
Most 10 pályázó nyerte el a 
felsőoktatási ösztöndíjat. A 
cél a diákok diplomaszerzé-
sének támogatása mellett az, 
hogy a megfelelően képzett, 
szakmailag elhivatott hallga-
tók, tanulmányaik elvégzése 
után visszatérjenek a városba 
és itt telepedjenek le.

Az önkormányzat fo-
lyamatosan segíti a 
fiatalokat, így idén is 

meghirdette a felsőoktatási 
pályázatot. Most 10 hallga-
tó nyerte el az ösztöndíjat. A 
sikeres pályázók havonta 25 
ezer forintot kapnak, ame-
lyet azzal a feltétellel ad a 
város, hogy a tanulmányaikat 
követően a fiatalok Hatvan-
ban vállalnak munkát, és itt 
kamatoztatják a megszerzett 
tudásukat – mondta el Hor-
váth Richárd polgármester, 
aki hozzátette, hogy az ösz-
töndíjak elbírálásánál az ön-
kormányzat igyekszik olyan 
képzéseket támogatni, amik 
hiányszakmák. Hangsúlyozta: 
a továbbtanulás komoly anya-
gi kihívást jelent, ezért is hoz-
ták létre a felsőoktatási ösz-
töndíjat, hogy a jól teljesítő 
hatvani tanulókat és családjai-
kat segítsék. - Nagy öröm volt 
hallani, hogy az ösztöndíjasok 
többsége azt mondta, hogy 
Hatvanban képzeli el a jövő-
jét és itt szeretne családot ala-
pítani. Fontos, hogy a fiatalok 
itt maradjanak a városban, itt 
képzeljék el a jövőjüket, mert 
ez azt jelenti, hogy hisznek 

Hatvanban és a saját jövőjük-
ben is – fogalmazott.

A nyertes pályázók külön-
böző egyetemeken tanulnak. 
Az ösztöndíj van, akinek a 

bejárást, az albérlet, vagy a 
kollégium finanszírozását 
könnyíti meg. Lóska Bálint, 
az Óbudai Egyetem villa-
mosmérnök képzésére jár. 

Azt mondta: diplomaszer-
zés után szeretne visszatérni 
Hatvanba. - Nagyszerű lehe-
tőségnek találtam ezt az ösz-
töndíjat, ezért jelentkeztem. 

Írni kellett egy A4-es oldal-
nyi írást magamról, amiben a 
céljaimat fogalmaztam meg, 
valamint az elhelyezkedé-
si szándékaimat. Jelenleg is 

dolgozom az iskola mellett 
az egyik hatvani cégnél, és a 
jövőben is mindenképp itt a 
városban, vagy a környéken 
szeretnék majd elhelyezkedni 
– hangsúlyozta.

Az idei felsőoktatási ösz-
töndíj-szerződések ünnepé-
lyes aláírásán hat hallgató 
vett részt, a többiek egyéb 
kötelezettségeik miatt másik 
időpontban vehetik át a ju-
talomról szóló hivatalos ok-
mányt. Az eseményt kötetlen 
beszélgetés zárta, ahol a diá-
kok egyebek mellett maguk-
ról, tanulmányaikról, valamint 
terveikről meséltek.

Rácz-Szénási Réka

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
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Tíz hallgató kapott 
felsőoktatási ösztöndíjat

Több mint harmincan döntöttek úgy, hogy segítenek össze-
gyűjteni Hatvanban az eldobált hulladékot. A Pro Natura 
mozgalom őszi nagytakarítás akciója során mintegy hat 
köbméter szemetet szedtek össze a résztvevők.

Őszi nagytakarítást 
szervezett a Pro 
Natura mozgalom. 

Ez már a negyedik év, hogy 
megrendezték ezt a progra-
mot, amelynek célja, hogy 
megtisztítsák Hatvant az el-
dobált hulladéktól. Horváth 
Richárd polgármester ki-
emelte, támogatják az olyan 
civil kezdeményezéseket, 

melyeket a Pro Natura is 
végez. Elhivatott embere-
ket mozgósít ugyanis, hogy 
összegyűjtsék Hatvanban a 
szemetet.  A Bosch hatvani 
telephelyén működő Green 
Team is részt vállalt az akci-
óban. A csoport környezet-
védelemmel foglalkozik és a 
társadalomszemlélet fejlődé-
sét tűzték ki célul. Több akci-

ót szerveztek már, többek kö-
zött méhlegelőt telepítettek 
és madáretetőket helyeztek 
ki a vállalat területén. Tagjuk, 
Püspöki Veronika először 
vett részt a Pro Natura meg-
mozdulásán, mint mondta, 
fontosnak érezte, hogy a kez-
deményezés mellé álljanak a 
csapattal.

A 32-es út környékét, a 
21-es út bevásárlóközpont 
körüli területeit, illetve a 
Delelő utcai szakaszokon 
gyűjtötték össze a szemetet. 
Kádár Róbert, a Pro Natura 

mozgalom egyik alapítója 
elmondta, elérték azt a cél-
jukat, hogy egyre kevesebb 
hulladék jelenik meg a ha-
tárban. Hozzátette: Jelenleg 
ezt az eredményt élvezhetik, 
ugyanis évről-évre egyre ke-
vesebb szemetet kell össze-
gyűjteniük, most a három 
helyszínről nem jött össze 
annyi, mint 2019-ben egy 
területről. Összesen mint-
egy hat köbméternyi szemét 
gyűlt össze az őszi nagytaka-
rítás során.

Varga Dorottya

Egyre kevesebb szemetet dobálnak el
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Új támogatási formát ve-
zetett be az önkormány-
zat, mellyel a megnöveke-
dett rezsiárak miatt nehéz 
helyzetbe kerülő hatvani-
akon segítenek. Novem-
ber elsejétől már igényel-
hető, a kérvény online és 
személyesen is benyújtha-
tó.

Nemrég arról döntöt-
tek a testületi ülé-
sen, hogy az önkor-

mányzat egy új támogatási 
formával segíti a hatvaniakat 
a mindennapokban. Ez ha-
vonta rendszeres jelleggel, 
az áram- vagy gázszolgálta-
tás költségeinek enyhítésére, 
vagy vegyes fűtési rendszer 
esetén fűtőanyag vásárlásá-
nak támogatására igényelhe-
tő, ami éves szinten mintegy 
24 ezer forintot jelent. Nagy 
Márta, a hatvani önkor-
mányzat Hatósági Irodá-
jának vezetője elmondta: a 
támogatások már november 
elsejétől kérelmezhetőek.

Támogatásra jogosult az a 
kérelmező, aki:

– Hatvanban lakóhellyel 
rendelkezik és egyedülál-
ló és a havi nettó jövedelme 
nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 500%-át 
(142.500,-Ft-ot)

- családban él, és a család-
jában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 
400%-át(114.000,Ft-ot)

- az öregségi nyugdíj legki-
sebb összege 28.500,-Ft).

Hozzátette: a támogatás 
akkor vehető igénybe, ha a 
kérelmezőnek és a vele közös 
háztartásban élő személy-
nek Hatvan Város Önkor-
mányzata felé nincs lejárt 
határidejű köztartozása. A 
kérelem Hatvan hivatalos 
weboldalán, az ügyleírások 
között található meg. A la-
kásrezsihez kapcsolódó te-
lepülési támogatás szövegre 
kattintva érhető el a forma-
nyomtatvány, illetve ezen a 
felületen bővebb informáci-
ókat is lehet találni a kitöltés 
menetéről. A dokumentum 
személyesen, az önkormány-
zat ügyfélszolgálatán, vala-
mint elektronikus úton is 
benyújtható.

Rimán Alexandra
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Az önkormányzat 16,5 
millió forintos támogatást 
kapott a Honvédelmi Mi-
nisztériumtól, ennek kö-
szönhetően pedig év végéig 
biztosan nyitva maradhat a 
városi uszoda.

A Honvédelmi Mi-
nisztérium Sportért 
Felelős Államtitkár-

ságot kereste meg a város, és 
sikeresen pályázott, így sike-
rült plusz forrást szerezni az 
uszoda fenntartásához. Erről 
számolt be Horváth Richárd 
a közösségi oldalán. - A lé-
tesítmény rezsiköltségeinek 

finanszírozásához 16,5 millió 
forintot biztosít a miniszté-
rium december 31-ig. A jövő 
évi működéshez szükséges 
támogatásról tovább egyezte-
tünk – olvasható a posztban. 
A város vezetője hozzátette: 
a rezsiválság és a kötelező 
energiamegtakarítás nehéz 
döntésekre kényszerített min-
ket, azonban továbbra is 
megragadunk minden olyan 
lehetőséget, amellyel enyhí-
teni tudjuk a válság következ-
ményeit. Küzdünk az intéz-
ményeink, a szolgáltatásaink 
megtartásáért – zárta írását.

Szeniczey Csaba

November 11-én az energiaárak miatt országosan na-
gyon sok postát zárnak be, ez pedig Hatvant is érinti. A 
városban egyedül a belvárosi posta marad nyitva. Horváth 
Richárd polgármester azon dolgozik, hogy az újhatvani 
városrész se maradjon szolgáltatás nélkül.

A Magyar Posta az 
energiaválság mi-
att ideiglenesen 

tömegesen zár be posta-
hivatalokat országszerte. 
Hatvanban ez a vasútállo-
más mellett lévő 2-es és az 
újhatvani 3-as számú postát 
érinti. Így egyedül az 1-es 
postára hárulna a teljes 
forgalom november köze-
pétől. Újhatvanban kiemelt 
fontosságú a posta ügye, a 
Hatvani Konzultációban is 
sokan jelezték, milyen nagy 
igény van rá, éppen ezért az 
önkormányzat saját költ-

ségén vásárolt, majd felújí-
tott egy nagyobb épületet, 
amelyet a Magyar Posta 
igényei szerint alakított ki 
40 millió forintból. A bér-
leti díjat pedig egy kedvező 
konstrukcióban, havonta 
csaknem 36 ezer forint-
ba állapították meg, amely 
azóta is változatlan. A pol-
gármester kiemelte: a posta 
egy olyan alapszolgáltatás, 
amelyhez mindenkinek 
könnyedén hozzá kell fér-
nie. Ezért levélben kereste 
meg az illetékeseket, hogy 
tegyék lehetővé a posta 

nyitvatartását. Ezt követően 
a Parlamentben is tárgyalt 
Horváth Richárd. A város-
vezető a közösségi oldalára 
feltöltött videóban elmond-
ta: ezen a megbeszélésen 
kiderült, hogy november 
11-én bezárják az összes 
érintett postahivatalt, így az 
újhatvanit is, ami legkoráb-
ban csak január első hetében 
nyithat ki. -A kinyitásnak 
pedig az az elsődleges fel-
tétele, hogy az üzemeltetés 
összes költségének 50 szá-
zalékát az önkormányzat-
nak kell átvállalnia, amiben 
benne van a rezsi és a bér-
költségek is. Azt azonban 
egyelőre nem lehet tudni, 
hogy ez mekkora kiadással 
járna Hatvannak – mondta.

Rácz-Szénási Réka

Már lehet igényelni 
a lakásrezsi-támogatást

Fejlesztés: elkészült 
a Zagyva-liget kivilágítása
Minden napszakban biztonságosan használhatóvá vált a kas-
télykerti sétány és a nemrég átadott új futópálya is, ugyan-
is elkészült a kiserdő, valamint a fitneszpark kivilágítása is. 
Mindkét projektet a hatvaniak szavazták meg a közösségi 
költségvetésben.

Este is jól használha-
tóvá vált a Zagyva-
ligetben található fit-

neszpark, ugyanis elkészült a 
közösségi költségvetés során 
megszavazott kivilágítása. 
Nemcsak ez a projekt való-
sult meg, a közelében fekvő 
kiserdő világítását is kiala-
kították. A két helyszínen 
összesen 240 m földkábelt 
fektettek le, valamint nyolc 
kandeláber és lámpatestet 
helyeztek ki. Horváth Ri-
chárd polgármester elmond-
ta, ezzel ez a terület egy min-

den napszakban használható 
kikapcsolódásra, sportra al-
kalmas közösségi térré vált. 
– Már a futópálya kialakítá-
sakor jól látszott, hogy nagy 
az érdeklődés iránta, és sokan 
fogják használni. Azonban 
a valóság felülmúlta a vára-
kozásainkat, nagyon sokan 
látogatnak ki a Zagyva-li-
getbe. Éppen ezért ennek a 
résznek a kivilágítása külö-
nösen indokolt volt, hiszen 
így a fitneszpark, a kiserdő és 
a futópálya is biztonságban 
használható – fogalmazott. 

Hozzátette: ezek a beruhá-
zások is jól mutatják, hogy a 
hatvaniak hasznos és fontos 
projekteket szavaznak meg a 
közösségi költségvetés során. 
Idén már a kivilágítások mel-
lett elkészült az okospad, az 
okoszebra, valamint a fedett 
kerékpártárolók is.

Most pedig már a jövő évi 
fejlesztésekről szavazhatnak 
a hatvaniak. Az önkormány-
zat ismét elkülönít 100 millió 
forintot, amelynek felhasz-
nálásáról a lakosság dönthet. 
Az ajánlásokat a postaládákba 
eljuttatott projektlapon vagy a 
kozossegikoltsegvetes.hatvan.
hu weboldalon lehet benyúj-
tani. Az ötleteket november 
13-ig várják a hatvaniaktól.

Csordás Judit

Több mint 140 fát ültetnek el a városháza melletti téren, így 
gömbszivarfák, díszcseresznyék és oszlopos gyertyánok is 
tarkítják majd a területet. Emellett a zöldülő város projekt 
keretében mintegy 420 négyzetméteren biodiverz gyepfe-
lületet alakítanak ki, amely a hagyományos fűvel szemben, 
akár 20-30 évelő fajt is tartalmaz, és elősegíti a biológiai sok-
féleség védelmét.

Díszkörtefák tarkítják 
az óhatvani plébánia 
mögötti területet, az 

új téren már javában tartanak 
a kertészeti munkák. Ott már 
elültették az árnyékliliomo-
kat, íriszeket és rózsaloncokat 
is. Gulyás Katalin főkertész 
elmondta, folyamatosan dol-
goznak, hogy minél színeseb-

bé tegyék a teret. – Fokozzuk 
a sokszínűséget. Nagyon sok 
évelő, egynyári és kétnyá-
ri növényt ültetünk el, most 
árvácskát, illetve több mint 
5000 nárcisz-és tulipánhagy-
mát helyeztünk a földbe – fej-
tette ki.

Ezután kezdődik a füvesítés 
mintegy 1700 négyzetméte-

ren, melyből 420 négyzetmé-
ter egy biodiverz fűmagvetés 
lesz. Ennek lényege, hogy a 
hagyományos fűmag-keve-
rékekkel szemben ez a gyep-
felület 20-30 évelő fajt is 
tartalmaz. Megtalálható lesz 
benne a közönséges cickafark 
mellett a nyúlszapuka, a lán-
dzsás útifű, a ligeti zsálya, de a 
hólyagos habszegfű és a tarka 
koronafürt is.

A Zöldülő város projekt 
keretében összesen 143 darab 
díszfát ültetnek el a területen. 
Ezek között lesznek többek 
között hársfák, díszcseresz-
nyék, oszlopos gyertyánok, 

továbbá kőrisek, juharok, va-
lamint cédrusok is.

A fák mellett cserjéket is 
telepítenek, ezek kis csopor-
tokban vagy önmagukban is 
díszítenek majd, mint például 
a hortenzia. Ültetnek továbbá 
térhatároló-, talajtakaró-és 
sövénycserjéket is. A tér kü-
lönlegességeként pedig a kö-
zépkori kolostorkertet idézve 
fűszer-és gyógynövények is 
tarkítják majd a területet. A 
mostani kertészeti munkák-
nak köszönhetően jövőre már 
teljes pompájában díszítik a 
növények az új teret.

Csordás Judit

Még több zöldterületet 
alakítanak ki a városban

A Parlamentben is tárgyaltak 
az újhatvani postáról

Minisztériumi támogatást kapott az uszoda

Hatvanhat évvel ezelőtt, november negyedikén a szov-
jet csapatok tankokkal megszállták Magyarországot, és 
leverték a szabadságharcot. Erről emlékeztek meg az 
évfordulón közös főhajtással és gyertyagyújtással a Kos-
suth téren.

November ne-
gyedike nemze-
ti gyásznap. Az 

’56-os hősökre, és a több 
mint 2500 áldozatra em-
lékezünk ilyenkor min-
den évben. Ebből az alka-
lomból országszerte több 
városban koszorúzást és 
mécsesgyújtást tartottak, 
így Hatvanban is. A kegye-
let kifejezéseként felvonták, 
majd félárbocra eresztették 
Magyarország lobogóját a 
Kossuth téren. Az ünnepi 
eseményen Krizsán Zoltán 
atya osztotta meg a gondo-
latait. - Két nappal ezelőtt 
ünnepeltük halottak napját, 
amikor elhunyt szerette-
inkre emlékeztünk, virágot 
vittünk a sírjukra, gyertyát 
gyújtottunk és imádkoz-
tunk értük. A mai napon 
pedig azokra az elhunyt 
családtagjainkra, barátaink-
ra, elődeinkre emlékezünk, 
akik életükkel adóztak a 

haza oltárán. Kérjük a Min-
denható Atyát, hogy fogad-
ja be őket abba az országba, 
amelyet mindannyiunknak 
előkészített, amely a végső 
úticélunk -  mondta.

Az esemény zárásaként 
levonták a forradalom leg-
fontosabb jelképévé vált 
lyukas zászlót, majd a meg-
emlékezők mécsesek elhe-
lyezésével tisztelegtek az 
áldozatok előtt. November 
negyedikét 2013-ban nyil-
vánította hivatalosan nem-
zeti gyásznappá a kormány.

Rácz-Szénási Réka

Azokra emlékezünk, akik 
életüket adták a hazáért
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Kilencvenedik születés-
napja alkalmából köszön-
tötte Horváth Richárd 
polgármester Rozsnaki 
Jánosnét. A városvezetés 
virággal és díszoklevéllel 
ajándékozta meg az ünne-
peltet.

Rozsnaki Jánosnét 
kilencvenedik szüle-
tésnapja alkalmából 

otthonában köszöntötték. 
Az eseményen a városvezetés 
is képviseltette magát. Hor-
váth Richárd polgármester 
virággal és díszoklevéllel 
ajándékozta meg a születés-
napost. A kerek évfordulót 
ünneplő Marika néni öröm-

mel vette át az ajándékokat, 
és hosszasan mesélt életéről.

A szépkorú hölgy egész 
élete során aktív volt, már 

gyermekkorában is sokat se-
gített a szüleinek. Élete so-
rán sokat dolgozott, többféle 
munkakörben is kipróbálta 

magát és úgy véli, mind a 
javára vált. Jelenleg Marika 
néni egyik kedvenc időtöl-
tése a sétálás, amit minden-
nap a lányával tesz meg. – A 
fiatalkori mindennapjaimra 
is szívesen gondolok vissza, 
mert csodálatos évek voltak 
és sok tapasztalatot szerez-
tem. Egy lányom és két uno-
kám született, akikre nagyon 
büszke vagyok – emelte ki 
Rozsnaki Jánosné.

A szépkorú hölgy azt ta-
nácsolta a fiatalabb generá-
ció számára, hogy mindig 
legyenek barátságosak em-
bertársaikkal és figyelmesek 
egymással.

Rimán Alexandra

Marika néni életében fontos 
szerepet tölt be a családKilencvenedik születésnapja 

alkalmából köszöntötte Ka-
tona Illést Horváth Richárd 
polgármester. Az ünnepelt 
elmondta, munkával töltötte 
az életét, véleménye szerint 
ezért sem volt ideje sosem 
megbetegedni. Kisiparos-
ként dolgozott, emellett sza-
badidejében szőlőt művelt.

Kilencvenedik szüle-
tésnapját ünnepelte 
Katona Illés. Ebből az 

alkalomból Horváth Richárd 
polgármester köszöntötte őt. 
A kerek évfordulót ülő szüli-
napos otthonában fogadta a 
városvezetőt, örömmel vette 
át az ajándékokat, és hossza-
san mesélt életéről. Elmondta, 
hogy tősgyökeres hatvani, és 
azt is, hogy élete során mind-
összesen három helyen dolgo-
zott. – Sosem vándoroltam a 
munkahelyek között, szeret-
tem egy helyben lenni. Az első 
állásomban tíz, a másodikban 

huszonöt évet töltöttem, utá-
na kisiparosként dolgoztam 
nyugdíjig – mondta.

Katona Illésnek egy gyer-
meke és egy unokája született. 
Szabadidejét lányával tölti, 
emellett a volt műhelyében 
olvasgat. Mint mondta, fe-
leségével régebben szőlőt 
műveltek, és piacokra jártak 
árulni. Véleménye szerint ez 
is segített benne, hogy már a 
kilencvenedik születésnapját 
ünnepelheti. – A hosszú élet 
titka, hogy nem szabad leállni, 
mindig csinálni kell valamit, 
hogy ne legyen ideje belegon-
dolni az embernek, múlik az 
idő – fogalmazott.

A Jászfényszarui Vadász-
társaság tagja volt, sokat va-
dászott, emellett a kisiparosi 
munka kötötte le, minden 
gépen dolgozott. Úgy fogal-
mazott, a kilencven év alatt 
annyi mindent csinált, hogy 
nem volt ideje megbetegedni.

Csordás Judit

Závada Pál a modernkori 
Ádámról ír legújabb kötetében
Závada Pál előadóestjén 
vehettek részt az érdeklő-
dők az Ady Endre Könyv-
tárban. Az eseményen a 
Kossuth-díjas író legújabb 
kötetével, az Apfelbaum 
részleteivel ismerkedhettek 
meg a látogatók. A bemu-
tatón részt vett Rajk Judit 
énekművész, aki különbö-
ző korokból származó mű-
veket adott elő.

Író-olvasó találkozón ve-
hettek részt az érdek-
lődők az Ady Endre 

Könyvtárban. Závada Pál 
olvasott fel legújabb köteté-
ből, az Apfelbaumból, melyet 
énekkel kísért Rajk Judit mű-
vésznő. Felcsendültek korai 
keresztény és gregorián éne-
kektől kezdve kortárs dalok 
is. Elmondta, hogy nem ide-
gen számára, hogy a szöveg 
és a zene közeli kapcsolatban 
állnak egymással. – Nagyon 
könnyű helyzetem van, mert 
ott a szöveg. És azon kívül 
a zeneszerző mellé tett egy 
dallamot, ehhez már csak az 
én gondolataimat, lelkisége-

met, jó kedvemet, vagy rossz 
kedvemet, a pillanatnyi han-
gulatomat kell hozzátenni, és 
megvan – mondta Rajk Judit, 
a Zeneakadémia Egyházzene 
Tanszékének tanára.

Az Apfelbaum 20. századi 
történelmi színekben mutat-
ja be Madách Imre Az em-
ber tragédiájának szereplőit. 

Apfelbaum Ádám nagy utat 
jár be, Nagyváradról indul és 
Berlinbe jut. A történet 1937-
ben kezdődik és a második 
világháborút megelőzően 
visszatér, majd a főhős nagy 
traumák részese lesz.

– Nem mondom, hogy csak 
az elszenvedője, mert köz-
ben ő meglehetősen erőteljes 

módon tettese is mindannak, 
ami történik, és egy nehéz és 
bonyolult életutat fut be. Ezt 
próbáltam különböző idő-
metszetekben megmutatni az 
ő mindenkori társaival, Évák-
kal, illetve Luciferrel. Aki kü-
lönféle intrikus szerepekben 
lép fel ezekben a traumatikus 
történetekben, melyben a fa-

sizmusnak és a kommuniz-
musnak különféle helyzetei-
ben találkozunk vele – fejtette 
ki az író.

A történet végül eljut az 
1989-es berlini fal leomlásáig, 
innen ered az alcím, Nagyvá-
rad, Berlin. Závada Pál hoz-
zátette: a verses regényben a 
20. század rettenetes törté-

neteinek különféle jeleneteit 
ábrázolja.

A könyvtárban az Apfel-
baum mellett kölcsönöz-
hetők korábbi kötetek is a 
Kossuth-díjas írótól, a többi 
között Az ember tragédiája 
2.0, melynek egyik alkotója 
volt.

Varga Dorottya

Munkával töltötte 
életét Katona Illés
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Idén is megrendezték a lám-
pás felvonulást Hatvanban. 
Gyermekek és szüleik kü-
lönböző töklámpásokkal, 
jelmezekbe öltözve sétáltak 
a városban. Az eseményen 
csaknem 250-en vettek 
részt.

Csontváz jelmezbe, 
boszorkány süvegbe 
és varázsló palástba 

öltözött gyerekek, szülők 
és nagyszülők gyülekez-
tek a Tourinform Hatvan 
iroda előtt. Ugyanis innen 
indult az a felvonulás, amit 
a halloween kapcsán szer-
veztek. A résztvevők világí-
tó lámpásokkal érkeztek a 
rendezvényre. Schoblocher 
Bernadett elmondta: már 
hagyomány, hogy minden 
évben október végén Lám-
pás felvonulást szerveznek, 
amely egyre népszerűbb, 

tavaly csaknem 200 ember 
csatlakozott. – 2018-ban ál-
modtuk meg először az ese-

ményt, az egyik diákmunkát 
teljesítő kollégánk ötletei 
alapján. Nagy örömünkre 

az emberek mindig nagy ér-
deklődést mutatnak a prog-
ram iránt, így minden évben 

egyre többen érkeznek. Idén 
rekordot döntöttünk, csak-
nem 250-en vettek részt. 

A program célja, hogy mi-
nél jobban népszerűsítsük 
Hatvant és látványosságait, 
illetve hogy összefogjon a 
város lakossága és közösen 
szórakozzunk – emelte ki 
emelte ki Schoblocher Ber-
nadett, a Tourinform Hat-
van vezetője.

Az álruhába öltözött em-
berek közösen indultak el a 
felvonulás kiindulási hely-
színéről, a Városháza felé 
vették az irányt. Mindenki-
nél volt világító lámpás, illet-
ve akadtak olyanok is, akik 
tökből faragott alkotásukkal 
sétáltak körbe a városban.  A 
Kossuth téren egy koncerten 
vehettek részt, a Dalvarázs 
Show Kórus énekes táncos 
produkcióját tekinthették 
meg, akik az alkalomhoz 
hűen, halloween témájú da-
lokat adtak elő.

A pihenő után a séta foly-
tatódott, a rendezvény utolsó 
programja a Hatvany Lajos 
Múzeumban volt. A hely-
színen forró teával fogadták 
a felvonuló, jelmezes társasá-
got, illetve a gyermekek szá-
mára különféle édességekkel 
is készültek.

Rimán Alexandra

Istenre mindig lehet számí-
tani, minden kudarcból és 
nehézségből segít felemel-
kedni – ezzel az üzenettel 
tűzték fel a szalagokat a 
közgés diákokra. A végzősök 
tánccal készültek a szalag-
avatójukra.

A diákok először az 
újhatvani templomba 
mentek, ahol a taná-

rok feltűzték a végzős tanu-
lókat megillető szalagokat. 
Az ünnepi ceremónia során, 
Kecskés Attila plébános arról 
beszélt a fiataloknak, hogy 
mit jelképez a szalag viselé-
se. – Az iskolának, az egyhá-
zunknak, a nemzetünknek 
vagytok a reménységei, és 
ezzel magának a mindenható 
Istennek is – fogalmazott. Az 
iskola vezetése egy agapéra 
várta a vendégeket. Fontos, 
hogy már akkor a későbbi 
életükre vonatkozó tanácso-
kat is kapjanak a gyerekek, 
amikor még az iskolapadban 
ülnek. Erre hívta fel a figyel-
met Fehér Józsefné, a Széche-
nyi István Római Katolikus 
Technikum és Gimnázium 
intézményvezetője. – Ha ki-
kerülnek a fiatalok a nagybe-

tűs életbe, akkor sem szabad 
soha, semmit feladni. Addig 
próbálkozzunk, amíg nem 
sikerül. Ha elbukunk, akkor 
pedig álljunk fel, mert az Is-
ten mindig ott áll a hátunk 
mögött és segít – mondta. 
Hozzátette: a fiatalok többsé-
gének később is támaszt nyújt 
a vallási neveltetés. – Nagyon 
nagy öröm számunkra, mikor 
mesélik, hogy a lelki napokon 
olyan feltöltődést kaptak, ami 
tovább lendítette őket, akár az 

egyetemi nehézségeken is – 
fejtette ki.

A szalagavató bál helyszí-
ne a Hatvani Rendezvényház 
volt. Először a tizenegyedikes 
tanulók, ünnepi műsorral bú-
csúztatták a ballagó diákokat. 
Mindezek után pedig levetí-
tették azokat a vicces kisfil-
meket, amelyek a végzős osz-
tályok iskolai életét mutatták 
be. Majd a búcsúzó tanulók 
bemutatták a táncaikat.

Szeniczey Csaba

Már a téli nyitvatartás szerint látogatható a hatvani vadas-
park, így október 1-től, délelőtt 9-től 16 óráig várja az ál-
latbarátokat. A parkot tovább fejlesztették: nemrégiben új 
karámrendszerekkel bővült a helyszín, valamint a kecskeól 
teljes cseréje is megtörtént.

A hidegebb időszak 
beköszöntével a va-
daspark lakói is foko-

zottabb figyelmet igényelnek. 
Az állatpark dolgozói min-
den évben még a fagy előtt 
előkészülnek a mínuszokra, 
így a parkban élő állatok biz-
tonságban és megfelelő kö-
rülmények között vészelhetik 
át a hideget. A gondozók már 
az ősz folyamán elkezdtek 
gondoskodni a téli takarmá-
nyozásról, illetve kiemelten 
ügyelnek az állatok helyének 
szárazon tartására. A vadas-
parknál folyamatosak a fej-
lesztések is, minden átalakítás 
azt a célt szolgálja, hogy a 
vendégek még komfortosab-
ban érezzék magukat a te-

rületen, valamint az állatok 
is színvonalas körülmények 
között éljenek.

Tímár Dávid, a Hatvani 
Vadaspark vezetője elmondta, 

idén is igyekeztek még ta-
karosabbá tenni a park teljes 
területét. –  Megvalósításra 
került egy teljesen új külső 
karámrendszer a szamarak-
nál, illetve a welsh póninál is. 
Mindezek mellett a kecskeól 
teljes cseréje is megtörtént, 
egy téliesített helyet kaptak 
az állatok, ahol száraz és tisz-
ta környezetben tudnak élni 
– részletezte.

A vadaspark vezetője azt is 
elmondta, a jövőben szeret-
nék felújítani a bejárat és a 
gazdasági udvar közötti 150 
méteres útszakaszt is. Mind-
ezek mellett a marhakarám, 
a nyulak és a vadászgörények 
helyét is tervezik rekonstru-
álni.

A vadasparkot október 
1-től már a téli nyitvatartás 
szerint tudják látogatni, így 
délelőtt 9-től 16 óráig várja 
az állatbarátokat.

Rimán Alexandra

Halloween tematikájú rendezvényt szerveztek a Hatvani 
Vadasparkban. Az eseményen tökfaragás és jelmezverseny is 
volt. Az idei program nagy szépszerűségnek örvendett, 600 
érdeklődő látogatott el a helyszínre, különféle jelmezekben.

A tökfaragásé és az 
é d e s s é g g y ű j t é -
sé volt a főszerep 

a Hatvani Vadasparkban, 
ugyanis halloween temati-
kájú programot szerveztek 
október végén. A szórako-
zás a délutáni zárás után 
vette kezdetét, ugyanis 18 
órától ismét kinyitott a 
vadaspark és egy éjszakai 
barangolásra várták az ér-
deklődőket. Tímár Dávid, a 
Hatvani Vadaspark vezető-
je elmondta: idén hatalmas 
népszerűségnek örvendett 
a rendezvény. – Rengetegen 

érkeztek az eseményre, 600 
ember látogatott el hoz-
zánk, kígyózott a sor a be-
járatnál. Gyermekek és fel-
nőttek egyaránt jelmezekbe 
bújva érkeztek. Nagy öröm 
volt látni, hogy a vendége-
ink ilyen nagy érdeklődést 
mutattak a program iránt – 
emelte ki.

A halloween szellemi-
ségéhez hűen játékos cu-
korkagyűjtésen is részt 
vehettek a gyermekek, mi-
közben az állatpark lakóit 
is meg lehetet látogatni. A 
vadaspark jelmezversenyt 

is hirdetett, aki a legfélel-
metesebb, legszellemesebb 
maskarába öltözött, azt 
díjazzák. A zsűrizés a Hat-
vani Vadaspark Facebook-
oldalán történik majd, 
három nyertest fognak hir-
detni. A legtöbb kedvelést 
kapott álruha megálmodói 
családi belépőt nyernek, 
illetve vadasparkos tárgyi 
ajándékot is kapnak.

Az eseményen tököt, teát, 
cukorkát és csokit korláto-
zott számban biztosítottak a 
park munkatársai. A hatvani 
közétkeztetés pedig péksü-
teményekkel járult hozzá a 
programhoz. Az esemény 
a Hatvani Szolgáltató Kft. 
szervezésében valósult meg.

Rimán Alexandra

Hatszázan vettek részt 
a vadaspark halloween 
programján

A hidegben fokozott figyelmet 
kapnak a vadaspark lakói

Boszorkány jelmezes 
alakok lepték el az utcákat

Lelki útravalót kaptak 
a széchenyis diákok
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A belső késztetés, amely 
arra sarkallja az embert, 
hogy lóháton töltse az 

életét, magától értetődően alakul 
ki a lovasban – vallja Vaka István. 
Számára sem egy pillanat hozta 
döntés volt ez az életforma, hanem 
gyermekkorától érlelődő folya-
mat. Nagyapja tsz-ben volt kocsis, 
ő szerettette meg vele a lovakat, 
azonban tízéves koráig nem en-
gedte rájuk ülni. Addig az indián-
filmeket nézte, és a televízió előtt 
gyakorolta a lovas mozdulatokat. 
– Hatvanban születtem és itt is él-
tem. Testvérem bokszoló és tűzoltó 
volt, szüleim szerették volna, ha én 
is szakmát tanulok, így a DISZI-
ben végeztem mezőgazdasági gép-
szerelőként. Azonban korábban, 
mikor elértem a kijelölt tízéves 
koromat, édesanyám és édesapám 
„elkövették azt a hibát”, hogy be-
írattak egy lovas iskolába. Ez oly-
annyira megpecsételte a sorsomat, 
hogy a középiskolát követően 
rögtön beálltam sportlovasnak egy 
ménesbe – mondta. 

Habár középiskolában jó atlétá-
nak számított, sosem volt kérdés 
számára, hogy ő lovasként szeret-
ne kiteljesedni. Szülei pedig na-
gyon büszkék voltak rá, minden 
elért versenyeredményének örül-

tek. A lovas iskolában huszonöten 
kezdtek, ebből a következő évben 
mindösszesen öten maradtak. – A 
lovaglás eleinte nemcsak öröm, ezt 
minden lovas jól tudja. A lovak 
körüli munkát is el kell végezni, 
emellett tör a nyereg, izomláza van 
az embernek. Sokszor fájdalmas 
tud lenni, éppen ezért nagyon fon-
tos a kitartás. Akkor kezdi el iga-
zán élvezni az ember, amikor ezen 
sikerül átlendülni. Fantasztikus ér-
zés együtt mozogni a lóval, és az, 
hogy ez a több száz kilós állat elfo-
gadja az irányítást. Olyan szabad-
ságot ad, amit körülírni sem lehet, 
át kell élni – fogalmazott. Mint 
mondta, lovas érzésnek nevezik 
azt, mikor már apró mozdulatok-
ból is érzi az állat, mit kell tennie. 
A természetben összekötve lenni 
egy másik élőlénnyel – Vaka Ist-
vánt is ez láncolta a lovassporthoz. 
– Sokan megmaradnak hobbilo-
vasnak, amivel semmi gond nincs. 
Azonban, ha valaki nagyon kitartó, 
és jó abban, amit csinál, az oktatók 
úgyis felfigyelnek rá, és a sport felé 
irányítják. Ám ehhez további szor-
galom és akarat kell. Mindennapi 
edzést követel meg – tette hozzá.

Az Enyingi Állami Gazdaság 
Sáripusztai Ménesében dolgozott 
hét évet. – Méncsikókat készí-

tettem fel ménvizsgára, kancacsi-
kókkal pedig alapkiképzés után 
díjugratásban és lovas tusában 
versenyeztem. Nagyon szerettem 
ezt csinálni. Közben két évet ka-
tonának álltam, természetesen itt 
is négy lábon teljesítettem szolgá-
latot, lovas határőr voltam. Végül, 
mikor a ménesben megszűnt a 
sportistálló, hazaköltöztünk fele-
ségemmel, akit az ott töltött évek 
alatt ismertem meg – közölte. Vaka 
Istvánnak lovas edzői képesítése is 
van, így számára természetes volt, 
hogy Hatvanban is segíteni fog a 
négylábúak kiképzésében. – Ami-
kor 1991-ben hazaköltöztünk, 
építkeztünk, az udvarban pedig is-
tállót alakítottunk ki, azóta foglal-
kozom bértartással és lókiképzéssel. 
Bárki hozhatja hozzám az állatát, 
én mindennap gondoskodom ró-
luk – fűzte hozzá. A napjai úgy 
néznek ki, hogy korán reggel fel-
kel, megeteti a lovakat. Igyekszik 
a természetes életformájukat meg-
teremteni számukra, hiszen ők le-
gelő állatok, naponta többször kell, 
hogy szálas takarmányt kapjanak. 
Ezt követően Vaka István istállót 
takarít, majd dolgozik a lovakkal, 
edzi őket. Mint mondta, számára 
az az ideális nap, amikor az állatok 
között lehet.

A bértartás mellett lovardákban 
is segédkezett, emellett volt, hogy 
traktorosként is helytállt. Alapí-
tó tagja volt 1997-ben a Hatvani 
Lovas Egyesületnek, amellyel mai 

napig az a céljuk, hogy összefogják 
a hatvani lovasokat. Sokszor szer-
veznek közös lovas túrákat. Számos 
teendője mellett huszárkiképzés-
sel is foglalkozik a jászfényszarui 
Szűcsi Mihály Huszárbandérium 
tagjaként, ahol Hagyományőrző 
Huszár Hadnaggyá léptették elő. 
A Bátor Táborban pedig lovas ko-
ordinátorként járult hozzá a beteg 
gyermekek életminőségének sikeres 
javításához.

A lovasok azt szokták mondani, 
minden lovas életében egy olyan 
ló születik, akivel örökké összekö-
tetésben lesz. Vaka István számára 
ő bértartójának kiscsikója, Stella 
volt. – Ott voltam az ellésnél, én 
neveltem fel. 1996-ban született 
és 2004-ben magyar bajnoki címet 
szereztünk együtt. Olyan kapocs 
volt köztünk, amelyről minden lo-
vas álmodik. Ha arra gondoltam, 
hogy balra szeretnék menni, ő már 
fordult is – fejtette ki.

Vaka István élete során számos 
díjat szerezett. 1979-1983-ig, Hor-
kai Gábor edző irányítása mellett, 
folyamatosan részt vett területi díj-
ugratókon és lovastusa-bajnokságo-
kon, ahol 1980-ban, az első országos 
lovastornakupán, Szántódpusztán 
harmadik helyezést ért el. Továb-
bá többször állhatott dobogóra a 
Szabad Föld Kupán. Aztán 2008-
ban jött a hír, hogy Nemzeti Vág-
tát rendeznek, így a hatvani lovas 
is megragadta a lehetőséget, és el-
indult a megmérettetésen. Akkor az 

előfutamban a későbbi első helye-
zett előzte meg. Vaka István azóta 
is – egy évet leszámítva – mindig 
a rajtvonalhoz áll. – Sajnos még a 
célomat nem sikerült elérni, hogy a 
középdöntőben bizonyíthassak, ám 
több alkalommal is volt olyan, hogy 
jobb időt futottam, mint a többi fu-
tam első helyezettje. A javaslatomra 
most már idő alapján lehet tovább-
jutni a középdöntőbe, így remélem, 
hamarosan eljön az én időm is – fo-
galmazott. Az idei Nemzeti Vágtán 
mindösszesen egy másodperccel 
maradt le a továbbjutásról. Mint 
mondta, sokszor megjegyzi a több 
induló, hogy nélküle már meg sem 
rendezik a versenyt.

Idén polgármesteri díszoklevél-
lel ismerték el Hatvanban. – Épp 
a lovamon ültem, mikor felhívott a 
polgármester, hogy megkapom ezt 
a rangos elismerést. Nagyon örül-
tem neki, óriási megtiszteltetés ez 
számomra. Büszke vagyok rá, hogy 
Hatvan színeiben induló lovasként 
én is öregbíthetem a város hírnevét 
– mondta.

Szabadidejét családjával töl-
ti Hatvan lovasa, felesége, Ilona a 
Százszorszép Óvodában dolgozik, 
két fiúk született, Máté és Benedek. 
– A családban csak engem fogott 
meg a lovaglás, ám Máté fiamnak 
két kislánya van, Hélia és Boróka, az 
idősebbik már hintalovon gyakorol. 
Szeretném nekik is megmutatni 
ennek a sportágnak a szépségeit – 
mondta. Tervei között szerepel az 
is, hogy lovaglás mellett belekezd a 
solymászatba, ami az elmúlt időben 
nagyon megfogta őt. Addig is a ter-
mészetben tölti az idejét az állatok-
kal, hiszen mint mondta, ló nélkül 
élni lehet, de nem érdemes.  Éppen 
ezért mostanában állapotos lovával 
dolgozik, akinek kiscsikójához a 
későbbiekben nagy reményeket fűz.

Csordás Judit

Lóháton érzem igazán 
szabadnak magam
Tizennégyszer állt már rajtvonalhoz a Nemzeti Vágtán Vaka István, idén mind-
összesen egy másodperccel maradt le a továbbjutásról. Hatvan lovasát idén pol-
gármesteri díszoklevéllel tüntették ki, hiszen sportteljesítményével évek óta 
öregbíti a város hírnevét.
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Három ezüstérmet és két 
bronzérmet hoztak a Hatva-
ni Taekwon-do Klub tagjai 
Szerbiából. Csehországban 
pedig Gyöngyösi Levente a 
második, míg Gazdag Le-
vente kétszer is a dobogó 
harmadik fokára állhatott.

Szerbiában rendez-
ték meg a 15. Serbia 
Open nemzetközi 

taekwondoversenyt. Tizenkét 
ország és harminchét klub há-
romszáznegyven versenyzője 
küzdött a jó helyezésekért 
formagyakorlat és küzdelem 
versenyszámokban. Hat ver-
senyző Dudás Attila (VI. 
dan) edző vezetésével képvi-
selte a Hatvani Taekwon-do 
Klubot. Bódi Jázmin, Varga 
Bíborka és az első versenyes 
Petró Zoltán remek teljesít-
ményt nyújtva, több ellenfélen 
túljutva ezüstérmet nyertek 
formagyakorlat versenyszám-
ban. – Küzdelemben Gazdag 
Gergő kemény harcok árán 
szerezte meg a bronzérmet, 
míg Bódi Jázmin csaknem 
öltözőbe küldve fekete öves 
ellenfelét, végül a dobogó 
harmadik fokára állhatott. A 
szintén első versenyes Antal 

Dominik túlizgulta a verseny-
számokat, sajnos érmet nem, 
de tapasztalatot minden bi-
zonnyal sokat szerzett. Angeli 
Áron erősen kezdett, többször 
vezetett is a bíráknál, de végül 
szerb ellenfele kezét emelték 
a magasba, így kiesett – rész-
letezte Dudás Attila.

Egy másik versenyen is 
bizonyítottak a hatvani har-
cosok. Október utolsó szom-
batján rendezték a Moravia 
Opent Csehországban, ahová 
két versenyzővel nevezett a 
hatvani klub. A regisztráció 
péntek este, érkezés után sike-

resen megtörtént, így szombat 
reggel kezdődhetett a nyolc 
ország, huszonkét klubjának 
háromszázharminc verseny-
zőjét felvonultató versenye.  
Formagyakorlatban Gyön-
gyösi Levente remek „formát” 
nyújtva az erős mezőnyben 
ezüstérmet nyert. Gazdag Le-
vente egyenletes teljesítményt 
hozva, önmagát fölülmúlva 
formában bronzérmet nyert, 
míg küzdelemben, kitűnő 
időzítéseinek köszönhetően, 
szintén a dobogó harmadik 
fokára állhatott.

Csordás Judit

Két országban 
is bizonyítottak 
a hatvani taekwondosok
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Zacher Gábor szerint évente csaknem 30 ezren halnak 
meg Magyarországon valamilyen alkohol okozta megbe-
tegedésben.

A Száraz November 
elnevezésű kihívást 
a Kék Pont Drog-

konzultációs Központ és 
Drogambulancia Ala-
pítvány indította el még 
2016-ban. Azóta pedig so-
kan döntenek úgy, hogy ki-
próbálják milyen az, ha egy 
hónapig egyáltalán nem 
nyúlnak az üveghez. Azon-
ban, aki rendszeresen, rég-

óta és nagy mennyiségben 
fogyaszt alkoholt az köny-
nyen kerülhet életveszélyes 
állapotba, ha egyik pilla-
natról a másikra teszi le a 
poharat – figyelmeztetett 
Zacher Gábor toxikológus.

Zacher Gábor hang-
súlyozta, hogy a Száraz 
November alapvetően 
azoknak szól, akik csak 
aalkalomszerűen fogyasz-

tanak szeszesitalt. Ez alatt 
az egy hónap alatt az is 
kiderülhet, hogy milyen 
mértékű az alkohol irán-
ti sóvárgásunk. Így, képet 
kaphatunk arról is, meny-
nyire határozza meg a hét-
köznapjainkat az ital.  

– Ha az embernek eszébe 
jut november 15-én, hogy 
hoppá, ebben a hónapban 
még nem ittam alkoholt és 
mondjuk, hiányzik is neki, 
az egy kicsit elgondolkodta-
tó. Ez nem azt jelenti, hogy 
ő alkoholbeteg, szó nincs 

róla, de lépéseket tett afelé a 
szoba felé, amire ki van írva, 
hogy alkoholisták – muta-
tott rá Zacher Gábor.      

A toxikológus hozzátet-
te, hogy nem csak a nov-
ember lehet száraz, hiszen 
sosem késő próbára tenni 
magunkat egy egészséges 
és minőségi élet kedvéért. 
Akinél pedig az alkohol-
fogyasztás már a napi rutin 
részévé vált, kérje szakem-
ber segítségét a leszokás-
hoz.   

Szeniczey Csaba

Nem csak a november lehet száraz

Az őszi időszakban jel-
lemző ködös, párás le-
vegő, a nappalok rövi-
dülése kapcsán romló 
látási viszonyok, a szinte 
folyamatosan nedves és a 
lehulló falevelektől csú-
szós útburkolat jelentő-
sen növelik a balesetek 
bekövetkezésének koc-
kázatát.

A balesetek okai kö-
zül az első helyen 
a sebesség hibás 

megválasztása áll már évek, 
évtizedek óta, vagyis a köz-
lekedők az esetek túlnyo-
mó részében nem az út-, 
időjárási-, látási-, forgalmi 
viszonyoknak megfelelően 
választják meg járműveik 
sebességét. Ezek a bal-
esetek elsősorban a lakott 
területen kívüli utakon jel-
lemzőek. Lakott területen 
belül az elsőbbségi jog meg 
nem adása a leggyakoribb 
probléma. Ősszel kiemelt 
szerepet kap a láthatóság 
kérdése. Nagyon lényeges, 
hogy kerékpárosként és 
gyalogosként, lakott te-
rületen kívül, korlátozott 
látási viszonyok között 
láthatósági mellényt kell 
viselni.

Forrás: police.hu

A láthatóság 
életet 
menthet
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