
„Hajrá Hatvan” – hangzott 
az ováció a lelátóról, mielőtt 
pályára léptek a gyerekek, 
hogy felavassák a sportcsar-
nokot. A kicsik izgatottan 
várták, hogy megmutassák 
tehetségüket a mérkőzések 
alatt. 

Horváth Richárd pol-
gármester köszön-
tötte az óvodásokat 

és az iskolásokat a sportcsar-
nokban az épület átadóün-
nepségén. Ezután ők birtokba 
is vették annak pályáját az I. 
Hatvani Sportcsarnok Kupa 
keretein belül. A polgármes-
ter elmondta, milyen jelentő-
sége van a hatvaniak életében 
az új létesítménynek. – Na-
gyon jó dolog most itt állni és 
látni, hogy gyerekek töltötték 
meg a sportcsarnokot. Alap-
vetően ez a csarnok a hatvani 
közösségeknek, a hatvani civi-
leknek és a sportolni vágyók-
nak készült. Azt gondolom, 
hogy külön öröm az, hogy az 
első napon óvodások és isko-
lások fociznak, játszanak itt 
a pályán és ők nyitják meg a 
sportcsarnokot – tette hozzá.

Elsőként ovifoci keretében 
sajátíthatták el a legkisebbek 
játékos formában a football 
alapjait. – Oldalra rúgtuk a 
labdát, amit megtanultunk 
elkapni, majd játszottunk – 
mondta el Hegedűs Krisztián. 
A labdarúgás után az óvodá-
sok átvehettek játékukért egy 
emléklapot és aranyérmet.

Ezt követően U9-es és 
U10-es fiú- és lánycsapatok 
mérkőztek meg szivacskézi-
labdában. A Kodály Zoltán 
Értékközvetítő és Képes-
ségfejlesztő Általános Isko-
la lánycsapata nagyon örült, 
hogy megnyerték első mecs-
csüket. – Jó érzés volt, hogy 

először mi mérkőzhettünk 
meg a pályán – mondta Sze-
gedi Noémi. – Nagyon meg-
tisztelő és nagyon jó volt 
elsőként játszani a sportcsar-
nokban – fűzte hozzá Krizsán 
Luca. Hozzátette, hogy nyer-
ni jöttek és vesztesként nem 
mehetnek haza. Az iskola 
lánytagjai gőzerővel készültek 
a foci kupa megmérettetésére 
is. – Nagyon várjuk a meccset, 
sokat készültünk és remélem, 
hogy megnyerjük – mondta 
Torszin Maja. Hozzátette, 

hogy érdekes, egyben nagyon 
jó érzés, hogy lehetőségük 
volt elsők között ezen a he-
lyen játszani. Ezt megerősí-
tette Lummer Fanni Luca 
is. Nagy volt az izgatottság a 
csapat tagjai között. – Annyi-
ra izgulok, hogy a torkomban 
dobog a szívem – árulta el 
Mércse Amira Dzsenifer.

Megszülettek a délelőtti 
kézilabdamérkőzés eredmé-
nyei. Az U9-es korosztály 
fiúcsapatának győztese az 5. 
Számú Általános Iskola, a 

lánycsapaté a Szent István 
Szent István Sportiskolai Ál-
talános Iskola. Az U10-es 
korosztály képviselői közül 
pedig lányoknál a Kodály Zol-
tán Értékközvetítő és Képes-
ségfejlesztő Általános Iskola, 
valamint fiúknál a Kossuth 
Lajos Általános Iskola tanulói 
kapták meg az első helyért járó 
kupát. A többi csapatot is dí-
jazták emléklappal és éremmel.

Ezután a sportcsarnok hi-
vatalos megnyitója kezdődött, 
amelyen Horváth Richárd 

polgármester köszönetet 
mondott mindazoknak, akik 
nélkül nem épülhetett volna 
meg a sportcsarnok, valamint 
azt is kifejtette, hogy amikor 
nehézségekbe ütköztek, akkor 
sem adták fel. – A mai na-
pon itt vagyunk. Itt vagyunk 
mindannyian, hogy ünnepel-
jük ennek a csarnoknak az át-
adóját, azt hogy immár nyitva 
áll a hatvaniak előtt. Hosszú 
út vezetett idáig, de megérte 
a sok befektetett munka – 
mondta.

A sportcsarnok megnyitója 
után koncertek következtek 
az épület előtti szabadtéri 
színpadon. Először az UFO 
Update, majd a TNT együt-
tes szórakoztatta a közön-
séget. A TNT két oszlopos 
tagja közül Dobrády Ákos 
idézte vissza a régi slágerek 
hangulatát. Azonban Zuber 
Krisztián nem tudott eljönni 
a koncertre. Inti egészség-
ügyi állapota miatt éppen 
kórházban van – tudtuk meg 
Dobrády Ákostól. 

A közel 900 férőhelyes 
sportcsarnok 21. századi, 
csúcstechnikával rendelkezik. 
Az épület pedig különleges 
dizájnt sugároz. A tágas par-
koló területe külső rendez-
vényekre és játékos sportok 
megszervezésére is alkalmas. 
A létesítmény a jövőben sok 
sporteseménynek és egyéb 
rendezvénynek ad majd ott-
hont, nem csak a városban 
élők örömére.

Varga Dorottya 
–Szeniczey Csaba
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Gyerekek avatták fel 
a sportcsarnokot



A limfóma világnapja alkalmából a 
Magyar Rákellenes Liga Hatvani 
Alapszervezete idén is biciklis fel-
vonulást szervezett a városban. A 
program résztvevői zöld pólóban 
tekertek végig Hatvanon, felhívva 
a figyelmet a betegségben érintet-
tekre.

A Limfóma Világnapja alkal-
mából a Magyar Rákellenes 
Liga Hatvani Alapszerve-

zete kerékpáros felvonulással hívta 
fel a figyelmet a nyirokrendszerből 
kiinduló daganatos betegségekben 
érintettekre. A biciklis túra tagjai a 
városháza előtt gyülekeztek, min-

denhol a zöld szín volt az uralkodó. 
A résztvevők azonos, figyelemfelhí-
vó pólókban érkeztek az eseményre, 
a kétkerekűeken pedig zöld szalagok 
lobogtak, ugyanis ez a szín jelképe-
zi a limfóma elleni küzdelmet. Az 
eseményen Szinyei András alpol-
gármester köszöntötte a kerékpáro-
sokat, majd a világnap fontosságáról 
is beszélt.

Rozványi Balázs, a Magyar Rák-
ellenes Liga elnöke elmondta: a 
limfóma egy rejtőzködő betegség, 
mivel nincs rá szűrés, a tünetei pedig 
sok más betegségre is utalhatnak. – 
Nagyon hétköznapi jelei vannak, 
mint például a duzzadt mandula, 

illetve az éjszakai izzadás és az indo-
kolatlan fogyás. A limfóma legálta-
lánosabb tünete diagnóziskor, a több 
mint 1 cm átmérőjű fájdalmatlan, 
duzzadt nyirokcsomó. A csomókat 
leggyakrabban a nyak, a hónalj és a 
lágyék területén veszik észre. Ezek a 

duzzanatok nem okoznak fájdalmat, 
vagy más tüneteket, de sok esetben 
gyorsan nőnek – emelte ki.

A limfóma világnapja alkalmából 
megrendezett biciklis túra felvonu-
lói közösen indultak útnak. Végig 
tekertek a városon, az autók mellett, 

a forgalomban a kerékpársávot hasz-
nálva. A Horváth Mihály út után 
a Hegyaljára fordultak, jókedvűen, 
integetve haladtak, a zöld szalagok 
pedig végig a bicikliken lobogtak je-
lezve a túra célját.

Rimán Alexandra
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Egy újabb tanév vette kez-
detét a Hatvani Közösségi 
Felsőoktatási Képzési Köz-
pontban. A tanévnyitón kö-
szöntőt mondott Horváth 
Richárd polgármester, az 
együttműködő egyetemek 
dékánjai, valamint dr. Arne 
Ziegenbein, a Robert Bosch 
Elektronika Kft. gazdasági 
ügyvezető igazgatója.

Szeptember elején tar-
tották meg a tanév-
nyitó ünnepséget a 

Hatvani Közösségi Felsőok-
tatási Képzési Központban. 
A programra többek között 
eljöttek az új, illetve a már 
több éve az intézménybe járó 
hallgatók és volt diákok is.

Horváth Richárd polgár-
mester köszöntőbeszédében 
elmondta, annak idején, mi-
kor elindult a központ, még 
nem tudták, mit tartogat a 
jövő. – Most, a hetedik tanév 
megnyitásakor már egyértel-
mű, hogy ez a képzési köz-
pont egy sikeres elképzelés 
volt. A Bosch, az iskolák és 
a város együttműködésének 
köszönhetően számos hall-
gató szerzett diplomát itt, 
Hatvanban – fogalmazott.

Dr. Arne Ziegenbein, a 
Robert Bosch Elektronika 
Kft. gazdasági ügyvezető 
igazgatója kiemelte, 12 diák 
kezdi meg idén tanulmá-
nyait a központban. – A 
Bosch gyár sikerének alapja 

a képzett munkaerő. Ez az 
intézmény pedig biztosítja, 
hogy egyre több szakem-
ber dolgozhasson nálunk. 
Jelenleg 102 munkatársunk 
van, akik a központ hallga-
tói voltak, vagy jelenleg is 
azok. A BME villamosmér-
nök képzésen 22 fő végzett 
diplomás mérnökként, akik 
már a high-tech gyárunkban 
dolgoznak. A BGE képzésen 
pedig 43 olyan munkatár-
sunk végzett, akik a digitális 
és automatizált folyamato-
kat támogatják a területen – 
részletezte.

A tanévnyitón dr. Csekő 
Katalin, a Budapesti Gaz-
dasági Egyetem Külkeres-
kedelmi Karának dékánja a 
kávéfilter feltalálásának és 
az arra épülő vállalkozás ki-
építésének történetét idézte 
fel, rámutatva, hogy az in-
nováció megkönnyíti és job-
bá teszi az emberek életét, 
akárcsak Melitta Bentz tette 

ötletével. – Nálunk mindig is 
az volt a cél, hogy az újdon-
ságokra nyitottan végezzük 
a munkánkat, és minél több 
olyan szakember kerüljön ki 
tőlünk, akik a fejlődést tűz-
ték ki célul. Olyan képzése-
ket nyújtunk, ahol a Melitta 
céghez szükséges tudást és 
készségeket tudják megsze-
rezni a hallgatók – mondta.

Dr. Charaf Hassan, a Bu-
dapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem 
dékánja hivatalosan is meg-
nyitotta a tanévet. Beszé-

dében hangsúlyozta: náluk 
komoly követelményeknek 
kell megfelelniük a diá-
koknak, nincs ez másképp 
Hatvanban sem. – Éppen 
ezért tiszteletreméltónak és 
emberfelettinek gondolom, 
amit az itt tanuló hallgatók 
tesznek. Munka és család 
mellett vállnak mérnökök-
ké. Miattuk sikeres a képzési 
központ – vélekedett.

A tanévnyitón Budzsáklia 
Adrián volt hallgató is fel-
szólalt, saját példáján mu-
tatva be a most kezdő hall-
gatónak, milyen sikereket 
érhetnek el az államvizsgát 
követően. – Gépmesterként 
dolgoztam, de mindig is sze-
rettem volna továbbtanulni, 
ám korábban nem volt erre 
lehetőségem. A képzési köz-
pont létrejöttekkor azonban 
megpróbálkoztam vele, így 
jelentkeztem a BME villa-
mosmérnöki karára. 2020-
ban államvizsgáztam, jelen-
leg pedig már projektvezető 
vagyok a Boschban. Nagyon 
sokat adott nekem ez a köz-
pont, mindenkinek azt kívá-
nom, találja meg itt számítá-
sait – fogalmazott.

A tanévnyitó Nagy Tímea 
Zsóka, a Hatvani Bajza Jó-
zsef Gimnázium diákjának 
szavalatával ért véget, Babits 
Mihály: Örökkék ég a felhők 
mögött című versét adta elő 
a közönségnek.

Csordás Judit

Biciklis felvonulással hívták fel 
a figyelmet a limfómára

Rezsicsökkentéshez 
adnak tanácsot
Energetikai tanácsadó irodát hoztak létre a polgármeste-
ri hivatalban. Az elmaradt tűzijáték árát, mintegy 800 ezer 
forintot fordítottak erre a célra, így november végéig felke-
reshetik az érintettek energiatakarékossági javaslatokért a 
szakembereket. Mindez díjmentesen vehető igénybe nem-
csak a hatvaniaknak számára.

Sokakat sodort nehéz 
helyzetbe a jelentős re-
zsi-áremelkedés. Éppen 

ezért energetikai tanácsadó 
irodát nyitottak a polgármes-
teri hivatalban. A szolgáltatás 
díjmentes, melyet nemcsak a 
hatvaniak vehetnek igénybe. 
Szeptember 5-től hétfőn-
ként és keddenként 16-18 
óra között, valamint csütör-
tökönként 16-19 óra között 
kereshetik fel az érintettek az 
irodát.

A szakemberek hasznos 
ötletekkel, megoldási javas-
latokkal látják el azokat, akik 
tanácstalanok hogyan lehet-
ne optimalizálni ingatlanjuk 
fenntartási költségeit. – Hogy 
csökkenteni lehessen a fűtési- 
és villamosenergia használa-
tát, próbáljuk felmérni milyen 
a hozzánk forduló ingatlanjá-
nak a kialakítása, a falszerke-

zete, a fűtésrendszere, milye-
nek a világítással kapcsolatos 
szokásai. Ezek alapján próbá-
lunk személyre szabott taná-
csot adni – mondta Horváth 
László műszaki ügyintéző. 
Hozzátette, aki energetikai 
korszerűsítést szeretne végez-
ni célszerű azt előre megter-
veznie lépésről-lépésre, hiszen 
ezzel is sokat lehet spórolni 
hosszútávon. Érdemes to-
vábbá odafigyelni arra, hogy 
mi van otthonunkban a fű-
tőtestek előtt, mennyire lóg 
rá a függöny azokra, mivel 
ezek nagyban tudják rontani 
a fűtés hatékonyságát. Ehhez 
hasonló ötleteket is tudnak 
adni azoknak, akik hozzájuk 
fordulnak. Az energetikai ta-
nácsadó iroda szolgáltatásait 
november végéig lehet igény-
be venni.

Varga Dorottya

Hatvanban idén is közösen 
emlékeztek a 2001. szept-
ember 11-i eseményekre. 
Pontban 14 óra 46 perckor 
megszólalt a hatvani tűzol-
tóság kolompja, hiszen kö-
zép-európai idő szerint eb-
ben a percben csapódott be 
az első eltérített repülőgép a 
New York-i világkereskedel-
mi központ tornyába.

A hatvani tűzoltóság 
előtt tartottak meg-
emlékezést, a hu-

szonegy évvel ezelőtti tragédia 
áldozatainak emléke előtt tisz-
telegtek. Ugyanis szeptember 
11-én csapódott be az első elté-
rített repülőgép a New York-i 
Világkereskedelmi Központ 
tornyába. A megemlékezők 
felsorakoztak az épületnél, a 
garázsajtókat kinyitották, és 
előreálltak a tűzoltóautókkal. 
A tűzoltók mellett a rendőr-
ség, a polgárőrök, valamint a 
hatvani önkormányzat nevé-
ben Horváth Richárd polgár-
mester képviseltették magukat 
az eseményen.

Pontban 14 óra 46 perckor 
megszólalt a tűzoltóság ko-
lompja, hiszen közép-európai 
idő szerint ebben a percben 
csapódott be az első eltérí-
tett repülőgép a New York-i 

Világkereskedelmi Központ 
tornyába. Országszerte ek-
kor emlékeznek a tűzoltók 
a terrortámadás áldozataira, 
köztük a New York-i tűzoltó 
bajtársaikra. – A támadás-
nak a világra is hatása volt, 
ez volt az a fordulópont, ami 
átalakította a közlekedést, és 
ez a nap emlékeztet minket, 
hogy nincs helye a világban a 
terrorizmusnak. A kéklámpá-
sok munkája minden esetben 
nagyon fontos, szeptember 

11. szomorú példája pedig 
megmutatja azt, hogy akár 
az életüket is áldozzák, hogy 
másokon segítsenek. Itt, Hat-
vanban is nagyon büszkék 
vagyunk a kéklámpásainkra – 
fejtette ki a polgármester.

2001. szeptember 11-én 
szenvedte el történelme leg-
nagyobb terrortámadását az 
Egyesült Államok: azon a 
napon terroristák eltérítettek 
négy repülőgépet, kettővel 
belerepültek a World Trade 

Center (WTC) ikertornyaiba, 
illetve eggyel az Amerikai Vé-
delmi Minisztérium épületé-
be. New York-ban a WTC-nél 
343 tűzoltó halt hősi halált. A 
hatvani emlékmű érdekessége, 
hogy a World Trade Center 
egyik acélszerkezetének da-
rabjából készült. Ilyen épület-
részeket a New York-i tűzol-
tók küldtek el több ország és 
város számára, hogy ezeken 
keresztül is emlékezhessenek 
társaikra. Csordás Judit

9/11 – a terrortámadás 
áldozatainak emléke 
előtt tisztelegtek

Megkezdte a szezont az uszoda

Elindult az idei tanév 
a felsőoktatási képzési központban

Az első iskolai napokban, illetve hetekben célszerű gyer-
mekeinkkel átbeszélni a legfontosabb közlekedési sza-
bályokat és együtt feleleveníteni, hogy milyen veszélyes 
szituációkra számíthatnak az iskolába vezető úton. A 
heves megyei rendőrök a gyermekek biztonsága érdeké-
ben az oktatás kezdeti és befejezési időszakában segítik 
a közlekedést.

A Heves megyei 
rendőrök idén 
szeptemberben is 

segítik a közlekedést az 
oktatási intézmények kör-
nyékén. Tomcsányi Andrea, 
rendőr őrnagy elmondta: 
a tanítási idő kezdetén és 
végén jelen vannak a for-
galmas gyalogos-átkelőhe-
lyeknél. – Az iskolakezdést 
követően megnövekedett a 
forgalom a város közútjain, 
ami nem csak a járműves 
forgalmat, hanem a gya-
logos közlekedést is érinti. 
Fontos, hogy járművezető-
ként biztonságos sebesség-
gel és úgy kell megközelíte-
ni a gyalogos-átkelőhelyet, 
hogy eleget tehessenek 
elsőbbségadási kötelezett-
ségüknek. A járművezetők 

fokozott figyelemmel és 
körültekintéssel közleked-
jenek az iskolák, óvodák 
és bölcsődék környékén. A 
gyalogosok átkelés során 
győződjenek meg mindig 
arról, hogy az elsőbbséget 
megkapták-e. A kijelölt 
gyalogos átkelőhely előtt, 
a kerékpárról le kell száll-
ni, és át kell tolni a zebrán, 
amennyiben nincs kerékpá-
ros átvezetés – emelete ki.

Ebben az időszakban 
nagy szerepe van a szülői 
példamutatásnak és a helyes 
közlekedésre nevelésnek, 
ugyanis a gyermekekben is 
tudatosítani kell, hogy az 
otthon és az iskola közöt-
ti útszakaszon hogyan kell 
szabályosan közlekedni.

Rimán Alexandra

Rendőrök segítenek 
az iskolák közelében

Megnyitott a Markovist Kálmán Városi Uszoda. A korábban 
felmerülő műszaki problémát sikerült elhárítani, így már 
zavartalanul használhatják a medencéket az úszni vágyók. 
A szokásos rend szerint fogadják a látogatókat.



Szabó Magda emlékkiállítás 
nyílt az Ady Endre Könyvtár 
gyermekkönyvtár részlegén. 
A tárlat az író gyermekiro-
dalmi műveit dolgozza fel, 
illetve az életét mutatja be.

Szabó Magda könyveivel 
ismerkedhetnek az Ady 
Endre Könyvtár látoga-

tói. A gyermekkönyvtár rész-
legen kialakított tárlat, az író 
életét és munkásságát mutatja 
be. Az emlékkiállítás Szabó 
Magda születésének 100. év-
fordulóján, 2017 szeptembe-
rében, szülővárosából, Debre-
cenből indult útnak. A tárlat 
a szerző gyermekirodalmi al-
kotásait dolgozza fel játékos, 
gyerekeknek szánt formában, 
tablók, tárgyak, bábok és filmek 
segítségével.

Vitayné Kepes Gabriella, a 
gyermekkönyvtár-vezetője el-
mondta: igyekeztek a kiállítás 
anyagát a legkisebbek számára 
is izgalmas módon előkészíteni, 
hogy az érdeklődő tanárok szá-
mára alternatív irodalomóra-
ként ajánlhassák a programot. 
– A tárlat tematikusan lett fel-
építve, melyben az író köteteit 
részletesen ismertetjük. Szabó 
Magda Abigél című műve ki-
emelt szerepet kapott, ugyanis a 

látogatók üzenetet is hagyhat-
nak Abigélnek – mondta.

Szabó Magda életművében 
kitüntetett helyet foglalnak el 
a gyermekek és fiatal olvasók 
számára írt ifjúsági regények. 
A szerző saját gyermekkorára 
visszaemlékező történetei is-
mertetik, hogy a szülői házban 
kitalált mesék, közös játékok 
gazdagították képzeletét. Az 
író életét prezentáló kiállítás 
október 9-ig látogatható, a 
könyvtár nyitvatartási idejében.

Rimán Alexandra
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Folyamatosan érkeznek az 
ebek a Kutyaszív Állatmentő 
Közhasznú Alapítvány men-
helyére, azonban az emberek 
egyre kevesebb kutyát fogad-
nak örökbe. Az alapítvány 
elnöke elmondta: teltházzal 
működnek és segítségre van 
szükségük, ezért önkéntes 
állatbarátok, illetve ideig-
lenes befogadó családok je-
lentkezését várják.

A Kutyaszív Állat-
mentő Közhasznú 
Alapítvány, 2009-

óta segít a bajbajutott álla-
tokon. Céljuk a gazdátlan, 
megunt, utcákon kóborló 
kutyák, macskák számának 
csökkentése, lehetőség sze-
rint megszüntetése és gaz-
dához való juttatása. Rudas 
Aranka, az alapítvány elnöke 
elmondta: napról napra ne-
hezebb helyzetben vannak, 
ugyanis az utcára dobott 
kutyák száma folyamato-
san növekszik, és ha nem 
lesz változás, be kell zárni 
a menhely kapuit az érkező 
ebek előtt. – Drasztikusan 
csökkent az örökbefogadá-
si kedv, ami nagyon rosszul 
érint minket. Jelenleg a 35 
férőhelyes menhelyünkön, 

60 kutyát látunk el. Az álla-
tokat rendszeresen, futtatjuk, 
etetjük, itatjuk és gondoz-
zuk. A kutyák rossz, elha-
nyagolt állapotban kerülnek 
hozzánk, rengetek a tenni-
való velük, annak érdekében, 
hogy egészségesek és ápoltak 
legyenek – mondta.

Az állatbarát kiemelte azt 
is, nagy öröm lenne a szá-
mukra, ha állatbarát önkén-
tesek támogatnák a munká-
jukat, és segítenék az állatok 
gondozását. – Szükségünk 
lenne olyan ideiglenes be-
fogadó családokra, akikhez 
elvihetjük a frissen beérke-
zett kutyákat. Az ebeket úgy 

adnánk át, hogy az orvosi 
vizsgálatokon már átestek és 
a költekező oltásokat meg-
kapták. Élelmet, kutyaházat 
is biztosítanánk, semmilyen 
anyagi terhet nem okoznánk 
a gazdának. A későbbiekben, 
amint csökken a menhely 
létszáma, azonnal elhoznánk 
a kutyát – részletezte.

Hozzátette: a kutyatartás 
számos pozitív hatással jár. A 
kutya puszta jelenléte is ké-
pes megmutatni, hogy meny-
nyit ér az önzetlen szeretet és 
ragaszkodás. Az ebek meg-
érintése során a testünkben 
elindul a boldogsághormon-
termelés. Továbbá a kutyával 

való foglalkozás a lelki egész-
ségünket is táplálja. 

A menhely weboldalán 
most is megtekinthetőek a 
gazdára váró ebek. Családot 
szeretne a nem rég érkezett 
2 év körüli nagytestű Barry, 
a 3 éves fekete puli kan Cuki, 
illetve az 1 év körüli kistestű 
keverék szuka Lukrécia is. A 
Kutyaszív Állatmentő Köz-
hasznú Alapítvány munkatár-
sai szeretnék az állatvédelmi 
kultúrát széles körben ter-
jeszteni, az állatok szeretetén 
alapuló állattartásnak a gya-
korlattá válását előmozdítani 
minden rendelkezésre álló 
eszközzel. Rimán Alexandra

Önkéntesek jelentkezését 
várja a Kutyaszív

Richter Gedeon áldozatos munkájáról is hallhattak elő-
adást a több mint 20 éve működő Németi Gábor Honisme-
reti Kör tagjai. Bartha László, a kör elnöke pedig a Titanic 
segítségére siető Kárpátia hajóján szolgáló magyar orvos-
ról emlékezett meg.  

Megtartotta szoká-
sos találkozóját 
a Németi Gábor 

Honismereti Kör Hatvanban. 
Az összejövetel vendége Les-
tyán Balázs alpolgármester 
volt, aki előadásában Richter 
Gedeon gyógyszerészről em-
lékezett meg. – Akkoriban a 
gyógyszerészet nem úgy volt, 
mint ma, hogy elvégzi valaki a 
középiskolát, leérettségizik és 
egyetemre jelentkezik. A kö-
zépiskola után gyakornoknak 
kellett lenni és utána lehetett 
jelentkezni. Akkoriban csak 
két év volt a gyógyszerésztu-
dományi egyetem – mondta.  
Lestyán Balázs – aki maga is 
gyógyszerész végzettséggel 
rendelkezik – ismertette a 150 
évvel ezelőtt született patikus 
életútját és áldozatos mun-
káját, majd a Hatvant érintő 
aktuális ügyekben fogadta a 
jelenlévők kérdéseit.

A honismereti kör elnöke 
elmondta, hogy rendszeresen 
szerveznek programokat a 
tagoknak. Sokat utaznak, és 
havonta egyszer összejönnek. 
Bartha László hozzátette, 
hogy az előadások anyagát 
úgy választják ki, hogy a tagok 
érdeklődési körének megfe-
leljen. – Előzetesen megadott 
program alapján dolgozunk. 
Mindig keresünk és találunk 
olyan jellegű témát, amely a 
tagság érdeklődési körével 
megegyezik– fogalmazott.

A honismereti kör elnöke 
ezúttal dr. Lengyel Árpá-
dot választotta előadásának 
témájául, aki a Kárpátia ha-
jóján teljesített szolgálatot, 
mint orvos. A Kárpátia volt 

az a hajó, amely a Titanic 
vészjelzéseit meghallotta, és 
a tragédia helyszínére sietett. 
– Amikor a vészjelzést vet-
ték a Kárpátián, akkor a ha-
jóskapitányt felébresztették, 
mert az éjszaka kellős közepe 
volt. Egy dörzsölt, 27 éves, 
gyakorlattal rendelkező kapi-
tány volt. Ő mindjárt tudta, 
hogy mi a helyzet. Először is 
a hajót meg kellett fordítani, 
mert pont ellenkező irányba 
tartott a Titanictól. És utána 
kiadta azokat a rendelkezése-
ket, amelyeket ilyenkor a leg-
sürgősebben meg kell hozni. 
Mindjárt a kazánok nagyobb 
fűtését rendelte el, nagyobb 
sebességre kapcsoltak. Meg-
kezdték az ételek és az italok 
készítését, minden mozdítha-
tó plédet és melegítőeszközt 
előkészítettek. A mentőfel-
szereléseket üzembe helyez-
ték, a szalonokat kiürítették, 
hogy a fogadott sebesülteknek 
legyen hely – emelte ki. Bart-
ha Zoltán hozzátette, hogy a 
szerencsének köszönhetően 
a Kárpátián szolgáló távírász 
munkaidején kívül is tovább 
dolgozott, és így hallotta meg 
a Titanic vészjelzését.

Szeniczey Csaba

A Titanic katasztrófája 
és Richter Gedeon is 
téma volt

Abigélnek üzenhetnek 
a gyermekkönyvtár látogatói

25 éves lett a Liszt Ferenc 
Vasutas Nyugdíjas Klub

A Daliban gyűltek össze a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas 
Klub tagjai, hogy megünnepeljék fennállásuk 25. évfordu-
lóját. Az ünnepséget színpadi produkciók színesítettek, így 
verseket és zenei előadásokat is hallhatott a közönség. To-
vábbá a helyszínen, szeptember 26-ig egy kiállítás is megte-
kinthető, amely a nyugdíjas klub tagjainak kézműves alkotá-
sit prezentálja.

Különleges alkalom-
ból gyűltek össze a 
Liszt Ferenc Vasutas 

Nyugdíjas Klub tagjai a Dali-
ban. A klub fennállásának 25. 
évfordulóját ünnepelték. Az 
1997-ben alakult közösség 

élete az elmúlt években sok 
változáson ment keresztül, de 
az alap szemléletmód a jelen-
ben is él: a klub színes prog-
ramokat és állandó társaságot 
biztosít a régi és új tagoknak 
egyaránt. Berkes Jánosné, a 

klub vezetője kiemelte: fon-
tosnak tartja, az aktív közös-
ségi életet, ezért a jövőben is 
számos izgalmas programon 
vehetnek részt az érdeklődők. 
– Legközelebb Szolnokra 
látogatunk és megtekintjük 
a vasúttörténeti múzeumot, 
illetve színházba is megyünk 
majd. Mindezek mellett a 
hatvani rendezvényeken is 
rendszeresen részt veszünk 
és hamarosan egy nagy talál-
kozó keretében köszöntjük a 
születésnaposokat is. Renge-

teg szórakoztató eseménnyel 
készülünk – részletezte.

A programon Horváth Ri-
chárd polgármester is köszön-
tötte a klub tagjait, beszédé-
ben méltatta a közösséget. 
– A klub tagjai nagyon sike-
resen tartják össze az egyesü-
letet, rendszeresen új terveket 
és célokat tűznek ki maguk 
elé, amelyeket mindig megva-
lósítanak. Kívánom, hogy sok 
együtt töltött boldog percet 
éljenek meg együtt és termé-
szetesen mindezt jó egészség-
ben tegyék – emelte ki.

A programon a klub alapító 
tagjai is részt vettek és felidéz-
ték az elmúlt évek legmegha-
tározóbb pillanatait, illetve a 
nehézségekről is beszéltek. A 
87 éves Pallag Attiláné, Ilonka 
néni például az egyik saját ver-
sét olvasta fel a tagoknak, me-
lyet a közösség életéről írt. Az 
ünnepséget számos színpadi 
produkció színesítette, fellép-
tek a klub tagjai, illetve ven-
dég előadók is szórakoztatták 
a közönséget. A Daliban egy 
kiállítás is nyílt, melynek ke-
retében a nyugdíjas klub tagjai 
által készített kézműves mun-
kákat tekinthetik meg az ér-
deklődők. A tárlat szeptember 
26-ig látogatható.

Rimán Alexandra

Most ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Hatvan 
Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete. 
Köszöntőkkel és közös ebéddel töltötték a jeles napot a 
Voke Liszt Ferenc Művelődési Házban. Visszaemlékeztek 
továbbá az elmúlt három évtized eseményeire is.

Fennállásának 30. év-
fordulóját ünnepel-
te a Hatvan Város és 

Környéke Mozgáskorláto-
zottainak Egyesülete. A je-

les eseményen részt vettek a 
szervezet tagjai, önkéntesek 
és mindazok, akik fontos ré-
szei voltak a csoportnak az 
évek során.

Az elnök elmondta az 
egyesület célja az, hogy a 
mozgáskorlátozott emberek 
érdekeit képviselje. Segítse 
őket ügyeik intézésében, il-
letve elősegítse a társadalom-
ba való visszailleszkedésüket, 
rehabilitációjukat. Emellett 
gyakran közös programokat 
is rendeznek. – Többnapos 
rehabilitációs gyógyüdülé-

seken szoktunk részt venni, 
emellett egynapos kirándulá-
sokat is szoktunk szervezni a 
tagjaink számára, látogatunk 
többek között színházat is. 
Amikor van rá lehetőségünk 
igyekszünk ilyen programok-
kal készülni, hiszen nagyon 
sokunk nem jutna el egyedül 
ilyen helyekre. Így viszont 
egymást segítve tudjuk meg-

oldani ezeket az utazásokat, 
amivel mindannyian sok 
élménnyel gazdagodunk – 
részletezte Oraveczné Liptai 
Magdolna a Hatvan Város és 
Környéke Mozgáskorlátozot-
tainak Egyesületének elnöke.

Az ünnepségen Horváth 
Richárd polgármester mon-
dott köszöntőt, melyben 
kifejtette miért fontos ez a 

szervezet. – Az egyesület dol-
gozói segítséget tudnak nyúj-
tani, tanácsot adni, akár még 
lelki támogatásra is képesek. 
Rendkívül fontos dolognak 
tartom, hogy akiknek szük-
sége van rá tud hova fordul-
ni – mondta. Ezt követően a 
polgármester ajándékkal ked-
veskedett, majd a jelenlévők 
együtt emlékeztek vissza az 
elmúlt három évtized törté-
néseire.

Varga Dorottya

30 éve segít a mozgáskorlátozottak egyesülete
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Hatvanból startolt el az idei 
Coop Rally, amelyen több 
mint nyolcvan versenyző 
vett részt. A teljesítendő 
útvonal Recsken és Eger-
szalókon keresztül vezetett. 
A versenyzőket útközben a 
Coop üzleteknél megoldan-
dó feladatok várták. A ti-
zenhat év alatt hagyomány-
nyá vált esemény célja, hogy 
felhívja a figyelmet az ország 
élelmiszeriparának értékeire 
és a hazai gyártók megtartá-
sára és erősítésére.

Tizenhatodszor startolt 
el a Coop Rally. Idén 
Hatvanból, a Lipóti 

Pékség gyárépületétől indult. 
Voltak olyan versenyzők, akik 
már többször is részt vet-
tek az eseményen, és akadtak 
olyanok, akik először álltak 
a startvonalhoz. A verseny-
zők mellett a rendezőkre is 
óriási teher hárult, hiszen ők 
feleltek a biztonságért – tud-
tuk meg Kovács Miklóstól, a 
versenyautókat biztosító Sixt 
Autókölcsönző munkatársától. 
– A mi részünk, a legnagyobb 
rész, hogy összegyűjtsük ezt 
a majdnem száz autót. A ver-
seny során pedig arra figye-
lünk, hogy ha bármi gond 
van, rögtön segítséget tudjunk 
nyújtani – mondta. Mielőtt a 
versenyzők a startvonalhoz 
álltak a rendőrség ellenőrizte, 

hogy a sofőrök biztonságos, 
közlekedésre alkalmas állapot-
ban jelentek-e meg, így min-
den pilótának kötelező volt 
belefújni az alkoholszondába.

Miközben a versenyzők ké-
szültek a startra, elkezdődött 

a nyitóünnepség a hatvani Li-
póti Pékség gyárépületében. 
Az eseményt Horváth Ri-
chárd polgármester nyitotta 
meg, majd a Coop Hungary 
Zrt. igazgatóságának elnö-
ke megköszönte Tóth József 

Péternek, a Lipóti Tóth és 
Társai Zrt. vezetőjének és 
tulajdonosának, hogy bizto-
sította az esemény startjának 
helyszínét. Majd ezt köve-
tően a Lipóti Tóth és Társai 
Zrt. tulajdonosa beszédében 

a vendégek között jelenlévő 
olimpikonokat példaképként 
említette. Kifejtette, hogy az 
élsportolók elszántsága és 
akaratereje az üzleti életben is 
fontos a célok megvalósulásá-
nak érdekében. Ignácz Balázs, 
a Heves Megyei Kormányhi-
vatal főispánja a versenyzők 
között lévő élelmiszeripari 
cégvezetőket arra kérte, hogy 
nézzenek szét Heves megyé-
ben, és lássák meg a térség üz-
leti lehetőségeit.

Az esemény fővédnöke Dr. 
Nagy István agrárminiszter 
volt, akit Nobilis Márton kép-
viselt. Az élelmiszeriparért és 
kereskedelempolitikáért fele-
lős államtitkár beszédében a 
kommunikáció fontosságáról 
és a hazai élelmiszeripar je-
lentőségéről beszélt. – A mai 
nap legfontosabb célja talán 
az, hogy együtt beszélges-
sünk, jól érezzük magunkat 

és a magyar élelmiszeriparnak 
és a magyar termékeknek jó 
reklámot biztosítsunk – fo-
galmazott.

Az ünnepi esemény után 
a vendégek megtekinthették 
a Lipóti Pékség gyáregysé-
gét termelés közben, majd az 
épület előtt megcsodálhatták 
a versenyautókat is. Hatvan 
polgármestere kiemelte, hogy 
a Coop Rally üzenete Hatvan 
életében is kiemelt jelentő-
séggel bír. – Ez pontosan arról 
szól, hogy a magyar mező-
gazdaságot, a magyar termé-
keket támogassuk. Mindazt, 
ami magyar és hazai. Erre 
hívják fel a figyelmet a Coop 
Rally szervezői is. A város 
életében is nagyon fontos 
ez, hiszen mi odafigyelünk 
arra, hogy helyi vállalkozókat 
foglalkoztassunk a projekt-
jeinknél, odafigyelünk, hogy 
az itt letelepült cégekkel a 
legjobb kapcsolatot ápoljuk, 
és a mikrovállalkozásoktól a 
legnagyobb multinacionális 
cégekig mindenki megtalálja 
a számítását Hatvanban – fej-
tette ki.

A Coop Rally versenyzői 
két napon keresztül verseng-
tek egymással azért, hogy 
közben Kelet-Magyarország 
tradicionális élelmiszergyár-
tóira és forgalmazóira felhív-
ják a figyelmet.

Szeniczey Csaba

Szeptember elején megállí-
tottak a rendőrök egy gépjár-
művet, melyet egy szerb férfi 
vezetett. A raktérben 26 sze-
mély tartózkodott, akik nem 
tudták igazolni az országban 
való jogszerű tartózkodásu-
kat. A járművezetővel szem-
ben eljárás indult.

A Pest Megyei Rend-
ő r - f ők a p i t á ny s á g 
munkatársai – a Ké-

szenléti Rendőrség Nemze-
ti Nyomozó Iroda Nemzeti 
Bűnözés Elleni Főosztály 
Szegedi Osztályának jelzése 
alapján – Hatvan belterüle-
tén szeptember 4-én 10 óra 
20 perc körül megállítottak 
egy magyar hatósági jelzésű 
járművet, melyet egy 33 éves 
szerb férfi vezetett. A sofőr a 
járműből kiugrott és elszaladt. 
A rendőrök forrónyomos ke-
resés eredményeként a szerb 

embercsempészt néhány perc-
cel később egy erdős területen 
elfogták.

A gépkocsi rakterében 26 
személy tartózkodott, akik 
szír állampolgárnak vallották 
magukat, továbbá nem tud-
ták igazolni az országban való 
jogszerű tartózkodásukat, így 
őket a hatályos magyar jog-
szabályok értelmében vissza-
kísérték az ideiglenes bizton-
sági határzárhoz.

A járművezetővel szemben 
– őrizetbe vétele mellett – a 
Heves Megyei Rendőr-főka-
pitányság Bűnügyi Osztálya 
embercsempészés bűntett 
elkövetésének gyanúja miatt 
eljárást indított.

Az embercsempészés bűn-
tett alapesetben egy évtől öt 
évig, minősített esetben akár 
öttől tizenöt évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő.

Varga Dorottya

Színek és formák kompo-
zíciójával találkozhat, aki 
ellátogat a Hatvani Galé-
riába, ugyanis megnyitott 
a 8AK+ társaság vándor-
kiállítása, melynek első ál-
lomása Hatvan. A tárlatot 
Cs. Tóth János művészet-
történész és Koppány At-
tila képzőművész nyitották 
meg. Az eseményt zongo-
rán kísérte Mezei Rita zon-
goraművész.

Kiállításmegnyitó ke-
retében bemutatták 
be a 8AK+ társaság 

alkotásait, akik interdiszcip-
lináris elvek szellemében al-
kotnak. Ez azt jelenti, hogy 
a művészek több tudomány-
terület által egy újfajta né-
zőpontú szemlélettel végzik 
egy adott téma vizsgálatát. A 
kiállításon absztrakt művek 
tekinthetők meg. – 2019-ben 
alakult ez a társulás, melyben 
a + jelzés azt jelöli, hogy min-
dig van meghívott alkotó a 
kiállítók tagjai között. Az ő 
felfogásuk az, hogy nem kö-
telező együtt tevékenykedni, 
de mindenki komoly művészi 
színvonalat képvisel. Akadé-
mikusok, Munkácsy-díjasok, 
tanárok, pedagógusok al-
kotnak itt, akik a felnövekvő 

nemzedék nevelői. Ez egy 
komoly, rangos társaság – 
mondta Cs. Tóth János mű-
vészettörténész.

A művészcsoport tag-
jai között találhatók festők, 
szobrászok, iparművészek és 
építészek. A galériába láto-
gatók formák és színek elren-
dezésével találkozhatnak. – A 
geometrikus absztrakt nem 
másolja a természetet, hanem 
kreatívan a művész agyából, 
lelkéből születő művek. Ezek 
nem jelentenek mást, mint 
önmagukat. Az első ilyen 
absztraktok így hirdették 
magukat, mely felszabadulás 
a korábbi művészeti stílusok 
alól. Másrészről ezek a színek 
és formák hordoznak érzel-
meket, sőt tulajdonképpen 
lehet ezekből asszociálni kor-
társ jelenségekre is. – foglalta 

össze Koppány Attila kép-
zőművész, a kiállítás kuráto-
ra. Hozzátette, az alkotások 
kompozíciójának érdemes 
átengednie magát a nézőnek. 
Nem a cselekményt és a fi-
gurát kellene keresni, hanem 
engedni, hogy a művek has-
sanak a befogadóra, melyek 
érzéseket próbálnak kiváltani.

Koppány Attila elmondta 
továbbá, hogy nehéz sza-
vakba önteni a képek mon-
danivalóját, annak kell be-
szélnie az alkotója helyett. 
Körforgás című festményéről 
megfogalmazta, hogy körök 
és négyzetek társulását mu-
tatja, amik egy kicsit az uni-
verzumról szólnak. Amikor 
környezetünkből kitekintünk 
a világűrbe, akkor voltakép-
pen a legjellemzőbb forma a 
gömb. A különböző égitestek 
és csillagok formája, ami nem 
feltétlenül tudatosul minden-
kiben. A kör nagyon fontos 
része létünknek, már az ókori 
görögök is elgondolkoztak 
ezen, Platón pedig megfogal-
mazta, hogy a legtökéletesebb 
forma a gömb és a kör. Ezen 
a képen különböző formáci-
ókban érintkeznek, ütköznek 
ezek a geometriai formák, 
amiknek a színe, formája, 
egymáshoz való pozíciója oly 
módon tud hangulatot, érzést 
közvetíteni, ahogy mondjuk 
egy zenekarban megszólal 
időnként egy fuvola, vagy be-
lép egy dobszóló.

Mivel a zene áll legkö-
zelebb ehhez a művészeti 
ághoz, ezért a kiállítás meg-
nyitóján Mezei Rita zongo-
rajátékát hallgathatták meg 
a jelenlévők. A tárlat szept-
ember 17-ig tekinthető meg 
a Hatvani Galériában, ezután 
Sárváron és Budapesten lesz 
látogatható.

Varga Dorottya

Érzéseket próbál 
kiváltani az absztrakt

Embercsempészt 
fogtak Hatvanban

Hatvanból startolt a Coop Rally

Fish! koncerttel zárt a Jam Garden
A Fish! zenekar ugráltatta meg a közönséget a Jam Garden 
utolsó buliján. A magukat popzenét is játszó metalzene-
karnak valló együttes Hatvanban búcsúztatta a nyarat, idén 
utoljára szabadtéren zenélve. A koncertnek helyet adó Jam 
Garden pedig velük zárta a szezont.

Búcsúztak a nyártól és 
szezont is zártak a Jam 
Gardenben. Sokan lá-

togattak el a Grassalkovich 
Művelődési Ház udvarára, 
hogy még utoljára bulizzanak 
egyet a street food ételek, hi-
deg italok és koncertek for-
gatagában. A kültéri színpad 
legutolsó fellépője a Fish! volt, 
előttük pedig két előzenekar 
szórakoztatta a közönséget.

Nagy Kriszti és Nagy 
Gyöngyvér, anya és lánya 
együtt érkeztek a koncertre, 
hogy közösen éljék áll a Fish! 
élményt. – Én még nem lát-
tam őket élőben sosem, de a 
család többi tagja már igen, 
ezt pótoltam most – mond-
ta Kriszti. – Igen, én már 
voltam koncertjükön, és na-
gyon jó volt – mondta lánya, 
Gyöngyvér. Kovács Kitti és 
Szabó Kitti pedig Jászberény-

ből érkeztek, hogy bulizzanak 
egy nagyot. – Nagyon szeret-
jük a Fish! zenekart. Voltunk 
már máskor is koncertjükön, 
nagy benyomást tettek ránk – 
mondták.

Már 2016-ban is találkoz-
hattak a Fish! zenekarral a 
rajongók, ugyanis akkor is a 
Jam Garden színpadán adtak 
koncertet. Most is alaposan 
megmozgatták a közönsé-
get. Kovács Krisztián énekes 
elmondta, mindig jól érzik 
magukat Hatvanban. Ki-
emelte, hogy ők is nyárzárás-

ra készülnek. – Ilyenkor már 
keserédes hangulatban szok-
tunk lenni, hogy vége a nyár-
nak, és nagyon jó, hogy most 
meghosszabbíthattuk, és itt 
felléptünk még szabadtéren – 
mondta. Zenéjükkel kapcso-
latban azt mondta, számukra 
is a fiatalkoruk meghosszab-
bítása, hogy ebben a zenekar-
ban játszanak. – Minket is és 
másokat is fiatalít a zene. A 
tapasztalatom az, hogy min-
dig lesz igény a rockzenére, a 
fiatalok körében is. a Legjobb, 
hogy nekik sem kell olyan 
szövegeket írni, amelyekkel 
megszólíthatjuk őket, így is 
tudnak azonosulni a zenénk-
kel, ami kortalan – vélekedett.

Idén nyáron színes és széles 
volt a paletta koncertek te-
kintetében a Jam Gardenben. 
Fellépett többek között a 
Paso, az Esti Kornél, a Roy 
és Ádám Trió, a Ricsárdgír, a 
Parno Graszt és a Bohemian 
Betyars is. Mindezek mellett 
koncertet adott a Lator Blues 
Band és a The Catzz, illetve a 
Hatvan City Hard Core idén 
is a szokásos zúzdát hozta el a 
művelődési ház udvarára. To-
vábbá nagy népszerűségnek 
örvendett a Treff is, ugyanis a 
zenekar a színpadon ünnepel-
te 50 éves fennállását. A Jam 
Gardenben csütörtökönként, 
a kertmoziban premierfilme-
ket láthattak az érdeklődők, 
illetve rendszeresen szer-
veztek gyermekeknek szóló 
programokat is. Fellépett a 
Kalapjakab zenekar is és az 
Apacuka is.

Csordás Judit
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Nem kellett csoda vagy 
sorsfordító esemény ah-
hoz, hogy Krizsán Zoltán 

a papi hivatást válassza, gyerekkori 
vágya volt, ami a középiskolai évek 
alatt csak tovább erősödött benne. 
Tatárszentgyörgyön nőtt fel, szülei-
vel és két testvérével, és habár vallá-
sos család voltak, senki sem fordult 
közülük Isten felé olyan erősen, 
mint Krizsán Zoltán. – Nem vol-
tunk bigottan vallásosak, de ami-
kor bejelentettem nekik, hogy pap 
leszek, nem lepődtek meg, egyér-
telmű volt számukra, hogy ez az én 
utam. Magam sem tudom pontosan 
hogyan, de a kecskeméti piarista 
gimnáziumban töltött éveim alatt 
már megerősödött bennem a vágy, 
hogy pap legyek – fogalmazott. Az 
iskolában és otthon, a faluban is 
sokat ministrált. – Minden fiatal 
keresi a példaképet, én akkoriban 
Simon Miklós atyában, a helyi plé-
bánosban találtam meg. Két lábon 
járó lexikon volt, emellett hat nyel-
ven beszélt, és egyszerűen minden-
hez értett. Felnéztem rá – mondta.

Érettségit követően véglegesítet-

te elhatározását, jelentkezett a Váci 
Egyházmegye szolgálatára, egy elő-
készítő évet követően Egerben volt, 
majd Esztergomban tanult. – Egy 
megingásom volt, a diakónusszen-
telést megelőzően. Kételkedtem 
magamban, hogy képes leszek-e 
arra, hogy embereknek segítsek, 
plébániákat vezessek. Aztán két 
mozzanat segítette döntésemet. Az 
egyik, hogy a kápolna csendjében a 
Biblia a Korintusiaknak írt II. le-
vélnél nyílt ki. Ebben Pál apostol 
is olyan helyzetbe került, hogy Is-
ten segítségére volt szüksége. „Elég 
neked az én kegyelmem.” Ez állt 
akkor előttem, amit végül jelmon-
datommá is választottam – részle-
tezte. A másik megerősítő pillanata 
pedig az volt, mikor hazament, és az 
akkori plébánosuk azt mondta neki, 
a hívekkel minden mise után imád-
koznak érte. Akkor értette meg, 
hogy szükség van rá. Így – habár 
utolsóként – de elküldte kérését a 
püspöknek, hogy diakónus szeretne 
lenni.

Egy évvel később, 2011. júni-
us 18-án szentelték pappá. Egy 

évet Cegléden volt káplán, majd 
2014-ig Újhatvanban, végül 
Salgótarjánban. 2016-tól lett 
plébános Karancslapujtőn. – Igazi 
kihívásnak bizonyult az ottani 
szolgálat, korábban egy plébános 
sem maradt ott sokáig. Tartottam 
a feladattól, de egészen az idei évig 
ott voltam. A palócság minden 
jellemvonása igaz volt az ott 
élőkre, nagyon makacsok, faltörő 
kos mentalitással. Meg kellett 
tanulni az ő gondolkodásmódjukat. 
Náluk inkább szociális problémák 
merültek fel, nem pedig hitéletiek. 
Az egyházközösségi bálra 
háromszázan is eljöttek, a kenyér-
szentelés ünnepére pedig szinte 
mindenki. Gyönyörűen ünnepeltek, 
mindig megadták a módját – fejtet-
te ki.

És habár mint mondta, beillesz-
kedett közéjük, a végére elfáradt. 
– Nagy kihívás volt ez a szolgálat, 
hiszen az első négy évben négy, 
majd az utolsó kettőben már nyolc 
falu plébánosa voltam. Sokrétű 
munka volt. Egy Google naptár-
ban vezettem, hogy hol, mikor 
kell lennem, adtam hozzáférést a 
kántornak és az akolitusnak is, így 
tudtuk csak számontartani a teen-
dőinket – közölte. Itt sok mindent 
elsajátított, megtanulta a könyvelést 
és a hivatalvezetést. Úgy döntött, új 

kihívás elé néz, így kérte áthelyezé-
sét. – Először úgy tudtam, máshová 
kerülök, de aztán felhívott a püspök 
úr, hogy nagyobb feladatot szán ne-
kem, és Hatvanba kell mennem, az 
óhatvani plébániára. Nagyon meg-
lepődtem, káplánként már voltam a 
városban, egy ekkora plébánia veze-
tése nagy megtiszteltetés számomra 
– fogalmazott.

Így augusztus elsejétől már Hat-
vanban teljesít szolgálatot Krizsán 
Zoltán atya. Mint mondta, öröm-
mel fogadták a hívek, már úgy érzi, 
sikerült beilleszkednie. A 3-as út 
zaját is kezdi megszokni, évekig a 
temető volt a szomszédja Karancs-
lapujtőn, a városi hangok még újak 
számára. Már a helyi edzőterembe 
is eljár, hogy formában tartsa magát, 
hiszen vallja, hogy az ép lélekhez ép 
test is kell. A súlyzósedzések pedig 
segítenek benne, hogy jól érezze 
magát bőrében. A sport mellett 
a zene is a hobbijai közé tartozik, 
orgonán játszik, emellett a komoly-
és a könnyűzenét is kedveli, követi 
a mai stílusokat, de sokszor hallgat 
Modern Talkingot is. És ha már 
sport, akkor Forma-1, Krizsán Zol-
tán atya a Magyar Nagydíjon is 
részt vett, és mindig követi az ese-
ményeket.

Krizsán Zoltán magát hagyo-
mányszerető és szabálykövető em-
bernek tartja, aki mégis mindig egy 
kicsit kilógott a sorból. A számos 
hobbi mellett a tanulás is közel áll 
hozzá, latin és angol nyelvben is 
jártas, habár, mint mondta, mivel 
már nem használja őket, halványul 
a tudása. Külföldi tapasztalata is 
van, Melbourne-ben volt helyette-
sítő pap rövid ideig. – Fantasztikus 
élmény volt számomra, szeretnék 
még visszamenni oda. Az ottani 
mentalitás sok mindenre megta-
nított. Ha ott megkérdezik, hogy 
vagy, azt válaszolják, tök jól. Gye-
rekkortól csapatmunkára tanítják 

az embereket. Persze a jóléti társa-
dalomra jellemző pazarlás is jelen 
van – mondta. – Egy magyar ház-
ban tartottam magyar nyelvű misé-
ket a főként ’56-ban kivándoroltak-
nak. A hitük kovácsolta őket össze, 
amiatt tartották meg magyarságu-
kat. A magyar azonban ott is ma-
gyar, a karácsonyi töltött káposzta, 
a szilveszteri kocsonya elmaradha-
tatlan, az élelmesebbek pálinkát is 
főznek. És hát mondhatni kicsi a 
világ, kijött egyszer oda egy televí-
zió forgatni, a riporter ismerősnek 
tűnt, kiderült, hogy nem sokkal 
előtte Karancslapűjtön találkoz-
tunk a húga esküvőjén. Illetve volt 
egy nagyon kedves pár, akik elme-
sélték nekem, hogy Hajdúdorogon 
laktak egymás melletti utcákban, 
de Melbourne-ben találkoztak elő-
ször, és szerettek egymásba. Sze-
rettem ott lenni velük, mai napig 
lelkitáplálékot nyújt az az időszak 
számomra – mondta.

Hatvanban számos terve van 
Krizsán Zoltánnak. Szeretne egy 
modern közösséget építeni. Élve-
zi, hogy van élet a városban, hogy 
a plébánián is sokan megfordulnak. 
Mint mondta, sok az idős hívő, 
akiknek igyekszik megfogadni ta-
nácsaikat, ám terve, hogy minél 
több fiatalt vonzzon be az egyház-
közösségbe. Reméli, ez sikerülni is 
fog, hiszen az évnyitókor meghir-
detett táskaszenteléskor is megtelt a 
templom. Szeretne az online térben 
jobban megjelenni, dokumentál-
ni az eseményeket, reméli, lesznek 
olyan fiatalok, akik fényképezéssel 
vagy videókészítéssel segítik majd 
munkáját. Krizsán Zoltán azt üzeni 
mindenkinek, hogy a templom aj-
taja nyitva áll, bátran keressék meg 
őt, hiszen pár hiedelemmel ellen-
tétben a pap is csak egy sima ember, 
aki vásárolni jár, és szeret emberek 
között lenni.

Csordás Judit

Krizsán Zoltán: 
mindig egy kicsit 
kilógtam a sorból
Szeretne az online térben is megjelenni, és egy modern közösséget építe-
ni Krizsán Zoltán, az óhatvani templom új plébánosa, aki szabadidejében 
súlyzósedzésket végez. Az atya az elmúlt évek alatt külföldön is teljesített szol-
gálatot, és korábban Újhatvanban volt káplán. A célja az, hogy minél több fia-
talt vonzzon a templomba.
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A szén-monoxid mérge-
zések, a kéménytüzek 
és a lakástüzek meg-

előzése. 
Az elmúlt években megnőtt 

és várhatóan tovább emelke-
dik azon háztartások száma, 
ahol szilárd tüzelőanyaggal 
(pld.: fa, szén, brikett, fűrész-
por) fűtenek, valamint nagyon 
sok háztartásban a használati 
melegvizet átfolyós rendszerű 
gázüzemű berendezéssel biz-
tosítják. Többek között ennek 
is következménye, hogy meg-
szaporodtak a tüzelő-, fűtő-
berendezésekkel kapcsolatos 
káresetek, CO mérgezések. A 
nem rendeltetésszerű hasz-
nálat következtében jelentős 
anyagi kárral, súlyos, esetleg 
halálos sérülésekkel járó lakás-
tüzek alakulhatnak ki - pedig 
ezek nagy része megelőzhető 
lenne.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
a fűtési szezon végével csök-
ken valamelyest, de nem szű-
nik meg teljesen a szén-mon-
oxid mérgezés kialakulásának 
veszélye. Az egész évben hasz-
nált gázüzemű átfolyós vízme-
legítők, bojlerek és az idősza-
kosan használt vegyestüzelésű 
fűtőberendezések karbantar-
tásának elmulasztása esetén a 
fűtési szezonon kívül is fennáll 
a szén-monoxid mérgezés ki-
alakulásának kockázata.

A szén-monoxiddal kapcso-
latos balesetek több mint fele 
a fürdőszobákban történik. 

Az okok között pedig a leve-
gő-utánpótlás hiánya szerepel 
az első helyen. A gázüzemű 
átfolyós vízmelegítők, vagy a 
bojlerek működése esetén egy 
teljesen zárt fürdőszobában 
percek alatt elhasználódik a 
rendelkezésre álló levegő. Az 
így keletkező vákuum hatására 
az égéstermékek visszaáramla-
nak a kéményből a készülékbe, 
majd a fürdőszobába.

A szén-monoxid vissza-
áramlást kiváltó okok lehetnek:

· a tüzelő, fűtő, és egyéb be-
rendezések helytelen haszná-
lata,

· nem kellően tömített ka-
zán, kályha, kandalló, füstcső,

· elszennyeződött „átfolyós” 
vízmelegítő,

· a karbantartás és ellenőrzés 
hiánya,

· a helyiségek nem megfele-
lő szellőztetése

· elhanyagolt, tisztítatlan 
égéstermék-elvezető (kémény).

Ha valamilyen hiba miatt 
mégis szén-monoxid kerül a 
légtérbe, azt a megfelelő esz-
közök érzékelni és jelezni 
tudják. A katasztrófavédelem 
szakemberei a fűtési szezon 
kezdete előtt vizsgálták a szén-
monoxid érzékelők alkal-
masságát és forgalmazását. A 
Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság közzétette – a laborató-
riumi tesztek alapján összeállí-
tott – a pozitív és negatív listát, 
melyeket az alábbi hivatkozá-

son olvashatóak:https://www.
katasztrofavedelem.hu/35945/
szen-monoxid-erzekelok

Amennyiben beszerezte a 
szén-monoxid érzékelőt, an-
nak használati utasítása sze-
rint Ön is meggyőződhet a 
készülék működőképességéről, 
az akkumulátor vagy elem ál-
lapotáról. A kimerült elem és 
az elhasználódott akkumulátor 
esetén is jelez a készülék, de 
annak jelzése eltér a tényleges 
riasztástól. Az elem illetve az 
elhasználódott készülék cseré-
je esetén a téves riasztás elke-
rülhető.

A kémények üzemeltetésé-
vel kapcsolatos veszélyek:

A kémények szabálytalan 
kivitelezése miatt

· égéstermék áramolhat 
vissza a lakótérbe, egyéb zárt 
terekbe,

· meghibásodhat a tüzelő-
fűtő berendezés.

Szilárd anyagok, kommunális 
hulladékok vagy olaj égetésekor

· korom, kátrány rakódhat le 
a kémény falára,

· leszűkülhet a kémény belső 
kerülete,

· magas hő hatására a korom, 
kátrány meg is gyulladhat,

· szennyezi a levegőt, amivel 
levegővédelmi rendelkezése-
ket is megsért!

Az előzőkből is látható, mi-
lyen nagy jelentősége van a 
tüzelő és fűtő berendezések és 
a kémények rendszeres ellen-
őrzésének. A fűtőeszköz kar-

bantartásához hívjanak szak-
embert, a kémény ellenőrzését, 
tisztítását pedig tegyék lehető-
vé a kéményseprők részére!

Szolgáltatótól függetlenül, 
a lakosság számára végzett 
kéményseprőipari tevékenység 
ingyenes!

A kéményseprő-ipari szerv 
megnevezése: BM OKF 
Gazdasági Ellátó Központ 
Kéményseprőipari Szerv

Heves Megyei Ellátási Cso-
port

címe: 3300 Eger, Klapka 
György út 11.

honlapjának elérési útvo-
nala: http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu

e-mai címe: kemenysepro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.
hu

személyes ügyintézés az 
Eger, Klapka út 11. szám 
alatti irodában lehetséges                                                                                                  
hétfőn 8:00 - 20:00 óráig

egyéb munkanapokon 8:00 
- 14:00 óráig

telefonos elérhetőség a 
BM OKF GEK által kezelt 
központi telefonszám: 1818,              
9-es majd 1-es menüpont          

Ha a kivizsgálás után nem 
ért egyet a megállapítással és 
panasszal kíván élni, a Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz fordulhat.

Az Igazgatóság címe: 3300 
Eger, Klapka út 11.  vagy  3301 
Eger, pf. 253.

e-mail címe: heves.
titkarsag@katved.gov.hu

A Heves Megyei Vízmű Zrt. öt megyében, 117 településen 
ezen belül Hatvani Üzemegysége 14 település ivóvízellátá-
sát, szennyvízelvezetését- és tisztítását biztosítja. 

A Heves Megyei Víz-
mű Zrt. szorosan 
együttműködik a te-

lepülések önkormányzataival. 
Az önkormányzati fejleszté-
sekkel összhangban készül-
nek el a terület víziközmű 
rendszereinek fejlesztései, 
rekonstrukciói, legyen szó 
sportlétesítmény, könyvtár, 

piac, óvoda – bölcsőde par-
koló vagy zöldterületi ren-
dezéséhez kapcsolódó háló-
zat rekonstrukcióról. Több 
új iparterülettel is bővült a 
térség, melyhez új vízellátó 
vezetékek kerültek megépí-
tésre. A megépült vízhálózat 
egyrészt az ipari létesítmé-
nyek és további új befekte-

tők vízkészletét, másrészt a 
körhálózat révén a lakosság 
biztonságos ivóvízellátását is 
biztosítja.

Az elmúlt években na-
gyobb hangsúlyt fektetünk 
stratégiai céllal az energiaha-
tékonyság növelése érdeké-
ben, ezt biztosító új szivattyú 
került beépítésre. A vízgép-
házaknál a nyomásfokozó 
szivattyúk és gépészeti sze-
relvények cseréjét végeztük 
el. Az energiahatékonysági 

pályázat keretében vízgép-
ház területére napelemeket, 
illetve új automatikai vezérlő 
szekrényt telepítettünk. 

A regionális vízellátó és 
elosztó hálózaton monitor-
ing rendszert építettünk ki, 
amellyel a hálózati vízvesz-
teséget tárjuk fel, továbbá a 
beérkezett adatokból a vízve-
zetékek állapota is figyelem-
mel kísérhető.

A szennyvízhálózaton a 
hibaelhárításokat és a meg-

előző hálózati karbantartási 
munkákat, valamint közte-
rületi átemelők takarítását 
tervszerűen végezzük. Ener-
getikai pályázat keretében 
2 db új energiahatékony, a 
szennyvíztisztításhoz nél-
külözhetetlen, légfúvó be-
rendezést telepítettünk. 
Az idei évben is hangsúlyt 
fektetünk a köztéri áteme-
lő szivattyúk felújítására és 
cseréjére, valamint a vissza-
térő szennyvízhálózati hibák 

javítására, hogy elkerüljük 
a dugulást. Környezeti és 
Energiahatékonysági Ope-
ratív Program keretében két 
új korszerű szennyvíztisztító 
telepet építettünk, amelyhez 
kapcsolódóan több átemelő, 
házibekötés és csatornaháló-
zat bélelése is megtörtént.

A beruházásoknak köszön-
hetően 2021-ben körülbelül 
1,5 millió kW órát takarítot-
tunk meg.

(X)

A gyöngyösi katasztrófavédelmi 
kirendeltség lakossági tájékozatatója
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Kérjük fogyasztóinkat, hogy 

– az üzemzavart és dugulást okozó – nedves törlőkendő, tampon, 
gumikesztyű, rongy – anyagokat a megfelelő hulladékedénybe gyűjtsék, 
semmiképpen se dobják a toalettbe!

– a darabos és szilárd hulladékok a szennyvízhálózatba jutva tönkre 
teszik a szivattyúkat és szennyvízátemelőket, üzemzavart, illetve lakott 
területen szennyvízkiöntést okoznak. Kérjük, hogy azokat a szemetes-
ben helyezzék el!

– környezetünk megóvása érdekében a veszélyes hulladékot – gyógy-
szerek, vegyszerek – a gyógyszertárban, hulladékudvarban helyezzék el. 

– az ételmaradékokat és zsiradékokat ne a szennyvízcsatornába önt-
sék, mivel a zsírok, olajok kemény szappanszerű lerakódást okoznak, 
amelyek szűkítik a csatornák keresztmetszetét, dugulást eredményez-
nek, valamint növelik a kártevők (rovarok, rágcsálók) megjelenésének 
valószínűségét.

Az ivóvíz közös kincs, vigyázzunk együtt környezetünkre!
Csatlakozz Te is hozzánk, legyél Te is Vízműves!

Aktuális állásajánlataink:
Ivóvízhálózat karbantartó
Szennyvízhálózat karbantartó, C kategóriás jogosítvánnyal
Villanyszerelő
Álláshirdetéseinket megtalálja weboldalunkon: https://hmvizmurt.

hu/cegunkrol/allashirdetesek/
Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük fény-

képes önéletrajzát küldje el a megpályázott pozíció megjelölésével a 
hr@hmvizmurt.hu e-mail címre.
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