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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Felavatták
a Sztehlo Gábor teret
Felavatták a Sztehlo Gábor teret az ÚRKÁI előtt, ahová egy
emléktáblát is kihelyeztek. Az ünnepségen dr. Fabiny Tamás,
az északi evangélikus egyházkerület püspöke kiemelte, méltó módon állítottak emléket Hatvanban Sztehlo Gábornak,
aki a hatvani evangélikus gyülekezet első lelkésze volt, és
aki megépíttette a jelenlegi hatvani evangélikus templomot
1935-ben.

Ü

nnepi keretek között avatták fel a
Sztehlo Gábor teret.
Egy éve testületi ülés keretében határoztak róla, hogy
az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola előtti
terület azon részét, amely
városi ünnepségek, koszorúzások helyszíneként szolgál,
Sztehlo Gáborról nevezik el.
Az ünnepségen Dr. Fabiny
Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke kiemelte, méltó módon
állítottak emléket Hatvanban Sztehlo Gábornak. –
Minden lelkész álma, hogy
templomot építsen. Megálmodni, megvalósítani, aztán
az élő kövekből álló templomot, a hívők közösségét
mellétenni, nagyszerű lehet.
Sztehlo Gábornak megadatott ez. A róla elnevezett tér

talán kicsit zajosnak tűnhet
egy templomhoz képest, ám
illik hozzá, hiszen ő mindig

ott volt az élet sűrűjében –
fejtette ki.
Kocsik Mónika evangélikus lelkész úgy fogalmazott,
Jézus Krisztus a szeretetet
közvetítette mindig az emberek felé, segített minden
rászorulón. Az ő példája
segítségével munkálkodott
Sztehlo Gábor is. Istennek
ez a szeretete késztette tet-

tekre, erről vall naplója bevezető szavaiban.
A térre egy emléktáblát is
kihelyeztek, ezt is felavatták
az ünnepségen. Az emléktáblát Laczik Csaba szobrászművész készítette, az
azon látható portrét pedig
Kocsik Mónika evangélikus
lelkész rajzolta. Horváth Richárd polgármester kiemel-

te, fontos, hogy a városban
emléket állítsunk azoknak,
akik sokat tettek az emberekért. – Sztehlo Gábor 19331935-ig teljesített szolgálatot Hatvanban. A vészterhes
időszakban több mint kétezer lelket mentett meg. Azt
gondolom, büszkék lehetünk
arra, hogy róla neveztük el
ezt a teret – mondta.
Sztehlo Gábor evangélikus lelkész a német megszállás után gyermekotthonokban, pincékben bújtatta a
menekülteket. A II. nagy világégéskor mintegy kétezer
ember, közülük ezerhatszáz

árva gyermek életét mentette meg azzal, hogy 1945-ben
– Gaudiopolis néven – árva
gyermekeket befogadó létesítményt alapított. Sztehlo
Gábor a hatvani evangélikus
gyülekezet első lelkésze volt,
aki a jelenlegi hatvani evangélikus templomot 1935ben megépíttette.
Az emléktábla leleplezését követően Fabiny Tamás
áldást mondott az emléktáblánál. Az ünnepségen
Kovács Ottó előadásában elhangzott Reményik Sándor:
Akarom című verse.
Csordás Judit
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Közösségi költségvetés:
bárki küldhet ötleteket

Indul a következő év közösségi költségvetésének előkészítése. Ehhez első körben
ötleteket várnak, mik legyenek azok a feladatok, amikre
szavazni lehet jövőre. Még
több szabadságot adva ezzel
a hatvaniaknak, hogy még
közvetlenebbül
szóljanak
bele a település irányításába.

alapján valósították meg a beruházásokat. Akkor az utak,
valamint a járdák felújítása,
nyilvános WC létesítése, valamint a vadaspark fejlesztése,
kerékpárúthálózat bővítése és
egy tisztítógép vásárlása kapta
a legtöbb szavazatot.
A következőkben azonban
mindez megváltozik és még
nagyobb szabadságot és beleszólási lehetőséget kapnak a
hatvaniak. Elkészült egy új szórólap, amire konkrét ötleteket
lehet felírni. Nincs megkötés,
az ötleteket várják, így bárki tehet javaslatot arra, mit szeretne
a legszívesebben fejleszteni a
városban, akár a saját utcájában.

A

z idei évben szavazólapokon lehetett arról
dönteni, hogy mire
költsön a város vezetése ös�szesen 100 millió forintról. A
lapon több tételt soroltak fel,
itt lehetett elosztani az összeget, és a beérkezett szavazatok

Gumiabroncsokból
vitték a legtöbb
hulladékot

Először ezeket kell beküldeni,
a javaslatokat egy szakmai csoport megvizsgálja, majd az ötletgazdákat bevonva közösen
kidolgozzák a részleteket róluk,
és jövő évben ezekre a hatvaniak által küldött javaslatokra
lehet szavazni. – Az utóbbi
években a hatvaniak megtapasztalhatták, hogy semmi sem
történik a fejük felett, közösen
hozunk döntéseket és együtt
fejlesztjük a várost. Ez a célja
a közösségi költségvetésnek is.
Arra biztatok mindenkit, hogy
vegyen részt benne, küldje el
nekünk ötleteit – fogalmazott
Horváth Richárd polgármester.
Az ötleteket egy projektlapon
keresztül lehet leadni, ezeket
most kezdik el eljuttatni a postaládákba, azokat visszaküldve
lehet szavazni. Természetesen
online is lehet javaslatokat tenni a kozossegikoltsegvetes.hatvan.hu oldalon. Az ötletelésre
november 15. és november 30.
között van lehetőség.
SzP

A jobb jövőért az életüket sem
kímélték a forradalmárok
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Egykezes nyitást igénylő csomagolást
gyárt a Nordfilm új üzemegységében
Egykezes nyitást igénylő, innovatív csomagolást is gyártanak a Nordfilm Packaging
Kft. Új üzemegységében.
Az átadóünnepségen Varga
Mihály pénzügyminiszter
úgy fogalmazott, a járvány
ideje alatt a cégek a legjobb
arcukat mutatták meg, alkalmazkodtak a nem várt
helyzethez. A Nordfilm is
innovációval állt elő, ezzel is
bizonyítva, hogy képes arra,
hogy még egy magasabb fokozatba lépjen.

Ú

j üzemegységet adtak át a Nordfilm
Packaging Kft.-nél.
A csaknem 630 millió forintos beruházáshoz a kormány
félmilliárd forint támogatást
nyújtott az Egészségipari Támogatási Program keretében.
Az átadóünnepségen Varga
Mihály pénzügyminiszter úgy
fogalmazott, a járvány ideje
alatt a cégek a legjobb arcukat
mutatták meg, alkalmazkodtak a nem várt helyzethez. A
Nordfilm is innovációval állt
elő, ezzel is bizonyítva, hogy
képes arra, hogy még egy magasabb fokozatba lépjen. – Ez
a csomagolóüzem három évvel
ezelőtt indult, mostanra pedig

már eljutott oda, hogy a magyar piac meghatározó szereplőjévé vált. Most továbbléptek,
az egészségipari beruházással
olyan területen is meg tudnak jelenni már, ahol addig
nem voltak elérhetőek. Külön

öröm, hogy a fejlesztésükkel
más hazai szereplőket is elérnek, és így egyik cég húzni
tudja a másikat, egyre több lehetőséget nyújtva egymásnak
– fogalmazott Varga Mihály.
Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője elmondta, egy jól működő, új tevékenységhez szükséges egy jó
csapat, magas kvalitású szakemberek kellenek a háttérbe.
A Nordfilmnél pedig sok ilyen
ember dolgozik, akik forradalmasíthatják a piacot. Kiemelte,
aki innovatív technológiát hoz
létre, az a jövőben hisz.
Horváth Richárd polgármester kifejtette, mindig
öröm, ha a városban jól érzik
magukat a cégek és fejleszté-

seket valósítanak meg. Három
évvel ezelőtt adták át az üzemet Hatvanban, már akkor
több mint hetven embernek
biztosított munkahelyet, a
mostani beruházással még
tovább fejlődhetnek. – Jó vis�-

szagondolni, hogyan indult
ez a beruházás, már az elején
látszott, hogy konkrét célokkal
vágtak neki az üzem indításának. Most pedig már egy
újabb átadón vagyunk. Arra
hogy a város fejlődik és köz-

ben a cégek is, minden hatvani
büszke lehet, én is az vagyok –
fejtette ki.
A Nordfilm Packaging Kft.
a koronavírus-járványra válaszolt a kontakt nélküli használatot lehetővé tevő csomagolás
kifejlesztésével. A gyártást a
most elkészült új gyártócsarnokában kezdheti meg a vállalat, az előállított csomagolások
100 százalékban újrahasznosíthatók. – A pandémia olyan
reflexeket hozott elő az iparágakból, melyek által a cégek
elkezdtek azon gondolkodni,
hogy milyen termékekkel tudnának úgy piacra menni, hogy
azokkal a COVID-19 elleni
védekezést is segítsék. Ez a
pénzügyminisztérium
által
indított program is pont ezt
célozza – részletezte NagyKaszap László, a Nordfilm
Packaging Kft. ügyvezetője.
Hozzátette: az üzemegységben előállítható új termék egykezes nyitást igényel, tartalmát
tekintve pedig sok minden tárolható benne, például kézfertőtlenítő is. Az új gépsorokon
talpas tasakokat is gyártanak
majd. Az üzemegység átadóünnepsége a nemzeti színű
szalag átvágásával ért véget.
Csordás Judit

Új beruházás valósult meg a Bioextra Zrt-nél
Egy újabb nagyszabású beruházás valósult meg a Bioextra Zrt. -nél, egy
új üzemrészt adtak át ugyanis a nagygombosi vállalatnál. A fejlesztés a
kormány által biztosított egészségipari támogatói program keretein belül valósult meg. Az eseményen Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta: a Bioextra Zrt. a beruházásnak köszönhetően megkétszerezte
gyógyszeralapanyag gyártó kapacitását. Az ETP-ben megvalósult fejlesztések nemcsak kapacitásbővítést vagy új technológiát, hanem exportképességet is jelentenek.

November 13-án lehetett ingyenesen leadni a veszélyes hulladékokat a népkertben. Gumiabroncsokból, használt olajból és
már nem használt elektronikai eszközökből hoztak a legtöbbet a hatvaniak. Az akció véget ért, de ilyen hulladékok leadására egész évben lehetőség van a Csányi úti hulladékudvarban.

I

dén is a Népkertbe szervezték a veszélyeshulladék-gyűjtési akciót, így
november 13-án ide lehetett
leadni azokat a tárgyakat,
amik ebbe a kategóriába tartoznak. Reggel 9 órától volt
lehetőség erre, hogy milyen
sokan voltak, jól jelzi, hogy
hosszú sorokban várakoztak
az autósok. Egy útbaigazítás
során a megfelelő kamion
mellé kellett beállni és már

pakolhatták is ki a tárgyakat. Voltak akik több liternyi
használt olajat hoztak, voltak
el nem használt festékek, lejárt gyógyszerek, vegyszerek.
A legtöbben gumiabroncsokat és nem használt, vagy nem
működő elektronikai eszközt
adtak le.
A hideg ellenére is nagyon
sokan jöttek ide, hogy leadják a veszélyes hulladékokat.
Az látható, hogy a legtöbben
ilyenkor szabadulnak meg
az elektronikai eszközeiktől,
televízióktól, hűtőgépüktől,
számítógépüktől, hoznak ki
különböző alkatrészeket is,
sok a fáradt olaj és az elem is.
Ezeket a megbízott cég összegyűjti, Kecskemétre szállítja
és ártalmatlanítja – tájékoztatott Farkasné Szűcs Daniella
környezetvédelmi ügyintéző.
Ugyanakkor a Csányi úton
egész évben működik a hulladékudvar, adótartozás terhe
nélkül, és bizonyos men�nyiségi korlátok mellett oda
is ingyenesen lehet elvinni a
hulladékokat.
SzP

Hatvanöt évvel ezelőtt, november negyedikén a szovjet
csapatok tankkal megszállták hazánkat és leverték a szabadságharcot.Kocsik Mónika azt mondta: a meggyújtott
mécsesek úgy hoznak most fényt az éjszakába, ahogy Jézus
hozott világosságot a földi életre.

H

atvanban a Kossuth téren tartottak
megemlékezést az
’56-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján. Hatvanöt évvel ezelőtt,
1956. november 4-én a szovjet csapatok a hajnali órákban
hadüzenet nélküli háborút in-

dítottak Magyarország ellen.
A félelmetes túlerővel szemben segítség nélkül maradt
ország, október 23-a óta folytatott hősi szabadságharca végül elbukott. Kocsik Mónika
evangélikus lelkész felidézte
az 1956-os megtorlás pillanatait, a politikai vezetők szere-

peit kiemelve beszélt az akkor
történtekről. Az evangélikus
lelkész azt mondta: remén�nyel harcoltak a forradalmárok, a remény pedig Krisztusi
eredetű. – A napokban mentünk ki a szeretteink sírjához,
azzal a reménységgel, hogy a
földi életünk nem ér véget, és
újra találkozhatunk egymással. Ezt a vigasztalást, ezt a
reménységet Jézus adja nekünk, aki áldozatot vállalt a
kereszten mindenkiért, a forradalom hőseiért is. Ők azok,

akik nem kímélték életüket
sem, mert abban a hitben cselekedtek, hogy egy jobb jövőt
készítenek elő utódaiknak.
Az ő emlékükre gyújtunk
most mécseseket, ami a jele
annak a világosságnak, amit
Jézus hozott el számunkra, s
amivel legyőzzük a sötétséget
– fogalmazott Kocsik Mónika. A kegyelet kifejezéseként
az ’56-os lobogót levonták, a
zászlórudak köré pedig a jelenlévők elhelyeztek egy-egy
mécsest.
SzP

E

gy új üzemegységet adtak át
ma délelőtt a nagygombosi
Bioextra Zrt.-nél, az 540
millió forint összértékű beruházás
az Egészségipari Támogatói Program keretein belül valósult meg.
Az átadó ünnepségen többek között beszédet mondott Horváth
Richárd polgármester, aki elismerően méltatta a vállalat tevékenységét, továbbá hangsúlyozta, hogy a
cég jelenléte a város életében több
szempontból is különösen fontos
és értékes, hiszen számos munkahelyet teremtenek a helyieknek. Az
eseményen Szabó Zsolt, a térség or-

szággyűlési képviselője kiemelte: a
Bioextra Zrt. tevékenysége a Covid
világjárvány alatt különösen fontossá vált, napjainkban ugyanis kiemelt
cél az egészség védelme és minden
olyan vállalkozás támogatása, amely
az emberek jóllétét segíti elő.
Ezután Lónyai Pál, a vállalat tulajdonosa arról beszélt: a több mint
30 éve működő Bioextra Zrt. az
egészségmegőrzés jegyében számos
jólismert, magas hatóanyag tartalmú, minőségi gyógyszert, étrendkiegészítőt, teát és kozmetikumot
gyárt a magyar és európai piacra
egyaránt. A világjárvány őket is új

feladatok elég állította, cselekedniük kellett a lehető legrövidebb idő
alatt a változékony gazdasági körülmények között is. A legfontosabb
cél az volt, hogy a megnövekedett
lakossági igényt ki tudják szolgálni.
A cég mindeközben a társadalmi
felelősségvállalást is fontosnak tartotta. – Tavaly jelentős segítséget
nyújtottunk az Országos Mentőszolgálatnak, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének, a Református
Szeretetszolgálat Alapítványának
valamint a kárpátaljai honfitársainknak is – fogalmazott Lónyai Pál.
A cég tulajdonosa kitért rá: az
újonnan telepítendő berendezésekkel a gyógyszer- és egyéb élelmiszergyártó kapacitás bővítése
valósul meg, ezzel lehetőséget biztosítva a már forgalomba hozatali
engedéllyel rendelkező gyógyszereik gyártásvolumen növelésének.
Fejlesztési szándékaik kiemelten a
Bioextra Vitamin D3 3000NE lágy

kapszula gyártására vonatkozik,
ugyanis számos szakirodalmi adat
bizonyítja a D-vitamin COVID-19
fertőzés kockázatának csökkentésében betöltött szerepét.
Az átadón Varga Mihály pénzügyminiszter kifejtette: a járványhelyzettel az egészségipar, az ellátáshoz szükséges eszközök és
gyógyszerek gyártása stratégiai
ágazattá vált, világos tehát, hogy
Magyarországnak a saját lábára kell
állni az egészségiparban is. – Az
elmúlt egy évben a hazai egészségipar számos termékből önellátóvá
vált, ezzel biztosítva a lakosság és
a kórházak ellátását. Ilyen termékek például a sebészeti és egyszerű
maszkok, az arcpajzs, a fecskendő,
a különféle fertőtlenítőszerek és a
magyar fejlesztésű lélegeztetőgépek
is. Az Egészségipari Támogatói
Program keretein belül azokat a
beruházásokat támogatjuk, amelyek erősítik az önállóságot, az

önellátást, és a növekedés további
forrását jelentik. A hazai gyártók
úgy tudnak csak megerősödni, ha a
termékeiknek van piaca is. A kormány ebben is partnere az iparági
szereplőknek, nem csupán a járvány
elleni védekezés során, hanem akár
a külpiacra lépés támogatásakor is
– fogalmazott Varga Mihály pénzügyminiszter.
Hozzátette: A Bioextra Zrt. a beruházásnak köszönhetően megkétszerezte gyógyszeralapanyag gyártó
kapacitását. Az ETP-ben megvalósult fejlesztések nemcsak kapacitásbővítést vagy új technológiát, hanem exportképességet is jelentenek.
A sajtótájékoztató után következett a hivatalos átadó, ahol a nemzeti színű szalagátvágás történt, majd
aztán az üzem bejárásával folytatódott a program, az új gyártósori
berendezéseket tekintették meg a
résztvevők.
Lukács Mónika
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Interaktív elemek segítségével
ismerhetik meg a premontrei rendet

Premontrétől a Zagyva völgyéig – a premontrei rend
megtelepedése Hatvan környékén címmel nyílt kiállítás a Hatvany Lajos Múzeumban. A tárlat fő anyagát
az egykori prépostságok
falaiból származó kőtöredékek adják, mindezek
mellett vaskés és patkószeg
is megtekinthető. Az eseményt a gödöllői premontrei
kántorátus énekkel színesítette.

rendhez tartozók igyekeztek
az emberekhez közel megtelepedni, ami azért érdekes,
mert a többi rendre ez nem
volt túl jellemző. Így a hatvani
prépostság alapításakor, 1121
körül már település állhatott a
Zagyva folyó partján – részletezte.

A kiállításon nemcsak hatvani anyagokat tekinthetnek
meg a látogatók, a most is
létező premontrei apátságoktól is választottak elemeket,
így a Csornai és a Gödöllői
Premontrei Apátságtól is,
valamint a Csornai Múzeum
és az egri Dobó István Vár-

Nyílt napokat tartottak a
DISZI-ben, a háromnapos
eseményre több százan látogattak el. A programra
nagyon sok általános iskolás
diák, tanár és szülő érkezett,
hogy megismerkedjen az iskolában zajló képzésekkel és
lehetőségekkel.

Megújul az újhatvani temető kerítése, a régit elbontják, és
a téglasor helyén egy új, 64 méter hosszú betonelemekből
álló kerítést építenek. Más változás is történt itt, az urnafal hatvan férőhellyel bővült, hiszen a meglévőekben már
kezdtek betelni a helyek. Az újban egyszemélyes és családi
urnafakkokat is kialakítottak, további lehetőségeket biztosítva ezzel az emlékezőknek.

A
A jászok kürtje, vagy ahogy többen és újabban ismerik:
Lehel-kürtje. Egy elefántcsontból készült hangszer,
amit legendák öveznek, és ami a X. és a XII. század közötti időből való. Erről az eszközről tartott előadást a
Hatvany Lajos Múzeumban a Jász Múzeum igazgatója.
szült kürt nagyon sok titkot
őriz, ezek közül már sokat
sikerült megfejteni az eltelt
évtizedekben, így például a ’70-es évek óta is jóval
bővült az ismeretanyagunk
róla. A következő években
is sok újabb információról
hullhat le a fátyol – fejtette
ki Hortiné Dr. Bathó Edit,
a Jász Múzeum igazgatója.
Előadása során elhangzott, hogy a kürtöt nagyon
sok mindenre használták,
így volt ivókürt is, de például a jászkapitányok magukkal vitték a méltóság, a tisztelet jelképeként, halálukkor
pedig a koporsójukra tették,
és ott tartották, amíg el nem
földelték őket.
SzP

múzeum is adott anyagokat.
A kiállítás megnyitóját a gödöllői premontrei kántorátus
tagjai énekes előadásukkal
színesítették. A premontrei
rendről szóló tárlat egészen
2022. március 31-ig látogatható, a Hatvany Lajos Múzeumban. Rimán Alexandra

nál felmerülő munkaerőpiaci
igényeket kielégítsék. – A
képzések igazodnak az Ipar
4.0 kezdeményezésekhez, így
az iskolában tanuló diákok
korszerű és piacképes szakmát szerezhetnek maguknak.
Minden szakmát a legmodernebb eszközök segítségével sajátíthatják el a tanulók,
a gyakorlati tudásukat pedig
több mint 100 szerződött
munkahelynél gyarapíthatják
– tájékoztatott Vincze Dániel
igazgató.

A nyílt napok nagyon népszerűek voltak, több százan
látogattak el az iskolában a
térség különböző általános
iskoláiból is. A szakmáknak
különböző pultokat rendeztek be, ahol akár az iskola
tanulói maguk is elmondhatták, hogy miért szeretik a választott hivatásukat.
Józsa Boglárka és Marton
Beatrix az egészségügyi
szakmát képviselték, mint
mondták, a legjobb döntést
hozták, amikor a DISZI-be

iratkoztak. – Én is egy nyílt
nap keretein belül ismerkedtem meg az egészségügyi
szakmával,
ellátogattunk
ide az intézménybe, megálltam egy ilyen pultnál és
nagyon megtetszett mindaz,
amit láttam és megismertem. Azóta is folyamatosan
azt érzem, hogy jó helyen
vagyok és nagyon szeretem
a választott szakmámat –
mondta Józsa Boglárka 12.es diák. – Gyerekkorom óta
az egészségügyben szerettem

volna dolgozni, tanulni, régi
álmom vált valóra, hogy azt
tanulhatom, amit szeretek.
Szerintem ez a szakma attól
gyönyörű, hogy emberekkel
foglalkozhatunk. Hogy ott
lehetek velük a legnehezebb
helyzeteikben,
segíthetek,
bátoríthatom őket a betegségben, a bajban, hogy ne adják fel és küzdjenek tovább.
Nagyon boldog vagyok, ha
egy gyógyulási folyamatot
én magam is végig kísérhetek, és örömmel tölt el ha azt

látom, hogy a korábbi beteg
újra mosolygós és egészséges
– fogalmazott Marton Beatrix, aki azért is választotta az
egészségügyi hivatást, mert
édesanyjához is köthető ez
szakma.
A DISZI népszerűsége
továbbra is töretlen, a kimagasló szakmai oktatásnak
köszönhetően idén 250 új
tanulóval bővül az iskola létszáma, így mára csaknem 900
tanuló jár az intézménybe.
Lukács Mónika

Megújul az újhatvani temető kerítése

mindenszentek ünnepén is nagyon sokan döntöttek úgy,
hogy ellátogatnak a temetőbe,
és virággal, koszorúval, vagy
egy gyertya meggyújtással

A
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Lehel kürtje
és annak realitása

Hatvany
Lajos
Múzeum rendszeresen otthont ad
különböző történelmi előadásoknak, ennek részeként
legutóbb a Lehel kürt volt
a központi téma. Hortiné
Dr. Bathó Edit részletesen
beszélt a kürtről, aminek
pontos eredete máig nem
ismert. A jászberényi Jász
Múzeum őrzi az ország
egyik legrégebbi történelmi
ereklyéjét, amelyhez egyik
legszebb hősi magyar mondánk, a Lehel monda fűződik. A kürtöt a régiségben
Jászkürtnek hívták, s csak
a 17. századtól azonosítják
Lehel vezér híres kürtjével.
– Ez az elefántcsontból ké-

Egy jó szakma felér egy diplomával

z iskola aulájában,
illetve tanműhelyeiben bemutatkoztak a
különböző mesterségek, azt
intézményben ugyanis nyílt
napokat tartottak a továbbtanulás előtt álló diákoknak,
tanároknak és szülőknek egyaránt. Az esemény célja az
volt, hogy tájékoztassák az érdeklődőket az intézményben
zajló oktatásról, választható
szakmákról, illetve egyéb lehetőségekről.
A három napon keresztül tartó eseményen számos
szakmai bemutatóval, interaktív, látványos feladattal és
tájékoztatóval várták az érdeklődőket. Vincze Dániel
igazgató elmondta: az intézményben a technikumi, valamint a szakképző iskolatípusban képeznek tanulókat. A
DISZI-ben arra törekednek,
hogy a környező vállalatok-

K

özépkori vaskés, régi
patkószeg, bestiát ábrázoló szíjcsat és az
apátságokból származó kőtöredékek is megtekinthetőek
a Hatvany Lajos Múzeum
legújabb kiállításán. A tárlat
keretében a premontrei rend
Hatvan környéki letelepedését mutatják be leleteken és
interaktív elemeken keresztül.
A megnyitón részt vett Balogh Péter Pius gödöllői apát
is, aki elmondta, hogy a premontrei rend alapítása idén
ünnepli 900 éves évfordulóját.
Hatvan is kötődik a premontrei rendhez, hiszen itt is éltek
szerzetesek. A premontrei
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emlékeznek elhunyt szeretteikre. Fontos, hogy ezt méltó
környezetben tehessék meg.
Éppen ezért a régi kerítést
lecserélik az újhatvani temetőben egy teljesen újra. A

főbejáratnál lévő téglakerítés
már több helyen megrongálódott, gazdaságosan már
nem javítható. Így a mostani helyett egy új betonelemes kerítést építenek. Tímár
Dávid, a Hatvani Szolgáltató
Intézmény ágazatvezetője elmondta, a két bejárati kapu
megmarad, és már ebben az
évben megkezdődhetnek a
munkálatok.
A 64 méter hosszú és 1,75
méter magas betonelemes

kerítés építéséről a legutóbbi testületi ülésen döntöttek
a képviselők. Az újhatvani
temetőben más változás is
történik emellett. Hatvan
férőhelyes urnafallal bővült
a temető, hiszen a meglévőekben már kezdtek betelni a
helyek. Az újban egyszemélyes és családi urnafakkokat
is kialakítottak, további lehetőségeket biztosítva ezzel az
emlékezőknek.
Csordás Judit

Bereczkiné Valter Anitával beszélgettek a Daliban
A beszélgetések a Daliban elnevezésű rendezvénysorozat
vendége Bereczkiné Valter Anita, a Hatvani Gesztenyéskert
Óvoda vezetője volt. Az eseményen szó volt az óvodapedagógusi munkáról és a kollégákkal való kapcsolatról is.

B

ereczkiné Valter Anita,
a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője
volt a vendége Tompa Z. Mihálynak, a Liszt Ferenc Műve-

lődési Házban. A Beszélgetések a Daliban című programon
szó volt gyerekekkel való kapcsolatról, illetve az óvodavezető mindennapjairól is.

Bereczkiné Valter Anita elmondta: hivatása során, nem
csak az óvodás gyermekek jólétére fektet nagy hangsúlyt,
igyekszik a kollegáit is motiválni. –Közös érdekünk, hogy
az intézmény jól működjön,
illetve fontos, hogy a mi közösségünkben
mindenki
tegyen valamit a fejlődés ér-

dekében. Továbbá igyekszem
a kollegáim előrelépését is
támogatni, hiszen ez minden
ember életében sokat jelent –
emelte ki a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője.
Hozzátette, hogy számára
nagyon fontos a pozitív életszemlélet, így munkája során
és a magánéletében is igyekszik kellő humorral és jókedvűen hozzáállni a felmerülő
problémák megoldásához.
Az intézményvezető a beszélgetés közben kitért arra
is, hogy az óvodában kiemelt
figyelmet fektetnek arra, hogy
olyan programokat valósítsanak meg, amelyeket minden
gyermek élvez. Mindezek
mellett fontosnak tartja, hogy
mozgalmas
feladatotokkal
színesítsék az óvodában töltött órákat és olyan foglalkozásokat hozzanak létre,
amelyekhez aktívan kapcsolódhatnak a kicsik. A Beszélgetések a Daliban elnevezésű
eseményt irodalmi előadással
és zenés produkcióval színesítették.
Rimán Alexandra
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Az óvodákban is kihasználják
a só jótékony hatásait
A sószobák, somokzók jótékony hatással lehetnek a
gyerekekre, ha rendszeresen
használják őket. Ugyanis a
sókúrák hatására enyhülhet
a gyerekek köhögése, oldódhat, felszakadozhat a nyálkahártyákra rakódott váladék, és az idült betegségek is
ritkábban, enyhébb formában jelentkezhetnek náluk.
A legtöbb óvodában éppen
ezért több olyan helyiséget is
kialakítottak, ahol a gyerekek
sópárát lélegezhetnek be.

S

óbarlangban mondókázhatnak a gyerekek
a Napsugár Óvodában.
Hangulatos fényben, nyugodt
körülmények között olvasnak és beszélgetnek ott velük,
hogy minél jobban kihasználhassák a só jótékony hatásait.
Ugyanis sok kisgyermeknek
okoznak újra meg újra heveny vagy idült légzőszervi
megbetegedést az érzékeny
nyálkahártyái, és a szakorvosok tapasztalatai szerint egyre
nő az allergiában szenvedő és
az asztmás gyerekek száma.
Kiegészítő kezelésként pedig
ajánlható számukra a sópára
belégzésén alapuló kúra, amely

ma már egyre több helyen elérhető, így a legtöbb óvodában
is. – 2010-ben alakítottuk ki a
sóbarlangunkat, és azóta is
napi rendszerességgel használják a csoportok. Különféle
foglalkozásokat tartanak itt az
óvónénik, diavetítéssel, meséléssel és zenei készségfejlesz-

téssel teszik tartalmassá az itt
töltött időt. Igyekeztünk otthonossá varázsolni, a gyerekek
nagyon szeretik ezt a helyiséget – fogalmazott Takóné Kovács Judit, a Hatvani Napsugár Óvoda intézményvezetője.
A Napsugár Óvodában
a sószoba mellett somoko-

Könyvtári programok decemberben
A közelmúltban megnyitott Ady Endre Könyvtár december folyamán is gazdag programkínálattal jelentkezik. Mivel az őszi városi műsorfüzetbe a még szervezés alatt álló események nem mindegyike kerülhetett bele, ezért itt szeretnénk tájékoztatni a kultúrabarátokat, mire is készüljenek.
December 6-án hétfőn 17 órától Tolvaly Ferenc marosvásárhelyi születésű író, filmrendező, üzletember, majd későbbi médiavállalkozó lesz a vendégünk. Az üzleti világban
betöltött igen sikeres évtizedei után újra az írás felé fordult. A Magyar Pen Clubban betöltött vezetői szerepe után a különböző zarándokútjairól forgatott filmeket, illetve írt képes
útibeszámolókat: El Camino – Az út; Tibetben a lélek; Boszporusz felett a híd címmel. Legutóbb 2009. június 5-én, a 80. Ünnepi Könyvhét helyi eseményén láthattuk vendégül, ahol
Lélekutak címmel filmvetítéssel egybekötött ankéton vett részt. A mostani találkozónkon
El Camino – Húsz év múlva című könyvét mutatja be, és természetesen filmrészlettel is
illusztrálja hitvallását: „Lélekútjaimon megtanultam: aki kifelé néz, álmodik, aki befelé pillant, felébred. Átélek pillanatokat, amikor legyőzöm az Időt, mert hiszem, s tapasztalom,
hogy az Örökkévalóság most van!
December 14-én kedden 17 órától Zsuffa Tünde: Az Ég tartja a Földet című, Árpádházi Szent Erzsébet életéről szóló regényét mutatja be. A mű jóval több egy életrajznál.
Szembenézés az emberi gyarlósággal, az emberi lélek önzetlen nagyságával. Korkép a XI.
századi Magyarországról, amelyet a hatalomnak hízelgő, korrupt főurak összeesküvései
tovább gyengítenek. Trónviszályok, gyilkosságok szövevényén át rajzolódik ki egy fiatal nő
portréja, akinek jósága, hite, bátyjának a későbbi IV. Béla királynak is erőt adott a tatárok
dúlta ország újjáépítéséhez.
December 18-án szombaton 9-12 óráig a kicsik vehetik birtokba a könyvtár dísztermét.
A mindig nagy sikert arató adventi kreatív és irodalmi játszóházunk keretében asztali és
karácsonyfadíszeket, ablakképeket készíthetnek, de fejtörő játékok és könyvkeresés is
várja az ünnepvárás izgalmában a nebulókat. A helyszínen az Eszterlánc Egyesület tagjainak kézműves termékeit is meg lehet vásárolni
December 28-án kedden 17 órától pedig a komolyzenéé lesz a főszerep. Immár hagyomány, hogy a két ünnep között Európa különböző pontjain dolgozó Dávid-család tagjai
összegyűlnek, és egy ünnepi koncerttel tisztelegnek szülővárosuk zeneszerető közönsége
előtt. Nagyon bízunk benne, hogy nem lesz ez másként az idén sem!
Újságunk lapzártáig a reményváró optimizmus jegyében szervezzük eseményeinket, és
készülünk a személyes találkozásra! Azonban itt hívnánk fel mindenki figyelmét, hogy az
eseményeken az országos előírásoknak megfelelően maszk használata kötelező!
Szeretettel várjuk programjainkon!
Ady Endre Könyvtár kollektívája

zóban is játszhatnak a gyerekek, különböző beosztás
alapján minden csoportnak
tartanak itt foglalkozásokat.
A kicsik játszanak, rajzolnak,
és nagyon élvezik a somokozó nyújtotta lehetőségeket. –
Sokat főzünk itt, várat is építünk és építkezünk – mondta

Hegedűs Lilla és Tamaska
Lili.
Sok óvodában kihasználják
a só jótékony hatását, a Hatvani Brunszvik Teréz Óvodában is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél több
időt töltsenek a gyerekek a
sószobában. Pető Lászlóné, az
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intézmény vezetője elmondta, minden csoport minden
nap félórát tartózkodik ott,
hiszen a sószobának nem
egyik pillanatról a másikra
jelentkezik a jótékony hatása,
rendszeresen kell használni.
– Különféle foglalkozásokat
szerveznek itt az óvónénik,
többek között fejlesztő játékokat. Törekedünk arra, hogy
minél mélyebben lélegezzék
be a sós levegőt a gyerekek,
éppen ezért sokat beszéltetjük és énekeltetjük őket,
légzőgyakorlatokat végeztetünk velük – fejtette ki.
A sószobában somokozó
asztalok is rendelkezésre állnak, a kicsik nagyon szeretik,
hiszen akárcsak a rendes homokozóban, itt is sok mindent
alkothatnak. Több foglalkozást is tartanak itt, a gyerekek
elmesélték, nekik mik a kedvenceik. – Somokozni, verset
tanulni és játszani szoktunk
itt – mondta Kovács Ákos. –
Óvó néni szokott énekelni,
nekünk meg ki kell találni,
hogy melyik dal volt az – fűzte hozzá Torhosi András.
A sószobák, somokzók tehát jótékony hatással lehetnek
a gyerekekre, ha rendszeresen
használják őket. Ugyanis a
sókúrák hatására enyhülhet a
gyerekek köhögése, oldódhat,
felszakadozhat a nyálkahártyákra rakódott váladék, és az
idült betegségek is ritkábban,
enyhébb formában jelentkezhetnek náluk.
Csordás Judit
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Jelent meg cikke a
Kurírban, dolgozott a Magyar
Nemzetnek és a
Népszabadságnak,
hosszú évekig szolgáltatta a híreket
határon innen és
túl. Tompa Z. Mihály immár tíz éve
vezeti a galériát,
nyolc éve pedig a
Dalit, a legfontosabb viszont mai
napig az a számára, hogy minden
korosztály számára
érdekeset kínáljon,
és ezáltal közelebb
vigye az embereket
a művészetekhez.
Munkásságát most
Pro Urbe díjjal
ismerték el.

A kultúra közvetítése
egy szolgálat, és én
ezt igazán élvezem
J

ó az, ha az ember több területen is megállja helyét, biztonságot és önbizalmat ad. Az pedig
még élvezetesebb, ha sok mindent
ki is próbálhat. Tompa Z. Mihály
pontosan ilyen, már a kezdetektől
igyekezett minél szélesebb körben megmutatni magát, úgy, hogy
abból tanulhasson, és közben fejlődhessen is. Ennek is köszönheti,
hogy immár tíz éve vezeti Hatvanban a galériát, és nyolc éve irányítja
a Dali mindennapjait. Ám ahhoz,
hogy ezekben a szerepekben jól
teljesítsen, hosszú évekig pallérozódott. Tompa Z. Mihály ugyanis
közpolitikai szakértő, író, újságíró, még színdarabot is rendezett,
és mindezek mellett könnyűipari
mérnöki végzettsége is van.
Székelyhídon született a határ
mellett, Nagyváradon nőtt fel, már
a hetvenes évek vége felé újságíró
lett, ekkor már meg is jelentek első
művei. – Nagyapám cipészmester
volt, megjárta a Don-kanyart. Ő
volt talán számomra a nagybetűs
példa, óriási mesélő volt, előszeretettel hallgattam történeteit. Talán
innen eredeztethető az irodalom,
az írás iránti érdeklődésem – fogalmazott. Marosvásárhelyen dolgozott egy 42.000 példányszámban megjelenő újságnál, leginkább
a kultúra és sport rovatokban alkotott. Később Nagyváradra hívták, a
Bihari Naplónál szerkesztőként,

az Erdélyi Naplónál pedig főszerkesztő-helyettesként helyezkedett
el. – Teljesen más volt akkoriban
az újságírás, mint napjainkban.
Ma már bármiről bárhonnan értesülhetsz, de annak idején tőlünk
tudták meg az olvasók, hogy mi
történt a környezetükben. Éppen
ezért jókora felelőssége volt minden újságírónak – fogalmazott. –
Egyszer írtam egy cikket, amely
korábbi szekusokról szólt, a Kurírban is megjelent. Sajnos ezt követően több fenyegetést is kaptam.
Kicsi volt még a fiam, féltettem a
családomat, ezért úgy döntöttem,
más irányba haladok tovább – fűzte hozzá.
Útja Hatvanba vezetett, 1991ben költözött ide családjával.
Szaktanárnak állt a Vörösmajorba,
egy évet tanított, míg fel nem keresték, legyen a Heves Megyei Nap
munkatársa. – Akkoriban nem volt
olyan sok újságíró, híre ment, hogy
ideköltöztem. Megjelentek nálam,
és megkértek, írjak nekik. Főmunkatárs lettem. Igazán mozgalmas
munka volt, felépítettünk egy kiterjedt olvasótábort. Minden, ami
a környéken történt, az én hatáskörömbe tartozott. Később, tulajdonosváltást követően a Heves
Megyei Hírlaphoz kerültem, ott
dolgoztam 2003-ig – részletezte.
Sok lap átvette a cikkeit, többek
között a Magyar Nemzetnek és

a Népszabadságnak is dolgozott.
– Régebben még faxszal továbbítottam a cikkeket, később ezt felváltotta az e-mail. Ám a fényképek
tekercsre készültek. Ezek eljuttatása volt az igazán nagy feladat.
Mindig kinéztem egy megfelelő
buszt, odaadtam a buszsofőrnek
a tekercset, az újság munkatársait
pedig értesítettem, melyik járaton
kereshetik a felvételeket. A technika fejlődésével éppen ezért az első,
az újságíráshoz kapcsolódó komolyabb beruházásom egy digitális
fényképezőgép volt – mondta.
Tompa Z. Mihály felesége logopédus-pszichológus, két fiuk van,
Norbert orvos, Kristóf pedig mérnök. Unokájuk, Barnabás a maga
2,5 évével pedig már most igazán
mozgalmassá teszi napjaikat. – Újságíróként dolgozva nagyon keveset voltam otthon, minden hétvégén mennem kellett. Nagyon sok
cikket írtam, de ez azzal járt, hogy
jóformán egész nap úton voltam.
Előbb-utóbb választanom kellett:
az újságírás, vagy a család. A családot választottam. Lőrinciben a
kultúrigazgatói posztra hirdettek
pályázatot és a képviselő-testület
engem választott. Hozzám tartozott a művelődési ház, a könyvtár
és a sportélet. Majd megbíztak
a városi újság és a helyi televízió
vezetésével is. Habár nagyon sok
minden került hozzám, mégis sok-

kal nyugalmasabb munkakör volt,
mint a korábbi – közölte.
Nyolc évvel később pedig egy
újabb lehetőséget kapott, ő lett a
Hatvani Galéria vezetője, majd
két évvel később a Dalié. Munkájával igyekezett felpörgetni a
hatvani kulturális mindennapokat.
– Szerencsére már a kezdetektől
nagyon jó visszajelzések érkeztek.
Nem tudom megunni ezt a szerepemet, szeretem csinálni. Minden
művész és minden tárlat más. A
legfelemelőbb, ha egy megnyitó
után ott maradnak az emberek, és
nézegetik a műveket, beszélgetnek, közösségi térré válik a galéria.
A művelődési ház esetében pedig
azt vallom, akkor működik jól, ha
minden korosztály számára valami
érdekeset tud kínálni. Véleményem
szerint mind a két intézmény vezetése egy szolgálat, amit ha jól
csinál az ember, érdeklődéssel fogadják – mutatott rá. Tompa Z.
Mihály kitűzte maga elé célként,
hogy közelebb viszi az emberekhez a művészetet, éppen ezért több
külsős helyszínen is rendez tárlatokat. Ötletei alapján valósultak
meg a Hatvani Portrék, valamint a
Közéleti Szalon című programok,
jelenleg pedig a Beszélgetések a
Daliban című rendezvény keretében mutat be hatvaniakat.
Habár a vezetői szerepe más
irányba terelte, alkotótevékenysé-

ge nem rekedt meg, az eltelt évek
alatt számos művet írt, nemzetközi
és hazai irodalmi pályázatokon is
nyert díjakat. Volt egyszer, hogy
álnéven kellett beküldeni pályázatokat, így történhetett meg, hogy
az első és a harmadik helyezettnek
járó díjat is ő kapta. Első műve
„A támadás” címmel jelent meg,
2009-es regénye pedig az „Az állomásfőnök megkísértése” címen.
Saját bevallása szerint kedvenc
novellája a „Kenguruk a Körúton”
volt, melyben egy „sohanemvolt”
anya-lánya kapcsolatot mutatott
be. Írt színművet is „A Játék” címen, melynek 1989-ben volt az
ősbemutatója, s önálló kiadásban
is megjelent. 2007-ben pedig a
Magyar Írószövetség és a Honvédelmi Minisztérium Batthyányi-pályázatán fődíjban részesült,
Miniszteri Díjat kapott. 2011-ben
a Magyar Írószövetség és a Honvédelmi Minisztérium Irodalmi
pályázatán pedig Miniszteri Oklevélben részesült.
Most Hatvanban is elismerték
munkáját, Pro Urbe díjjal jutalmazták. – Felemelő érzés volt számomra, hogy megkaphattam ezt
a díjat. Ez egy jó visszaigazolás,
megmutatja, hogy van eredménye
az eddigi munkámnak. Megtisztelő, és örülök, hogy színesíthetem,
bővíthetem Hatvan kulturális életét – fogalmazott.
Tompa Z. Mihály régebben sokat teniszezett, azonban manapság
leginkább a kerékpározás köti le.
Hosszabb bicikliutakat tesznek a
feleségével, minden évben többször körbebiciklizik a Tisza-tavat,
idén már kétszer teljesítették is a
távot. Céljai között szerepel, hogy
újabb programokkal tegye vonzóbbá a Hatvani Galéria, a Dali
életét, illetve, hogy még több novellában, regényben, egypercesben
adhassa vissza fantázia szülte történeteit.
Csordás Judit

10

HIRDETÉS

2021. NOVEMBER

11

VÁROS, AHOL ÉLÜNK

2021. NOVEMBER

Lámpásokkal és rajzfilmslágerekkel halloweenkor
Lámpás felvonulásra gyűltek össze a gyermekek és a
szüleik a tourinform irodánál. A gyermekek többsége jelmezbe öltözve érkezett, a halloweent megidézve
ijesztő alakoknak maszkírozták el magukat. Ugyanakkor voltak olyan szülők is, akik szintén maskarák mögé
bújva vettek részt a programon. A zene sem maradt el:
a városháza előtt a dalvarázs show kórus énekelt ismert
slágereket.

E

gy világító töklámpás várta a gyermekeket és szüleiket
a Tourinform iroda előtt
október végén. Az asztalra
kihelyezett lámpásnak sok
társa akadt, ugyanis rémisztőbbnél-rémisztőbb figurák
kezdtek el felsorakozni az
utcán. Voltak varázslósapkák, kalapok és ijesztő
alakok, láthattunk három
halálfejes kaszát, ami bármikor lesújthat, ugyanakkor
szellemeket, szörnyeket és
kótyagosan kacagó világító
lámpák is részesei voltak az
utcaképnek.
Krussó Ninetta is beöltözve érkezett ide, alaposan felvértezte magát boszorkányos kiegészítőkkel,
anyukájával együtt válasz-

tottak jelmezt. Nagyon vártuk már ezt a programot,
tavaly ugye elmaradt, így
idén még nagyobb lelkesedéssel öltöztünk be. Imádjuk a Halloweent – mondta
el Krussó-Őszi Andrea.
A lámpás felvonulás
története három évvel ezelőttre nyúlik vissza. Akkor
fogalmazódott meg egy
tourinformos diák fejében
az ötlet, ami már azóta nem
csak testet öltött, de hagyománnyá is vált. – Azt látjuk,
hogy egyre nagyobb az érdeklődés a program iránt,
most is napokkal ezelőtt
telefonálgattak hozzánk,
kérdezték, hogy mikor lesz,
hogy lesz, és hogy a szülők
is beöltözhetnek-e. Öröm
látni, hogy ilyen népszerű

ez a rendezvény – mondta
el Schoblocher Bernadett,
a Tourinform Hatvan Iroda
vezetője.
Az összegyűltek pedig
közösen indultak el az iroda
elől, végig a Grassalkovich
úton, a Kossuth tér déli
részén, a Hatvany Lajos
Múzeumig, majd innen
mentek át a Városháza elé.
Itt a Dalvarázs Show Kórus várta őket, akik több
ismert dalt, rajzfilmslágereket énekeltek, így például
a Jégvarázs dallamait is felidézték.
SzP

Sportolni hidegben is lehet
A fizikai és lelki jóllét megőrzése különösen fontos a hideg,
sötét őszi-téli napokon. Sokan hajlamosak lehangoltabbá,
feszültebbé válni a zord, hűvös hónapokban. A sport ennek elkerülésére is jó módszer lehet, a testmozgás hatására
ugyanis fokozódik a „boldogsághormonok” termelődésre,
amely jótékony hatással van a közérzetre és az immunrendszerre. A városi uszoda, az edzőtermek és a futás télen is jó
választás lehet azoknak, akik mozogni szeretnének.

A

hideg, őszi idő beköszöntével a sportolási
lehetőségek is megritkulnak, kevesebb a szabadtéri program és a közösségi
verseny. Aki azonban kicsit
is elszánt, könnyedén talál
magának mozgási formákat,
Hatvanban is számos alternatívája van a testedzésnek.
A városi uszoda továbbra is

nyitva tart, a lakosság a medencéket, valamint a finn- és
gőzszaunát is használhatja
a megadott időszakokban. –
Továbbra is nyitva vagyunk a
nagyközönség számára, illetve
beindult az intézményi úszás
is. A lakosság 5:30 – 8:00, valamint 19-22 óra között veheti igénybe a medencéket, ezen
kívül 17-19 óra között a sza-

unázás biztosított. Az uszoda
területén gőz- és finnszauna
is biztosított, mindkét berendezés kiválóan működik –
részletezte Szegedi Zoltán, a
strand-uszoda ágazatvezetője.
Szegedi Zoltán hozzátette:
decemberre ajándékbérletek
kibocsátását is tervezik az intézményben, ez limitált szériában lesz elérhető, így tehát aki
magát vagy ismerősét, hozzátartozóját szeretné meglepni
egy sportbérlettel, annak arra
lehetősége nyílik majd. Fontos kitérni még arra is, hogy
jelenleg az uszodát védettségi
kártya nélkül is lehet látogatni.
Ugyancsak kiváló sportolási lehetőséget biztosítanak az

edzőtermek is, amelyek általában jól felszerelt gépparkkal biztosítják a testedzést a
mozogni vágyóknak. Skáfár
Bence, a B40 személyi edzője
elmondta: – A tapasztalatok
azt bizonyítják, hogy a hidegebb idő beköszöntével egyre
többen választják az edzőtermet, hiszen a beltéri, fűtött
termekben sokaknak kellemesebbnek bizonyul a mozgás.
Személyi edzések és csoportos
órák is elérhetőek a kétszintes,
csaknem 840 négyzetméteres
létesítményben, mindenki találhat magának kedvére való
edzésformát, emellett szívesen
segítünk személyre szóló tanácsadással is, hogy a vendé-
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SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐK VÁSÁRLÁSÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint a szén-monoxid-érzékelők piacfelügyeletét ellátó hatóság közzétette hivatalos honlapján a megbízható és a vizsgálat során nem biztonságosan működő szén-monoxid-érzékelőkről készített kimutatásokat.
A negatív listán szereplő termékek forgalmazását a hatóság megtiltotta.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy semmilyen körülmények között ne vásároljanak
a negatív listán szereplő termékek közül.
A készülékek vásárlása üzletben, továbbá üzleten kívüli kereskedés útján is történhet.
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 28. pontja értelmében az üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve
javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, munkahelyén vagy más
tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy vásárlásaik során – a fenti tájékoztatás figyelembevételével – körültekintően járjanak el.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://www.katasztrofavedelem.hu/33883/szen-monoxid-erzekelok
Hatvan, 2021. november 11.
										dr. Kovács Éva
										
jegyző

geink elérjék a céljaikat – fogalmazott Skáfár Bence.
Sokan vannak azonban, akik
a hideg időben sem rettennek
vissza a szabadtéri mozgástól, nagyon sok futó ilyenkor
is bátran indul útnak egy-egy
táv teljesítéséért. Tábit Adél
is rendszeresen sportol a szabadban, szerinte pár alapvető
szabályt betartva könnyedén
válhat szenvedélyünké a téli
futás. – Aki most kezd el aktívan sportolni, az is sikerrel
járhat, mindösszesen pár alapvető szabályt kell betartani a
hidegben. Télen különösen
nagy hangsúlyt kell fektetni a
megfelelő ruházatra. Az ideális viselet nem szívja magába,

nem tárolja a nedvességet, a
keletkezett vízgőzt engedi
távozni. Teljesen szélhatlan
dzseki helyett érdemes inkább
légáteresztőt venni, és figyelni
kell a réteges öltözésre is. A
szürkületben, sötétben való
futást biztonságosabbá teszi
a fényvisszaverő öltözet és a
fejlámpa használata. A sapka,
a sál és a kesztyű pedig elengedhetetlen kiegészítők – fogalmazott Tábit Adél.
A téli edzéseket meghálálja
a test, hiszen nem szokik el
a folyamatos munkától, így
javul az állóképesség. A szervezet hozzászokik a hideghez
és javul a védekező rendszere.
Emellett a természetes fény jó
hatással van a hangulatra és az
immunrendszerre is.
Lukács Mónika
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Elhunyt Co Visser, a holland
testvérváros kapcsolattartója

Co Visser, a testvérváros alapítvány HatvanMaassluis egykori elnöke
90 éves korában elhunyt.

É

letének 90. évében
elhunyt Co Visser,
akinek a nevéhez
köthető Hatvan és a holland
Maassluis testvérvárosi kapcsolat létrejötte. A Testvérváros Alapítvány Hatvan-

Maassluis egykori elnöke
számos programot szervezett a várossal közösen, részt
vett a művészeti, alkotó
programok létrejöttében is.
Szinyei András alpolgármester felidézte, Co Visser
mindig szívén viselte a város
sorsát. – Rengeteg programot szervezett Hatvan
részére, festőket és zenekarokat hívott meg Hollan-

diába, hogy inspirálódjanak
és még jobban elmélyítsék
a testvérvárosi kapcsolatot –
emelte ki.
Co Visser a hatvani
együttműködése által megismerkedett Kézdivásárhellyel
is, majd 2001-ben hármas
testvérvárosi kapcsolat jött
létre a felek közt. A Testvérvárosi Könyvtárak Konferenciája is az ő nevéhez

fűződik, melynek keretében
ismeretterjesztő
előadások zajlottak. A Testvérváros Alapítvány HatvanMaassluis egykori elnöke
számtalan alkalommal látta
vendégül Hollandiában a
hatvani szakembereket is,
mindig nagy hangsúlyt fektetett a testvérvárosi kapcsolat ápolására.
Rimán Alexandra
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