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Kiállítás nyílt abból a fotópályázatból, melyet az önkormányzat „Amire büszkék vagyunk Hatvanban” témában
profi és amatőr fotósok részére hirdetett meg. A legjobb 24 képből nagyméretű molino is készült, melyek október
13-ig fogják a város főterét díszíteni.
2. OLDAL
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Fotók dísztik a főteret

Marton Zsolt rektort váci püspökké
nevezte ki Ferenc pápa
2019. július 12-én Ferenc pápa Marton Zsoltot, a központi papnevelő
intézet rektorát váci megyéspüspökké nevezte ki. Marton Zsolt 1966.
március 26-án született Budapesten.
Általános iskola után, középiskolai
tanulmányokra a kecskeméti Piarista
Gimnáziumba került. 1988-ban tanítói
diplomát szerzett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. Teológiai tanulmá-

nyait 1992-ben kezdte Veszprémben,
majd a váci püspök Győrbe küldte.
Ezután Budapestre került, a Központi
Papnevelő Intézetbe. 1998-ban szerzett teológus diplomát a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. 1998. június 20-án szentelték pappá Vácott a Váci Egyházmegye
szolgálatára.
Forrás: vaciegyhazmegye.hu
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Amatőr és profi fotósok képei
díszítik a város főterét
N

éhány héttel ezelőtt a hatvani önkormányzat fotópályázatot hirdetett
„Amire büszkék vagyunk Hatvanban”
címmel profi és amatőr fotósok részére. A határidőig 78 fotó érkezett be az alábbi alkotóktól: Albert Péter, André Alexandra, Bajzáth
Gergő, Bártfai Bálint, Bátor Henrietta, Bukovics Réka, Csapó Zsófia, Cseplye Tímea, Dér
Beáta, Dudás Dalma, Fischer Balázs, Hampl
Szilvia, Kovács Ferenc, Marosvölgyi István,
Nagy Petra, Ocsovai Zoltán, Őszi József, Pintér Dávid, Podonyi János, Szmulai Péter, Tóthné Ludányi Nikoletta, Tihaméri Kitty.
A legjobb 24 képből nagyméretű molinók
készültek, melyekből kiállítás nyílt a Kossuth
téren. A kiállított fotókat Nánási Tamás fotó-

művész és Krieger Tamás producer, művészeti
vezető választották ki. A megnyitón Horváth
Richárd polgármester azt mondta: elnézve a
képeket, egyáltalán nem tudni, hogy melyeket
készítette profi, vagy amatőr fotós. Minden
fotó nagyszerű képet fest Hatvanról, büszkeség ránézni a vásznakra. – Ezek az alkotások
jól elmesélik mindazt, ami tulajdonképpen
Hatvan. Itt élünk, ezen falak között vagyunk
boldogok, itt vívjuk küzdelmeinket, ezekben
a terekben történnek életünk legfőbb eseményei. Büszke vagyok Hatvanra, hogy ilyen
szép és fejlődő arcát mutatja. Én magam is
szeretek itt élni, a város minden szeglete más
és más okok miatt, de nagyon kedves és fontos nekem – részletezte a városvezető.

A polgármester köszöntője után az amatőr
és profi fotósok átvehették emléklapjaikat. –
Én másfél éve kezdtem fotózni, először a 2,5
éves kisfiam hétköznapjait kaptam lencsevégre. Ekkor jöttem rá, hogy engem ez nagyon
érdekel és a képek is egészen jól sikerültek.
A fotózással a jövőben komoly céljaim vannak, szeptembertől elkezdek egy iskolát e témában, és szeretnék minél többet fejlődni a
szakmában – részletezte Dér Beáta, aki egy
emléklapot vehetett át ez alkalomból. – Nekem két pályázatom is kiállításra került, nagyon boldog vagyok a képeim miatt. A fotózást hat éve kezdtem el, azóta folyamatosan
azt keresem, hol tudnék érdekes, szép képeket
lőni. Azt szeretném, hogy minél több helyre
eljussanak a fotóim, sok embert megszólítsanak az alkotásaim – közölte Bajzáth Gergő,
aki “Az öreg stég” című fotójával profi kategóriában II. helyezést ért el. A fotós hozzátette:
leghőbb vágya, hogy egyszer a sarki fényt is
lefotózhassa, és mindent megtesz azért, hogy
a képei bejárják akár a világot is. A képek október 13-ig fogják a hatvani főteret díszíteni.
Lukács Mónika
Az elismerésben részesült, nagy méretben
megtekinthető képek a következők:
Amatőr kategóriában
A1 Dudás Dalma: Színes, égi fények (Különdíj)
A2 Bukovics Réka: Szívesen
A3 Csapó Zsófia: Barátságos (Amatőr kate-

FOTÓ: VINCZE SZABÓ BÉLA

gória I. helyezett)
A4 Nagy Petra: Deutsch-kastély
A5 Marosvölgyi István: Hatvan fentről este
(Amatőr kategória II. helyezett)
A6 Ocsovai Zoltán: Kastélyudvar esti fényben (Amatőr kategória III. helyezett)
A7 Bártfai Bálint: Nádas rejtekéből kéklő ékszerdoboz bukkan elő
A8 Szmulai Péter: Szobor és kastély
A9 Csapó Zsófia: Tükröm, tükröm, mondd
meg nékem!
A10 Ocsovai Zoltán: Újhatvan napnyugta
után
A11 Bátor Henrietta: Városháza
A12 Szmulai Péter: Virágok és Zagyva
A13 Bukovics Réka: Esti pihenő a tónál
Profi kategóriában
P2 Albert Péter: Anna és az alkonyat
P3 Albert Péter: Társas tízórai
P4 Bajzáth Gergő: Aranyút
P5 Albert Péter: Háztáji ízvilág (Profi kategória I. helyezett)
P6 Tóthné Ludányi Nikoletta: Mit mesél a
kút…
P7 Bajzáth Gergő: Tavaszi ébredés
P8 Tóthné Ludányi Nikoletta: Nyomok a hídon
P9 Albert Péter: Vidám vásárlás
P10 Albert Péter: Minőség-ellenőrzés
P11 Tóthné Ludányi Nikoletta:Formák, ívek
(Profi kategória III. helyezett)
P12 Bajzáth Gergő: Az öreg stég (Profi kategória II. helyezett)

Augusztus végéig lehet
pályázni a civil alapra

H

atvan Város Önkormányzata meghirdeti a Civil Alap pályázatokat 2019. II. félévében.
A második féléves pályázatokat 2019. augusztus 1-től
nyújthatják be a hatvani civil szervezetek a városi Civil
Alaphoz. Pályázatok benyújtási
határideje 2019. augusztus 31.
Az önkormányzat a helyi
demokrácia
megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a város
polgárainak
önszerveződő
közösségeivel és a városban

működő egyházak közösségeivel. Elismeri és megbecsüli a
civil szervezetek és egyházközségek helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatja
a kultúra, a közművelődés,
a hagyományok ápolása, az
oktatás-nevelés, a szociális és
egészségügyi tevékenység, az
arra rászorulók megsegítése,
az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített
környezet megóvása, az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.

Az önkormányzat anyagi
lehetőségeitől függően pénzügyileg is támogatja az önkormányzat
közigazgatási
területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő, és
azzal összhangban álló – civil
szervezetek és egyházközségek

programjait és működését. A
támogatás felső határa 200 ezer
forint. Az esélyegyenlőség
elve alapján az önkormányzat
a civil szervezetek és egyházközségek részére a pénzügyi
támogatást azonos feltételek
mellett biztosítja.

PÁLYÁZHATÓ KERETEK:
• Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret
• Ifjúsági keret
• Sportfeladatokat, célokat támogató keret
• Egyházi keret
• Nemzetiségi keret
• Szociális és egészségügyi keret

Horváth Richárd:
új úttal csökkentenénk
a városra nehezedő
forgalmat
A kormány továbbra is támogatja azt a hatvani fejlesztést, aminek keretében
egy új autópálya le- és felhajtó épülne az ipari park
mellett. Emellett a városvezetés azon dolgozik, hogy
a település további tehermentesítése érdekében egy
új utat építsen Óhatvan és
Újhatvan között.

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
Extra szám – 2019. augusztus

Kiadja: Hatvan Város Önkormányzatának megbízásából a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
Felelős kiadó és szerkesztőség: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Madách Imre utca 12. e-mail: info@mediahatvan.hu
A Média-Hatvan Kft. főszerkesztője: Bagyinszki Gyula
Munkatársak: Albert Péter, Lukács Mónika, Rimán Alexandra, Szűcs Péter
Hirdetésfelvétel: 06 30 724 0563.
Nyomdai munkálatok: Országos Médiakezelő Kft.
Terjeszti: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
Megjelenik havonta 10.000 példányban, ingyenesen terjesztve Hatvan városban.
Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
Együttműködő partnereink:
www.hatvanihirlap.hu, Hatvan TV, Tourinform Iroda Hatvan

Viktor miniszterelnökkel, és
az egyeztetésük után indult el
a közbeszerzés. Leszögezte:
egy fél csomópontról van szó,
így csak Budapest irányából

lehet róla lejönni és csak a
főváros irányába lehet rá felmenni.
A város az elmúlt pár évben óriási fejlődésen ment

keresztül: jelentősen nőttek
az adóbevételek, az ország
egyik legnagyobb új munkahelyteremtőjévé vált, folyamatosan érdeklődnek a

beruházók, mindezek tekintetében pedig a forgalom is
egyre nagyobb lett.
A polgármester tovább
csökkentené a városra nehe-

T

avaly
márciusban
számoltunk be arról,
hogy 2,5 milliárd forinttal támogatja a kormány
azt a projektet, amiben a
herédi hídnál egy új le- és
felhajtó épülne az M3-as
autópályához. A város tehermentesítésével kapcsolatban,
korábban már több alkalommal is lobbizott Horváth
Richárd: Seszták Miklóssal, Lázár Jánossal és Orbán
Viktorral is egyeztetett erről.
– Hatvanban valósul meg
Magyarország
legnagyobb
ipari parkja. Ez tovább növeli a városi forgalmat, ezért
indokolttá vált, hogy a tehermentesítés érdekében saját
le- és felhajtója legyen a parknak – mondta el Horváth Richárd. A polgármester kitért
rá: tavaly találkozott Orbán

A tervek szerint itt kötnék össze a körforgalmat és a Balassi utat

Sikeresek az új támogatási formák
A képviselők júliusban rendkívüli ülésen elfogadták a Dali és a városi
könyvtár épületének felújításával kapcsolatos közbeszerzési határozatokat. Továbbá döntést hoztak arról, hogy napvitorlákat és homokozókat telepítenek a település különböző játszótereire.
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agy sikere van az idén bevezetett új támogatási formáknak, amelyekre már
lehet pályázni. Az önkormányzat
kiemelten támogatja az első lakáshoz jutókat, a gyermekeket nevelő
családokat, a nyugdíjasokat illetve
az első tanévüket kezdő gyermekek
szüleit. – Az új támogatási formák
rendkívül népszerűek a városban,

rengeteg igény érkezik be, a hivatal
folyamatosan dolgozza fel a kérelmeket. Most az egyes támogatásokra szánt kereteket osztottuk fel, ezek
arányairól hoztunk döntést – közölte Horváth Richárd polgármester.
Hozzátette: Hatvan sohasem volt
ennyire stabil és erős gazdaságilag,
mint jelenleg, az új támogatási formák épp ezért valósulhatnak meg.

A képviselők elfogadták a VOKE
Liszt Ferenc Művelődési Ház felújításával kapcsolatos közbeszerzési
eljárások határozatait is. – A Dalival kapcsolatban mostantól már a
kivitelezéseket intézzük. A felújítás
összesen 140 millió forintból valósul meg, amelyben benne lesz a
teljes belső felújítás, a fűtésrendszer,
a gépészet, a vízvezetékrendszer, az
elektromos hálózat illetve a belső
berendezések teljes felújítása is –
részletezte a városvezető.
Szó volt még a másfél milliárdos Zöldülő Város beruházásról

is, amely a könyvtár Kossuth téri
épületét, a belvárosi piacot illetve a
környező zöldfelületek felújítását
célozza meg. Ezt az összeget egy sikeres pályázattal nyerték meg, most
a testület pedig döntött a könyvtár
épületéhez kapcsolódó kivitelezési
munkákhoz szükséges közbeszerzés
végeredményéről.
Döntés született arról is, hogy a
hatvani önkormányzat napvitorlákat és homokozókat telepít a város
több közterületi játszóterére. – Ez
egy városi kezdeményezés volt,
melyet szívesen fogadtunk, hiszen
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zedő forgalmat, mégpedig
úgy, hogy egy új utat építenének Óhatvan és Újhatvan
között. Ennek részleteiről
elmondta: négy év alatt 1600
autóval lett több a városban,
ami azt jelenti, hogy jelenleg, több mint 9800 autó van
Hatvanban. Eszerint minden
második hatvaninak – beleértve az újszülötteket is – van
autója. A várost elsősorban
nem az áthaladó, hanem a
helyi forgalom terheli le. Ennek a problémának megoldására pedig a Tesco körforgalmát összekötnék a Balassi
Bálint úttal. Ezzel jelentősen
csökkenne a 3-as út forgalma, a csúcsidőben várhatóan
nem alakulnának ki dugók,
valamint Óhatvant még egy
úton összekötnék a bevásárlóközponttal és az ipari
parkkal is. Ennek azonban
várhatóan magas költségei
lesznek, hiszen vasúti sínen
és a Bér-patakon is keresztül kell menni. – Számomra
Hatvan az első! Mindent
megteszek annak érdekében,
hogy a hatvaniak érdekeit
érvényesíteni tudjuk, hiszen
Hatvan, a hatvaniaké! – jelentette ki Horváth Richárd
polgármester.

szeretnénk szorosan együttműködni a város lakóinak igényeivel, észrevételeivel. Most arról döntöttünk,
hogy mely kivitelező fogja elvégezni
a beruházást – mondta Horváth Richárd polgármester.
A képviselő testület szavazott a
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Vasutas Lövészklub
részére lőtéri beruházáshoz. – Az
ingatlan és a telek, melyen a lövészklub működik, önkormányzati
tulajdon. Az épületben hamarosan
beruházások valósulnak meg, most
a tulajdonosi hozzájárulást adta meg
az önkormányzat a fejlesztés érdekében – fejtette ki a városvezető.
Lukács Mónika
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A politika egy társasjáték
A hatvaniak mindennapi
problémáit kell megoldani
– fogalmazott Biró József.
Az EHE képviselője a jövőben a képviselő-testületben
ülők szorosabb együttműködését, az ellenzékkel való
párbeszéd erősítését szorgalmazná.

B

iró József már több
mint tíz éve foglalkozik a politikával,
ám igazán 2010-ben kezdett
el elmerülni benne. Blogírás
keretében, magánemberként
elemezte a hatvani politikát, a célja az volt, hogy más
szemszögből is megvizsgálhassák a helyiek a képviselő-testület egy-egy döntését.
Később, 2014-ben kérte fel az
MSZP egy összefogás keretében, hogy induljon jelöltként
a választásokon. Akkor nem
sikerült elegendő szavazatot
szereznie, ám ezt követően,
2017-ben a DK-s Basa Zoltán lemondása után, ő került
be a testületbe, mint az Együtt
Hatvanért Egyesület jelöltje. Úgy fogalmazott, érdekes
változás volt, hogy az eddigi
külső szemlélőből, immár belülről láthatja a testület munkáját. Álláspontja szerint, egy
ellenzéki képviselőnek fontos, hogy legyen egy kritikus
szemléletmódja. – A politika
egy társasjáték, mindig adunk
és kapunk, ez a természetes
állapot. Ha valamivel nem értek egyet, hangot adok neki,

FOTÓ: ALBERT PÉTER

igyekszem más szemszögből
is megvizsgálni a döntéseket,
ellenzéki politikusként ez a
legfőbb feladatom – mondta.
Véleménye szerint fontos,
hogy egy városban legyenek
fejlesztések, ezekre mindig
szükség van. Ám őmaga inkább az apróbb problémák
megoldására fókuszálna. –
Nyilvánvalóan fontos, hogy
fejlődjön Hatvan, ezt nem vitatom. A sportcsarnokot pél-

dául jó ötletnek tartom, ám a
jégcsarnok építésével kapcsolatban vannak fenntartásaim.
Sokkal fontosabb lenne, ha a
mindennapi problémák kezelésére fordítana a testület
a költségvetési keretből. Így
gondolok egyebek mellett
arra, hogy a kátyúkat minél
hamarabb el kell tüntetni, a
gödröket be kell fedni, a bűz
helyzetet meg kell oldani.
Arra kell koncentrálni, ami a

hatvaniaknak napi bosszúságot okoz – vélekedett.
Az EHE képviselője úgy
látja, a képviselő-testületben
töltött évei nem hozták azt
az eredményt, amelyet szeretett volna, véleménye szerint
sokkal több mindent megvalósíthatott volna, ha több
lehetőséget kap rá a többi
képviselőtársától. – Annak
viszont nagyon örülök, hogy
elfogadták az egyik indítvá-

nyomat, amely a rendőrök kitüntetéséről szólt, így decemberben már meg is kaphatták
az elismerést – mondta.
Biró József kiemelte, hogy
a jövőben változásokra van
szükség. Így fontos lenne,
hogy minden fejlesztés előtt
kikérjék a hatvaniak véleményét, több közmeghallgatásra
lenne szükség, és azokat is
mind délutáni időpontokban
kellene megtartani. – Meg

kell hallgatni a hatvaniakat,
egy képviselő-testület csak
így tudhatja meg, hogy mi
az, amire igazán szükség van
a városban. Hiszen az a fő
feladat, hogy az itt élőknek
minél élhetőbbé tegyük a várost. Ezt kellene megvalósítani – mutatott rá a képviselő.
Mindemellett azt is szorgalmazná, hogy a jövőben az
ellenzéki képviselőknek is
nagyobb szerep jusson egyegy döntés meghozatalában,
ennek eszköze lehetne egy
vitafórum, ahol megtárgyalhatnák a részleteket. – Sajnos egy testületi ülés szigorú
szabályok közé van szorítva,
az előterjesztésre adott javaslattételre is kevés idő jut. Így
nem lehet érdemben hozzászólni sokszor egy témához.
Éppen ezért a jövőben az
lenne a legjobb, ha akárki is
kerül a polgármesteri székbe, tenne egy gesztust minden képviselő felé a nagyobb
együttműködésre, és így hatékonyabban, minden oldalról megvizsgáltan dönthetne
a testület – fogalmazott.
Biró József kíváncsian tekint a jövőbe, hiszen a választások eredménye nagy hatással lesz minden hatvanira.
Álláspontja szerint bárkit is
szavaznak meg a hatvaniak,
annak viszonoznia kell ezt a
bizalmat, és törekednie kell
a lakossággal való megfelelő
párbeszéd kialakítására.
Csordás Judit

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal
történő támogatásához
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelet értelmében ösztöndíjat nyújt a sikeresen pályázó hatvani állandó
lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanuló hallgatóknak és segíti a helyi munkaerőpiac szervezését.
A pályázatokat a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájához lehet benyújtani, melynek határideje minden év szeptember 30. napja.
Részletes tájékoztató, illetve a kérelemhez szükséges nyomtatvány a http://hatvan.hu/ugyintezes/felsooktatasi-osztondijtajekoztato/ oldalon érhető el.
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Hatvani Járási Hivatal Hatvani Kormányablak Osztály
Hatvani és Lőrinci Kormányablakának nyitvatartási idejében változás történt. A Hatvani Kormányablak ügyfélfogadási ideje átmenetileg, előreláthatólag 2019.09.30-ig az
alábbiak szerint módosul:

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjében igazgatási
szünet kerül elrendelésre 2019. év július hó 22. napjától
2019. év augusztus hó 25. napjáig.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeleti
rend szerint működik.
Ezúton kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy amennyiben
az egyéni érdekeiket nem sérti, vagy veszélyezteti, az ügyeiket az igazgatási szünet időtartamán kívül kérelmezzék és
intézzék.
Az Újhatvani Ügyfélszolgálati Irodában az igazgatási
szünet időtartama alatt szünetel az ügyfélfogadás. Az első
ügyfélfogadási nap 2019. év augusztus hó 26. napján lesz.

Hétfő:
07.00 - 16.30
Kedd:
08.00 - 12.00
Szerda: 08.00 - 16.30
Csütörtök: 08.00 - 18.00
Péntek: 08.00 - 14.00
Lőrinci Kormányablak ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
07.00 - 17.00
Kedd:
08.00 - 16.30
Szerda:
08.00 - 16.30
Csütörtök: 08.00 - 12.00
Péntek:
08.00 - 14.00

Hatvan, 2019. július 2.
			
		

dr. Szikszai Márta
jegyző
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Az Istennel való egységre
szeretném vezetni az embereket
Diakónussá szentelték a
hatvani Ondi Alexet. A huszonnégy éves papnövendék
egy évig a dunaharaszti Plébánián segíti majd a keresztények életét, ezt követően
pedig pappá szentelésére
készül.

O

ndi Alex élete első
évtizedét úgy töltötte, hogy nem találkozott a vallással közelebbről.
Amikor viszont tizenegy éves
korában kapott egy rádiót,
minden megváltozott. A csatornákat váltogatva rátalált
a szentmise közvetítésekre,
és gyermeki kíváncsisággal
hallgatta Seregély István érsek atya prédikációit. Ettől
kezdve határozta el, hogy mélyebben beleássa magát a hit
világába. – Mindig is érdekelt
a spiritualitás, a transzcendencia. A rádióban hallottak
pedig adtak egy végső lökést,
és önként jártam utána, hogy
pontosan mi a hit. Mozsár
Csabáné hitoktatóval beszélgettem, aki bemutatott Koza
József atyának. Így történt,
hogy tizenkét éves koromban
megkeresztelkedtem – mondta. Ezt követően rendszeresen
ministrált, elkötelezte magát a
római katolikus vallás mellett.
Ondi Alexben egyre erősödött az érzés, hogy nagyon
szeret az oltár mellett lenni. Így már általános iskolás

FOTÓK: VACIEGYHAZMEGYE.HU

korában is felmerült benne,
hogy a papi hivatást választja, bár ekkor még gondolatait
nem osztotta meg senkivel,
hagyta, hogy megerősödjön
az elhatározása. A Kossuth
Lajos Általános Iskola után a
Bajza József Gimnáziumban
tanult, az itt töltött idő alatt
világossá vált számára, hogy
teljesíteni szeretné az Istentől
kapott meghívást, és pap lesz.
Így érettségi előtt a családja elé
állt, és elmondta terveit. Habár vegyes érzésekkel fogadták
döntését, végül mindenki elfogadta, hogy ezt az utat választja. – Ez egy nagy döntés volt,
mindenkinek a maga ütemében kellett megemésztenie. A

papi hivatás velejárója, hogy az
ember elhagyja a lakhelyét, és
Istent szolgálva odamegy, ahol
szükség van rá. Én kimunkáltam magamban az elfogadást,
tudtam, hogy el kell hagynom
Hatvant – fejtette ki.
Érettségi után Kismarosra
került egy előkészítő szemináriumra, ahol négy másik papnövendékkel töltötték az idejüket, idényjellegű munkákat
végeztek, és ismerkedtek a papi
hivatással. – Meg kell vizsgálni magunkat a végső döntés
előtt. Nekünk erre szolgált a
szemináriumban eltöltött idő,
hogy biztosak vagyunk-e magunkban, hogy ez a hivatás az,
amit igazán akarunk. Renge-

teg tapasztalatot szereztünk
itt, igazán el tudtunk mélyülni a hitünkben – részletezte.
Mindezek után a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen
tanult, az egyetem harmadik évében pedig a Központi
Papnevelő Intézetben élt, ahol
megkapta a megfelelő lelki nevelést. – Nagyon sokat tanultam itt, a papoknak fontos szerep jut egy-egy közösségben,
ezért kiemelt feladatunk, hogy
segítsünk az embereknek, ehhez pedig szükségünk van egy
alapképzettségre, hogy minden
szituációban megfelelően tudjunk reagálni. Az intézetben
minden tudást elsajátíthattunk
– közölte.

Az egyetemi Erasmus
program keretében volt szerencséje egy félévet egy madridi papnevelő intézetben
eltölteni, Ondi Alex állítása
szerint, óriási élmény volt látni, hogy ott miként viszonyulnak a keresztény hithez, ezzel
is szélesíteni tudta a rálátását
a papi hivatásra.
Az egyetemi éveinek elvégzését követően, most júniusban pedig diakónussá
szentelte Beer Miklós megyéspüspök. Egy évig a Dunaharaszti Plébánián segíti
majd a keresztények mindennapjait, azt követően pedig
pappá szentelésére készül
majd. Addig sem unatkozik,

már készül egy könyve egy budapesti templom történetéről,
aminek megírására egyháztörténeti professzora kérte meg.
Emellett, ha úgy alakul szeretne a történelemmel is jobban
foglalkozni. Hatvantól sem
marad távol, hiszen édesanyja,
nővére és nagymamája is hatvaniak, ide köti a családja.
Ondi Alex még nem tudja hová sodorja az élet pappá
szentelését követően, de nagyon várja az új kihívásokat,
és hogy segíteni tudjon mindazoknak, akiknek szüksége
van rá. A legfőbb célja, hogy
mindenkit az Istennel való
egységre tudjon vezetni.
Csordás Judit

Aranyérmes lett a veterán Harley Davidson
és a Pannónia motorkerékpár
Július 12 -14 között Mogyoródon rendezték meg a
Hungaroring Classic járműszépségversenyt, ahol a hatvani Urbán Gergő motorépítő két alkotása is első helyezést ért el.

J

úlius 12-14-én ismét
időutazásban
vehettek
részt azok, akik kilátogattak a Hungaroring Classic
járműszépségverseny programra, Mogyoródra. A rendezvényen klasszikus autók,
klasszikus értékek vonultak
fel, és több kategóriában is
díjazták a legjobb járműveket. A hatvani Urbán Gergő
motorépítő két alkotásával
is benevezett a versenyre, és
mindkét esetben elnyerte az
első helyezést. Az egyik egy
1961-es Pannónia motorkerékpár volt, melyet 1996-ban
vásárolt az édesapja. A kétkerekűt azóta apa és fia közösen szerelgetik, kereket is
cseréltek már rajta illetve felújították a motort. – A Pannóniával a „Legszebb magyar
motorkerékpár” kategóriában

hoztuk el az első helyezést.
A legfőbb érv, hogy szinte
gyári állapotban van a jármű,
nagyon sok benne az eredeti
alkatrész, ami országosan is
ritkaságnak számít – mondta
Urbán Gergő.
A hatvani motorépítő ezen
kívül egy saját munkával is
első helyezést ért el „Legszebb amerikai motorkerékpár” kategóriában. – Egy
1973-as Harley Davidsont
restauráltam fel, gyakorlatilag mindent átépítettem
rajta, épp ezért egyedi, nincs
még egy ugyanilyen a világon. Másfél évig dolgoztam
rajta, kicseréltem a motor
vázát, sárvédőjét, minden nagyon jellegzetes és speciális
lett rajta – részletezte a motorépítő.
Lukács Mónika
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Fesztivál a Népkertben

FOTÓK: BAJZÁTH GERGŐ

Csík zenekar, Janicsák Veca, USNK és Vastag Csaba
is fellépett az elmúlt hetekben a Jam Gardenben. A
Népkertbe költözött szórakozóhelyen folyamatosak a
programok.
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