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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Érintésmentes
kézfertőtlenítőket kaptak
a hatvani intézmények
Hetven darab szenzoros kézfertőtlenítő oszlopot adott az
önkormányzat az intézményeknek. A hatvani óvodákba, általános és középiskolákba, a kulturális intézményekbe, orvosi rendelőkbe, a szociális szolgálat egységeibe és a polgármesteri hivatalba is több berendezést juttattak el.

É

rintésmentes kézfertőtlenítő oszlopokat
adott a város a hatvani
intézményeknek. Összesen 70
darab szenzoros adagológépet
vásároltak, ebből a hatvani
óvodákba, általános és középiskolákba két kézfertőtlenítő

berendezést juttattak el. Ezen
kívül kaptak a kulturális intézmények, orvosi rendelők,
a szociális szolgálat egységei,
így a bölcsődék, és a polgármesteri hivatalban is kihelyeztek belőlük. Horváth Richárd
polgármester elmondta, szá-

mukra elsődleges, hogy megvédjék a hatvaniak egészségét. – A hatvani városvezetés
kezdetektől felelősségteljesen
kezeli a járványhelyzetet. A
második hullám kitörésekor is
összehívtuk az egészségügyi
kerekasztalt, a tapasztalatokat
és az ott elhangzottakat felhasználva hoztunk létre egy
intézkedéscsomagot, amellyel
a vírus helyi szintű terjedését lassíthatjuk. Ennek része,
hogy a városi intézményekben kézfertőtlenítő pontokat
helyezünk ki – fejtette ki.
Minden berendezéshez hat
liter kézfertőtlenítő folyadékot, valamint a működéshez
szükséges elemet is adtak,
így azonnal beüzemelhetőek
a pontok az intézményekben.
Kutalik Márta, a Hatvani 5.
Számú Általános Iskola vezetője elmondta, nagy segítség
a járványhelyzet alatt, hogy
két készüléket is kapott az
intézményük. – Eddig csak
egyszerű kézfertőtlenítőket
tettünk ki a mosdókban és

az osztálytermekben. Nagyon
örülünk ezeknek a szenzoros
gépeknek, az egyiket a bejáratnál, a másikat az ebédlőnél
fogjuk kihelyezni – mondta.
A kézfertőtlenítő oszlopokon elhelyeztek tájékoztatómatricákat is, amelyek a helyes

fertőtlenítés menetét mutatják meg. Az önkormányzat
további intézkedésekkel is
segítette a járvány terjedésének lassítását. Elhalasztották
a beltéri városi szervezésű
programokat, elmaradnak a
nagyrendezvények, érintés-

mentes hőmérőket adtak az
óvodáknak, emellett folyamatos tájékoztatókampányt
is folytatnak, hogy minél szélesebb körben informálják a
hatvaniakat a vírus elleni helyes védekezésről.
Csordás Judit
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Óriási siker: 9383 látogató
a Munkácsy-kiállításon

VÁROS, AHOL ÉLÜNK
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Az összefogás erejére
tanítanak a forradalmárok
A széthúzással nem lehet egy
ország szabadságát megteremteni, de még hatalomhoz
sem jutni, még ha vannak is
a széthúzásnak, az anarchiának támogatói. Az összefogással mindig előrébb juthatunk, messzebb érünk, mint
a széthúzással – fogalmazott
Horváth Richárd, az október 23-i megemlékezésen.

A

Három hónap után bezárt a Munkácsy-kiállítás, ez a kivételes tárlat óriási népszerűségnek örvendett a városban: több
mint 200 különböző településről érkeztek ide látogatók, ös�szesen 9383-an tekintették meg a festményeket.

B

ezárt a Munkácsy-kiállítás a Hatvany Lajos Múzeumban. Az
elmúlt három hónap tapasztalatairól tartottak sajtótájékoztatót az intézményben.
Kultúrtörténeti pillanat – így
jellemezte Horváth Richárd
azt, hogy Hatvan otthont

adott a Pákh Imre gyűjteményéből álló Munkácsy-kiállításnak. Bár a koronavírus
első hulláma felülírta a tavaszi
megnyitót, de nem adták fel,
és nyáron végre mindenki számára megtekinhetővé váltak a
Munkácsy-képek Hatvanban.
A tárlat nagyon népszerű volt,

több mint 200 különböző településről érkeztek ide, összesen
9383-an nézték meg az alkotásokat, mindezt úgy, hogy közben a járvány is közbeszólt. –
A város még nem látott ekkora
volumenű kiállítást, ez pedig
egyben ki is jelölte nekünk az
utat, hogy a jövőben hasonló
kaliberű tárlatokat szervezzünk. A múzeumban elvégzett
átalakítások pedig mindezt
már lehetővé is teszik – fogalmazott a városvezető.

Önkéntes munkával segítették a Munkácsy-kiállítást
Aki járt a Munkácsy-kiállításon tudja, hogy minden teremben van egy-egy teremőr: ők vigyáznak arra, hogy
a tárlat során minden a lehető legnagyobb rendben menjen: figyelnek a biztonságra, de a hőmérsékeltre és
a páratartalomra is. Ugyanakkor az érdeklődők is bátran fordulhatnak hozzájuk, mindig van egy jó történetük
vagy éppen ők is lelkesen tudnak beszélni a képekről. Ezt a teremőri szolgálatot önkéntesek végzik, méghozzá a
Hatvany Lajos Múzeum Baráti Körének Egyesületének tagjai. Két műszakban dolgoztak: délelőtt és délutáni váltással végezték a feladatukat. Kezdetben 2-2 ember volt egy nap, de ahogy nőtt a látogatottság, úgy növelték
ők is a létszámot. Sőt, sokan csatlakoztak is hozzájuk, így a hímzőszakkör, a Ratkó József Közművelődési Egyesület és több nyugdíjasklub is vállalta a munkát. Heti szinten 30-40 ember vesz részt benne. Ocsovainé Tamás
Katalin, a múzeumok baráti körének tagja elmondta: nagy örömmel, és óriási lelkesedéssel végzik feladatot.

Márkus Mariann igazgató
elmondta: óriási munka van
amögött, hogy meg tudták
szervezni ezt a kiállítást. Ös�szesen 776 órát volt nyitva a
tárlat, az állandó múzeumi
dolgozókon túl 42 önkéntes
segítette a munkát. Nagyon
sok diák érkezett diákmunka
miatt és ők is részt vettek a
feladatok ellátásában. Nagyon
sok, intézmény, egyesület és
klubok is sokan érkeztek hozzájuk.
A képeket már elszállították,
most visszaépítik az állandó
tárlatokat, majd még ebben
az évben, Trianon 100. évfordulója alkalmából nyitnak egy
kiállítást. Ugyanakkor már
tervezik, hogy jövőre milyen
hasonló volumenű tárlattal
lepjék meg a hatvaniakat, hiszen a tavaszi átalakításokkal
már megvan minden technikai
és műszaki lehetősége a múzeumnak erre.
SzP

járványhelyzetre való
tekintettel az október
23-i városi ünnepséget sem tartották meg nagy
közönség előtt Hatvanban.
A védekezés sikere abban
rejlik, hogy mennyire tudjuk
betartani a járványügyi szabályokat, és áldozatot hozni
a közösség számára. - Sajnos ezért már nem szokatlan
számunkra, hogy nem tudunk
együtt, személyesen ünnepelni, de szívünkben és lelkünkben ezen a módon is erősítjük az összetartozás érzését:
1956. október 23-án is ez az
érzés, az összetartozás ereje
kovácsolta eggyé a szabadságért utcára vonuló tömeget –
kezdte ünnepi beszédét Horváth Richárd.
Akkor nem egy járvánnyal
szemben, hanem egy járványszerűen terjedő, és a jelenlegi
vírusnál is több halált okozó
ideológia, a kommunizmus
eszméje és annak képviselői ellen vonultak utcára az
emberek. 1956 nem egy intézményről, hanem a kom-

munista rendszer ellen szólt.
A Pesti Srácok a Birodalmi
érdekeket kiszolgáló elnyo-

mó hatalom ellen vonultak
utcára. 1956-ban a rendszer
elleni tüntetésért halál járt.

A megtorlás pedig kegyetlen
volt. - A forradalmárokra
nem Facebook kommandók

támadtak, hanem szovjet tankok, és katonák, nem álhíreket tartalmazó posztokkal
bombáztak, hanem ágyúval
és Kalasnyikovval. A Pesti
Srácok forradalmát a baráti
szovjet hadsereg segítségével
leverték, őket felakasztották,
börtönbe csukták, tönkretették. Lelkiismeret-furdalás
nélkül. A várt segítség elmaradt, Európa hallgatott.
Mint oly sokszor már annak
előtte. 1956. októberi forradalmának tanulsága, hogy a
magyar szabadság nem egy
kiváltságos kör privilégiuma,
hanem egy egész nemzeté. A
széthúzással nem lehet egy
ország szabadságát megteremteni, de még hatalomhoz
sem jutni, még ha vannak is a
széthúzásnak, az anarchiának
támogatói. Az összefogással
mindig előrébb juthatunk,
messzebb érünk, mint a széthúzással – fogalmazott a városvezető.

Horváth Richárd emlékeztetett: bár Hatvanban is tapasztalhattuk az elmúlt évek
során a széthúzásra törekvés
jelét, mégis a hatvaniak szándéka az összefogás irányába
sokkal erősebb volt ennél. Hatvan sikeresen állt ellen minden
összefogásunk erejét gyengíteni szándékozó törekvésnek, a
város fejlődése töretlenül ívelt
felfelé. Tagadhatatlan, hogy a
járvány bennünket is nehézségek elé állított, de a város és
polgárai összefogásából sikerült megőrizni a gazdasági és
költségvetési működőképességünket, az elmaradt tervezett
bevételeink kiesését kezelni
úgy, hogy az adóterhek nem
emelkedtek a lakosság rovására. A járványnak sajnos nincs
vége, továbbiakban is szükség
lesz a fegyelmezett pénzügyi
gazdálkodásra, az egymásra figyelésre, az összefogásra. Csak
így tudjuk átvészelni közösen ezt a nehéz időszakot, és
együtt előrébb lépnünk a város
fejlődésének eddig megtett
útján. Ezen gondolatok jegyében hajtsunk fejet hát 1956
hőseinek emléke előtt, példájuk egyesítsen bennünket a
jövőben is az összefogás építő
erejében.
A városi ünnepséget a Hatvan TV kamerái rögzítették,
az október 23-i megemlékezésen a bajzás diákok állítottak emléket a forradalom
hőseinek.
SzP

Csokoládéval lepték
meg az időseket

90 évesen is aktív
életet él Valló Edéné

A város vezetése ajándékkal
köszöntötte a hatvani időseket, mivel október elsején
tartják az idősek világnapját.

Valló Edéné nemrég ünnepelte a 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Horváth Richárd polgármester
is felköszöntötte.

A

z ENSZ közgyűlése
1991-ben nyilvánította október 1-jét
az idősek világnapjává. A
Központi Statisztikai Hivatal

adatai szerint Magyarország
9,8 millió lakosából 1,9 millióan töltötték be 65. életévüket. Róluk szól ez a nap.
Hatvanban hagyománya van
annak, hogy a város köszönti
az időseket. Azonban a járványügyi helyzet miatt ezen is
változtatni kellett: a személyes
köszöntés helyett, ajándékkal

lepték meg az időseket. Horváth Richárd, Szinyei András
és Lestyán Balázs csokoládékat adtak át az intézmények
és a klub vezetőinek, akik később átadták az ajándékot az
ünnepelteknek. Horváth Richárd elmondta: fontos, hogy
megbecsüljük az időseket.
SzP
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V

alló Edénét kilencvenedik születésnapja
alkalmából köszöntötték. Az ünneplésben a
városvezetés is képviseltette
magát. Horváth Richárd polgármester virággal és díszoklevéllel ajándékozta meg
születésnapost. Az ünnepelt
családja pedig tortával is készült Erzsike néninek. Valló
Edéné úgy véli, hogy a hosszú
élet titka a szeretető családban és az elfogadásban rejlik. – Felemelő érzés, amikor
az unokáim átölelnek vagy
énekelnek nekem. Hatalmas
szeretet vesz körül, így azt
mondhatom, hogy boldog
vagyok. Mindezek mellett
mindig örömmel tölt el, ha sikereket érnek el a családtagjaim – részletezte. Erzsike néni
elmondta, hogy aktív éveiben

az egészségügyben dolgozott,
idejét a család és a munka
töltötte ki. A kilencven éves
Valló Edéné születésnapján
részt vett az egész családja.
Virágcsokrokkal, rajzzal és
közös fotókkal köszöntötték

az ünnepeltet. Erzsike nénit a
pozitív hozzáállás, a humor és
a jó kedv tartja egészségesen.
A fiatal generációnak pedig
azt tanácsolta, hogy mindig
őrizzék meg a vidámságukat.
Rimán Alexandra
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Horváth Richárd:
elfogadhatatlan
a Boldogi úton
lévő állapot

I

dén már többször is le
kellett zárni a Boldogi
utat, ugyanis a sok eső
miatt járhatatlanná válik egy
jelentős útszakasz. Az érintett rész a Magyar Közút
Zrt. Fenntartása alatt áll, így
az önkormányzat már több
egyeztetést kezdeményezett
az illetékes társasággal az
ügy mielőbbi megoldását
sürgetve.

Visszatérő probléma a
városban, hogy ha jelentős
mennyiségű eső esik, akkor
a Boldogi úton megáll a víz.
Ilyenkor a buszpályaudvar
és a vasútállomás közötti
szakasz szinte teljesen járhatatlan, az utat pedig biztonsági okok miatt lezárják. Az
útszakasz a Magyar Közút Zrt. fenntartásában áll,
így a helyzet megoldását a
hatvani önkormányzat már
többször kezdeményezte a
társaságnál.

Horváth Richárd polgármester elmondta: legutóbb
szeptember végén kérte levélben a társaság és a MÁV
képviselőit, hogy keressenek
egy hatékony és végleges
megoldást. Szerinte a közös fellépés elengedhetetlen,
ugyanis a víz alatt lévő útszakaszon az önkormányzat saját hatáskörben nem tud eljárni. Ennek ellenére a múlt
hónapban már elvégezték a
Boldogi úthoz kapcsolódó
vízelvezető-rendszer tisztítását. – A szakemberek ekkor fedezték fel, hogy az út
alatt be van szakadva a csatorna. Ezt azonnal jelezték
az út kezelője felé, hiszen
ez azt jelenti, hogy a víznek
ilyen körülmények között
nincs szabad útja a csatornarendszerben. Emellett az
érintett szakasz egyik része magánterületen fekszik,
így annak átvizsgálásához a
tulajdonos hozzájárulására
van szükségünk – közölte
a városvezető. A probléma
megoldását az önkormányzat továbbra is sürgeti.
Lukács Mónika
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Hatvan kapujából induló
vasúti Mátra kört
álmodtak meg
Több település vezetője ült
össze, hogy egy esetleges jövőbeli turisztikai beruházás
ötletéről tanácskozzanak.
Egy hatvanból induló, több
helységen áthaladó vasútvonalat építenének ki, egy
Mátra és egy Tisza kört, az
érintett települések látványosságait érintve.

H

atvanból
induló,
kistelepülések látványosságait érintő
vasútvonalat építenének ki
a környező települések: egy
Mátra kört és egy Tisza kört.
Horváth Richárd polgármester elmondta, hogy a turizmus fontos stratégiai pont a
városban, éppen ezért kiemelt
feladat, hogy ebbe az irányba
is fejlesszenek. – Összeültünk egy megbeszélésre, ahol
megvitattuk, hogy szeretnénk
egy Hatvan kapujából induló vasútvonalat kiépíteni. A
települések vezetőivel megtárgyaltuk, milyen látványosságaik vannak, ezeket érintve alakítanánk ki a vonalat.
Mindenki nagyon pozitívan

állt azt ötlethez. A következő
lépés, hogy készítünk egy tervet, amelyet vitára bocsájtunk,
ennek elfogadását követően

fordulnánk a kormányzat és a
vasúttársság irányába – részletezte Horváth Richárd. A
megbeszélés során felmerült

az a terv is, hogy újranyitnák a
Kisterenye–Kál-Kápolna vasútvonalat.
Csordás Judit

5

PORTRÉ

2020. OKTÓBER

Nyolcvanegy napig
teremőrködött a
Munkácsy-kiállításon Ocsovai Zoltán.
A természetet járó
hobbifotós, állatokat, napfelkeltéket
örökít meg legszívesebben, de sokszor
találkozhatnak vele
a hatvaniak városi
rendezvényeken
fényképezőgépét
kattintgatva. Számára az a legmegnyugtatóbb, ha álcaháló mögé bújva az
erdőben várakozhat,
felkészülve rá, hogy
életre kel az erdő, és
lencsevégre kaphatja az erdő lakóit. A
kisrókák, őzgidák
és vadmalacok
mellett egy Nílusi
lúd is fotóalanya lett
már. Mindemellett
Hatvan szeretete
is megmutatkozik
képeiben, hiszen
számos alkalommal
fényképezett már
városi pillanatokat.

Nyugalommal tölt el,
ha a természetet fotózhatom
É

desanyám még a múlt század közepe táján,1948ban elvitt Gyöngyösre
megszülni, de aztán haza is hozott
Hatvanba – Ocsovai Zoltán így
jellemezte születése körülményeit, humoros mondata pedig jól
tükrözi, hogy számára mindig is
Hatvan jelentette az otthont, ös�szesen a katona évei alatt hagyta
el a várost, és élt máshol. Sokan
találkozhattak már vele különféle
rendezvényeken, hol a közönség
soraiban ülve, oldalán fiával, Attilával, vagy kezében fényképezőgépet tartva, megörökítve az eseményeket. – Egyszer egyik kedves
barátom, H. Szabó Sándor, a világ
legtöbbet repült légi fotósa úgy
nevezett engem, hogy én vagyok
a „hatvani dokumentátor”. Nagy
megtiszteltetés volt ez számomra, hogy így gondolt rám, hiszen
állítása szerint, én mindenhol ott
vagyok. Ebben igaza volt, hozzám
van nőve a fényképezőgép-táskám
– mondta.
Édesanyja háztartásbeli volt,
mindenben segítette siketnéma
édesapját, aki asztalosmesterként
dolgozott. Mintegy ötven településre készített fafaragásokat. Hatvanban is megtalálhatóak munkái,
a belvárosi templomban ő alkotta a Szent József oltárt, valamint
a préposti stallumot is. Ocsovai
Zoltán azonban nem ebben az
irányban tanult tovább a Bajza József Gimnázium elvégzését követően. Bátyja példáját követve műszerész lett, egy országos szakmai

verseny megnyerése után. Eleinte
Budapesten dolgozott, ám házasságkötését követően, fia születése
előtt munkahelyet váltott, és a
Hatvani Cukorgyárban helyezkedett el. Harminckét évig dolgozott itt, mint műszerész, majd
2004-ben, mikor megszűnt a gyár,
nyugdíjba vonult.
Nyugdíjazását követően kezdett bele igazán a fényképezésbe,
habár, mint ahogy mondta, ő már
1954-től fotózik, hiszen édesapja
is sok képet készített, így ő is már
kisgyermekkorától kezdve rögzítette élményeit. – Az első gépem
egy Perfekta volt, ami a mai napig megvan a polcomon kiállítva.
Teljesen más volt akkoriban az
analóg technikával fotózni. Nem
foglalkoztam képelőhívással, így
több hét is eltelt mire megláthattam a képeimet. A digitális
gépekkel azért sokkal bátrabban
lehet kattintgatni – mondta. Az
évtizedek alatt rengeteget fejlődött, első digitális fényképezőgépét nyugdíjas korában vásárolta
meg. Egyszerre kitágult a világ, a
sokkal több szabadidő és a gyorsabb gép miatt egyre több témát
tudott megörökíteni. – Mindenevőnek tartom magam, minden
téma érdekel. Mégis leginkább a
természetfotózás áll hozzám legközelebb. Ahogy mondani szoktam, természetesen a természetet
fotózom, tehát a maga valójában,
egyszerűségében örökítem meg a
soha vissza nem térő pillanatokat.
Hajnalban kimegyek az erdőbe,

álcaháló mögé bújok, és várom,
hogy felkeljenek az állatok, és
életre keljen az erdő. Nem számít
az időjárás, amúgy is azt vallom,
hogy nincs rossz idő, csak rossz
ruházat. Az egyik legmegnyugtatóbb számomra minden évszakban az erdőben várakozni, amikor
minden csendes és békés – fogalmazott.
A természetfotózáson belül két
kedvence is van, az egyik a napfelkelte megörökítése, hajnali várakozásai során megannyi szép
pirkadatot sikerült már lencsevégre kapnia. Emellett az örök kedvenc számára a vadon élő állatok
fényképezése. – Feleségem Ócsáról származik, így volt lehetőségem az ottani állatvilágot fotózni.
Mivel az a rész Natura 2000 besorolású tájvédelmi terület, ezért
szinte érintetlen a táj, így számos
lenyűgöző pillanatot éltem meg.
Egy kisróka körbe-körbe járt,
egy kíváncsi őzgida a közelembe
settenkedett és kis vadmalacokat
is fényképezhettem. Ezek azok a
pillanatok, amelyek nem történnek meg mindenkivel. Ezt szeretem a természetfotózásban, hogy
kitörölhetetlen emlékekkel gazdagít – közölte. – Emellett az, hogy
becserkészem az állatokat, a közelükbe férkőzöm, ebben benne van
az adrenalin is. Van, hogy különféle hangokkal kell odacsalogatnom
a vadakat, elképesztő élmény mindig számomra – fűzte hozzá.
Kedvenc képe nincs, bár igen
különlegesnek nevezte, amikor

sikerült egy Nílusi ludat megörökítenie. Pár kiállítása volt, és nyert
is díjakat, de soha nem ez motiválta, éppen ezért nem is nevezi
alkotásait versenyekre. De ritka
kivételek azért vannak. Nagy
örömére szolgált, amikor tavaly
egy városi pályázatra beadott fotóiból kettőt méltónak találtak
arra, hogy a városháza előtti téren, nagyméretű molinón kiállítsák a többi pályázó képei mellett.
Ocsovai Zoltán leginkább magának és családjának fotóz. Van
egy idősebb fia, Péter, akitől két
unokája is van, Viktória és Dávid.
Emellett második házasságából
született egy másik fia is, Attila.
– Ő halmozottan sérült, vele láthatnak minket sok rendezvényen.
Nagyon ért a számítógépekhez, ő
keresi a programokat, amelyeken
szeretne részt venni. Sajnos nem
tud velem kirándulni, ezért amikor visszaérek egy útról, alig várja,
hogy betegyem a kártyát a gépbe,
és kezdődjön a vetítés. Ilyenkor a
képeimmel kalauzolom őt a tájakon – magyarázta. – Így élünk
most hármasban, feleségem,
Attila fiam és én. Másik fiam a
családjával Gödöllőn él. Nagyon
szeretek a természetben lenni, de
ugyanannyira szeretek hazatérni, megpihenni az otthonomban.
Mind a kettő sokat jelent számomra – fűzte hozzá.
A fotózás mellett több hobbija
is van, az egyik a történelem. Régebben sokszor kirándult a néhai
Kiss Péter vezette Múzeumbaráti

Körrel, dokumentálta programjaikat. Emellett a Honismereti
Körrel is együtt dolgozik, egyszer
a Zrínyi utcai 3-as iskola történetét is kidolgozta számukra. Mint a
Múzeumbaráti Kör tagja, önkéntesként elvállalta a Munkácsy-kiálltás teremőri posztját. A tárlat
megnyitásnak kezdetétől, minden
nyitvatartási napon ott volt, így
összesen nyolcvanegy napot töltött Munkácsy Mihály képei között. – Nekem nagyon jó élmény
volt, mindig végighallgattam a
tárlatvezetőket, és minden alkalommal hallottam új információkat. A képeken is mindig felfedeztem valami újat. A kedvencem az
Eltévedt gyermek című festmény
volt, mert nekem is volt egy hasonló gyermekkori emlékem, amikor tüzet gyújtottam, és csak szüleim éberségén múlott, hogy nem
lett nagyobb baj. Akkor én az ágy
alatt bújtam el félelmemben, de
hasonlóan éreztem magam, mint
az erdőbe menekült Munkácsy –
fejtette ki.
A másik különleges hobbija,
hogy szivargyűrűket gyűjt, már
több, mint száz darab van neki,
több kubai és kínai példánya is
van. Szabadidejében emellett nagyon szeretni sütni, főzni, és a
mozgás is fontos számára, rendszeresen kerékpározik. A kétkerekűjével is gyakran jár az erdőkbe,
hiszen mint fogalmazott, szereti
a természetet, és védi is azt, és ő
most már ilyen is marad.
Csordás Judit
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Bajnoki címet nyert
Penczi Andrea

Baján rendezték meg a
WFC világszervezet K1
magyar bajnokságát. Az
eseményen a Hatvani
Thaibox SE is képviseltette magát.

I

dén is megrendezték a
WFC Világszervezet
Országos
Bajnokságát Baján, ahol a Hatvani
Thaibox SE is részt vett. Az
egyesület legeredményesebb női felnőtt versenyzője Penczi Andrea -65 kg-os
K1 light kategóriában 1.
helyezést szerzett. Penczi
Andrea többszörös Magyar
Bajnok és háromszoros
Európa Bajnok, mely ered-

mények Száz Péter mester munkáját is dicsérik. A
Hatvani Thai Box Egyesület versenyzőjeként 2015től az alábbi eredményeket
érte el:
DIMOS FIGHT Night –
Bécs, Ausztria – 1. hely
WKF Open, Pápa – 1.
hely
WKF Európa Bajnokság,
Románia – 1. hely
X-Fight Cup Nemzetközi
Bajnokság – 1. hely
Az eseményen Hodor
Brigitta is részt vett, az ifjúsági lány -65 kg-ban K1 szabályrendszerben 2. helyezést
ért el.
Rimán Alexandra
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Vaka István: idén is
büszkén képviseltem
Hatvant a vágtán

Vaka István idén is képviselte Hatvant a 13. Nemzeti vágtán.
A lovas rangidősnek számít a versenyen, ugyanis 13 alkalomból tizenkétszer már kijutott a megmérettetésre, ami rajta kívül csupán egyetlen sportolónak sikerült az elmúlt években.
Vaka István a harmadik előfutamban szerepelt Alma nevű
lovával, a középdöntőbe már nem sikerült bejutniuk.

I

dén is ott lobogott Hatvan zászlaja a 13. Nemzeti Vágtán hétvégén Budapesten a Hősök terén, ugyanis
Vaka István ismét bejutott az
országos lovasversenyre. A
hatvani sportoló szeptember
közepén a második helyezett
lett a Nemzeti Vágta hevesi
előfutamán, ezzel pedig immáron tizenkettedik alkalommal jutott be az országos
megmérettetésre. Rajta kívül

még egyetlen olyan lovas van,
aki a vágta történetében en�nyiszer bejutott a többnapos
versenysorozatra.
Vaka István szombaton
Almával startolt el a harmadik előfutamban, a paripával mindösszesen egy hetet
tudtak gyakorolni, ugyanis
a sportoló saját lova, Déva
Szamba a küzdelem előtt egy
héttel lesérült. Alma és a lovas
mindent megtettek a versen-

gésben, de így sem sikerült
bejutni a középdöntőbe. A
harmadik előfutam győztesei Szuhakálló és Hernádkak
lovasai lettek. – Próbáltuk
a maximumot kihozni magunkból Almával, de sajnos
kevésnek bizonyult az egy
hetes közös gyakorlás. Mégis
boldog vagyok, mert Hatvant
idén is büszkén képviselhettem ezen a rangos eseményen,
igyekeztem jó hírét vinni a
városomnak – fogalmazott
Vaka István. A lovas hozzátette: nemcsak a futamok, de
a verseny előtti hangulatok is
mindig életre szóló élményt
adnak számára, a versenyzők
között erős tisztelet, jó kö-

zösség alakul ki a többnapos
rendezvényen.
A Nemzeti Vágtát idén zárt
kapuk között szervezték meg
a koronavírus-járvány miatt,
az érdeklődők a Duna Televízió csatornán, valamint a
mediaklikk.hu-n kísérhették
figyelemmel az élő adásokat. A
Hősök terén felállított speciális
pályán a kétnapos versenysorozat ideje alatt 72 magyarországi és határon túli terepülés
lovasa mérte össze tudását az
elő- és középfutamokon. Végül a vasárnap esti döntőben
Ördög Alen, Porva lovasa
Ricardó nevű lován nyerte meg
a 13. Nemzeti Vágtát.
Lukács Mónika

TÁJÉKOZTATÁS LEJÁRT SÍRHELYEKRŐL
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 126 és Újhatvan, Bercsényi úti köztemetőkben 2019-ben lejárt sírhelyeket, urnahelyeket, kriptahelyeket,
illetve 2019 év előtt lejárt és meg nem váltott sírhelyeket, urnahelyeket, kriptahelyeket irodánkban 3000 Hatvan, Temető út 14/a szám alatt újraváltani szíveskedjenek.
Amennyiben a lejárt sírhelyek nem kerülnek megváltásra a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet alapján a temetési helyet az üzemeltető újraértékesítheti.
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RECEPT

Csodás almatorta: az egészséges desszert
Laczkó Ildikó receptje (Egészség Liget biobolt Hatvan)
Ez az almatorta óriási sikert aratott nálunk és eddig egytől egyig mindenki oda
volt érte – még az is, aki amúgy elzárkózik a reformkonyhától.
Nincs benne semmiféle zsiradék,
sem tejtermék, vagy hozzáadott cukor,
és ráadásul gluténmentes is. A kalóriatartalma pedig jóval alacsonyabb,
mint a hagyományos sütiknek, vagy a
legtöbb vegán desszerteknek, hiszen a
nagy részét alma teszi ki, így bűntudat
nélkül fogyaszthatjuk. Az elkészítése
pedig roppant egyszerű, és nagyon kevés hozzávalót igényel.
Érdemes édes almából készíteni, így
a tölteléket nem szükséges pluszban
édesíteni, a tetején lévő vékony datolyakrém réteg pedig nagyon jól harmonizál az alma édes-savanykás ízével.
Elkészíthetjük négyzet alakú tepsiben, tortaformában, vagy akár mini tortácskákat is készíthetünk belőle, mint
ahogy a fenti fotón látszik. A receptben
szereplő mennyiségek egy 26 cm-es
tortaformához vannak kalkulálva.
Hozzávalók:
Az alaphoz
2 bögre* gluténmentes zabpehely
¾ bögre főtt csicseriborsó
1 bögre friss datolya, kimagozva (vagy
aszalt datolya, vízbe áztatva)
2-3 ek víz
½ tk fahéj
*1 bögre = 2,5 dl
Az almás töltelékhez
2 kg édes alma (héjával együtt)
2 db érett banán
2 ek útifűmaghéj
2,5 ek őrölt fahéj
Datolyakrém a tetejére
2,5 bögre aszalt, kimagozott datolya
1 tk útifűmaghéj
Elkészítés módja:
A datolyakrémhez az aszalt, kimagozott datolyát tálba tesszük, majd fel-

öntjük annyi vízzel, amennyi ellepi, és
minimum 3-4 órán át áztatjuk, hogy jól
megpuhuljon.
Az almás töltelékhez az almákat
megmossuk, kimagozzuk, majd héjával
együtt egy nagy lyukú reszelővel lereszeljük. Egy nagy tálba tesszük, majd
állni hagyjuk, amíg a tésztát elkészítjük,
hogy közben minél több levet engedjen.
A tésztához a főtt csicseriborsót, zabpelyhet és datolyát késes aprítóba helyezzük, és addig aprítjuk, amíg a tészta
el nem kezd összetapadni. Ekkor hozzáadjuk a vizet, és tovább aprítjuk, amíg a
massza egy labdává kezd összeállni. Ha
kicsi az aprítógépünk, akkor 2 részletben is belehelyezhetjük a hozzávalókat,
a végén pedig kézzel gyúrjuk össze.
Hagyjuk kb. 10 percig pihentetni,
ez idő alatt a zabpehely magába szívja
a nedvességet, és könnyebb lesz vele

dolgozni. Ezután kissé kinyújtjuk, majd
a tortaforma aljába nyomkodjuk. Nem
szükséges sütőpapírt tenni alá, így is
könnyedén elválik majd a tortaformától.
A töltelékhez kézzel kinyomkodjuk
az alma levét.
Villával összetördeljük a banánokat,
majd hozzákeverjük az almához a fahéjjal és útifűmaghéjjal együtt. Ezután
rákanalazzuk a tésztára és egy spatula
segítségével elsimítjuk a tetejét.
A krémhez a datolyát az áztatóvízzel
együtt krémesre turmixoljuk, majd hozzáadjuk az útifűmaghéjat, jól elkeverjük, végül elsimítjuk az almás töltelék
tetején.
Tálalás előtt legalább fél órán át
hagyjuk pihentetni hűtőben. Ez idő alatt
az útifűmaghéj megszívja magát a nedvességgel, így könnyedén szeletelhető
lesz.

Kedves
Kismamák!
Minden édesanya álma,
hogy anyatejjel táplálhassa
csecsemőjét – de sajnos ez
nem mindenkinek adatik
meg. Intézményünkben
az elmúlt időszakban az
anyatej igénylés nagy
mértékben megnövekedett,
ezért várjuk olyan Hatvan és
környékbeli anyukák jelentkezését, akik hozzá tudnak
járulni rászoruló csecsemők
anyatejes táplálásához.

A leadott anyatej
díjazása: 2.700 Ft/liter
További információ:
Anyatejgyűjtő Állomás
3000 Hatvan, Bástya u. 10.
Tel.: 37/341-198

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
2020-09 Menus Zsolt, Apc
2020-09 Maksa Zoltán, Karácsond
2020-09 Gohér Gábor, Hort

Újszülöttek
Születési idő
Páljános György Nátán
2020-08

Médiatámogatónk:

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
X. évfolyam 10. szám – 2020. október
Szakolcai Kitti, Hatvan
Nagy Dorina, Karácsond
Hornyák Kinga, Hatvan

Szülők neve (apa, anya)
Páljános György, Páljános Izabella
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