Indul az Őszi fesztivál Hatvanban
Tuesday, 17 September 2013 09:45

Ingyenes Tankcsapda koncert, diákpolgármester választás, Miss Alpok Adria szépségverseny,
Sörfesztivál, WildCat Night, Harcosok Éjszakája - többek közt ezekkel a programokkal várják az
érdeklődőket az idei Őszi fesztiválon Hatvanban.

Idén sem az unalomról és a szürke mindennapokról fog szólni az ősz Hatvanban. Hiába az
iskolakezdéssel járó lehangoltság és az időjárás okozta szomorúbb lelkiállapot: az Őszi
fesztivál garantáltan megkönnyítik a nyárról való átállást.

Az új tanév új izgalmait már csak egy erős kampány teheti még színesebbé: másodjára
választanak a hatvani diákok maguknak, egy, közös diákpolgármestert. Többféle feladattal,
kulturális és sport vetélkedőkkel feszülnek egymásnak az oktatási intézmények, hogy mindent
megtegyenek saját jelöltjük sikereiért, hisz nem csak egy-egy emberről, hanem egy közösségről
szól a Diákpolgármester Választás. Az esemény pedig szeptember 21-én, a Határtalan Zenei
Fesztiválon csúcsosodik ki. Ez a rendezvény már harmadik éve hozza el Hatvan
testvérvárosainak fellépőit hazánkba. Idén Hollandiából, Finnországból, Erdélyből és
Törökországból is érkeznek együttesek, hogy nem csak zenéjüket, kultúrájukat is
népszerűsítsék. A napot pedig Magyarország legnépszerűbb rockegyüttese, a több mint húsz
éves múlttal rendelkező Tankcsapda élő koncertje zárja.

Környezetünk védelme érdekében mi is sokat tehetünk. Ilyen például, hogy szeptember 22-én
az Autómentes napon tömegközlekedéssel, gyalog vagy éppen kerékpárral indulunk munkába,
iskolába vagy a sarki boltba. Ehhez kapcsolódón pedig több biciklis programmal is készülnek a
városban.

Szeptember 27-én 20. alkalommal rendezik meg Hatvanban a Heves Megyei Diák Duatlon
Döntőjét. A rendezvényre számos Heves megyei iskola delegálja diákjait, emellett ez a város
egyik legjelentősebb tömegsport rendezvénye, amelyen több száz hatvani induló el minden
évben.

Ha október, akkor Sörfesztivál! A Kossuth téren felállított fűtött sátorban egyedi ízvilágú sörök,
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sült csülök, perecek várják az érdeklődőket. Magyarország egyetlen rockabilly fesztiválját, a
WildCat Night-ot is itt tartják meg, ahol több mint féltucatnyi fellépő alapozza meg a hangulatot.

A nyári Strand Szépe Választás után ismét egy szépségversenynek ad otthont a település:
október 19-én, a Miss Alpok Adria döntőjén kiderül, ki a megye szépe.

Emellett számtalan kulturális programmal: a III. Hatvani Művésztelep, Nemzetközi Gyermekrajz
kiállítással, Kakóbárral, kézműves és kreatív foglalkozásokkal, népmesei programokkal várják
az érdeklődőket. Folytatódik a Közéleti Szalon olyan vendégekkel, mint például a Demokrata
főszerkesztője, Bencsik András, lesz szüreti felvonulás, borkurzus, és a városi
megemlékezések, a hőseink előtti tisztelgéseknek is méltó programokat szentelnek. További
részletek a www.oszifesztival.hatvan.hu oldalon olvashatók.

2013. szeptember 17.

Forrás: www.hatvanonline.hu
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