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Feszült helyzet Hatvanban
3
a Kölcsey utcában az
óriási forgalom továbbra is
zavarja az ott élõk nyugalmát.

Nyomozást folytat a kor4
mánypárti vezetésû Lõrinci
önkormányzatánál a Heves
Megyei Rendõr-fõkapitányság.

H

Kedves olvasóink!

osszú tervezõ és elõkészületi munka után
elsõ alkalommal jelent meg havilapunk, címe:
Megyehatár. A lap ezentúl
Heves Megye 4. számú egyéni választókerületének minden otthonába eljut, az újságot a hatvaniak és a tizenhárom település lakói minden
hónap elején ingyenesen
megkapják. A címválasztás
nem véletlen, hiszen Hatvan
és a tizenhárom település 4
megye határán fekszik, jellemzõ, hogy közelebb a fõvároshoz, Budapesthez, mint
Egerhez. A lapot a Polgári
Hatvanért Alapítvány adja ki,
amelyet Szabó Zsolt, a Fidesz
hatvani elnöke, a város képviselõ-testületének tagja alapított. A politikus interjút
adott a Megyehatárnak, a beszélgetés során Szabó Zsoltot
a lap céljairól és jövõbeni el-
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Brutális támadásban életét
vesztette Marian Cozma,
az MKB Veszprém román
származású beállósa.

képzeléseirõl faggattuk. Reméljük, hogy újságunkban
valamennyi olvasó megtalálja
a neki fontos témákat, cikkeket kortól, nemtõl és politikai
hovatartozástól függetlenül.
A Megyehatár szerkesztõsége
nagy hangsúlyt fektet majd a
kiegyensúlyozott, tárgyilagos
és hiteles tájékoztatásra. Arra
törekszünk, hogy minden olvasónk folyamatosan hírt
kapjon a különbözõ egyesületek, egyházak és alapítványok mûködésérõl, de a választókerület településeinek
önkormányzati munkáját is
önök elé kívánjuk tárni. Fogadják lapunkat bizalommal!
Tisztelettel
TÓTH CSABA
FÕSZERKESZTÕ

Interjú a 6. oldalon

Teljesen eladósítják
a hatvani családokat

Milliós támogatás
Szombatiék cégének

MUNKATÁRSAINKTÓL

BUDAI TAMÁS

T

últerhelték Hatvan költségvetését, az MSZP-s
többségû képviselõ-testület hosszú évtizedekre elõre
eladósította az önkormányzatot
azzal, hogy 1 milliárd forint hitel felvételérõl döntött. A helyi
adó bevételt a város túltervezte,
többletre számítanak, nem vet-
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ték figyelembe a vállalkozások
romló pénzügyi helyzetét. Az
ellenzéki képviselõcsoportnak
több mint száz javaslatát az Érsek Zsolt vezette testület nem
támogatta: közülük kiemelkedik a HPV vírus elleni ingyenes
oltás, az iskola tej program, az
Újhatvani templom felújítása, a
helyi adó csökkentése.
Bõvebben a 2. oldalon

T

öbb mint 2,5 millió forint
támogatást kapott az OKTAT-60 Oktatást Szervezõ
és Szolgáltató Kft., a céget a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
a Társadalmi megújulás operatív program keretében támogatta. A vállalkozás vezetésében és
tulajdonosi körében jelenleg

ugyan nincs benne Szombati
Lajos Géza, Hatvan képviselõtestületének szocialista tagja, de
a politikus korábban már volt a
társaság elsõ embere, s volt idõ,
amikor a kft-t nejével együtt birtokolta. A Kft. tulajdonosa jelenleg is Szombati Lajos Gézáné, az
MSZP-s önkormányzati képviselõ neje.
Bõvebben a 3. oldalon

Hatvan
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Leszavazott ellenzéki kezdeményezések
Csaknem 200 ezer forint adósság minden hatvani családnak

A

lakosság érdekeit szolgáló módosító javaslatokkal állt elõ február
12-i rendkívüli testületi ülésen a
hatvani Fidesz frakció, amit a város vezetése nem fogadott el. Kiderült, túlterhelik
a település költségvetését, hosszú évtizedekre elõre eladósítva az önkormányzatot, 1 milliárd forint hitelt vesznek fel. A
helyi adó bevételt túltervezték, többletre
számítanak, nem vették figyelembe a
vállalkozások romló pénzügyi helyzetét.

A vállalkozásoknak, a mostani segítség
helyett a város vezetése csak 2010-ben
kívánja csökkenteni az iparûzési adót, de
ez az ellenzéki politikus szerint már most
is késõ. - A megszorítás éve lesz 2009, a
beruházásokat pedig hitelbõl valósítják
meg - mondta Szabó Zsolt, a hatvani Fidesz frakció vezetõje. Az ellenzéki képviselõcsoportnak több mint száz javaslata volt, amelyek közül kiemelkedik a
HPV vírus elleni ingyenes oltás, az isko-

la tej biztosítása a diákok számára, az
Újhatvani templom felújítása, a helyi adó
2009-es csökkentése, ezeket azonban az
MSZP-s többség leszavazta. Az idei költségvetést emiatt a Fidesz frakció elutasította.
Szabó Zsolt elmondta, a költségvetés
legsúlyosabb pontja az, hogy a tervezett
1 milliárd forintos hitelfelvétellel minden
hatvani családot csaknem 200 ezer forinttal adósít el a város.

Védtelenül a HPV
vírussal szemben

Támogatás nélkül
a hatvani gyermekek

Leszavazta Hatvan MSZP-s többségû képviselõtestülete,
hogy a helyi lányok ingyenes védõoltást kapjanak. A
humán papilloma (HPV) vírussal szemben, amely a
méhnyakrák daganatos megbetegedésekért felelõs,
nem jár segítség. A lakosság számára ingyenes védõoltást Balla Attila, a Fidesz hatvani önkormányzati képviselõje indítványozta, de a képviselõ-testület MSZP-s polgármestere, Érsek Zsolt arra hivatkozott, hogy a városnak nincs pénze az oltásokra.

N

N

em kaphatják meg ingyen a fiatal lányok Hatvanban a HPV vírussal
szembeni védettséget jelentõ
vakcinát. A vírus a méhnyakrák
kialakulását idézi elõ, ami azért
veszélyes, mert ez a fajta betegség a nõk daganatos eredetû halálozásának második leggyakoribb oka világszerte. A HPV vírus
elleni szérum ingyenes beadása
azért is lenne nagyon fontos,
mert sok család nem engedheti
meg magának, hogy gyermekének biztosítsa ezt a védõoltást.
Balla Attila, a Fidesz hatvani önkormányzati képviselõje éppen
ezért indítványozta, hogy a város ingyenesen oltassa be a fiatal
hatvani lányokat e komoly betegség ellen. Az ellenzéki képviselõ javaslatára Érsek Zsolt
MSZP-s polgármester azt a választ adta, hogy az oltás költségét (30 ezer forint/fõ/alkalom) a
város nem tudja biztosítani.
Az utóbbi idõben egyre nagyobb figyelem irányul az
egészség megõrzésére és a betegségek megelõzésére. Anyagi
forrásai függvényében számos
önkormányzat gondoskodik is
az egészségügyi, a szociális ellá-

tásról, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról, az
egészséges életmódra nevelés
közösségi feltételeinek elõsegítésérõl. E célból más önkormányzat kampány keretében ismeretterjesztõ, figyelemfelhívó,
népességnevelõ programokat is
szervez. A program célja a méhnyakrák kialakulásának megelõzése. A hatvani döntéssel szemben, azért is lehet értetlenül állni,
hiszen több más településen függetlenül attól, hogy a városoknak fideszes vagy MSZP-s
vezetésû az önkormányzata –
nagy hangsúlyt fektetnek az
egészség megóvására. Döntésükben szerepet játszott, hogy a
védõoltás elviselhetetlen anyagi
terhet jelentene a legtöbb szülõnek, valamint az, hogy a méhnyakrák az egyik legtöbb áldozatot szedõ betegség, az egyetlen olyan rákos nõi megbetegedés, amely ellen létezik védõoltás. A hatvani önkormányzat
hozzáállása azért is megdöbbentõ, mert az oltás költsége a város
költségvetésének egy ezrelékét
nem teszi ki.

NAGY MÁRIA

em kaphatnak tejet a hatvani gyermekek a bölcsõdékben, óvodákban
és az általános iskolákban. Bár
Balla Attila, a Fidesz helyi szervezetének alelnöke, önkormányzati képviselõ a város képviselõ-tes-

ra, a vízdíj magas költsége és az
áremelkedések mellett, még e
csekély segítség is elúszott a lakosság számára. A gyermekek
fejlõdésében pedig fontos szerepet tölt be a tej napi szintû fogyasztása, ezért meglepõ, hogy

Érsek Zsolt vezetésével minden ellenzéki javaslatot leszavaztak

tületének február 12-i ülésén azt
indítványozta, hogy a gyermekek
ingyenesen kapjanak mindennap egy pohár tejet, ám a javaslatot az MSZP-s irányítású testület
lesöpörte az asztalról, mondván
erre nincs fedezete a városnak. A
Fidesz szerint az önkormányzatnak nem kerülne sok pénzébe a
program mûködtetése, a helyi
adóból és az egyéb bevételekbõl
származó pénzekbõl - megfelelõ
átcsoportosítással – fedezni lehetne a költségeket. A fideszes képviselõ javaslatát a város „szociálisan érzékeny” vezetése azonban
nem tartotta fontosnak. A gazdasági válság idején, amikor a hiteltörlesztõ részletek megemelkedése óriási terhet rak a családok-

míg több városban be tudták vezetni a programot, Hatvanban erre nem áldoznak. A lakosságnak
és fõleg a gyerekeknek pedig a
gesztus jellegû program elindítása hatalmas segítséget jelentene.
A szegénységben élõ gyermekeknek azért, mert õket szüleik
gyakran üres gyomorral engedik
el otthonról, a tehetõsebb családok pedig sokszor elfoglaltságaik
miatt nem adnak reggelit gyermekeiknek. Az iskoláskorú gyerekek optimális testi és szellemi
fejlõdéséhez pedig elengedhetetlen a megfelelõ táplálkozás és
életmód, a helyes szokások kialakítása.

NAGY

2009. március

Hatvan

3

Milliós támogatás Szombatiék cégének

T

öbb mint 2,5 millió forint
támogatást kapott az OKTAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft., a céget a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
a Társadalmi megújulás operatív program keretében támogatta. A pályázat neve: „Munkahelyi képzések támogatása mikroés kisvállalkozások számára”,
míg a projekt neve: „Az OKTAT-60 Kft. mûködési hatékonyságának növelése vezetési
és
információ-feldolgozási
készségek és képességek fejlesztésével.”
A vállalkozás vezetésében és
tulajdonosi körében jelenleg

ugyan nincs benne Szombati
Lajos Géza, Hatvan képviselõtestületének szocialista tagja, de
a politikus korábban már volt a
társaság elsõ embere, s volt idõ,
amikor a kft-t nejével együtt birtokolta. Most se gondolja senki,
hogy az általa és felesége által
alapított céget teljes mértékben
kiengedte volna kezébõl, hiszen az OK-TAT-60 Oktatást
Szervezõ és Szolgáltató Kft. tulajdonosa jelenleg is Szombati
Lajos Gézáné, az MSZP-s önkormányzati képviselõ neje. A szocialista politikusról tudni érdemes, hogy a Heves Megyei Közgyûlésnek is tagja. Ismert,

Szombati Lajos Géza hivatásos
katonaként szolgált a nagygombosi, majd az aszódi laktanyában, késõbb indította el feleségével oktatási területen a vállalkozását, illetve lépett politikai
pályára.
A több mint 2,5 millió forintnyi támogatásról szóló döntés
2007. április 27-én született, aránya pedig 80 százalék volt. A
pályázat érdekessége, hogy az a
kiírt negyven értékelési szempont mindegyikének megfelelt.
Az ügy azután derült ki,
hogy több országos sajtótermék is hírt adott arról: több
mint félmilliárd forintos támo-

gatást kapott Gyula MSZP-s országgyûlési képviselõjének és
polgármesterének családi érdekeltségébe tartozó vállalkozás. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a dél-alföldi operatív
programja keretében támogatta a Hotel Agro szállodát üzemeltetõ betéti társaságot 510
millió forintos uniós közpénzzel. Perjési Klára, aki 2006
õszén MSZP–SZDSZ színekben
másodszor nyerte el a Békés
megyei Gyula polgármesteri
székét, közel három éve tagja
az Országgyûlésnek is.

BUDAI TAMÁS

Pattanásig feszült helyzet a Kölcsey utcában
Évek óta megoldatlan a Kölcsey Ferenc utca problémája,
az elviselhetetlen forgalom továbbra is zavarja az ott
élõk nyugalmát. A Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság február 17-i ülésén ismételten nem született döntés. Balla Attila fideszes önkormányzati képviselõ szerint
a város vezetése nem képviseli a lakók érdekeit.

A

Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság február 17-i ülésén ismét elnapolták a Kölcsey utca ügyét, pedig az érintett lakók konkrét elképzeléssel és árajánlattal készültek. Mint ismert, a gond az,
hogy az óriási kamion és busz
forgalom zavarja az ott élõ lakosok nyugalmát. Érsek Zsolt polgármester évek óta csak ígérgeti
a probléma rendezését, amire a
lakók maguk igyekeznek megoldást keresni. Terveik szerint
ideiglenesen sorompót létesítenének az utca végén levõ keresztezõdésben, amíg az elkerülõ út meg nem épül. Szerintük
egy elektronikus sorompót kevesebb, mint egy millió forintból
fel lehetne szerelni a Kölcsey utca végére, amivel kizárnák a teljes átmenõ forgalmat, de ahol a
hatóságok továbbra is át tudnának haladni. Az átmeneti megoldás az érintetteknek megfelelne,
mivel minimálisra csökkenne a
most még elviselhetetlen zaj. A
környékbeli utcákra azonban
nem terhelõdne forgalom, mivel
nem állnak közvetlen összeköttetésben a Robert Bosch utcával.

A cégnél dolgozók viszont könnyen eljuthatnak a munkahelyükre a -3-as számú fõút - Robert
Bosch utca útvonalán.
Balla Attila a Fidesz hatvani
képviselõje elmondta, hogy az
MSZP-s vezetésû önkormányzat
csak most, 2009-ben foglalkozik

nem éltek a lehetõséggel, jelenleg pedig már nem tudja ezt vállalni a cég. Az MSZP-s vezetésû
önkormányzat eredetileg 400
millió forint uniós forrásból akarta fedezni az elkerülõ út megépítését, de a pályázatot sajnos a város nem nyerte el. A beruházást
az önkormányzat most kölcsönbõl finanszírozná, ám az egy milliárd forintos hitelkeret már csaknem kimerült. Ehhez hozzájárul,
hogy a múlt év végén kapott állami támogatást az önkormányzat egy olyan felújításra fordítja,

A polgármester is tiszteletét tette a helyszínen

az ott élõ lakosságot sújtó problémával, amelyet ráadásul hitelbõl kíván megtenni.
Korábban az egyik betelepült
cég felajánlotta, hogy a szükséges szerviz utat megépíti, de az
önkormányzat részérõl akkor

amelyre néhány éve a város már
több tízmillió forintot költött. Ismert, tavaly évvégén Hatvan 120
millió forint támogatást kapott a
központi kormányzattól, amelyet az Újhatvani korzó felújítására használhat fel.

Balla Attila fideszes képviselõ
úgy véli, a szocialista és lokálpatrióta többségû képviselõ-testület
szemben áll a hatvani polgárság
akaratával, nem képviseli a lakók érdekeit. Nap, mint nap lehetetlen helyzetek elé állítja a
Kölcsey utca lakóit, akadályozza
az ott élõk életkörülményének
javítását. Elgondolkodtató a városi hatóságok furcsa magatartása is. A város vezetõinek a decemberi és januári lakossági fórumokon még szakmai vélemény sem állt a rendelkezésükre. A képviselõ szerint ugyanazon osztályvezetõnek a pozitív
véleménye egy-két hét alatt képes az ellenkezõjére fordulni.
Balla Attila nehezményezte
azt is, hogy az önkormányzat két
és fél éve ígérgeti az ügy megoldását, a lakók pedig értetlenül
állnak a történtek hiányában. Az
ellenzéki képviselõ rámutatott
ugyanakkor arra, hogy a város
más esetekben gyorsabban cselekszik, elég csak arra gondolni,
hogy egy fél év alatt bevezették
a belvárosi fizetõ parkoló rendszerét. - Ahol gazdasági érdek
van, ott rövid idõn belül képesek
döntést hozni, ami pedig a lakosok érdekeit szolgálná, azokban
az ügyekben céltalanul, ötletek
és akarat nélkül állnak a városi
vezetõk - tette hozzá.

NAGY MÁRIA

Térség
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Boldogé
a laktanya
A községben a kilencvenes
évek elsõ felében elkészültek a szennyvízhálózat munkálatai, az idei év elején kifizették a beruházásra felvett
hitel utolsó részletét is. Az
önkormányzat megszerezte
a laktanya tulajdonjogát, a
hasznosítására befektetõket
keres. A falunak az lenne a
legkedvezõbb, ha munkahelyteremtõ beruházás létesülne a területen. Fõbb fejlesztési terveik között szerepel a templom, a ravatalozó
és a polgármesteri hivatal
felújítása és új játszótér kialakítása. (H.Z.)

Fejlesztés
nélkül Csány
Szociális kiadásokra költi a
költségvetés jelentõs részét
Csány, mert a településen
rengeteg a nehéz sorsú lakos. A községnek nincs
szüksége hitelre a közintézmények üzemeltetéséhez,
mert az önkormányzat még
rendelkezik a szükséges forrásokkal. A helyi szennyvízhálózat Vámosgyörk, Adács,
Atkárral karöltve készült el,
amely a létrehozott víziközmû társaságon belül valósult
meg. Tervezik a településen
ipari park létrehozását, ezzel is segítve a helyi munkahelyteremtést. (H.Z.)

Forráshiány
Ecséden
Pályázatok útján képes
Ecséd megvalósítani a tervezett fejlesztéseit, hiszen a
költségvetés csak az önkormányzat és intézményei
fenntartására elegendõ. A
csatornázási munkálatokat
Szûcsivel és Hatvannal a
harmadik ütemben kívánják
megvalósítani. A község iskoláját és óvodáját nem fenyegeti a bezárás veszélye,
sõt a gazdasági válság miatt
segíteni próbálnak a munkájukat elvesztõ helyieknek. Foglalkoztatnak közmunkásokat, de kevés lakos
élhet csak ezzel a lehetõséggel. (H.Z.)
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Botránysorozat Lõrincin

N

yomozást folytat a kormánypárti vezetésû Lõrinci önkormányzatánál a Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság gazdaságvédelmi
osztálya. Jánosi László, a Fidesz helyi elnöke, önkormányzati képviselõje az ügyészség
legutóbbi levelére hivatkozva
elárulta, már gyanúsítotti kihallgatások is történtek a vizsgálat során. Emlékezetes, az
országos sajtóban is hírt adtak
arról, hogy az ügyben Jánosi
tett feljelentést. A Fidesz lõrinci
elnöke azért fordult a hatóságokhoz, mert szerinte a kormánypárti településvezetõ, Vig
Zoltán a testület jogkörét számos esetben elvonta több
megbízás ügyében.
A rendõrségi nyomozás
mellett nagy port kavart a településen az is, hogy az önkormányzat tavaly júliusban az elhibázott csatorna beruházás
miatt 200 millió forintot vett fel
svájci frank alapú deviza hitelben. A kölcsönt 145,06 forint
árfolyamon folyósították, így
csak az árfolyam változáson 80
millió forintnyi veszteséget
szenvedett el a város.
Jánosi László nehezményezi
azt is, hogy lesöpörték az asztalról egyik költségcsökkentõ

A rendõrség vizsgálódik a lõrinci városházán

javaslatát. Az ellenzéki politikus a válságra való tekintettel
azt kezdeményezte, hogy helyi
képviselõk ne vegyenek fel
tiszteletdíjat. A testületi többség
ezt elutasította, sõt Jánosi szerint külsõs tagokat választottak
be egyes bizottságokba a választásokon elbukott saját képviselõ-jelöltjeikbõl. - Emellett
spórolás helyett, tavaly decemberben 4 millió forint jutalmat
osztottak szét a hivatalon belül.
A jutalmazottak köre egyelõre
nem ismert – fûzte hozzá.
A fideszes városatya beszámolt egy másik furcsa ügyrõl

is. - Két esztendeje jogosulatlanul fizettek ki 3 millió forint
közpénzt a helyi újság szerkesztõ bizottságának, akik
szintén a saját embereik. Ebben az ügyben a felszólításomnak megfelelõen fegyelmi vizsgálatot rendelt el a jegyzõ a
pénzügyi osztály vezetõje ellen, aki egyébként a pénzügyi
bizottság elnökének a lánya –
mutatott rá Jánosi László, aki
fájlalja azt is, hogy az utóbbi 2
évben nem történt komolyabb
fejlesztés a településen.
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Fejlesztéseket
terveznek Horton

Nehézségek
Kerekharaszton

tabil pénzügyi helyzettel indul a 2009-es
évnek a falu. A költségvetés ugyan hiányos Horton, de a község mégsem kényszerül hitelfelvételre. Egészségügyi központ kialakítására pályázatot nyújtottak be, amellyel a
helybeliek egy épületben vehetnék igénybe a
háziorvosi, fogorvosi és védõnõi szolgáltatásokat. Nyertes pályázat esetén tervezik a falu központjában parkolóhelyek kialakítását, és játszótér építését. Szeretnék, ha a községben helyi televíziós csatorna mûködne, amellyel a lakókat el
tudnák látni aktuális hírekkel. Horton a közelmúltban megnyílt a falumúzeum, amellyel a régmúlt emlékeit próbálják bemutatni. A falu vezetése tudatosan készíti fel a települést arra, hogy
fogadni tudja a befektetõket, ezzel is növelve az
adóbevételeket és új munkahelyeket teremtve.

S

erekharaszt pénzügyi helyzete stabil köszönhetõen a körültekintõ gazdálkodásnak. A településen tervezik a ravatalozó átépítését, utak felújítását és a Muskátli utca vízellátásának megoldását. A polgármesteri hivatalt a
2004-ben a hatvani önkormányzat által bezárt iskola épületében alakították ki. Kerekharaszt nehéz helyzetben volt a különváláskor, mert a 2006os költségvetést Hatvanra szabták, és így meg kellett egyezniük a vagyonmegosztásról. A különválás nem ment zökkenõmentesen, mert a hatvani
önkormányzat nem volt partner a döntés végrehajtásában. A helyzetet bonyolította, hogy amikor
Kerekharaszt még Hatvanhoz tartozott, csatlakozni akart a város szennyvízhálózatához. Erre a beruházásra azonban csak a jövõben lehet számítani, amelyet saját erõbõl finanszírozhatnak meg.
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Kölcsönbõl él Nagykökényes

H

itelbõl biztosítja mûködését a nagykökényesi
önkormányzat. A kistelepülés másfél éve körjegyzõséget alakított Heréddel, mert
nem volt képes mûködtetni hivatalát. Az alacsony létszám és
a megromlott anyagi helyzet
miatt be kellett zárni a helyi általános iskolát. A tanulók egy

része a szomszédos Heréden,
mások pedig Hatvanban folytatták tanulmányaikat. A tavaly
januárban átadott orvosi rendelõt a régi könyvtár épületében
alakították ki, amely modern
felszereltségével a lakosságot
szolgálja. Az egyetlen intézmény, amely teljesen önálló a
faluban az az iskola épületébõl

kialakított közösségi ház és
könyvtár. Az iskolának korábban helyet adó Dessewffy-kúria
egykori istállóját az önkormányzat Leader pályázati program segítséggel szeretné felújítani, amely fogadhatná a faluba
érkezõ alkotótábor tagjait.

HEGYESI

Csõd közelébe
jutott Szücsi

Heréden takarékosan
gazdálkodnak

K

A

özel egy éve van új polgármestere Szücsinek, Berta Istvánnak az elmúlt tavasszal
idõközi választáson szavaztak bizalmat. Az
elõzõ vezetõ lemondással távozott a polgármesteri székbõl. A község költségvetése nem fedezi az
önkormányzat kiadásait, csak az Önhiki-s (Önhibájukon kívül hátrányos helyzetû településeknek
járó) támogatás segítségével képesek mûködni.
Tekintettel a község rossz anyagi helyzetére, a
képviselõ-testület tagjai, a polgármesterrel ellentétben, nem vesznek fel tiszteletdíját. A szennyvíz
beruházást állami támogatással képzelik el, amelynek önrésze tovább terheli a költségvetés szûkös
kereteit. A helyi általános iskola fenntartására
Rózsaszentmártonnal iskolafenntartó társulást
hoztak létre, az intézmény is gondban van, már takarítónõiket is el kell bocsátaniuk.

2009-es költségvetést hiány nélkül fogadták el Heréden, ennek elengedhetetlen feltétele a takarékos és körültekintõ gazdálkodás. Heréd Nagykökényessel és Kerekharaszttal létrehozott iskola fenntartói társulása a három
község tanulóinak a herédi intézményben történõ
elhelyezésére irányult. A nagykökényesi óvoda a
herédi óvoda tag intézményeként tudta elkerülni
bezárását. Körjegyzõség alakult Nagykökényes és
Heréd között 2007-ben, ezzel is jelentõs összeget
megtakarítva a két falu költségvetésében. A megmaradó összeg fejlesztésekre fordítható. A Leader
pályázat keretében szeretné az önkormányzat a
mûvelõdési házat felújítani, és az iskola parkjában
sétáló utat kialakítani. Új jelenség, hogy az utóbbi
idõben jelentõs mértékben megnövekedtek a
községben a vagyon elleni bûncselekmények.
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Jubileumok Petõfibányán

I

dén ünnepli függetlenségének 20. évfordulóját a település és 60 éve, hogy Petõfibánya e néven szerepel a hivatalos iratokban. A 2009-es évben több fejlesztést is terveznek, ezt segíti, hogy az önkormányzat és egyéb közintézmények mûködtetését önerõbõl
megoldja. Az önkormányzat tervezi a hivatalnak is helyt adó
mûvelõdési ház felújítását, az átalakítások pályázati pénzbõl valósulnának meg. Folytatódik az
általános iskola felújítása, amely
a homlokzat teljes cseréjét foglalja magában. Megkezdõdhet a
temetõhöz vezetõ közút rekonstrukciója és új ravatalozó
építése, illetve új parkolók ki-

alakítása a község területén.
Tervezik az esõ vízelvezetés
korszerûsítését, járdák építését
és az orvosi rendelõ nyílászáróinak cseréjét. Megkezdõdik az

idei évben a Liszt Ferenc út mögötti garázssor építése, amelyek
közül már mind gazdára talált.

HEGYESI

Eladósodik
Zagyvaszántó
A költségvetés hiánya miatt
a falu folyamatos hitelfelvételre kényszerül annak érdekében, hogy fedezni tudja
mûködési kiadásait, így a
község adóssága folyamatosan növekedni fog. A település a szennyvízhálózat kiépítésének zavartalan lebonyolításához magas összegû
hitel felvételhez folyamodik.
Sajnos a község adóbevételei nem elegendõek ahhoz,
hogy csökkenhessen a keletkezett hiány. A súlyos
pénzügyi gondok miatt
nincs pénz a község területén utak felújítására sem.
(H.Z)

Jelentõs
felújítások
Rózsaszentmárton életében
jelentõs beruházás a szennyvízhálózat kialakítása, erre
pályáznak. A falu egy része
már régóta csatornázva van,
a régi rendszert összekapcsolják az új hálózattal. A
2006-os évben megtörtént az
általános iskola nyílászáróinak cseréje és 2008 õszén
korszerû fûtésrendszert szereltek fel. Az Õszirózsa Gondozási központot 2004-ben
a régi könyvtár épületének
alakították ki, ez színvonalas
ellátást biztosít az idõseknek. A falu vezetése emiatt
elnyerte az idõsbarát önkormányzat címet. (H.Z.)

Szociális
költekezés Apcon
Miközben az állami támogatás folyamatosan csökken, a
helyi önkormányzat jelentõs
összeget kénytelen a község
szociális segélyezésére fordítani. A költségvetés kialakításánál a falu vezetése arra
törekszik, hogy ne kelljen
hitelt felvenni kiadásaik fedezésére. A szennyvízhálózat pályázati úton Hatvan
gesztorsága mellett valósulhat meg, az önrészével az
önkormányzat rendelkezik.
Az apci iskolát, óvodát és
bölcsõdét nem fenyegeti a
bezárás veszélye. (H.Z.)

Mi újság?
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Újjáéled a térség közélete
Szabó Zsolt: az embereknek szüksége van a korrekt és hiteles tájékoztatásra

Ó

riási dolog, ha valaki
a gazdasági világválság és annak hatásait
felerõsítõ
magyarországi
pénzügyi válság közepette alapítványt hív életre és lap kiadásába vág bele. Mi késztette
erre a bátor lépésre?
- Az ok egyszerû: Hatvanban
és a környék településeinek
közéletében az összefogás csírája sem tapasztalható. Az emberek legtöbbször nem az összetartozást erõsítik egymásban, hanem a széthúzást, amely
persze sok esetben anyagi gondokra vezethetõ vissza. Teljesen mindegy, hogy egy nagy
szervezetrõl beszélünk, mint az
FC Hatvan vagy egy ping-pong
egyesületet veszünk alapul, a
problémák ugyanúgy megvannak. A mi szándékunk az, hogy
vállalkozói segítségre és pályázati pénzekre támaszkodva a
Polgári Hatvanért Alapítványon
keresztül elõsegítsük Hatvan és
környéke közéletének fejlõdését. Mostanáig olyan aránytalanságok voltak a városban,
hogy míg a Hatvan Tv 6 millió
forint támogatást kapott az önkormányzattól, addig a Hatvani
Közalapítvány egész éves költségvetése 5 millió forint. Ezen
az igazságtalan helyzeten, a
megcímkézett pénzek gyakorlatán szeretnénk változtatni.
Emellett úgy láttuk, hogy Hatvanban és környékén nincs egy
olyan lap, amely a helyi közéletet teljességgel bemutatná. Sokan nem tudják, hogy mi történik körülöttük, pedig az embereknek szüksége van a korrekt
és hiteles tájékoztatásra.
- Ki irányítja a a Polgári
Hatvanért Alapítványt?
- Az alapítványt ugyan magam alapítottam, de a szervezet vezetésében nem veszek
részt, nincsen rá közvetlen befolyásom. Olyan emberek irányítják az alapítványt, mint
Balla Attila, Kovács János, akik
függetlenek, akiket Hatvanban
és környékén ismernek, és
akik megfelelõen tudnak sáfárkodni a szervezet vagyonával.
Az alapítvány elsõ számú feladata a Megyehatár címû havi-

Útjára indult a Megyehatár címû Hatvanban és környékén megjelenõ ingyenes havilap, amely a jövõben Heves 4. számú egyéni választókerületének valamennyi családjához eljut. A lapot a Polgári Hatvanért Alapítvány adja ki, amelyet Szabó Zsolt, a Fidesz
hatvani választókerületi elnöke, a város képviselõtestületének tagja alapított. A városatyát az alapítvány céljairól és a lap jövõjérõl faggattuk.
lap kiadása, de emellett egyesületeket is támogatni fog, valamint különbözõ kiadványok,
anyagok megjelenését is segíti
majd. Szeretnénk, ha a közélet
új erõre kapna, mert ami eddig
Hatvant és környékét jellemezte, az tragikus és számunkra elfogadhatatlan.
- Bevett gyakorlat, hogy egy
önkormányzat egy település
saját lapjában önmagát fényezi, és szinte kizárólag a képviselõ-testület munkáját mutatja
be. A Megyehatárra is ez lesz a
jellemzõ?
- Éppen ellenkezõleg, az
alapítványunk ebben is újat
hozhat. Arra törekszünk, hogy
szoros kapcsolatot alakítsunk
ki a Hatvanban és környékén

mûködõ egyesületekkel, cégekkel és a történelmi egyházakkal. Szeretnénk, ha azok,
akik a közéletet formálják, az
összetartozást erõsítik, mindig
megjelennének lapunkban. A
legfontosabb mégis az, hogy
az emberek, a környék lakossága folyamatosan figyelemmel kísérje, és segítse munkánkat, és ha szükségét érzik, akkor olvasói levél formájában is
eljuttathatják hozzánk gondolataikat.
- Kiknek készült a lap és mi
a Megyehatár alapvetõ filozófiája?
- A lap mindenki számára ingyenesen elérhetõ lesz, Heves
4. számú egyéni választókerületének valamennyi családjához

eljut majd. A Megyehatár szerkesztõsége mindenki számára
kiegyensúlyozott, tárgyilagos és
hiteles tájékoztatást kíván nyújtani. Arra törekszünk, hogy az
emberek a különbözõ egyesületek, egyházak és alapítványok
mûködésérõl folyamatos tájékoztatást kapjanak, de a választókerület településeinek önkormányzati munkáját is az olvasók elé kívánjuk tárni. Óriási
gondnak tartottuk eddig, hogy
a helyi és megyei sajtó nem
mindig adott hiteles képet az ellenzék, a polgári oldal szándékairól, sokszor azt emelték ki
egy-egy sajtótájékoztató vagy
közlemény anyagából, ami a
legkevésbé volt fontos. A Megyehatár ezt is ellensúlyozni
fogja, kiegyensúlyozottabbá válik a tájékoztatás. Azt reméljük,
hogy mindenki a magáénak érzi majd a lapot és választókerület valamennyi lakosa megtalálja benne a neki fontos témákat.
- A megyehatár most tizenkét oldalon jelent meg, mit lehet tudni a lap jövõbeni terveirõl?
- Azt szeretnénk, ha folyamatosan tudnánk fejlõdni, és
az idõ elõrehaladtával fel tudnánk menni tizenhat, majd késõbb húsz oldalra. Nyitottak
vagyunk a változásra, ha olyan
ötletekkel, javaslatokkal keresnek meg minket, ami álláspontunk szerint a közösség érdekeit szolgálja, akkor azokat beépítjük. Tervezzük egy rejtvényoldal elindítását, de apróhirdetéseknek és céges hirdetéseknek is teret adunk, ha
lesz rá igény. Az érdeklõdésnek megfelelõen alakítjuk a lapot, rugalmasan kezeljük ezt a
kérdést. Egy biztos, a Megyehatárt mindenképpen ingyenes lapnak õrizzük meg, ahhoz azonban, hogy fejlõdni
tudjunk, szükség van támogatók és hirdetõk segítségére. A
távoli jövõt még nem látjuk, de
a cél az, hogy a Megyehatár
megmaradjon függetlennek,
sohasem lesz az önkormányzat lapja.
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M

ióta a demokrácia kormányzati
formája uralkodó lett a világ civilizáltnak mondott felében, folyamatosan napirenden van a
kérdés: kinek mihez van joga és
kinek mi a kötelessége. Személyünkhöz fûzõdõ alapjogainkat
Alkotmányunk garantálja, kötelességeink pedig a társadalmi együttélés
során változnak, alakulnak. Ha azonban az átlag adófizetõ állampolgár figyeli a világ vagy akárcsak Magyarország
„fejlõdését” gyakorta azt tapasztalja,
hogy egyeseknek egyre inkább csak kötelességei vannak, míg mások álmukból felkeltve is fújják jogaikat.
Hatvan Strandfürdõ környéke a város
rendezettebb, igényesebb részeihez tartozik. Az ott lakók döntõ többsége becsüle-

tes adófizetõ vagy tisztességes munkában
megfáradt nyugdíjas állampolgár, akik
tudják kötelességeiket, és eleget is tesznek
azoknak maradéktalanul. Tudják azt is,
hogy a társadalom leszakadt rétegei

7

ra fûtenek és vigyáznak rájuk, illetve
tartják környezetüket tisztán. Amit viszont nem néznek el, hogy a szálló hajléktalanjai – tisztelet a kevés kivételnek alkoholra költik segélyeiket, az adófizetõk
pénzét, és a környék lakóinak,
gyermekeinek szeme láttára
italoznak közterületen, rejtegetik a boros flakonokat bokrok
aljában, majd szórják szét azokat, ha tartalmukat már magukévá tették. Sokszor - háborgatva a lakók nyugalmát - csoportokba verõdve ittasan támolyognak a járdán vagy az utakon. Az ott
élõk igazságtalannak érzik a helyzetet, s
felteszik a kérdést: az adófizetõknek miért kötelességeik vannak túlsúlyban, s a
hajléktalanoknak miért csak jogaik jutnak eszükbe? Évszázados gondolat: a
jog, kötelesség nélkül: kiváltság, míg a kötelesség, jog nélkül: szolgaság.

Jogok és kötelességek

BUDAI

Ú

jabb szöget vertek a becsületes átlag
állampolgár koporsójába. A minap
egy országos rádió csatorna egyik
mûsorában arról beszélgettek, milyen állapotban vannak a hazai büntetés-végrehajtási intézetek. A meghívott szakértõ azt
ecsetelte, hogy a honi börtönök jelenleg egészségtelenül
túlterheltek, miután átlagos
kihasználtságuk elérte a 140
százalékot. Ekkor rögtön felötlött bennem a kérdés, vajon
elég elrettentõ erõvel bírnak-e a börtönök,
ha ennyi ember „kívánkozik” oda? Persze
sokan vannak, akik azt állítják, hogy a
büntetés-végrehajtási intézetek nem arra
szolgálnak, hogy elrettentsenek, hanem arra, hogy megneveljék azt, aki letért a helyes
útról. A helyzetjelentés arról is szólt, hogy
„szegény” elítéltek alig férnek el a kondicionáló teremben, többen állítják: a rabok többet érdemelnek. Ez volt az a pillanat, amikor elõször szökött fel az egyébként rendre
alacsony vérnyomásom. Akkor, amikor,
pénz hiányában kistelepülési iskolák sora
zárja be kapuját, akkor, amikor falvak százaiban a jobb sorsra érdemes gyermekek
néhány négyzetméteres lukakban tornásznak, szép számmal akadnak, akik a bûnözõk egészségért és boldogságáért aggódnak.
Persze a kondicionáló terem nem az egyetlen dolog, ami a nagyokosok szerint jár az
elítélteknek. Jár a televízió is. S még a törvénysértõ, ártatlan emberek életét megkeserítõ rabok a „nekik járó” híradástechnikai
eszközök szolgáltatásait élvezik, addig a falakon kívül milliók kénytelenek beérni a rádióval, vagy esetleg még azzal sem. Persze
a hab a tortán, hogy jár a raboknak a testi

iránt felelõsséggel tartoznak, és bár nem
mosolyogva, de elfogadják, hogy az õ
adóforintjaikból segítség azokat, akik
bajba jutottak. Tudomásul vették azt is,
hogy az önkormányzat közremûködésével hajléktalan szállót nyissanak a Teleki
út végén azoknak, akik önhibájukon kívül, vagy rosszabb esetben saját hibájukból fedél nélkül maradtak. Szemet hunynak a fölött is, hogy a szálló lakóinak
nincs munkájuk, az adófizetõk kontójá-

kapcsolat is, akadnak, akik a börtönökben
légyottokat tarthatnak a szeretteikkel. Csak
azért, hogy nehogy sérüljön az elítéltek lelkivilága.
Itt tartunk, s a végkonklúzió egyesek
szerint az, hogy bõvíteni kellene a börtönöket. S ami érdekes, hogy a számításaik szerint a bõvítés egy fõre vetítve 10-15 millió

zenek. S vannak, akik tényleg oda vágynak. Annak idején egyes rabok arról nyilatkoztak, hogy õsszel azért követnek el apróbb bûncselekményeket, hogy odabenn
húzzák ki a telet. Mindezt az adófizetõk
pénzébõl, a becsületes, törvénytisztelõ polgárok forintjaiból finanszírozzák. Megfizettetik velünk azoknak az ellátását, akik
a mi kárunkra elkövetett
bûncselekmény miatt kerültek be a börtön falai közé. S
nem apró pénzrõl van szó.
Egy korábbi kimutatás
szerint, egy rab éves tartási
költsége meghaladja a 800 ezer forintot.
Csak halkan jegyzem meg, hogy nem értem, mi kerül a száraz kenyéren és a vízen
ennyibe. Az én emlékeimben ugyanis
olyan börtönök képe él, ahol a rabok dohos
cellákban, fapriccsen tengetik mindennapjaikat, s kõfejtõkben dolgozzák le azt a
pénzt, amit az állam rájuk kénytelen költeni. Itt persze nem azokra gondolok, akik ellopnak egy csokit a boltban, vagy tilosban
parkolnak, hanem azokra akik nyilvánvalóan valós veszélyt jelentenek a társadalom
anyagi javaira vagy az emberek fizikai épségére. Fõleg akkor emésztem meg nehezen
az éves szinten 800 ezer forintot, amikor
tudom, hogy egyes kórházakban egy beteg
élelmezésére a fent említett összeg tizede,
napi 2-300 forint jut. Egyszóval, véleményem szerint a normális élethez elsõsorban
azoknak van joga, akik a társadalom
hasznos polgárai, akik betartják a törvényeket, és amíg közülük egy is nélkülöz idekinn, addig odabenn húzza meg magát
minden rab, és húzza meg magát az is, aki
értük fennhangon aggódik. Mi lenne, ha
egyszer végre már valaki a normális, becsületes, hétköznapi emberért is aggódna?

Kifordult magából a világ

forintba kerülne. Kíváncsi vagyok, hogy ez
a horribilis összeg hogy jött ki, mert ez azt
jelentené, hogy négy fõre már 40-60 millió
forint esne. A hétköznapi életben pedig
családok milliói élnek olyan ingatlanokban, amelyek ennek az összegnek csak a
töredékét érik. Persze a legnagyobb baj az,
hogy ez az a személet, amely még soha
nem vezetett eredményre. Bizonyos betegségre ugyanis nem fájdalomcsillapítót kell
adni, hanem elsõsorban gyulladáscsökkentõt. Nem a börtönök bõvítésén kellene
morfondírozni, hanem azon, hogy hogyan lehetne elvenni attól a bûnözõk kedvét, hogy a intézmények falai közé igyekez-
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Egy sikeres egyesület Hatvanban
Kiemelkedõ tehetségek, sikerek és jó eredmények jellemzik az immár négy éves Lator Úszó és Vízisport
Egyesületet. Horváth Szilárd elnök szerint, aki maga is
úszó volt, az eredmények azt mutatják, hogy az ifjú tehetségek közül bárki bármikor beérhet. Az egyesület,
az alapítás óta, egy szakosztállyal kibõvült, és külföldi
csapatokkal is felvette a kapcsolatot.

M

ikor alakult meg a Lator Úszó és Vízisport
Egyesületet és kinek
az ötlete volt?
- Az egyesületet 2005 decemberben barátaim segítségével alapíttuk meg, én vagyok a szervezet elnöke is.
Többszörös Magyar- és Ifjúsági
Európa-bajnok, valamint országos csúcstartó úszóként
fontosnak tartottam, hogy itt is
mûködjön ilyen egyesület. Az
úszásban 14 évet töltöttem el
Szécsi Tamás tanítványaiként,
Hargitay, Verasztó és Vladár
mellett, ezután következett az
öttusa, ahol öt évet sportoltam
Fábián, Martinek, Mizsér csapatában.
- Kik lehetnek tagok és hány
éves kortól lehet jelentkezni?
- Tulajdonképpen bárki tagja lehet az egyesületnek. Az a
célunk, hogy minél több gyermeket meg tudjunk nyerni az
úszásnak. Gyermekekkel és
serdülõ korú fiatalokkal foglalkozunk, ez azt jelenti, hogy 516 éves lányok és fiúk járnak
hozzánk. Emellett azt is el szeretnénk érni, hogy aki versenyszerûen akar úszni, azt minél
hamarabb eredményessé tudjuk tenni, ez motiválja a gyerekeket és az edzõket is. Jelen
pillanatban úszásoktatással is
foglalkozunk, itt négy és fél
éves kortól kezdik a tanítást a
szakedzõk. Két kitûnõ szakemberrel dogozunk együtt: sikerült erre a feladatra megnyerni
Gyurta Dani másodedzõjét,
Garádi Gézát valamint Besze
Gábort. Az egyesületben profi
szintû szakedzõk dolgoznak.
- Milyen bevételei vannak
az egyesületnek?
- Bevételeink elsõsorban a
befizetett havi tagdíjakból származnak. Ezen kívül próbálkozunk pályázatok útján is pénzt
szerezni, ez többé-kevésbé sikeres. A tagdíj magában fog-

lalja az uszoda használati díját,
a bérleti díjat és az oktatás költségét. A versenyzõk nevezési
díját az egyesület fizeti be a
szerzõdött egyesületi sportolóinak. Ha az egyesület által
szervezett versenyekre nem ta-

találhatnak azok a gyermekek,
akik az uszással szeretnének
foglalkozni. Hétfõn, szerdán és
pénteken tartunk edzéseket az
úszóknak, ezután kapnak teret
a vízilabdázóink. Azért hoztuk
létre a szakosztályt, hogy ha a
fiatalok kiöregednek az úszásból, akkor tudjunk nekik más
lehetõséget kínálni az egyesületen belül. Nekik már csak a
vízilabda technikai részét kell
elsajátítaniuk.
- A vízilabdázók között
vannak idõsebbek is?

Horváth Szilárd, a Lator Úszó és Vízisport Egyesület elnöke

lálunk támogatókat, akkor ezt
is a befolyt összegbõl finanszírozzuk. Ezen felül azokat az
eszközöket, amelyekre szüksége van a gyerekeknek, szintén
ebbõl az összegbõl gazdálkodjuk ki.
- Hogyan kerültek Aszódra?
- Felkértek minket, hogy ott
is tartsunk edzéseket. Azért
vállaltam el, mert hiszek abban, hogy mindenhol vannak
tehetséges gyerekek. Úgy gondoltuk, hogy így a Pest megyei
város vonzáskörzetébõl is ránk

- Most még nincsenek, az
egyesületen belül is inkább 1516 évesek vannak, két-három
év alatt azonban bármi történhet. Bízom benne, hogy bárki
bármikor kitörhet innen és addig semmiképpen nem szeretném elengedni õket. Az elsõdleges szempont számomra az
úszás, ezért nem tanácsolom a
folyamatos munka és eredmények mellett az átjelentkezést a
vízilabda szakosztályba azoknak, akik az úszásban eredményesen szerepelnek.

- Milyen eredményeket értek
el, és mik a jövõbeni terveik?
- Eredményekben mindent el
szeretnénk érni természetesen,
ezért dolgozunk. De eredmények hiányában is azt mondom,
hogy mindenképpen nagyon jó
dolog az, hogy egy ilyen tömegsportolási lehetõséget sikerült
biztosítani a gyerekek számára.
A két helyszínen mintegy 100
fõs csapat közösen sportol. A
gyerekeket igyekszünk menedzselni, folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot a Magyar Úszó Szövetséggel. Külföldi csapatokkal
való kapcsolat felvételt is bõvíteni szeretnénk, Ausztria, Románia, Csehország és Szlovákia felé szeretnénk nyitni.
-Vannak-e kiemelkedõ tehetségek az egyesületben?
- Kétszeres FED országos
bajnoka van az egyesületnek
Krizsán Péter személyében.
Említést érdemel még Borsodi
Kinga, aki rendkívül tehetséges
és kiváló mellúszó, valamint
Hajdú Róza, Vörös Blanka, Balogh Blanka, Gyárfás Bence és
Juhász Gergõ. Lehetne itt még
sorolni a neveket, nagyon sok
tehetséges tagja van az egyesületnek. Én bízom bennük, hiszen munkájukat nagy intenzitással és odaadással végzik.
- Élvezik a gyermekek az
úszást, szívesen jönnek ide?
- Nagyon jó csapat alakult
ki. A gyermekek tudják, hogy
az iskolai teendõk elvégzése
után hétfõn, szerdán és pénteken itt egy nagyon jó közösség
várja õket. Úszótáborokba is
járunk, ott vesszük észre igazán, hogy mekkora az összetartás. A nagyobbak a kicsik
kezét fogják és szerintem ennél több nem kell egy vezetõ
számára. Az idei évben terveink között szerepel több közös
kirándulás szervezése, kulturális rendezvények látogatása,
ezekkel is az a célunk, hogy
tovább erõsítsük a közösség
összetartozását. A szülõi munkaközösséget külön kiemelném, mert nagyon sok mindenben segítik a munkámat,
köszönettel tartozom nekik.

MUNKATÁRSUNKTÓL
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Civilek védik a szõlõhegyi kerteket

H

atszáz szõlõhegyi kiskert ingatlanjainak, vagyontárgyainak, megóvása érdekében civil szervezet
alakult Hatvanban. A Hatvani Hegyõrség
Civil Egyesület múlt év május 1-jén jött létre, azóta már több mint 60 tagot tudhatnak
maguk között. Céljuk, hogy lakóhelyüket
megvédjék az illetéktelen betolakodókkal
szemben, illetve, hogy a Szõlõhegyen a
természetes és épített környezetet megóvják, az illegális szemétlerakást megakadályozzák és megszüntessék. A társadalmi
szervezet tagjai maguk oldanak meg mindent, amit a civil támogatók által nyújtott
segítségbõl és a tagdíjból finanszíroznak.
Saját gépkocsijukkal a maguk költségén
négy és hat fõs csoportokban járõröznek a
területen. Heti 3-4 alkalommal járnak ki a
hegyre, így biztosítva a közbiztonság javítását. Kismihók Tamás, az egyesület alelnöke elmondta, az egyesület megalakulása
elõtt ötven-hatvan falopás és a házfeltörés
történt. Az egyesület létrejötte óta – a rendszeres járõrözésnek köszönhetõen - idén a
jellemzõ bûncselekmények száma tizenkettõre csökkent. Az egyesület tagjai között több autószerelõ is van, így a gépjármûvekkel kapcsolatban felmerülõ esetleges mûszaki problémákat könnyebben

meg tudják oldani. A rendõrség munkáját
térképekkel és a területek megnevezésével
segítik, így egyszerûbb az illetéktelen behatolók kézre kerítése.
Helyszíni riportunk alkalmával az egyesület elnöke, Juhász Ferenc végig vezetett
minket a területen. Elmondása szerint egyre több ingatlan tulajdonosa tér vissza,
vagy többet jár ki a telekre, mióta megoldódni látszik a problémájuk. A Hegyõrség
vezetõje a tradicionális hagyományokat
követi, mivel édesapja és nagyapja is itt
gazdálkodott. Õ maga is gyümölcsöt termel, amivel nemcsak a családját látja el, hanem mint õstermelõ az áruk egy részét piacon értékesíti. Büszkén mutatja a cseresznyefát, amit születésekor édesapja ültetett,
illetve a házikót, amit annak idején még
nagyapja épített. Jövõbeni céljaikkal kapcsolatban elmondta, az egyesület következõ lépésként, azt szeretné elérni, hogy az
utak tavaly megkezdett építését tovább
tudják folytatni, hogy az idõjárási körülményektõl függetlenül mindig meg tudják közelíteni telkeiket. Az ehhez szükséges felajánlásokat, támogatásokat továbbra is szívesen fogadják a helyi vállalkozóktól.
Juhász Ferenc is a Szõlõhegyen gazdálkodik

NAGY MÁRIA

Egymást követik a sikerek
Musicalclub 60 gyermekei sorra halmozzák az elsõ helyezéseket a versenyeken

K

özel három éve sikeresen mûködik Hatvanban
a Musicalclub 60 csapata. Szerkesztõségünk egy próbán látogatta meg az amatõr
mûvészeti csoportot, akik szívesen fogadtak bennünket. Ottlétünkkor több darab részletét játszottak el, és jeleneteket mutattak be nekünk. Az értéket közvetítõ és tartalmas szórakozást
nyújtó Musicalclub 60 tevékenysége és célja közé tartozik,
hogy olyan szabadidõ tevékenységet nyújtson, ahol idejüket hasznosan tölthetik el a gyerekek, és ahol a kreativitás fõ
szerepet kap.
Birkás Ildikó, a Musicalclub
60 vezetõje elmondta, hogy a
város és a környékbeli gyermekek mûvelõdését szeretnék segíteni. Ildikó, pedagógus és
énektanár végzettségébõl adódóan, a zenét részesítette elõnyben, ezért egy musicalclub meg-

alapításában gondolkozott. A
zenés mûfajt azért találta megvalósíthatónak, mert a musicalben
benne van a tánc, a zene és a
próza. Azok a gyermekek, akik
valamelyik részét nem szeretik a
mûfajnak, szintén megtalálhatják benne a maguk számára tetszetõs formát. A vezetõ felhívására sok gyermek jelentkezett, a
lemorzsolódások után jelenleg
25 fõ a tagok száma. A csapat
évente több fellépésen vesz
részt, számtalan díjat nyertek
már, amely a csoport tevékenységét további sikerek elérésére
buzdítja.
Az eredmények ellenére a
klub élete bizony nehézségekbe
ütközik. Az egyre növekvõ fellépések száma, az utazás biztosítása növeli a pénzügyi kiadásokat.
A támogatások mellett sok mindent maguk között kell megoldani, például egy anyuka maga
varrta a jelmezeket, hogy a gye-

rekek eljussanak a fellépésekre.
A Musicalclub 60 csapatának lehetõsége nyílt arra is, hogy külföldön lépjen fel, Bulgáriában és
Görögországban, ahol már Magyarországot képviselnék a fiatalok. Egy nemzetközi versenyen való fellépés komolyabb
támogatást igényel, a szülõknek
ez nagy terhet jelent, ennek fedezete legkisebb számítások
szerint is harminc ezer forint/fõ.
Az elmúlt év sikereirõl szóló
visszajelzések biztató jövõképet

festenek a vezetõ és csapata számára. Birkás Ildikó és segítõi
úgy érzik, a jövõ céljaként azt
szeretnék elérni, hogy továbbra
is tartalmas programokat, rendezvényeket biztosítsanak a fiatalok mûvelõdésére és szabadidejük hasznos eltöltésére. Minden új kezdeményezésre, igényre nyitottak, szívesen fogadják a
gyerekek és a szülõk kérdéseit,
ötleteit, javaslatait.

NAGY MÁRIA

2008. március 22. Országos Ki-Mit-Tud verseny Jászdózsa Abszolút elsõ helyezés
2008. május 10. Veszprémi Játékok „A” kategóriás Nemzetközi
Gyermekfesztivál Országos döntõje BRONZ minõsítés
2008. május 25. Cserszegtomaji Országos Mesefesztivál, 1. helyezés
2008. október 2-6
6. X. Veszprémi Játékok „A” kategóriás Nemzetközi Gyermekmûvészeti Fesztivál döntõje, II. helyezés, Különdíj:
Fesztivál Nagydíj
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Elképesztõ veszprémi vérfürdõ
Egy brutális támadásban hetekkel ezelõtt életét vesztette helyben Marian Cozma, az MKB Veszprém román
származású beállósa, a csapat két másik játékosa pedig
súlyosan megsérült. A tragédia hatvani vonatkozása,
hogy Mezei Richárd 4 évig (1997 és 2001 között) a királynék városában játszott.

E

gy veszprémi szórakozóhelyen február 8-án hajnalban megkéselték Marian Cozmát, az MKB Veszprém
kézilabdacsapatának román
származású játékosát, aki a kórházba szállítást követõen meghalt. Megsérült a csapat irányítója és kapusa is. Zsarko Sesumot,
a csapat szerb válogatott irányítóját, valamint Ivan Pesicet, a
csapat horvát válogatott kapusát
mentõk vitték el a tragédia helyszínérõl, mindkét játékost a
veszprémi Csolnoky Ferenc
kórházban ápolták. Sesum súlyos fej- és szemsérüléseket

szenvedett, ezért meg kellett
mûteni, Pesicnek eltávolították
az egyik veséjét. A támadók elõzõleg inzultálták a szórakozóhely egyik nõi munkatársát, a
sportolók az õ védelmében léptek fel, így Cozmának tulajdonképpen ezért kellett meghalnia.
A bûncselekmény egyes részleteit kamerák is rögzítették, ami
segítette a körülbelül harmincfõs, fõként a Fejér megyei
Enyingbõl származó és a környéket egy ideje rettegésben
tartó társaság azonosítását.
A vérfürdõ további fejleményeinek bemutatása ennek az

írásnak nem célja, a napi sajtó
az elmúlt hetekben már amúgy
is minden apró részletet a nyilvánosság elé tárt. Egy körülményre azonban érdemes felhívni a figyelmet, Hatvanban és
környéken bizonyára többeknek átfutott az agyán, hogy mi
van ha ez a szörnyû tragédia néhány évvel korábban történik.
Mezei Richárd aktív kézilabda pályafutásának nagy részét a
Pick-Szegednél töltötte, de 4
évet játszott Veszprémben, a királynék városában is. A csupaszív beállós 1990-ben 19 évesen igazolt a Tisza-partjára, ahol
elsõ alkalommal hét évet játszott. Egyszeres bajnokként és
kupagyõztesként igazolt 1997ben Veszprémbe, ahol 4 idényt
húzott le. 2001-ben azonban
nem tudott ellenállni a PickSzeged hívásának, így visszatért

korábbi sikerei helyszínére,
ahol még egy-egy bajnoki és
kupa aranyérmet szerzett. Ricsi
aktív sportpályafutását 2007ben fejezte be Szegeden. A kérdés persze adott: mi van ha ez a
szörnyû tragédia 10 évvel ezelõtt történik, mi van ha Mezei
Ricsi is ott mulatott volna a
veszprémi csapattal a tragédia
helyszínén? Szerencsére azonban 2009-et írunk és az egykori
klasszis – hála Istennek - jó
egészségnek örvend. Csak a
rend kedvéért írjuk le, Mezei Richárd 1970-ben, az 1956-os forradalom 14. évfordulóján született Hatvanban, általános iskolai
éveit az 5. számú Általános Iskolában töltötte.
Ezúton is jó egészséget kívánunk Ricsinek!

BUDAI TAMÁS

Lejtõn az oktatás
Egyre rosszabb lett az elmúlt években Magyarországon az oktatás helyzete, mert az iskolák bezárása és az oktatásra fordított
támogatás
folyamatos
csökkentése nagyon nehéz helyzetbe hozta a tanárokat és a diákokat is.

A

médiában folyamatosan
közzé teszik, hogy Magyarország népessége
egyre jobban csökken. Ez nem
is változhat addig, amíg a gyermekvállalási kedv nem növekszik. A rendszerváltás után,
1990 és 2006 között, az általános iskolában tanulók létszáma
harminc százalékkal, a pedagógusok száma csaknem tizennégy százalékkal, az iskolák,
óvodák száma pedig négy százalékkal csökkent. Magyarország lakosságának mintegy
negyven százaléka funkcionális analfabéta. Ez azt jelenti,
hogy tud olvasni, de nem képes értelmezni a szöveget, nem
tudja visszamondani a lényeget. Ez a rosszul mûködõ oktatási rendszernek köszönhetõ,
amely a diákokat túlterheli, és

nem fektet kellõ hangsúlyt az
eltérõ oktatási módszert igénylõ tanulók fejlesztésére.
Egyre több híradásban hallani arról, hogy diákok tanárokat bántalmaztak a tanórák
alatt vagy azokon kívül. A fegyelmezési módszerek sokszor
nem vezetnek eredményre, a
tanulók nem tisztelik tanáraikat. Az egyik legnagyobb
probléma, hogy a jelenlegi
MSZP-s kormány egyszerû
pénzügyi kérdésként kezeli a
kistelepülési iskolák fenntarthatóságát. Mindenki számára
egyértelmû, hogy azok a falvak, amelyekben bezárják az
iskolát, megszûnik az egészségügyi ellátás, az emberek tömegközlekedését a ritkított
buszjáratok és a megszûntetett
vasútvonalak nehezítik, életképtelenné válik.
Térségünkben az iskola bezárásokra példa Kerekharaszt
és Nagykökényes, ahonnan a
szülõk a szomszédos Heréd általános iskolájába vagy Hatvanba kénytelenek járatni
gyermekeiket. Az intézmények
megszûntetése vagy más tanintézményekbe való beolvasztá-

Sorra zárnak be a környék iskolái

sa az indoklások szerint gazdasági megfontolásból szükséges. Sajnos Hatvan vonzáskörzetében több általános iskolát
és óvodát is bezárhatnak, ha az
önkormányzatok nem lépnek
fel kellõ körültekintéssel és
megfontolt gazdálkodással az
e féle hatások ellen.
A tanári pálya hazánkban
egyre népszerûtlenebbé válik.
Ennek egyik fõ oka az, hogy az
elmúlt években 10 ezer pedagógust bocsátottak el, és havi
keresetük felét sem éri el az
úniós átlagnak. A kötelezõ óraszám növelésével és a konvergencia programmal az elbocsátottak száma több mint ezer fõ-

vel növekedhet. Azon tanárok
helyzete, akik a kistelepülési
iskolák bezárása miatt elveszítik munkahelyeiket, lehetetlenné válik. Többen jelentkeznek szakmai átképzésekre,
amelyek talán új lehetõségeket
nyitnak meg elõttük a munkaerõ piacon. Természetesen
ígéretek születtek az oktatás
fejlesztésére, de ezekbõl semmi sem érzékelhetõ. Szó esett
80 sõt 100 milliárd forintos segítségnyújtásról az oktatás számára, de ezek csak számadatok maradtak, mert a változás
még várat magára.
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Keresztény baba-mama klub
„Ahol a gyermek van,
ott aranykor van.
A gyermek attól lesz jó,
hogy boldog”
(OSCAR WILDE)

A

Keresztény baba-mama
klub közösség 2008 januárjában alakult meg
Koza József prépost-plébános
jóváhagyásával. A Keresztény
hiten alapuló klub, saját hitbéli
tapasztalataikat osztják meg,
de vitákba nem sodorják egymást és önmagunkat! Tevékenysége közé tartozik, hogy
az anyukák egymás között
megbeszéljék a gyermeknevelési szokásaikat, ezzel is segítve a családi életüket. Horváth
Gáborné a baba-mama klub
koordinátora elmondta, hogy a
közösségi találkozók alkalmával családokért imádkoznak.
Ezen a napokon a szülõk különbözõ témákkal készülnek,
amit közösen alakítanak ki.
A koordinátor feladatai közé tartozik, hogy a felhozott témánál tartja a csoportot és Õ
maga is felkészül egy adott témával. Horváth Gáborné a találkozó menetével kapcsolatban kifejtette, hogy gyermekdalokkal kezdenek, a szülõk
pedig a felhozott témáról beszélgetnek, amíg a gyerekek
játszanak. Gyermeknevelési

FÕBB TÉMÁK A KERESZTÉNY BABA-M
MAMA KLUBBAN
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hogyan tudjuk hitünket megélni a hétköznapokban?
Elegendõ idõt tudunk-e tölteni gyermekeinkkel?
Mi okoz lelkiismeret-furdalást anyai szerepünkben?
Hogyan oldjuk meg, ha problémás helyzetbe kerülünk (dackorszak, gyermekvállalás, gyermek-gyermek között kialakuló konfliktus...)
Milyen személyiségû gyermekünk?
Mitõl lesz a gyermek fegyelmezett?
Mi legyen gyermeknevelésünk célja?
A gyermekeink munkára szoktatása
Szobatisztaságra szoktatás lehetõségei
Miért és mikor sír a gyermekem?
Önmagunk lelki karbantartása
Mi jellemzi az elkényeztetett gyermeket?

szakkönyveket
cserélnek,
újonnan megjelent játékos,
mesés könyveket ajánlanak
egymásnak. Közös programokat szerveznek a szülõk, tagok
számára, így erõsítve saját maguk és a közösség hitvallását.
Fontosnak tartják, hogy egymást és a keresztény családokat segítsék, babaruhák cserélésével és játékok továbbadásával is. Lehetõség van arra,
hogy igény szerint a szülést
követõ elsõ idõszakban az
anyukák gyermekfelügyeletet
kérjenek a hívõ nagymamáktól. Arra törekszenek, hogy alkalmat biztosítsanak a gyermekeknek a közösségi szabályok

gyakorlására, együttérzésére
és egymás elfogadására.
Különösen fontos az összetartozás érzésének ápolása az
együtt töltött alkalmak során,
fõleg, amikor még keresztény
körökben is egyre többször
hallani a családok széthullásáról! A találkozók helyszínének
kiválasztása sem véletlen, mert
szeretnék felfedeztetni egymással a könyv értékét, használatát, hasznosságát a gyer-

mekek életkorának megfelelõen. A Gyermekkönyvtár vezetõjétõl, Kassáné Maricától, tájékozódnak a legújabban megjelenõ értékes, a gyermek világához közeli szemléletû könyvekrõl, amit jó szívvel tud ajánlani mindenkinek. A közösség
fõbb témái, amelyeket érintenek a család összetartásáról,
gyermek nevelésérõl szólnak
és a szülõk, családok segítése a
nevelési problémákban. Az
anyukák, és mamák folyamatosan segítik a találkozások
változatosságát (imádságok
keresése, téma felvetés, gyermekdalok bõvítése). A babamama klubban folyamatosan
várják az olyan szülõket és családokat, akik keresztény szellemben nevelik gyermeküket
és szeretnének egymástól tanulni illetve saját tapasztalatukat átadni.
Találkozásaink helye és ideje: Hatvan Városi Mûvelõdési
Központ és Könyvtár Gyermekkönyvtára, minden hónap
2. és 4. hétfõjén 10-12 óráig.

NAGY MÁRIA

„Hisszük, hogy a gyermeki tiszta szó, énekhang minden más
imánál hatékonyabb és a mi lelki felemelkedésünket is jól szolgálja, ha énekelni halljuk gyermekeinket!”

Hamvazószerda: elkezdõdött a nagyböjt

A

z idén, 2009. február
25-re esik hamvazószerda és ezzel elkezdõdik a húsvétra való felkészülés, a böjti idõszak. A szent
negyven nap a keresztények
számára bûnbánati idõszak,
amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre
és kiengesztelõdésre, hogy
méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére. Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt?
A Szentírásban számos esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz. Jézus Krisztus
nyilvános mûködésének meg-

kezdése elõtt negyven napot
töltött a pusztában. Negyven
napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negy-

ven napig tartózkodott a Sínai
hegyen és Jónás próféta negyven napos böjtöt hirdetett
Ninivében. A böjt vallásos gyakorlata a bûnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés kifejezõdését szolgálja, jelzi az embernek Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását.
Nagyböjtben a keresztények
különös figyelmet fordítanak a
szegények megsegítésére is.
Hamvazószerda az õskeresztény hagyományból merít: a hívõk a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma
is õrzik ennek emlékét: az elõzõ évben megszentelt és elége-

tett barka hamujából a pap
hamvazószerdán (és nagyböjt
elsõ vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél,
ember, hogy por vagy és porrá
leszel!”. A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a
nagyböjt kezdetét az elsõ vasárnap elõtti szerdára tették,
így hamvazószerdától húsvét
vasárnapig nem negyven, hanem negyvenhat nap telik el,
ugyanis a közbe esõ hat vasárnap nem böjti nap.
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Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány
Megalakult Hatvanban
a Polgári Hatvanért
Közhasznú Alapítvány,
amelynek célja: a város
és körzete kulturális életének bemutatása, helyi
érdekeltségû kulturális
és mûvészeti kiadványok megjelenésének, terjesztésének elõsegítése.

A szervezet díjat kíván
alapítani, amelyet azon
személyek részére adományoz, akik a városi
és települési környezetvédelem területén kiemelkedõ érdemeket
szereznek. Az alapítvány a jövõben ösztöndíjjal segíti a tehetséges

Balla Attila

és rászoruló gyermekeket, valamint felkarol
minden olyan kezdeményezést, tevékenységet, amely jótékony hatást gyakorol Hatvan fejlõdésére, növeli a város
népszerûségét, látogatottságát, és fellendíti
idegenforgalmát.
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