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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Ismét a piros muskátli 
volt a legnépszerűbb

XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

Több mint huszonháromezer 
tő virágot osztott szét az ön-
kormányzat a hatvaniaknak. 
A Széchenyi udvarában és a 
városháza előtt is sokan vár-
ták, hogy megkapják a három 
tő muskátlit. Idén is népszerű 
volt a futó és az álló fajtája is, 
színben pedig a piros és a ró-
zsaszín volt a legkeresettebb.

Reggel nyolc előtt már 
muskátlira várva áll-
tak az újhatvaniak 

a Széchenyi István Római 
Katolikus Technikum és 
Gimnázium udvarában. A la-
kóhelye szerinti sorban min-
denkinek regisztrálnia kellett 
magát, majd a kapott jeggyel 
már át is vehették virágjaikat. 
A legtöbben konkrét tervvel 
érkeztek, hogy hazaérkezést 
követően hová ültetik a mus-

kátlikat. – Otthon a pavilon-
ba kettesével fogom felrakni 
– mondta Makai Imréné. – 
Örülök, hogy kaptuk ezeket a 
virágokat, az ablakba és a kor-
látra szánom azokat – tette 
hozzá Püspöki Lászlóné.

Horváth Richárd polgár-
mester is segített az osztás-

ban. Kiemelte, kitűzött cél-
juk, hogy minél virágosabbá 
tegyék a hatvaniak minden-
napjait. – Többen mondták, 
hogy már nagyon várták a 
muskátliosztást, sajnos az 
elmúlt években nem tudtuk 
megtartani a járványhelyzet 
miatt. Viszont most igen, és 

nagy sikere van. Öröm látni, 
hogy milyen sokan eljöttek. 
Évről-évre egyre szebb a vá-
rosunk, és ezért a hatvaniak 
is tesznek azzal, hogy szépí-
tik a kertjüket, erkélyeiket – 
fejtette ki.

Óhatvanban a Kossuth té-
ren osztották a muskátlikat. 

Itt is a lakcím igazolása után 
kapott virágjegyekkel vehet-
ték át a hatvaniak csomagja-
ikat. Szabó Gáborné Éva is 
megkapta a muskátliját, mint 
mondta, hálás ezért a lehető-
ségért, mert ilyenkor mindig 
virágba borul a város, neki is 
konkrét tervei vannak, hová 

teszi a most kapott növé-
nyeket. – Van kis előkertem, 
hátsókertem és virágládák 
az erkélyen, oda ültetem el a 
muskátlikat. Gyönyörű szí-
nekben pompáznak – mondta. 
Plavecz János pedig kisfiával 
fog kertészkedni. – Először 
mamához megyünk, ott kö-
zösen elültetjük az egyik felét, 
a többi pedig az erkélyünket 
fogja díszíteni. Szerencsésnek 
tartom magam, hogy itt élhe-
tek Hatvanban, a város is gyö-
nyörű, meg ezek a szokások 
is, amiket bevezettek, meg-
tisztelik vele a lakosokat. Így 
az otthonaikat szebbé tudják 
varázsolni – emelte ki.

Az osztásban idén is segí-
tettek a város vezetői, több 
képviselő is osztotta a virá-
gokkal teli csomagokat.

Csordás Judit



A digitalizáció átszövi min-
dennapjainkat. Ebből nem 
maradhat ki egy könyvtár 
sem, ami továbbképzésekkel 
és eszközökkel is segíti a fel-
használókat. Az Ady Endre 
Könyvtár csatlakozott a Di-
gitális Jóléti Programhoz.

A digitalizáció témá-
ját járták körbe a 
könyvtárban, ugyanis 

az intézmény csatlakozott a 
Digitális Jóléti Programhoz, 
ennek köszönhetően pedig 
Digitális Jóléti Pont lett. A 
digitális átalakulás egy átfo-
gó, esélyteremtő társadalmi 
változás, amelynek közép-
pontjában az emberek állnak. 
Sinkovics Erika igazgató arról 
beszélt, hogy ma már nyilván-
való , hogy az online tájéko-
zódáshoz, vásárláshoz, banki 
ügyintézéshez, szórakozáshoz 
és mindenekelőtt az informá-
cióhoz való szabad hozzáférés 
óriási előnyt biztosít a digitá-
lis kompetenciákkal rendel-

kező emberek, közösségek, 
szervezetek részére.

Kiemelte: fontosnak tartják, 
hogy bekapcsolódjanak abba 
a képzési folyamatba, mely 
hozzájárul a könyvtárláto-
gatók digitális készségeinek 
fejlesztéséhez. Képzéseket 
korábban is tartottak már, 

most tervezik, hogy az ügy-
félkapu használatában, vagy 
például önéletrajz írásában is 
segítséget nyújtanak, emellett 
a virtuális világ veszélyeire is 
felhívják a figyelmet. Horváth 
Richárd polgármester arról 
beszélt, hogy aki nem követi 
a technológiai fejlődést, köny-

nyen lemaradhat, mert ma 
már minden online zajlik a 
világban.

Ezt követően Sinkovics 
Erika és Jobbágy Lász-
ló ünnepélyesen aláírták az 
együttműködési megállapo-
dást, majd az épület előtt a 
könyvtár nevében átvették 

a Digitális Jólét Pont táblát. 
– Összesen 1500 ilyen pont 
van az országban, ezek olyan 
közösségi terek, ahol hozzáfé-
rést és eszközöket biztosítunk 
az internethez és az online 
világhoz. Emellett felkészült 
mentorok is segítik a munkát, 
hogy mindenki megtalálja azt, 

amit keres – mondta el Job-
bágy László, a Digitális Jólét 
Nonprofit Kft ügyvezetője.

Azáltal, hogy a könyvtár 
belépett a hálózatba újabb pá-
lyázati lehetőségek, képzések 
és eszközfejlesztések nyíltak 
meg előttük.

SzP
Egynyári virágokkal, kertigépekkel és kézműves termékek-
kel várták az érdeklődőket a hetedik alkalommal megrende-
zett Kertészeti Kiállításon ésVásáron Hatvanban. A Kossuth 
téren felállított standoknál a szakemberek teljeskörű tájé-
koztatást nyújtottak a látogatóknak és hasznos kertészeti 
tanácsokkal látták el őket.

Rengeteg érdeklődő 
érkezett a főtérre, a 
hetedik alkalommal 

megrendezett Kertészeti ki-

állítás és Vásárra. Idén is egy 
hétvégére kertészetté válto-
zott a Kossuth tér, a sokféle 
virág és növény mellett, fais-

kolai termékeket is felsora-
koztattak a kiállítók.

Gulyás Katalin főkertész 
elmondta, hogy a választék 
most is sokszínűnek bizonyul, 
ugyanis a vásárban kézmű-
ves termékekből is lehetett 
válogatni, így kerámiákkal és 
vászontáskákkal is készültek 
a kiállítók. – Továbbá a nagy 
sikerre való tekintettel idén is 

meghirdettük a kiskertépítők 
versenye az óvodák között, 
melynek keretében kis edé-
nyekben mutatják meg mesés 
kertjeiket a gyerekek. Mind-
ezek mellet papírvirág-készítő 
verseny is zajlott, a létrejött 
műveket pedig a Hatvany La-
jos Múzeumban állították ki 
– részletezte. Az eseményen 
nemcsak a növénykedvelőknek 
kedveztek, ugyanis a Kertésze-
ti Kiállításon és Vásáron füs-
tölt árukat, sajtot és mezőgaz-
dasági gépeket is árusítottak.

Bezzegh Attila standjá-
nál számos kertigép találha-
tó, az ide látogató érdeklő-
dők teljeskörű tájékoztatást 
kaphattak a szakemberek-
től. – Rengetegen keresnek 
különböző öntözést segítő 
eszközöket, illetve sokan ér-
deklődnek a fűnyírókról is, 
mindezek mellett nagyon 
népszerűek az akkumulátor-
ral működtethető eszközök. 
Jelenleg ezek a legkeresettebb 
termékek, az emberek igye-
keznek olyan szempontok 
alapján választani, hogy meg-
könnyítsék a munkálatokat – 
mondta a szakember.

Az egynyári virágokat és 
muskátlikat kiállító standnál 
is nagy volt a sürgés, illetve 
sokan érdeklődtek a külön-

leges növények iránt is. – Az 
emberek nagyon nyitottak 
az újdonságokra, így köz-
kedveltek a ritka, szokatlan 
kinézetű növények is. Igyek-
szem segítséget nyújtani a 
kiválasztott virág gondozá-
sát illetően, azonban sokan 
már jól informálódva érkez-
nek és tudják hogyan kell 
ápolni a beszerzett növényt 
– emelte ki.

Rimán Alexandra
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A helyismereti gyűjteményeké volt a főszerep az Ady End-
re Könyvtárban, ugyanis országos konferencia zajlott. Az 
eseményen csaknem 90 szakember vett részt, akik az elő-
adások keretében Hatvan múltját is megismerhették.

Országos szakmai 
konferencia zajlott 
a hatvani Ady End-

re Könyvtárban. A Helyis-
mereti gyűjtemények a vá-
rosi könyvtárban elnevezésű 
programom csaknem 90-en 
vettek részt. Az eseményen 
különféle szakmai előadá-
sokon informálódhattak a 
vendégek, mindezek mellett 
a helyismereti gyűjtemények 
fontosságát is hangsúlyozták. 
A programon Horváth Ri-
chárd polgármester beszédé-
ben kiemelte a hatvani kul-
turális intézmények rengeteg 
embert szólítanak meg. – 
Nagyon fontosnak tartom a 

kultúrát és azt, hogy a hat-
vaniak sokszínű szolgáltatás 
közül tudjanak válogatni. Jó 

úton járunk, hiszen a város-
ban nagyon sok rendezvény 
van, melyek megszólítják az 
embereket, akik nyitottak 
és örömmel vesznek részt a 
programokon – emelte ki.

Sinkovics Erika, az Ady 
Endre Könyvtár igazgatója 

elmondta, izgatottan vár-
ták a szakmai konferenciát, 
már régen adtak helyet ilyen 
rangos eseménynek. Nagy 
népszerűségnek örvend a 
könyvtár, ugyanis a láto-
gatók száma folyamatosan 
emelkedik és rengeteg pozi-
tív visszajelzést kapnak.  Az 
eseményen a hatvani könyv-
tárból Bacsa Tibor hely-
történész tartott előadást a 
városról, a könyvtárról és a 
Hatvani Kalendáriumról. A 
hatvani könyvtárban meg-
rendezett országos szakmai 
konferencia a Nemzeti Kul-
turális Alap, illetve az Infor-
matikai és Könyvtári Szö-
vetség támogatásával és az 
egri, Bródy Sándor Megyei 
Könyvtár társszervezésével 
valósult meg.

Rimán Alexandra

Digitális Jóléti Pont lett a könyvtár Különleges és ritka növények 
a kertészeti kiállításon

Május 22-ig 
meghosszabbították 
a szavazást
Ebben az évben is népszerű 
a közösségi költségvetés a 
városban, így a nagy igényre 
való tekintettél egy héttel 
meghosszabbították a sza-
vazás lehetőségét, hogy az 
is tudjon még választani, aki 
eddig nem tette meg.

A hatvaniak összesen 
19 projektből választ-
hatják ki a számukra 

legszimpatikusabbakat a kö-
zösségi költségvetés során. 
Az önkormányzat a tavalyi 
kezdeményezést megtartva 
idén is elkülönített 100 millió 
forintot, amelynek felhasz-
nálásáról a lakosság dönt-
het. A szavazás papír alapon 
és online felületen is zajlik, 
előbbihez mindenki meg-
kapta a postaládájába a lapot, 
akinek többre van szüksége, 
igényelheti a hivatalban. A 
szavazás áprilisban elindult, 
és jól látható, hogy nagyon 
népszerű az ivókutak kialakí-
tása, a biciklitárolók létesíté-
se, valamint a vízi csúszda is. 
Azonban, hogy még többen 

mondhassák el véleményüket, 
most meghosszabbították a 
szavazás idejét, így május 22-
ig lehet beleszólni abba, mire 
is költsön a város. - A Kö-
zösségi Költségvetés éppen 
arról szól, hogy mi hatvaniak 
együtt határozzuk meg, hogy 
milyen fejlesztések valósulja-
nak meg a program 100 millió 
forintos keretéből. Minél töb-
ben mondjuk el véleményün-
ket, annál erősebb és ponto-
sabb felhatalmazást kapunk a 
beruházások megvalósítására. 
Éppen ezért döntöttük úgy, 
hogy még egy hetet biztosí-
tunk a szavazásra – tájékozta-
tott Horváth Richárd polgár-
mester.

A projekteket a hatva-
niak ötletei alapján állí-
tották össze. A kitöltött 
szavazólapokat a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán lehet leadni és 
újakat is ott lehet igényelni. A 
kozossegikoltsegvetes.hatvan.
hu weboldalon is lehet sza-
vazni.

SzP

A 8. századra keltezhető 
avar kori sírokat találtak a 
régi nagygombosi focipá-
lya alatt. Egy nemsokára 
induló beruházást megelő-
zően végeznek ásatásokat 
a területen. Emellett szar-
mata leleteket is kiástak, 
tárólógödröket és egy ke-
mencét is feltártak.

Emberi csontokkal 
teli sírokat találtak 
Nagygombosan. A 

régi focipálya területén buk-
kantak az avar kori élet ma-
radványaira, egy ott épülő 
beruházás megkezdése előtt 
tárják fel a területet. Egy 
lovassírt is kiástak, a leleten 
jól kivehetőek a csontok mel-
lett a lószerszámdíszek is.

Tóth Zoltán, a Dobó Ist-
ván Vármúzeum régésze 

kiemelte, ez azért jelentős, 
mert ötven éve nem találtak 
ilyen sírt Heves megyében. 
Az ásatások során nemcsak 
avar kori leletekre bukkan-
tak. – Ezen a területen szá-
mos korszak megtalálható 
a magaslati elhelyezkedésé-
nek köszönhetően. Itt már 

a bronzkorban megteleped-
tek, bronzkori településma-
radványok és urnatemető is 
található erre. Őket követik 
a kelták a vaskorban, akik 
szintén ott éltek. A laktanya 
közelségében pedig koráb-
ban egy római őrtorony ma-
radványait is feltárták, a szar-

maták lakták ezt a területet 
– tájékoztatott Tóth Zoltán. 
A szarmaták tárológödreit 
is megtalálták, akkoriban 
ezeket hűtésre használták, 
ezekből számos edényda-
rab is előkerült. Még egy 
kemence is jól kivehetően 
megmaradt ebből a korszak-
ból. Mindemellett középkori 
objektumokat is feltártak, ám 
egyelőre még csak néhány 
gödör az, amit arra az időre 
keltezhetnek.

Keltaérem, bronzkori 
edény és egy római övve-
ret – ezeket is megtalálták a 
feltárás során. Mindegyiket 
dokumentálják, majd a ké-
sőbbiekben megtisztítják. A 
nagygombosi részen május 
közepéig dolgoznak a régé-
szek.

Csordás Judit

Avar sírokat találtak a régi 
nagygombosi focipálya alatt

A helyismereti gyűjteményekről 
tartottak szakmai fórumot



Az össznevezők száma meg-
közelítette a 400 főt a XIV. 
Hatvan Kupa Táncverse-
nyen. Az országos megmé-
rettetésre számos városból 
érkeztek versenyzők, többek 
között Pécsről, Szombat-
helyről, Nyíregyházáról és 
Székesfehérvárról is.

Színes ruhába öltözött 
táncosok léptek fel a 
Nagy Endre Rendez-

vényteremben. Tizennegye-
dik alkalommal rendezték 
meg a városban a Hatvan 
Kupa Táncversenyt, melyet 
idén – a nevezők magas lét-
száma miatt – kétnaposra 
szerveztek. Szombaton több 
mint 180 táncos lépett a par-
kettre, vasárnap pedig 200 
fölött volt a nevezések száma. 
Horváth Richárd polgármes-
ter köszöntötte a résztvevő-
ket, elmondta, öröm, hogy a 
fiataloknak lehetőségük van 
megmutatni a tehetségüket, 
és hogy Hatvan ehhez hely-
színt adhat.

A hatvani verseny népsze-
rűségét annak is köszönheti, 
hogy a város logisztikailag jó 
helyen van, illetve annak, hogy 
igyekeznek mindig megújul-
ni. Kozma Gábor szervező el-
mondta, idén új kategóriával 
bővült a verseny. – Január óta 
a lány szóló is már benne van 
a versenyszabályzatban, ezért 
nagy örömünkre már itt Hat-
vanban is meghirdethettük 
ezt a kategóriát – mondta.

Hatvani versenyzők is in-
dultak a versenyen. Taugner 
Izabella elmondta, 11 éve 

táncol, a latin a kedvenc 
tánctípusa. A versenynek 
nagy reményekkel vágtak 
neki párjával. – Elég sokat 
gyakoroltunk, megpróbálunk 
mindent beleadni, de van-
nak kemény ellenfeleink is 
– mondta. A szintén hatvani 
DanceNet csapatát erősítő 

Vincze Klaudia párjával pár 
éve állt össze, heti három-
négy edzésük van. A tánc 
számára pedig igazi öröm. – 
Az szeretem benne a legjob-
ban, hogy magamat adhatom, 
ki tudom fejezni, amit érzek, 
és azt át tudom adni a közön-
ségnek – fűzte hozzá.

A táncversenyen egészen fi-
atal versenyzők is kipróbálták 
magukat. Jurás Liza és Jurás 
László testvérek, egy párként 
léptek a parkettra, a tánc sze-
retetét pedig édesanyjuktól 
tanulták, aki maga is verseny-
táncos és oktató is.

Az országos verseny-
re számos városból érkeztek 
versenyzők, többek között 
Pécsről, Szombathelyről, Nyír-
egyházáról és Székesfehérvár-
ról is. Szombaton az E-D-C 
osztályos standard és latin 
kategóriákban táncoltak, va-
sárnap pedig a szabadidős ver-
senyek voltak, mind szóló, duó 
és formációs kategóriában. A 
Hatvan Kupa Táncversenyen 
harminckét klubközi és nyolc 
szóló kategóriában hirdettek 
győztest. Csordás Judit
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A holokauszt magyarországi 
áldozatairól emlékeztek meg 
a Bajzában. Dr. Szegő Ágnes 
a zsidóság hatvani történetét 
mutatta be a diákoknak. A 
zsidó temetőben emléktáb-
lát avattak a megemlékezés 
keretében.

Egyperces néma fő-
hajtással kezdődött a 
Holokauszt ünnepség 

a Hatvani Bajza József Gim-
náziumban. A magyarorszá-
gi áldozatokra emlékeztek, 
ugyanis 1944-ben április 16-
án kezdődött meg a gettósítás 
Északkelet-Magyarországon 
és Kárpátalján. Az iskola ren-
dezvényén több előadást is 
meghallgathattak a diákok. 
Dr. Szegő Ágnes történész 
hosszú éveken át kutatta a 
Heves megyei zsidóság törté-
netét, így a hatvani zsidóságét 

is, erről mesélt a diákoknak. 
Kiemelte, hogy Magyaror-
szágra elsősorban Morvaor-
szágból és Galíciából vándo-
rolt a zsidó lakosság. – Heves 
megyébe, így Hatvanba is 
általában már az ország te-
rületéről jöttek. Itt lassabban 
nőtt a létszámuk, ez a gazda-

sági lehetőségekhez kötődött. 
A cukorgyár teremtett a helyi 
zsidók számára is jobb esélye-
ket – fejtette ki.

Egy kiállítás is nyílt az is-
kolában, erről Bodonyiné Ba-
log Erzsébet tanárnő tartott 
előadást. A zsidóság hatvani 
közéletben betöltött szere-

pét hangsúlyozta, rámutatott, 
hogy a város nagyon sokat 
köszönhet az itt élő zsidó 
családoknak. – A hatvani zsi-
dóságnak viszonylag jó sora 
volt. Ez köszönhető a Hatva-
ny-Deutsch családnak is, akik 
sokat tettek a városért. Hoz-
zájuk köthető a kastély fel-
újítása, és a plébániatemplom 
megújítását is támogatták. 
Számos szállodát és vendéglőt 
is építettek – részletezte.

A rendezvényen Tóth Lilla, 
volt bajzás tanuló is előadást 
tartott, A zsidótörvények 
nyomán bekövetkező őrség-
váltás Hatvanban címmel. 
Az emlékünnepségen a 10. C 
osztályos bajzás diákok is mű-
sort adtak, így emlékezve meg 
a holokauszt áldozatairól. Az 
ünnepi műsort követően a 
zsidó temetőben emléktáblát 
avattak. Csordás Judit

Május elején a Szent Adalbert római katolikus templom-
ban mutatkozott be az újjáalakult Hatvani Kamarazene-
kar. Ürmös László vezetésével a zenekar négy tételt adott 
elő a koncertjükön.

A Szent Adalbert 
Templomba gyűlt 
össze a zenekedvelő 

közönség május 6-án. A nagy 
múltú Hatvani Kamaraze-
nekart álmodta újra Ürmös 
László brácsaművész, azzal a 
szándékkal, hogy a város és a 
megye magas kulturális szín-
vonalú alappillére legyen ez a 
formáció. Elsősorban nem a 

hangversenyek számát sze-
retnék növelni, hanem azok 
minőségét emelni.

Igényes műhelymunká-
ra törekednek, ahol értékes 
könnyű- és komolyzene való-
sul meg. Számukra az a fon-
tos, hogy megszerettessék a 
zenét a gyermekekkel, emel-
lett pedig kiemeljék a tehetsé-
ges szerzőket, karmestereket, 

szólistákat. A zenekar tagjait 
a város zenészeinek legjavá-
ból, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem hallgatóiból, 
illetve más magyarországi és 

külföldi ígéretes fiatal hang-
szeresek közül válogatták.

Tavasz van, ami a megúju-
lásról szól. S végre egy olyan 
tavasz, mikor ismét, korláto-
zások nélkül lehetünk együtt. 
Nem csak a természet újult 
most meg, hanem Ürmös 
László aktív munkájának kö-
szönhető a kamarazenekar, 
mi pedig örömmel hallgatjuk 
őket – fogalmazott Horváth 
Richárd polgármester. A ze-
nekar az est folyamán játszott 
Vivaldit, Mozartot és Pucci-
nit is. SzP

Idén tavasszal újjáalakult 
a Hatvani Kamarazenekar

Heves Megye Rendészeti és 
Közbiztonsági Díjat kapott 
a Polgárőrség Hatvan Köz-
hasznú Szervezet. A megye 
közrendje, közbiztonsága, a 
katasztrófavédelem terüle-
tén kiemelkedő tevékenysé-
get kifejtők számára adomá-
nyozható az elismerés.

Heves Megye Ren-
dészeti és Közbiz-
tonsági Díjat kapott 

a Polgárőrség Hatvan Köz-
hasznú Szervezet. A megye 
közrendje, közbiztonsága, a 
katasztrófavédelem területén 

kiemelkedő tevékenységet ki-
fejtők számára adományozha-
tó az elismerés. Idén a hatvani 
polgárőrök érdemelték ki a 
díjat.

A Rendőrség Napja ren-
dezvény keretében Egerben, 
a Megyeháza Barkóczy-
termében rendezték meg az 
ünnepélyes átadót április 29-
én. – Nagy büszkeséggel tölt 
el minket, hogy ez évben mi 
érdemeltük ki ezt a magas 
rangú elismerést – mondta 
Varbai Tamás, a hatvani pol-
gárőrök elnöke.

Csordás Judit

Díjat kaptak
a polgárőrök

Több mint kéttucatnyi retró buszt mutattak be a Volán-
busz Retró Napon a cég hatvani telephelyén. Az érdeklő-
dők megtekinthették a MÁVAUT Ikarus 556-os járművét, 
azt az emeletes buszt, melyet 1968-ban, magyar mérnökök 
tervei alapján készítettek el. Ezt most először mutatta be a 
nagyközönségnek a Volánbusz.

A 4,25 méter magas 
MÁVAUT Ikarus 
556-os járműve volt 

a fő szenzáció a Volánbusz 
Hatvani Retró Napján. Az 
1968-ban, magyar mérnö-
kök tervei alapján elkészí-
tett emeletes buszt – alapos 
és aprólékos munkával járó 
felújítás után – most először 
mutatta be a nagyközönség-
nek a Volánbusz. A 60-as 
évek elején gyártották, kettő 
autóbuszként közlekedett, 
külön az alja és a teteje, majd 
amikor megvásárolta a Vo-
lán, emeletes buszt építettek 
belőle. – Kezdetekben Buda-
pesten közlekedett, de sajnos 
a villamosvezetékek miatt 
nem fért el, ekkor Pécsre köl-
töztették. 1977-ben vonták 
ki a forgalomból, majd egy 

üdülőben büféként funkci-
onált. Ezután egy ceglédi 
bontóba került, majd egy 
magánszemély megvásárolta. 
A Volán ezt követően szerez-
te meg – mondta Szathmáry 
Norbert, értékmentési mun-
katárs, autóbusz-vezető. Fel-
újításkor törekedtek a busz 
korabeli kinézetének meg-

őrzésére, azonban a műszaki 
tartalmon kicsit változtattak. 
Korszerűbb fékeket és mo-
tort kapott, így egy teljesen 
üzemképes jármű lett, amit 
bizonyít, hogy a retró napra 
is egy hosszú út megtétele 
után érkezett. Ezeken a bu-
szokon egyébként még kala-
uz teljesített szolgálatot, aki 
a hátsó ajtónál foglalt helyet. 
Ugyanitt egy foglaltságjelző 
is volt, ami mutatta a felső-
szint telítettségét, ugyanis ott 
a stabilitási okok miatt fon-
tos volt, hogy senki ne utaz-
zon állva.

A retró napon több mint 
harminc járművet mutattak 
be, köztük autóbuszokat, 
vontatókat, tűzoltóautó-
kat is. Kameniczky Ákos, 
a Volánbusz Zrt. forgalmi 
és kereskedelmi főigazga-
tója elmondta, a Volánbusz 
2020-ban indította el az 
értékmentési programot, 
ennek célja, hogy az elődvál-
lalatok különleges járműveit 
megőrizzék az utókor szá-
mára. Ennek köszönhetően 
ma már egyre több restau-
rált, veterán korú autóbusz-
szal rendelkezik a Volán-

busz. – Azt gondoltuk, ki, 
ha ne mi koncentráljunk a 
megőrzésre. A különleges 
járműveket, illetve, amelyek-
hez kötődünk eltesszük az 
utókor számára, és szépen 
lassan felújítjuk – fejtette ki.

A retró napon bemutatták 
a múlt év végén napvilágot 
látott „Mindenki egyért! 
Egy mindenkiért!” című 
könyvet is, mely a volán-
társaságokat mutatja be egy 
vastag kötetben.

A rendezvény másik nagy 
látványossága a Faros-1 ne-
vet viselő, zöld színű jármű 

volt. A farmotorjáról elne-
vezett ikonikus busz nagy 
sikert aratott, Horváth Géza 
autóbusz-vezető azt mondta, 
többen mondták neki, hogy 
korábban ők is vezettek ilyen 
típust. A Faros-1 Kaposvá-
ron parkol, két éve újították 
fel, és csak mint az emeletes 
busznak, ennek is hosszú tör-
ténete van. –1967-es gyártá-
sú, 1980-ig volt forgalomban, 
majd raktárként használták. 
1999-ben vásárolta meg a 
Volán, 2000 nyarára készült 
el. Teljes felújítást kapott, 
hiszen csak egy csupasz 
busz volt, ülés és motor sem 
volt benne. Szerencsére az 
ablakok megmaradtak jó ál-
lapotban – részletezte. Hoz-
zátette: a kárpitosnak is kü-
lönleges élmény volt, és nagy 
kihívást is jelentett, hogy újra 
egy farmotoros buszba gyárt-
hat üléseket. A Faros 1-est a 
retró napon bárki kipróbál-
hatta, többször indult város-
néző körútra.

Csordás Judit

Emeletes, faros retrócsodák sorakoztak fel

Hatvan múltjával 
ismerkedtek 
a tanulók
Történelmi séta zajlott a városban, melynek keretében a hat-
vani várról tudhattak meg többet a résztvevők. Az esemény 
során hatvan történelmi múltjával is ismerkedhettek, illetve 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon is részt vehettek az ér-
deklődők.

A Tourinform Hatvan 
iroda történelmi sé-
tát rendezett a város-

ban, az esemény főként isko-
lai csoportokat szólított meg. 
A résztvevők a séta során 
megismerhették Hatvan tör-
ténelmét, és informálódhat-
tak a múltról is. Schoblocher 
Bernadett, a Hatvani Tourin-
form Iroda vezetője elmond-
ta, már több alkalommal is 
megrendezésre került a séta, 
melynek keretében hatvani 
épületeket és szobrokat is 
ismertetnek. – Egyre népsze-
rűbb a program és már nem-
csak turisták, hanem hatva-

ni intézmények is igénybe 
veszik. A túra Gál Andrea 
régész vezetésével zajlik, aki 
a séta állomásainál hasznos 
információkkal látja el a di-
ákokat és Hatvanról szóló 
érdekességeket is megoszt a 
tanulókkal – részletezte.

A túra végállomása a Hat-
vany Lajos Múzeum volt, 
ahol a gyerekek múzeumpe-
dagógiai foglalkozás kere-
tében egy vetélkedőn vettek 
részt. Az út során tanultakról 
kérdezték őket, így az iskolás 
csoportok összemérhették 
tudásukat is.

Csordás Judit

Csaknem négyszáz táncos lépett parkettre

A holokauszt áldozataira 
emlékeztek a Bajzában
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Ha bárki úgy dönt, részt 
vesz egy hatvani ren-
dezvényen, a progra-

mok mellett egy dologra biztosan 
számíthat: Albert Péter ott lesz. 
Fényképezőgépével minden ese-
ményt megörökít, nem marad le 
semmiről. Ez a munkája, illetve 
– mivel azt csinálja, amit igazán 
szeret – nevezhetjük inkább hiva-
tásának. 

Peti hosszú évek óta a kollégám, 
ha találkozunk, humorával meg-
alapozza a beszélgetések hangula-
tát, sztorijait pedig évekkel később 
is emlegetjük. Már messziről feltű-
nik jellegzetes sildes sapkája, koc-
kás inge, hűvösebb időben pedig 
őszszínű sálja, és hozzáillő bojtos 
fejfedője. Korábban még a hosszú-
ra növesztett szakálla is segítette 
azonosítását. Ahogy én látom, sze-
mélyisége azt tükrözi, amit csak 
úgy szoktak emlegetni: művész-
lélek. A jelző nála valós, hiszen – 
bár kevesen tudják – Peti nemcsak 
a fotózásban jeles. Hallás után is 
elzongorázza, gitározza a dallamo-
kat, emellett rajzolásban is tehetsé-
ges. Ám ezeket csak otthon gyako-
rolja, a fényképei azok, amelyeket 
a közönség elé tár. Nyolcadikos 
ballagásán kapta meg első gépét, 
egy automata kisfilmes fényképe-
zőt. Az elhivatottság édesapjától 
és keresztapjától jött, akik hobbi-
fotósként kísérték végig gyerek-
korát. Nagyúton élt és cseperedett 
fel, majd műszaki szakközépisko-

lába járt, gépgyártástechnológia-
szakra. Akkoriban még azt gon-
dolta, ez a számára kijelölt irány, 
ám a szakmában töltött évek után 
rájött, olyan korlátokat jelent ez 
számára, amelyek között nem szí-
vesen mozog. 

Ezt követően több mindent 
kipróbált, tíz évet autókkal kap-
csolatos munkahelyeken töltött. 
Mivel sehol sem érezte teljesnek 
önmagát, újra a fotózás felé vette 
az irányt. Igazán akkor merült el 
benne, mikor 2007-ben megis-
merte feleségét, és Gyöngyösre 
költözött. – Amikor megláttam 
egy Tündéről készült profi fo-
tósorozatot, megszállt az ihlet, 
és arra ösztönzött, én még job-
bakat készítsek majd róla. Ő lett 
a múzsám. Az első komolyabb 
gépemet az esküvőnk előtt, nász-
ajándékként vásároltam, még a 
házasságkötés napján is fotóztam 
magunkat – mondta. Később a vá-
rosi fotókör tagja lett, ez további 
fejlődési lehetőséget jelentett szá-
mára. Ott havi rendszerességgel 
adtunk be és kaptunk feladatokat. 
Végigjártam a szokásos szamár-
létrát, eleinte leginkább a termé-
szetet fotóztam. H. Szabó Sándor 
Szuszu is tartott nekünk előadást. 
Riportképsorozat készítését adta 
ki feladatnak, és mikor értékelte, 
az enyémet nagyon megdicsérte. 
Ekkor kaptam kedvet a riportfo-
tózáshoz. Megtiszteltetés, hogy 
később kollégák lettünk – fogal-

mazott. Fontosnak tartotta, ezért 
megszerezte a fényképész képesí-
tést, úgy érezte, megtalálta az útját. 
Egyre inkább az emberekkel kap-
csolatos témák kezdték vonzani. 
Első önálló kiállítása – a gyöngyö-
si Autista Segítő Központ lakóiról 
– a helyi művelődési ház kiállító-
tere után a budapesti központban 
is bemutatásra került. Ekkor már 
rendszeresen teljesített különféle 
fotós megbízásokat, többek között 
esküvőket, családi eseményeket és 
kulturális rendezvényeket örökí-
tett meg. Hamarosan megtalálta 
az első komolyabb lehetőség. – 
Ahogy mondani szokták, jókor 
voltam jó helyen. A fotókör tag-
jaként rendszeresen készítettem 
képeket a helyi művelődési ház-
nak. Az egyik kiállításon ott volt 
a Heves Megyei Hírlap akkori 
újságírója is. Megkérdeztem tőle, 
keresnek-e fotóst, meglepetésem-
re igennel válaszolt. Pályáztam, és 
megkaptam a munkát. Így 2009-
től én lettem Gyöngyös és Hatvan 
környékének fotóriportere a me-
gyei lapnál – fejtette ki. Ennek kö-
szönhetően városunkban is egyre 
inkább megismerték. A hatvani 
média munkatársaként 2012-től 
minden helyi rendezvényen, kul-
turális programon, gyerekelőadá-
son ott van, és dokumentálja a 
hatvaniak pillanatait. Több díjat is 
nyert már képeivel. 

Az évek alatt megtapasztalta, 
hogy a fotózásnak vannak előnyei 
és hátrányai is. – A legrosszabb a 
munkában, hogy többször kellett 
már temetést fotózni, ez nagyon 
nehéz feladat, akárcsak a balesetek 
rögzítése. Emellett – mint ahogy 

egy mentorom fogalmazott – egy 
fotóriporter mindig örök kívülálló 
a rendezvényeken – mondta. Ket-
tős érzésként írta le, hiszen jelen 
van mindenhol, mégsem részese 
igazán az eseményeknek. Elein-
te frusztráló volt számára, de ma 
már ritkán jön zavarba. – Viszont 
pozitívum, hogy sok olyan érdekes 
helyen jártam már, ami másnak 
nem adatik meg. Jó pár magas-
lati helyszínről láttam már a vá-
rost, így a DISZI, a kórház vagy 
a könyvtár tetejéről is. Illetve szá-
mos élménnyel gazdagodtam, egy 
sebészeti műtétet végigfotózhat-
tam, régészeti ásatásokat láttam 
és driftautóban is kattintgattam. 
És persze vannak vicces sztorik is, 
mint például, amikor tíz pár zok-
nival és egy áldással fizetett egy 
fotóalany az elkészült anyagért – 
részletezte.

Talán kijelenthető, hogy Hat-
vanról neki van az egyik legna-
gyobb képarchívuma, de a legszí-
nesebb biztosan. A múlt hónap 
végéig összesen 3916 anyagot fo-
tózott a hatvani médiának. – Sze-
retem a munkámat és boldoggá 
tesz, hogy a saját látásmódomon 
keresztül közvetíthetem az ese-
ményeket. Ezzel rengeteg em-
bert informálhatok, és sokuknak 
okozhatok örömet a fotóimmal 
– fogalmazott. Kedvtelésből olyan 
képriportokat is készít, melyek 
általában világnapokhoz kapcso-
lódnak s köthetők Hatvanhoz. 
Így például van sorozata a méhek, 
a tűzoltók vagy éppen a Down-
szindróma világnapjáról is.

A legtöbb embernek van olyan 
hobbija, amelyben kiteljesedhet. 

Petinek ez a flipperezés. Még a kö-
zépiskolában szerette meg, iskola 
után mindig valamelyik vendég-
látóegységben játszott. Majd már 
felnőttként, 2008-ban talált egy 
számítógépes flipperszimulátort, 
ami tartalmazta az összes asztal 
digitalizált változatát. Később 
jött az ötlet, hogy készít magának 
egy sajátot. – A pandémia alatt 
vágtam bele, építettem magam-
nak egy virtuális flippert. Ez egy 
gamer PC, két monitorral, bedo-
bozolva, igazi flipper gombokkal, 
átalakító elektronikával, gyorsulás 
érzékelővel, hogy meglökhessem, 
mint az eredetit. Nagyon ha-
sonlóra sikerült megépíteni. Ha 
csak tehetem, ezzel vezetem le a 
feszültséget, jó érzés a saját ha-
táraimat megdönteni. Már igazi 
flipper versenyekre is eljárok. És 
mostanában eredeti flippereket is 
szereztem, folyamatosan kutatom 
fel őket, keresem, kinél találhatnék 
gépeket – mondta.

Mai napig anyukája a legna-
gyobb rajongója művészetének, 
feleségével pedig, mint mondta, 
kiegészítik egymást, mind a ket-
ten a művészetek kedvelői. – Ő 
zenetanár, jól megértjük egymást. 
Nagyobbik lányom, Viktória zon-
gorázik, kisebbik lányom, Réka is 
biztosan talál majd magának olyan 
művészeti ágat, amelyben önmaga 
lehet. Nekem ők a hátországom, 
sokszor elkísérnek a rendezvé-
nyekre, jó érzés, hogy bármiben 
számíthatok rájuk – fogalmazott. 

Petinek a carpe diem életérzés 
igazán fontos, véleménye szerint 
az adott pillanat mindig kiemel-
kedő, amit meg kell élni, és ha 
csak lehet, meg is kell örökíteni. 
Célja pedig a jövőre nézve, hogy a 
képeivel maradandót alkosson, és 
még több álmát megvalósíthassa.

Csordás Judit

Fotó: Albert Péter
Az autós szférából a fotográfia világába lépett át, Nikon gépével minden 
rendezvényt megörökít – Albert Péter fotósként dokumentálja a hatvani 
eseményeket. Sok minden érdekli, az elmúlt időben leginkább a flipperezés, 
olyannyira, hogy saját gépet épített magának.
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Ötödik alkalommal rendez-
ték meg a Hatvani 5. Számú 
Általános Iskola tornater-
mében a Dog Dancing Baj-
nokságot. A rendezvényen a 
kutyák és gazdáik számos lát-
ványos show műsort és táncot 
mutattak be, a legjobbak pe-
dig elismerésben részesültek.

Már ötödik alkalom-
mal rendezték meg 
a Dog Dancing 

Bajnokságot Hatvanban, ahol 
számos látványos és színvona-
las műsorral készültek a ver-
senyzők. A Dog Dancing egy 
egyedülálló sportág, amelyben 
a négylábú kedvencek táncos, 
zenés műsort adnak elő gazdá-
ikkal. A  műfajnak egyre több 
követője és rajongója van, Ma-
gyarországon 2003 óta rendez-
nek ilyen versenyeket. 

Pillár Napsugár és Liló ren-
geteget készült a bajnokságra, 
a versenyző elmondta: egy lát-
ványos trükk mögött hosszas 
gyakorlás áll.  - Először egy-
szerűbb trükköket tanítok a 
kutyáimnak, majd fokozatosan 
egyre nehezebbeket, végül az 
egész összeáll egy koreográfiá-
vá. A tanulás ideje függ a kutya 
temperamentumától, de ki-
tartó munka mindig látványos 
eredményt hoz – részletezte.

Juhász Anikó, az esemény 
főszervezője kifejtette, hogy a 
bajnokság egyre népszerűbb-

nek bizonyul, ugyanis az idei 
eseményen 136 nevező vett 
részt. –  Az emberek nagyon 

nyitottak az újdonságokkal 
kapcsolatba, így egyre több 
gazdi kezd ebbe a sportba. A 
bajnokságon részt vettek men-
helyi kutyusok is, illetve fajta-
tiszta és keverék ebek is egy-
aránt látványos produkciókat 
adtak elő – mondta.

Hozzátette: A kutyatáncra 
jóformán bármelyik eb képes, 
de kellő szakértelem és türe-
lem szükséges a tanulási folya-
matokhoz. A bajnokság szer-
vezője azt is kiemelte, hogy a 
dog dancing sport elsajátítása 
folyamán, fontos szem előtt 
tartani, hogy az állatokat so-
sem szabad kényszeríteni. 

Egyre népszerűbb 
a dog dancing sport

Gömöri Ottó meghatározó egyénisége a labdarúgásnak, 
játszott a Real Madrid és a Manchester United ellen is. A 
’80-as években Hatvanba érkezve 30 év után újra az NB 
II-be vitte a csapatot. A most hatvanéves sportembert 
társai, tanítványai és a város vezetése is köszöntötte szü-
letésnapja alkalmából.

Két nap is köszön-
tötték a hatvani 
sportszeretők Gö-

möri Ottót: a Loki és az FC 
Hatvan pályáján is megün-
nepelték, hogy 60 éves lett. 
Pályafutását Egerben kezdte, 
onnan került Hatvanba, ahol 
17 évesen Salgótartján elleni 
Magyar Kupa meccsen lépett 
először pályára. – Az első fél-
időben semmi sem sikerült, 
mint a beton, olyan kemény 
volt a pálya. A második fél-
időre kölcsön kaptam egy 
gumis cipőt, így 15 percen 
belül három gólt is rúgtam 
– emlékezett vissza a hatvani 
debütálására Gömöri Ottó.

Hatvanban egymást érték 
a sikerek, 30 év után újra 
NB II-ig vezette a csapa-
tot. Videoton színeiben az 
1984/85-ös idényben UE-
FA-kupa-döntőig menetelt, 
játszott a Manchester Uni-
ted és a Real Madrid ellen is. 
Később visszatért Hatvanba, 
itt telepedett le, csapata pe-
dig stabilan sikeres maradt. 
Pályafutása során 28 évig 
dolgozott utánpótlás-edző-
ként, jelenleg a Hatvani Lo-
komotív SE szakmai igaz-
gatója. A város is elismerte 
munkáját, 2019-ben polgár-
mesteri díszoklevelet kapott.

SzP

A 60 éves Gömöri 
Ottót köszöntötték
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés 
2022-04	 Csaszlai	Ferenc	Gyula,	Hatvan	 Molnár	Beatrix,	Hatvan
2022-04	 Szabó	Csaba,	Gyula	 Muth	Szonja,	Budapest	09.
2022-04	 Takács	Tamás,	Tiszaörs	 Czirbik	Mária,	Hatvan

A tavaszias időjárás bekö-
szöntétől ősz végéig számít-
hatunk a kullancsok megje-
lenésére, és egyre többször 
találkozunk velük városok 
parkjaiban, sőt, családi há-
zak kertjében is. A fertőzés 
esélye jelentősen csökkent-
hető, ha a befúródott kullan-
csot minél hamarabb eltávo-
lítják.

A kullancsfélék csa-
ládjába világszerte 
mintegy 700 ismert 

fajt sorolnak. A kullancsok a 
pókszabásúak közé tartozó, 
gerinceseken élősködő, vér-
szívó ízeltlábúak. A kullancs 
az árnyékos helyeket kedveli, 
az erdő aljnövényzetében tar-
tózkodik a legszívesebben. A 
vért adó gazdát az általa kilé-
legzett szén-dioxidból, a bő-
rön át kiválasztott különböző 
anyagokból, a testhőmérsék-
letből és a mozgás keltette 
rezgésekből álló komplex in-
ger révén érzékelik.

Dr. Dósáné dr. Feke-
te Márta, helyettes megyei 
tisztifőorvos elmondta, hogy 
a köztudatban számos tévhit 
terjed a kullancsokkal kap-
csolatban. – Tévhit, hogy aki 

Polybé tablettát vagy bármi-
lyen vitamint szed, azt nem 
szereti a kullancs. Továbbá 
kifejezetten ártalmas lehet, 
ha kullancs körüli bőrt, olaj-
jal vagy krémmel kenjük be, 
mindezek mellett ezek az 
élősködők a közhiedelemmel 
ellentétben nem a fák ágairól 
esnek ránk, hanem az aljnö-
vényzetről, fűről és a bokrok 
leveleiről kerülnek az ember-
re – részletezte Dr. Dósáné dr. 

Fekete Márta, helyettes me-
gyei tisztifőorvos.

Heves megyében tavaly 
nem fordult elő kullancs ál-
tal okozott agyvelőgyulladás, 
míg 2020-ban 4 esetet jelen-
tettek az egészségügyi szol-
gáltatók. A betegek kórházi 
kezelés után gyógyultan tá-
voztak otthonukba. Lyme fer-
tőzést megyénkben 2021-ben 
50 esetben jelentettek, míg 
2020-at érintően 42 megbe-

tegedésről van tudomásunk. 
Mindkét évben 2-2 Lyme 
fertőzéssel küzdő beteg szo-
rult kórházi ápolásra. Az idei 
év első három hónapjában a 
Heves megyei egészségügyi 
szolgáltatók még nem jelen-
tettek kullancs által okozott 
fertőző megbetegedéseket. 

Eben az időszakban érde-
mes kedvenceikre is odafigye-
li, alaposan átnézni őket is.

Rimán Alexandra

Számos tévhit terjed 
a kullancsokkal kapcsolatban

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
                     XII. évfolyam 5. szám – 2022. május
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