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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Elkészült az újhatvani
temető kerítése

Teljesen megújult az újhatvani temető kerítése: a korábbi
téglasor helyett egy új, 64 méter hosszú, beton elemekből
álló kerítést építettek. A tervek szerint bővítik az urnafalak
férőhelyét is a közeljövőben.

E

gy közösség, egy város életében kiemelten
fontos szerepet tölt be a
temető. Éppen ezért nem elhanyagolható az, hogy az a terület
rendezett legyen, ahol szeretteinkre tudunk méltóképpen emlékezni. Korábban az újhatvani

temető kerítése nagyon rossz
állapotban volt, több helyen
meg is rongálódott, ezért szükségessé vált ennek cseréje. Most
ezt végezte el a város vezetése,
és egy 64 méter hosszú és 1,75
méter magas betonelemes kerítést emeltek fel.

– Hosszú évekig nem az
önkormányzaté volt a temetők tulajdonjoga, s mikor ezt
sikerült rendezni, azonnal
nekiláttunk a munkának és
különösen nagy figyelmet
fordítottunk rájuk, hogy méltó körülményeket alakítsunk
ki. A korábbi örökség része
volt ez a régi kerítést, amit
most sikerült lecserélünk.
Ugyanakkor nem állunk meg,
folyamatosan tervezzük a be-

ruházásokat és a fejlesztéseket
a temetői szolgáltatások terén
– mondta el Horváth Richárd
polgármester.
Ez a jelenlegi beruházás
most 2,3 millió forintba került. A közeljövőben pedig
az urnás temetés lehetőségeit
szeretnék itt bővíteni. Emellett az óhatvani temetőhöz
vásároltak még területet, így
ott is bővítenek.
SzP
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Sokan élnek a Hatvan Kártya
online igénylésének lehetőségével

Nagy népszerűségnek örvend a Hatvan Kártya, sokan élnek az online igénylés
lehetőségével. Február elejétől már regisztrálhatnak
a hatvankartya.hu-n azok,
akik szeretnének maguknak
kedvezménykártyát. Az önkormányzat ügyfélszolgálatán mindenkinek segítenek,
aki elakadt a regisztráció
során.

F

ebruár elsejétől több
változás is életbe lépett a Hatvan Kártyával kapcsolatban. Ugyanis már elektronikus módon
is igényelhetővé, valamint
megújíthatóvá vált, emellett
a plasztikkártya is megújult
külsejében. Továbbá már virtuálisan is használható, így az
új megoldás nem csak praktikus, de környezettudatos
is. Az új Hatvan Kártya az
eddig tapasztalatok alapján

nagy népszerűségnek örvend.
– Az összes igénylés kétharmada online történik, a virtuális felhasználásnál pedig
az igénylők egyharmada kéri

Idén is rendkívül
változékony
gabonapiac várható

Az elmúlt másfél évben történelmi mértékű változások jellemezték a gabonafélék árának alakulását, és 2022-ben is rendkívül változékony piac várható. Az árakat számtalan tényező
befolyásolja, jelenleg az első helyen egyértelműen a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések szerepelnek. Ezt
követi a beruházási és fogyasztói magatartás, az energia-és
nyersanyagpiaci kereslet és kínálat helyzete.

A

tél a mélynyugalom
időszaka a növények
életében, az év ezen
hónapjaira a nagyobb, aktív
munkák már a szántóföldeken
is mindenhol lezajlottak. A
gazdák gépei pihennek, időszakos karbantartási munkálatok történnek. Az elmúlt évek
tapasztalata azt mutatja, hogy
ha a téllel együtt nem jön meg
az igazi hideg, a mezőgazdaságban rengeteg problémát
okoznak a könnyedén áttelelő
kórokozók és kártevők. Ezek
ugyanis a téli hideg hiányában gond nélkül túlélnek, és a
tavaszi kedvező körülmények
beálltával azonnal károsítani,
fertőzni kezdenek. Simon Attila elmondta: jelenleg a szántóföldek talajában minimális a
fagy, körülbelül 5-10 centiméternyi lehet.
A mezőgazdasági szakértő
összegezte a tavalyi év gabonatermésének arányait is,
valamint az ezzel kapcsolatos világpiaci folyamatokat.
A búzából tavaly 5,3 millió
tonna, kukoricából 6,1 millió
tonna, napraforgóból és árpából pedig 1,7 millió tonna
termett hazánkban. – A gabonaáraknál jelentős áremelkedés ment végbe a világpiaci
viszonyoknak megfelelően,
majdnem minden termény

ára a duplájára emelkedett,
így jó évet zártak a szántóföldi gazdálkodók. Mivel drágul
a takarmány, ez begyűrűzött
az állattenyésztésbe is, így abban a szektorban is várható
volt 20-30 százalékos áremelkedés. A plusz árbevételekből
a gazdák elvégzik a szükséges
felújításokat, csarnokokat, új
magtárakat építenek, illetve
az állattenyésztésben is folyamatban van egy genetikai
megújítás. Olyan fajokat szereznek be, amik a jelenlegi
klimatikus viszonyokhoz jobban tudnak alkalmazkodni és
megfelelő hozammal kárpótolják a takarmány áremelését
– részletezte a mezőgazdasági
szakember.
A gabonaárak áremelkedésének egyik oka továbbá
az általános nyersanyag árrobbanás, amit elsősorban
a COVID okozta általános
jelenségnek
tulajdonítanak be. Ami a búzát illeti,
az árpa mellett ez a termény
rendelkezik a legfeszítettebb
kereslet/kínálati
aránnyal
Európában. Az biztos, hogy
2022-ben is rendkívül változékony gabonapiac várható,
számtalan tényező alakulásától függ, hogyan alakulnak
majd az árak idén.
Lukács Mónika

a plasztikkártyát. Összességében az látszik az elmúlt napok
tapasztalatai alapján, hogy
sokan élnek a Hatvan Kártya nyújtotta lehetőségekkel

– fejtette ki Horváth Richárd
polgármester.
A hatvankartya.hu oldalon
a hónap elejétől már bárki
igényelheti is, Gyoroki-Veréb

Anett hatósági ügyintéző pedig arra hívja fel a figyelmet,
hogy mindenki ellenőrizze az e-mailjeit, oda érkezik
minden információ. Hozzátette: ha bárki elakad, az
ügyfélszolgálaton bármikor
segítenek. – A rendszer úgy
lett megalkotva, hogy a lehető
legegyszerűbben lehessen regisztrálni, majd belépni a személyes profilba. Mindenkinek
azt ajánlom, hogy böngésszék
az új oldalt, sok információt megtalálhatnak rajta, és
amennyiben további kérdéseik lennének, az ügyfélszolgálaton szívesen segítünk – fogalmazott.
A regisztrációkor pedig
fontos, hogy a szükséges csatolmányokat mindenki töltse
fel. – Az ügyintézéshez minden esetben szükség van a
lakcímigazolványra, és parkolási kedvezmény igénybevétele
esetén a forgalmi engedélyre.

Az online ügyintézés során
érdemes a szükséges dokumentumokat előre szkennelni,
így az elektronikus ügymenet
alatt már csak fel kell töltenie
oda, ahol azt a rendszer kéri.
Fontos, hogy az okmányokon
minden adat jól látható legyen
– mondta. A nem Hatvanban
élő, de itt munkát vállalóknak
pedig a munkáltatói igazolásukat kell feltölteni.
Azok, akik a hagyományos
módszer hívei, számukra továbbra is elérhető a személyes
kártyaigénylés. Az önkormányzat
ügyfélszolgálatán
a megszokott módon is igényelhető kedvezménykártya, a
plasztik változatot pedig külön kérésre adják ki. A Hatvan
Kártya eddig megszokott előnyei – mint az ingyenes parkolás – maradnak, a jövőben
pedig folyamatosan bővítik a
kedvezmények sorát.
Csordás Judit

Világszerte gyógyszerhiány van,
de megoldható a helyettesítésük
Az Európai Unió gyógyszerészeti
csoportjának
felmérése szerint egyre
nagyobb probléma a kontinensen a gyógyszerhiány.
A helyzet azonban nem
annyira súlyos, mint elsőre
hangzik, ugyanis a hiányok
legnagyobb része átmeneti, és viszonylag gyorsan
megszűnik. Ha hiány van,
az esetek 99 százalékában
lehet helyettesíteni valami
más szerrel a hiányzó készítményt.
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Országgyűlési választás: több
szavazókör is változott Hatvanban

A kampány már elkezdődött
az áprilisi országgyűlési választásokra, a jelöltek gyűjtik
az aláírásokat, ezt február 25ig tehetik meg. A városban
három szavazókör változott,
így például aki eddig a zeneiskolába, az újhatvani fiókkönyvtárba vagy a Lesznaiba
ment szavazni, most máshol
adhatja le voksát.

3

jelöltekké válnak, és már jogosultak lesznek további tagokat
delegálni az OEVB-be. Az
ajánlóíveknek szintén február
25-ig kell visszaérkezniük, ezt
követően sorsolják ki a jelöltek sorrendjét a szavazólapon.
A választási irodát még
mindig lehet keresni különböző névjegyzéki kérelmekkel,
mint például a külképviseleti
névjegyzékbe történő felvétellel, átjelentkezéssel vagy a
mozgóurnával kapcsolatban.
Az elmúlt hetekben a Nemzeti Választási Iroda minden
szavazópolgár számára kiküldte a tájékoztatót, itt bővebb információkról is olvashatunk. Ugyanakkor fontos,
hogy alaposan megnézzük azt,
és ne rutinból menjünk el szavazni, mivel most Hatvanban
három szavazókör más helyen
van. Így aki eddig az újhatvani
fiókkönyvtárba ment, annak
most a Daliba kell, a Lesznai
iskola helyett a Kodályba, a
zeneiskola helyett pedig a
Bajzában adhatják le a szavazatukat.
SzP

Á

der János köztársasági
elnök április 3-ra írta
ki az országgyűlési
képviselő-választást, ennek
megfelelően elkezdődtek az
előkészítő munkálatok. Február 12-én pedig hivatalosan
is elindult a kampány, elkezdődött az ajánlóívek kiadása,
kettő jelölt már le is adta a
szükséges aláírásokat, ezen
ajánlások ellenőrzése már
megtörtént – tájékoztatott
Dr. Kovács Éva, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője.
Február 18-án délutánig, ha
nem érkezik jogorvoslati kérelem, akkor ők hivatalosan

E

gyre nagyobb probléma világszerte a
gyógyszerhiány
–
derült ki az Európai Unió
Gyógyszerészeti Csoportjának felméréséből. Dr. Papp
András gyógyszerész elmondta: Magyarországon is
rendszeresen felmerül ez a
probléma, de túl nagy gondot nem okoz, mivel a hiányzó készítményeket 99 százalékban helyettesíteni tudják.
– A helyzetet némiképp
árnyalja, hogy a gyógyszeralapanyagok 70 százaléka a
Távol-Keleten készül, tehát
ha bármilyen probléma fellép azon a területen, az a teljes szállítási útvonalat érintve
késedelmet, gyógyszerhiányt
okozhat. Érdekesség, hogy
Kína és India termeli a világon a paracetamol 60, a
penicillin 90 és az ibuprofen
50 százalékát – közölte Dr.
Papp András.
Éppen ezért az EU-ban
elindult egy törekvés arra,

hogy létrehozzanak egy
uniós készenléti tartalékot a
stratégiai fontosságú gyógyszerekből, ami sürgősségi európai gyógyszertárként mű-

ködne, csökkentve a hiány
kockázatát, és megkönnyítené a gyógyszerek szállítását az EU tagállamai között.
Emellett ösztönöznék a kü-

lönböző gyógyszergyártókat,
hogy Európában telepedjenek le.
Fontos gyógyszertári információ még, hogy 2022.
január elsejétől gyakorlatilag megszűnt a gyógyszerek
csomagküldése. A legutóbbi
törvénymódosítás értelmében tehát már nem csak a
vényköteles termékek, hanem bármely gyógyszer házhozszállítását csak patikai
szakdolgozók
végezhetik.
Ezeket korábban interneten
keresztül rendelhették meg
a betegek és csomagküldők
segítségével szállították ki
azokat a patikák.
Lukács Mónika

Esküt tettek az OEVB új tagjai
Megválasztották az Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság új tagjait. Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület elköszönt a volt tagoktól, dr. Hóka Józseftől
és dr. Freili Gézától, akik hosszú éveken át vettek részt az
OEVB munkájában.

Ü

nnepélyes eskütétellel kezdődött a
rendkívüli testületi
ülés. Megválasztották új tagjait az országgyűlési egyéni
választókerületi
választási

bizottságnak. Innentől kezdve a tagok Bánkutiné Katona Mária, Hényel Istvánné,
Padányiné Kalocsai Edit,
a póttagok pedig Kókainé
Juhász Éva, valamint Lacz-

kóné Kepes Anikó Erzsébet
lesznek. Ezzel egyidejűleg a
képviselő-testület elköszönt
a volt tagoktól, Dr. Hóka Józseftől és Dr. Freili Gézától,
akik hosszú éveken át vettek
részt az OEVB munkájában.
Horváth Richárd polgármester kiemelte, az országgyűlési
választás az önkormányzat
életében is fontos esemény,
amire időben fel kell ké-

szülni. – Április harmadikán választások lesznek, az
önkormányzatoknak is nagy
munkát jelent, komoly felkészülést igényel. Most pedig
az OEVB tagok letették az
esküt, Dr. Hóka Józsefnek
és Dr. Freili Gézának pedig megköszöntük a kitartó
munkáját – fejtette ki.
Dr. Hóka József két cikluson keresztül volt a bizottság

tagja, és a bizottsági elnöki
posztot is ő töltötte be. Mint
mondta, rengeteg szép emléket őriz az elmúlt évekről.
– A választások körüli időben mindig sok munkánk
volt. Több bejelentés érkezett
kampánysértésekről,
amiket egyesével ki kellett
vizsgálnunk, és döntést hoznunk. Az a megtiszteltetés is ért elnökként, hogy a

megválasztott országgyűlési
képviselőnek mind a két alkalommal én adhattam át a
megbízólevelét. Most pedig
örömmel látom az új bizottságot, nekik is hasonló jó
élményeket kívánok – fogalmazott.
A rendkívüli testületi ülésen szó volt az OEVB tagok megválasztása mellett a
zöldfelületek kialakításával,
valamint a Hatvan kártyával
kapcsolatos döntésekről is.
Csordás Judit
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Rendszeresen zenés - illetve
kézműves
foglalkozásokat
tartanak fogyatékkal élőknek
az Ady Endre könyvtárban
hétvégenként. A programot
az Art Cafe Hatvan Egyesület
szervezi, egy korábban megnyert pályázat keretein belül
történnek a művészetterápiás foglalkozások. A kreatív
programokon túl a csoport
tagjaira várnak még kirándulások is, illetve tavaszra egy
előadással is készülnek.
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Művészetterápiával
a fogyatékkal élőkért

D

alok, tapsok, közös
éneklések hangjai jellemzőek hétvégente
az Ady Endre Könyvtár egyik
termében, művészetterápiás
csoportfoglalkozást tartanak
ugyanis az Art Cafe Hatvan
Egyesület tagjai. A célcsoport
ezúttal a fogyatékkal élő fiatalok, az egyesület eseményei
elsősorban most őket célozzák
meg. Ürmös László brácsaművész elmondta: az Art Cafe
Hatvan Egyesület 2020-ban
jött létre azzal a szándékkal,
hogy tevékenységi körükben
kiemelt szerepet kapjon a fogyatékkal élő fiatalok megsegítése, társadalomba való integrálása.

A mostani programsorozat egy pályázat keretein belül valósul meg. Január végén
indultak a művészetterápiás
találkozók, de lesznek még
közös kirándulások, sőt egy
nyilvános színpadi előadást
is terveznek a fiatalokkal tavaszra. – A találkozóinkon
többnyire a zene köré épül
minden, a programok elsősorban a Diótörő mondanivalóját
dolgozzák fel a művészetterápia eszközeivel. A fogyatékkal
élő fiatalok olyan kérdésekkel
szembesülhetnek, hogy ki vagyok én, hogyan tudom bemutatni magamat a világban,
illetve belső vívódásaikkal is
szembesülhetnek. Ez egy hiánypótló programsorozat, ahol
a csapat tagjai jobban meg tudják ismerni magukat és akár a
társadalomba is könnyebben
integrálódhatnak – részletezte Ürmös László, az Art Cafe
Hatvan Egyesület elnöke.
Hozzátette: a zenés programok mellett a Grassalkovich
Művelődési Ház munkatársai
kézműves foglalkozásokat is
tartanak, ezzel is hozzájárulva
a fiatalok fejlődéséhez, önkifejezésük megtalálásához.
Lukács Mónika
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Átfogó kép a magyar grafika
helyzetéről egy kiállításban
Megnyílt a képgrafikusok
Olgyvai Viktor egyesületének 60/60 című kiállítása a
hatvani galériában. Az eseményre nagyon sokan gyűltek össze, hogy megtekintsék a 23 alkotó különböző
munkáját. A tárlat március
5-ig megtekinthető.

F

Minden évben
nagyon népszerű
a VTSZ rajzpályázata

elpezsdült az élet a
Hatvani Galériában,
ugyanis nagyon sokan
érkeztek a KOVE60/60 című
kiállítás megnyitójára. Az érdeklődők azonnal birtokba
vették az intézmény mindkét
emeletét, ahol a különböző
grafikai műveket szemlélhették meg. A tárlatot Szepessy
Béla grafikusművész, vala-

Csoportos séta az egészségért

M

A rajzverseny témája a virágos vasútállomás volt, az alkotásokat szabadon választott
módszerekkel lehetett elkészíteni, legfeljebb A/3 méretben.
– Nagyon jó érzés látni a színes képeket a falakon, vidámságot sugall az összes alkotás.

Látszik a beérkezett műveken,
hogy a gyerekek komolyan
vették a feladatot, ugyanis nagyon részletes alkotások
érkeztek – emelte ki Horváth
Richárd, a Vasutas Települések
Szövetsége elnöke.
Tompa Z. Mihály, a Hatvani Galéria vezetője kifejtette,
a rajzverseny minden évben
nagy népszerűségnek örvend,
idén több mint 300 alkotás érkezett. – Nagyon igényes munkák érkeztek, a képek átadják,
hogy a gyermekek élvezték az
alkotás folyamatát – mondta.
A kiállított képek főként
színes ceruzával készültek, de
voltak olyanok is, akik vízfestékkel alkottak, illetve többen
egyedi textúrákat hoztak létre
különböző anyagok segítségével. A nyertes alkotások készítőit pedig értékes ajándékokkal jutalmazták.
Rimán Alexandra

I
Február 4. a rák elleni küzdelem világnapja, melynek célja,
hogy felhívja a figyelmet a betegségre, és hangsúlyozza a
megelőzés és a megfelelő kezelés fontosságát. A nemzetközi rákellenes unió 3 éves programjához a Magyar Rákellenes Liga hatvani szervezete kapcsolódott, csoportos
sétával igyekeznek megőrizni az egészségüket.

A

Magyar
Rákellenes Liga Hatvani
Szervezete csoportos sétával hívta fel a figyelmet a daganatos betegségek
megelőzésére. A rák elleni
küzdelem világnapján, a hatvani szervezet tagjai a Bástya
utcában találkoztak, hogy
együtt vegyenek részt ezen a
megmozduláson.

Lazányi Jánosné, a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Szervezetének elnöke
kifejtette, azért jött létre a
program, hogy aki érintett
a betegségben, akár elszenvedője, akár a családja, barátja, ismerőse által került
vele kapcsolatba, érezze:
nincs egyedül. – A betegségek kialakulása önvizsgálat-

tal, szűréssel és a tünetekre
történő odafigyeléssel megelőzhető, illetve korai stádiumban felismerhető a daganatos betegség – mondta
Lazányi Jánosné. A Magyar
Rákellenes Liga a jövőben

is azon dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a cselekvés
fontosságára, így további
rendezvényekkel készül a
betegség megelőzése érdekében.
Rimán Alexandra

olyan kulcskifejezéseket ajánlana, mint például az alázat
az anyaggal és az eszközzel
szemben, varázslat és bűbáj,

Balázs Béla-díjas filmrendező
mutatta be munkáit
Poszt baptista művészeti napokat tartottak a Grassalkovich
Antal iskolában. Az eseményen Varsányi Ferenc Emmy-és
Balázs Béla-díjas animációs filmrendező életmű bemutatója
zajlott. A diákok a rendező több filmjét is megtekinthették,
az alkotó pedig személyes történeteket is megosztott a művekkel kapcsolatban.

A Vasutas Települések Szövetsége által meghirdetett rajzpályázat ismét nagy népszerűségnek örvendett. A beérkezett
több mint 300 alkotásból nyílt kiállítás a hatvani városháza
emeleti folyosóján. A képek főként színes ceruzával készültek, de voltak olyanok is, akik egyedi textúrákat hoztak létre.
ár hagyomány, hogy
minden év elején
időszakos kiállítást
rendeznek a Városháza folyosóján. Most színes gyermekrajzok díszítik a közlekedőt.
A jelenlegi tárlaton a Vasutas
Települések Szövetsége által
meghirdetett pályázatra érkező művek láthatóak a falakon.

mint Verebes György festőművész nyitották meg.
Szepessy Béla beszédében
elmondta: a kiállításhoz

smét filmbemutatót tartottak a Grassalkovich
iskolában, ezúttal Varsányi Ferenc Emmy- és Balázs
Béla-díjas animációs filmrendező munkáit tekinthették
meg a diákok. A vetítés előtt
a neves alkotó személyesen
is bemutatkozott a tanulóknak, beavatva őket a filmek
elkészítésének körülményeibe
és érdekességeibe is. – Négy
rövidfilmet hoztam magam-

mal. Az első egy mézeskalács
animáció, ez volt életem első
rendezése. A második egy
úgynevezett pixillációs film,
ahol élő embereket animálok,
a harmadik pedig az első magyar videoklip, amit az LGT
együttesnek a Boogie a zongorán című számára készítettem 40 évvel ezelőtt. Az utolsó pedig a Piszkos Fred című
animáció 3 dimenziós ajánlója
– mondta a filmrendező.

Varsányi Ferenc munkássága bővelkedik eredményekben. Összesen négy egészestés játékfilmet készített, több
mint kétszáz TV-sorozat epizódot, reklámfilmet, videoklipet, dokumentum és ismeretterjesztő filmet, valamint több
száz forgatókönyvet írt.
A Poszt Baptista Művészeti
Napokon levetített filmek is
bővelkedtek kiemelkedő értékekben, klasszikus, generációk
számára hivatkozási alapot jelentő élményekben. Az alkotások betekintést nyújtottak a
hazai animáció kincsestárába,
valamint a diákok példákat is
láthattak a fekete humor és az
ornamentális stílus mesterműveire is. – A filmvetítés egy
2017-ben elindult, úgynevezett animációs projekt zárása
az intézményben. Az elmúlt
időszakban arra törekedtem,
hogy minden évben legalább
egy neves animációs filmrendezőt meghívjak és bemutassak a diákoknak, így M. Tóth
Éva, Cakó Ferenc és Orosz
István után Varsányi Ferencet is vendégül láthattuk az
iskolában – összegezte Szűk
Balázs.
Lukács Mónika

humor, könnyedség, játékosság, valamint rafináltság, mely
trükkök százait örökítik meg
a lapokon.

– Ez a kiállítás tulajdonképpen az egyesület bemutatkozó eseménye is. A tárlaton 23 nagyszerű grafikus

munkáját tekinthetik meg az
érdeklődők, egyfajta átfogó
képet kapva a magyar grafikának, illetve stílusirányzatainak a helyzetéről. A műveken elsősorban a figurális
tendenciák jelentkeznek, de
vannak elvontabb művek is,
amik látványalapú erőképekként hatnak a szemlélőre. Az
alkotások a mívesség vagy a
groteszk elemeit is bőségesen
megjelenítik, a magyar grafika egyfajta keresztmetszetét
tapasztalhatja a néző – részletezte Szepessy Béla. A KOVE
alelnöke hozzátette: a kiállításon a fiatal tehetséges művészek alkotásai mellett olyan
elismert grafikusok munkái
is láthatóak, mint például
Gyulai Líviusz, a Nemzet
Művésze, Orosz István Kossuth-díjas alkotóművész vagy
Szunyoghy András, a Magyar
Művészeti Akadémia tagja.
A tárlat március 5-ig megtekinthető a Hatvani Galériában.
Lukács Mónika

Három új tűzoltót avattak

Három beosztott tűzoltóval gyarapodott a Heves
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománya.

A

tűzoltók a napokban tették le esküjüket, a mai napon
pedig Plachi Péter tű. ezredes, a megyei katasztrófavédelem igazgatóhelyettese
köszöntötte őket a Heves
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Az ezredes beszédében felhívta

az újoncok figyelmét, hogy
a tűzoltó alaptanfolyam
elvégzése csak a kezdete a
tanulásnak, most jön majd
az igazi tapasztalatszerzés
időszaka a hivatásuk során.
Elmondta, hogy a folyamatos fejlődés és az egyenruhához méltó magatartás a
szolgálat közben és a magánéletben is része a rendvédelmi dolgozók életének.
Ezt követően a három fiatal
bemutatkozott, elmondták
mi volt az oka, hogy tűz-

oltók lettek és hogy milyen
terveik vannak a szervezetnél. Az igazgatóhelyettes
zárásként sok erőt és mindenek előtt jó egészséget
kívánt nekik.
Szeifert Gergő János, Balázs Hunor Bence és Vilmek
Csaba Etele őrmesterek
Horvát Gábor tű. alezredes,
hatvani tűzoltóparancsnok
kíséretében a hatvani tűzoltóságra, jövőbeli szolgálati
helyükre távoztak a köszöntést követően.
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Egy hét csak
a házasságról szólt

A

Németi Gábor Honismereti Kör nagy szomorúsággal értesült arról, hogy az egyik alapító tagja,
Gál József tagtársunk, életének 94. évében eltávozott közülünk. Gál József 1928. május 14-én született
Apcon. Apja földműves volt, aki 8 holdon gazdálkodott.
Anyja Hucka Franciska háztartásbeli. Szülei négy gyermeket neveltek fel. Édesanyja halála után az édesapja
újból megházasodott és az új házasságból három gyerek
született. A mostoha anyja is hozott egy gyermeket az előző
házasságból, így a tíztagú családra igen nagy teher hárult.
Gál József az iskolai tanulmányait Apcon kezdte és itt
végezte el a hatosztályos elemit. 13 éves korától, a körülmények miatt summásnak állt, de emellett szántott, vetett,
fúrt, faragot és ekkor derült ki a jó kézügyessége. 1946-ban
kéményseprő tanulónak állt és 1949-ben szerzett kéményseprői segédlevelet.
Három éven át a szakmájában dolgozott, majd a Cukorgyárba jelentkezett. A nehéz fizikai munka és a sporttevékenysége közben szerzett sérülése miatt, Hortra került
a Mezőgazdasági Gépállomásra, ahol gépész tanfolyamot
végzett. Személy- és tehergépkocsi vezetői tanfolyamot
akart elvégezni, de ezen a munkahelyen erre nem volt lehetőség. Újból munkahelyet váltott: a hatvani Tejüzembe
került ahol a karbantartói munka mellett az áhított jogosítványokat is megszerezte. A Tejipari Vállalat átszervezése után a Geodézia Térképészeti Vállalatnál gépkocsivezető, majd utána a hatvani 4. sz. Volán Vállathoz került.
A Volánnál taxivezető, majd buszvezetői, később diszpécseri szolgálatban dolgozott összesen 16 éven keresztül,
egészen a nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjasként a cégnél
még három éven keresztül jegyellenőrként is tevékenykedett. Szakmai tevékenységei mellett vizsgázott hűtőgépkezelő, hegesztő, géplakatos, különleges gépjárművezetői
végzettséggel is felszerelkezett, de szakmai papírok nélkül
a kőművesség, darukezelés, villanyszerelés és a kertészet is
tudásához tartozott.
1951-ben házasodott meg és vette feleségül Hegedűs Erzsébetet. Házasságukból egy gyermek született. Gál József
a gyermekkora óta szeretett rajzolni, festeni. Ezt a kézügyességét a honvédségnél kamatoztatta és ott javasolták,
hogy a képzőművészeti főiskolára jelentkezzen. Sikeresen
felvételizett, de amikor kiderült, hogy a tanulmányok öt
évig tartanak, nem vállalta a tanulást. A széleskörű érdeklődése alapján beleásta magát a címertan rejtelmeibe
is. Gál József tagtársunk háza a Szőlőhegyi régészeti lelőhelyek tövében áll. A környéken rengeteg régészeti leletet
találtak és ezek keltették fel a régi pénzek, ősi leletek iránti
érdeklődését. Hosszú időn keresztül rengeteg használati
eszközt, gépeket, képeket, nyomtatványokat, térképeket,
könyveket, fegyvereket gyűjtött. Ennek eredményeként
alakult ki a hatalmas gyűjteménye, amiben az őskori cserépedényektől kezdve a szúró fegyverek, órák, lámpák és a
konyhai darálógépekig sok minden megtalálható.
Gál József a természettel is igen nagy barátságban
volt: kiemelkedő hobbija a méhészkedés, aminek a csínjátbínját ismerte és az élete végéig művelte. Fizikai állapota
lehetővé tette, hogy még 93 éves korában is gépkocsit vezetett. Gál József a honismereti körünk közel 21 éve aktív
tagja volt. Számos előadást, ismertetőt tartott a legkülönbözőbb témákban, az összejövetelünkre pedig rendszeresen
hozott kiállítási tárgyakat, felszereléseket, dokumentumokat. Tagtársunk 2022. február 4-én bekövetkezett halála mély megrendülést okozott, a temetésén, 2022. február
10-én a belvárosi temetőben, a kollektívánk is kifejezte a
részvételét. Emlékét megőrizzük!
Bartha László
a honismereti kör elnöke

Magyarországon immár 15. alkalommal rendezték meg a házasság hete rendezvénysorozatot, melyet idén február 13-tól 20-ig
tartottak meg. A házasság hete alkalmat kíván teremteni arra,
hogy beszéljünk a házasság értékeiről és ünnepeljük a családot.

C

saknem két évtizede
Angliából indult el
az a kezdeményezés,
amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig
a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a
figyelmet. A házasság hetét
mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban

az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a
keresztény egyházak és civil
szervezetek széles körű összefogásával.
Szonda Katalin anyakönyvvezető elmondta, a városban
egyre nagyobb a házasságkötések száma, az elmúlt évekhez
képest csaknem 20 százalékkal

emelkedett. – A tavalyi évben a
legfiatalabb házaspár tagjai 18
és 20 évesek voltak, a legidősebb pár pedig 72 és 75, illetve
a legnagyobb számban 45-55
év közötti életkorúak házasodnak – részletezte Szonda
Katalin, anyakövvezető
Hozzátette: gyakori a hétköznap, munkaidőben történő
házasságkötés, ami szűk családi körben zajlik vagy éppen
csak két tanú előtt. Mindezek
megduplázódott a külső helyszínen történő mennyegzők

száma is. A házasság hetének
egyik célja, hogy beszéljünk
a házasság értékeiről és ünnepeljük a családot. Ideális és
tökéletes család ugyan nem
létezik, de az egymás felé
történő elköteleződésben, a
jóban és rosszban, egészségben és betegségben kitartó,
több évtizedet is megért házasságok méltók lehetnek
arra, hogy kiemelt figyelem és
megbecsülés középpontjába
kerüljenek.
Rimán Alexandra

Valóra vált kívánság,
születésnap a rendőrökkel
Egyenruhások köszöntötték az Újhatvani Római
Katolikus Általános Iskola egyik diákját. Benedek
édesanyja levélben fordult
a hatvani rendőrkapitánysághoz, melyben leírta: a
fia születésnapi kívánsága,
hogy beülhessen egy rendőrautóba.

E

gy kisfiú édesanyja
levélben fordult a
hatvani rendőrkapitánysághoz, melyben leírta, hogy fia születésnapi
kívánsága az, hogy egyenruhás rendőrök köszöntsék

fel és beülhessen egy rendőrautóba. Az egyenruhások
eleget tettek a megkeresésnek és születésnapi meglepetésként 2022. február
17-én az Újhatvani Római
Katolikus Általános Iskolában a kis ünnepeltet egy
rendőrautó és két rendőr
várta, akik örömmel váltották valóra Benedek kívánságát. A születésnapos
az egyenruhásoktól egy
ajándékcsomagot is kapott – írja a Heves megyei
rendőrfőkapitányság prevenciós oldala.
Rimán Alexandra
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Dudás Attila:
a taekwon-do
az életem
Három téglát tör el kézéllel, háromszor
lett magyar bajnok nehézsúlyú küzdelemben, Európa-bajnokságon bronzérmet
szerzett, és még önvédelemből is van egy
aranyérme – Dudás Attila immár 39 éve
szervezi életét a taekwon-do köré, klubja
pedig ebben az évben ünnepli fennállásának negyvenedik évfordulóját.

S

ok ember életében vannak
sorsfordító pillanatok, ám
ritka, hogy ezek egy helyszínhez kötődnek. Dudás Attilának azonban a Kossuth tér egy
olyan állomás, amely kétszer is
megváltoztatta az életét. Ott szólította le későbbi feleségét, és ott
vette magához azt a szórólapot,
amely taekwon-do edzésre szólította. Ekkor mindösszesen 24 éves
volt, túl az iskolákon, katonaságon.
Dudás Attila Pásztón született,
Újhatvanban végezte a középiskolát, és a családi tradíciót követve
gépkocsivezető lett. – Miután befejeztem az iskolát, alig dolgoztam
a szakmámban, és már bevonultam
a seregbe. Mindig hálás leszek az
ott töltött másfél év miatt, hiszen
ott képeztek ki daruvezetőnek.
Soha nem gondoltam volna, hogy

9

PORTRÉ

2022. FEBRUÁR

ez lesz az én utam, mégis örülök
neki, hogy rátaláltam. Habár nagyon nagy koncentrációt igényel,
mégis számomra megnyugtató
munka – fogalmazott. Eleinte a
hatvani vasútállomáson dolgozott,
a rakomány igazítása volt a feladata, majd egy autóbontóban helyezkedett el, végül az ezredfordulókor
vett magának egy hét tonnás IFA
darut, és vállalkozó lett. Évek óta ő
állítja helyére a város karácsonyfáját. Családja pedig mindenben tá-

mogatja, felesége, Krisztina az első
találkozásuk óta mellette áll, akárcsak két lánya, Nikolett és Noémi
is. Két kutyájuk, Bocsi és Mona is
fontos szerepet töltenek be a család életében, az állatok szeretete
amúgy is hangsúlyos náluk, Noémi
rendszeresen szervez gyűjtéseket
kutyamenhelyeknek.
Habár, mint mondta, régebben
sem ijedt meg a saját árnyékától,
a harcművészet ennek ellenére
nem volt jelen az életében, egészen

1983-ig. Ugyanis akkor látta meg
a korábban említett szórólapot,
amely a volt iskolájában hirdetett
edzéseket. Mikor elment az első
alkalomra, azonnal tudta, hogy
semmi sem lesz már a régi. – Egy
évvel korábban alakult a Hatvani
Taekwon-do Klub Juhász Gyula
vezetésével. A lábbal, kézzel való
küzdés művészete azonnal megfogott, és bizonyos idő elteltével
céljaim is lettek: magyar bajnok és
fekete öves mester szerettem volna
lenni – mondta. Két évvel később
már magyar bajnoki ezüstérmet
szerzett, később pedig háromszor
is magyar bajnok lett nehézsúlyú
küzdelemben, és 13 alkalommal
erőtörésben, egyéniben és csapatban. Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, és még önvédelemből is van egy aranyérme. A
taekwon-do – véleménye szerint –
megtanítja az embert a becsületes
küzdelemre, emellett önuralomra,
állhatatosságra és tiszteletre nevel.
Ezt közvetíti tanítványai felé is.
Ugyanis az eltelt évek alatt edző is
lett. – A személyes példamutatás
kiemelten fontos ebben a sportban, a fegyelem és összpontosítás a
mozgatórugó. A fiatalok pedig nyitottak erre, és eredményesen szerepelnek, ha irányt mutatnak nekik.
Véleményem szerint, veszélyes
világban élünk, nagyon kifizetődő, ha a gyerekek harcművészetet
tanulnak – fejtette ki. – Nehezen
formálhatóak a mai fiatalok, azonban azt tapasztalom, hogy a sport
hatására pozitív irányba fejlődnek.
A küzdelmek során megmérettethetik magukat, az eredményektől
pedig fellelkesednek, ami további
motivációt ad számukra. Számomra ez nagyon fontos – tette hozzá.

Legutóbb a Diákok Taekwon-do
Olimpiájáról is több éremmel tértek haza tanítványai, az Országos
ITF Taekwon-do Versenyen pedig
egy arany- és egy bronzérmet szereztek.
Mint fogalmazott, a Hatvani
Taekwon-do Klub életében sajnos
voltak hullámvölgyek, amelyekből
nem volt könnyű felállni, de mindig sikerült. A mostani járvány
is nehéz helyzetet teremtett, az
edzések megtartása is nehézkessé
vált, versenyeket sem rendeztek.
Holott a klub életében kiemelt
szerepet kapnak a megmérettetések, a Nemzetek Kupája például
több ország versenyzőit vonzza
Hatvanba. Idén már negyvenéves
lesz a klub, ezt is szeretnék megünnepelni.
Három téglát üt szét kézéllel,
Dudás Attila azt vallja: az élete a
taekwon-do. Habár 2019-ben vis�szavonult a versenyzéstől, az edzői
és bírói feladatait még mindig ellátja. VI. danos mester lett, amire nagyon büszke, hiszen kitűzött céljait
megvalósította. – A taekwon-do
olyan koreai harcművészet, melyben csak öv fölött lehet támadni az
ellenfelet, emiatt a lábunk nem sérül. Azt hiszem ennek is köszönhető, hogy mai napig nincs sérülésem,
és hatvanéves kor felett is könnyedén felrúgok a fejekig. Nagyon maximalista vagyok, az életem minden
területén – közölte.
Úgy tervezi, hogy még hét évig
daruzik, és akkor – talán – abbahagyja. A taekwon-doval viszont
nem szeretne megállni, mint
mondta, amíg él, a klub is működni fog, és még időskorában is bejár
az edzésekre.
Csordás Judit
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Fülöp Andor emléktornát
rendeztek a Kodályban

Február közepén az FC Hatvan kézilabda szakosztálya utánpótlás tornát rendezett, a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában. Az eseményen a rövid, súlyos betegség következtében elhunyt, Fülöp
Andor tanár úrra emlékeztek.

A

z FC Hatvan szakosztály első alkalommal rendezte meg
a fiú U11-U13 korosztály

részére a felkészülési tornát.
A Hatvani Kodály Zoltán
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában

zajló esemény a Fülöp Andor
emléktorna nevet kapta. A
torna megnyitóján a jelenlévők megemlékeztek Fülöp
Andor emberi nagyságáról,
illetve pedagógusi munkásságáról. Az intézmény tanára
életének 57. évében rövid, súlyos betegség következtében
hunyt el. Fülöp Andor peda-

gógusi munkáját az Abasári
Általános Iskolában kezdte,
majd 2002-től az Ötös iskolában dolgozott, innen ment
át a Kodályba, ahol 2014 óta
tanította a gyermekeket. Az
eltelt évek alatt számtalan
sporteredményt ért el tanítványaival, országos és megyei
szinten is sikereket szereztek

kézilabdában, úszásban és
floorballban.
– A felkészítő tornát decemberben kezdtük el szervezni, akkor még nem gondoltuk,
hogy emléktorna lesz. Január
végén ért minket a tragikus
hír, ezért úgy döntöttünk,
hogy ezzel az eseménnyel
tisztelgünk Fülöp Andor előtt

Már állnak a lelátó pillérei
Befejezték a lelátó építésének első ütemét. Az alap
teljesen elkészült, és a pillérek is állnak már. Többszintes lesz az építmény,
és mintegy 1200 férőhelyet alakítanak ki, emellett
öltözők és egy konferenciaterem is helyet kapnak
benne.

M

ár állnak a pillérek az FC
Hatvan pályája
mellett, a lelátó építésének
első üteme befejeződött.
Mivel több, mint 12 méter
magas lesz, ezért erős és
mély alapot készítettek az

építménynek. Ofella Zoltán, az FC Hatvan elnöke elmondta, hamarosan a

második és harmadik ütem
veszi kezdetét. Ezek során
az előregyártott elemeket

helyezik be, illetve betonozási munkákat végeznek.
Amint elkészül, egy korsze-

rű, minden igényt kielégítő
lelátót kapnak a hatvaniak.
– Az alsó szint a lelátó alatti

– részletezte Havassy Kálmán, az FC Hatvan Kézilabda Szakosztály vezetője.
Az emléktornán 6 csapat vett
részt, a gyerekeket a családtagjaik, rokonaik is elkísérték. A
mérkőzéseket a játékosok komolyan vették és eredményes
meccseket játszottak egymással.
Lukács Mónika

rész, ott kiszolgáló helyiségek, mosdó, öltöző és egy
nagy konferenciaterem kap
helyet. Emellett egy konditermet is szeretnénk ide
– fogalmazott.
A második szint szurkolói szint lesz, ahol mintegy
ezer férőhelyet alakítanak
ki, ott kap helyet a büfé is. A
harmadik szinten több mint
200 férőhely lesz, az épület
negyedik szintjén pedig
közvetítőállás. Az építőanyag árak emelkedése miatt újabb forrás szükséges a
lelátó befejezéséhez, Ofella
Zoltán elmondta, most zajlanak a tárgyalások, a tervek
szerint jövő tavaszra befejeződhet a lelátó építése.
Csordás Judit
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Döbbenetes méretű harcsa
Kapitális horgászfogásokról
időnként kapunk híreket az
ország különböző vidékeiről. Most egy a lőrinci tóból,
hatvani horgász által, kifogott hatalmas harcsa fotója
járta be az országos sajtót és
a közösségi médiát.

Kazinczy – szép magyar
beszéd verseny a Bajzában

B

uborék László civilben egy jól ismert
autószerelő mester a
városban. Azt is tudja róla
minden ismerőse, hogy már
40 éve megszállott horgász.
Szinte minden szabadidejét
a tóparton tölti télen-nyáron.
Az erőműi tavon leginkább a
saját stégéről ill. csónakjából
szeret horgászni. A rekordot
beállító napon a csónakot
választotta. Szerencse, hogy
Lacival egy megbízható állandó horgásztárs is volt a
csónakban (Véniss Péter).
Nem tudni, sikerült volna-e
egyedül a csónakba húznia
az ember méretű harcsát. Így
is mintegy másfél(!) óráig
tartott a fárasztás. Ami nem
csak a halat, de horgászt
is igen kifárasztotta. Egy
szemtanú elmondása szerint
ő maga is elfáradt abban,
hogy csak nézte a történteket. Egyrészt a hal súlya/
ereje miatt tartott ilyen sokáig a küzdelem, másrészt egy
vékony, nem ember nagyságú halakra tervezett damil
volt az orsón! „Gyakorlatilag

I

a másfél óra alatt körbe vitt
minket a tavon” – mondta a
rekorder. Két embernek is
komoly nehézséget jelentett
egy ekkora halat a vízből a

csónakba húzni. Laci, akinek
az élet egyik értelme a horgászat, mai is alig hiszi el a
történteket. A hal hossza:
214 cm, súlya: 64 kg.

dén immár harmadik alkalommal szervezte meg
a Hatvani Bajza József
Gimnázium a Kazinczy –
Szép magyar beszéd verseny
területi fordulóját Veresné
Kalcsó Krisztina intézményvezető-helyettes irányításával
2022. február 16-án. Péchy
Blanka érdemes művész, a Kazinczy-díj alapítója a Kazinczy-versenymozgalmat évekkel ezelőtt kiterjesztette az
általános iskolás korosztályra
is. A gimnázium örömmel vett
részt a verseny megszervezésében, hiszen ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását
szolgálja.
A jelenlegi járványhelyzet
sajnos nem tette lehetővé a
területi forduló hagyományos
megrendezését, ezért a Kazinczy-díj Alapítvány által
javasolt megvalósítási formák
közül az online formát választották. A versenyre nevező diákoknak videóra kellett
felvenniük a szabadon választható, ill. a verseny napján
egy adott időben – egyszerre
– kiküldött kötelező szöveget,
majd meghatározott ideig fel
kellett tölteni egy tetszőleges
videómegosztó oldalra, és el
kell küldeni a videó linkjét egy
megadott email címre. A verseny napján az egy légtérben
tartózkodó bizottsági tagok
meghallgatták a kódszámmal
beküldött videókat és pontozták azokat a szokásos módon.
A versenyt az 5–6. (11–12
éves korcsoport) és a 7–8.
(13–14 éves korcsoport) évfolyamos tanulók számára

külön-külön hirdették meg.
Összesen 10 iskola 19 tanulója nevezett a versenyre. A
vetélkedő résztvevőinek egy
szabadon választott, majd egy
kötelező 20–25 soros prózai
szöveget kellett felolvasniuk.
A szabadon választott szöveg
csak eredeti, magyar – 2021. századi – közlő prózai
stílusban megírt mű lehetett,
amely nem tartalmazhatott
párbeszédet, sem régies, sem
tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat.
A kötelező szöveg Fekete István Téli berek és Korzenszky
Richárd Van egy álmom című
művének egy-egy részlete
volt.
Az 5-6. osztályos korcsoport zsűrijének tagjai a következők voltak:
Kovácsné Fazakas Andrea, a
Hatvani Bajza József Gimnázium angol-magyar szakos tanára, a humán munkaközösség
vezetője, Magyarné Karanyicz
Tímea, az Egri Balassi Bálint
Általános Iskola igazgató-helyettese, Pápainé Rados Mária,
a Heves Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Hatvani Tag-

intézményének
logopédusa
voltak.
A zsűri elnöke Pápainé Rados Mária volt.
A 7-8. osztályos korcsoport
zsűrijét pedig a következő pedagógusok alkották:
Katonáné Hajdu Ilona, az
Egri Tinódi Sebestyén Tagiskola történelem-népműveléskönyvtár szakos tanára, az egri
területi verseny fő szervezője,
Szalkai Mária, az Egri Lenkey
János Általános Iskola tehetséggondozó mesterpedagógusa, Szlama Tiborné, a Kisnánai
Általános Iskola intézményvezetője voltak.
A zsűri elnöke Katonáné
Hajdu Ilona volt.
A következő tanulók értek
el helyezéseket:
5-6. évfolyam:
1. helyezett: Kozsa Olívia,
Hatvani 5. számú Általános Iskola, felkészítő tanára:
Nagyné Nagypál Katalin
2. helyezett: Barbalics Luca,
Gyöngyösi Arany János Általános Iskola, felkészítő tanára:
Szeredi Gabriella
3. helyezett: Varga-Goravec
Boróka, Hatvani Kodály Zol-

tán ÉKP Általános Iskola, felkészítő tanára: Mojzes-Nagy
Mónika
7-8. évfolyam: itt két első
helyezés született pontszám
egyezése miatt
1. helyezett: Vígh Roberta, Hatvani 5. számú Általános Iskola, felkészítő tanára:
Hordós-Szabó Éva
1. helyezett: Hajdu Csilla,
Gyöngyösi Arany János Általános Iskola, felkészítő tanára:
Mátrai Stella
2. helyezett: Hipszky Botond, Hatvani Kossuth Lajos
Általános Iskola, felkészítő tanára: Palásthy Pálné.
Különdíjas: Fajka Vanessza,
Hatvani Kodály Zoltán ÉKP
Általános Iskola, felkészítő
tanára: Mojzes-Nagy Mónika
Az első három helyezett
versenyző
jutalomkönyvet,
könyv vásárlására jogosító
ajándékkártyát és oklevelet
kapott, de minden versenyző
részesült emléklapban, „bajzás”
karkötőben és egyedi könyvjelzőben. A versenyt a Rákóczi
Szövetség támogatta, az ő segítségükkel tudja a gimnázium
jutalmazni a helyezetteket és
felkészítő tanáraikat.
Veresné Kalcsó Krisztina,
a verseny szervezője magyar
szakos tanárként nagyon fontosnak tartja anyanyelvünk
ápolását, célja, hogy a magyar nyelv ápolása érdekében
igényes, kulturált és kifejező
magyar beszédre ösztönözze a
fiatalokat – tájékoztatott Deák
Andrea, a Hatvani Bajza József Gimnázium intézményvezetője.
Rimán Alexandra

Felhívás
PEDAGÓGUS DÍSZDIPLOMA IGÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE

Hatvan Város Önkormányzata ezúton hívja fel az óvodapedagógusi, tanítói, tanári vagy középiskolai tanári végzettséget szerzett,
és a felsorolt végzettségek valamelyikének megszerzése után pedagógusként foglalkoztatott arany (50 év), gyémánt (60 év), vas (65
év), rubin (70 év), illetve gránit (75 év) díszoklevélre jogosultak
figyelmét, hogy 2022. március 31-ig jelezhetik ezen díszoklevél kiadás iránti igényüket a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezési

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés
2022-02 Kovács Bence, Ecséd
2022-01 Buzás Imre, Hatvan
2022-01 Juhász László, Hatvan

Zeke Kinga, Hatvan
Mészáros Gabriella, Hatvan
Rigó Boglárka, Hatvan

Osztályán (I. em., 21-es ajtó). Az igény benyújtásához szükséges
a díszoklevél igénylésére vonatkozó nyomtatvány kitöltése, önéletrajz, és a főiskolai vagy egyetemi oklevél fénymásolata.
Tájékoztatjuk továbbá az érintett pedagógusokat, hogy a díszdiploma kiadása iránti igényeiket közvetlenül a pedagógus oklevelet kiadó felsőoktatási intézménynél is kérhetik. Az intézmény az
igényléssel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján teszi közzé.

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
XII. évfolyam 2. szám – 2022. február
Kiadja: Hatvan Város Önkormányzatának megbízásából
a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.
Felelős kiadó és szerkesztőség: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Madách Imre utca 12. e-mail: info@mediahatvan.hu
Felelős szerkesztő: Szűcs Péter
Munkatársak: Albert Péter, Csordás Judit, Lukács Mónika, Rimán Alexandra  
Hirdetésfelvétel: 06 30 724 0563.
Nyomdai munkálatok: EDS Zrínyi Zrt. 2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelős vezető:  Vágó Attila vezérigazgató
Terjeszti: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.
Megjelenik havonta 10.000 példányban, ingyenesen terjesztve Hatvan városban.
Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
ISSN szám: 1588-5038
Együttműködő partnereink: www.hatvanihirlap.hu, Hatvan TV, Tourinform Iroda Hatvan
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