
2020. FEBRUÁR

Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Extra

Munkácsy-kiállítás 
érkezik 
Hatvanba

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

Összesen 63 műtárgy 
érkezik majd már-
ciusban a Hatvany 

Lajos Múzeumba, ennek meg-
felelően pedig a teljes emeleti 
részt alárendelik a Munkácsy-
kiállításnak. A lépcsőn felérve 
lesz egy ismertető Munkácsy 
Mihályról, ahol az életéről és 
munkásságáról tudhatnak meg 
többet a látogatók. Ezt köve-
tően teremről-teremre halad-
va, 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 ezek-
ből 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 építe-
nek a falakra, mivel van olyan 
kép, aminek súlya eléri a 100 
kg-ot is.

A január végi testületi ülé-
sen döntöttek a képviselők 
arról, hogy Munkácsy Mihály 
képeiből nyíljon kiállítás a 
Hatvany Lajos Múzeumban, 
ehhez adtak forráskeretet, 
amiből például ezek a fejlesz-
tések is megvalósulnak. Hor-
váth 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 telepü-
léseiről is. A most végrehajtott 
múzeumi munkálatok által pe-
dig a jövőben több nagy volu-
menű kiállítás helyszíne lehet 
a Hatvany Lajos Múzeum.

A munkálatok pedig már 
elkezdődtek, így a múzeum ki-
állítási része jelenleg zárva tart. 
Ugyanakkor a könyvtár és a sö-
röző 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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Nyilvános illemhelyek, elke-
rülő út, járdák állapota és a 
könyvtár építése is téma volt 
az idei közmeghallgatáson. 
A hatvaniak írásban is lead-
hattak a kérdéseket, amire a 
város vezetése reagált.

Közmeghallgatást tar-
tottak január végén a 
városházán. Ezt meg-

előzően több kérdés is érke-
zett írásban, volt, aki a terü-
letrendezés felől érdeklődött, 
mások arra hívták fel a figyel-
met, hogy sokan kerékpároz-
nak, rollereznek a járdán. A 
válaszokban elhangzott: ezt a 
közterület-felügyelet emberei, 
valamint a rendőrség külön-
külön és közösen is ellenőrzi, 
a szabálytalanul közlekedőket 
pedig helyzettől függően fi-
gyelmeztetik és megbírságol-
ják. A beérkezett panaszokat 
pedig rögzítik, és továbbítják 
a rendőrkapitány felé, hogy 
ezentúl még biztonságosab-
ban lehessen közlekedni a jár-
dákon is.

Észrevétel érkezett arról 
is, hogy több nyilvános WC-
re lenne szükség a városban, 
példának a Zagyva-ligetet 
hozták fel, ahol játszótér és 
kondipark is található. Vá-
laszul Horváth Richárd azt 
mondta: tudnak a problé-
máról, de nem mobil, hanem 
végleges megoldásban gon-
dolkodnak. Éppen ezért már 
zajlik az igények felmérése, 
hogy hol lenne szükség ilyen 
illemhelyekre, ezzel kapcso-
latban létrehoznak egy kon-
cepciót, és azt megvalósítják. 
Elmondta azt is, ez egy nagy 

beruházás, mert egy ilyen au-
tomata illemhely több tízmil-
liós tételnek számít.

Szó volt Nagytelekről is, 
ahol a rendezési tervvel kap-
csolatban 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 minden-
kinek megfelelő megoldást 
találjanak.

Hornyák Róbertné több 
észrevételt is tett: úgy véli, na-
gyobb odafigyelést igényelne 
a Hatvanas és a Csaba utca 
sarkán lévő járdaszakasz, mi-
vel nagyon rossz állapotban 

van. Emellett elmondta, hogy 
szerinte jó ötlet lenne egy 
lépcsősor kiépítése a Zagyva-
töltésre, hogy könnyebben és 
egyszerűbben lehessen oda 
felmenni. Rákérdezett az el-
kerülő útra is, hogy mikor 
várható annak megvalósítása.

Horváth Richárd reagál-
va a felvetésekre azt mondta: 
megvizsgálják a járdaszakaszt, 
a lépcső hiányáról tudnak, 
terveik szerint még idén meg-
oldják ezt a problémát. Kitért 
arra, hogy a városban a belső 
forgalom okoz nagy dugókat, 
ezért fejlesztenék a tömeg-
közlekedést, hogy iskolába, 
óvodába könnyebben lehes-
sen ilyen eszközökkel eljutni. 
Emellett pedig hangsúlyosan 
dolgoznak az elkerülő út épí-
tésén, mivel az jelentősen te-
hermentesítené 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 kü-
lönítettek el az elkerülő út 
tervezésére. Érdeklődtek a 
könyvtár felújításának mene-
téről is. Ezzel kapcsolatban 
elhangzott: jól haladnak a 
munkálatok, a tervek szerint 
ősszel átadják azt. 

Johancsik Miklós a Szabad-
ság és a Kertész utca között 
építendő házak kapcsán kért 
szót, szeretné ha végre ren-
deződnének az ottani ügyek, 
mert jelenleg minden folya-
mat leállt. A városvezető azt 
mondta: olyan megoldásra van 
szükség, ami figyelembe veszi 
az ott élők és a telektulajdo-
nos igényeit is. Mindemellett 
pedig a település támogatja a 
hatvani beruházásokat és épít-
kezéseket. SzP

Közmeghallgatás: elkerülő út 
és a járdák állapota volt a téma

Egy bajzás diák is képviseli 
Magyarországot a májusi 
Európai Unió Természettu-
dományos Diákolimpián.

Egy 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 budapes-
ti országos fizika versenyre, 
ahol további feladatok vártak 
rá. – Két nagy mérési feladat 
volt, mindegyikre négy-négy 
órát kaptunk a BME hallga-
tói laborjában. Az első mérés 
a hőtannal volt kapcsolatos, 
a víz és jég tulajdonságai-
nak ismeretében a hőleadást 
kellett pontosan megmérni. 

A másik feladat az elektro-
mosságtanhoz kapcsolódott, 
a feszültség-áramerősség 
karakterisztikájára épült a 
feladat. A verseny számom-
ra nagyon jó élmény volt, 
egy pici izgalom nyilván volt 
bennem, de alapvetően egy 
nagy lehetőségnek fogtam 
fel a próbatételeket – mond-
ta Kovács Balázs Csaba. 
Hozzátette: a fizikát hete-
dik-nyolcadik osztály körül 
szerette meg, a továbbtanu-

lását is ezen a területen sze-
retné folytatni.

A versenyen öten vettek 
részt az országból, ebből ket-
ten juthattak tovább a máju-
si Európai Unió Természet-
tudományos Diákolimpiára, 
ahol majd két csapat bizo-
nyíthat fizika, kémia és bio-
lógia témakörökben. Kovács 
Balázs Csaba a fizika tudo-
mányágát fogja képviselni az 
egyik magyar csapatban.

Lukács Mónika

Kovács Balázs Csaba 
a legjobb fizikából

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.

Hagyományosan az 
Ady Endre Könyv-
tár ad otthont a 

Hatvani Kalendárium bemu-
tatójának, és már az is meg-
szokott, hogy minden évben 
szűkösnek bizonyul erre az 
intézmény terme. Nagyon 
sokan érdeklődnek a kiad-
vány iránt, aminek a borítóján 
most, a nemrégiben felavatott 

Gáspár András szobra látha-
tó. Horváth Richárd polgár-
mester úgy véli: kifejezetten 
erős a helytörténeti része a 
kalendáriumnak, külön ki-
emelte a Pálhidy Mihályról 
szóló részt, mivel úgy véli, az 
állomásfőnök fontos szemé-
lyiség a városban, többször ki-
állt a hatvaniak mellett. Már 
1999 óta készíti el a könyvtár 

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

Olvashatunk a török hódolt-
ság koráról, valamint a vasút-
állomás bombázásáról. Most 
is fellelhetőek benne az el-
múlt év legfontosabb esemé-
nyei, 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 Far-
mosi László írásait is megta-
láljuk benne. A Hatvani Ka-
lendárium megvásárolható az 
Ady Endre Könyvtárban. 

SzP

Megjelent Pálos Frigyes emlékkönyve. A Hatvani Szent Ist-
ván Sportiskolai Általános Iskola könyvtárában Beer Mik-
lóssal, a váci egyházmegye nyugalmazott megyéspüspökével 
idézték fel Frici atya életútját és a mindennapjait.

Rendhagyó program 
zajlott a Hatvani 
Szent István Iskolá-

ban, ugyanis egy könyvbemu-
tatót tartottak a helyszínen. 
Az esemény keretében Pálos 
Frigyes kanonok, prépostra 
emlékeztek meg. A rendezvé-
nyen részt vett Beer Miklós, 
a Váci Egyházmegye nyugal-
mazott megyéspüspöke is, aki 
úgy véli, hogy az atya tanítá-
sainak köszönhető, hogy püs-
pök lett.

Pálos Frigyest 1978-ban az 
általa tisztelt Csík József he-
lyére kinevezték esperesnek 
Hatvanba, 1979-ben pedig 
prépost-plébánosként folytat-
ta működését. Frici atya több 
mint 34 évet töltött a város-
ban ez idő alatt rengeteget 
tett az egyházközösségért. A 
hatvaniak jól ismerték, papi 
hivatása során bármikor meg 
lehetett keresni, a templom 
ajtaját kitárta, zenei hang-
versenyeknek, koncerteknek 
adott lehetőséget.

Frici atya tiszteletére egy 
emlékkönyv is készült, melyet 
az eseményen bemutattak a 
közönségnek. – Amikor meg-
tudtuk, hogy az atya nincs 

már köztünk elkezdtünk szer-
vezni egy találkozót a barátai 
számára. Az atya szobájában 
ültünk össze és egyértelmű 
volt, hogy az emlékét szeret-
nénk átadni az utókornak. 
Gondolkodtunk, hogy miben 
tudunk segíteni egymásnak, 
végül kirajzolódtak az em-
lékkönyv alapjai – részletezte 
Beer Miklós, a Váci Egyház-
megye nyugalmazott megyés-
püspöke.

Az eseményen részt vevők 
több emlékezetes pillanatot 
is felidéztek, ami Frici atyával 
kapcsolatos. Köles József fő-
orvos szerint az atya nagyon 
sokoldalú és nagyszerű em-
ber volt. – Frici atya nem csak 
lelki munkát végzett, min-
denben segített, amiben csak 
tudott. Nagyszerű ember volt. 
Tevékenysége alatt több fel-
újítás is végbement: statikai-
lag is megerősítették a plébá-
nia épületét, és kialakították a 
templom fűtését is – mondta 
Köles József főorvos. A prog-
ram hátralévő részében lehe-
tőség nyílt kötetlen beszélge-
tésekre, illetve az emlékkönyv 
megvásárlására is.

Rimán Alexandra
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360 oldal Hatvanról

Könyv készült 
Frici atyáról

Már lehet 
jelentkezni 
a támoga-
tásra
Január végén tartották az 
év első testületi ülését a 
képviselők, ahol például 
a város virágosításáról is 
döntöttek.

A város most is támo-
gatja a tűzoltók, a 
mentősök és most 

már a rendőrök úszáslehe-
tőségét, így a kéklámpá-
sok zárás után ingyenesen 
használhatják az uszodát 
és a strandot kondíciójuk 
megőrzésének érdekében.

Kultúrtörténeti pilla-
nat – így fogalmazta meg 
Horváth Richárd azt, hogy 
63 darabból álló Munká-
csy-gyűjtemény érkezik a 
városba. Most, az ülésen, 
a képviselők egy keretösz-
szeget szavaztak meg, ami-
ből mindez megvalósulhat. 
(Részletek a kiállításról 
szóló cikkünkben olvasha-
tóak.)

Emellett az ülésen szó 
volt arról is, hogy több nagy 
beruházás érkezik a város-
ba, megvalósul az M3-as 
autópálya fel- és lehajtója 
az ipari parknál, emellett 
újabb többmilliárdos cég 
építkezne itt. Döntöttek 
több alapítvány támogatá-
sáról, egy 100 százalékos 
támogatottságú Bethlen 
Gábor pályázatról, vala-
mint a város virágosításá-
ról is. Ugyanakkor tovább 
bővítették az első lakásukat 
vásárlók támogatását is, így 
már február elsejétől lehet 
jelentkezni az önkormány-
zat nyújtotta segítségért.

SzP

Már a sportpadló burkolatot ké-
szítik a sportcsarnokban. A 40x20 
méteres játéktérre a legmoder-
nebb technológiával készül a PVC 
burkolat. 

Hamarosan a legfelső réte-
ge is felkerül a sportpadló 
burkolatnak a sportcsar-

nokban. Korábban már egy vasta-
gabb szivacs, majd egy vékonyabb 
rétegelt falemez burkolat készült el, 
most pedig a speciális PVC burko-
latot ragasztják rá 40×20 méteres 
felületre. A játéktér már jól kivehe-
tő 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 kép-
viselő kiemelte, hogy ez a sportpad-
ló burkolat a legmodernebb techno-
lógiával 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 biztonsá-
got és a rugalmasságot. – Ez a magas 
minőségű sportpadló burkolat meg-
kíméli a játékosok lábát még a tartós 
terhelés és mozgás során is. A felület 
rugalmasságának és jó felépítésének 
köszönhetően nagyban elkerülhető-
ek lesznek az ínszalag-szakadások, 
illetve porckopások – mondta Tar-
soly Imre. Az önkormányzati kép-
viselő hozzátette: a pálya elsősorban 
a labdajátékoknak lesz kiváló hely-
színe, de a sportcsarnok otthonául 
szolgálhat harcművészeti- és szóra-
koztató rendezvényeknek is.

A sportpadló burkolatra utolsó 
mozzanatként kerül majd egy vé-
dőréteg is, ami a nagyszabású ren-
dezvényekkor garantálja a felület 
épségét és kopásállóságát. A léte-
sítményben mindemellett folyama-
tosan zajlanak a szerelvény munkák 
is, várhatóan műszakilag március 
közepére elkészülhet az építmény.

Lukács Mónika

Körvonalazódik a játéktér a sportcsarnokban
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A hatvaniak ismét összefogtak a jó ügyért: most a Hatvan 
Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesületét tá-
mogatták a városbállal. Az esten fellépett Szekeres Adrien.

Az ötödik városbált a 
velencei karnevál ih-
lette. A Nagy Endre 

Rendezvényteremben színes 
toll boák és jellegzetes masz-
kok alapozták meg a han-
gulatot. 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 Mozgás-
korlátozottainak Egyesüle-
tét támogatják. – Egy olyan 
hálózatot szeretnénk lét-
rehozni, 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 polgár-
mester elmondta: a hatva-
niak pedig - mint korábban 
már annyiszor – ismét össze-
fogtak a jó ügyért. A mosta-
ni bálra rekordsebességgel 
elfogyott az összes jegy, a 
tombolákból is mindent el-
adták. Egyesületek, cégek, 
vállalkozók és nagyon sok 
magánszemély is ajánlott 
fel értékes nyereményeket. 

Idén hatvani alkotók képeire 
és egy mezre is lehetett lici-
tálni, mindezt szintén jóté-
konysági céllal.

Az est a kodályos diákok 
nyitótáncával indult, ők bécsi 
keringőt adtak elő. Szeke-
res Adrien énekesnő  - férje 
zongorakísérete mellett – 
legismertebb dalait adta elő 
a bálon. Holcz Gábor bűvész 
pedig a közönséget bevon-
va mutatta meg trükkjeit. A 
bál hangulatfelelőse pedig a 
Tancevaty zenekar volt.

SzP

Karneváli hangulattal 
a jótékonyságért

A tavalyi sportesemény nagy sikere után idén is megren-
dezték a hatvani síversenyt, ahol korcsoportonként mér-
hették össze tudásukat a síelni vágyók. A nevezési díjakból 
befolyt összeg egy részét a hatvani mozgáskorlátozottak 
egyesületének adományozták.

Már második alka-
lommal rendezték 
meg a Hatvani Sí-

versenyt. Az esemény helyszí-
ne a mátraszentistváni sípark, 
amely tervezésénél kiemelt 
szempont volt a pályák válto-
zatossága. Cserkuti Szabolcs 
főszervező kifejtette, hogy 
elsősorban hatvani lakosok, 
gyerekek és tanulók nevezé-
sét várták, de szívesen láttak 
minden érdeklődőt. – Tavaly 
hagyományteremtő céllal 
hoztunk létre ezt a síversenyt 
és a jövőben is szeretnék 
megrendezni. Egyre több tá-
mogató áll mellénk és a neve-
zésekből is látszik, hogy idén 
több a résztvevő – mondta 

Cserkuti Szabolcs, a Hatvani 
Síverseny egyik főszervezője.

A programon extra meg-
lepetés is várta a résztvevő-

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

külön korcsoportonként ren-
dezték meg, így a legkisebbek 
és a legnagyobbak is össze-
mérhették tudásukat.

A II. Hatvani Síversenyre 
több mint 80 ember neve-
zett. – 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. Ábra-
hám Attiláné Kata például 
Sopronból jött. – Nagyon 
szeretek síelni, megnyugta-
tó ez a csodás környezet. A 
családommal rendszeresen 
járunk a hegyekbe és remek 
kikapcsolódási lehetőség – 
mondta Ábrahám Attiláné 
Kata. A II. Hatvani Síverse-
nyen a jótékonykodás is ki-
emelt szerepet tölt be, ugyan-
is minden nevezési díjból 500 
forintot a hatvani Mozgás-
korlátozottak Egyesületének 
ajánlanak fel.

Rimán Alexandra

Népszerű volt a II. Hatvani Síverseny

Ebben a szezonban rövidebb ideig tartott nyitva a jégpálya, 
a jégkorongozók is más pályán edzettek, és így is többen vol-
tak most, mint korábban. A hatvani jégpálya népszerűsége 
továbbra is nő.

Tavaly november 30-
án nyitott ki a hat-
vani jégpálya, akkor 

látványos jégrevüvel, kon-
certtel és jégdiscoval in-
dult 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 rendezvény-
szervező elmondta, hogy eb-
ben a szezonban hét alkalom-
mal 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 vásárol-
tunk, hogy ezzel is színvona-
lasabbá tegyük szolgáltatá-
sainkat –részletezte Kovács 
Péter rendezvényszervező.

A hatvani jégpálya egy úgy-
nevezett intézményi korcso-
lyázási kedvezményt is nyúj-
tott, amelynek köszönhetően 
a korábbi évekhez képest több 
környékbeli településről ér-
keztek óvodások és iskolások. 
- A pályán hétköznap a gye-
rekeké volt a főszerep, ugyanis 

nagyon sok intézmény élt a 
kedvezményes lehetőséggel. 
Hétvégén pedig az volt a jel-
lemző, hogy a felnőtt korosz-
tály látogatott ki a helyszínre 
– mondta Tarsoly Imre ön-
kormányzati képviselő.

Az utolsó hétvégén kedvez-
ményekkel 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

15 ezren korcsolyáztak 
ebben a szezonban
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