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Munkácsy-kiállítás
érkezik
Hatvanba

Munkácsy egyik legismertebb festményét, az Ásító inast is
elhozzák a márciusban nyíló hatvani kiállításra. A múzeumban már elkezdődtek a munkálatok, az összes kiállítóteret
átrendezik.

Ö

sszesen 63 műtárgy
érkezik majd márciusban a Hatvany
Lajos Múzeumba, ennek megfelelően pedig a teljes emeleti
részt alárendelik a Munkácsykiállításnak. A lépcsőn felérve
lesz egy ismertető Munkácsy
Mihályról, ahol az életéről és
munkásságáról tudhatnak meg
többet a látogatók. Ezt követően teremről-teremre haladva, időrendben tárulnak fel

előttünk az alkotások. – Nagy
öröm számunkra, hogy itt lesz
Munkácsy egyik legismertebb
festménye, az Ásító inas is –
emelte ki Márkus Mariann, az
intézmény igazgatója.
Azonban ahhoz, hogy ezekből a nagy értékű alkotásokból
tárlatot tudjanak itt nyitni,
több átalakítást is végre kell
hajtani az intézményben. Így
például klímát kell felszerelni
mindenhová, mert ezeket a

festményeket meghatározott
hőmérsékleten kell tartani.
Fejlesztik a kamerarendszert
is, valamint új síneket építenek a falakra, mivel van olyan
kép, aminek súlya eléri a 100
kg-ot is.
A január végi testületi ülésen döntöttek a képviselők
arról, hogy Munkácsy Mihály
képeiből nyíljon kiállítás a
Hatvany Lajos Múzeumban,
ehhez adtak forráskeretet,
amiből például ezek a fejlesztések is megvalósulnak. Horváth Richárd polgármester
szerint ez egy kulturtörténeti
pillanat a városban, hogy egy

akkora tárlatnak helyet tudnak
adni. Nagyon sok érdeklődőt
várnak, nemcsak Hatvanból,
hanem az ország más településeiről is. A most végrehajtott
múzeumi munkálatok által pedig a jövőben több nagy volumenű kiállítás helyszíne lehet
a Hatvany Lajos Múzeum.
A munkálatok pedig már
elkezdődtek, így a múzeum kiállítási része jelenleg zárva tart.
Ugyanakkor a könyvtár és a söröző a megszokott nyitvatartási
időben várja a látogatókat. A
kiállítást március 17-én nyitják
meg és június közepéig lehet
majd megtekinteni.
SzP

15 ezren korcsolyáztak ebben a szezonban
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Már lehet
jelentkezni
a támogatásra
Január végén tartották az
év első testületi ülését a
képviselők, ahol például
a város virágosításáról is
döntöttek.

A

város most is támogatja a tűzoltók, a
mentősök és most
már a rendőrök úszáslehetőségét, így a kéklámpások zárás után ingyenesen
használhatják az uszodát
és a strandot kondíciójuk
megőrzésének érdekében.
Kultúrtörténeti
pillanat – így fogalmazta meg
Horváth Richárd azt, hogy
63 darabból álló Munkácsy-gyűjtemény érkezik a
városba. Most, az ülésen,
a képviselők egy keretös�szeget szavaztak meg, amiből mindez megvalósulhat.
(Részletek a kiállításról
szóló cikkünkben olvashatóak.)
Emellett az ülésen szó
volt arról is, hogy több nagy
beruházás érkezik a városba, megvalósul az M3-as
autópálya fel- és lehajtója
az ipari parknál, emellett
újabb többmilliárdos cég
építkezne itt. Döntöttek
több alapítvány támogatásáról, egy 100 százalékos
támogatottságú
Bethlen
Gábor pályázatról, valamint a város virágosításáról is. Ugyanakkor tovább
bővítették az első lakásukat
vásárlók támogatását is, így
már február elsejétől lehet
jelentkezni az önkormányzat nyújtotta segítségért.
SzP

KÖZÉLET

2020. FEBRUÁR

Közmeghallgatás: elkerülő út
és a járdák állapota volt a téma
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Könyv készült
Frici atyáról

Nyilvános illemhelyek, elkerülő út, járdák állapota és a
könyvtár építése is téma volt
az idei közmeghallgatáson.
A hatvaniak írásban is leadhattak a kérdéseket, amire a
város vezetése reagált.

K

özmeghallgatást tartottak január végén a
városházán. Ezt megelőzően több kérdés is érkezett írásban, volt, aki a területrendezés felől érdeklődött,
mások arra hívták fel a figyelmet, hogy sokan kerékpároznak, rollereznek a járdán. A
válaszokban elhangzott: ezt a
közterület-felügyelet emberei,
valamint a rendőrség különkülön és közösen is ellenőrzi,
a szabálytalanul közlekedőket
pedig helyzettől függően figyelmeztetik és megbírságolják. A beérkezett panaszokat
pedig rögzítik, és továbbítják
a rendőrkapitány felé, hogy
ezentúl még biztonságosabban lehessen közlekedni a járdákon is.
Észrevétel érkezett arról
is, hogy több nyilvános WCre lenne szükség a városban,
példának a Zagyva-ligetet
hozták fel, ahol játszótér és
kondipark is található. Válaszul Horváth Richárd azt
mondta: tudnak a problémáról, de nem mobil, hanem
végleges megoldásban gondolkodnak. Éppen ezért már
zajlik az igények felmérése,
hogy hol lenne szükség ilyen
illemhelyekre, ezzel kapcsolatban létrehoznak egy koncepciót, és azt megvalósítják.
Elmondta azt is, ez egy nagy

Megjelent Pálos Frigyes emlékkönyve. A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola könyvtárában Beer Miklóssal, a váci egyházmegye nyugalmazott megyéspüspökével
idézték fel Frici atya életútját és a mindennapjait.

beruházás, mert egy ilyen automata illemhely több tízmilliós tételnek számít.
Szó volt Nagytelekről is,
ahol a rendezési tervvel kapcsolatban érkeztek kérdések,
mivel 2016-ban lakóövezetről
ipari övezetre módosították
a területet. Az ott élők és az
önkormányzat továbbiakban

még egyeztetni fog az üggyel
kapcsolatban, hogy mindenkinek megfelelő megoldást
találjanak.
Hornyák Róbertné több
észrevételt is tett: úgy véli, nagyobb odafigyelést igényelne
a Hatvanas és a Csaba utca
sarkán lévő járdaszakasz, mivel nagyon rossz állapotban

van. Emellett elmondta, hogy
szerinte jó ötlet lenne egy
lépcsősor kiépítése a Zagyvatöltésre, hogy könnyebben és
egyszerűbben lehessen oda
felmenni. Rákérdezett az elkerülő útra is, hogy mikor
várható annak megvalósítása.
Horváth Richárd reagálva a felvetésekre azt mondta:
megvizsgálják a járdaszakaszt,
a lépcső hiányáról tudnak,
terveik szerint még idén megoldják ezt a problémát. Kitért
arra, hogy a városban a belső
forgalom okoz nagy dugókat,
ezért fejlesztenék a tömegközlekedést, hogy iskolába,
óvodába könnyebben lehessen ilyen eszközökkel eljutni.
Emellett pedig hangsúlyosan
dolgoznak az elkerülő út építésén, mivel az jelentősen tehermentesítené a 3-as számú
főút forgalmát. Ennek össz-

költsége elérheti a 10 milliárd
forintot is. Elmondta azt is,
hogy az idei költségvetésben
már 300 millió forintot különítettek el az elkerülő út
tervezésére. Érdeklődtek a
könyvtár felújításának menetéről is. Ezzel kapcsolatban
elhangzott: jól haladnak a
munkálatok, a tervek szerint
ősszel átadják azt.
Johancsik Miklós a Szabadság és a Kertész utca között
építendő házak kapcsán kért
szót, szeretné ha végre rendeződnének az ottani ügyek,
mert jelenleg minden folyamat leállt. A városvezető azt
mondta: olyan megoldásra van
szükség, ami figyelembe veszi
az ott élők és a telektulajdonos igényeit is. Mindemellett
pedig a település támogatja a
hatvani beruházásokat és építkezéseket.
SzP

360 oldal Hatvanról
Az idei Hatvani Kalendárium súlyos darab: ez az egyik
legvaskosabb kötet az 1999 óta tartó történetében. Most
is kiemelt szerepet kaptak benne a hatvani szerzők, akik
verseikkel és helytörténeti írásaikkal is jelen vannak a
könyvben.

H

agyományosan az
Ady Endre Könyvtár ad otthont a
Hatvani Kalendárium bemutatójának, és már az is megszokott, hogy minden évben
szűkösnek bizonyul erre az
intézmény terme. Nagyon
sokan érdeklődnek a kiadvány iránt, aminek a borítóján
most, a nemrégiben felavatott

Gáspár András szobra látható. Horváth Richárd polgármester úgy véli: kifejezetten
erős a helytörténeti része a
kalendáriumnak, külön kiemelte a Pálhidy Mihályról
szóló részt, mivel úgy véli, az
állomásfőnök fontos személyiség a városban, többször kiállt a hatvaniak mellett. Már
1999 óta készíti el a könyvtár

a kalendáriumot, ami a jövő
nemzedéke és a jelen kor számára is iránymutató, eddig
összesen 22 kötet jelent meg.
Bacsa Tibor főszerkesztő szerint Hatvanon kívül egyetlen
magyar településnek sincs
ilyen időtávlatot felölelő dokumentatív kiadványa, amely
rendszeresen
összefoglalja,
hogy mi is történt az adott
településen. Kassa András
hiánypótló írása is megtalálható benne, amiben olyan
leletekről számol be, amik
magasabb szintre emelik a
Hatvani-kultúra megítélését.

Olvashatunk a török hódoltság koráról, valamint a vasútállomás bombázásáról. Most
is fellelhetőek benne az elmúlt év legfontosabb eseményei, történései, fejlesztései, a
választások eredményei vagy
éppen hatvaniak sportsikerei.
Hangsúlyos szerepet kaptak
a hatvani szerzők, így többek
között Balassa Olívia, Sági
Klára, Kepes Károly és Farmosi László írásait is megtaláljuk benne. A Hatvani Kalendárium megvásárolható az
Ady Endre Könyvtárban.
SzP

Körvonalazódik a játéktér a sportcsarnokban
Már a sportpadló burkolatot készítik a sportcsarnokban. A 40x20
méteres játéktérre a legmodernebb technológiával készül a PVC
burkolat.

H
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amarosan a legfelső rétege is felkerül a sportpadló
burkolatnak a sportcsarnokban. Korábban már egy vastagabb szivacs, majd egy vékonyabb
rétegelt falemez burkolat készült el,
most pedig a speciális PVC burkolatot ragasztják rá 40×20 méteres
felületre. A játéktér már jól kivehető a csarnokban, a pálya kék színű
kontúrja tisztán körvonalazódik, de
a narancssárga szegők is hamarosan
végleges helyükre kerülnek, hogy
aztán teljes egészében elkészüljön a
pálya végső arculata.
Tarsoly Imre önkormányzati képviselő kiemelte, hogy ez a sportpadló burkolat a legmodernebb technológiával készül, az országban még
csak alig pár helyen építettek ilyet.
A 6,3 milliméter vastag PVC bur-

kolat alatt két alsó réteg helyezkedik
el, mindez pedig sportegészségügyi
szempontból garantálja a biztonságot és a rugalmasságot. – Ez a magas
minőségű sportpadló burkolat megkíméli a játékosok lábát még a tartós
terhelés és mozgás során is. A felület
rugalmasságának és jó felépítésének
köszönhetően nagyban elkerülhetőek lesznek az ínszalag-szakadások,
illetve porckopások – mondta Tarsoly Imre. Az önkormányzati képviselő hozzátette: a pálya elsősorban
a labdajátékoknak lesz kiváló helyszíne, de a sportcsarnok otthonául
szolgálhat harcművészeti- és szórakoztató rendezvényeknek is.
A sportpadló burkolatra utolsó
mozzanatként kerül majd egy védőréteg is, ami a nagyszabású rendezvényekkor garantálja a felület
épségét és kopásállóságát. A létesítményben mindemellett folyamatosan zajlanak a szerelvény munkák
is, várhatóan műszakilag március
közepére elkészülhet az építmény.
Lukács Mónika

Kovács Balázs Csaba
a legjobb fizikából
Egy bajzás diák is képviseli
Magyarországot a májusi
Európai Unió Természettudományos Diákolimpián.

E

gy 16 éves bajzás
diák, Kovács Balázs
Csaba nyerte meg
az országos fizika versenyt a
BME-n. A megmérettetést
tavaly ősszel már megelőzte
egy kétfordulós tudáspróba,
akkor többek között fizikai
méréseket és otthoni kísér-

leteket kellett bizonyítani.
Ezen eredmények alapján a
hatvani tanuló továbbjutott a
múlt heti kétnapos budapesti országos fizika versenyre,
ahol további feladatok vártak
rá. – Két nagy mérési feladat
volt, mindegyikre négy-négy
órát kaptunk a BME hallgatói laborjában. Az első mérés
a hőtannal volt kapcsolatos,
a víz és jég tulajdonságainak ismeretében a hőleadást
kellett pontosan megmérni.

A másik feladat az elektromosságtanhoz kapcsolódott,
a
feszültség-áramerősség
karakterisztikájára épült a
feladat. A verseny számomra nagyon jó élmény volt,
egy pici izgalom nyilván volt
bennem, de alapvetően egy
nagy lehetőségnek fogtam
fel a próbatételeket – mondta Kovács Balázs Csaba.
Hozzátette: a fizikát hetedik-nyolcadik osztály körül
szerette meg, a továbbtanu-

lását is ezen a területen szeretné folytatni.
A versenyen öten vettek
részt az országból, ebből ketten juthattak tovább a májusi Európai Unió Természettudományos Diákolimpiára,
ahol majd két csapat bizonyíthat fizika, kémia és biológia témakörökben. Kovács
Balázs Csaba a fizika tudományágát fogja képviselni az
egyik magyar csapatban.
Lukács Mónika

R

endhagyó
program
zajlott a Hatvani
Szent István Iskolában, ugyanis egy könyvbemutatót tartottak a helyszínen.
Az esemény keretében Pálos
Frigyes kanonok, prépostra
emlékeztek meg. A rendezvényen részt vett Beer Miklós,
a Váci Egyházmegye nyugalmazott megyéspüspöke is, aki
úgy véli, hogy az atya tanításainak köszönhető, hogy püspök lett.
Pálos Frigyest 1978-ban az
általa tisztelt Csík József helyére kinevezték esperesnek
Hatvanba, 1979-ben pedig
prépost-plébánosként folytatta működését. Frici atya több
mint 34 évet töltött a városban ez idő alatt rengeteget
tett az egyházközösségért. A
hatvaniak jól ismerték, papi
hivatása során bármikor meg
lehetett keresni, a templom
ajtaját kitárta, zenei hangversenyeknek, koncerteknek
adott lehetőséget.
Frici atya tiszteletére egy
emlékkönyv is készült, melyet
az eseményen bemutattak a
közönségnek. – Amikor megtudtuk, hogy az atya nincs

már köztünk elkezdtünk szervezni egy találkozót a barátai
számára. Az atya szobájában
ültünk össze és egyértelmű
volt, hogy az emlékét szeretnénk átadni az utókornak.
Gondolkodtunk, hogy miben
tudunk segíteni egymásnak,
végül kirajzolódtak az emlékkönyv alapjai – részletezte
Beer Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott megyéspüspöke.
Az eseményen részt vevők
több emlékezetes pillanatot
is felidéztek, ami Frici atyával
kapcsolatos. Köles József főorvos szerint az atya nagyon
sokoldalú és nagyszerű ember volt. – Frici atya nem csak
lelki munkát végzett, mindenben segített, amiben csak
tudott. Nagyszerű ember volt.
Tevékenysége alatt több felújítás is végbement: statikailag is megerősítették a plébánia épületét, és kialakították a
templom fűtését is – mondta
Köles József főorvos. A program hátralévő részében lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre, illetve az emlékkönyv
megvásárlására is.
Rimán Alexandra

FOTÓK: ALBERT PÉTER
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15 ezren korcsolyáztak
ebben a szezonban
Ebben a szezonban rövidebb ideig tartott nyitva a jégpálya,
a jégkorongozók is más pályán edzettek, és így is többen voltak most, mint korábban. A hatvani jégpálya népszerűsége
továbbra is nő.

T

Karneváli hangulattal
a jótékonyságért
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avaly november 30án nyitott ki a hatvani jégpálya, akkor
látványos jégrevüvel, koncerttel és jégdiscoval indult a szezon. Fedett, fűtött
öltöző és hangulatos büfé
várta a sportolni vágyókat.
Mindezek mellett az előző
évekhez hasonlóan idén is

számos programon vehettek
részt az érdeklődők.
Kovács Péter rendezvényszervező elmondta, hogy ebben a szezonban hét alkalommal rendeztek jégdiscot, amik
a korábbi évekhez képest
népszerűbbek voltak. - A téli
szünetben voltak a legtöbben
a pályán, napi 500 látogató

érkezett. A szezonban 50 pár
vadonatúj korcsolyát vásároltunk, hogy ezzel is színvonalasabbá tegyük szolgáltatásainkat –részletezte Kovács
Péter rendezvényszervező.
A hatvani jégpálya egy úgynevezett intézményi korcsolyázási kedvezményt is nyújtott, amelynek köszönhetően
a korábbi évekhez képest több
környékbeli településről érkeztek óvodások és iskolások.
- A pályán hétköznap a gyerekeké volt a főszerep, ugyanis

5

nagyon sok intézmény élt a
kedvezményes lehetőséggel.
Hétvégén pedig az volt a jellemző, hogy a felnőtt korosztály látogatott ki a helyszínre
– mondta Tarsoly Imre önkormányzati képviselő.
Az utolsó hétvégén kedvezményekkel vehették igénybe
a korcsolyázók a pályát. 65
nap nyitva tartás után február
2-án bezárta kapuit a Hatvani
Jégpálya, ahol közel 15.000 fő
korcsolyázott.
Rimán Alexandra

Népszerű volt a II. Hatvani Síverseny
A tavalyi sportesemény nagy sikere után idén is megrendezték a hatvani síversenyt, ahol korcsoportonként mérhették össze tudásukat a síelni vágyók. A nevezési díjakból
befolyt összeg egy részét a hatvani mozgáskorlátozottak
egyesületének adományozták.

M

A hatvaniak ismét összefogtak a jó ügyért: most a Hatvan
Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesületét támogatták a városbállal. Az esten fellépett Szekeres Adrien.

A

z ötödik városbált a
velencei karnevál ihlette. A Nagy Endre
Rendezvényteremben színes
toll boák és jellegzetes maszkok alapozták meg a hangulatot. A programot pedig
most is a jótékonyság hívta
életre. A korábbi években
segítették már fogyatékkal
élőknek, a mentősöknek, a
védőnőknek és a gyermekor-

vosoknak. Most, a bevételből
befolyt összeggel a Hatvan
Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesületét támogatják. – Egy olyan
hálózatot szeretnénk létrehozni, amivel folyamatos
kapcsolatot alakítunk ki és
tartunk fenn a rászorulókkal.
Így tudjuk segíteni egymást,
amikor szükség van, legyen
szó akár egy egyszerű utaz-

tatásról vagy más probléma
megoldásáról – tájékoztatott
Nagyné Siraky Szilvia, az
egyesület titkára.
Horváth Richárd polgármester elmondta: a hatvaniak pedig - mint korábban
már annyiszor – ismét összefogtak a jó ügyért. A mostani bálra rekordsebességgel
elfogyott az összes jegy, a
tombolákból is mindent eladták. Egyesületek, cégek,
vállalkozók és nagyon sok
magánszemély is ajánlott
fel értékes nyereményeket.

Idén hatvani alkotók képeire
és egy mezre is lehetett licitálni, mindezt szintén jótékonysági céllal.
Az est a kodályos diákok
nyitótáncával indult, ők bécsi
keringőt adtak elő. Szekeres Adrien énekesnő - férje
zongorakísérete mellett –
legismertebb dalait adta elő
a bálon. Holcz Gábor bűvész
pedig a közönséget bevonva mutatta meg trükkjeit. A
bál hangulatfelelőse pedig a
Tancevaty zenekar volt.
SzP

ár második alkalommal rendezték
meg a Hatvani Síversenyt. Az esemény helyszíne a mátraszentistváni sípark,
amely tervezésénél kiemelt
szempont volt a pályák változatossága. Cserkuti Szabolcs
főszervező kifejtette, hogy
elsősorban hatvani lakosok,
gyerekek és tanulók nevezését várták, de szívesen láttak
minden érdeklődőt. – Tavaly
hagyományteremtő
céllal
hoztunk létre ezt a síversenyt
és a jövőben is szeretnék
megrendezni. Egyre több támogató áll mellénk és a nevezésekből is látszik, hogy idén
több a résztvevő – mondta

Cserkuti Szabolcs, a Hatvani
Síverseny egyik főszervezője.
A programon extra meglepetés is várta a résztvevő-

ket, ugyanis egy selfie gép
segítségével, akár jelmezekbe
bújva is fényképezkedhettek
a résztvevők. A futamokat

külön korcsoportonként rendezték meg, így a legkisebbek
és a legnagyobbak is összemérhették tudásukat.

A II. Hatvani Síversenyre
több mint 80 ember nevezett. – A múlt évben is részt
vettünk ezen a programon
és nagyon tetszett. Jó érzés
síelni, szép a táj és szeretek
itt lenni – részletezte Ócsainé
Csabai Zita. A versenyre az
ország különböző pontjairól
is érkeztek látogatók. Ábrahám Attiláné Kata például
Sopronból jött. – Nagyon
szeretek síelni, megnyugtató ez a csodás környezet. A
családommal rendszeresen
járunk a hegyekbe és remek
kikapcsolódási lehetőség –
mondta Ábrahám Attiláné
Kata. A II. Hatvani Síversenyen a jótékonykodás is kiemelt szerepet tölt be, ugyanis minden nevezési díjból 500
forintot a hatvani Mozgáskorlátozottak Egyesületének
ajánlanak fel.
Rimán Alexandra
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