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Már zajlanak a 
munkálatok 
az FC Hat-

van pályánál, a tervek 
szerint április végére 
elkészül a 81 férőhe-
lyes új, belső parkoló. A 
népkerti sporttelepen 
emellett több fejlesztés 
is várható az idén, a mű-
füves kis pálya felületét 
is megújítják, valamint 
egy 363 m2 nagyságú 
rekortán pályát is kiala-
kítanak. – Az FC Hat-
van pálya körül tovább 
folytatódnak a mun-

kálatok, feltehetőleg 
három héten belül el-
kezdődik a lelátó lebon-
tása is, ugyanis ebben 
az évben a létesítmény 
ezen része is megújul – 
mondta Ofella Zoltán, 
az FC Hatvan elnöke. A 
népkerti sporttelep be-
ruházásai részben TAO 
forrásból, részben pedig 
az önkormányzat tá-
mogatásából valósulnak 
meg, a fejlesztések ösz-
szesen 600 millió forint 
értékben történnek meg.

L. M.

Hatvani csata: 
ismét győztek 
a magyar csapatok

Épül a sporttelepi parkoló

A hatvani csata 170. évfordulóján ismét újrajátszották a di-
csőséges tavaszi hadjárat első ütközetét. A Népkertben látvá-
nyos csatajeleneteket láthattak az érdeklődők: lovasroham, 
ágyúdörgés és persze megfutamodott császári csapatok.
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Előzetes egyeztetés 
alapján hívhatók 
a kéményseprők

Online intézhetik 
a hivatalos dolgaikat 
a mozgáskorlátozottak

Megújul a Dali, 
támogatják a civileket

Így hasznosul a költségvetés
Folyamatosan zajlanak 

a munkálatok a cu-
korgyár egykori te-

rületén. A talaj összetétele 
miatt hatalmas cölöpöket ál-
lítanak a földbe, ez adja majd 
a sportcsarnok alapját. 

Év elején átadták a terü-
letet a kivitelezőnek, akkor 
azonnal el is kezdődött a 
munka az egykori cukor-
gyár mögött. A sportcsarnok 
azóta épül, a gépek folya-
matosan dolgoznak. Több 
mint 18500 négyzetméteres 
területen zajlik az építkezés, 
a csarnok alapterülete 2400 
négyzetméter lesz. Mindez 
pedig a Zagyva árterében 
van, így hordalékos, feltöl-
tött a talaj, ezért terveztek 
ide cölöpalapozást. Ez kez-
dődött el nemrégiben. A 
gépekkel a földbe fúrnak és 
betont engednek bele, ebbe 
állítják be a cölöpöket, amik 
majd a sportcsarnok stabili-
tását adják. Ugyanakkor az 
építés érdekessége és legna-

gyobb kihívása az lesz, hogy 
egy rekordméretű, 47 méter 
hosszú betontartó szerke-
zetet is beépítenek. Ez lesz 
a legnagyobb az országban. 
Horváth Richárd polgár-
mester korábban elmondta: 
hosszú évek óta dolgoznak 
azon, hogy megvalósuljon a 
sportcsarnok, és most vég-
re elindult az építkezés. A 
városvezető lobbi erejének 
eredményeként a kormány 
is támogatja a létesítményt, 
ami 3,6 milliárd forintból jön 
létre és a hatvaniaknak nem 
kerül egy forintjukba sem.

A csarnok 1105 férőhe-
lyes, háromszintes, raktá-
rakkal, öltözőkkel, büfével, 
orvosi szobával és irodákkal 
ellátott lesz.  Építenek par-
kolókat, kerékpártárolókat, 
buszmegállókat és lesz négy 
darab elektromos töltőállo-
más is. Az épület ősszel már 
állni fog, a hivatalos átadót 
jövő év elején tartják.

Sz.P.

Megkérdeztük a hatvaniak 
véleményét és az is kiderült, 
hogyan készült az új városi 
büdzsé.

Pontos tervezés

Dr. Szikszai Márta, Hatvan 
város jegyzője

A költségvetés elkészítése 
egy hosszú, hónapokig tartó 
munkafolyamat. Először be-
kérjük, majd feldolgozzuk a 
szükséges dokumentumokat. 
Ezután többször is egyez-
tetünk az érintett intézmé-
nyek és a cégek vezetőivel. 
Ennek a több hónapig tartó 
folyamatnak az eredménye a 
képviselő-testület elé kerülő 
költségvetési rendelettervezet, 
melyről bizottsági véleménye-
zés és vita után döntenek a te-
lepülés képviselői.

A költségvetés tervezé-
se a tárgyévet megelőző év 
novemberében kezdődik az 
önkormányzat, valamint az 
intézmények és az önkor-

mányzat gazdasági társaságai 
működési és fejlesztési igé-
nyeinek felmérésével, a ter-
vezett és áthúzódó projektek, 
valamint a képviselő-testület 
korábbi határozatainak pénz-
ügyi kihatásainak számba-
vételével. A bevételek reális, 
pontos tervezése elengedhe-
tetlen. Kiemelt jelentősége 
van a helyi adóbevételeknek, 
hiszen önkormányzatunk je-
lentős bevételi forrását adják.

Az önkormányzat költ-
ségvetésének elkészítésekor 
elsősorban a törvényekben 
meghatározott kötelező, ön-
kormányzati feladatok fede-
zetét kell biztosítani. Ilyen 
például a településüzemelte-
tés (köztemetők működtetése, 
közvilágítás biztosítása, helyi 
közutak és közparkok fenn-
tartása) egészségügyi alap-
ellátás, óvodai ellátás, kultu-
rális szolgáltatások, valamint 
szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatások, hulladékgaz-
dálkodás, sport-  és ifjúsági 

ügyek vagy a helyi közösségi 
közlekedés biztosítása. Egy 
település költségvetésének 
alapvető rendeltetése, hogy 
a kötelező feladatokhoz, az 
alapellátások biztonságos mű-
ködtetéséhez fedezetet biz-
tosítson. Ezen felül Hatvan 
Város Önkormányzata szá-
mos feladatot vállalt önként 
is, mint például a gyermekek 
részére biztosított ingyenes 
úszásoktatás, a közösségi fő-
iskola működtetése vagy az 
előírtnál jóval több kulturális 
szolgáltatás.

Plusz 200 millió forint 
az oviknak

Padányiné Kalocsai Edit, az 
óvodavezetők városi munka-
közösségének vezetője

Hatvan város óvodái az 
elmúlt évek alatt, a pályáza-
toknak köszönhetően mo-
dernizálódtak, fejlődtek, jó 
felszereltséggel, esztétikus 
környezetbe várják az óvodá-

sokat. Az a pluszforrás, ame-
lyet az önkormányzat a hat-
vani óvodákra fordít, a napi 
működésben nagy segítség 
és ennek élvezői, az intéz-
ményeinkbe járó gyermekek 
és szüleik. Ez a forrás lehe-
tővé teszi az intézmények 
magas szintű, speciális, szak-
mai szolgáltatásait – mint 
a sajátos nevelési igényű 
gyermekek fejlesztése –, de 
biztosítja, hogy az óvodape-
dagógusok rendszeres szak-
mai továbbképzéseken sze-
rezzék meg a munkájukhoz 
szükséges, új ismereteket. A 
város vezetésével való konst-
ruktív együttműködésnek 
köszönhetően – az országban 
egyedülállóan – készült el az 
az ötéves, városi, óvodafej-
lesztési terv, mely igyekszik 
megoldásokat találni a kö-
vetkező évek szakmai kihí-
vásaira, mint például a fiatal 
pedagógusok városunkban 
való munkavállalására és pá-
lyán tartására.

Több lehetőség a civil 
szervezeteknek
Kőszegi Ferenc, a Gáspár 
András Bajtársi Egyesület 
elnöke

Negyvenöt éve alakult meg 
az egyesületünk elődszervezete, 
régóta részei vagyunk a városi 
közéletnek. Három évvel ez-
előtt figyeltünk fel a Civil Alap 
pályázatra, ennek köszönhetően 
gyakorlatilag minden évben si-
került a tagdíjbevételünk ösz-
szegét megduplázni. A Civil 
Alap pályázatai, a tagi hozzájá-
rulások és az (egyre csökkenő) 
SZJA felajánlások segítségével 
ápolhatjuk névadónk, Gáspár 
András emlékét, melynek kere-
tében évente megkoszorúzzuk 
szülőhelyét és nyughelyét is. 
Helyes és felelős döntésnek tar-
tom, hogy a Civil Alap összegét 
emelte a városvezetés. A civilek-
nek ezen túl egyre több lehető-
sége van, és a Hatvani Kultúrá-
ért Akciócsoport pályázata egy 
régi célunkat segít megvalósíta-
ni. Végre méltó emlékhelye le-

het Gáspár Andrásnak Hatvan-
ban, egyesületünk egy szobrot 
emel a Radnóti téren az egykori 
vezérőrnagy tiszteletére. Saját 
példánkon keresztül azt látom, 
hogy az önkormányzat partne-
re a helyi egyesületeknek, így 
közösen igazi értékeket tudunk 
teremteni.

Támogatás a családoknak, 
a fiataloknak 
és a nyugdíjasoknak
Hemederné Dudok Erzsé-
bet, nyugdíjas

Nem volt még ilyen lehető-
ség Hatvanban. A hatvaniakat 
segítő rendelkezéseket nagyon 
hasznosnak tartom. Minden se-
gítség számít. Az őszi termény-
akció és a virágosztás is ilyen 
figyelemreméltó támogatás. 
Örülök, hogy a városvezetés so-
kat merít a Hatvani Konzultá-
ció eredményéből, Újhatvanban 
az új postát is már nagyon vár-
juk. Úgy érzem, jó hatvaninak 
lenni. 

Lassan véget ér a fűtési szezon, így célszerű a gázkazánokat 
és konvektorokat átvizsgáltatni egy szakemberrel. A füstel-
vezetők állapotának megfelelő ellenőrzése is nagyon fontos.

Az év bármely sza-
kaszában el lehet 
végeztetni a fűtési 

berendezések és a kémények 
biztonsági felülvizsgálatát. 
– A katasztrófavédelem és a 
lakosság közös érdeke, hogy 
minél hamarabb észreve-
gyük a hibákat a fűtőberen-
dezésekben, amelyek aztán 
életveszélyessé válhatnak. 
Tapasztalataink alapján egyre 
együttműködőbbek az embe-
rek, így általában beengedik 

a kéményseprőinket a lakás-
ba, és engedélyezik, hogy a 
szakemberek elvégezzék az 
óvintézkedéseket az ottho-
nukban – részletezte Nagy 
Csaba, a Heves Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
megyei szóvivője. Hozzá-
tette, hogy érdemes a fűtési 
szezon befejeztével elintézni 
ezeket a vizsgálatokat, annak 
érdekében, ha hibát észlel-
nek, legyen idő azt kijavítani. 
A tapasztalatok szerint sok-

szor előfordul, hogy szemetet 
égetnek a kályhákba, és ez 
a füstelvezetők állapotának 
romlását eredményezi, ami 
növeli a kéménytüzek kiala-
kulását. Továbbá nagyon fon-
tos a tűzesetek megelőzése. 
Például hasznos egy hatósá-
gilag bevizsgált füstérzékelőt, 
szén-monoxid érzékelőt tele-
píteni az otthonokba, melyek 
emberi életeket menthetnek 
meg.

Elérhetőség:
E-mail: kemenysepro.

ugyfelszolgalat@katved.gov.hu 
Telefon: 1818

Rimán Alexandra

„Korlátok nélkül” címmel hiánypótló projektet indított a 
MEOSZ, a mozgáskorlátozott emberek akadálymentesíté-
sére. A program keretében hatszáz súlyosan mozgássérült 
személy kapott laptopot.

Laptopot vagy tabletet 
kaptak a mozgássé-
rültek Hatvanban. A 

projektet az Európai Unió és 
a magyar állam finanszírozta, 
azzal a céllal, hogy segítsék a 
súlyosan mozgáskorlátozott 
emberek és kommunikációs 
nehézségekkel élők napja-
it. Németh Anikó kifejtette, 
hogy a jelentkezők egy on-
line űrlapon keresztül pá-
lyázhattak és a kiírásban leírt 

feltételek alapján választották 
ki az embereket. – Össze-
sen hatszáz főt vontunk be a 
projektbe és ők dönthették el, 
hogy milyen eszközt válasz-
tanak – részletezte Németh 
Anikó, a MEOSZ szolgál-
tatási alprojekt vezetője. A 
kiválasztottak az adott me-
gyében dolgozó mentorokkal 
együttműködve, a mindenna-
pokban használják, tesztelik a 
személyre szabott laptopokat, 

tableteket. A program a Moz-
gáskorlátozottak Egyesüle-
teinek Országos Szövetsége 
szervezésében zajlott. – Hat-
vanból hét súlyosan moz-
gássérült kerekesszékes vesz 
részt a projektben, illetve van 
egy Nógrád megyei és egy 
távolabb élő Heves megyei 
tagunk is. Én leszek a men-
toruk és nagyon örülök, hogy 
tudunk nekik segíteni, mert 
ez az ő életükben sokat jelent 
– fogalmazott Nagyné Siraky 
Szilvia, a Hatvan Város és 
Környéke Mozgáskorlátozot-
tainak Egyesületének titkára.

R.A.

Több, a várost érintő kérdésről döntöttek testületi ülésü-
kön a képviselők. Szó volt többek közt civil szervezetek 
támogatásáról, járdaépítésről és a dali felújításáról is.

Március végén tar-
tották soron kö-
vetkező testületi 

ülésüket a képviselők. Ösz-
szesen 40 napirendi pontot 
tárgyaltak. Ezek között volt 
például a Dali felújítása is. 
Túl vannak már a tervezési 

folyamaton, most döntöttek 
a műszaki ellenőrről, és ha-
marosan kiválasztják a kivi-
telezőt is. Összesen 130 mil-
lió forintot költenek most rá. 
Megújulnak a belső terek, 
változik az elrendezése is, 
a színpadtechnika is, való-

di, művelődési ház formája 
lesz a Dalinak. A képviselők 
több alapítványt, civil szer-
vezetet, sportegyesületet is 
támogattak az ülésen. Hor-
váth Richárd polgármester 
elmondta, kiemelt figyelmet 
és segítséget kapnak a civi-
lek, mivel aktívan dolgoz-
nak, tesznek Hatvanért és 
viszik a település jó hírét a 
nagyvilágban. Szó volt arról 

is, hogy elindul az a több 
mint 300 millió forintos 
projekt, amelynek keretében 
Újhatvanban és Óhatvanban 
megújulnak a járdák és az 
utcabútorok. Ez a Gabi sort 
és a Rákóczi utat is érinti. 
Ehhez adták meg a szüksé-
ges engedélyeket a kivitele-
ző számára. A tervek szerint 
nyár végére pedig teljesen 
elkészül a beruházás. Sz.P.

Cölöpöznek a sportcsarnoknál

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
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Negyedik alkalommal rendezték meg a Kísérletbazár nevű 
programot a Hatvani Bajza József Gimnázium És Szakgim-
náziumban, ahová az ország több pontjáról, többek között 
egyetemekről is érkeztek kiállítók. A rendezvény a hatéves 
korosztálytól egészen a felnőttekig több korcsoportot is meg-
szólított, az intézménybe csaknem kétezren látogattak el.

Gőzölgő kémcsövek, 
lángoló kezek, elekt-
rosztatikus kicsapó-

dások és fényes plazmacsövek 
– ez csupán néhány jelenség, 
amelyet azok láthattak, akik 
ellátogattak a Kísérletbazár 
programra a Bajzába. A nagy-
szabású természettudomá-
nyokra épülő találkozót ne-
gyedik alkalommal rendezték 
meg az intézményben, ahová 
az ország több pontjáról ér-
keztek kiállítók. Így például 
képviseltette magát a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
Kutatóintézete, a Budapesti 
Műszaki Egyetem, az ELTE, 
a Miskolci Egyetem, valamint 
a Paksi Atomerőmű csapa-
ta is. – A rendezvény célja a 
természettudományok nép-

szerűsítése, valamint hogy a 
diákok közelebb kerüljenek 
a fizika-kémia látványos vilá-
gához. Büszkék vagyunk arra, 
hogy itt a Bajzában kiváló kö-
rülmények között tanulhat-
nak a diákok, és magas fokú 
szakmai tudást igyekszünk 
nekik átadni. Azt szeretnénk, 
ha egyre többen nyitnának a 
műszaki és természettudo-
mányos területek felé, és ta-
nulnának tovább főiskolákon, 
egyetemeken ezen témákban 
– mondta Sevella Judit, fő-
szervező.

A rendezvényre több mint 
kétezer vendéget vártak, az 
érdeklődés hatalmas volt az 
iskolában egész nap. A kiál-
lítók igyekeztek a leglátvá-
nyosabb kísérleteket elhozni 

a látogatók számára. – Nekem 
a fénytani, optikai kísérletek 
tetszettek a legjobban, a jö-
vőben is szeretnék természet-
tudományokkal foglalkozni 
– mondta Andó Marcell, aki 

Budapestről érkezett az ese-
ményre. – Nekem az a kísérlet 
tetszett a legjobban, amelyet 
az egyik 12.-es osztály muta-
tott be. A teszt során az anyag 
változtatta a formáját és a hal-

mazállapotát, nagyon látvá-
nyos volt a változás – mondta 
Balogh Boglárka. A program-
ra nemcsak a hatvani általá-
nos iskolákból, hanem egri és 
budapesti intézményekből is 

nagyon sokan érkeztek, a ter-
mészettudományi előadások 
és bemutatók egészen délutá-
nig tartottak az iskola több 
pontján.

Lukács Mónika
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Kísérletbazár: lángoló 
kezek, gőzölgő kémcsövek 

Hatvanban is félrelépett a miniszter
A színház világnapja alkalmából A minisz-
ter félrelép című darabot tekinthették meg 
a Nagy Endre Rendezvényteremben. A vá-
rosban már hagyomány, hogy márciusban 
színdarabot mutatnak be.

Hatalmas volt az érdeklődés A mi-
niszter félrelép című előadás iránt, 
a látogatókkal teljesen megtelt a 

Nagy Endre Rendezvényterem. Akkora volt 
az érdeklődés, hogy kétszer is elő kellett 
adni a darabot. Minden jegy elfogyott. A 
vígjátékban a kormány egyik sikeres, fiatal 
minisztere gáláns kalandra készül az ellen-
zéki frakció titkárnőjével egy hotelben. Az 
este azonban nem kezdődik a legjobban, 
hiszen a szobába belépve, találnak egy hul-
lát az ablakban. A miniszter segítségül hívja 
parlamenti titkárát, így már hárman pró-
bálják megoldani ezt a rendkívüli helyze-
tet. Nincs könnyű dolguk, hiszen a szálloda 
igazgatója és főpincére mindig a legrosszabb 
pillanatban zavarja meg őket, ráadásul az 

éjszaka még mindig tartogat meglepeté-
seket a számukra. Mindezt pedig olyan 
ismert színészek mutatták be, mint Bugár 

Anna, Bánfalvy Ágnes, Gregor Bernadett, 
Gesztesi Károly, Beleznay Endre, Harmath 
Imre és Száraz Dénes. 

Gesztesi Károly kifejtette, hogy szerinte az 
a legfontosabb az életben, hogy mindenki azt 
csinálja, és azzal töltse az idejét, ami boldoggá 
teszi. – Hatéves koromtól zongoráztam és ta-
pasztalatom szerint, ez egy nagyon magányos 
elfoglaltság. Ekkor volt egy olyan érzésem, 
hogy jobb lenne csapatban játszani, emberek-
kel, jó hangulatban. Mindent magam mögött 
hagytam és elkezdtem ismerkedni a színé-
szettel. Az évek múlásával sokat változott ez 
a műfaj is, de nagyon szeretem. Régebben egy 
próbafolyamatban tanulták meg a színészek a 
szöveget, de mára annyira felgyorsult a világ, 
hogy már úgy megyünk be a forgatásra vagy 
próbára, hogy tudni kell a szövegünket. A 
minisztert például két hónap alatt tanultam 
meg – részletezte Gesztesi Károly. A színhá-
zi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a 
színházművészet és tágabb értelemben a kul-
túra fontosságára, tisztelegjen a színészek, a 
színházi dolgozók előtt, továbbá ezen a na-
pon köszöntik a színészeket is.

Rimán Alexandra

Újraélhettük 
a csata 
diadalát

Az 1849-es hatvani csatára emlékeztünk meg március 30-án. 
Horváth Richárd polgármester azt mondta: a hadjárat min-
den dicső állomásán a magyar honvédsereg által aratott győ-
zelem töltse meg ma az itt élők szívét optimizmussal, járja át 
lelkünket büszkeség.

Emléktábla avatással 
indult a hatvani csa-
ta 170. évfordulója. 

Zygmund Milkowski, a XIX. 
század egyik legjelentősebb 
lengyel prózaírója és poli-
tikusának hatvani kötődése 
van, mivel abban a lengyel 
dandárban szolgált, melyet 
segítségül küldtek Gáspár 
András hadtestének megse-
gítésére. Így már egy táblával 
is tiszteleg a város előtte. Az 
ünnepségen a Lengyel Köz-
társaság Budapesti Nagykö-
vetségének képviseletében 
Małgorzata Radwan-Vass 

azt mondta: örömteli, hogy 
az ezer év óta tartó lengyel-
magyar barátság, nemcsak a 
múltban érezhető, hanem a 
jelenben is kézzel fogható. 
Ennek bizonyítéka ez az em-
lékmű is.

A csatára való megemléke-
zés most is lovas felvonulás-
sal indult: a Kossuth térről a 
belvárosi temetőbe mentek 
a hagyományőrzők. Itt Hor-
váth Richárd felidézte a hat-
vani ütközet sikereit és azt 
mondta: az 1849-es dicsősé-
ges tavaszi hadjárat minden 
hős szereplőjének emlékét él-

tesse a Jóisten. A tavaszi had-
járat minden dicső állomásán 
a magyar honvédsereg által 
aratott győzelem töltse meg 
ma az itt élők szívét opti-
mizmussal, járja át lelkünket 
büszkeség.

Délután a Népkertben 
összpontosultak az esemé-
nyek. Volt itt népi játszótér, 
ahol régi idők játékait lehetett 
kipróbálni: patkóhajítás és 
kézzel hajtható kosárkörhinta 
is volt. Számtalan ősi mes-

terség is bemutatkozott. Akit 
pedig a vívás érdekelt, annak 
a hatvani bajvívók nyújtottak 
segítséget. A Grassalkovich 
Művelődési Ház 
kézművesfoglalkozást tartott, 
ahol kardokat, zászlókat le-
hetett készíteni. Mindezek 
mellett a legszembetűnőbb 
a rengeteg hagyományőrző 
volt. A gyalogság és a lovasság 
is felvonult, hogy a csatatéren 
ismét egymásnak feszüljenek 
a magyar és a császári csa-
patok. Korhűen – narráció-
val erősítve a történteket – a 
hagyományőrzők látványosan 
bemutatták az akkori törté-
néseket. Dörrentek az ágyúk, 
lángra gyulladtak a szalma-
bálák, összecsaptak az erők. 
– Klapka György Egerben 
dolgozta ki azt a haditervet, 

ami szerint két hadtest, dél-
nek indulva elszakítja Jelacic 
tábornok Szolnokon lévő 
csapattestét Windisch-Grätz 
főerőitől. Míg az egyetlen, 11 
ezer fős dandár, Gödöllőnek 
tartva megpróbálja elhitetni 
az osztrákokkal, hogy ez a fő-
erő. A Gáspár András vezette 
csapat feladata az volt, hogy 
miután Hatvannál ütközik az 
osztrákokkal, visszavonulva 
tartsa ezt a pozíciót. A feladat 
olyan jól sikerült, hogy az üt-
közet hevében kiszorították 
az osztrák csapategységet a 
városból, a Zagyva vonalánál 
pedig stabilizálták a magyar 
védelmet – idézte fel az ak-
kor történteket Vass László 
hagyományőrző ezredes. A 
hatvani csata ismét a magyar 
sereg sikerével ért véget.



Most is saját standdal mu-
tatkozott be Hatvan az 
AMTS-en. A Hungexpo te-
rületén tartott show-n több, 
hatvaniak által épített autót 
is bemutattak.

Gyönyörűen kidol-
gozott festések, lát-
ványos kiegészítők, 

díszek és számtalan különle-
ges jármű, ezek jellemezték az 
Automobil és Tuning Show-t. 
Az évente megrendezett ese-
ményen a kiállítók és a láto-
gatók tanácsokat oszthatnak 
meg egymással és ötleteket 
adhatnak a látogatóknak.  A 
programra kitelepült a hat-
vani stand is. Itt mutatták be 
például a Can Am Rykert, az 
eddigieknél kisebb, könnyebb 
– és ahogy a gyártó fogalmaz 
– trendibb járgányt, amely új-
radefiniálja a motorozás élmé-
nyét. Mindemellett a májusi 
Hatvani Tuning és Veterán-
autó Találkozót is hirdették 
a standnál. Bagyinszki Gyula 

kifejtette, hogy a hatvani ese-
ményen lehetőség lesz köze-
lebbről is megcsodálni, illetve 
kipróbálni a Can Am Rykert 
is. – A Hatvani Tuning és Ve-
teránautó Találkozón több új 
elem is meg fog jelenni, a Mini 
Cooper gyártás idén hatvan 
éves, így ez az esemény is a vá-
rosban lesz megünnepelve. To-
vábbá a szokásos programok 

várják a látogatókat, illetve ve-
terán és tuning autókat is be-
mutatnak – részletezte a Mé-
dia-Hatvan Kft. ügyvezetője.

Horváth Richárd nagy 
kedvelője a veteránautóknak, 
szabadidejében szívesen fog-
lalkozik felújításukkal. Az 
eseményen az 1978-as gyárt-
mányú Lada 1600-as autóját 
mutatta be. – Ezen a három-

napos rendezvényen, mint ki-
állító is részt veszek. Gépész-
mérnök végzettségem is van 
és a bemutatott darabot saját 
kezűleg renováltam. Számom-
ra ezek a járművek a gyermek-
kort idézik fel – részletezte a 
polgármester. Az eseményen 
a Magyarok a világ jármű-
gyártásában elnevezésű tema-
tikus kiállítás végigkalauzolta 

az érdeklődőket az autóipar 
több évszázados történelmén, 
továbbá bemutatta, hogy a 
magyar mérnökök, formater-
vezők milyen innovatív meg-
oldásokkal segítették az autó-
ipar dinamikus fejlődését. A 
megnyitó vendége volt Anisits 
Ferenc, a „dízelpápa”, Németh 
Gábor és Wittinger Csaba 
formatervező, Renner Ta-

más gépészmérnök és Neuzer 
András, a formabontó Neuzer 
kerékpárok tervezője.

Az AMTS Európában egye-
dülálló, kifejezetten járművek 
bemutatására épített beltéri 
színpada folyamatos show-
nak, szépségversenynek, kon-
certeknek és bemutatóknak 
adott helyet. 

Rimán Alexandra
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Hatvan is jelen volt 
a legnagyobb tuning show-n
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