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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Extra

Zöldhulladék-gyűjtés: 
november 30. 
és december 14.

November 30-án az újhatvani, december 14-én az óhatvani városrészen reggel hét 
órától zöldhulladék-gyűjtést tartanak. A gyűjtés során ingatlanonként 1 köbméter 
hulladék kihelyezésére van lehetősége mindenkinek.

Hazaszeretet és helytállás
Hatvanhárom évvel ezelőtt, 
november negyedikén a szovjet 
csapatok tankokkal megszállták 
hazánkat, és leverték a szabad-
ságharcot. 

Hatvanban a Kossuth té-
ren tartottak megemlé-
kezést az ’56-os forrada-

lom és szabadságharc leverésének 
évfordulóján. Hatvanhárom évvel 
ezelőtt, 1956. november 4-én a 
szovjet csapatok a hajnali órák-
ban hadüzenet nélküli háborút 
indítottak Magyarország ellen. 
A félelmetes túlerővel szemben 
segítség nélkül maradt ország, 

október 23-a óta folytatott hősi 
szabadságharca végül elbukott. 
Kocsik Mónika evangélikus lel-
kész felidézte az akkori esemé-
nyeket. A jelenlévők hallhatták, 
hogyan zajlott a megszállás, hogy 
tiporták el a szovjet tankok a ma-
gyarok álmát.  Számtalan áldoza-
ta van ennek a napnak, akik hittel 
álltak ki a magyarságért és vérü-
ket, életüket adták a hazáért. A 
szabadságért való küzdelem pedig 
sohasem lehet hiábavaló.

A kegyelet kifejezéseként az 
’56-os lobogót félárbócra eresz-
tették a nemzeti gyásznapon tar-
tott múltidézésen.
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Zajlik a zöld város projekt, ennek keretében megújul a 
könyvtár, a belvárosi zöldterület és a piac. Ez utóbbi közbe-
szerzésére új pályázatot írtak ki.

Október végén rend-
kívüli ülést tartottak 
a képviselők. Első 

napirendi pontként arról volt 
szó, hogy november elsejétől 
Bagyinszki Gyula helyett, Bor-

bás Zsuzsanna vezeti a Mé-
dia-Hatvan Kft-t. A városban 
zajlik a zöldülő város projekt, 
ennek kapcsán pedig új közbe-
szerzést írtak ki a piac felújítá-
sára. Három ajánlatot kaptak, 

ebből kettő volt érvényes, ezért 
lezárták és most újat indítottak. 
Ha ismét magas árat kapnak, 
akkor kormányzati támoga-
tással, vagy önerővel valósítják 
meg a beruházást. – A projekt 
három elemből áll össze: a 
könyvtár felújítása már zajlik, 
a környező zöldterületeknél 
már elindult a közbeszerzés, a 

piac felújításánál pedig most 
döntöttünk arról, hogy újat 
indítunk. Amint sikeres lesz az 
eljárás, elindul a beruházás – 
tájékoztatott Horváth Richárd 
polgármester. Döntöttek arról 
is, hogy lakossági igény alapján 
rendbe hozzák a Rákóczi úttal 
párhuzamos szervízutat.

SzP

Új közbeszerzés 
a piac felújítására

Emléktáblát helyeztek el 
a Kossuth Lajos iskola épületén

A térség polgármestereit köszöntötte Szabó Zsolt országgyűlési képvi-
selő. A Grassalkovich-kastély dísztermében megtartott rendezvényen 
kiemelte: minden városvezetővel együtt fog dolgozni, hogy a települé-
sek tovább fejlődhessenek.

Szabó Zsolt országgyűlési 
képviselő a Grassalkovich-
kastély dísztermében fogadta 

az önkormányzati választások kere-

tében megválasztott térségi polgár-
mestereket. Köszöntőbeszédében 
hangsúlyozta, a cél az, hogy – mint 
38 település országgyűlési képvise-

lője –, segítse a helységek további 
fejlődését. – Az itt megjelent pol-
gármesterek a következő öt évre 
mind bizalmat kaptak, fontos, hogy 
alázattal szolgálják településüket, 
legyen az egy kis falu vagy egy nagy 
város. Dolgozni kell azért, hogy 
fejlődjenek, ebben pedig segíteni 
szeretnék. Együttműködve tudjuk 

tovább szépíteni ezt a 38 települést 
– fejtette ki.

Horváth Richárd, Hatvan pol-
gármestere elmondta: a város veze-
tése azon munkálkodik, hogy a te-
lepülés fejlődjön, és ezen cél elérése 
érdekében mindent megtesznek. – 
Mint ahogy eddig is, ezt követően 
is együtt szeretnénk működni a me-

gyével a város fejlődésének érdeké-
ben. Számunkra a hatvaniak a leg-
fontosabbak, az ő érdekeiket tartjuk 
szem előtt – emelte ki. A rendezvé-
nyen műsort is adtak, hegedűszóval 
és zongorajátékkal köszöntötték 
a megjelent polgármestereket és a 
megye képviselőit.

Csordás Judit

A térség polgármestereit köszöntötte Szabó Zsolt
Ünnepi istentisztelet ke-
retében iktatták be Kocsik 
Mónikát, az evangélikus 
gyülekezet megválasztott 
lelkészét.

Nagy tömeg gyűlt 
össze a hatvani 
evangélikus temp-

lomban október végén, 
abból az alkalomból, hogy 
Mekis Ádám, az Észak-
Pest megyei Evangélikus 
Egyházmegye esperese 
ünnepi istentisztelet ke-
retében beiktatta Kocsik 
Mónikát, a gyülekezet 
megválasztott lelkészét. Az 
ünnepségen igét hirdetett 
Fabiny Tamás, az Északi 
Evangélikus Egyházkerü-
let püspöke.

Kocsik Mónika, mint 
helyettes lelkész már egy 
éve teljesít szolgálatot a 
hatvani és a gyöngyösi 
gyülekezetnél. Mint fo-
galmazott, ez az időszak a 
megismerésről szólt. – Az 
elmúlt évben megvizsgál-
hattam, hogy milyen lehe-
tőségeim vannak, láthat-
tam a gyülekezet tagjait, 
azt hogy mennyi fiatal jár 
istentiszteletre. Egymás 

megismerése volt a legfon-
tosabb feladat, hiszen így 
mérhettem fel legjobban, 
hogy a gyülekezet számára 
milyen programokkal kell 
készülnöm a jövőben – fej-
tette ki.

Kocsik Mónika, mint a 
gyülekezet új lelkésze, igét 
mondott Jézus Krisztusról. 
A beiktatási istentiszteletet 
követően ünnep közgyű-
lést tartottak.

Csordás Judit

Beiktatták 
Kocsik Mónika lelkészt

Ismét Baranyi 
Béla az elnök

Már másodjára kapta meg a szavazatok többségét Bara-
nyi Béla, így ezentúl is ő vezeti a Hatvani Roma Nemze-
tiségi Önkormányzatot. A testület a jövőben egy közös-
ségi teret szeretne kialakítani a romák számára.

Ünnepélyes átadáson 
vették át megbízó-
leveleiket a Hat-

vani Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselői. 
A megválasztott képvise-
lők a testületi ülésen dön-
töttek el, hogy ki legyen 
az elnökük. A jelenlévő öt 
képviselő tag Baranyi Bé-
lát szavazta meg a Hatvani 
Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnökének. A 
települési adatok szerint, 
Baranyi Béla 137 érvényes 
szavazatot kapott.

A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke el-
mondta, szeretnék megmu-
tatni, hogy a roma közössé-
gi emberek is méltó tagjai a 
többségi társadalomnak. – 
Az emberek kezdnek észbe 

kapni, és azt az utat válasz-
tani, ami segíti őket. Mi vol-
tunk az első önkormányzat 
a városban, akik bemutatták 
a fiatal roma tehetségeket, 
illetve rajz pályázatot hir-
dettünk, belépést biztosí-
tottunk a jégpályára és bur-
gonyát is osztottunk. Érzik 
a hatvaniak, hogy törődünk 
velük és számíthatnak ránk 
– részletezte Baranyi Béla, a 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke.

Hozzátette, a jövőben 
több pályázatot is tervez-
nek elindítani, illetve sze-
retnének egy közösségi 
teret kialakítani, ahol gya-
korolhatnak a roma zené-
szek. Emellett fellépéseket, 
bálokat szerveznének.

Rimán Alexandra

Hatvani értéknek nyilvánította a 125 éves Kossuth Lajos általános iskolát a Hatvani Helyi 
Értéktár Bizottság. Ennek emléket állítva táblát helyeztek el az iskola falán, melyet ünnepé-
lyes keretek között avattak fel.

A Hatvani Kossuth Lajos Általános 
Iskola előtt gyülekeztek a diákok, 
az intézményen elhelyezett új tábla 

avatójára készültek. Még tavaly döntött úgy a 

Hatvani Helyi Értéktár Bizottság, hogy fel-
veszi az idén 125 éves intézményt a hatvani 
értékek közé. Ennek emléket állítva került ki 
tábla az iskolára, melyet most Polonkai Zol-

tánné, az intézmény vezetője és Szinyei And-
rás alpolgármester lepleztek le. A városvezető 
elmondta, hogy egy ilyen nagy múltra visz-
szatekintő épületnek méltó helye van a hat-
vani értékek között. Polonkai Zoltánné pedig 
kiemelte: nagyon megtisztelő, hogy az iskola 
megkapta ezt a címet. – Fontos, hogy egy 
városban összegyűjtsék az értékeket. Meg-

tisztelő, hogy Hatvanban a mi iskolánkra is 
ekként tekintenek. Úgy gondolom, méltó a 
címre ez az impozáns, 125 éves intézmény – 
vélekedett.

Az átadóünnepségen a Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola diákjai adtak műsort, verssel és 
énekkel köszöntötték a résztvevőket.

Csordás Judit

Kerítés is készült 
a Kandó Kálmán úti 
játszótér köré
Nemrégiben egy új három-
szögmászókát adtak át a 
Kandó Kálmán úti játszó-
téren, hogy a gyerekek még 
több játékkal tölthessék el a 
szabadidejüket. Most pedig 
egy kerítéssel zárták körbe 
a területet a biztonság érde-
kében.

Pár évvel ezelőtt lakossá-
gi igény kapcsán épült 
meg a játszótér a Kan-

dó Kálmán útra. A környéken 
nagyon sok család örült ennek 
a fejlesztésnek, ugyanis szám-
talan gyermek tudja azóta is 
mozgással, játékkal tölteni itt 
a szabadidejét.

Legutóbb egy háromszög-
mászókát adtak át a területen, 
így a különböző hinták és li-

bikóka mellett még egy újabb 
eszköz áll a gyerekek ren-
delkezésére. Legutóbb pedig 
egy kerítéssel zárták körbe a 
területet. – Nagyon fontos 
számunkra, hogy a családok 
biztonságos körülmények 
között töltsék el a szabadide-
jüket a játszótéren. A kerítés 
azért is volt lényeges, mert így 
a közeli utak forgalma véletle-
nül sem jelent veszélyt a gye-
rekeknek – mondta Horváth 
Richárd polgármester.

Az elmúlt időszakban több 
játszóteret is fejlesztettek, így 
például a Tabán úton hintát 
és gumiburkolatot, a Hegyalja 
úton ovivárat és gyaloglógé-
pet, a Pécsi Sándor úton pedig 
mászófalat telepítettek.

Lukács Mónika



A napokban töltötte be 70. 
életévét Újszállási Rácz La-
jos. Ebből az alkalomból 
kerestük fel őt, és tettünk fel 
néhány kérdést, hogy Hat-
van város közönsége többet 
tudjon meg a közöttünk élő 
jeles alkotóról. 

Ha Ecséden lakik, miért 
tartjuk hatvani alko-
tónak? 

– Sok helyen dolgoztam, 
többek között Hatvan város-
ában is, ismerem, szeretem ezt 
a helyet, de legfőképpen ku-
tatómunkám révén kötődöm 
ide. Az ecsedi Fáy kastély 
történetének feltárása közben 
kaptam kedvet a hatvani ku-
tatásokhoz, hogy a Hatvani 
Grassalkovich Kastélyról né-
mely szakmunkákban meg-
jelent, vagy helyi kiadványok, 
újságok lapjain rejtőzködő 
ismeretanyagot összegyűjt-
sem, egységbe foglaljam, saját 
kutatásaimmal kiegészítsem. 
Egyszerűen bekopogtam a 
Városházára, hogy van-e fo-
gadókészség egy ilyen jelle-
gű munka kiadására. Szinyei 
András karolta fel igazán az 
ügyet, és a vele való együtt-
működés eredménye a Kastély 
a Zagyva partján. Szemelvé-
nyek Hatvan város és a Hat-
vani Kastély történetével fog-
lalkozó írásokból című könyv. 

– Szerény a cím. Ez a könyv 
sokkal több, mint forráskiad-
vány. Hatvan történetének 
egységes képe bontakozik ki be-
lőle. Hogyan történt az anyag 
összegyűjtése? Mely levéltárak, 
könyvtárak anyagait nézte át? 

– A hatvani Ady Endre 
Könyvtár és a Hatvany La-
jos Múzeum gyűjteményeire 
támaszkodtam első sorban. 
Itt Kocsis István a könyv-
tárban olyan helytörténeti 
különgyűjteményt hozott 
létre, mely elsődleges for-
rás minden kutatónak, aki 
Hatvan múltjával, jelentős 
eseményeivel, személyisége-

ivel foglalkozik. Úgy tudom: 
Dr.Barcza Béla is a helytörté-
neti kutatószobában töltötte 
szabad idejének jelentős ré-
szét nyugdíjas éveiben, majd 
tizennégy évig.  

– A hatvani és ecsédi kutatá-
sok csak a jéghegy csúcsa. 

 – Kisújszállási vagyok, írói 
előnévként is ezért Újszállási 
Rácz Lajos a nevem. Szülő-
földemmel máig élő a kap-
csolatom. Csodálatos, hogy a 
„kunsági pocsolyák” világában 
mennyire benne van a ma-
gyar kultúra, a magyar élet. 
Itt tanítóskodott Arany János 
1834/35-ben. Itt érettségizett 
Móricz Zsigmond 120 éve. 
„Pocsolyás Értől elszakadt 
legény/ menekülj, menekülj 
innen”. írja Ady Endre. Ő 

sem így értheti egészen, hi-
szen ez a világ kincsesbánya. 
A nagykunsági táj, magyar táj, 
magyar ecsettel, a Hortobágy,  
Karcag és Törökszentmiklós 
lehellete is elér Kisújszállásig. 
Arany Jánosról, ottani éveiről, 
amit csak lehetett összegyűj-
töttem és kiadtam. Sikerült 
kideríteni, hogy Arany János 
első kézirata, egy 1934-ben 
készített prédikáció, melyet 
17 éves korában készített, és 
a nagyszalontai Arany János 
Múzeum őrzi, Kisújszálláson 
született, és el is hangzott a 
tanévnyitón. Megvan azok-
nak a tanulóknak a névsora, 
akiket Arany János tanított 
itt – köztük „Kerek Ferentz” 
az egyik legérdekesebb. Ez 
felmenője annak a Kerek 
Ferkónak, aki Móricz ugyan-

ilyen című kisregényének 
címszereplője. Arany János 
egyetlen kisújszállási tanít-
ványából lett költő. Ez Végh 
Bálint, a parlagi poéta, aki-
nek verses önéletrajzát meg-
találtam és kiadtam. Színes, 
élő kordokumentum, szép 
magyar nyelven. Itt, Hatvan-
ban is volt visszhangja Arany 
János útitársa voltam című 
irodalmi szociográfiámnak, 
melyben Arany János 1843-as 
nagykunsági útját dolgoztam 
fel. Váry Lajos, e könyv egyik 
szereplője, nagyszalontai ügy-
véd, mint kiderült Szinyeiék  
családkutatásából, anyai ágon 
felmenője Papp Váry Elemér-
nének, a Magyar Hiszekegy 
szerzőjének, Szinyei Béla 
nagyanyjának. Szinyeiék azért 
tartják kötelességüknek a csa-

ládkutatást, mert Knézich Ká-
roly ükunokái is egyben, s úgy 
tartják, tartoznak a köznek 
az aradi vértanú emlékének 
ápolásával. Ennek a családfa-
kutatásnak egyik mellékter-
méke, hogy tudatosodott ez 
a rokoni szál is. Mivel ennek 
a könyvemnek a bemutató-
ja februárban volt a Hatvany 
Lajos Múzeumban, erről az 
összefüggésről is sokan tud-
nak már ebben a városban. 
Arany János kisújszállási ta-
nítóságát is feldolgoztam A 
feddhetetlen praeceptor című 
könyvemben. Elkészültem 
az Arany János színésztársa 
voltam című munkámmal is, 
mely hiteles dokumentumok 
és visszaemlékezesek alap-
ján dolgozza fel Arany János 
színészpályáját, amely terü-

lettel idáig a kutatók nem 
sokat foglalkoztak. Hasonló 
dokumentumregény, mint az 
Arany János útitársa voltam – 
kiadót keresek hozzá. 

– Szépírói munkásságáról, a 
hangjátékként a a rádióban is 
elhangzó Garami dossziéról, a 
Kincsbúvárok a Bahamákon és 
a Szezám táruljról még nem is 
esett szó, annyira magával ra-
gadó a nagy elődök rejtett kin-
cseit felszínre hozó munkássága. 
Most, október 17-én a Hatvany 
Lajos Múzeumban a 140 éve 
született Móricz Zsigmondról 
volt emlékkonferencia, melynek 
az egyik előadója  volt. Miről  
beszélt? Azt tudjuk, hogy Mó-
ricz Zsigmond két kisújszállási 
tanáráról már írt könyvet. 

– Most Pallagi Gyula, Mó-
ricz Zsigmond nagybátyja 
következett, aki akkor volt 
Kisújszálláson igazgató, ami-
kor Móricz Zsigmond ott 
érettségizett. Alakját Móricz 
Zsigmond leginkább Forr a 
bor című regényében örö-
kítette meg. De szó volt egy 
elveszett Móricz drámáról is, 
melyet az író szintén gimna-
zista korában írt Kossuth La-
josról. Ez a tény is nóvum. 

– Ezt az interjút nem befe-
jezni csak abbahagyni lehet. 
Nagy probléma, hogy irodal-
mi helytörténeti kutatások 
nyilvánvalóan jelentős ered-
ményei hogyan kerüljenek be 
a hivatalos irodalomtörténeti 
kánonba. Különösen, ha olyan 
műfaji újdonság formájában 
íródtak meg, mint Újszállá-
si Rácz Lajoséi: tudományos 
kutatások szépirodalmi kere-
tekben. Én mindezt irodal-
mi szociográfiának tekintem. 
Eredményei az irodalmár 
szakma felfrissülését is szol-
gálják, és a nagyközönség szá-
mára is hozzáférhetővé kell 
válniuk. Ezen munkálkodni 
fogok én is. Boldog születés-
napot Újszállási Rácz Lajos!

Heltai Bálint
MIT tagozati elnök
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Születésnapi interjú 
Újszállási Rácz Lajossal

FOTÓK: BAJZÁTH GERGŐ

Ázbej Kristóf kapta az arany 
diplomát a XXII. Országos 
portré biennálén, Madelaine 
című portréjával. Több mint 
360 művet zsűriztek, ebből 
mintegy 131 művet válasz-
tottak ki.

Számos alkotás közül 
kellett kiválasztania a 
legjobbakat a zsűrinek a 

XXII. Országos Portré Bienná-
lén. Több mint 360 művet küld-
tek be, ebből 131-et díjaztak, és 
mintegy 100 alkotást állítottak 
ki a Hatvani Galériában.

A zsűrit H. Szilasi Ágota 
művészettörténész, F. Balogh 
Erzsébet festőművész és Tompa 
Z. Mihály galériavezető alkot-
ták. Az ő döntésük alapján az 
arany diplomát és Hatvan város 
polgármesterének díját Ázbej 
Kristóf, budapesti művész 
kapta, Madelaine című alkotá-
sával. – Ez egy fuzionista mű, 
digitális technikával készült. 
Számítógépen dolgoztam, és 
később nyomtattam vászonra. 
Festői elemeket vittem be a kép 
elkészítéséhez, egyfajta digitá-
lis festményt alkottam. Ismert 
és kevésbé ismert művekből 
vettem a mintákat, és gyúrtam 
össze ezt a fiktív portrét – fej-

tette ki Ázbej Kristóf, aki mint-
egy négy évvel ezelőtt készítette 
el mostani nyertes művét.

Diplomát és a Hatvani Ga-
léria díját kapta Bugyi István 
József, boldogi művész. Árul-
kodók című alkotását értékelte 
a zsűri. – Mindig örömmel tölt 
el, ha Hatvanban állíthatok ki, 
és még nagyobb öröm, ha dí-
jaznak is. Mostani tollrajzom 
két részes, emberek közötti 
interakciót ábrázol, nem konk-
rét személyekről. Jelen esetben 

szereplőim árulkodnak, mint 
ahogy a cím is mutatja. Besár-
gult, több tízéves sörkartonokra 
vittem fel ezeket az alkotása-
imat – mondta Bugyi István 

József. A díjazottaknak Szinyei 
András alpolgármester és H. 
Szilasi Ágota adták át a diplo-
mát.

Csordás Judit

Madelaine portréja aranyat ért Móricz Zsigmond előtt tisztelegtek
Móricz Zsigmond tiszteletére szerveztek emlékkonferen-
ciát a Hatvany Lajos Múzeumban. A rendezvényen bemu-
tatták az író életútját és munkásságát.

140 éve született Mó-
ricz Zsigmond. Ez 
alkalomból emlékkon-

ferenciát szerveztek a Hat-
vany Lajos Múzeumban, 
amelynek keretében az író 
életpályáját és több művét 
is elemezték az érdeklődők-
nek. Móricz Zsigmond Ti-
szacsécsén született 1879-
ben Móricz Bálint és Pallagi 

Erzsébet fiaként. A magyar 
író, újságíró, szerkesztő, a 
huszadik századi realista 
prózairodalom meghatáro-
zó alakja. Heltai Bálint, a 
rendezvény főszervezője el-
mondta, hogy a programon 
hat előadó vesz részt. – Az 
előadások alatt érdekes té-
mákat feszegetünk, például 
az író életművének hatvani 

vonatkozásait is elemez-
zük, így Móricz Zsigmond 
Hatvani átszállás című no-
vellájáról is beszélünk. A 
programot Móricz Zsig-
mond versekkel színesítjük 
– mondta Heltai Bálint, a 
főszervező. A Magyar Iro-
dalomtörténeti Társaság 
és az Integrált Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény a 
jövőben is tervez hasonló 
programokat, ahol írók és 
költők életútját elevenítik 
fel. Rimán Alexandra

FOTÓ: SZINYEI ANDRÁS

Már 22. alkalommal tar-
tották meg a kistérségi 
hagyományőrző fesztivált 
és szüreti felvonulást. A 
rendezvénynek idén a nagy 
endre rendezvényterem 
adott otthon, ahol a térség 
számos nyugdíjas klubja 
adott elő műsort és szóra-
koztak együtt egész nap.

Októberben ismét 
összegyűltek a tér-
ség nyugdíjas klub-

jai, hogy vidám, tradícionális 
műsorokkal szórakoztassák 
egymást. Idén már 22. al-
kalommal rendezték meg a 
Kistérségi Hagyományőrző 
Fesztivált és Szüreti felvo-
nulást, ezúttal a Nagy Endre 
Rendezvényterem adott ott-

hont az eseménynek. – Nagy 
öröm számunkra, hogy már 
ennyi éve sikeres ez a prog-
ram, hiszen itt a nyugdíjas 

klubok rendszeresen ösz-
szegyűlhetnek és közösen 
ápolhatják a hagyományokat. 
Idén 170 vendég vesz részt 

ezen a programon, a térség-
ből több csoport is műsorral 
készült – részletezte Valló 
Ede főszervező.

A programot Horváth Ri-
chárd polgármester nyitotta 
meg. – Az idősebb generá-
cióknak csakis tiszteletet és 
köszönetet mondhatunk, hi-
szen ők azok, akik korábban 
sokat tettek ezért a városért, 
az országért, a világért. Ezért 
méltán jár nekik a hálánk, 
hiszen nélkülük szegényebb 
lenne az életünk – mondta 
a városvezető, aki nagyon jó 
szórakozást és feltöltődést is 
kívánt az egész napos ese-
ményre.

A megnyitó után elkez-
dődtek a nyugdíjas klubok 
műsorai, többek között fel-
léptek csoportok Hortról, 
Gyöngyösről, Hatvanból, Vá-
mosgyörkről és Karácsondról 
is. De nemcsak az idősebb 

generációk szórakoztatták 
a közönséget, hiszen a fia-
talabbak is színvonalas ha-
gyományőrző műsorokkal 
képviseltették magukat. – Mi 
Hortról érkeztünk, én már 
tíz éve néptáncolok. Nagyon 
szeretem ezeket a fellépése-
ket, nyáron is sok helyen jár-
tunk a közösséggel. Fontos 
a hagyományőrzés, a horti 
népviseletet is szívesen hord-
juk ezeken az alkalmakkor 
– mondta Horváth Barbara, 
aki népdalokat is énekelt a 
programon.

Ebéd után szüreti felvonu-
lással folytatódtak a progra-
mok, majd aztán kezdetét 
vette a késő délutánig tartó 
mulatság.

Lukács Mónika

Néptánccal, dalokkal és szüreti felvonulással 

– Arany diploma és Hatvan város polgármesterének díja: Ázbej Kristóf
– Ezüst diploma és Hatvan város alpolgármesterének díja: Gyémánt László
– Bronz diploma és Hatvan város alpolgármesterének díja: Mara Kinga Villő
– Bronz diploma és Hatvan város alpolgármesterének díja: Zilahy Zoltán
– Diploma és a Hatvani Galéria díja: Bugyi István József

DÍJAZOTTAK

Nagyértékű adományt kapott a mozgáskorlátozottak egyesülete
Mankókat, járókereteket és 
fürdőkád ülőkéket is adomá-
nyozott a hatvani Hutter & 
Schrantz Hungária Kft. 

Számos eszközt adomá-
nyozott egy hatvani cég, 
a Hutter & Schrantz 

Hungária Kft. a Hatvan Vá-
ros és Környéke Mozgáskor-
látozottainak Egyesületének. 
Mankókat, járókereteket, 
fürdőkád ülőkéket és gördít-
hető szobai wc-t is kaptak. 
Nagyné Siraky Szilvia, az 
egyesület titkára azt mondta, 
ez a segítség nagy jelentőség-
gel bír számukra. – Akik rá-

szorulnak, kikölcsönözhetik 
tőlünk ezeket az eszközöket. 
Ez óriási segítség számukra és 
számunkra is, hiszen a készlet 
egyre csökken, a sok haszná-
lat után a minősége is romlik 
egy-egy kelléknek. Így a leg-
jobbkor jött ez a nagyszámú 
és nagyértékű adomány – fej-
tette ki.

Az adományozó cég ügy-
vezető igazgatója maga is 
mozgássérült, így mint fo-
galmazott, nem volt kérdés 
számára, hogy segíteni fog az 
egyesületnek. – Megkerestem 
őket, hogy szükségük van-e 
bármilyen eszközre, ők pedig 

összeírtak egy listát. Öröm-
mel vásároltuk meg nekik, 
hiszen ezzel sokakon segít-
hetünk. Jómagam is mozgás-
korlátozott lettem, hiszen volt 
egy autóbalesetem, ami miatt 
kerekesszékbe kényszerültem. 
Pontosan tudom, mennyire 
fontos, hogy a hasonló hely-
zetben lévők a megfelelő esz-
közöket használják – hang-
súlyozta Borbély Ferenc, a 
Hutter & Schrantz Hungária 
Kft. ügyvezető igazgatója. A 
cég mintegy hétszázezer fo-
rint értékben adományozott 
eszközöket.

Csordás Judit

FOTÓ: BÁTOR HENRIETTA



A hideg, nyirkos idővel 
a meghűléses be-
tegségek időszaka is 

beköszönt. Szerencsére most 
még bőven akad friss termés 
a piacokon, melyekkel érde-
mes feltölteni vitaminraktá-
rainkat, ha a hűvös időben 
is szeretnénk egészségesek 
maradni.

Ilyenkor már nagyon fon-
tos tudatosan figyelni az 
egészségünkre. Immunrend-
szerünk megfelelő állapota 
azonban biztosíték lehet 

arra, hogy betegség nélkül 
tudjuk átvészelni a fázós, 
sötét, hideg hónapokat, az 
előttünk álló telet.

– A nyárhoz hasonlóan 
ősszel is zöldségek és gyü-
mölcsök gazdag választékát 
kínálják a termelők, melyek 
a hazai étkezési hagyomá-
nyoknak tökéletesen meg-
felelnek. Szervezetünket 
bőségesen feltölthetjük a 
szükséges vitaminok és ás-
ványi anyagok összességével, 
melyek jó szolgálatot tesz-

nek a szűkülő, téli kínálat 
idejére is. A “csodaszernek” 
kikiáltott vitaminokat vé-
leményen szerint a szerve-
zet nagyon kevés arányban, 
vagy egyáltalán nem tudja 
hasznosítani. Sokkal jobban 
járunk, ha sok idényjelle-
gű zöldséget és gyümölcsöt 
eszünk  – részletezte Déry 
Károly háziorvos.

A szakember hozzátette: 
a rendszeres mozgás is bi-
zonyítottan immunerősítő 
hatással bír. Akik hetente 

legalább 3-4 alkalommal 
sportolnak,  sokkal nagyobb 
valószínűséggel maradnak 
egészségesek a téli idő-
szakban is. A friss levegőn, 
szabadban történő mozgás 
szintén növeli a vér oxigén-
szintjét, ami kedvezően hat 
az egészségünkre. Az egész-
ségmegőrzés azért is fontos, 
mert a felső légúti megbe-
tegedések már megjelentek 
a városban, influenzaszezon 
azonban még nincs.

Lukács Mónika

Javasolt minél több őszi zöldséget 
és gyümölcsöt fogyasztani
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Győzelem a tengerentúlról 
– Szeifert István 3. világbaj-
noki címét is megszerezte.

Szeifert István harma-
dik világbajnoki címét 
szerezte meg a WUAP 

profi fekvenyomó világ-
bajnokságon az USA-ban, 
Chicago-ban. – A célom ab-
szolút az aranyérem volt, ezért 
jöttem ide. Rengeteget ké-
szültek erre a megmérettetés-
re, de megérte, mert sikerült 
sérülés nélkül végigcsinál-
nom a versenyt. Képes voltam 
koncentrálni, miközben itt az 

Egyesül Államokban egyálta-
lán nem voltak egyszerűek a 
verseny körüli körülmények. 
Az utazás, a szállás és az étke-
zés is igencsak negatív élmé-
nyek maradtak. De túltettem 
magam az akadályokon, és si-
került a harmadik világbajno-
ki aranyérmemet is megsze-
rezni 90 kg-os kategóriában 
– részletezte Szeifert István. 
Az erőember hozzátette: na-
gyon sokat számított neki a 
rengeteg biztatás és mentális 
támogatás, amit a barátoktól, 
ismerősöktől kapott mindvé-
gig. Lukács Mónika

Elindult 
a fűtési 
szezon
A fűtési szezon indulá-
sa előtt célszerű szak-
emberrel átvizsgáltat-
ni a fűtési rendszert. 
Egyre népszerűbbek az 
elektromos rendszerek 
is, rásegítésre is érde-
mes használni.

A fűtési szezon 
beindítása előtt 
pedig célszerű 

alaposan átvizsgálni a 
fűtési rendszereket.  – 
Az első és legfontosabb 
teendő ilyenkor a gáz-
készülékek állapotának 
ellenőrzése, megnézni, 
hogy van-e gázszivár-
gás. Meg kell vizsgálni a 
porosodást, költözött-e 
bele pók. Ez utóbbi a 
konvektoroknál jellem-
ző. Sokszor az a tapasz-
talat a hőcserélő beren-
dezéseknél, hogy nincs 
meg a megfelelő huzat 
és elkormozódnak. Visz-
szaáramlás keletkezhet, 
ebből pedig baleset lehet 
– hívta fel a figyelmet 
Prisztóka László gázsze-
relő. Kiemelte: nagyon 
fontos, hogy szakem-
berrel végeztessük el az 
ellenőrzést.

Egyre népszerűbbek 
az elektromos fűtési 
berendezések is, ame-
lyekkel akár egy teljes 
rendszert is ki tudunk 
építeni, de kiegészítő fű-
tésre is megfelelőek. – A 
régi fürdőszobák fali fű-
tői helyett kiváló megol-
dás lehet egy elektromos 
radiátor, amiben van 
egy elektromos fűtőrúd, 
ami felmelegíti és 80 
Celsius fokon tartja a 
vizet. Elektromos csat-
lakozása van, így ez egy 
jóval biztonságosabb 
rendszer, hiszen a ké-
szüléknek nincs füst-gáz 
visszaáralmlása.

SzP

Harmadjára is világbajnok 
Szeifert István 

Lámpásokkal vonultak a gyerekek
Már második alkalommal 
rendezték meg a lámpás fel-
vonulást Hatvanban. Gyer-
mekek és szüleik különböző 
töklámpásokkal, jelmezekbe 
öltözve sétáltak a városban.

Varázsló palástba és 
bosz orkányka lap-
ba öltözött gyerekek 

gyülekeztek október végén 
a Tourinform iroda előtt. 
Ugyanis innen indult az a 
felvonulás, amit a halloween 
kapcsán szerveztek. Minden-
kinél volt lámpa, akár tökből 
faragott, akár hagyományos és 
így sétáltak körbe a városban. 
Az első megálló a Hatvany 
Serfőzdébe volt, ahol teával és 
pogácsával fogadták őket. A 
helyszínen Kondek Zsolt és 
Czmorek Piroska énekelt, így 
szórakoztatták a felvonulókat.

Schoblocher Bernadett ki-
fejtette, a program célja, hogy 
minél jobban népszerűsítsék 
Hatvant, illetve hogy ösz-
szefogjon a város lakossága 
és közösen szórakozzanak. 
– A programhoz bárki csat-
lakozhatott, például az Albert 
Schweitzer Kórház ápolá-
si osztályáról is felkerestek 
minket, hogy a betegeiket 
szívesen elhoznák, így ők is 

csatlakoztak a rendezvény-
hez – részletezte Schoblocher 
Bernadett, a Tourinform Hat-
van vezetője.

A Hatvany Serfőzdében 
töltött kis pihenő után a séta 
folytatódott. A csoport a Vá-
rosháza felé vette az irányt, 
ahol a Dalvarázs Show Kórus 
énekes táncos produkcióját 
tekinthették meg. Ezt köve-
tően a gyermekek és szüleik 
visszasétáltak a Tourinform 
iroda elé, majd az emléklapok 
átadásával zárult a program.

Rimán Alexandra
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