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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

A Centervill Kft. kapta
az év vállalkozása díjat
Tízedik alkalommal díjazták a hatvani vállalkozásokat,
kitüntetést kapott a Centervill Kft, akik rendszeresen támogatják a településen működő alapítványokat, oktatási
intézményeket. Emellett több vállalkozásokkal kapcsolatos
előadást is meghallgathattak a jelenlévők.

E

z volt a tizedik alkalom, hogy megrendezték a Hatvan Város Partner Programját, ez az
a rendezvény, ahol azokat a
vállalkozásokat díjazzák, amik
kiemelkedően teljesítenek, és
sokat tesznek a településért.
A Partner Program lényege,
hogy a város és a városban élő
cégek szoros kapcsolatot alakítsanak ki és tartsanak fenn
egymással. A vállalkozások
tesznek a városért, segítik a
település előremozdulását az
adók befizetésével is, munkahelyeket biztosítanak, erősítik
a lojalitást. Az együttműködés és a jó kapcsolat a z önkormányzat, a cégek és a civil
szervezetek között létkérdés,
hiszen ez az egyik alapja egy
fenntartható, szabad és virágzó településnek.
A rendezvény nem csak a
díjak és a kitüntetések átadásáról szól, több szakmai előadást is meghallgathatnak a
résztvevők. Elsőként Horváth
Richárd polgármester számolt
be a város fejlődéséről, annak
irányáról, mindezt az eltelt
Covid által homályosított
évek tükrében. - Alkalmazkodás - ez egy kulcsszó, ami
az elmúlt éveken kifejezetten
fontos volt. Mivel olyan gaz-

dasági és egészségügyi krízisben volt és van a világ, amire
még nem volt példa. Ez a
helyzet csökkentette a lehetőségeket, adóbevétel kiesés
és elvonások nehezítették az
időszakot – fogalmazott. Mint
ismertette: időben felismerték
a helyzetet, megállították a
beruházásokat és számtalan
olyan döntést hoztak, amivel
túl tudta a város élni a Covid
időszakot. A kötelezően vállalt
tevékenységeket teljesítette,
megtartotta a munkahelyeket
és gazdaságilag stabil maradt.
Hangsúlyozta: a 2022-es
költségvetést elnézve a város
nettó befizetővé vált, mivel
a legnagyobb bevételi forrása, az iparűzési adó, aminek
60 százalékát be kell fizetni a
központi költségvetésbe. Több
mint 2,1 milliárd forint a szolidaritási adó, ezért a pénzért a
hatvaniak dolgoztak meg, de
ez a pénz nem marad a városban. Mindezek mellett a támogatások mértéke is nagyon
alacsony: míg például Balassagyarmaton 317 ezer forint per
fő, Aszódon 246 ezer forint
per fő, addig Hatvanban 68
ezer forint per fő.
A fejlesztések nem állnak
meg, bevezették a közösségi
költségvetést, amiben a hat-

vaniak dönthetnek 100 millió
forintról, így valósult meg a
vadaspark fejlesztése, folytatódott az út és járdaprogram,
seprőgép vásárlása, kerékpársáv kialakítása és nyilvános
illemhely létesítése. - A hatvaniak közössége egy alkotó
közösség, ahol fontos az ös�szefogás, az egymás segítése,
a környezet védelme. A nehézségek ellenére is zajlanak a
projektek, az újhatvani orvosi
rendelők, a Dali és a könyvtár
felújítása mellett hamarosan

a Kossuth tér zöldfelületei is
megújulnak – mondta Horváth Richárd.
Leszögezte: a szigorú gazdálkodásnak
köszönhetően
tartunk jelenleg ott, hogy a
város feszes, de stabil költségvetéssel rendelkezik, megállunk a saját lábunkon, vissza
tudtunk vezetni több szolgáltatást, megtartottuk azt, hogy
továbbra is vonzó, befektetőbarát környezetnek számítunk.
Bánhidy Péter, a Heves Megyei Kereskedelmi és Ipar ka-

mara elnöke előadásában azt
mondta: Hatvan erős és jól
szerepel gazdaságilag, a városban lévő valódi érték pedig
a benne élő emberek maguk.
Előadásában részletesen beszámolt a megye gazdasági teljesítéséről, iparról, turizmusról,
exportról, ami utóbbi időben
21 százalékos emelkedést produkált. Mindezt úgy, hogy a
belföldi kereslet stagnált. A jelenben és a jövőben pedig több
nemzetközi kihívással is szembe kell nézni.

Hágen István Zsombor és
Tégla Zsolt, a Magyar Agrár
és Élettudományi Egyetem,
Károly Róbert Campus egyetemi docensei azt a témakört
járták körbe, hogy miként
fejleszthetőek a vállalkozások,
jelentős anyagi befektetések
nélkül. Kiemelték: azok a vállalkozások, akik a stratégiai
céljaikat nem tudják átültetni a mindennapi üzletmenet
szintjére, nagyon hamar a csőd
közelébe kerülnek.
Folytatás a 2. oldalon
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A Centervill Kft. kapta
az év vállalkozása díjat

Telephelynyilvántartási Igazgatóság igazgatója Beszállító
fejlesztési és Telephely nyilvántartási szolgáltatások címmel tartott előadást, s mindezt
online. Ebből megtudhatták a
jelenlévők miként lehet üzletfejlesztéseket megvalósítani.
A program zárásaként adták át a kitüntetéseket. Hatvan
város Együttműködő Partnere
díjat a Norma-Bau Kft., Laczkóné Gergely Réka, a Florisz
Gourmet Kft., az Antik Kft., a
Heves Megyei Vízmű Hatvani
Üzemegysége, Bán Ferenc és a
Hildexo Kft. kapta meg.
Az év vállalkozása díjat a
Centervill Kft-nek ítélték
oda. A cég 1997-ben kezdte
meg épületek villamosításával kapcsolatos tevékenységét
Hatvanban. Vállalják irodaépületek, csarnokok, társasházak,
erőművek villamosítását és
ezek karbantartását, valamint
elosztó berendezések gyártását
és telepítését. Vezetőségük számára fontos a szoros együttműködés a várossal: önzetlenül
támogatnak
alapítványokat,
szervezeteket, intézményeket,
sporteseményeket és aktív szerepet vállalnak az óvodák, iskolák felújításában is.

SzP

Folytatás az 1. oldalról
Szó volt logisztikai feladatokról is, ahol például a tárolási
kapacitást kellett növelni, úgy,
hogy nem építettek raktárat,
mindössze átrendezték a sorokat, ezzel több mint 30 százalékkal nőtt a kapacitás. Az
automatizált rendszerek is nagy
segítséget nyújthatnak és hatékonyabbá válik tőle a munka.
Leszögezték: a vállalkozásnak
tanulnia kell a biológiai rendszerek előnyeiből. Sokszor
ezeket veszítik el a növekedés
során: információ többlet, változatosság, modularitás, alkalmazkodó képesség, óvatosság
és beágyazottság. A szakemberek zárásként jó tanácsként azt
mondtál: a növekedés során sose
felejtsük el, milyenek voltunk a
kezdetekben, mivel ha ezt szem
előtt tartjuk, akkor minden válságot túl tudunk élni.
Robotka Csaba, a HIPA
Nonprofit Zrt., Beszállítói és

Már a Bajcsy úton
rendelnek az
újhatvani orvosok
Elkészült a Bajcsy úti orvosi
rendelők felújítása, március
21-től már itt várják a betegeket. Kerekes Ildikó és
Éger Andrea azonban egyelőre még a vasútállomáson
rendel.

K

ívülről is látványos
a változás a Bajcsy
úti épületen, hiszen
minden tekintetben megújult,
aztbesztmentesítették és lecserélték a tetőt, korszerűsítették a villamoshálózatot, új
várótermi padokat, vizsgálóés íróasztalokat vásároltak. A
munkálatok 2021 nyarán kezdődtek, ez idő alatt pedig az
orvosok a Daliban és a vasútállomás épületében rendeltek,
most éppen a visszaköltözésük zajlik. – A beruházásra 58
millió forintot nyerünk pá-

lyázatból, ezt egészítette ki az
önkormányzat még 98 millió
forint önerővel, ebből tudtak
megvalósulni a munkálatok.
Nem csak a felújítást végeztük el, hanem új berendezéseket, laptopokat, orvosi eszközöket és egy fogorvosi széket
is vásároltunk, hogy a hatvaniakat modern felszerelések
fogadják – mondta el Lestyán
Balázs alpolgármester.
A Daliból teljesen vis�szaköltöztek a rendelők, így
március 21-től a háziorvosok és a fogorvosok a Bajcsy
úton rendelnek, ám Kerekes
Ildikó és Éger Andrea rendelése egyelőre marad a vasútállomás épületében, azonban
hamarosan ők is az újhatvani
egészségházban fogják várni a
betegeket. A projekt a TOP4.1.1-16-HE1-2019-00003
azonosító számú pályázat
keretében, a Széchenyi 2020
program támogatásával valósul meg.
SzP

Horváth Richárd: nemzeti
ünnepeink összekovácsolnak

Élelmiszerekkel és ruhákkal segíti
a vitézi rend a bajbajutottakat

A magyaroknak március idusa már régóta nem csak a tavasz
ébredését, hanem a nemzeti öntudat és szabadságszeretet
ünnepét is jelenti – emelte ki Horváth Richárd ünnepi beszédében. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 174.
évfordulójáról szóló megemlékezésen a Bajza gimnázium
11.a osztályos diákjai adtak műsort.

A
A vitézi rend heves megyei
törzskapitánysága karitatív tevékenységünk során,
a kárpátaljai magyarok és
az Ukrajnából menekültek
megsegítésére szervezett
gyűjtést. Az adományok
között tartós élelmiszerek,
ruhaneműk, babaápolási
cikkek, higiéniai termékek
és tisztítószerek is szerepelnek.

A

Vitézi Rend Heves
Megyei Törzskapitánysága Hatvanban
a kárpátaljai magyarok és
az Ukrajnából menekültek
megsegítésére gyűjtött adományokat. Szalai Attila, a
Vitézi Rend Heves Megyei
Törzskapitányság vezetője
elmondta, hogy karitatív te-

vékenységünk során mindig
kiemelt figyelmet fordítanak
a rászorulók megsegítésére. –
Nagyon sok adományt gyűjtöttünk, hatalmas az ös�szefogás és a segíteni akarás,
bízunk benne, hogy a szállítmánnyal enyhíteni tudjuk a

rászorulók gondjait. Főként
élelmiszereket, tisztítószereket, ruhákat és takarókat
jutattunk el a bajbajutottakhoz – emelte ki Szalai Attila,
a Vitézi Rend Heves Megyei
Törzskapitányság vezetője.
Kürtössy Ottó, a Vitézi

Rend karitatív részlegének a
parancsnoka kifejtette, hogy
egy 16 szerelvényből álló,
adományokkal teli konvoj
indul Kisvárdára, mindezek
mellett egy csuklós busz is
segíti majd felajánlások a
szállítását. – Rengeteg az
adomány és szeretnénk, ha
mihamarabb eljutna a bajbajutottakhoz, így egy 18
méteres csuklós autóbuszt is
segíti a szállítást, amit a németországi karitatív törzstől
kaptunk – részletezte.
Az adományokat szétválogatva, felcímkézve és
dobozolva szállítják a rend
központi raktárába, ahol
önkéntesek és a rend tagjai
segítik majd a szállítmány
továbbjutását.
Rimán Alexandra
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szabadság napja ez!
Mikor pár budapesti
fiatal pillanatok alatt
több ezer ember lelkét szólította meg. Mikor e tömeg
bátran felállt, és belekiáltotta
a magyar szív szabadságszeretetét az elnyomó hatalom
arcába – kezdte ünnepi gondolatait Horváth Richárd
polgármester a március 15-ei
ünnepségen. – 174 éve már,
hogy a Párizsból induló forradalmi hullám napok alatt
elérte Budapestet, és hazánkban kitört a polgári forrada-

lom és szabadságharc március 15-én, – mely megalapítva
hazánk történelmének első
kormányát – a modern parlamentáris
Magyarország
megszületésének napja is –
emelte ki.
Mint mondta, a magyaroknak március idusa már régóta
nem csak a tavasz ébredését,
hanem a nemzeti öntudat és
szabadságszeretet
ünnepét
is jelenti. A polgármester kiemelte, a hatvaniak mindezért
büszkén tűzik ki nemzeti
kokárdájukat március 15-én,

felidézve szívükben a magyar
nemzet szabadságszeretetét,
és elutasítva az elnyomás minden formáját. És ugyanilyen
büszkén tűzik ki újra április
2-án, hogy megemlékezzenek
a dicsőséges tavaszi hadjárat
hatvani csatájáról, s azokról a

honvédekről, huszárokról, kik
elestek az ország szabadságáért vívott harcban.
A polgármester rámutatott, milyen könnyű elfelejteni, miért harcoltak Petőfiék,
miért áldozták vérüket a
1848–49-es forradalom hő-

sei. – Milyen könnyű elhinni,
hogy aki tőlem különbözik,
vagy más nézeteket vall hazánk jelene és jövője kapcsán,
az ellenség! Milyen könnyű
másokat hibáztatni, s érzelmi, sokszor valós harcot vívni az említett törésvonalak
mentén, elfeledve március
15-e üzenetét. A szabadság
üzenetét, mely az ország
minden polgárát, nemre,
fajra, vallásra, végzettségre, politikai meggyőződésre
való tekintet nélkül megilleti – vélekedett. – A magyar
emberek
megosztottsága
soha nem lehet nemzetünk
érdeke. Az elmondottak miatt is tartom olyan fontosnak
nemzeti ünnepeinket, s ezek
közül is kiemelkedően március 15-ét. Mert nemzeti
ünnepeink összekovácsolnak.
Emlékeztetnek minket arra,
ami igazán fontos, emlékeztetnek arra, amiben azonosak
vagyunk – hangsúlyozta.
A szomszédunkban kirobbanó háború eseményeire is
reflektált beszédében. – Keleti
szomszédunk a mai napon is
élet-halál harcot vív szabadságáért. Újra háború van Európában, hiába hittük, hogy a
fejlett társadalmak már meg-

tanulták több ezer év leckéjét.
Újra gyermekek, nők és férfiak halnak meg, újra elképesztő árat fizetünk, hogy ismét
megtanuljuk a béke és szabadság leckéjét. Mi magyarok
már megtanultuk 1848-ban
– de vajon emlékezünk-e rá?
A szabadságharc leckéje vajon
elég mélyen él-e lelkünkben,
emlékezetünkben? Mikor évről-évre megünnepeljük március 15-ét, vajon felidézzük-e
mire tanított minket e történelem? – tette fel a kérdést.
Hozzáfűzte: hisz benne, hogy
bölcsebbek lettünk, és minden
nap lépünk egyet afelé a jövő
felé vezető úton, melyet 48-as
hősök megálmodtak.
Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 174. évfordulójáról szóló megemlékezésen a Hatvani Bajza József
Gimnázium 11. A osztályos
diákjai adtak műsort, Egy sikeres forradalom napja címmel. Petőfi Sándorék március
15-ei napjának eseményeit
dolgozták fel előadásukban.
A megemlékezés végén a
pártok, intézmények és civil
szervezetek képviselői megkoszorúzták a Hatvani Csata
emlékművét.
Csordás Judit
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Négy sportág közül választhatnak a diákok
Négy sporttal ismerkednek meg a diákok a Hatvani Szent
István Sportiskolai Általános Iskolában. A jégkorongot, a
labdarúgást, a kézilabdát és az úszást is elsajátítják, később
pedig választhatnak, melyikben szeretnének kiteljesedni.
Az intézmény célja, hogy az egészséges életmódra neveljék
a gyerekeket.

Latin dallamok által
megágyazott humor a nőnapon
A nők dicsérete mindennapjaink része, ám az év egy napján
mégis kiemelt helyet kell, hogy kapjon a férfiak ezen jó szokása. Március nyolcadika éppen erről szól: a világ megmutatja mennyire hálás a hölgyeknek.

U

gyan az elmúlt évben, a járványhelyzetre való tekintettel
elmaradt a városi nőnapi köszöntés, idén, a korlátozások
enyhítése és teljes eltörlése
miatt megvalósulhatott az
ünnepi műsor. A Nagy Endre
Rendezvényteremben gyűltek
össze a hatvani hölgyek, hogy

családot, akik megtestesítik az
otthon melegét, széppé teszik
a mindennapokat, akik segítik
és katalizátorként működtetik
a világot. – Rengeteg szóval
lehet jellemezni a nők helytállását: önzetlenség, szeretet,
bátorság. De az aktualitásokat
nézve csak keressük a szavakat, mit mondhatunk azokra
a nőkre, akik saját testükkel és
lényükkel kényszerítik megállásra a tankokat tőlünk pár
száz kilométerrel keletre? Páratlan erővel rendelkeznek a

együtt, közösen éljék át ezt a
kiváltságos napot. A település
polgármestere pontosan ezt
emelte ki: a hatvaniak, mikor szükség van rá, páratlan
erővel képesek összefogni és
együtt kiállni a közösségért.
Ez pedig kifejezetten igaz a
nőkre. Ahogy mondta: a nők
azok, akik egyben tartják a

A nők reményt és életet adnak

Március nyolcadika közelében a nőké a főszerep. A város vezetése az idős otthonok lakóit és a nyugdíjas klubok
tagjait köszöntötte fel, minden hölgynek virágot adtak a
nemzetközi nőnap alkalmából. Az ünnepeltek pedig több
helyen műsorral készültek.

V

irágot kaptak a Szent
Erzsébet Idősek Otthona lakói, minden
hölgynek külön-külön adta
át az ajándékot Horváth
Richárd polgármester és
Kondek Zsolt képviselő. Nőnap alkalmából ünnepelték
a hölgyeket, és idén is külön
figyelmet fordítottak az idős
otthonok lakóira és a nyugdíjas klubok tagjaira.
A Naplemente Nyugdíjas
Klubban is megünnepelték
a nőnapot, divatbemutatót is
tartottak a tagok. A hölgyeket itt is virággal köszöntötte Horváth Richárd. Mint
mondta, a közelünkben dúló
háború is megmutatta, hogy a
nők milyen erősek. Gondoskodnak a szeretteikről, küzdenek értük a lehetetlenen

túl, reményt és életet adnak. –
Erre csak a nők képesek, akik
a szeretteikért, a gyerekeikért
képesek szembe menni a
fegyverekkel, vagy tankok elé
állni – fogalmazott.
Az Országjáró Nóta Klub
tagjai is összegyűltek, hogy
megünnepeljék
március
8-át. A klubtagok versekkel,

süteményekkel tették még
színesebbé a rendezvényt.
Őket Lestyán Balázs alpolgármester és Tarsoly Imre
képviselő
köszöntötték,
minden hölgynek virágot
ajándékoztak.
A Liszt Ferenc Vasutas
Nyugdíjas Klub férfi tagjai
műsorral, dallal köszöntötték
a hölgyeket. Közös mulatsággal ünnepeltek, és az ajándék
náluk sem maradhatott el.
Horváth Richárd polgármester és Papp István képviselő
minden ünnepeltet egyesével

köszöntött fel, majd a nyugdíjas klub férfi tagjai barkával
és csokoládéval lepték meg a
hölgyeket.
A kórház úti idősek otthonának dolgozói az épület
előtt vették át a virágokat,
amelyeket később kiosztottak
a lakók között. Ők is színesebbnél színesebb virágköltemények közül választhattak.
A Hajós Alfréd úti Idősek
Klubjában a Csűrdöngölő
Kulturális Egyesület adott
műsort nőnap alkalmából,
majd ők is és a városvezetés

nők! – fogalmazott Horváth
Richárd városvezető.
A női erőről, a női szépségre vitte a fókuszt Csordás
Tibi, a Fiesta együttes egykori
énekese, aki számtalan dalban
fogalmazta és énekelte meg
a hölgyek iránti tiszteletet.
Hajdu Steve pedig fizikailag
nem hozta el a feleségét a
hatvani fellépésre, de érezhetően jelen volt a színművész
szavai, történetei és szeretete
által. Műsorában Petőfi verseit tolmácsolta angol nyelven,
és a rapszámokkal, interaktív
módszerekkel, a közönséget
bevonva erősítette a hangulatot.
A program végén egy hölgy
sem távozhatott üres kézzel,
mindenki kapott egy szál virágot a nemzetközi nőnap alkalmából.
SzP

A

sportok kiemelt szerepet kapnak a Hatvani Szent István
Sportiskolai Általános Iskolában, így többek között a
jégkorong is, saját szabványméretű jégpályával is rendelkeznek. Emellett a labdarúgás, a kézilabda és az úszás is
az oktatott alapsportok közé
tartoznak az intézményben.
– Az itt tanulók ugyanúgy
tanulják az alaptantárgyakat,
mint akármelyik iskolában.
Amivel több vagy másabb,
amit itt kapnak az az, hogy
több a testnevelés órák szá-

Búcsú
a zeneiskola
nagytermétől

Megújul a zeneiskola, a felújítás megkezdése előtt egy koncerttel búcsúztak el a nagyteremtől, amely számos zenei előadásnak adott helyszínt. A rendezvényen a zeneiskola magánének és fuvola szakos növendékei léptek fel.

Z

is egyesével megajándékozták a hölgyeket. A köszöntések utolsó állomása a Vasutas
Szakszervezeti
Nyugdíjas
Klub volt. Itt is megünnepelték a nemzetközi nőnapot.
Virággal varázsolták színesebbé a klub hölgytagjainak
napját is.
Csordás Judit

ma. Úsznak, jégkorongoznak,
futballoznak és kézilabdáznak
alsó tagozaton. Amikor pedig
a sportosztály átkerül a felső
tagozatba, ott szabadon választhatnak, hogy melyikben
szeretnének kiteljesedni – fejtette ki Kovács János igazgató.
A Markovits Kálmán Városi Uszodában gyakorolják
az úszást a Szent István általános iskola diákjai. Edzőjük egyben pedagógusuk,
segíti őket a fejlődésben. – A
sportosztályos tanulók ebben
a tanévben kezdték meg az
úszásórákat, sajnos a tavalyi

enével telt meg a Kocsis Albert Zeneiskola nagyterme. Ez bár
megszokott, most mégis különleges volt az alkalom. Ez
a koncert ugyanis a búcsúról
szólt. Klasszikus és modern
szólamokkal köszöntek el a
nagyteremtől, ugyanis hamarosan megújul az épület. Szabó
Krisztina énektanár kiemelte, az elmúlt hat évtized után
óriási lépés ez az életükben.
Azonban számos szép emléket őriznek a teremről, éppen
ezért méltóképpen szerettek
volna búcsút venni a helyszíntől. – Nagyon nehéz szívvel
rendeztük meg ezt a koncertet,
ugyanis nagyon sok élmény
köt minket ide. Én személy
szerint ötéves koromtól járok
a zeneiskolába, zeneóvódásként kezdtem, majd zongoris-

ta, énekes, végül tanár lettem.
Egyébként évente két-három
koncertet rendeztünk a nagyteremben, éppen ezért úgy
gondoltuk, jó lenne, ha még
egyszer utoljára összegyűlnénk itt, és elbúcsúztatnánk
– fogalmazott az énekművész.
Lelkünk hangjai címmel
rendezték meg a koncertet. A
zeneiskola magánének és fuvola szakos növendékei léptek
fel, Mezei Rita pedig zongorán kísérte őket. Klasszikus és
modern dallamok is felcsendültek a rendezvényen, így
például Lady Gaga dalokat is
előadtak. A Kocsis Albert Zeneiskola pályázati forrásból
újul meg. Amíg a munkálatok
tartanak a Kossuth, az Ötös,
valamint a Kodály iskolában
folytatódik az oktatás.
Csordás Judit

terveinket a pandémia keresztülhúzta. Idén a gyerekek elsajátítják a merülés, a lebegés és

a siklás gyakorlatait, valamint
a gyors- és hátúszólábtempót
tanítjuk nekik, játékkal fűsze-

rezve – fogalmazott Imre Zoltán. A gyerekek pedig nagyon
örülnek neki, hogy lehetősé-

gük van a medencében tölteni az időt. Gyakran játszanak
az órán, majd begyakorolják
a legfontosabb mozdulatokat. Jó hangulatban telnek az
úszóedzések. – Nagyon szeretek az uszodába járni. Lebegést, hátrafelé úszást, siklást
gyakoroljuk most – mondta
Görgei Artúr Zsombor. – Játszunk, sokat tornázunk, én
ezeket szeretem a legjobban –
fűzte hozzá Varga Norina.
A Szent István Sportiskolai Általános Iskolának
kiemelt kapcsolata van a
hatvani sportegyesületekkel.
Kitűzött céljuk, hogy jó alapot teremtsenek diákjaiknak
az egészséges életmódhoz,
és hozzásegítsék őket, hogy
eredményesek lehessenek a
sport világában is.
Csordás Judit

Így is böjtölhetünk:
kevesebb közösségi média
Hamvazószerdával
kezdetét vette a nagyböjti időszak. A bűnbánat a
megtisztulás ideje, testileg
és lelkileg felkészítve a keresztény húsvéti ünnepre.
Az újhatvani iskolában a
gyerekek hétköznapi példákon keresztül tanulnak a
böjtről.

H

amvazószerdával
kezdetét vette a
nagyböjti időszak:
a bűnbánat, a megtisztulás ideje, testileg és lelkileg
felkészít az egyik legnagyobb keresztény ünnepre,
a húsvétra. György Balázs
az URKÁI hitoktattó tanára
a nagyböjt fontosságát személyes példákon keresztül
ismerteti a diákokkal. Úgy
gondolja mindennapi szokásaink megváltoztatásával is
tudunk böjtölni. Példaként
említette a közösségi médián töltött időt, ő ezt megszűri, ezen időt hasznosabb

tevékenységekre váltja fel.
Véleménye szerint, a küzdelmeit az Isten mindig megajándékozza, és ezt másoknál is tapasztalja.Úgy véli,
legtöbben hiányosságokkal
küzdünk, javítani szeretnénk
a családunk a környezetünk
életén. A böjti időszak egy
megfelelő alkalom arra, hogy
kitűzzünk magunk elé egy
célt, és lelki felkészülésünk

által változtassunk szokásinkon. A fiatalok is nyitottak a
böjtre, Fogas Marcell szerint,
például nem a csokoládéról
kell lemondani, mert nem
ez hozza el a megújulást számunkra, hanem a befelé figyelés. Fontos, hogy lelkileg
változtassunk önmagunkon.
A diákoknak nemcsak
az órákon van lehetőségük,
elmélyülni a vallásban, ha-

nem a plébánián interaktív foglalkozásokon is részt
tudnak venni. Seres Borbála
örömmel mesélt, arról, hogy
a kis ifi klubban egy kiváló
közösség tagjaként őszintén
tudják egymással gondolataikat megosztani. A nagyböjt
hamvazószerdától indul és
húsvétig tart, ami idén április 17-én lesz.
Vakli Éva

6

HIRDETÉS

2022. MÁRCIUS

2022. MÁRCIUS

HIRDETÉS

7

8

KÖRNYEZETVÉDELEM

2022. MÁRCIUS

Kassa Andrásné:
imádom
a hivatásomat
Szülői ház – iskola – könyvtár. Ezek az
olvasóvá válás láncszemei. Emellett fontos
a könyvtáros személyisége is, szakmai felkészültsége, pedagógiai érzéke, empátiája,
derűje. Kassa Andrásné ilyen. Több mint
négy évtizeden át vezette az Ady Endre
Könyvtár gyermekrészlegét. Munkáját
legutóbb Pro Cultura díjjal tüntették ki.

N

épművelés-könyvtár szakot végzett Debrecenben,
utolsó évében az akkori
könyvtárigazgató állást ajánlott
neki az újhatvani fiókkönyvtárban. Kassa Andrásné öt évet töltött ott, kislánya születéséig. Még
egyéves sem volt gyermeke, mikor
újra megkeresték, ezúttal azzal,
hogy legyen a gyermekkönyvtár
vezetője. Döntenie kellett, és mivel családja mindenben támogatta,
elvállalta az állást. – Az évek igazolták, hogy jó döntést hoztam,
mint a mesebeli vándor a válaszút
előtt, ha jól választ, boldogságra
lel. Örömmel tölt el a munkám,
varázslatos világ. Sok élményt
kaptam, bízom benne: élményeket
adtam is. Az olvasók körében is
sokat tanultam, de még egy főiskolát is elvégeztem Nyíregyházán,
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gyermekkönyvtárosi szaktanfolyamokat Budapesten, majd Debrecenben – fejtette ki. – Összetett
folyamat a gyermekkönyvtárosi
munka. Komoly feladat áttekinteni a könyvkínálatot, dönteni a
beszerzésről. A könyvek feldolgozását, rendszerezését az olvasókhoz való eljuttatásuk követi. Ez a
legszebb, legnehezebb, legmozgalmasabb könyvtárosi feladat. A
módszerek sokfélék, az enyéim is
azok: egyéni- és csoportos foglalkozások, vetélkedők, könyves
versenyek, rejtvényfüzetek, böngészők, nyári táborok, irodalmi
udvari délelőttök, játszóházak, íróolvasó találkozók– fűzte hozzá.
Azt a célt tűzte ki magának,
hogy a gyerekeket olvasóvá nevelje, és most nyugdíjazása kapujában
is büszke rá, hogy sok fiataltól kapott visszajelzést, hogy az ő programjainak köszönhetően kedveltek meg egy-egy olvasmányt. – A
Könyv-jelző játék során mintegy
száz könyvet dolgoztunk fel, különböző korosztályoknak másmás műveket ajánlva. A gyerekek
élvezték, nagy kedvvel játszottak.
A külföldi és magyar gyerekiro-

dalom legjava volt felsorakoztatva,
fontos, értékes és élvezetes olvasmányok. A tanárok azt mondták,
a diákok szünetekben is olvastak
az udvaron. Mintegy háromszázan vettek részt benne, és sok-sok
levél érkezett a játékot követően.
Az egyik kisfiú azt mondta, hogy
Csukás István: Pintyőke cirkusz,
világszám művét sosem olvasta
volna el, ha nincs ez a játék, és örül
neki, hogy rátalált – mondta.
Kassa Andrásnénak két lánya
van, Tünde és Boglárka. Tünde
középiskolai tanár, kémia-angol
szakos, emellett a Tanárnő blog
megálmodója. Boglárka pedig
gyógytornász és jógaoktató. Édesanyja elmondta, őt például a Harry
Potter tette olvasóvá, éjszakákon
keresztül olvasta, az utolsó kettő
kötetet már angolul. Mint mondta,
ez is mutatja, hogy mennyire fontos az első könyv élménye.
Mint könyvtáros azt vallja, hogy
mindig változni kell, a gyerekek
igényeit kell szem előtt tartani, és
aszerint alakítani a kínálatot. Így
például manapság a problémákat feldolgozó, megoldó könyvek
kerültek előtérbe. – Ezek segít-

hetnek a nehézségek megértésében, megoldásában. Ezek közül
külön kiemelném Wéber Anikó:
Az osztály vesztese című könyvet, illetve Kertész Erzsi: Göröngyös Úti Iskoláját, az utóbbinak
például minden kötete egy-egy
személyiségtípust mutat be – közölte. – Kevesebben keresik a lassúbb folyású történeteket, hiszen
a mai mozgalmas, gyors, lüktető
világunk a gyerekekre is hat, ez a
könyvek témaválasztásánál is nyomon követhető – mondta.
– Az évtizedek során három
igazgató mellett is dolgozhattam,
mindig támogatói közegben végezhettem munkámat – emelte
ki. Hozzátette: az évek alatt több
helyszínen működött az Ady Endre Könyvtár, a végleges Kossuth
téri épület pedig nemrég új köntöst
kapott. A színes enteriőrt tovább
tarkítja a gyerekkönyvtárban kiállított megannyi mesefigura. Ezek
nagy részét az olvasók készítették.
Kassa Andrásné szerette volna a
könyvek szellemiségét eljuttatni
a fiatalokhoz, ezért élményszerű módszereket helyezett előtérbe. Több éven át szerkesztette a
Könyves kalandok meseböngészőt,
a modern magyar gyerekirodalom
legjobbjait dolgozta fel bennük. –
Akkoriban ezek a könyvek még
nem képezték az ajánlott irodalom
részét, ám ma már ott a helyük a
gyerekek polcain. Számos irodalmi
rejtvényt készítettem, és ehhez a
játékhoz egy illusztrációs pályázati
lehetőség is kapcsolódott. Az akkor készült alkotások pedig a mai
napig láthatóak a könyvtárban, így
például a Rumini Szélkirálynőjének hajója vagy a Lengevár – tette
hozzá.

Mint
gyerekkönyvtár-vezető
mindenkinek azt tanácsolja, gyerekeiknél minél fiatalabb korban
kezdjék el az olvasóvá nevelést,
hiszen az nagyon fontos szerepet
tölt be a fejlődésben. – Karafiáth
Orsolya gondolatát tudnám ezzel kapcsolatban idézni: „minden
könyv hozzánk tesz valamit”. Egy
észrevétlen lenyomata ott van
bennünk minden kötetnek – fogalmazott.
Kassa Andrásnét januárban
Pro Cultura díjjal tüntették ki, de
már korábban kapott Polgármesteri Díszoklevelet, Hatvany Irén
kitüntető emlékérem – az ifjúságért elismerést és Gyermekekért
díjat is. – Felemelő érzés volt
számomra a Pro Cultura díjátadó, közeli és távoli ismerőseim is
gratuláltak, nagyon hálás vagyok
az elismerésért. Szerencsés embernek tartom magom, hiszen a
munkám a hobbim, egész életemben azt csináltam, amit szerettem
– mondta.
Áprilistól nyugdíjba megy, több
mint egy éve készül rá, ami egyfajta gyászfolyamat volt számára.
Örül neki, hogy sikerült közreműködnie az új könyvtár megalkotásában, és ezáltal méltóképpen búcsúznia. Mint fogalmazott, sosem
unatkozott, terve hogy továbbra is
mozgásban marad, és megtalálja az
élményt adó pillanatokat. Nyugdíjas éviben családjára fókuszál,
köztük unokájára, Árminra. És
továbbra is kutatni és olvasni fogja
a jó köteteket, követve a könyvtár
falára felírt Darvasi László vers
utolsó sorait „Én azért olvasok,
mert keresek. … és amikor olvasok, megtalálom.”
Csordás Judit
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Újabb bronzérmek
a taekwon-dosoknál
A Hatvani Taekwon-do
Klub tagjai, Varga Bíborka,
Gyöngyösi Levente, Gazdag Gergő és Tóth Tamás is
bronzérmet nyert a Makón
megrendezett magyar bajnokságon.

kitűnő teljesítményt nyújtva
Gyöngyösi Levente bronzérmet nyert. Az ifjúsági korcsoportba most felkerült
Bódi Jázminnak az erős mezőnyben ezúttal nem sikerült az éremszerzés. Serdülő
formában Gazdag Gergőt
két győztes gyakorlat után a
későbbi nyertes állította meg,
viszont küzdelem nehézsúlyban remek teljesítményt
nyújtva nagy harcok árán végül bronzérmet nyert. Varga
Bíborka IFI küzdelemben
sorra verve ellenfeleit bronzéremmel végzett. Tóth Tamás
felnőtt küzdelemben indult,
ahol a győztes mérkőzése
után, kemény csatában bronzérmet harcolt ki. Dudás Attila
(VI. dan) a centrum pást vezetőbírája volt, ezért versenyzői mögé barátai, a Gödöllői
TKD Klub edzői ültek.
Csordás Judit

A

z idei magyar bajnokságot három klub
szoros összefogásával
rendezték meg, a Makó Budo
Klub, a Club Dynamic Szeged és a Barátság SE Battonya
szervezte meg a hazai versenynaptár legrangosabb versenyét. A makói sportcsarnokban 32 klub 260 versenyzője
regisztrált a megmérettetésre.
A verseny ezúttal egy naposra
volt kiírva, csak egyéni számokra lehetett jelentkezni.
A Hatvani Taekwon-do
Klub öt versenyzővel indult.
A délelőtti formagyakorlat
versenyszámban, serdülőben

Pulzusos sikerek a magyar kupán
Legutóbb Budapesten az
1. FISAF Aerobik Magyar
Kupán szerepeltek sikerrel
a pulzusos lányok.

A

z elmúlt 2 év versenyzési és felkészülési nehézségei után
újraindult a PULZUS SE
vérkeringése a hazai versenyszférában. Az év első versenyén a csapatlétszámuk töredékével indultak a hatvaniak,
de annál szebb eredményekkel tértek haza – számolt be
róla Teréki Beáta edző.
CH
mini
kiscsapat:
Kajlinger Lilla, Nagy-Varga
Julcsi, Zsíros Emili 1. hely
CH youth kiscsapat: Kis
Emma, Svába Nelli 1. hely
CH mini nagycsapat:
Kajlinger Lilla, Nagy-Varga
Julcsi, Zsíros Emili, Csizmadia Panka, Molnár Lilla,
Nagy Trudi, Ballók Janka,
Kis- Urbancsik Hanga, Gulyás Hanna 1. hely

CH youth nagycsapat:
Svába Nelli, Kis Emma, Járási Korina, Szűcs Zsófi, Éder
Abigél, Szabó Diána 1. hely
CH egyénizők mini korosztály:
1. hely: Kajlinger Lilla
2. hely: Nagy- Varga Julcsi, Ballók Janka, Molnár
Lilla
3. hely: Gulyás Hanna,
Kis- Urbancsik Hanga
CH egyénizők youth korosztály:
2. hely: Svába Nelli
3. hely: Kis Emma
8. hely: Éder Abigél
9. hely: Szűcs Zsófi
10. hely: Járási Korina
SA egyéni mini korosztály:
5. hely: Balla Nikolett
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