
A gyermekek már birtok-
ba vehették azokat a fedett 
kerékpártárolókat, amiket 
a hatvaniak szavaztak meg 
az idei Közösségi Költség-
vetésben. A Szent István, a 
Kodály és az Ötös iskolánál 
már eső esetén is biztonság-
ban vannak a biciklik.

Folytatódik a Közösségi 
Költségvetés projekt-
jeinek megvalósítása. 

Nemrég több férőhelyes, fe-
dett, acél tartószerkezettel, biz-
tonsági üvegtetővel, valamint 
gumiszalagos acél kerékpártá-
maszokkal felszerelt biciklitá-
rolókat kapott három általános 
iskola Hatvanban. A Szent 
István Sportiskolai Általános 
Iskola, az 5. Számú Általános 
Iskola és a Hatvani Kodály 
Zoltán Értékközvetítő és Ké-
pességfejlesztő Általános isko-
la vezetői azt mondták: azért 
hasznos a beruházás, mert 
egyre több gyermek és pedagó-
gus választja ezt a közlekedési 
formát, ezért a kerékpártárolók 
fontos részei az iskoláknak. A 
biciklik vagy az elektromos rol-
lerek így biztonságban vannak 
akkor is, ha esik az eső.

Az intézményeknek nem 
kellett fizetni a beruházásért, 
ez a projekt ugyanis a Közössé-
gi Költségvetés része - mondta 
Lestyán Balázs alpolgármester, 

aki emlékeztetett: a 2022-es 
Közösségi Költségvetésre 100 
millió forintot különített el 
a város. Az ebből az összeg-
ből megvalósuló projekteket a 
hatvaniak választhatták ki. - A 
kilenc ötletből már ez a harma-
dik, ami elkészült. Átadtuk az 
okoszebrát a Kossuth iskolá-
nál, az okos padot, illetve most 
a három kerékpártárolót. Az 
utóbbi 14,5 millió forintba ke-
rült és darabonként 10 bicikli 
tárolására alkalmas - közölte az 
alpolgármester.

A megszavazott fejlesztése-
ket a közeljövőben folytatják, 
így például nemsokára elkezdik 
a Grund közösségi tér kialakí-
tását az újhatvani piacnál, egy 
újabb nyilvános illemhely te-
lepítését, valamint az ivókutak 
kiépítését is.

Rácz-Szénási Réka

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
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Fedett biciklitárolókat kapott 
három általános iskola

Indul az újabb Közösségi Költségvetés Hatvanban. Az első körben is-
mét projektötleteket várnak a hatvaniaktól október 24-e és november 
13-a között. A javaslatokat a következő hetekben a postaládákba eljut-
tatott projektlapon vagy a kozossegikoltsegvetes.hatvan.hu weboldalon 
lehet benyújtani. A korábbi Közösségi Költségvetésekből nyilvános il-
lemhely, okospad, kerékpáros tároló és LED-es zebra is megvalósult.

Ez már a harmadik alkalom 
lesz a városban, amikor a 
hatvaniak döntenek a Kö-

zösségi Költségvetés 100 millió 
forintos keretének felhasználásáról. 
Az akció első fordulójában ismét a 
hatvaniak mondhatják el ötleteiket, 
hogy milyen fejlesztésekre, szolgál-
tatásokra, programokra lenne szük-
ség a városban. Az összegyűjtött 

projektekre pedig tavasszal lehet 
majd szavazni.

- Hatvanban az elmúlt években 
gyakorlattá vált, hogy a hatvaniak 
nem csak a választásokkor mondhat-
ják el véleményüket a város fejlődésé-
ről, a fontos irányokról, hanem rend-
szeresen van erre lehetőségük. Ennek 
– a Hatvani Konzultáció mellett – az 
egyik sikeres formája a Közössé-

gi Költségvetés. Az összefogásra és 
a közös gondolkodásra továbbra is 
nagy szükségünk van. Közösségünk 
már többször bizonyította, hogy 
tagjai képesek egymás felé fordulni, 
együtt pedig nagy dolgokat tudunk 
megvalósítani – hangsúlyozta Hor-
váth Richárd polgármester.

Az első alkalommal öt, idén már 
kilenc projekt valósult meg a hatva-
niak ötletei nyomán. A javaslatokat 
október 24-e és november 13-a kö-
zött a kozossegikoltsegvetes.hatvan.
hu weboldalon vagy a postaládákba 
eljuttatott projektlapon lehet meg-
tenni. Utóbbit a Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatára adhatják le a 
hatvaniak. A projektötleteknek bele 
kell férnie a közösségi költségvetés 
keretösszegébe, az önkormányzat 
hatáskörébe kell, hogy tartozzanak, 
és meg kell felelniük a hatályos jog-
szabályoknak, rendeleteknek.

Szűcs Péter

Közösségi Költségvetés: a hatvaniak 
javasolhatnak fejlesztéseket



A város legszebb konyha-
kertjeit és legvirágosabb 
portáit díjazták. A „Tiszta 
virágos Hatvanért” és „A 
legszebb konyhakertek” pá-
lyázatokkal a virágosításra és 
a zöldség- és gyümölcster-
mesztésre ösztönzi a kerttu-
lajdonosokat az önkormány-
zat. 

Hatvan Város Ön-
kormányzata idén 
is meghirdette a 

karcagi Első Magyar Kert 
Szövetkezettel közösen a „A 
legszebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb kony-
hakertjei, valamint a „Tiszta, 
virágos Hatvanért” versenyeit.

Horváth Richárd polgár-
mester a díjátadó ünnepsé-
gen elmondta, a város képe 
rendezett, mert nagy gondot 
fordítanak arra, hogy szépek, 
virágosak legyenek a közte-
rületek és a zöldfelületek a 
településen. Kiemelte, hogy 
ehhez hozzájárulnak a kertek, 
a társasházak tulajdonosai és 
az intézmények egyaránt. – 
Ezek a porták nem maguktól 
lesznek ilyenek. Mindig van, 
aki veszi a fáradságot, és gon-
dozza, szépíti a portáját. Ren-
geteg munka van ebben, de 

ennek megvan a gyümölcse is 
– fogalmazott a polgármester.

Több kategóriában lehetett 
nevezni a „A legszebb kony-
hakertek” versenyre. Mini kert 
kategóriában Pálné Kovács 
Zsuzsanna, normál kert kate-
góriában Imre Jenőné, balkon 
kategóriában Horváth Mária, 
közösségi kert kategóriában 
a Hatvani Vörösmarty Téri 
Óvoda nyerte el az első helye-
zést.  Zártkert kategóriában a 
legjobb értékelést pedig Ma-
yer Zoltán kapta, aki egy 3000 
nm2-es kertet művel. Úgy 
fogalmazott, az aszály az ő 
kertjét is érintette, de minden 
megterem benne, amire szük-
ség van egy háznál. – Szőlő, 
alma, cseresznye, szilva, őszi- 
és sárgabarack. Zöldségfélék 
közül pedig paprika, paradi-
csom és tökfélék. Az esővíz-
ből csináltam egy csaprend-
szert, ezzel öntöztem nyáron 
– részletezte.

Átadták továbbá a „Tiszta, 
virágos Hatvanért” kitünte-
téseket is. Lakóház kategó-
riában Melykó József Jenő, 
többlakásos lakóépület kate-
góriában a Pázsit utca 23-25., 
legvirágosabb erkély kategó-
riában Hegedűs Miklósné, 
legvirágosabb hatvani intéz-

mény kategóriában pedig a 
Hatvani Varázskapu Óvoda 
bizonyult a legjobbnak. – Az 
óvodában a környezettudatos 
nevelés nagy hangsúlyt kap. A 
pedagógiai programunkban a 
környezet megszerettetése az 
egyik terület, ezért a gyereke-
ket is bevonjuk az óvoda ud-
varának szépítésébe. A tavaszi 
virágosításra még a szülőket is 
meghívjuk – mondta az intéz-
ményvezető.

A pályázat célja idén is az 
volt, hogy a lakosságot ösztö-
nözzék a virágosításra, a zöld-
ség-és gyümölcstermesztésre.

Varga Dorottya
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Újrarendezték és kibővítették 
a Széchenyi Zsigmond Kár-
pát-medencei Magyar Va-
dászati Múzeum kiállítását. 
Egy új emlékszobát alakítot-
tak ki, ahol az intézmény név-
adójának személyes tárgyait 
is megnézhetik a látogatók.

Széchenyi Zsigmond má-
sodik feleségének, a ta-
valy elhunyt Hertelendy 

Margitnak a hagyatékából 
rendeztek be emlékszobát a 
vadászati múzeumban. – A 
személyes holmikat, fényké-
peket, trófeákat, bútorokat 
átszállítottuk a múzeumba. 
Úgyhogy, ez most már nem 

csak egy vadászati tárlat, ha-
nem az író szobáját is bemuta-
tó kiállítás – mondta el Brick 
Eszter, az özvegy lánya. - Szé-
chenyi Zsigmond a vadászíró-
ság leghitelesebb képviselője, 
aki önálló műfajt teremtett 
a vadászirodalomban – erre 
már a miniszterelnök-helyet-
tes hívta fel a figyelmet a ki-
állítás megnyitóján. Semjén 
Zsolt azt mondta: Széchenyi 
Zsigmond ösztönösen, az ő 
szuverenitásából következően 
távolságot tartott a napi poli-
tika világától. Nincs rajta máz, 
így őrizhette meg objektív lá-
tásmódját – fogalmazott. 

Szeniczey Csaba

Energia- és környezettudatosságról tartottak előadást a 
WWF munkatársai a könyvtárban. Céljuk az önkormány-
zattal közösen Hatvan környezetvédelmi akciótervét ösz-
szeállítani, melyhez a lakosság segítségét kérik.

Különleges projekt 
miatt érkeztek a vá-
rosba a WWF szak-

értői, ugyanis Hatvan Város 
Önkormányzatával közösen 
szeretnék megalkotni Hat-
van fenntartható energia- 
és klímaakciótervét. – A 
környezettudatosság és az 
energiatakarékosság kiala-
kítása egy élethosszig tartó 
folyamat. Fontos, hogy az 
emberek tudják, hogy min-
den tevékenységük számít, 

ami hatással van a klímára, 
környezetünkre és a he-
lyi élettérre. Tisztában kell 
lennünk azzal, hogy milyen 
tettünkkel mit okozunk és 
milyen módon tudunk ezen 
alakítani. Együtt lehet vál-
toztatni – mondta Csontos 
Csaba, a WWF Magyaror-
szág projektvezetője. 

Az stratégiai dokumen-
tum összeállításában ezért a 
lakosság segítségét is kérik. 
Egy kérdőívvel mérik fel a 

település jelenlegi energe-
tikai helyzetét. Ez alapján 
állítják majd össze az ak-
ciótervet, amely megoldási 
javaslatokat nyújt majd az 
energiafelhasználás mérsék-
léséhez, és a káros klímaha-
tások elleni védekezéshez. 

A projektvezető hangsú-
lyozta, hogy Hatvan már 
kézzelfogható eredményeket 
is elért az idén szeptember-
ben létrehozott Energetikai 
Tanácsadó Iroda segítségé-
vel. Ezt pedig -mint mondta 
- azt mutatja, hogy a város jó 
úton halad az energiaválság 
kezelésében.

Varga Dorottya

Díjazták a legszebb kerteket, 
épületeket és intézményeket

Hatvan Város Önkormányzat képviselő-testülete 
„A tiszta virágos Hatvanért” versenyben 
résztvevőket az alábbiak szerint díjazta:

Lakóház kategória:
I. helyezett: Melykó József Dezső
II. helyezett: Schlőgl Lászlóné
III. helyezett: Pisák Tibor Dezsőné

Többlakásos lakóépület kategória:
I. helyezett: Hatvan, Pázsit utca 23–25. számú 
társasház
II. helyezett: Hatvan, Gódor Kálmán utca 14.
III. helyezett: Hatvan, Grassalkovich 3/B számú 
társasház

Legvirágosabb erkély kategória:
I. helyezett: Hegedűs Miklósné
II. helyezett: Györkis Istvánné
III. helyezett: Pintér Istvánné

Legvirágosabb hatvani intézmény 
kategória:
I. helyezett: Hatvani Varázskapu 
Óvoda
II. helyezett: Hatvani Kodály Zoltán 
Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskola
III. helyezett: Hatvani Százszorszép 
Óvoda

Hatvan Város Önkormányzat 
képviselő-testülete „A legszebb konyhakertek” 
helyi kertművelő versenyben 
résztvevőket az alábbiak szerint díjazta:

Mini kert kategória:
I. helyezett: Pálné Kovács Zsuzsanna
II. helyezett: Pikács Zoltán Frigyesné
III. helyezett: Csordás Erzsébet

Normál kert kategória:
I. helyezett: Imre Jenőné
II. helyezett: Túri Zsoltné
III. helyezett: Balog Sándorné

Balkon kategória:
I. helyezett: Horváth Mária

Zártkert kategória:
I. helyezett: Mayer Zoltán
II. helyezett: Jánka István és neje
III. helyezett: Fazekas Mihály és neje

Közösségi kert kategória:
I. helyezett: Hatvani Vörösmarty Téri 
Óvoda
II. helyezett: Hatvani Százszorszép Óvoda
III. helyezett: Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola

Környezettudatosság 
a katolikus iskolában
E-Qkát telepítettek az Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskolába. A hulladéktárolóba használt sütőolajat gyűjthetnek 
a gyerekek. Erre a célra névre szóló kannát is kaptak az isko-
lások, és QR-kód segítségével egy telefonos applikációban 
nyomon követhetik az összegyűjtött olaj mennyiségét.

Speciális hulladéktároló 
érkezett az Újhatvani 
Római Katolikus Ál-

talános Iskolába. Az úgy-
nevezett e-Qkába használt 
sütőolajat lehet gyűjteni. Az 
iskolában figyelmet fordíta-
nak a környezettudatos ne-
velésre. – Nagyon fontosnak 
tartjuk azt, hogy felhívjuk a 
diákjaink figyelmét a terem-
tés védelemre, az Isten által 
teremtett világ értékességére 
és mennyire fontos, hogy ők 
is a gyakorlatban védjék a ter-
mészetet. Nagyon sok iskolai 
program kapcsolódott ehhez a 

témakörhöz. Nagyon örülünk, 
hogy ma az iskolában átadásra 
kerül az e-Qka és bekapcso-
lódhat az intézményünk ebbe 
a programba. A gyerekek kör-
nyezettudatosságra való neve-
lésében ez egy fontos lépés – 
részletezte Pozsár Andrea, az 
intézmény igazgatója.

A gyerekek már várták a 
különleges hulladéktárolót és 
tudtak ennek fontosságáról 
is. – Az e-Qka egy használt 
sütőolaj gyűjtő rendszer, ami 
segít megvédeni a környezetet, 
mert amikor használt sütőolaj 
kerül a környezetbe, akkor ká-

ros hatással van arra – mondta 
Seres Borbála. Kovács Petra 
hozzátette: nem jó, ha az olaj 
csatornába vagy kukába kerül. 
Amikor csatornába kerül a 
csövek falán megtapadhat és 
eldugíthatja. Kukába se szabad 
tenni, mert nehezen lebomló 
szemétnek minősül. A leg-
rosszabb pedig, amikor élővíz-
be kerül, mert akkor a víz fel-
színén úszva elzárja az oxigént 
az abban élő állatok elől. 

Azok a gyerekek, akik re-
gisztráltak, névre szóló kannát 
kaptak, melyen egy QR-kód 
is található. Így egy telefonos 
alkalmazáson nyomon tudják 
követni az összegyűjtött olaj 
mennyiségét. – Ez a szemét-
gyűjtő gyakorlatilag egy intel-
ligens megoldás, távfelülettel 
működik a kuka üzemeltetése. 
Központilag látjuk a tároló 
telítettségét, az akkumulátor 
töltöttségét és azt, hogy mi-
kor lehet elszállítani a meg-
telt olajat a telephelyre, ahol 
előkezelésre, majd a haszno-
sítóhoz kerül – foglalta össze 
Füles Károly, a HSO Trade 
ügyvezető igazgatója.

Az e-Qkában összegyűjtött 
használt sütőolajat az erre a 
célra épült finomítóba viszik, 
ahol ezt az anyagot újrahasz-
nosítva biodízelt készítenek.

Varga Dorottya

Ünnepi műsorral és koszo-
rúzással emlékezett a város 
a nemzeti gyásznapon az 
1949. október hatodikai ese-
ményekre. Lestyán Balázs 
alpolgármester emlékezte-
tett: a hitünkért és szabad-
ságunkért bármikor készek 
vagyunk harcolni.

A hatvani belvárosi te-
metőben zászlóőrök 
és diákok sorakoztak 

az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc emlékművénél, 
az aradi vértanúk tiszteleté-
re rendezett városi ünnepség 
előtt. Az eseményen a Hat-
vani Kodály Zoltán Érték-
közvetítő és Képességfejlesz-
tő Általános Iskola tanulói 
mutatták be az „Ember, Hit-
tel hiszek tebenned” – című 
műsorukat. A rendezvényen 
Lestyán Balázs, alpolgármes-
ter tartott megemlékezést, aki 
ünnepi beszédében azt mond-
ta: ilyenkor a 13 aradi vértanú, 
a bátorság példaképei előtt 
hajtunk fejet.

Az alpolgármester úgy 
fogalmazott: e hősök azon-
ban számunkra azokat a tí-

zezreket, vagy százezreket 
szimbolizálják, kik fegyvert 
ragadtak a szabadság nemes 
eszméje érdekében és ennek 
oltárán hajlandóak voltak 
kockáztatni akár tulajdon 
életüket is.

A történelem során a hat-
vaniak is rendszeresen kiálltak 
a hitükért és szabadságukért 
– emlékeztetett, majd hang-

súlyozta: a szomszédunkban 
dúló háborúban résztvevők 
is ugyanezért a szabadságért 
harcolnak.

Lestyán Balázs azt mond-
ta: nemzeti értékeink, hi-
tünk és történelmünk miatt 
fordulunk őszinte együttér-
zéssel a szomszédunkban 
honvédő háborút vívó uk-
rán családapák, gyermeküket 

mentő anyák és nagyszülők 
felé, kik ugyanezen nemzeti 
szabadság megóvása érdeké-
ben harcolnak hónapok óta.

A rendezvény végén a pár-
tok, az állami intézmények és 
a civil szervezetek képviselői 
megkoszorúzták az 1848/49-
es forradalom és szabadság-
harc emlékművét.

Szeniczey Csaba

Az aradi vértanúk: 
a bátorság példaképei

Energia- és klíma 
akciótervet készít Hatvan

Megújult a vadászati múzeum állandó kiállítása 

Kényelmesebben és gyorsabban lehet eljutni ezentúl 
vasúton Hatvanból Budapestre. Decembertől ugyanis 
az óránként járó IC-k megállnak majd Hatvanban, és 
Gyöngyös irányába is elindul az egész napos, óránkénti 
InterRégió szolgáltatás.

Megállnak az In-
tercity vona-
tok Hatvanban 

decembertől, és új Mátra 
InterRégió vonatok szállít-
ják az utasokat Gyöngyös-
re. A menetidő 7 perccel 
rövidebb, vagyis amíg eddig 
csaknem egy óráig tartott 
az út Hatvanból Buda-
pestre, mostantól akár már 
44 perc alatt odaérhetnek 
a fővárosba az utasok. Az 
IC vonatok óránként állnak 
meg a hatvani vasútállomá-
son – tájékoztatott Horváth 
Zsolt, az InterCity Vonato-
kat Hatvanba mozgalom 
koordinátora. Hozzátette, 
ezeket majd átszállás nél-
kül lehet igénybe venni. A 
gyöngyösi InterRégió vo-
natokkal a Mátra kapuja 
óránként lesz elérhető.

A beruházás, amelynek 
része a Hatvan-Budapest 
vasútvonal fejlesztése, 160 
milliárd forintból valósult 
meg. A hatvani fejlesztéshez 
a civilek is hozzájárultak.

A hatvani önkormány-
zat is támogatta a civilek 
munkáját – hangsúlyozta 
a polgármester. Horváth 
Richárd nagy sikerként ér-
tékelte a hatvani vasútvo-
nal fejlesztését. – Sok levél 
született, írtunk a vasút 
vezetőjének, az aktuális ál-
lamtitkárnak, a Közleke-
déstudományi Intézetnek 
adtunk át szükséges doku-
mentumokat. Mindenhol 
megpróbáltuk elérni azt, 
hogy az InterCity vonatok 
megálljanak Hatvanban. 
Ugyanakkor nagyon fon-
tos az, hogy ebben a folya-
matban a civilek is jelentős 
részt vállaltak, hiszen létre-
jött egy közösség, akiknek 
az volt a céljuk, hogy ezek 
a vonatok megálljanak a vá-
rosban – mondta.

Az IC vonatok Hatvan-
ban várhatóan decembertől 
állnak meg, és a tervek sze-
rint pótjegyre ezen a szaka-
szon nem lesz szükség.

Varga Dorottya

Ezentúl Hatvanban is 
megállnak az IC vonatok
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Meglepetés várta a vásár-
lókat Hatvan legnagyobb 
bevásárlóközpontjában. 
A Polifónia Vegyeskar 
egy úgynevezett flashmob 
koncerttel kedveskedett a 
vevőknek október elsején, 
a zene világnapja alkalmá-
ból. Regős Zsolt, a kórus 
vezetője kiemelte: minden 
művész feladata, hogy a 
bizonytalan időkben is 
közvetítsék a kultúra érté-
keit.

A vásárlók megszok-
hatták, hogy egy át-
lagos szombat dél-

előttön semmilyen különös 
dolog nem történik Hatvan 
legnagyobb bevásárlóköz-
pontjában. Október elsején 
azonban, a zene világnapján 
máshogy alakultak a dolgok. 
Először csak néhány, vásár-
lónak álcázott énekes kez-
dett dudorászni félhangosan. 
Pár pillanat múlva pedig egy 
egész kórus dalra fakadt. A 
meglepett vásárlók érdeklő-
déssel figyelték a rögtönzött 
minikoncertet. Volt, aki a 
telefonjával rögzítette a szo-
katlan eseményt, és közben 
még táncra is perdült.

A spontán előadással a 
zene világnapjára szerették 
volna felhívni a figyelmet 
– tudtuk meg a Polifónia 
Vegyeskar karnagyától. Re-
gős Zsolt hozzátette, hogy 
a kórusnak is különleges él-
mény volt a színpad helyett 

egy bevásárlóközpontban 
fellépni. – Sokkal könnyebb, 
kötetlenebb élmény ez ne-
künk is. A kórustagok is 
lazábbak, és látják a közön-
ség azonnali reakcióját, ami 
további lendületet ad nekik. 
Szerintem mindenképpen 

könnyebb egy ilyet megol-
dani, mint egy szoros kon-
certet – mondta. A karnagy 
kiemelte, a világra jellemző 
bizonytalan időkben még 
fontosabb az emberek szó-
rakoztatása. – Nekünk, ze-
nészeknek, művészeknek az 
a célunk és feladatunk, hogy 
az ilyen nehéz időkben is 
emeljük a közönség hangu-
latát – mondta. Regős Zsolt 
hozzátette: nyáron sok fellé-
pésük volt, ezért a következő 
időszak a pihenésé, a próbák 
ugyanakkor folytatódnak, 
mert nagy várakozással ké-
szülnek a karácsonyi előadá-
sokra.

Szeniczey Csaba

Meglepetés a bevásárlóközpontban
Vaka István idén is képvi-
selte Hatvant a 15. Nemzeti 
vágtán. A lovas már tizen-
negyedik alkalommal indult 
el a megmérettetésen. A he-
tedik előfutamban szerepelt 
Tenkes nevű lovával, azon-
ban a középdöntőbe nem si-
került bejutniuk.

Idén is ott lobogott Hat-
van zászlaja a 15. Nem-
zeti Vágtán Budapesten 

a Hősök terén, ugyanis Vaka 
István ismét bejutott az or-
szágos lovasverenyre. A hat-
vani sportoló augusztus kö-
zepén második helyezést ért 
el a Nemzeti Vágta borsodi 
előfutamán, így már 14. alka-

lommal képviselhette a várost 
az országos megmérettetésen.

Tenkessel másfél hónapjuk 
volt a felkészülésre, ami sé-
rülésmentesen zajlott, a min-
dennapos edzést jól viselte 
lova. A 7. előfutamon indult 
Vaka István, ahol 1,2 másod-
percen múlt a továbbjutás. 
– Bíztam benne, hogy a jubi-
leumi vágta alkalmával sikerül 
bekerülnünk a középdöntő-
be, de ez sajnos nem sikerült. 
Azonban örülök annak, hogy 
idén is képviselhettem Hat-
vant a versenyen. Jövőre ismét 
szeretnék részt venni a meg-
mérettetésen – mondta Vaka 
István.

Varga Dorottya

A szenior örömtánc mozgalom a 
Kossuth téren adott elő egy flashmo-
bot a betegség világnapja alkalmából.

A Kossuth téren gyűltek össze 
a Szenior Örömtánc mozga-
lom tagjai, hogy tánccal hív-

ják fel a figyelmet az Alzheimer-kórra 
és annak megelőzésének fontosságá-
ra a betegség világnapja alkalmából. 
Legújabb kutatások szerint ez a moz-
gásforma eredményesen késlelteti a 
demencia és az Alzheimer-kór kiala-
kulását. – Ez a mozgásforma komp-

lex agyi tevékenységet kíván. Vannak 
koreográfiák, amiket megtanulunk, 
ezeket adjuk elő. Amikor táncolunk 
előre kell gondolkoznunk, tudnunk 
kell, hogy mi lesz a következő lépés. 
Ez nagyon jól beindítja azokat az 
agyi területeket, amiket esetleg már 
nem használunk az idősödés során 
– mondta Zsitvai Katalin a Szenior 
Örömtánc oktatója. 

Az eseményen több településről 
vettek részt, ahol rövid koreográfiákat 
tanultak meg a résztvevők, majd eze-
ket adták elő zenére. Ugyan az időjárás 

nem volt kedvező, de ez sem szegte 
kedvüket. Miután eleredt az eső, a mű-
velődési házban folytatták a táncot.

A Szenior Örömtáncot kimon-
dottan az idősebb korosztálynak fej-
lesztette ki egy német táncpedagógus 
több mint 40 évvel ezelőtt. A kö-
zösségi mozgásforma Európa-szerte 
elterjedt, Magyarországon megkö-
zelítőleg 10 éve működik. Kizárólag 
nemzetközi előírásoknak megfelelően 
képzett oktatók tartják a foglalkozá-
sokat mára már több mint 200 tele-
pülésen. Varga Dorottya

Budapesti kirándulásra vitte 
a diákokat a roma önkormányzat
Budapesten várost néztek, 
ellátogattak a Terror Háza 
Múzeumba, majd egy közös 
ebédet követően a Fővárosi 
Állat- és Növénykertet is 
megnézték azok a roma és 
nem roma hátrányos helyze-
tű gyerekek, akiket a hatvani 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat vitt el kirándulni.

A hatvani Roma Nem-
zetiségi Önkormány-
zat egy nyertes pá-

lyázat segítségével, valamint 
önerőből valósították meg az 
utazást, amelynek keretében 
több mint harminc roma és 
nem roma hátrányos helyzetű 
gyereket vittek el Budapest-
re. – Évek óta szerettük volna 
kirándulni vinni a diákokat, 

azonban a járványhelyzet 
nem tette lehetővé számunk-
ra. Idén össze tudtuk hozni 
a csapatot. Minden általános 
iskolát felkerestünk, három 
intézményből jeleztek vissza. 
Így az Ötös, a Szent István, 
valamint a Lesznai Anna is-
kola diákjai jöttek velünk Bu-
dapestre – fejtette ki Baranyi 
Bracso Krisztián, a hatvani 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselője. 

A gyerekek pedig izgatottan 
várták, hogy részt vegyenek a 
kiránduláson. – Megyünk a 
Terror Házába és az állatkert-
be is, én még soha életemben 
nem jártam ezeken a helye-
ken, kíváncsian várom, hogy 
miket fogunk látni – mondta 
Balogh Andzseló.

Miután felszálltak a busz-
ra, és kényelmesen elhelyez-
kedtek, útnak is indultak. 
Budapesten várost néztek, 
ellátogattak a Terror Háza 
Múzeumba, majd egy közös 
ebédet követően a Fővárosi 
Állat- és Növénykertet is 
megnézték. A hatvani roma 
önkormányzat kitűzött célja, 
hogy segítse a roma gyereke-
ket és a hátrányos helyzetű 
családokat. Több olyan meg-
mozdulásuk volt már, amely-
lyel támogatták őket, ingyen 
biztosították számukra a 
korcsolyázást, strandbelépő-
ket és ruhákat is osztottak, 
és több család karácsonyát 
tették már szebbé adomá-
nyaikkal.

Csordás Judit

Hatvan idén is 
jelen volt a vágtán

Tánccal hívták fel a figyelmet az Alzheimer-kór megelőzésére

Hatvan Város Önkormányzata az Innovációs 
és Technológiai Minisztériummal együttműködve meghirdeti a

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 a felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. 
tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati kiírás), illetve
 a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típu-

sú pályázati kiírás).

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

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiata-
lok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 
35/2007. (VIII.31.) rendelete 3.§ (1) bekezdése értelmében „Az ösztöndíjra 
való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell 
tekinteni azt a pályázót, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-
át. 2022. évben ez az összeg 85 500 Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3.

A pályázatokat papír alapon (nyomtatott formában), személyesen vagy pos-
tai úton, aláírással ellátva a Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 
2.) Szervezési Osztályára kell fenti határidőig benyújtani. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. 
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minősül.

FELHÍVÁS
BURSA HUNGARICA 2023
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Pörgős koncertek, több mint 
20 féle sör, köztük 4 hatvani, 
street food és hagyományos 
konyha, vidámpark és kör-
nyezettudatosság. Ez jelle-
mezte a 11. Hatvani Sörfesz-
tivált.

A 11. Hatvani Sör-
fesztiválnak ismét a 
Népkert adott ott-

hont: a csaknem 2000 négy-
zetméteres sátrat – amit az 
őszi hangulatra való tekintet-
tel fűtöttek is – a sportpálya 
bejárata előtt állították fel. 
A rendezvényen négy fajta 
Hatvani Sert, és ezen kívül 
még több, mint húsz sörkü-
lönlegességet kóstolhattak az 
érdeklődők. Így a gyümölcsös 
ízvilágot, az édesebb barnát 
és a komlósabbakat is ki le-
hetett próbálni. Debütáltak a 
megújult repoharak is, ami-
ket idén egy QR kóddal is 
elláttak: beolvasás után az a 
hatvaniprogramok.hu webol-
dalra mutat.

 A színpadon ismert elő-
adók szórakoztatták a kö-
zönséget, fellépett a Carson 
Coma. A tehetséges fiata-
lokból álló zenekar, az elmúlt 
években dinamikusan fejlő-
dött és nagy ismertségre tett 
szert. A nyáron az együttes 
szinte minden hazai feszti-
válon koncertezett, miközben 
új daluk is megjelent. Fekete 
Giorgio kiemelte, hamarosan 
újabb zenét adnak ki, amely 
a Körforgalom címet kapta. 
– Folyamatosan dolgozunk 
a dalszerzésen, legtöbbször 
csak összeülünk a banda tag-
jaival zenélgetni és a végé-
re összeáll a fejünkben egy 
használható alap, egy irány-
vonal, amelyet a későbbiek-
ben alaposan kidolgozunk – 
részletezte a zenekar énekes, 
gitárosa.

A sörfesztiválon a 
Honeybeast is koncertet 
adott, a zenekar 2005-ben 
alakult, a csapat két arany-
lemezzel is büszkélkedhet. 
Tarján Zsófia, a zenekar éne-
kese elmondta: idén is nagyon 
mozgalmas nyarat tudhatnak 
maguk mögött, amely nagy 
örömmel tölti el. – Hama-
rosan kezdetét veszi az őszi 
turnénk is, amelyen Ráskó 
Eszterrel, a Dumaszínház tár-
sulatának tagjával is együtt-
működünk. Mindig szeretünk 
új kollaborációkat kipróbálni, 
így dolgoztunk már szimfoni-
kus zenekarral, illetve ifjú te-
hetségekkel is, mint amilyen a 
Paulina és a Szegedi Kortárs 
Balett táncosaival is volt kö-

zös produkciónk. Most úgy 
gondoltuk, hogy a humort 
kellene beiktatni, ugyanis a 
mai világban nagyon fon-
tos a nevetés. Szeretnénk a 
Honeybeast kedvelőinek egy-
fajta menedéket nyújtani, ahol 
a zene és a jókedv egy időre 
elfeledteti a gondokat – rész-
letezte.

Vígh Roberta a barátai-
val érkezett a sörfesztiválra, 
elmondta főként a Carson 
Coma koncert miatt láto-
gatott ki a rendezvényre. 
– Nagyon szeretem a zene-
kart, kedvenc dalom tőlük az 
Osztálytalálkozó. A barátaim 
is kedvelik ezt a zenét ezért 
döntöttünk úgy, hogy eljö-

vünk. Továbbá a vidámparki 
játékokat is kipróbáltuk – 
mondta.

A fesztivál második nap-
ját a The Catzz indította. Az 
együttes egy blues- rockabilly 
formáció, amelyet 2018-ban 
alakított Gálik Tamás és 
Szabó „Rockin’ Pepax” Péter. 
Az est folyamán az embe-
rek egyre csak gyülekeztek a 
Népkertben, majd kezdetét 
vette a Zenevonat Szuper-
koncert az LGT sztárjaival. 
A formáció sok éve járja az 
országot az LGT legnagyobb 
slágereivel, így Hatvanban 
is felcsendültek ezek a da-
lok. Karácsony János gitáros, 
énekes, zeneszerző elmondta: 

mindig örömmel tölti el, ha a 
színpadra állhat. – Rendkívül 
jó csapattal dolgozunk és na-
gyon tehetséges művészekkel 
léphetek fel. A kollégáimmal 
nagyon tiszteljük és szeretjük 
egymást, így mindig jó han-
gulatban telnek a koncertek. 
Az elmúlt időszakban renge-
teg felkérésünk volt, hiszen 
a járvány utáni helyzet min-
denkit arra ösztönzött, hogy 
próbáljuk meg bepótolni az 
elmaradt fellépéseket. Azt ta-
pasztaljuk, hogy a közönség is 
nagyon vágyott már a kikap-
csolódásra – részletezte.

A sörfesztiválon Charlie is 
fellépett, az EMeRTon-díjas 
művész munkásságát a Ma-

gyar Köztársasági Érdemrend 
kiskeresztjével, Liszt Ferenc-
díjjal és Fonogram díjjal is 
elismerték. A Charlie Band 
40 éve muzsikál együtt. – Az 
életem során 37 lemezt alkot-
tam meg, így mindig nehéz 
kitalálni, hogy miket adjunk 
elő a színpadon, jelenleg olyan 
zenei összeállítással készül-
tünk, amik jól énekelhetőek, 
így velünk együtt dalolhat a 
hatvani közönség. Körülbelül 
500 zenének van és nagyon 
boldog vagyok, hogy az em-
berek szeretnek bennünket. 
A jövőben is mindent megte-
szünk azért, hogy ez így ma-
radjon és fontosnak tartom, 
hogy rendesek, közvetlenek 
legyünk mindenkihez. Ha 
engem jó embernek tartanak, 
nem celebnek és szeretnek, 
akkor az nekem egy hatalmas 
boldogság – emelte ki.

Nagypál Nóra vendégségbe 
érkezett a városba, elmondta: 
a sörfesztivál mindkét napjá-
ra kilátogatott. – A koncertek 
felejthetetlen élményt nyúj-
tottak számomra, hihetetlen 
ez a minőségi hangosítás és 
a technikai háttér. Hatalmas 
nyüzsgés van, ami nekem na-
gyon tetszik és örülök, hogy 
része lehetek. Továbbá szuper, 
hogy lehet kapni repoharat is. 
A városban is jártam és jó volt 
látni, hogy tiszták az utcák, itt 
minden nagyon szép és ren-
dezett – tette hozzá.

A 11. Hatvani Sörfesztivál 
utolsó napja Retro Discoval 
zárul, a pult mögött Dj 
Gézuval. A kétnapos sörfesz-
tiválon idén is több ezren szó-
rakoztak együtt.

Rimán Alexandra

A Carson Coma, Charlie 
és 20 féle sör a fesztiválon
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Nem mindig van célja a be-
szélgetéseknek, érdeklő-
dünk, mesélünk, tájékozó-

dunk, aztán az évek alatt feledésbe 
merülnek az elhangzott szavak. Vi-
szont van olyan is, hogy a társalgás 
tartalma sokat jelent számunkra, 
őrizzük emlékét. És létezik az a 
fajtája is, amit a sorsfordító jelző-
vel illethetünk. Sinkovics Eriká-
nak minden bizonnyal ilyen volt, 
mikor az autós tanfolyamon egy 
könyvtáros mellett foglalt helyet. 
Elmesélte neki, hogy bajzás éveit 
követően gyógyszerészeti pályára 
szeretett volna lépni, két évet a kór-
ház gyógyszertárában dolgozott, 
ám a felvételije nem sikerült, és 
úgy érezte, mégsem ezzel szeretne 
foglalkozni. Akkor a mellette he-
lyet foglaló – mintegy mellékesen 
– megjegyezte, a hatvani könyvtár-
ban éppen van egy betöltetlen állás.

Egészen pontosan 1984. szept-
ember elsején lépte át az akkor 
még Szövetkezet utcában található 
intézmény kapuját. Kocsis István 
könyvtárigazgató pedig állást aján-
lott számára. – Nagyon sok köszö-
nettel tartozom neki és Fazakas 
Zsigmondné Marika néni igazga-
tóhelyettesnek, akik mindenben 
támogattak – fogalmazott.  Ren-
geteg munkakörben megfordult 
segédkönyvtárosi pozícióját köve-
tően, volt feldolgozó könyvtáros, 
aki az új könyveket leltározta, vala-

mint a zenei részleg felelőse is, aki 
hanglemezekkel, filmekkel és zenei 
rendezvényekkel foglalkozott. – 
Nagyon szerettem ezt az idősza-
kot, ismertem az összes újonnan 
beérkezett könyvet. Más világ is 
volt, mint ma, akkoriban sok diák 
tért be hozzánk a kollégiumból ha-
zaérve könyvet keresni, legjobban 
a kutatómunkát szerettem, mikor 
nem egy konkrét művet szerettek 
volna megtalálni, hanem egy téma-
kört körüljárni. Az együttgondol-
kodás, a gyűjtő-kutató munka mai 
napig a kedvenc emlékeim közé 
tartoznak. Mindig elégedetten tá-
voztak az olvasók, és ez volt a leg-
fontosabb – fejtette ki. Mára már 
átalakult a könyvtárosi munka is, 
de Sinkovics Erika szerint az olva-
sás sosem megy ki a divatból, min-
dig lesznek olvasó emberek, hiszen 
Karinthy Frigyes szavait idézve „A 
könyvek nem beszélnek hozzánk, 
hanem beszélgetnek velünk.” Ép-
pen ezért, mint fogalmazott, sosem 
bánta meg, hogy könyvtáros lett, és 
érdekesebbnél érdekesebb kötetek 
között mozoghatott.

Munkahelye támogatta tovább-
tanulását, így 1992-ben az Eszter-
házy Károly Tanárképző Főiskola 
budapesti tagozatán, könyvtár-pe-
dagógia szakon főiskolai oklevelet, 
majd 2001-ben az ELTE Könyv-
tártudományi Tanszékén könyv-
tármenedzsment szakos egyete-

mi diplomát szerzett. Emellett is 
képezte magát, több szakmai- és 
nyelvtanfolyamot is elvégzett, 
könyvtári szakértőként tizenhat 
községi és városi könyvtár szak-
mai munkájának vizsgálatában vett 
részt.

Szakmai előrelépése 2001-ben 
kezdődött, amikor is igazgatóhe-
lyettes lett Kocsis István mellett. 
Három évvel később az összevont 
könyvtár és művelődési ház igazga-
tói feladatainak ellátásával bízták 
meg, majd az új igazgató kineve-
zését követően igazgatóhelyette-
seként a könyvtár szakmai mun-
kájának irányítását végezte. Majd a 
két intézmény szétválását követően 
2011-ben nevezték ki igazgató-
vá. Az eltelt évek alatt háromszor 
nyerte el ezt a posztot. Mindig arra 
törekedett, hogy irányítása alatt a 
könyvtár olyan hely legyen, ahol 
mindenki megtalálja a számára 
szükséges információt, könyvet, 
programot, ahol jól érzik magukat 
az emberek, nyitva áll a gyermekek, 
a kamaszok és a nyugdíjasok előtt 
is egyaránt.

A könyvtár többször váltott 
épületet az elmúlt időszakban. A 
Szövetkezet utcát követően a Kos-
suth téri épületbe költöztek, majd 
amíg azt felújították, a cukorgyári 
kiskastélyban kaptak helyet. Ta-
valy nyáron pedig visszatértek a 
főtéri helyükre. – Egy modern és 
korszerű épületbe költözhettünk, 
a polcrendszer, a bútorok és az in-
formatikai eszközök is megújultak. 
Nagyon nagy lépés volt ez az Ady 

Endre Könyvtár életében, a hatva-
niak is és mi könyvtárosok is na-
gyon vártuk, és csupa pozitív visz-
szajelzést kaptunk – fogalmazott.

Mindig büszke volt rá, hogy a 
könyvtár szorosan együttműkö-
dött a civil egyesületekkel. Őmaga 
is részt vesz többnek a munkájá-
ban. Tagja a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesületének, a Ratkó József 
Közművelődési Egyesületnek, va-
lamint a Hatvan Városi Értéktár 
Bizottságnak is. A könyvtárban 
töltött évek során számos ren-
dezvényt hívott életre. Többször 
is orgonahangverseny-sorozatot 
szervezett a Szent Adalbert temp-
lomban, a költészet napjához kap-
csolódva pedig éveken keresztül 
népdal- és mesemondó versenyt 
hirdetett az általános-és középis-
kolai tanulók számára. Az általa 
kezdeményezett Neves Hatvaniak 
beszélgetéssorozat meghonosítá-
sával pedig sikerült bemutatni az 
innen elszármazott, saját szakterü-
letükön kiváló eredményeket elért 
tehetséges embereket. Emellett a 
Hatvani Kalendárium évenkén-
ti megjelenésében is 25 éve se-
gít.  Szakmai munkájában a városi 
könyvtár hagyományainak ápolá-
sát, és a mai kor követelményeinek 
és kihívásainak megfelelő moder-
nizálását is egyformán fontos cél-
nak tekintette. Számos sikeres pá-
lyázat és szakmai fejlesztés kötődik 
a nevéhez. Könyvtári munkájának 
egyik legnagyobb pozitívumának 
pedig azt nevezi, hogy számos mű 
szerzőjével találkozhatott. – Varró 

Dániel, Lackfi János, Berg Judit, 
csak pár név azok közül, akik ellá-
togattak hozzánk. A Mindentudás 
a Könyvtárban című előadássorozat 
keretében pedig itt volt nálunk Dr. 
Papp Lajos szívsebész, Dr. Csókay 
András idegsebész és Szendi Gá-
bor pszichológus is. A hatvaniak 
közül Dr. Padányi József profesz-
szor urat és Dr. Kovács Gábor fi-
lozófust emelném ki, akiknek több, 
rendkívül érdekes, kiváló előadását 
is meghallgathatták az érdeklődők.  
De talán mind közül a legbüsz-
kébb arra vagyok, hogy a kedvenc 
költőmmel, Kányádi Sándorral 
személyesen is találkozhattam. 
Hatvanban a könyvtárban meg-
ünnepeltük Sándor bácsi nyolcva-
nadik születésnapját egy szép nagy 
tortával, ahogy illik – részletezte.

Munkáját pedig ismét elismer-
ték, a képviselő-testület a korábbi 
Polgármesteri Díszoklevelét köve-
tően most Pro Urbe díjjal tüntette 
ki Sinkovics Erikát. – Óriási meg-
tiszteltetés volt számomra, nem is 
számítottam rá. Nagyon jó érzés, 
ha megbecsülik az embert. Mind-
ez persze nem valósulhatott volna 
meg a kollégáim nélkül, akikre 
mindig számíthattam, kiváló szak-
emberekkel és nagyszerű emberek-
kel dolgozhattam együtt az elmúlt 
évek alatt – mondta.

Szeptembertől nyugdíjba vonult 
Sinkovics Erika. Kirándulással, 
színházba járással baráti kapcso-
latok ápolásával kívánja eltölteni 
a nyugdíjas éveit, emellett a spor-
tolásra is időt fordít majd. Ám 
a könyvtárat nem hagyja maga 
mögött, mint olvasó, és mint volt 
munkatárs is visszatér. – Segí-
tem őket mindenben, számíthat-
nak rám a kollégáim – mondta. 
– Örökre könyvtáros maradok, és 
a hatvani Ady Endre Könyvtárat 
sajátomként szeretem – zárta gon-
dolatait.

Csordás Judit

Sohasem bántam meg, 
hogy könyvtáros lettem
Egy életre választott hivatást Sinkovics Erika, aki az Ady Endre Könyvtárban 
töltött 38 év után nyugdíjba vonult. Az intézmény vezetőjének munkáját több-
ször elismerték már, a legutóbbi dísztestületi ülésen Pro Urbe díjjal tüntették ki. 

Az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság több éve ad füstér-
zékelőket azoknak, akiknek 
arra a legnagyobb szükségük 
van. A fűtési szezon kez-
detével Hatvanban, Juhász 
Imréné Juci néni is kapott 
egy készüléket Nagy Csaba 
tűzoltó főhadnagytól, aki 
hasznos tanácsokkal látta el 
mind az érzékelővel, mind 
pedig a cserépkályha begyúj-
tásával kapcsolatban.

Füstérzékelőt ajándéko-
zott az Országos Tűz-
megelőzési Bizottság 

a Hatvanban élő Juhász Im-
rénének. Nagy Csaba tűzoltó 
főhadnagy, a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság sajtószóvivője adta át Juci 
néninek a készüléket, hogy 
biztonságban tudhassa magát 
otthonában.

Kondek Zsolt képviselő 
kiemelte, hogy a körzetében 
élő Juci néni fával fűt, és egy 
füstérzékelő segítségével nyu-
godtabban telnek majd napjai, 
éppen ezért örül neki, hogy jó 
helyre került a katasztrófavé-
delem felajánlása.

Juhász Imrénének cserép-
kályhája adja a meleget, mint 
mondta, a füstérzékelővel 
most már bátran be mer majd 
gyújtani. – Nagyon hasznos-
nak tartom, már rég be kel-
lett volna szereznem. De hát 
az ember a mindennapokban 
elsiklik felette, csak amikor 
baj van, akkor hiányolja. Most 
már szerencsére nekem is van, 
és nyugodtan aludhatok – 
mondta.

Nagy Csaba hasznos ta-
nácsokkal látta el mind a 
készülékkel, mind pedig a 
cserépkályha begyújtásával 

kapcsolatban. – Az év utolsó 
hónapjaiban, a fűtési szezon 
kezdetét követően megnövek-
szik a lakástüzek száma. Eze-
ket leggyakrabban nyílt láng, 
mécses, gyertya felelőtlen 
használata, vagy sütés, főzés, 
fűtőberendezés meghibásodá-
sa és dohányzás okozza. Juci 
néni már rengeteget tett a biz-
tonsága érdekében, hiszen egy 
ilyen készülék a tűz kezdeti 
stádiumában már jelez, tudat-
ja a lakóval, hogy baj van, elég 
időt hagyva ahhoz, hogy egy 
kisebb tüzet megpróbálhasson 
eloltani, vagy hogy elhagyja a 
házat, és hívja a 112-es segély-
hívószámot – fejtette ki.

Hatvan és környékén idén 
25 ingatlanban keletkezett 
tűz. Nagy Csaba kiemelte, a 
megyében 34 lakástűz a ké-
ményből indult, ami azt is 
mutatja, hogy nem mindenki 
él az ingyenes kéményseprés 
lehetőségével. Hozzátette: 
a tragédiák elkerülése érde-
kében javasolt fokozattan 
figyelni az idős, egyedül élő 
rokonokra, ismerősökre és 
szomszédokra.

Csordás Judit

Füstérzékelőt adományozott 
a katasztrófavédelem

Figyelemfelhívó séta a mellrák elleni küzdelemért
Már hagyomány, hogy a 
Magyar Rákellenes Liga 
Hatvani Alapszervezete fi-
gyelemfelhívó sétát szervez 
a mellrák elleni küzdele-
mért októberben. A prog-
ram keretében a résztve-
vők szakmai előadásokon 
vehettek részt, a katolikus 
szeretetszolgálat lelki reha-
bilitációs otthon működé-
séről tudhattak meg többet, 
illetve a megelőzés fontos-
ságáról is tájékozódhattak.

Minden év októbe-
re a mellrák elleni 
küzdelem hónap-

ja. Ez alkalomból idén is a 
Grassalkovich Művelődési 
Házban gyűltek össze azok, 
akik a kampány mellé álltak. 
A mozgalom szimbóluma már 
évek óta egy rózsaszín szalag, 
ebben az évben is ezt tűzték ki 
magukra a résztvevők.

Gál Imre, a Magyar Rák-
ellenes Liga elnökhelyet-
tese kiemelte, fontos, hogy 
mindenkihez eljusson az 
üzenet, miszerint a mellrák 
részben megelőzhető, egész-
séges életmóddal, mozgással, 
stresszcsökkentéssel és meg-
felelő odafigyeléssel. – Fon-
tos, hogy havi rendszeresség-

gel önvizsgálatot tartsunk, 
vannak erre módszerek. Ez 
segíthet abban, hogy időben 
felismerhető legyen a daga-
nat. Korai stádiumban pedig 
könnyebben gyógyítható a 
betegség – fejtette ki. Hozzá-

tette: fontos, hogy mindenki 
részt vegyen a szervezett 
szűrővizsgálatokon, annak 
érdekében, hogy a betegség 
időben felismerhető legyen.

Az eseményen Lestyán 
Balázs alpolgármester azt 

hangsúlyozta: az ilyen figye-
lemfelhívó rendezvények se-
gítenek a mellrák elleni küz-
delemben. – Ez a nap erőt 
adhat, segítheti a gyógyulást. 
Akik részt vesznek a ren-
dezvényen, biztathatják tár-

saikat, környezetüket, hogy 
legyenek bátrak, vállalják fel 
a betegséget, és még időben 
forduljanak orvoshoz – fo-
galmazott.

A programon előadáso-
kat is tartottak, így például 

a Katolikus Szeretetszol-
gálat Lelki Rehabilitációs 
Otthonának intézményve-
zetője is bemutatta műkö-
désüket. Kiemelte, náluk a 
mentális egészségre helyezik 
a hangsúlyt. – Ez egy egye-
dülálló szociális intézmény 
az országban. Daganatos 
megbetegedésben, tartós 
fogyatékosságban és súlyos 
egészségkárosodásban szen-
vedő személyeknek biztosí-
tunk lelki rehabilitációt. Na-
gyon szép helyen vagyunk, 
a Bakony lábánál. Nálunk 
külső terapeuták segítik a 
lelki megújulást, így pszi-
chológus, zeneterapeuta, 
gyógytestnevelő és kézműves 
szakember is – részletezte 
Forsthoffer Erzsébet. Lőrinc 
Melinda okleveles egészség-
ügyi tanár, teológus pedig a 
megelőzéstől a rehabilitáci-
óig címmel tartott előadást.

Hatvanban ez már a 13. al-
kalom, hogy a hatvani alap-
szervezet figyelemfelhívó sé-
tát szervez a mellrák ellenes 
küzdelem hónapja alkalmá-
ból. Idén is rózsaszín transz-
parenssel és lufikkal indultak 
el a résztvevők, hogy rövid 
sétát tegyenek a belvárosban.

Csordás Judit
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A nyáron megrendezett al-
kotótáborokban készült 
munkákból nyílt kiállítás a 
Hatvani Galériában. A tár-
laton festményeket és digi-
tális alkotásokat is megte-
kinthetnek az érdeklődők. A 
kiállított művek Hatvan és 
környékének látványossága-
it mutatják be.

A nyári alkotásokat he-
lyezték a középpontba 
a Hatvani Galériá-

ban, ugyanis kiállítás nyílt az 
idei ArtCamp és a Hatvani 
Művésztelep alkotóinak mun-
káiból. A táborokban az alko-
tások témája idén is Hatvan 
és környékének látványossá-
gai voltak. Az elkészült képe-
ken megelevenedtek a nyári 
hangulatok, zöld növények és 
színes virágok is. A kiállítást 
Szinyei András alpolgármester 

nyitotta meg, aki beszédében 
részletezte: számára mindig 
felemelő érzés látni az elké-
szült alkotásokat.

Mátyássy Gábor, az Art 
Camp szervezője kiemelte: a 
tábor célja Hatvan szépsége-
inek bemutatása és a magyar 
kultúra megismertetése, illetve 
az emberi kapcsolatok erősí-

tése. – Idén Hollandiából, Be-
regszászról és Törökországból 
is érkeztek művészek, illetve 
Egerből és Budapestről is ér-
keztek alkotók. Hosszú évek 
után, nagyon magas szintű mű-
vészeti anyag állt össze, amely 
jól tükrözi Hatvan értékeit – 
tette hozzá ki Mátyássy Gábor, 
az Art Camp szervezője.

Tompa Z. Mihály elmondta: 
a Hatvani Művésztelep érde-
kessége az, hogy az Art Camp-
el párhuzamosan zajlik, így a 
két tábor résztvevői megismer-
kedhettek egymással, valamint 
inspirációkat is gyűjthettek. – 
Jó látni az elkészült alkotásokat 
egymás mellett a kiállításban, 
ilyenkor megfigyelhető, hogy a 

város számtalan érdekes témát 
kínált a művészeknek. Szeret-
nénk jövőre is megrendezni a 
művészeti hetet és bízunk ben-
ne, hogy hasonló népszerűség-
nek örvend majd, mint az idei 
– fejtette ki Tompa Z. Mihály, 
a Hatvani Művésztelep szer-
vezője. Az alkotótáborokban 
a legtöbben ecsetet ragadtak 

és a festészet különböző tech-
nikai műfajait alkalmazták, de 
volt olyan is, aki egy fából fa-
ragott művet készített, mind-
ezek mellett digitális rajz és 
linómetszet is készült. Kocsik 
Mónika minden évben részt 
vesz az alkotótáborban, idei 
alkotásaihoz egy új stílust al-
kalmazott. – Most külföldiek 
is érkeztek a programra, ami 
nagyon inspiráló volt számom-
ra, hiszen megismerkedhettem 
új látásmódokkal. Az alkotók 
nagyon bátran használták a 
színeket, ezért ezt én is kipró-
báltam, majd így készítettem 
az alkotásaim - mondta.

Az ArtCamp és a Hatvani 
Művésztelep alkotóinak közös 
kiállítását a Dali Dalárda zenés 
produkciója színesítette. A tár-
lat november 1-ig látogatható 
a Hatvani Galériában.

Rimán Alexandra

A nyári alkotótáborok munkáiból 
nyílt kiállítás a galériában

Már 17. alkalommal ren-
dezték meg az Országos 
Könyvtári Napokat, mely 
idén az esély – egyenlőség 
– könyvtár elnevezést kap-
ta. A programsorozathoz 
idén is csatlakozott az Ady 
Endre Könyvtár, így példá-
ul vendégük volt Csapody 
Kinga és Nyáry Luca.

Általános iskolások-
nak tartott előadást 
Csapody Kinga, a 

Manó Könyvek kiadóveze-
tője az Országos Könyvtári 
Napok alkalmából. A be-
szélgetés célja az volt, hogy 
bemutassa hogyan működik 
egy könyvkiadó. – Minél in-
kább szeretném megismer-
tetni, hogy a könyv nemcsak 
az, amit elolvasunk. Sokkal 
több munka áll mögötte. 
Hány lehetőség, hány mun-
kakör, hány feladat, hány 
olyan kreatív és kevésbé kre-
atív terület kapcsolódik hoz-
zá, amiben az ember meg-
találhatja az örömét. Akár 

pályaválasztás előtt gondol-
kodva lehet egy kis útmutató 
arra, hogy merre induljanak 
a fiatalok. Emlékszem, hogy 
én sem tudtam, amíg nem 
kerültem egy könyvkiadóba, 
hogy mennyi ember mun-
kája adódik össze, amikor 
kinyitok egy könyvet. Sze-
rintem fontos, hogy lássák 
azok a fiatalok is, akik már 
nemcsak az olvasás szeretete 
miatt fognak meg egy köny-
vet, de akár a saját jövőjüket 
tervezve álmodoznak arról, 
hogy milyen alkotójellegű 

munkát végezni – részletezte 
Csapody Kinga.

A gyerekek több érdekes 
információt is megtudhattak. 
A Harry Potter könyvsorozat 
írója, J. K. Rowling példá-
ul több krimit is írt Robert 
Galbraith álnéven. A fiatalok 
pedig elmondták miért sze-
retnek olvasni. – Érdekesek a 
történetek, és szerintem fej-
leszti azt a képességet, hogy 
minél kreatívabbak legyünk, 
és több dologról tudjunk 
tájékozódni az életben – 
mondta Juhász Panna.

Délután pedig Csapody 
Kinga beszélgetett a fiatal 
íróval, Nyáry Lucával. Mun-
kássága hatással van a fiatal 
generációra, emellett szeret-
ne hidat építeni a különböző 
korosztályok között. Luca 
beszélt magáról, és a nemze-
dékét érintő és foglalkoztató 
kérdésekről. Szóba került 
a mentális jólét is. – Azt 
gondolom, hogy a mentális 
egészégünkre ugyanúgy oda 
kell figyelni, mint a fizikaira, 
vagy még jobban. Szerin-
tem nagyobb hatással van a 
mentális egészségünk a fizi-
kaira, mint fordítva. Mivel, 
ha az ember nincs abban a 
lelkiállapotban, akkor na-
gyon nehezen veszi rá magát 
arra, hogy más szempontból 
foglalkozzon magával. Úgy-
hogy abszolút jelentős do-
lognak tartom, és úgy gon-
dolom, hogy foglalkoznunk 
kell vele, bele kell építeni a 
kultúránkba – fogalmazott 
az író.

Varga Dorottya

Kortárs kultúra a könyvtárban
A biztonságos közlekedést 
sajátíthatják el a gyerekek 
azon a biciklis pályán, amit a 
Varázskapu óvodában alakí-
tottak ki. A park kivitelezése 
az óvodai alapítványon ke-
resztül valósult meg, mely-
hez a szülők is hozzájárultak.

Az óvodások műsorával 
kezdődött a Hatvani 
Varázskapu Óvoda 

rendezvénye, azt ünnepelték, 
hogy egy új biciklis parkkal 
bővült az intézmény. A gye-
rekek előadását követően az 
udvaron gyűltek össze a legki-
sebbek és az óvoda dolgozói, 
majd ünnepélyesen is átvágták 
az átadást szimbolizáló nem-
zeti színű szalagot.

Ezután már birtokba is vet-
ték a gyerekek az új pályát, 
melyet teljesen szakszerűen 
alakítottak ki, egy autósok-
tató segített az útburkolati 
jelek helyes felfestésében. – 
Nemcsak a gyerekek moz-
gásfejlesztése miatt tartottuk 
fontosnak egy ilyen park ki-

alakítását, hanem hogy elsajá-
títhassák a kicsik a közlekedés 
alapjait. A pályán van zebra, 
egyirányú utca és stop tábla 
is, ezeket fontos, hogy meg-
ismerjék, és biztonságosan 
közlekedhessenek az utcán – 
emelte ki Varsányi Mónika, 
a Hatvani Varázskapu Óvoda 
intézményvezetője. A biciklis 
park kivitelezése az óvodai 
alapítványon keresztül való-
sult meg, melyhez a szülők is 
hozzájárultak. Kondek Zsolt, 
a körzet képviselője elmondta, 
nagy öröm ez a fejlesztés az 
óvodában, hiszen a gyerekek 
biztonságos közlekedéséhez 
elengedhetetlen tudást ad. 

Csordás Judit

A KRESZ szabályaira 
tanít az új biciklis pálya

Műsorral és ajándékokkal köszöntötték az időseket

Hagyomány a városban, hogy az idősek világnapja 
alkalmából a város vezetői ellátogatnak az idősekhez, 
klubokba, otthonokba és felköszöntik őket. Idén is így 
történt, így ajándékokkal lepték meg a szépkorúakat.
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2022-09 Dr. Dobos Zoltán, Hatvan Patai Flóra, Békéscsaba
2022-09 Őszi Roland, Boldog Podmaniczky Mónika, Hatvan
2022-09 Tőzsér Tamás, Hatvan Szabó Réka, Hatvan
2022-09 Buzás Dániel, Hatvan Krizsán Evelin Tamara, Petőfibánya
2022-09 Ács Ádám, Hatvan Sukaj Dorottya, Hatvan
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Ingyenes ruhabörzét szervezett a Hatvani Karitatív Ösz-
szefogás Egyesület. A Hunyadi téri zöldségpiacon várták 
az érdeklődőket, akik ruhák és játékok közül is válogathat-
tak. A Máltai Szeretetszolgálat ajánlotta fel az adományok 
nagy részét, az egyesület pedig most is azon dolgozott, 
hogy minél több emberhez eljuttathassák azokat.

Cipők, pulóverek, ka-
bátok – ezek közül is 
válogathattak azok, 

akik ellátogattak a hatva-
ni zöldségpiacra, a Szeretet 
szombat névre keresztelt in-
gyenes ruhabörzére. A hasz-

nált ruhákon kívül táskákat, 
paplanokat és játékokat is 
kínáltak az érdeklődőknek. 
A programot a Hatvani Ka-
ritatív Összefogás Egyesület 
szervezte, akik megalakulá-
suk óta számos alkalommal 

segítettek már a városban. 
Smidné Vereb Julianna, a 
szervezet elnöke azt mond-
ta: céljuk, hogy mindenki-
nek segíthessenek – Ezért 
volt már, hogy többször ételt 
osztottunk, mi állítottuk fel 
a kupakszíveket, játszóteret 
festettünk, gyereknapon lufit 
osztottunk. Igyekszünk meg-
szépíteni a hatvaniak életét – 
fejtette ki.

Sokan kilátogattak a piac-
ra szombat délelőtt, és éltek 

a lehetőséggel, hogy válogat-
hatnak az ingyenes ruhabör-
zén. Bolgya Lászlóné példá-
ul azt hangsúlyozta, hogy ez 
az esemény nagy segítség a 
családoknak. A ruhák nagy 
részét a Máltai Szeretetszol-
gálat ajánlotta fel, a Hatvani 
Karitatív Összefogás tagjai 
pedig mind a piacon se-
gédkeztek, hogy minél több 
emberhez eljuthassanak az 
ingyenes ruhák és játékok.

Csordás Judit

Ingyenes ruhabörzét szervezett 
a Karitatív Összefogás
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