
ria, a szakiskola, ifjúsági tábor, de 
még a kerekharaszti művelődé-

si ház is. Több mint harmincan 
dolgoztunk ott, sokan fiatalok, 
nagy intézmény volt, teljesen más 
koncepció alapján végeztük a 
napi munkát – fejtette ki. Később 
2005-ben összevonták a művelő-
dési házat és a könyvtárat Hatvan 
Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár néven. Ekkor – mivel 
elegendő közösségi tér sem volt 
– visszaszorultak a programok, és 
sok kis közösség megszűnt a vá-
rosban. Ezért amikor 2011 után 
önállósodott a művelődési ház, 
teljesen újra kellett értelmezni 
szerepét a város életében. – Úgy 
mondanám, hogy vert helyzet-
ből kellett mindent felépíteni, 
megtanítani az embereknek az 
intézményhasználatot. Újrater-
veztünk mindent, a cél az volt, 
hogy egy nyitott házat alakítsunk 
ki, amely segítő, fejlesztő háttér-
intézményként van jelen a város 
életében – mondta. Hosszú évek 
óta már ő vezeti a Grassalkovich 

Művelődési Házat, 2012-től áll 
az intézmény élén, most kezdte 
meg harmadik ötéves ciklusát. 
– Bibó István írja egy tanulmá-
nyában, hogy „a közösségi ve-
zetéshez és irányításhoz, mint 
általában minden alkotáshoz két 
dolog szükséges, a ténylegesen 
keresztülvihető dolgokat szem 
előtt tartó gyakorlati realizmus 
és a feladatok belső törvényeit 
jól felismerő lényeglátás”. Én is 
eszerint gondolkodom. Nagyon 
fontos, hogy vezetőként élni kell 
a várost – közölte.

A művelődési házzal számos 
pályázatot írtak, több mint 100 
millió forintot nyertek már prog-
ramok szervezésére és közösség-
építésre. Mint fogalmazott, sok 
háttérmunkával jár a munkájuk. 
Együttműködnek a város és a 
térség oktatási intézményeivel, 
azzal a céllal, hogy a fiatalokat is 
beszoktassák a művelődési ház-
ba. Emellett rengeteg csoportnak 
biztosítanak helyet, összedolgoz-
nak a kis közösségekkel. – Teret 
adunk nekik, hogy a rendezvé-
nyeiket megtarthassák. Mindig 
azt mondom, hogy a rendezvény 

nem cél, hanem eszköz. Eszköz 
arra, hogy felpezsdítsék a civil 
életet. A népmesefesztivál, a kéz-
műves vásár és a zenésztalálkozók 
is ilyen civil kezdeményezésként 
jelentek meg nálunk. Emellett 
szakmai támogatást is nyújtunk 
számukra – fejtette ki. Hozzátet-
te, a kollégákkal nagyon jól tud 
együtt dolgozni, elengedhetetlen 
a közösségformáláshoz a jól mű-
ködő csapat. Amire nagyon büsz-
ke, hogy 2011-ben indult hatvani 
nyár programsorozat keretében új 
színfolttal bővítették a kulturális 
palettát. A Jam Garden című ze-
nei rendezvénysorozat az egyko-
ri szabadtéri színpad hangulatát 
idézi az intézmény udvarában.

Valló Ede nagyon szeret embe-
rekkel dolgozni, ezért is válasz-
totta életében ezt az irányt. – A 
koronavírus-helyzet is megmu-
tatta, hogy kellenek a közösségi 
alkalmak, a mentális egészséghez 
elengedhetetlen. Ezek teljesítik 
ki az életet. Az ember társas lény, 
ezekkel a programokkal pedig 
hatással vagyunk rájuk – mondta.

Munkája mellett oktat is, a 
kulturális közfoglalkoztatási 
programban tanított három évig 
a Nemzeti Művelődési Intézet 
felkérésére, valamint szakmai 
gyakorlatvezető is, több felső-
oktatási intézménnyel működik 
együtt a művelődési ház. Az egri 
főiskolán pedig gyakorlati elő-
adásokat tartott. Mint mondta, 
fontos feladat ez is, megmutatni 
a fiataloknak a szakmát és a ben-
ne rejlő lehetőségéket. 

Édesanyjának sokat köszönhet, 
és mint mondta, szabadidejét a 
családjával szereti tölteni, a 16 
éves fiával, Benedekkel és fele-

ségével, Anitával. – Ők a legna-
gyobb támaszaim. Anitával re-
mekül tudunk együtt dolgozni, 
óvodapedagógusként olyan isme-
retei vannak, amelyek kiegészítik 
az enyéimet. Éppen ezért közösen 
vállalkoztunk is, 15 éve egy kis 
reklámműhelyt indítottunk, ren-
geteg féle tevékenységgel, köztük 
nyomdai előkészítési munkákkal, 
kiállítások kivitelezésével, instal-
lációk tervezésével foglalkozunk. 
A közös kreatív munka még szo-
rosabbá fűzi kapcsolatunkat. Jó 
látni, hogy a városban és szerte az 
országban megjelennek a mun-
káink. Mi készítettük a hatvani 
könyvtár logóját és arculatát, a 
Pesti Vigadóban megrendezett 
Jankovics Marcell Trianon 100 
kiállításon is a mi installációink 
voltak láthatóak, de a Millená-
rison nemrég megnyílt Álmok 
álmodói kiállításon ott a kezünk 
nyoma – részletezte. 

A művelődési ház vezetése 
számára nem munka, hanem sze-
mélyiségfejlesztő hivatás. Helen 
Keller szavait idézi, miszerint 
„az olyan helyekre vezető utakat 
ahová érdemes eljutni, nem lehet 
lerövidíteni”. – Több mint 10 éve 
vagyunk úton az elképzelt jövő 
felé. Soha nem siettettem a meg-
érkezést a köztes célokhoz. Tisz-
tában vagyok vele, hogy az a szak-
mai munka, amit megvalósítunk 
és igazítunk a helyi igényekhez – 
ha lassan is –, de látható eredmé-
nyeket mutat – vélekedett. Ezért 
hajt minden nap, és tűz ki újabb 
és újabb célokat. A művelődési 
házzal is sok terve van, szeretne 
még több teret biztosítani a kö-
zösségi életnek.

Csordás Judit

Valló Ede: 
Együtt élek 
a várossal

A közösségi élet szervezése a fő célja, szakmai támogatással, biztos hátteret 
nyújtani a civil kezdeményezéseknek. Mindez abból fakad, hogy szeret em-
berek között lenni, velük dolgozni, együtt élni a várossal. Valló Ede harmadik 
ötéves ciklusát kezdte meg a Grassalkovich Művelődési Ház vezetőjeként. 
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Magyar bajnok lett a Hatvani Gigászok csapata. A női u25 
b döntőben ismét legyőzték Debrecen csapatát, így ebben a 
szezonban is megnyerték a bajnokságot. A hatvani játékos, 
Rozsnaky Lara lett a bajnokág legeredményesebb játékosa, a 
döntőé pedig Ónody Csenge.

Ismét magyar bajnoki cí-
met szereztek a Hatvani 
Gigászok. Női U25 B 

döntő keretében a debreceni 
csapat ellen játszott a Hatvan 
Girls. A 2021-22 es szezon 
után a 2022-23-as bajnoki 
idényben is megnyerték a baj-
nokságot, már kétszer legyőz-
ve Debrecen csapatát. – Na-
gyon büszkék lehetünk rájuk, 
mivel a tavalyi bajnok keret-

ből négy játékosunk nem ma-
radt velünk, sokaknak fel kel-
lett nőni az új feladathoz, és 
ez sikerült is nekik – fejtette 
ki Orbán Attila edző. – Iga-
zi csapat vagyunk, ez az igazi 
erősségünk – fűzte hozzá.

A hatvani játékos, Rozsnaky 
Lara lett a bajnokág legered-
ményesebb játékosa, a döntőé 
pedig Ónody Csenge.

Csordás Judit

Ismét magyar bajnok lett 
a Hatvan Girls
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