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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Extra

Teljesen megújul a Bu-
dapest–Hatvan vasútvo-
nal, emiatt decemberig 
jelentős korlátozásokra 
kell számítani. Ez na-
ponta 6-8000 embert 
érint. A felújítás ideje 
alatt pótlóbuszokkal he-
lyettesítik a vonatokat. 
A város tehermentesí-
tése érdekében Horváth 
Richárd közbenjárására 
a buszok egy része Bol-
dogon át, Tura felé köz-
lekedik. Az IC járatok 
az M3-as autópályán 
közlekednek, közvetle-
nül a két vasútállomás 
között.  A polgármes-
ter ezzel kapcsolatban 
kezdeményezi, hogy az 
M3-as autópálya hat-
vani szakasza mindenki 
számára ingyenes le-
gyen.

Még tavaly nyert másfélmilliárd forintot az önkormányzat, ennek keretében több nagy válto-
zás is megvalósul a városban. A Zöldülő Város Projekt részeként megújul a piac, a könyvtár 
és a környező zöldfelületek is megszépülnek.

Megújul a piac 
és a könyvtár

Vágányzár: decemberig 
csak pótlóbuszok lesznek
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Március 3-ig 
lehet pályázni 
a civil alapra

Meglepően 
sikeres lehet 
az új költségvetés

Március 3-ig pályázhatnak a hatvani civil szervezetek, ala-
pítványok, és egyesületek az önkormányzat által meghirde-
tett civil alapra. A legmagasabb pályázható összeg ebben a 
félében is kétszázezer forint.

A hatvani civil szerve-
zetek támogatását 
az Önkormányzat a 

15/2011. (IV. 1.) önkormány-
zati rendeletben határozza 
meg. Minden évben kétszer 
kerül kiírásra a pályázat. Az 
első féléves pályázatokat 
2019. február 1-től nyújthat-
ják be a hatvani civil szerve-
zetek a városi Civil Alaphoz. 
Pályázatok benyújtási határ-
ideje 2019. március 3.

Az önkormányzat a helyi 
demokrácia megvalósításában 
partneri kapcsolatok kialakí-
tására törekszik a város polgá-
rainak önszerveződő közössé-
geivel és a városban működő 
egyházak közösségeivel.

Az önkormányzat anya-
gi lehetőségeitől függően 
pénzügyileg is támogatja az 
önkormányzat közigazgatási 
területén működő – az önkor-

mányzat céljait elősegítő, és 
azzal összhangban álló – civil 
szervezetek és egyházközsé-
gek programjait és működé-
sét. A támogatás felső határa 
200 ezer forint.

Pályázható keretek: Ön-
szerveződő, öntevékeny kö-
zösségeket támogató keret, 
Ifjúsági keret, Sportfeladato-
kat, célokat támogató keret, 
Egyházi keret, Nemzetiségi 
keret, Szociális és egészség-
ügyi keret.

Az év első felében március 
3-ig van lehetőség a pályá-
zatok benyújtására. Az adat-
lapok átvehetőek a Hatvani 
Közös Önkormányzati Hi-
vatal Hatósági Irodájának 
Általános Igazgatási Osztá-
lyán, illetve a www.hatvan.hu 
weboldalon is megtalálható a 
pályázati kiírás és a letölthető 
dokumentum.

A hónap végén szavaz-
nak a képviselők a 
2019-es városi bü-

dzséről. A részletek még nem 
nyilvánosak, azonban már hó-
napok óta zajlik a költségvetés 
előkészítése. Horváth Richárd 
lapunknak elmondta, hogy 
több újszerű elem is bekerült 

már a tervezetbe. Az újdonsá-
gok pedig nem csak a műkö-
dést, a fejlesztéseket is érintik 
majd. – Nagyon jól állunk a 
tervezéssel, alig várom, hogy 
végleges költségvetés részlete-
iről beszámolhassak. Úgy ér-
zem, eredményes év elé nézünk 
- fogalmazott a városvezető.

Kezdődik a könyvtár 
és a piac felújítása

Lobbi: ingyenes lehet a 
hatvani autópálya-szakasz

A járdák állapota is téma 
volt a közmeghallgatáson

A január végi testületi 
ülésen több mint 30 
napirendről döntöt-

tek a képviselők. Ezek közül 
a legmeghatározóbb a Zöl-
dülő Város Projekt volt, ami 
egy másfélmilliárd forintos 
beruházás. Ezt az összeget 
egy sikeres pályázattal nyer-
ték meg, most a testület pedig 
elindította a szükséges köz-

beszerzést. – Tavaly tavasz-
szal Lázár János azt mondta: 
a pályázatok kérdésében a 
hatvani polgármesternek 100 
százalékig igaza van. Így an-
nak ellenére, hogy a megye 
elutasította a pályázatainkat, 
a Zöldülő Város Projektet 
megnyertük. Ennek kereté-
ben megújul a könyvtár Kos-
suth téri épülete, a belvárosi 

piac és a környező zöldte-
rület is – részletezte Hor-
váth Richárd polgármester. 
Hozzátette: sajnálja, hogy 
nem egyhangúlag döntött 
a testület erről, mivel Kö-
ves Gáborné nem támogatta 
ezt a beruházást. Kifejtette: 
azon vannak, hogy a lehető 
leggyorsabban elinduljon a 
kivitelezés és megvalósuljon 

a beruházás, ezzel pedig to-
vább fejlődjön a város.

Az ülésen elfogadták az 
óvodák fejlesztési koncepció-
ját is, amely az intézmények 
következő éveit határozza 
meg 2023-ig. – Hatvan azon 
kevés települések egyike az 
országban, ahol nő a gye-
rekszám. Mindez pedig úgy, 
hogy nem születik több gye-

rek, hanem sok fiatal család 
költözik ide, akik gyerme-
keikkel együtt itt képzelik el 
a jövőjüket – fogalmazott a 
városvezető. A koncepcióban 
továbbá benne van az is, hogy 
az önkormányzat éves szin-
ten plusz 200 millió forinttal 
támogatja az óvodákat. 

Döntöttek arról is, hogy 
a Harang utcát kiépítik, 

ugyanis az ottani ingatlan-
tulajdonosok kérték, hogy 
szüntessék meg a földutat. 
Szó volt továbbá arról is, 
hogy kijavítják a Geszte-
nyéskert óvoda tetőbeázá-
sát, felújítják a Kossuth téri 
1848-as emlékművet, és tá-
mogatják a kórház alapítvá-
nyát is.

Szűcs Péter

A vasútfejlesztés miatt várhatóan 
jelentősen nő a forgalom Hat-
vanban. Horváth Richárd szerint 

elengedhetetlen a tehermentesítés éppen 
ezért abban már megegyezett a polgár-
mester a vasúttársasággal, hogy a reggeli 
pótlójáratok egy része nem a városon ke-
resztül közlekedik majd.

-Az állami nagyberuházás idén két-
ségtelenül nagymértékben megterheli 
Hatvan útjait. Éppen ezért a városvezetés 
meggyőződése szerint, amennyire lehet, 
mentesíteni kell a települést az átmenő 
forgalomtól. Logikus és méltányos lépés 
lenne a város lakóival szemben a hatvani 
autópálya-szakasz ingyenessé tétele- fo-

galmazott a Hatvani Hírlapnak Horváth 
Richárd. A polgármester kezdeményezé-
se szerint a kerekharaszti és a 32-es úti 
lehajtó közötti útszakasz válna díjmen-
tessé a vasútrekonstrukció ideje alatt. A 
városvezető úgy fogalmazott: ezen intéz-
kedés jelentősen csökkentené a közutak 
telítettségét, a balesetveszélyt, kevesebb 
lenne a pótlóbuszok okozta torlódás, ez-
által megkönnyítené a városi közlekedést 
is. –Bízom benne, hogy támogatják a 
kezdeményezésemet, hiszen nem jogo-
sulatlan mentességet kérek a városnak, a 
beruházás ugyanis sok türelmet igényel 
majd minden hatvanitól – tette hozzá a 
polgármester.

Egy könnyítés már biztos lesz

-Sikerült elérnünk, hogy a reggeli 
pótlóbusz forgalom ne sújtsa teljes egé-
szében a várost. Tárgyaltunk a MÁV-val 
és eredményesnek bizonyult a megbeszé-
lés. A reggeli járatok fele nem Hatvanon 
keresztül, hanem Boldog és Tura felé 
közlekedik majd, így jelentős forgalom-
növekedéstől óvtuk meg településünket 
ebben az időszakban – mondta el Hor-
váth Richárd. A polgármester hozzátette: 
folyamatosan egyeztetnek a kivitelezővel 
és a vasúttársasággal, hogy minél keve-
sebb nehézség érje Hatvant a beruházás 
befejezéséig.  

A január végi testületi üléssel 
egybekötve tartották meg az 
idei közmeghallgatást. Össze-

sen három felszólaló tett fel kérdéseket 
a testület számára. Téma volt a fűnyírás 
és a járdák állapota is.

Az üléssel egybekötve tartották meg 
az előre meghirdetett közmeghallgatást 
is. Itt Vona János részéről elhangzott: 
olvasta a hírt, hogy Újhatvanban és 
Óhatvanban a főúton egyaránt meg-
újulnak a járdák. Szerinte először a 
város olyan területein kellene rendbe 
tenni a járdákat, ahol nincs, vagy na-
gyon leromlott az állapota. Példaként 
említette a Kertész és a Május 1. utat. 
Horváth Richárd válaszában úgy fo-
galmazott: 30-40 évvel ezelőttig senki 

sem foglalkozott a járdák állapotával 
a városban. Ez az első testület, ahol a 
képviselők keretükkel gazdálkodva se-
gíthetik a körzetüket. Emellett pedig 
szintén a jelen vezetés érdeme, hogy 
éves szinten 30 millió forintot költenek 
csak a járdákra. A lakók jelzései alapján 
végzik el a felújításokat. A felújítások 
pedig folytatódnak.

Hornyák Róbertné azt hozta szóba, 
hogy az elmúlt évben a közterületeken 
elvégzett fűvágást követően nem szál-
lították el a hulladékot, az pedig eltö-
mítette a vízelvezetőt. Ez problémát 
okozott nekik a Hatvanas utcában. A 
városvezető reakciójában elmondta: 
azon dolgoznak, hogy maximálisan 
rendben tartsák a várost, megvizsgálják 

pontosan melyik területről van szó, ha 
hozzájuk tartozik és nem a társasház 
feladata, akkor rendezik az ügyet. Hor-
nyák Róbertné azt is kifogásolta, hogy 
a rossz időpontban tartják a közmeg-
hallgatást. Horváth Richárd válaszul 
azt közölte: évek óta ebben az időpont-
ban szervezik meg, de a képviselők és a 
polgármester is rendszeresen tart foga-
dóórákat, nyilvánosak az elérhetősége-
ik, bármikor lehet őket keresni.

Baranyi Lajos Dezső a Mártírok út-
ján él, ő arról panaszkodott, hogy egyes 
házaknál nagyon sok a szemét és megje-
lentek a rágcsálók is. A városvezetés azt 
reagálta: céljuk, hogy a település minden 
pontjához hasonlóan, az a rész is tiszta, 
szép és rendezett legyen. Sz. P. 

Vágányzár: 
decemberig 
csak pótlóbuszok 
lesznek

Több lépcsőben 
megújul a Buda-
pest-Hatvan vasút-

vonal. Ennek meghatározó 
része, hogy február 4-től, 
december 7-ig nem járnak 
a vonatok ezen a vonalon. 
A Keleti pályaudvar és 
Hatvan között a miskol-
ci, kassai, nyíregyházi és a 
debreceni InterCity járatok 
helyett IC autóbuszok szál-
lítják az utasokat. Az M3-
as autópályán közlekedő 
buszok a Keleti pályaudvar 
melletti Verseny utcai ide-
iglenes autóbusz – megál-
lóhelyről indulnak és oda 
is érkeznek.  A vonatpótló 
autóbuszok Hatvanban a 
vasútállomás előtti térre 
érkeznek és onnan is in-
dulnak. A pótlóbuszokra 
a MÁV pénztáraiban, a 
mavcsoport.hu weboldalon 
és a Vonatinfó mobilalkal-
mazáson keresztül lehet je-
gyet vásárolni.

– Érdemes úgy számolni, 
hogy Hatvan és Budapest 
között az eddig megszokott 
50-60 perces menetidő a 
duplájára nőhet majd, ezért 
feltételezhetően az utasok 
leginkább az IC vonat-

pótló autóbuszokat fogják 
használni. A változásokat 
a gyakorlatban teszteljük, 
ezért rögtön az első napok-
tól kezdve felülvizsgáljuk 
azt, hogy mely szakaszon 
szükséges újabb változáso-
kat hozni annak érdekében, 
hogy a lehető legkisebb 
fennakadás történjen az 
érintett útszakaszokon – 
mondta Loppert Dániel, a 
MÁV Zrt. kommunikációs 
igazgatója. 

Hozzátette: várható, 
hogy a vonatközlekedés 
hiánya miatt még többen 
ülnek majd autóba és a for-
galom tovább növekszik az 
M3-as autópályán, a 3-as 
főúton és az M31 –M0 –
M3 vonalon.

Hatvantól a keletre eső 
országrész – Eger, Füzes-
abony,  Miskolc, Sátoralja-
újhely – vasúti menetrend-
je nem módosul.  A MÁV 
Zrt. az átépítés alatt az uta-
sok türelmét és megértését 
kéri, és felhívja a figyelmet 
arra, hogy utazás előtt tá-
jékozódjanak a Mávinform 
FB oldalán illetve www.
mavcsoport.hu oldalán.

Lukács Mónika
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Február 4-én, az Ady Endre Könyv-
tárban mutatták be a legújabb 
Hatvani Kalendáriumot.  Az idei 

kiadványból ismét több helytörténeti in-
formációval gazdagodhatunk, így például 
a városháza freskóit is megismerhetjük. 
Az elmúlt év történései mellett, nagy 
hangsúlyt kapnak a szépirodalmi alkotá-
sok is. Emellett a jövő reménységeit is be-
mutatják, most dr. Ziegler Zsoltot. A ka-
lendárium megvásárolható a könyvtárban.

Elkészült 
a 2019-es 
Hatvani 
Kalendárium



Jordán Tamás és társai József Attila verseivel emlékeztek 
meg a magyar kultúra napjára. Ugyanakkor egy új elismerést 
is átadtak: a Pro Cultura-díjat Viczián Tamás kapta meg.

A Nagy Endre Rendez-
vényteremben tartot-
ták meg a városi, ma-

gyar kultúra napi rendezvényt. 
Az egybegyűlteket Horváth 
Richárd köszöntötte, aki arról 
beszélt: csak azok a nemzetek 
képesek talpon maradni, akik 
erős kultúrával rendelkeznek. 
A magyar pedig egy ilyen, és 
ezzel a kultúrával éltük túl az 
eddigi 1100 évet is. Az ön-

kormányzat nemrégiben lét-
rehozott egy új elismerést, a 
„Pro Cultura kitüntető em-
lékérem Hatvan város kultú-
rájáért” címmel, amit olyan 
szakdolgozónak adnak, aki a 
városban működő kulturális 
intézményben dolgozik. Mun-
káját eredményesen, kiemelke-
dő színvonalon végzi és ezáltal 
általános elismerést vívott ki. 
Ezt a díjat először Viczián Ta-

más, a Hatvani Galéria mun-
katársa kapta meg. Tamás már 
12 éve szolgálja a hatvani és 
az országos képzőművészetet. 
Laudációjában elhangzott: 
sokoldalú, nagy munkabírású, 
innovatív személyiség, akit a 
kultúra iránti mély elkötele-
zettség jellemez. A díjazott 
nem számított az elismerésre. 
– Nagyon meglepődtem, hogy 
én kaptam meg először ezt 
az elismerést. Nagyon örülök 
neki és szeretném mindenki-
nek megköszönni a díjat – fo-
galmazott Viczián Tamás.

Ezt követően Jordán Tamás 
lépett a színpadra, aki rögtön 
egy kis játékkal kezdte. A kul-
túra napja alkalmából, a Him-
nusz első versszakát mondatta 
el a közönséggel, mindezt pe-
dig ő vezényelte le. Ezután a 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
magyar színész társaival együtt 
József Attila verseit adta elő. 
Szavalva és énekelve is elhang-
zott például a Tiszta szívvel, de 
A hetediket, az Iszonyatot és a 
Néhány éjjelre padra, kőre al-
kotást is hallhatta a közönség.

Sz.P.

A lángos jellegzetes illata, a 
hazai és déli gyümölcsök hí-
vogató színkavalkádja, a házi 
füstölt kolbászok és szalon-
nák látványa az asztalokon, a 
termelői méz, tej, sajt és tojás 
– ezek a portékák és hangula-
tok még télen is vásárolni csá-
bítják a hatvaniakat a piacra

Télen is érdemes 
a piacra járni
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Közös ima a keresz-
tény egységért

Január 22-én 18 órától az 
Újhatvani Szent István 
Király Plébániatemplom 

adott otthont az ökumeni-
kus imahét összejövetelének. 
A programon igét hirdetett 
Kocsik Mónika evangélikus 
lelkész, Koza József római 
katolikus prépost, Nemeshe-
gyi-Horváth György baptista 
lelkipásztor, Tatai István refor-
mátus lelkész és Farkas László 
római katolikus plébános.

Az ökumenikus nemzetkö-
zi imahét a keresztény egyhá-
zak világszerte közös imahete, 
amelyet évről évre januárban 
tartanak meg általában több 
napon keresztül. A magyar-
országi keresztyén egyházak 

idén is nyolc napon át imád-
koznak közösen a Krisztus-
hívők egységéért. A január 
20-27. közötti imahét anya-
gát az indonéz keresztyének 
állították össze, központi igé-
je: „Az igazságra és csakis az 
igazságra törekedj…” (5Móz 
16,18-20).

A hatvani keresztény gyü-
lekezetek képviselői az ese-
ményen hangsúlyozták: meg-
térésre, valódi megtérésre van 
szükség keresztény hitünk 
megtartásához. Az imaalka-
lom zárásaként az Újhatvani 
egyházközség agapéra hívta 
a megjelenteket a nemrég át-
adott közösségi házba.

L. M.

Új székek
az Ötös ebédlőjében

Januártól már új székek 
vannak az Ötös számú ál-
talános iskola ebédlőjében. 
Az iskola alapítványa, az 
önkormányzat által, a köz-
étkeztetéssel összefogva 
102 db széket vásárolt.

Ezentúl új, színes szé-
keken fogyaszthat-
ják el ebédjüket az 

Ötös iskola diákjai. Ugyanis 
összesen 102 széket vásá-
roltak, ezzel pedig az ebéd-
lő összképe is megújult. A 
színek harmonizálnak egy-
mással, még a függönyök 
és a terítők is passzolnak a 
bútorokhoz. Az átadáson 
jelen volt Horváth Richárd 
és Lestyán Balázs is. A 
polgármester a diákoknak 
elmondta: ő is ebbe az isko-
lába járt, és itt az ebédlőben 
nagyon finom ételeket evett. 
Az 1,3 millió forintos beru-

házás pedig összefogásból 
valósult meg: az iskola ala-
pítványát, a közétkeztetési 
kft által az önkormányzat 
támogatta a vásárlásban. 

Úgy vélem, a közétkez-
tetés nem csak az egészsé-
ges és változatos ételekről 
szól, hanem arról is, hogy 
a gyermekek kulturált, 21. 
századi körülmények között 
tudjanak étkezni. Komplex 
szolgáltatást nyújtunk, ezért 
is támogattuk az új székek 
beszerzését – tájékozatott 
Smidné Vereb Julianna, a 
Hatvani Közétkeztetési Kft. 
vezetője. A 102 székből 55 
darabot ők finanszíroztak.

A továbbiakban is több 
fejlesztést is szeretnének 
megvalósítani, tervben van, 
hogy még ebben az évben 
új asztalokat és új kiegészítő 
bútorokat vásárolnának.

Sz.P.
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Viczián Tamás kapta 
a Pro Cultura-díjat
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Felhívás 
- pedagógus díszdiploma igénybevételének lehetőségére

Látogatási tilalom a kórházban

Hatvan Város Önkormányzata ezúton hívja fel az óvodape-
dagógusi, tanítói, tanári vagy középiskolai tanári végzettséget 
szerzett, és a felsorolt végzettségek valamelyikének megszer-
zése után pedagógusként foglalkoztatott arany (50 év), gyé-
mánt (60 év), vas (65 év), rubin (70 év), illetve gránit (75 év) 
díszoklevélre jogosultak figyelmét, hogy 2019. március 31-ig 
jelezhetik ezen díszoklevél kiadás iránti igényüket a Hatvani 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (I. em., 

21-es ajtó). Az igény benyújtásához szükséges a díszoklevél 
igénylésére vonatkozó nyomtatvány kitöltése, önéletrajz, és a 
főiskolai vagy egyetemi oklevél fénymásolata.

Tájékoztatjuk továbbá az érintett pedagógusokat, hogy a 
díszdiploma kiadása iránti igényeiket közvetlenül a pedagó-
gus oklevelet kiadó felsőoktatási intézménynél is kérhetik. Az 
intézmény az igényléssel kapcsolatos tájékoztatását a honlap-
ján teszi közzé.

A hatvani kórház tevékenységi 
területén, az influenza-szerű 
megbetegedések száma átlép-

te a járványküszöböt, a hatvani Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
saját hatáskörben eljárva látogatási ti-

lalmat rendel el 2019. január 23-tól 
visszavonásig, valamennyi fekvőbeteg 
ellátó osztály tekintetében – adta hírül 
az egészségügyi intézmény. 

A tilalom ideje alatt a kórház főépü-
letének aulájába – a látogatási időhöz 

igazodva – recepció kerül kihelyezésre, 
ahol a hozzátartozók számára lehetősé-
get biztosítunk a betegek részére hozott 
csomagok átadására, melyet kollégáink 
személyesen adnak át a betegek számá-
ra – fogalmaztak.

FOTÓK: ALBERT PÉTER



Korábban be-
számol tunk 
róla, hogy egy 

rémült kis puli érke-
zett vonattal szilvesz-
ter éjjel a városba. Az 
állat a tűzijátékoktól 
ijedt meg, de az állo-
máson befogadták és 
átvészelte az éjsza-
kát. Utána a Kutya-
szív alapítvány vette 
gondozásba, s mivel 
eredeti tulajdonosa 
nem jelentkezett érte, 
ezért január végén új 
gazdára talált. Mese, 
a puli vonattal jött és 
azzal is távozott.

A Hatvani Vadasparkban télen sem áll le az élet, hi-
szen a nagy hideg miatt az állatok körültekintőbb 
gondoskodást igényelnek, és a park fejlesztése 

és építése is folyamatosan zajlik.  Nemrégiben új lakóval 
gyarapodott az állatpark létszáma, januárban megszüle-
tett Rózsi, a magyar tarka tehén bika borja. A vadaspark 
nyitvatartása 2019-től megváltozott, ugyanis januárban és 
februárban zárva tart az időjárási körülmények és a nagy 
sár miatt. Az állatpark azonban márciusban újra kinyitja 
kapuit, és lehetőség nyílik majd a látogatóknak elnevezni a 
legfiatalabb lakót.
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Gazdára talált Mese, a puli

Borjúval gyarapodott az állatpark
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FOTÓK: ALBERT PÉTER

Február első hétvégéjén, a mátraszentistváni síparkban ki-
csik és nagyok külön korcsoportokban mérhették össze tu-
dásukat. A nevezési díjakból befolyt összeg egy részét a Bá-
tor Tábor Alapítványnak adományozták.

Forró teával, kellemes 
hangulattal, zenével és 
egyéni rekordok meg-

döntésével indult az I. Hat-
vani Síverseny. Az esemény 
helyszíne a mátraszentistváni 
sípark, amely tervezésénél 
kiemelt szempont volt a pá-
lyák változatossága, és a pa-
norámát kiegészítő hangulati 
elemek. Cserkuti Szabolcs 
főszervező kifejtette, hogy 
elsősorban hatvani lakosok, 
gyerekek és tanulók nevezését 
várták, de szívesen láttak min-
den érdeklődőt.

-  A város az országos átla-
got kicsit meghaladja a síelők 

számában. Számításom sze-
rint csaknem 700 hatvani em-
ber síel, így nekik szerettünk 
volna rendezni egy jó kedélyű 
találkozót. Hatvani Bélával 
közösen szerveztük a ver-
senyt és szerencsére nagyon 
sok támogatónk lett, a városi 
önkormányzat is mellénk állt, 
továbbá mindenki pozitívan 
fogadta ezt az ötletet- rész-
letezte Cserkuti Szabolcs, az 
Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola testneve-
lő tanára. Hozzátette, hogy 
minden nevezési díjból 500 
forintot felajánlanak a Bátor 
Tábor Alapítványnak, így sze-

retnék segíteni őket a céljaik 
megvalósításában.

Kondek Zsolt önkormány-
zati képviselő elmondta, hogy 
a hatvaniak nem ismernek le-
hetetlent, hiszen ezt a versenyt 
is tökéletesen megoldották és 
megszervezték. - A program 
célja a hagyományteremtés és 
a versenyzési lehetőség biz-
tosítása elsősorban a hatvani 
szabadidős síelők számára. 
Szeretnénk lehetőséget adni, 
hogy az emberek jól érezzék 
magukat és sportolhassanak – 
részletezte Kondek Zsolt.

A futamokat külön korcso-
portonként rendezték meg, így 
a legkisebbek és a legnagyob-
bak is összemerhették tudásu-
kat. A megmérettetésen akadt 
olyan is, aki életében először 
csatolt lécet a lábára ilyen volt 

Ten Suchanad Mairae, aki egy 
cserediák program keretein 
belül érkezett a városba.

- Boldog vagyok, hogy itt 
lehetek, ez egy új élmény az 
életemben, viszont nagyon 
hideg van. A táj gyönyörű és 
tetszik, hogy minden fehér. 
Számomra nagyon meglepő, 
hogy a fák nem zöldek és alig 
vannak leveleik. Thaiföldről 
érkeztem és nálunk nincs hó, 
ezért nagyon izgatott vagyok 
a síeléssel kapcsolatban - rész-
letezte Ten Suchanad Mairae 
cserediák. Az eseményen egy 
iskolák közötti verseny is zaj-
lott, amelyben a létszámará-
nyosan legtöbb nevezőt indító 
hatvani iskola, az ÚRKÁI,  
100 ezer forint értékű sport-
szer támogatást nyert. 

 Rimán Alexandra

Ilyen volt az I. Hatvani Síverseny

Jó hangulat, kihívás 
és hagyományteremtés

FOTÓK: NAGY-VARGA ROLAND
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