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Elismerések a pedagógusok napján

Ebben az évben három pedagógus is megkapta a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem
– az ifjúságért” címet. Ezzel
ismerték el Mozsár Csabáné,
az óhatvani városrész hitoktatójának, Ráczné Sisa Ágnes,
az Újhatvani Római Katolikus
Általános Iskola igazgatójának, valamint Monori Géza,
a Hatvani 5. számú Általános
Iskola nyugalmazott testnevelés szakos tanárának
munkáját. A kitüntetés olyan
természetes személynek
adományozható, aki a gyermekek, az ifjúság körében
mindenkor lelkiismeretes,
értékteremtően művelt, sokoldalú tevékenységét kimagaslóan, példaértékűen, az
érintett által is elismerten,
legalább 10 éve gyakorolja.

Fekete massza: folytatódik a nyomozás
Még nem ért véget a bűz-ügy
Hatvanban. Noha a hónap elején
bűncselekmény hiányában megszűntették a nyomozást, a hatvani önkormányzat nem adja fel.
Panasszal éltek, amit az ügyészség befogadott, így folytatódnak
a vizsgálatok.
2. oldal
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Fekete massza:
folytatódik a nyomozás
Az önkormányzat közbenjárására indult újra az ügy

É

vek óta erős, maró hatású bűz tapasztalható
a városban, leginkább
nyáron, akkor is kánikula idején. Az elmúlt esztendőben
sokszor volt téma ez az ügy,
nagy volt a tiltakozás, tartottak tüntetést is ellene, a város
vezetése kiállt a hatvaniak
mellett, fórumot szerveztek,
aláírásokat gyűjtöttek, hogy
mielőtt szűnjön meg. Ebből,
több mint 8000-et le is adtak
az ügyészségen. Bűzcsapdákat
helyeztek ki, majd augusztusban egy fekete, massza jelent
meg a szag forrásának vélt

pernyehányó mellett. Indult
vizsgálat, nyomozás. Nemrégiben azonban a rendőrség
bűncselekmény
hiányában
megszűntette a nyomozást. A
hatvani önkormányzat, pedig
ahogy korábban, most is lépett az ügyben és panasszal
éltek. - A hatvaniak joggal
vannak felháborodva a bűz
miatt. Felháborítónak tartom,
hogy létezik egy probléma,
ami az egész várost érinti,
több mint nyolcezren aláírásukkal is tiltakoztak ellene,
az ügyészség és a rendőrség
is foglalkozott az üggyel, még

sincs meg ennek az egésznek
a felelőse – fogalmazott Horváth Richárd polgármester.
Az önkormányzat, még tavaly egyeztetett a Hunviron
Kft-vel, akkor elmondták: új
technológiára állnak át, ami
kevesebb szaghatással jár
majd. Éppen ezért most levélben kértek tőlük tájékoztatást,
hogy áll ez a fejlesztés. Ezzel
párhuzamosan a katasztrófavédelmet is megkeresték az
elvégzett fúrások eredményeivel kapcsolatban. Utóbbi még
nem reagált. A Hunviron írásban válaszolt. – A Hunviron

Kft. beszámolt arról, hogy az
egri és hatvani szennyvíziszapot már nem fogadják a telephelyen, ezzel részükről el is
van intézve az ügy. Miközben
külföldről és Budapestről továbbra is nagy mennyiségben
szállítják a hulladékokat, sőt
új szerződéseket is kötöttek.
Mindezt felháborítónak tartom – részletezte a városvezető.
Ugyanakkor már felvették
a kapcsolatot a környezetvédelmi államtitkárral is. A
probléma megoldását a kezdetektől nehezíti, hogy nem

a hatvani önkormányzat az
eljáró hatóság, hanem az egri
hivatal. Később őket kizárták,
így jelenleg a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál van
az ügy.
Fellebbeztünk a nyomozás
megszűnése miatt is, aminek
eredménye, hogy az ügyészség hatályon kívül helyezte a
korábbi döntést, így folytatódik a nyomozás a massza
kérdésében. Ez egy nagyon
veszélyes anyag, amely tartalmaz nehézfémet és szerves
anyagot, van olyan összetevő,
ami a megengedett határér-

téket 300 szorosan túllépi,
így erősen mérgező. Ehhez
képest a fáradt olaj ásványvíznek minősül. Remélem, hogy
a hatóság rövid időn belül
megnyugtatót válaszokat ad,
megtalálja a felelősöket és a
hatvaniak biztonságban érezhetik magukat – jelentette ki
Horváth Richárd.
Egerszóláton is nagy tiltakozás alakult ki egy tervezett hulladéklerakó miatt, ott,
az ügy mellett, és a lakosság
érdekében kiállt a térség országgyűlési képviselője, Horváth László is.

Hamarosan már a sportcsarnok tetejét építik
Május 22-én hajnalra érkeztek meg az épülő sportcsarnok főtartói. Egy héten
belül mind a hét darabot
beemelték. A hátráltatások
ellenére is jó ütemben halad
a munka.

M

eghozták az egykori
cukorgyár
területén
épülő sportcsarnok főtartóit. A
vasbetonelemeket az autópályán szállították a városba,
majd Hort irányából jöttek
végig a főúton. Az országban egyedülállónak számító, rekordméretű elemek 47
méter hosszúak és egyenként
56 tonna súlyúak. A Radnóti
téri körforgalomnál fordultak le Boldog felé, és onnan,
a buszpályaudvarral szembeni

résznél vitték be az elemeket a munkaterületre. Azért
itt, mert még korábban, az
építkezés melletti területeket
birtokló cég nem adta hozzá-

járulását annak használatára.
- Három levelet küldtünk a
kft vezetőjének, hogy segítsen
megvalósítani a hatvaniak álmát, de választ nem kaptunk.

Ezért kerítést bontottunk,
utat építettünk és sajnos ki
kellett vágnunk két fát. Ám,
az építkezés folytatódik, nem
fognak tudni megállítani ben-

nünket, a problémákat úgy
oldjuk meg, ahogy a víz átfolyik a kövek között. Azon dolgozunk, hogy a csarnok minél
előbb elkészüljön – mondta a
városvezető. Horváth Richárd
kijelentette: a kivágott két fa
helyett, összesen 20 fát ültetnek majd.
Már be is építették mind a
hét darab főtartót, ezek tartják majd a födémet. Azért
építették őket keresztbe, hogy
ne zavarják a nézőteret, illetve a későbbiekben így kön�nyebben lehet majd bővíteni
magát a csarnokot is. Ezzel
párhuzamosan megkezdődött
az acél merevítések elhelyezése is. A lelátó is kész van már,
felette éppen a betonozás zajlik. A sportcsarnok főbejárata
is tisztán kivehető már. – Na-

FELHÍVÁS

A 2008. évi XLVI. törvény részletes szabályozást ad a parlagfű elleni hatékony védekezés kérdéskörében. A jogszabályi tartalom
megváltozása miatt a törvény értelmében a
földhasználó, ezentúl egész évben köteles az
ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani. A megjelölt időpont után helyszíni ellenőrzés során - amennyiben bizonyítást
nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a
jogszabály által előírt kötelezettségének, a parlagfű-mentesítés kikényszerítése érdekében
belterületen a jegyző, külterületen a Járási Hivatal közérdekű védekezést rendel el, melynek
költségei a földhasználót terhelik.

tanácsos megsarabolni, a talajszinten a gyökérnyaki részt elvágva elpusztítani. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények így nem
tudnak újrahajtani. A talajhoz közeli néhány
cm-en 2-3 elágazása is van, és az ezekből kinövő oldalhajtások teszik eredménytelenné
a szakszerűtlenül végzett kaszálással történő
védekezést ellene. A vegyszeres gyomirtás esetén fontos gondosan megválasztani a gyomirtó
szert és ügyelni kell arra is, hogy a minél fiatalabb legyen a gyomirtóval kezelendő növény.
Ezúton is felhívjuk valamennyi földhasználó figyelmét arra, hogy az ingatlanokon
rendszeresen védekezzenek a növényi károsítók – különösen a parlagfű – ellen, tartsák
földterületeiket folyamatosan gyommentes
állapotban.
Hatvani Közös Önkormányzat Jegyzője

A májusi testületi ülésen a képviselők arról döntöttek,
hogy június elsejétől életbe lép az új támogatási forma,
ami a családok segítését célozza meg. Emellett a nyugdíjasok is egyszeri támogatást kapnak.

A

testület
korábban
mát
megszavazta
az első lakáshoz jutók támogatását, most pedig
a másik két új támogatási
rendszerről hoztak végső
döntést. Horváth Richárd
ezzel kapcsolatban kiemelte:
Hatvan soha nem volt még
annyira erős gazdaságilag,

mint most; a város adóbevételeit az elmúlt időkben
sikerült megduplázni az előző ciklushoz képest. Éppen
ezért új támogatási formákat
vezettek be, amik a hatvaniak jólétét célozzák meg.
Ez alapján egyszeri támogatást kapnak a nyugdíjasok
6 és 8 ezer forint összegben.

– A hatvani nyugdíjasoknak
is érezniük kell, hogy a város
gazdasági fejlődése lehetőséget nyújt az önkormányzatnak, hogy új, a szépkorúak
számára is kedvező támogatásokkal segítse őket a mindennapok
nehézségeiben
– fogalmazott a városvezető.
Emellett a családokat is
támogatják: az egy gyermeket nevelők 8 ezer forintot, a
kétgyermekesek 16 ezer forintot, a három gyermekesek
pedig 24 ezer forintot igé-

nyelhetnek június elsejétől.
– A család a város legkisebb,
de legmeghatározóbb közössége, ezért számomra nagyon
fontos, hogy minden segítséget megadjunk az itt élőknek.
Mi, a várost irányító többségként abban vagyunk elkötelezettek, hogy a növekvő bevételekből egyre több jusson a
Hatvani családok számára
is. A Hatvani Konzultáció
javaslatait figyelembevéve az
új támogatási formák létrehozásáról az itt élőkkel kö-

zösen döntöttünk – mondta
Horváth Richárd. A támogatásokról bővebb információ
a www.hatvan.hu oldalon és
a Polgármesteri Hivatalban
kapható.
Szó volt még arról, hogy
jövőre egy pályázat keretein
belül egy futópálya épülhet
a Zagyva-liget köré. A beruházás értéke előre láthatólag
körülbelül 64 millió forint,
melyből az önkormányzat
50 százalékot saját erőforrásként kezel, így 32 millió

forintot szán a fejlesztésre.
A Zagyva-ligetben található
kültéri fitneszpark nagy népszerűségnek örvend, sokan
használják. Ezért ezt, a sportolásra alkalmas területet
kívánják kibővíteni a futópályával, amely a Grassalkovich
út felőli oldalon indulna és a
fitneszpark, a játszótér mellett elhaladva a Kastélykerti
lakótelep mögötti ligetes részen megfordulva ugyanoda
térne vissza.
Lukács Mónika

Tisztelet a hősöknek

gyon jó látni, hogyan valósul
meg a hatvaniak álma, miként
épül fel ez a sportcsarnok.
Minden nap egyre közelebb
vagyunk ahhoz, hogy elkészüljön. Másfél hónap múlva
már a tető is fent lesz. Most
éppen zsaluznak, betonoznak
itt, és nagyon komoly monolit
szerkezetek is vannak – részletezte Horváth Richárd polgármester.
A csarnokot két oldalról is
meg lehet majd közelíteni, a
Boldogi útról és a Randóti tér
felől is. Utóbbi lesz a főbejárat, itt építik majd ki a parkolókat, a buszfordulókat. A
tervek szerint októberre már
állnia kell az épületnek, jövő
év elejére pedig belül is minden teljesen elkészül.
Sz.P.
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Már igényelhető a nyugdíjasok
és a családok támogatása

Hatvanban minden évben
megemlékeznek a harcokban elesett bátrakról május
végén.

A földhasználó, illetve a termelő nem fizetése esetén a közérdekű védekezés költségei
adók módjára kerülnek behajtásra. Amen�nyiben a kötelezett a közérdekű védekezéssel
érintett ingatlan tulajdonosa és az ingatlan
közös tulajdonban áll, a költségek megtérítéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen
felel.
A tartós eredmény érdekében minden alkalmas eszközzel hosszú ideig kell védekezni.
A kézi gyomlálás az egyik leghatékonyabb
módszer. Ezt a módszert csak a virágzás előtti
időben ajánljuk, mert a nagy tömegű pollennel való találkozás egészségre gyakorolt hatása
minden életkorban kedvezőtlen. A kaszálás és
a kapálás további környezet- és költség kímélő védekezési mód. A növényeket a tömeges
megjelenésük után, ahol lehet minél előbb
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azánk történelmében szinte nem is
találhatunk
olyan
évtizedet, melyben ne kellett
volna magyar férfiak ezreinek,
tízezreinek búcsút mondani
családjuknak, édesanyjuknak,
gyermekeiknek, s fegyvert

ragadniuk országunk védelmében. A magyar történelem
viharos évszázadaiban megszámlálhatatlan hazafi áldozta
életét népünkért, hazánkért. E
tragikus háborús események
minden egyes áldozata egyegy elpusztított világot jelent,
tönkretett családot, egy életre
megsebzett barátokat és rokonokat. Hatvanban minden
évben megemlékeznek a harcokban elesett bátrakról május

végén. Vasárnap délelőtt az Őrszem szobornál gyűltek össze,
hogy leróják tiszteletüket.
Horváth Richárd polgármester azt mondta: a mai napon az elesett hősök mellett
azokra az áldozatokra is emlékezünk, kik nem vonultak
hadba. Emlékezünk az idősekre, a nőkre, a gyerekekre,
az elesettek családjára. Emlékezünk a halott polgári áldozatokra, az ártatlan népre is.

Háború idején a lakosságot
mészárlás, értelmetlen rombolás, éhezés és különböző
járványok sújtják. Egy háború
igazi árát azonban csak a gyermekét sirató édesanya, az apjáért imádkozó kisgyermekek, a
mindenüket elvesztő családok
érthetik igazán! – Úgy vélem:
emlékeznünk kell a háború
és az erőszak borzalmaira annak érdekében, hogy minden
áron elkerüljük azt a jövőben,

s megőrizzük azt a békét, mely
minden ember érdeke. Az emlékezés megtanít arra, hogy elutasítsunk minden erőszakot,
minden agressziót. Elítéljük
azt, aki visszaél a hatalmával,
elítéljük azokat a férfiakat, kik
fenyegetik és verik feleségüket,
családjukat, elítéljük azokat,
kik erőszakra és harcra bíztatnak vélt ellenségek ellen. Nem
szabad felednünk, hogy a háború szegénységet, nyomo-

rúságot hoz az egész népnek.
Minden háború! Értenünk
kell, hogy a háborúban nincsenek nyertesek – háborúban
csak veszíteni lehet! Tudjuk: a
történelem során elesett magyar katonák többsége sohasem vélt nyereségek miatt ragadott fegyvert. Ezek a férfiak
a békéért harcoltak, családjuk
és szeretteik biztonságáért! –
jelentette ki a városvezető.
Sz.P.
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A Bosch 2020-ig nullára
csökkenti a szénlábnyomot
A 2018-as pénzügyi eredményeiről tartott sajtótájékoztatót a Bosch. A budapesti
központjukban
rendezett
eseményen elhangzott: a cég
az elvárt színvonalat sikeresen teljesítette Magyarországon.

B

udapesti központjában értékelte az eltelt
évet a Bosch. Eszerint
2018-ban, a magyarországi tevékenységének minden
területén növekedést ért el a
vállalat. Ebben az évben, hazánkban összesen 71 milliárd
forintot fordított kutatás-fejlesztésre a mobilitási megoldások és a kéziszerszámok
gyártásának terén. A Bosch
magyarországi autóipari mérnökei Budapesten, Hatvan-

ban, Miskolcon és Makláron
az automatizált vezetés és
az elektromos mobilitás fejlesztésén dolgoznak. Idén, a
gazdasági fejlődés mérséklődésére számítanak. A rövidtávú kilátásoktól függetlenül
a Bosch csoport többet fordít az éghajlatváltozás ellen
és a levegőminőség javítására. – Egy világméretű projekten dolgozunk. 2020-ra
minden telephelynek el kell
érni a karbonmentességet.
Ez nem azt jelenti, hogy egyből teljesen megszüntetjük a
problémát, ugyanis ezek a folyamatok még csak kezdeményezések. Jelen pillanatban is
hővisszanyerést alkalmazunk
a kompresszorok esetében.
Igyekszünk minél több zöld
energiát is beszerezni és így

növelni a gépeink hatékonyságát – részletezte Wolfgang
Stein, a hatvani Robert Bosch
Elektronika Kft. gazdasági
ügyvezető igazgatója.
A cégcsoport 2018-ban
több mint 1200 munkahelyet teremtett, így egyike volt
azon vállalatoknak, amelyek a
legnagyobb létszámbővülést
mutatták a magyarországi
magánszektorban. A vállalat
munkavállalóinak száma Magyarországon már majdnem
14 800-ra emelkedett, közülük több mint 2600 szakember dolgozik a kutatás-fejlesztés területén. A cégcsoport az
elkövetkező öt év során, világszerte csaknem 25 ezer IT és
szoftveres szakembert tervez
felvenni.
Rimán Alexandra

A só útján jártak Új vitézi zászlót
áldottak meg
a kossuthosok
az Egri Bazilikában
A
Tamási Áron nyughelyén az
író Ördögölő Józsiás című
művéből énekeltünk részleteket, majd elhelyeztük a
megemlékezés koszorúját.
Gyergyószentmiklóson az
örmény katolikus templomban énekeltünk, majd a
Békás-patak festői szurdokvölgyében túráztunk. Megcsodáltuk a lenyűgözően
szép Gyilkos-tavat, majd a
magyarság legnagyobb búcsújáró helyén, Csíksomlyón
megpihentünk a kegytemplomban a világ legnagyobb
Mária szobra előtt. A napot
Szelykefürdőn, Orbán Balázs sírjánál zártuk. Segesváron Petőfi Sándor egyik
versét szavalva emlékeztünk
rá, és elhelyeztük koszorúnkat szobránál. Marosvásárhelyen a szecessziós
építészeti stílussal ismerkedtünk a Kultúrpalota

épületében – számolt be az
eseményekről Valcsák Lászlóné szervező pedagógus
- Örömmel beszélgettünk
erdélyi magyar diákokkal
Székelyszentléleken, a szállásunk melletti helyi általános iskolában. Az iskola
minden tanulója meghallgatta ajándékba vitt műsorunkat. Ezután a nyolcadik
osztályosok láttak vendégül
bennünket, és közösen énekeltük a székely Himnuszt
– mondta.
Nagyszerű élményekkel
tértünk haza. Egy kicsit
megéreztük, hogy összetartozunk az ottani magyarokkal. Kedves erdélyi idegenvezetőnk, Márton Alpár
szavait idézve: úgy tudunk
legjobban segíteni erdélyi
testvéreinknek, ha meglátogatjuk őket – összegezte
Valcsák Lászlóné.

A Vitézi Rend Heves Megyei Törzskapitányságának egri vitézei új zászlót készítettek.
Ezt pedig ünnepélyes keretek között meg is
áldották az Egri Bazilikában. Az eseményen
hatvaniak is részt vettek.

V

itéz Kertész Erzsébet és vitéz Veres
Andor úgy döntött, hogy egy, a rendjükhöz méltó új zászlót készíttet és ezt
meg is szenteltetik. Az ünnepséget májusban
tartották Egerben, a bazilikában, ahol többek
között Eger polgármester, Habis László, valamint a hatvani városvezető, Horváth Richárd
is részt vett. A zászlóval való bevonulással
indult a bensőséges hangulatú ünnepség. Az
eseményen a főkapitány felhívta figyelmet a
vitézi magatartás fontosságára, mint: kötelesség, tenni akarás, hűség, hit, nemzet védelme.
Beszélt a Vitézi Rend sokszínű munkájáról:
karitatív, katasztrófa, hagyományőrző, rendvédelmi szolgálatokról. Ezt követően római ka-

tolikus, görög katolikus és református egyházi
méltóságok megáldották az új zászlót. Vitéz
Szalai Attila, a Hatvani Vitézi Rend törzskapitánya elmondta: a hatvaniaknak is van már
zászlójuk, a tervek szerint erre felvarratnák
a város címerét, és utána ezt is fel szeretnék
szenteltetni. Kitért rá, hogy a hatvani és az
egri vitézek kapcsolata és összetartása példaértékűnek számít.
Sz.P.

FOTÓK: GÁL GÁBOR

Hatvani
Kossuth
Lajos
Általános
Iskola hatodik alkalommal utazott Erdélybe a Határtalanul pályázat
keretében. Május 7-étől 52
hetedik osztályos diák és
hat kísérő tanár vett részt a
kiránduláson. A cél az volt,
hogy hetedikes tanulók járjanak olyan területen, amelyet a Trianoni békeszerződés szakított le a történelmi
Magyarországról, a rajta élő
magyar lakossággal együtt.
Négy felejthetetlen napot töltöttünk az erdélyi
sóvidéken. A bánffyhunyadi református templomtól
kezdve jártunk Kolozsváron,
Szovátán a Medve-tónál, a
parajdi sóbányában, Korondon, ahol Rózsika néni megmutatta nekünk, hogyan
készül a kerámia a családi
műhelyükben. Farkaslakán,
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Gyermekekkel
telt meg a főtér

Ugrálóvár, léggömbök, csillámtetoválás,
aszfaltrajzverseny – ezek voltak az idei
gyermeknap legfontosabb
hívószavai. Most is volt 7-es
rúgóverseny, a napot pedig
a Hiszi a piszi zenekar koncertje zárta.

A

gyermeknapra most
is számtalan programmal készültek a
szervezők. Volt itt hatalmas,
felfújható ugrálóvár, ahol a
gyermekek óriási csúszdán
érkezhettek le a földre, de
kisvasúton is utazhattak, sőt,
a klasszikus körhintára is felszállhattak. Rengeteg játék
közül lehetett választani. Újdonság volt az élő dinó show,

ahol egy dinoszaurusszal találkozhattak a gyermekek.
Hagyomány a 7-es rúgó
verseny is, ahol nemtől függetlenül nagy volt az érdeklődés, hogy ki talál be legtöbbször a kapuba. Jól fogyott a
kék színű kréta, az aszfaltrajzoláson, mivel sokan például
vizet vagy égboltot örökítettek meg. Temesvári Dávid
Ádám például egy klasszikus
tájképet alkotott meg: dombokkal, tavakkal, sok fával és
egy erdei házikóval. Mozsár
Lilla egy virág köré, nyári
hangulatot árasztó képet varázsolt: dinnyével és éltető
vízcseppel tette még egyedibbé a rajzot. Olyan is volt, aki a
gyermeknap egy mozzanatát

rajzolta le: például a sportversenyt. Arcfestés és csillámtetoválás nélkül nem telhet el
május utolsó vasárnapja, így
voltak, akik pókemberré, mások hercegnővé változtak. A
kézműves foglalkozáson pedig az unikornis festése volt
népszerű. Sztankovics Zsanett és Márkus Dalma szerint az élőszavas mesemondás
volt a legjobb program. A
rendőrautót is sokan kipróbálták, lehetőség volt arra,
hogy beüljenek és játszanak
benne. Ugyanakkor a Hatvani
Dream Kutyaiskola, valamint
a Fortuna TSE is tartott bemutatót. A napot pedig a Hiszi a piszi zenekar koncertje
zárta.
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Közös szurkolás a BL-döntőn
Június elsején óriáskivetítő előtt izgulhattak a
Tottenham és Liverpool rajongók, a Bajnokok Ligája
döntő összecsapásán. Az eseményen a hatvaniak együtt
szurkoltak a Kossuth téren a
kedvenc csapatuknak.

FOTÓK: BAJZÁTH GERGŐ

I

smét közösen szurkolhattak a hatvaniak Európa legjobb csapatainak,
ugyanis egy 7 x 4 méteres óriáskivetítőn élőben közvetítették az UEFA Bajnokok Ligája
döntőjét a Kossuth téren. A
mérkőzést a Tottenham és Liverpool csapatai játszották. Jó látni, hogy ilyen sok ember
eljött, hogy a kivetítőn közösen
nézzék a meccseket – mondta
Horvát Richárd polgármester. Kőmíves Milán szerint a
Liverpool sokkal nyugodtabb

összjátékot alkalmaz és ügyesebbek a pályán, mint bármelyik csapat. – A barátaimmal
jöttünk szurkolni, és van köztünk olyan is, aki a Tottenham
csapatnak drukkol. Szerintem
a Liverpool játékosai lesöprik
a pályáról az ellenfelet – fogalmazott. A programról nem
hiányozhatott a csapolt sör, és
a büféétel sem. Az eseményen
lehetőség volt tippjátékban is
részt venni értékes nyereményekért, illetve a dekázó versenyen is kipróbálhatták magukat az érdeklődők.
Rimán Alexandra

KÖZÖSSÉG
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Apostoli hitvallásról szólt
a keresztény fesztivál
Május végén hatodik alkalommal rendezték meg a
Keresztény Fesztivált a Kossuth téren. Most is öt egyház
közösen szervezte meg a
programot.

K

ülönböző sátrakkal
települtek ki a főtérre
az egyházi felekezetek, ahová szeretettel várták
a családokat és az érdeklődőket. Az esemény az ökumenikus imaalkalmakból nőtte ki
magát. Mivel az egyházközségek éveken át együtt imádkoztak, beszélgettek, konzultáltak, adódott az ötlet,
hogy mindezt még inkább
kiterjesszék, és egy fesztivált
szervezzenek a kereszténység köré. Mindannyiuknak
ugyanaz a küldetése: a kereszténység erősítése és az
evangélium hirdetése. Az
idei rendezvény középpontja az apostoli hitvallás, a hit
alapja volt. A program megnyitóján Horváth Richárd
azt mondta: a magyarság
ezeréves múltja során számtalanszor találkozott háborúval, dúlták az országot, de mi

FOTÓK: NAGY-VARGA ROLAND
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mégis itt vagyunk. Ezt pedig
a hitünknek köszönhetjük.
Koza József prépost, kanonok szerint igazi nyugalmat
és békét csak akkor érhetünk
el, ha nyitunk Isten felé. Farkas László atya éppen ezt kiemelve kérte a Jóistent, hogy
hozza el a békét a jelenlévőkre. Nemeshegyi Horváth

György baptista lelkész úgy
fogalmazott, mindig lesznek
olyanok, akik elutasítják Istent, de nekik arra kell összpontosítani, akik nyitottak a
hitre. Azért imádkozik, hogy
aki még nem követi Jézust,
talán emiatt, a rendezvény
miatt elindul a hit útján. Kocsik Mónika evangélikus lel-

Több százan mutattak fényt
az eltűnt gyermekeknek
Csaknem háromszázan látogattak ki főtérre, ahol az eltűnt
és elcsellengett gyermekekre hívták fel a figyelmet az Ezer
lámpás éjszakáján. A programon a résztvevők közösen engedték el színes léggömbjeiket, hogy ezzel szimbolikusan
fényt mutassanak az otthonuktól távol lévő gyermekeknek.

M

egdöbbentő
arányban
nőtt
évek alatt az eltűnt
gyermekek száma hazánkban
is, ezzel a rendezvénnyel erre
szeretnénk a figyelmet felhívni – mondta Fehn Stefánia,
szervező, a Hatvani Nőegylet egyik tagja. Hozzátette:
a nőegylet idén első alkalommal rendezte meg ezt a programot pontosan azért, mert
rendkívül mélyen együtt érez
minden édesanya azokkal a

szülőkkel, akiknek át kell élniük ezt a fájdalmat.
Az eseményen Horváth
Richárd polgármester azt
mondta: egy szülő számára a legnagyobb rémálom a
gyermekét elveszíteni, átélni
azt a hiányt, amit egy ilyen
helyzet állít elő. – Hatvanban kiemelten figyelünk a
gyermekek és a családok sorsára, hiszen tudjuk, hogy ők
jelentik a jövőt a településen.
Fontos szempont a városban

a felnövő generáció támogatása, élhető, biztonságos, kulturált jövőjük megalapozása
– mondta a városvezető.
Csernyánszki Csaba rendőr főhadnagy beszédében kiemelte: Hatvanban a közbiztonság jó, nem jellemző, hogy
gyermekrablásról, kiskorúak
eltűnéséről kapnak értesítést.
A csaknem 300 fős tömeg a
Zagyva – partra sétált, hogy
ott aztán közösen engedjék el
az ez alkalomból kapott színes, biológiai úton lebomló
lufikat. A léggömbök egyfajta szimbólumot jelentenek,
hogy minden egyes lufi vezessen haza egy gyermeket.
Lukács Mónika

kész arról beszélt: hamarosan
itt van pünkösd, az egyház
születésének ünnepe, az egység ünnepe. Tóth László, a
református egyház nevében
pedig egy igével zárta le a
megnyitót. Az esemény egyik
fő előadója Csiszér László,
aki keresztény könnyűzenét
játszott a jelenlévőknek.Sz.P.
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