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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Közös készülődés a karácsonyra

Városunk képviselő-testülete nevében
áldott karácsonyt, 

békés, boldog új esztendőt
kívánunk!

Horváth Richárd polgármester
Szinyei András alpolgármester
Lestyán Balázs alpolgármester
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Hatvanban hagyománya van 
annak, hogy adventtel kö-
zösen készül a város a kará-
csonyra. Ebben az évben is 
közös gyertyagyújtásokkal 
és ünnepi műsorral hango-
lódunk az ünnepekre.

Advent első vasárnap-
ján elkezdődik a vá-
rakozás és felkészülés 

az év egyik legmeghittebb 
eseményére, a karácsonyra, 
Jézus Krisztus születésére. 
Már hagyomány, hogy ilyen-
kor a hatvaniak közösen ün-
nepelnek a város főterén és 
az adventi koszorú gyertya-
gyújtásait is együtt élik meg. 
Az első vasárnap, a belvárosi 
Szent Adalbert Plébánia-
templomban hallgathattak 
kórusénekeket a résztvevők: a 
Grassalkovich Énekegyüttes 
ünnepi műsorral készült, ahol 
a karácsony szellemiségével 
átitatott dalokat énekeltek. 
Ezt követően a Kossuth té-
ren folytatódott a program: a 
jégpálya már üzemel, sokan 
voltak most is kint, a város 

adventi koszorúját is felállí-
tották.

Horváth Richárd arról be-
szélt, hogy karácsonyra min-
denkinek fel kell készülnie 
lélekben. Egy ember életében 
kifejezetten meghatározó ez 
az ünnep, már gyermekként 
elvarázsol minket a hangulat, 
a Jézuskának írt levél, aztán 
ahogy felnövünk, a meghitt-
séget érezzük és egyre inkább 
a szeretteinkre koncentrálunk. 
Ez mindig a befelé figyelésről, 
a várakozásról szól – mondta 
a polgármester, majd ezt kö-
vetően meggyújtotta az első 

gyertyát. Ezzel együtt pedig 
nem csak annak lángja lob-
bant fel, hanem díszkivilágí-
tást kapott az egész város, így 
a főtéren a hatvaniak kará-
csonyfája is.

Második vasárnap az evan-
gélikus templomban a Sound 
of Spirit énekegyüttes adott 
koncertet, akik a karácsony 
szellemiségével átitatott da-
lokat énekeltek az egybegyűl-
teknek. Ezt követően a főté-
ren folytatódott a program, a 
meghitt környezetben Kocsik 
Mónika evangélikus lelkész 
arról beszélt, hogy az adventi 

időszak az elcsendesülésről és 
a szeretet megosztásáról szól. 
– Pilinszky János azt írta egy 
gondolatában, hogy nem elég 
az ajándékozó Isten s az ünnepi 
ajándék, mi is kellünk hozzá, a 
mi elfogadásunk, hogy az aján-
dékozás valóban megtörténjék, 
hogy az ünnep valóban ünnep 
lehessen. Isten felkínálja ne-
künk az ünnepet és rajtunk áll, 
hogy ezt az ajándékot elfogad-
juk és beengedjük szívünkbe a 
szeretetet – részletezte Kocsik 
Mónika lelkész.

Advent harmadik vasárnap-
ján az örömé volt a főszerep, 

most azt a zenén keresztül 
közvetítették. A Hatvani Re-
formátus Gyülekezet ünnepi 
műsorral készült templomuk-
ban, Tatai Dániel orgonán, 
Kim Yelin pedig zongorán 
játszott, emellett a gyülekezet 
kórusa is zenélt. Elhangzot-
tak többek között Johann Se-
bastian Bach és César Franck 
művei is. Ezt követően a főté-
ren folytatódtak a programok, 
az adventi vásár forgataga 
várta az ünneplőket. A jégpá-
lya nyüzsgése és a karácsonyi 
fények meghitt kettőssége 
kölcsönzött felemelő hangu-

latot a Kossuth térre. Tatai 
István református lelkész ki-
emelte, a harmadik gyertya az 
öröm gyertyája, az igazi öröm 
pedig Jézustól jön. – Üzene-
te van a gyertyagyújtásnak. 
A régi falusi emberek életé-
ben is szimbolikus jelentés-
sel bírt. Ablakukból kivilágló 
fénye azt üzente, hogy habár 
este van, mégis nyitva van az 
ajtó, jöhetnek még vendégek. 
Most amikor meggyújtjuk az 
adventi koszorúnk gyertyáját, 
mi is jelzünk vele az eljöven-
dő Jézusnak. Mégpedig azt, 
hogy igen, nyitva van az ajtó, 
jöhetsz, fent vagyunk, várunk 
téged – fejtette ki. Ezt köve-
tően meggyújtotta a városi 
adventi koszorú harmadik 
gyertyáját, ezzel pedig az 
öröm lángja is fellobbant.

Advent negyedik vasárnap-
ján a Szirkék kórus ad ünnepi 
koncertet 15:30-kor a Dali-
ban, majd 17 órakor Kecskés 
Attila atya meggyújtja a vá-
rosi adventi koszorú negyedik 
gyertyáját.

CsJ–RA–SzP



Sok ötlet érkezett a kö-
zösségi költségvetés jövő 
évi témáira, többen sze-
retnének kutyásoknak, 
kerékpárosokank szánt fej-
lesztéseket, utak, járdák fel-
újítását, de olyan is volt, aki 
plázát építtetne az önkor-
mányzattal. A témákat most 
a szakértők megvizsgálják, 
és a legjobbakra jövő tavasz-
szal lehet szavazni.

Novemberrel véget ért 
a jövő évi közösségi 
költségvetésbe szánt 

ötletek beadási határideje. A 
hatvaniak most javaslatokat 
küldhettek be, hogy ők mi-

ket fejlesztenének a városban, 
mire lehessen szavazni. Pa-
pírlapon és online is lehetett 
ötleteket beküldeni. A közös-
ségi költségvetés annak a fo-
lyamatnak a része, ami során 
a város vezetése és a hatvaniak 
közösen dolgozva fejlesztik a 
települést. Korábban a hatva-
ni konzultáció során kérték ki 
az itt lakók véleményét, idén 
tavasszal pedig 100 millió fo-
rint sorsáról szavazhattak, így 
ennek alapján készült el pél-
dául nemrégiben egy új nyil-
vános illemhely a Bástya úti 
kondipark közelében.

Nagyon nagy számú pro-
jektötlet érkezett, aminek 

nagyon örülünk. Köszönjük 
a hatvaniaknak, hogy ilyen 
lelkesek és kreatívak voltak. 
Sok olyan ötlet van, ami a 
közösségibe nem fér bele, de 
nagyon jó iránynak tartjuk, 
ezért igyekszünk a jövőben 
beleépíteni a költségvetésbe. 
És nagyon sok olyan javas-
lat jött, amit a szakemberek 
megvizsgálnak, készítenek 
rá egy tervet, árat és ezeket 
majd a hatvaniak elé bocsájt-
juk, hogy döntsék el ők, mit 
valósítsunk meg – mondta 
el Horváth Richárd polgár-
mester.

A közösségi költségvetés 
következő fordulóját jövő ta-
vasszal tartják, amikor már a 
kidolgozott konkrét ötletek-
ről szavazhatnak a hatvaniak. 
Szintén online és papír alapon 
is le lehet majd adni a voksot 
és az idei évhez hasonlóan 
szintén 100 millió forintról 
dönthetnek.

SzP

Most is a Nagy Endre Ren-
dezvényteremben tartotta 
meg idei évrétékelő beszé-
dét Horváth Richárd, aki a 
járványról, rekord összegű 
kormányzati elvonásokról, 
felértékelődő hatvani ingat-
lanokról, valamint a szabad-
ságukért kiálló hatvaniakról 
beszélt. 

Az elmúlt két év egy-
gyé vált, egy nagyon 
intenzív időszak van 

mögöttünk. Ez pedig min-
denkit próbára tett, a közössé-
get, a családokat és az egyénit 
is. A COVID alaposan meg-
határozta ezt az időszakot. 

A város is folyamatosan 
küzd a járvánnyal, nehéz 
megfelelő mederben tartani 
a történéseket, a változás ál-
landó. A gazdálkodást is hát-
rányosan érintette, a termelő 
egységek sem tudtak megfe-
lelően dolgozni – kezdte év-
értékelését Horváth Richárd. 
A polgármester elmondta: az 
önkormányzat gazdaságát el-
vonások sújtották. Idén fizette 
be a város a legtöbb adót: 1,1 
milliárd forint. 

Beszélt a pályázatokról is, 
vannak olyanok, amikre máig 
nincs végső döntés, annak el-
lenére, hogy százszázalékosak 
voltak. TOP+ során van le-
hetőség fejlesztésre, Hatvan 
esetében a következő 7 évre 
összesen 1,4 milliárd forint-
ra lehet pályázni. Évekre le-
bontva ez 200 millió forintot 
jelent. Ez pedig kötött, más 
forrásra nincs lehetőség pá-
lyázni  - mondta. Minderre 
pedig előreláthatólag csak 
2023 második felében nyílik 
lehetőség. Hogy az összeget 
szemléltesse lakosság szerinti 
bontásban összehasonlította, 
más városok mennyi pénzt 
kaphatnak. Eszerint Nagykő-
rösnél 191 ezer forint/fő,

Aszódnál 246 ezer ft/fő, 
Keszthelyen 466 ezer ft/fő, 
Lenti esetében 685 ezer ft/ fő, 
Hatvannál pedig mindössze 
68 ezer forint/fő.

A jövő évről elmondta: 
Hatvannak 2,2 milliárd forint 
adót kell fizetnie. Ez szintén 
lakossági szintre lebontva azt 
jelenti, hogy minden hatvani 
fejenként 100 ezer forintot 
adózik. Óriási ez az összeg, 

a teljes költségvetés majd-
nem kétharmada. Ez nem 
egyszerűen egy adó, ez egy 
brutális elvonás – jelentette 
ki.  - Ebből az adóelvonásból 
évente két könyvtárat tudnák 
felépíteni. Ebből az összegből 
egy év alatt a teljes úthálózat 
egyharmadát fel lehetne újí-
tani – mondta. - Ez a város, 
ez a közösség nagyon komoly 
csatákat vívott már meg siker-
rel.  Ősellenségek is összefog-
nak ellene, hogy rombolják a 
közösséget, de az a nap, nem 
kelt fel, amikor minket meg-
törnek. Ezen körülmények 
között is képesek vagyunk 
eredményeket elérni. Mi nem 

állunk meg soha! – fogalma-
zott a polgármester.

Ahogy mondta: képesek va-
gyunk alkotni, elkészült a Dali, 
jövő tavaszra megújulnak az 
újhatvani háziorvosi rendelők, 
zajlik a Balassi Bálint út járdá-
inak felújítása. Hatvan mind-
ebben a nehéz gazdasági hely-
zetben több mint félmilliárd 
forintot tesz bele önerőként az 
ilyen fejlesztésekbe. 

Kitért arra, hogy nagyon 
sok építkezés zajlik a város-
ban, társasházak, magánházak 
készülnek el, új utcák nyílnak 
meg, az ingatlanok árai pedig 
soha nem látott magaságokba 
szöknek. Egy lakás négyzet-

méter ára eléri a 700 ezer fo-
rintot, egy albérlet 100 és 150 
ezer forint között van. Az el-
múlt időszakban Budapesten, 
három megyeszékhelyen és 
Hatvanban drágultak legin-
kább az ingatlanok. – Azok 
az házak, lakások, amik-
ben önök élnek pár év alatt 
másfélszerannyit, vagy akár 
kétszerannyit is érnek. Nép-
szerű a város, sokan költöznek 
ide, itt tervezik a jövőjüket. És 
ami még ennél is fontosabb: 
a hatvaniak legnagyobb sike-
re és ereje az az összefogás, a 
példamutatás és az egymásra 
való figyelés – hangsúlyozta 
Horváth Richárd.

A város vezetése folya-
matosan kommunikál az itt 
élőkkel, a konzultáció, majd 
a közösségi költségvetés so-
rán kérdezte meg a hatvani-
akat, milyen irányú fejlődést 
szeretnének, mire van még 
szükség a településen. Az 
egymás segítése is alapve-
tő itt: megalakult a Hatvani 
Karitatív Összefogás, amit 
pár ember indított el, hogy 
másokon segítsenek, és rö-
vid idő alatt több száz csa-
ládnak tudnak élelmiszerrel, 
ruhával támogatást nyújtani. 
A Facebookon is van cso-
port, ahol a városon túlról is 
csatlakoztak emberek. A Pro 
Natura mozgalom is néhány 
elszánt ember tenni akará-
sával kezdődött, legutóbb 
pedig már 200 fő feletti lét-
számmal szervezetek sze-
métszedési akciót. Ezekben 
van a közösség ereje, amikor 
célokat tűzünk ki és teszünk 
érte! - A számtalan gazdasági 
nehézség és akadály során so-
kan felteszik nekem a kérdést: 
miért csinálom? Erre egysze-
rű a válasz: mert szeretem 
Hatvant. Itt születtem, itt 
nőttem fel, itt is akarok meg-
halni, a fiam is itt képzeli el a 
jövőjét – jelentette ki.

Ahogy mondta: mi, hatva-
niak különlegesek vagyunk. 
A középkorban a kolera ezt 
a várost majdnem teljesen 

elpusztította, alig maradtak 
életben, mégis újjáépült a te-
lepülés. A dicsőséges tavaszi 
hadjárat első sikere itt tör-
tént, ez adott erőt a magyar-
ságnak. A II. világháborúban 
porig rombolták a vasútál-
lomást és a város nagyrészét, 
akkor, hivatalosan az ország 
legromosabb településé nyil-
vánították Hatvant. A város 
pedig újjáéledt, ismét felépült. 
A legvadabb kommunizmus-
ban az újhatvaniak saját tes-
tükkel védték meg a ferences 
szerzeteseket az ávósoktól. A 
hatvaniak újra és újra talpra 
állnak, védik és segítik egy-
mást. Ez az érzés a vérünkben 
van, a szívünkben van. Ez az 
érzés pedig a szabadság, amit 
mindig kivívunk magunknak. 
Ez a város szabad, mert nem 
csak lehet álmodni, hanem 
azokat valóra is lehet váltani. 
Mi, közösen együtt kiharcol-
tuk a város szabadáság és soha 
nem hagyjuk, hogy elvegyék 
tőlünk! – mondta Horváth 
Richárd.

Hangsúlyozta: ám a meg-
vívott csaták nem a város ve-
zetéséről szólnak, hanem az 
itt élőkről, a műszakokban 
dolgozó anyákról és apákról, 
akik a munka mellett minden 
erejükkel a családjukért dol-
goznak, a pékről, az ápolóról, 
a rendőrről, a takarítóról, a 
buszsofőrről, a diákokról, akik 
keményen és odaadóan végzik 
a feladataikat, mert miattuk 
működik ez a város. Hatvan, 
a hatvaniaké! – zárta gondo-
latait a polgármester.

Ezen a napon több díjat 
is átadtak. A „Dr. Papp Zol-
tán kitüntető emlékgyűrű – a 
közügyért”  kitüntetést Tóth 
Ivett, a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal pályázati osztályveze-
tője kapta meg. Ivett 2003 óta 
dolgozik a hivatalban, mun-
kájának számtalan eredménye 
köszön vissza a városban, így 
például az ő szakmaisága nyo-
mán valósult meg a Kossuth 
tér felújítása, a buszpályaud-
var, az oktatási intézmények 
energetikai korszerűsítése, 
vagy a Hatvany Lajos Múze-
um teljes felújítása.

Az est során a polgármes-
teri díszokleveleket is átadtak, 
így kitüntették Bakos Anette 
Andreát, az Ötös iskola igaz-
gatóhelyettesét, Köles Éva 
népdalénekest és a Dalvarázs 
Showkórust is.

A program zárásaként a 
Virtus Kamara Táncegyüttes 
lépett színpadra, akik erdélyi 
és kis-magyarországi táncokat 
mutattak be.

SzP
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A tető és a homlokzat már csaknem teljesen kész, az aka-
dálymentes bejárattal pedig már végeztek – jól halad a Baj-
csy-Zsilinszky orvosi rendelők felújítása. Belül jelenleg 
glettelnek, a rendelőkben és a vizesblokkokban a kerámia 
falburkolatokat teszik fel. Ezt követően már csak a festés és 
szerelvényezési munkák maradnak hátra.

A régi palafedésnek 
már nyoma sincs, a 
tető és a homlokzat 

is majdnem teljes egészében 
elkészült – már az utolsó 
etapnál tart a Bajcsy-Zsi-
linszky úti rendelők felújítása. 
A kivitelező a tervek szerint 
halad a munkával, jelenleg is 
több munkafolyamat zajlik 
egyszerre. Az épület külsejé-
nek felújításánál már csak pár 
lépés maradt hátra. – A tető 
és a homlokzat már csaknem 
teljesen kész, az akadály-
mentes bejárattal pedig már 
végeztek – mondta Füzeséri 
László kivitelező. Hozzátet-
te: a bejárati lépcsőnél lévő 
akadálymentes rámpa is már 
készen van. Akárcsak kint, 
bent is folyik a munka, egyre 
több minden valósul meg a 
rendelő felújításából. – Belül 

jelenleg glettelnek, a rende-
lőkben és a vizesblokkokban 
a kerámia falburkolatokat 
teszik fel. Ezt követően már 
csak a festés és szerelvénye-
zési munkák maradnak hátra 
– emelte ki.

A belső elválasztó falat is 
elbontják, és egy üvegfelü-
lettel oldják meg a váróterem 

természetes megvilágítását. 
Horváth Richárd polgár-
mester kiemelte, különösen 
fontos, hogy az orvosi ren-
delőkben megfelelő körül-
mények között fogadhassák 
a betegeket. – Öröm látni, 
hogy milyen jól haladnak a 
szakemberek a rendelők fel-
újításával, és hogy hamaro-
san már birtokba is vehetik a 
hatvaniak. Fontos szempont 
volt a költségvetés összeál-
lításánál, hogy a pályázatok 
ne álljanak meg, az, hogy 
biztosítani tudjunk hozzájuk 
plusz forrást. Ez a beruházás 

is jól példázza ezt, 58 millió 
forint az, amit pályázaton 
nyertünk, ehhez 88 millió 
forintot tett hozzá az önkor-
mányzat – fejtette ki.

Az újhatvani rendelők fel-
újítása nem csak az épület 
megújulását jelenti, több új 
eszközzel is bővül a helyiség. 
Így többek között 17 darab 
négyüléses várótermi padot 
helyeznek ki, több beren-
dezési tárgyat lecserélnek a 
rendelőkben, emellett új or-
vosi műszerek is segítik majd 
a rendelést. A tervek szerint a 
pótmunkákkal együtt febru-
árra elkészül a beruházás. A 
felújítás ideje alatt a Daliban 
végzik munkájukat az orvo-
sok, kivétel Dr. Kerekes Ildi-
kó és Dr. Éger Andrea, akik a 
vasútállomás épületében vár-
ják a betegeket átmenetileg.

A projekt a TOP-4.1.1-
16-HE1-2019-00003 azo-
nosító számú pályázat ke-
retében, a Széchenyi 2020 
program támogatásával va-
lósul meg.

Csordás Judit

Hamarosan a belső falakat festik 
az újhatvani rendelőkben

Kutyafuttatót és útfelújítást 
is szeretnének a hatvaniak

Horváth Richárd: a hatvaniak 
erejétől sikeres a város

A legmodernebb 
technológia 
a Lipóti gyárában

Folyamatos a munka a Lipóti Pékség készülő gyárában, az 
épületben már helyet kapott a gépek egy része is és hama-
rosan a próbagyártások is megkezdődnek. A 20 ezer négy-
zetméteres gyár területén a legmodernebb technológiával 
fognak dolgozni, ami teljesen automatikusan működik és 
mintegy 260 ember kaphat munkát.

Gőzerővel zajlik a 
munka a Lipóti Pék-
ség gyár teljes terüle-

tén. Az üzem az ipari parkban, 
a Horváth Rudolf telephelyé-
vel szemben, az M3-as autó-
pálya mellett helyezkedik el 
20 ezer négyzetméteren. A 
területen már a külső köz-
művek is elkészültek, illetve 
80-90 százalékban a talajcsere 
is megtörtént, elkezdődött a 
szegélykövezés. Az épületben 
már helyet kapott a gépek egy 
része is, ezeket az eszközöket 
folyamatosan tesztelik, hama-

rosan pedig a próbagyártások 
is megkezdődnek.

Tóth Péter, a Lipóti Pékség 
alapítója szeretne olyan gyárat 
létrehozni, ami teljesen auto-
matikusan és a legmodernebb 
technológiával dolgozik. – Az 
épületbe csaknem 200 kami-
on szállította a gépeket, azon-
ban az idén még 20 kamiont 
várunk. Január végére sze-
retnénk befejezni a gépsorok 
összeállítását, amelyeket kü-
lönböző technológiák szerint 
alakítunk ki, lesz olyan, ami a 
fagyasztott, hűtött terméke-
ket kezeli, illetve a napi friss, 
szeletelt és csomagolt termé-
kek is külön részen készülnek 
majd. A hagyományos mó-
don, kovásszal készült élelmi-
szerek is külön kapnak helyet 
– részletezte. A Lipóti Pékség 
gyárában naponta ötvenezer 
liter kovászt használnak majd 
fel és leveles tészták, nosztal-
gia kiflik, valamint rozs- és 
burgonyakenyerek is készül-
nek majd, illetve a gyárban 
mintegy 260 ember kaphat 
munkát.

Rimán Alexandra



A hatvani önkormányzat 
idén is tűzifával segíti azokat 
a családokat, akiknek gondot 
okoz a téli tüzelő megvásárlá-
sa. A képviselők több helyen 
személyesen is segítették a 
rakomány lepakolását, átadá-
sát. Ebben az évben is figye-
lembe vették az elbírálásnál 
a szociális körülményeket, 
ennek megfelelően előnyben 
részesültek a kisnyugdíja-
sok, a mozgáskorlátozottak, 
a betegek, az egyedülállók és 
azok, akik magukat is nehe-
zen tudják ellátni.

Idén is tűzifával segít az 
önkormányzat, hiszen 
sokan azzal fűtenek a hi-

deg időben. Ebben az évben 
is azok kaptak, akik korábban 
igényelték a tüzelőt. A képvi-
selők a héten minden háztar-
tásba eljuttatták a fákat, Hor-
váth Richárd polgármester is 
házhoz vitte saját körzetében 
azokat. Gyurgyik Józsefné és 
férje nagy örömmel fogad-
ták a nagy rakományt, mint 
mondták, nagyon jókor jött 
a szállítmány.  – Pont jó idő-
ben hozták, hiszen fogyóban 
van a fánk.  Sajnos nem jó a 

gázkazánunk, és csak fával tu-
dunk fűteni. Nagyon örülünk, 
hogy gondoskodnak rólunk – 
mondta.

Horváth Richárd polgár-
mester kiemelte, büszke rá, 
hogy a hatvaniak törődnek 
egymással, ez különösen fon-
tos az ünnepek közeledtével, 
a hideg idő beköszöntével. 
Elmondta, idén is figyelembe 
vették az elbírálásnál a külön-

böző szociális körülményeket, 
ennek megfelelően előnyben 
részesültek a kisnyugdíjasok, 
a mozgáskorlátozottak, a be-
tegek, az egyedülállók és azok, 
akik magukat is nehezen tud-
ják ellátni. – Az előző évekhez 
hasonlóan most is segítjük a 
hatvaniakat. Azt fontos ki-
emelni, hogy azt a fát osztjuk 
szét, amit az év folyamán a 
közterületekről kivágtunk. 

Ám ez idén kevés volt, ezért 
külön forrásból plusz tűzifát 
szereztünk be. Azokon sze-
retnénk segíteni, akik jelezték 
nekünk a nehézségeiket, és 
valóban rászorulnak a tüzelő-
re – fejtette ki a polgármester.

Akik részesülnek a tűzi-
fából, azoknak a Hatvani 
Szolgáltató Kft. a napokban 
kiszállítja a rakományt.

Csordás Judit
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A főtéren is találkozhattak 
a gyerekek a Mikulással

Csokit, kekszet és ropit vitt a Mikulás a gyerekeknek

A hatvani főtérre érkezett a 
városi Mikulás, aki minden 
hozzá érkező gyermeknek 
egy apró meglepetéssel ké-
szült. Emellett a kisvonaton 
is folyamatosan váltották 
egymást a kicsik és a vá-
rosi jégpályán is nagy volt a 
nyüzsgés.

December 5-én gyer-
mekközpontú prog-
ramokkal várták a 

családokat a hatvani főtéren, 
ugyanis a városba érkezett a 
Mikulás, aki egy hangulatosan 
berendezett színpadon várta 
a hozzá érkező gyermekeket, 
hogy szaloncukorral és, almá-
val lepje meg őket, illetve akár 
közös fotók is készüljenek vele. 
– A hatvani gyerekek az idén 
nagyon jól viselkedtek, az is-
kolások is szorgalmasan tanul-
tak, így szerencsére senkinek 
nem kellett virgácsot adnom. 
Nagyon sok szép rajzot készí-
tettek nekem, amiket örömmel 
nézegetek és az összes levelet 
megkaptam, amit nekem küld-
tek – emelte ki a Mikulás.

A kicsik már nagyon vár-
ták, hogy megérkezzen a 
pirosruhás, dalokkal és ver-
sekkel is köszöntötték. Bar-
kóczi Noémi Orsolya is iz-
gatottan várta a mikulást, 
társaival a színpadon szemé-
lyesen is üdvözölték. – Boldog 

vagyok, hogy találkozhattam 
a Mikulással, jó érzés volt, 
ahogy hallgatta a versemet és 
ajándékot is kaptam tőle. A 
karácsonyt is nagyon várom, 
a családommal már mézeska-
lácsot is sütöttünk – mondta.

Torma Zsófia Anita is el-
látogatott a főtére, hogy ta-
lálkozhasson a Mikulással és 
fényképet készítsen vele. – Na-
gyon jó érzés látni a Télapót és 
külön öröm a számomra, hogy 
az ölébe is ülhettem. Egész 
évben ezt a napot vártam, hi-
szen nagyon szeretem ezt az 
ünnepi időszakot. Hamaro-

san elkezdjük az otthonunkat 
is kidíszíteni, amiben mindig 
segítek én is – részletezte.

A főtéren több szórakozási 
lehetőség is volt a családosok 
számára, a kisvonaton is fo-
lyamatosan váltották egymást 
a gyerekek és a városi jégpá-
lyán is nagy volt a nyüzsgés, 
hiszen sokan érkeztek kor-
csolyázni a 400 négyzetmé-
teres jégfelületre. Mindezek 
mellett a Kossuth téren egy 
hütte és több faház is helyet 
kapott, melyekben sapkák, 
sálak, táskák és különféle ka-
rácsonyi ajándékok közül vá-

logathattak az odaérkezők, il-
letve kürtöskalács, forralt bor 
és tea is kapható az ünnepi 
időszakban. A délutánt pe-
dig a Dalvarázs Show Kórus 
tagjai tették színesebbé zenés, 
táncos produkciójukkal.

Rimán Alexandra

A Mikulás idén is nagy 
utat tett meg, meg-
látogatta az összes 

gyereket, és csizmájukba rej-
tette az édességeket. A hatvani 
gyerekekről sem feledkezett 
meg, így már korán reggel a 
bölcsődéket és óvodákat jár-
ta, hogy minden gyereknek 
átadhassa az ajándékát. Csen-
gőszóval jelezte, hogy megér-
kezett, a gyerekek pedig dallal 
köszöntötték a nagyszakállút, 
és örömmel fogadták, hogy itt 
is meglátogatta őket. A Miku-
lás elmondta, nem volt nehéz 
dolga, mindenki megérdemel-
te a csokit, hiszen Hatvanban 
csak jó gyerekek vannak. – Azt 

üzenem a gyerekeknek, hogy 
legyenek jók és fogadjanak 
szót a szüleiknek egész évben. 
Egyenek sok zöldséget, és a 
spenótot se hagyják a tányér-

jaikon. A manóim egész évben 
sokat dolgoznak azért, hogy 
minden év decemberében 
ajándékkal kedveskedjenek a 
jó gyerekeknek. Számomra az 

év legszebb időszaka ez a mos-
tani, mert ilyenkor találkozha-
tom a kedves kis barátaimmal, 
a gyerekekkel – mondta a Mi-
kulás, aki hozzátette: jövőre is 

eljön majd a kicsikhez és újabb 
meglepetésekkel készül.

Kiss Emília és Forgó Anna 
is énekeltek a Mikulásnak, azt 
is elmondták, miket kaptak tőle 

otthon. – Én egy unikornist és 
egy sminkkészletet kaptam – 
mondta Emília. – Én csak cso-
kit kaptam tőle, de már négy 
mikuláscsomagom van. Rajzol-
tam is neki, bedobtam a pos-
taládába – fűzte hozzá Anna. 
– Nagyon sok ajándékot hozott 
a Mikulás, különféle csokoládé-
kat és édességeket kaptam tőle. 
Jó érzés, hogy személyesen is 
találkozhattam vele – mond-
ta Bán Kende Nimród. Nagy 
Dávid Szabolcs is köszöntötte 
a Télapót, és nagyon örült az 
ajándéknak is. – Itt az óvodában 
egy csomagot kaptam, otthon 
pedig korcsolyát és sísisakot – 
mondta. CsJ, LM, RA 

Idén is tűzifával segít az önkormányzat

Az állatokat is megviseli a hűvös évszak, ezért a gazdáknak 
több dologra kell odafigyelni. A kutyákat a házuk szigete-
lésével lehet melegen tartani, illetve kalóriadús táplálással 
könnyebben vészelik át a hidegebb napokat. Langyos víz-
zel és jól szigetelt kutyaházzal az életüket menthetjük meg.

Ahogy az emberek, 
úgy a kutyák is 
könnyen fázhatnak 

a hideg napokon, ez pedig 
főként a fajtájuktól függ. A 
kint tartott ebek esetében 
a legszükségesebb tenniva-
ló a kutyaház leszigetelése. 
Mindemellett ajánlott ki-
emelt figyelmet fordítani 
a fekhelyek tájolására is, 
ügyelni kell arra, hogy szél-
védett területen helyezzék 
el a gazdák, illetve a ház alja 

ne érintkezzen közvetlenül a 
hideg talajjal.

Rudas Aranka, a Kutya-
szív Állatmentő Közhasznú 
Alapítvány elnöke hang-
súlyozta, egy kevés szalma 
vagy takaróbéléssel is sokat 
tehetünk annak érdekében, 
hogy kedvencünk komfor-
tosabban érezze magát a hi-
degben is. – A legfontosabb 
kritérium, hogy az ebhez 
méretben megfelelő házat 
kell választani mivel, ha túl 

nagy a bódé, akkor nehe-
zebben melegíti fel az állat 
a testével. Mindezek mellett 
fontos, hogy a kutyaház ne 
közvetlenül a földön helyez-
kedjen el, tegyünk alá rakla-
pot, vagy téglákat, így nem 
hűti a hideg talaj – mondta 
Rudas Aranka, a Kutyaszív 
Állatmentő Közhasznú Ala-
pítvány elnöke. Hozzátette: 
ügyelni kell arra is, hogy 
nedvesség ne jusson be, ha 
pedig a kutya a lábával még-
is behordja például a csapa-
dékot, akkor cserélni kell a 
behelyezett párnát, szalmát 
vagy takarót. Az állatvédő 
kiemelte azt is, hogy a hi-
deg beköszöntével az ebek 
kalória bevitelére is ajánlott 
kiemelt figyelmet fordítani, 
illetve az idősebb állatok 
külön gondozást igényelnek 
ebben az időszakban.

Rimán Alexandra

A hidegben óvni 
kell az állatokatAmint a hőmérséklet 

fagyközeli állapotot ér el, 
nem szabad tovább várni, az 
autókon cserélni kell a nyári 
abroncsokat téliekre, mivel 
azok ebben az évszakban 
magasabb biztonsági fokot 
nyújtanak. Emellett figyelni 
kell arra is, hogy ne használ-
junk kopott, vagy túl öreg 
gumikat, mivel ezek már 
nem tudnak megfelelően 
teljesíteni.

Az ősz viszonylag ta-
vaszias időjárásban 
telt el, csak az utóbbi 

pár hétben csökkent 10 Cel-
sius-fok alá a hőmérséklet, 
fagyközeli állapot is csak rit-
kán volt. Most azonban már 
érezhető a tél, és aki eddig 

éppen ezért halogatta, hogy 
lecserélje a nyári abroncsokat 
az autóján, annak most már 
érdemes megtennie. – A nyári 
gumi 6 Celsius-fok alatt már 
nem tud olyan jól teljesíteni, 
éppen ezért cserélni kell azo-
kat télire. Ilyenkor meg kell 
nézni, hogy hol tart annak a 
kopása, ha 4 mm alatt van, ak-
kor veszélyessé válhat. A gu-
miban lévő barázdák szerepe 
az, hogy összedörzsölődjenek, 
hő termelődik és ezek a benne 
lévő latyakot, havat kidobják 
és ezáltal jobban tapadnak 
– részletezte Valló Róbert, a 
VR Gumi & Autókozmetika 
ügyvezetője.

A szakember kiemeli, a ba-
rázdákon túl arra is figyelni 
kell, hogy kellő nyomás le-

gyen a gumiban, mert ha az 
nem megfelelő, akkor félre-
kophat, ami szintén rossz tel-
jesítményhez vezethet. Emel-
lett pedig az is számít, mennyi 
idős a gumi, általánosságban 
elmondható, hogy 5 évig le-
het biztonsággal használni 
az abroncsokat, mivel ennyi 
idő után kikeményedhetnek. 
Mindenképpen szakemberrel 
ellenőriztessük az állapotot.

SzP

Itt a tél, búcsú 
a nyárigumiktól
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Átadták a kupakokból befolyt 
összeget Bánkúti Zoltán családjának
Bánkúti Zoltán és család-
ja átvehette a kupakokból 
befolyt összeget. A város 
két pontján gyűjthették a 
hatvaniak a kupakokat, il-
letve több óvoda is a kezde-
ményezés mellé állt. Ennek 
köszönhetően csaknem egy 
tonna kupak gyűlt össze, 
melynek kilóját 80 Ft-ért ér-
tékesítették.

Átadták a kupakgyűj-
tésből befolyt össze-
get, Bánkúti Zoltán 

és családja részesült belőle, 
rajtuk segíthettek az elmúlt 
hónapokban a hatvaniak. 
Csaknem egy tonna kupak 
gyűlt össze, egy kilogramm 
kupakot pedig 80 Ft-ért tud-
tak értékesíteni. Smidné Ve-
reb Julianna, a Hatvani Ka-
ritatív Összefogás vezetője 
elmondta, nagyon sikeresnek 

bizonyult a kupakgyűjtés. – 
900 kilogramm kupak gyűlt 
össze és egy kilogrammban 

mintegy 500 darab kupak 
van. Ez jól mutatja, hogy mi-
lyen sokat dobtak a szívek-

be a hatvaniak. A Napsugár 
óvodától rengeteg kupakot 
kaptunk, emellett a Csicser-

gő valamint a Százszorszép 
Óvoda is sokat gyűjtött – 
fogalmazott. Hozzátette: 
amellett, hogy segíteni tud-
nak a kupagyűjtéssel, a kör-
nyezetet is védik vele.

A hatvani Bánkúti Zol-
tánnak és családjának több 
egészségügyi probléma is 
nehezíti a mindennapjait, 
Zoltán négy és félhónapos 
korában kapott agyhártya-
gyulladást, ennek következ-
tében lebénult a baloldala. 
Édesapját, Istvánt pedig üze-
mi baleset érte. – Őt ki kell 
szolgálni, mozgáskorlátozott 
lett. Nekem üzemi balesetem 
volt 1976-ban 17 törésem 
volt, még most is kaptam 
kezelést Budapesten és Hat-
vanban is – mondta Bánkú-
ti István. Hozzátette: óriási 
öröm számukra, hogy a hat-
vaniak segítettük rajtuk, és az 

ünnepek előtt megkapták a 
kupakokból befolyt összeget.

Még májusban helyezték 
ki a kupakgyűjtő szíveket a 
Kossuth téri játszótérre és 
az újhatvani templom kö-
zelébe. Ezeket a Hatvani 
Karitatív Összefogás ötlete 
nyomán állították fel a vá-
ros két pontján. Oda várták 
az üdítős, mosószeres, test-
ápolós kupakokat, illetve a 
tejesdoboz, sampon, balzsam, 
vagy fogkrémes tubusok ku-
pakjait is. A tervek szerint 
mindig megadott céllal és 
mindig helyieknek segítenek 
majd a kupakok által. Az első 
választásuk Bánkúti Zoltán-
ra és családjára esett, hama-
rosan pedig az is kiderül a 
következő kupakgyűjtéssel 
kit támogathatnak a hatva-
niak.

Csordás Judit

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Hegymenet 
Klub, szakmai nap keretében emlékeztek meg a kerek 
évfordulóról. Az intézmény annak idején azzal a céllal 
alakult meg, hogy megoldást találjanak olyan problé-
mákra, mint a drogok egyre nagyobb terjedése a fiatalok 
között. Mára pedig már egyre szélesebb feladatkörben 
látják el feladataikat.

Az ünnepélyes meg-
nyitón Hári Tibor, 
a Baptista Szeretet-

szolgálat ügyvezető főigaz-
gatója kiemelte, a folyama-
tos készenlét a legnehezebb 
ebben a szakmában, és az, 
hogy emellé elengedhetet-
len a pozitív hozzáállás is. 
Jagodics Milán kabinetfő-
nök azt mondta, az elmúlt 
időszakban felerősödött az 
összefogás, amelynek a gon-
doskodás a legfőbb alapja. 
Kiemelte, a hatvaniak szá-
míthatnak egymásra, ebben 
pedig fontos szerepe van 
többek között a Hegymenet 
Klubnak is, akik olyan misz-
sziót vállaltak fel, amellyel 
nehéz megbirkózni.

A Hegymenet Klub tíz 
évvel ezelőtt azzal a célkitű-
zéssel alakult, hogy megol-

dást találjanak a felbukka-
nó problémákra. - Jelenleg 
nyolc járásban érhető el a 
szolgáltatásunk Salgótar-
jántól Hatvanig, Gödöllő-
től Gyöngyösig, több mint 
hatezer embernek készítjük 
az ételt. Emellett Hatvan-
ban 150 ember tartozik 
hozzánk szociális ellátás 
terén. Mintegy 170 mun-
katárssal dolgozunk együtt 
– fejtette ki Szalánczi Zol-
tán, a Hegymenet Klub el-
nöke. Hozzátette: a Hegy-
menet Klub a jövőben arra 
keresi a megoldást, hogy 
miként tudnának még job-
ban megbirkózni a vírus 
okozta helyzettel. Hiszen 
az ő munkájuk alapja a sze-
mélyes jelenlét, amit most 
a háttérbe kell szorítaniuk.

Csordás Judit

Tízéves fennállását 
ünnepelte 
a Hegymenet Klub

Karácsonyi vásár a művelődési házban
Egy év kihagyás után idén 
ismét megnyílt a karácsonyi 
vásár a Grassalkovich Mű-
velődési Házban. A termé-
kek mindegyike helyi vagy 
környékbeli készítők mun-
káját és ötleteit tükrözi.

Mosolygós kerámia 
angyalkák, kézzel 
készített csillogó 

gömbdíszek, óriás manók, szí-
nes egyedi dekorációk lepték 
el a Grassalkovich Művelődési 
Házat, tegnap megnyílt ugyan-
is a hagyományos karácsonyi 
vásár az intézményben. Az 
esemény a pandémia miatt ta-
valy elmaradt, de jól láthatóan 
a kézművesek ez idő alatt sem 
unatkoztak, ugyanis az idei vá-
sárra is szebbnél szebb portékát 
hoztak magukkal. A programot 
Horváth Richárd polgármester 
nyitotta meg, aki egyúttal el-
ismerését fejezte ki az alkotók 
felé azok elhivatottsága és ötle-
tessége miatt, továbbá kiemel-
te, hogy a kézművesek nemcsak 
egyedi, különleges termékeket 
készítenek, de közösséget is 
teremtenek maguk köré, ami 
szintén jelentős értéket képvi-
sel a város életében.

A hagyományos kézműves 
vásár évek óta sikeres a város-
ban. A kiállítók minden évben 

lelkesen készülnek erre az al-
kalomra, a termékeket szív-
vel-lélekkel készítik. – Ebben 
az évben is üvegékszerekkel, 
üvegdekorációkkal érkeztem. 
Ezek a termékek 800-900 
Celsius-fokos kemencében 
készülnek, mindegyik egyedi, 

különleges darab. A legfőbb 
célom, hogy szép, minőségi és 
időtálló darabokat készítsek a 
vásárlóim számára. Emellett 
a környezettudatosságra is fi-
gyelek, hiszen a faliórák példá-
ul újrahasznosított üvegekből 
készülnek, így ez is ad egyfajta 

érdekességet a termékeknek 
– mondta Révész Krisztina 
üvegékszerkészítő.

Tóthné Okos Mariann is 
sok különlegességgel érkezett a 
vásárra, ő kézzel festett selyem-
sálakat, asztali díszeket, deko-
rációkat hozott magával. Mint 
mondja, szenvedéllyel készíti a 
portékákat, számára az alkotás 
egy olyan hobbi, ami abszolút 
feltölti, kikapcsolja. – Fontos 
kiemelni, hogy a kézműves ter-
mékekben a készítő szeretete, 
gondossága, eredetisége és öt-
letessége is mindig ott van, ép-
pen ezért lehet több egy egye-
di, kézzel készített darab több, 
mint egy tömeggyártásban el-
készül termék – fogalmazott a 
selyemfestő.

A megnyitó után az érdek-
lődők közelebbről is megis-
merkedhettek a kiállított da-
rabokkal és azok készítőivel. 
– 2016-ban voltam először 
ilyen vásáron és nagyon meg-
fogott a hangulata. Leginkább 
a kerámia termékek tetszenek, 
itt nemcsak ünnepi, hanem 
nyári, tavaszi motívumo-
kat is látok, akár egész évben 
használni tudom a terméket 
– mondta Berencsi Menyhért-
né. A megnyitón a Dalvarázs 
Show Kórus ünnepi műsort 
adott elő. Lukács Mónika
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Futballpályán töltötte fiatal-
korát, játékosként és játék-
vezetőként is részese volt a 

mérkőzéseknek, célját pedig, hogy 
sportesemények tudósítója legyen, 
igen korán megvalósította. Pető 
Péter példája jól reprezentálja, a 
gyermekkori álmok valóra válhat-
nak. Jelenleg a 24.hu főszerkesztő-
jeként dolgozik, ideje nagy részét 
a fővárosban tölti. Hatvan ma is 
nagyon fontos számára, sőt, sok 
barátja származik innen, akikkel 
mai napig tartja a kapcsolatot. – 
Nem szakadtam el a szülővárostól, 
dehogy. A család, a barátok, vagy 
éppen a Sixtyben töltött idők em-
léke amúgy is ideköt, de országos 
sajtó nálunk csak Budapesten léte-
zik, így odaköltöztem. Amint időm 
engedi, mindig hazalátogatok. 
Öcsém sem itt lakik már, de szüle-

im hatvaniak, sokan ismerik őket, 
édesanyám a Hatvani Brunszvik 
Teréz Óvoda vezetője – részletezte.

Az írás és a futball dominanciája 
jellemzi életét. A Kossuth isko-
la diákjaként már volt benne egy 
kettősség. Egyrészről szerette ját-
szani a focit. Az FC Hatvan vagy 
a Kalmár Műszaki játékosaként jól 
érezte magát a pályán. – Hűséges 
típus vagyok, így csak ebben a két 
csapatban játszottam. Mai napig 
szívesen emlékszem vissza arra a 
korszakra. A foci amúgy igen jó 
szervezőerő, az akkori csapattár-
saim közül sokan mai is részei az 
életemnek, gyakran összefutunk. 
Egyszerűen jó alapot ad minden 
szempontból az, ha az ember spor-
tolva, csapatban tölti a szabadidejét 
– fogalmazott. Másrészről minél 
többet volt pályán, annál inkább 
érteni akarta a játékot működtető 
szabályt. Elemző, kutató énje már 
akkor megmutatkozott, ez mai na-
pig fixen segíti őt a munkájában. 
– Nagyon vágytam rá, hogy minél 
jobban belelássak a sport mögött 
húzódó szabályokba. Édesapám 
ekkor észrevett egy hirdetést az 
újságban, hogy játékvezetői tan-
folyam indul. Egyáltalán nem volt 
vele más célom, csak a szabályok 
alapos megismerése, ám mégis ott 

ragadtam. Rabja lettem, NB II-es 
meccseket vezettem – mondta. 

Aki ismeri a futballt, tudja, ha 
pattanásig feszülnek az idegek, 
van, hogy a játékvezetőt szidva 
levezethető a feszültség. Habár ez 
nem axióma, mégis tapasztalható.  
– Konkrétan így szocializálódtam, 
elviseltem, hogy hétvégenként 
mindenki káromkodva üvöltözött 
velem, szidtak, ahogy bírtak. Egy 
idő után ezt megszokja az ember, 
talán hideggé teszi. Minden bi-
zonnyal ezért nem érintenek meg 
az újságírás vagy politikai elemzői 
munkám során ért kritikák sem. 
Már nincs súlya azoknak a mon-
datoknak, amiket hallok, mert ha 
mindet elfogadnám, ép ésszel nem 
bírnám elviselni. Meg kell tanulni, 
hogy ki az, aki valóban véleményt 
mond, és ki az, aki csak a feszültsé-
gét vezeti le – vélekedett. – Azt is 
itt tanultam meg, hogy fogadjam 
el, ha hibázom. Elképzelhetetlen, 
hogy a teljes játékidő alatt min-
dent tökéletesen lássak, előfordult, 
hogy rontottam, és miattam ala-
kult másképp az eredmény. Ebben 
a helyzetben nem volt ismétlés, 
nem voltak érvek, ellenérvek, ál-
landó, feszült döntési helyzetbe 
voltam préselve. Ez egy szociali-
zációs sokk volt nekem. Ám mégis 

ez segít az újságírásban is, a napi-
lap és a hírszájt is egy gyorsműfaj, 
állandóan döntéseket kell hozni. 
Úgy vélem, belőlem kiirtották a 
tépelődőszakaszt – fűzte hozzá.

Ilyen szituációban két irányba 
lehet továbbhaladni, vagy elenge-
di az ember a hasonló helyzeteket, 
és nyugalmat keres magának, vagy 
építkezik belőle, és további kihí-
vásokat kutat. Pető Péternek mi-
vel konkrét elképzelései voltak az 
irányról, így nem kívánta a pihe-
nést. Máshová helyezte a fókuszt, 
az egyetem végén már a Népsza-
badság gyakornoka lett. – Mind-
összesen 24 évesen kerültem oda, 
sportújságíróként kezdtem, nagyon 
jól éreztem magam, rengeteget le-
hetett tanulni, teljes mértékben ott 
képzeltem el a jövőmet. Hét év 
múlva főszerkesztő-helyettes let-
tem, így szabadidőm nem igazán 
volt, mégis ezt egy olyan munka-
helyként jegyzem, amely meghatá-
rozta az életem, nagy szerelem volt 
számomra. Nehéz elmondani, mit 
éreztem, amikor véget ért az újság, 
ráadásul én szerkesztettem az utol-
só lapszámot – fejtette ki. 

Ezt követően került a 24.hu-
hoz, ahol hamar főszerkesztő lett. 
– 62 újságíró dolgozik a szerkesz-
tőségben plusz egy háttércsapat, 

akik segítik a munkánkat. Napon-
ta 150 címet adunk. Fegyelmezett 
vagyok a munkámban, fókuszáltan 
dolgozom. Szeretem, amit csi-
nálok, habár teljesen más, mint a 
Népszabadságnál töltött idő – kö-
zölte. – Hamarosan jön a választás, 
a hírszájtok olimpiája. Mi is igyek-
szünk minél hamarabb elkészíteni 
a cikkeket, és még nagyobb olva-
sótábort szerezni. Azt hiszem, ez 
egy reális cél, mindenképpen egy 
felívelő projektnek látom a 24.hu-
t. – tette hozzá.

Pető Péter sosem unatkozik, 
számos podcastben szerepel, véle-
ményformáló szerepe pedig elvitat-
hatatlan a politikai életben. Mivel 
az írás igen erős fókuszpont az éle-
tében, szinte elkerülhetetlen volt, 
hogy ne csak cikkekben formálja 
meg gondolatit. Több könyvet is írt, 
első kötete természetesen játékve-
zetői múltját taglalta. – Mai napig 
Hatvanban tudok legjobban írni, 
anyukámék teraszán ülve. Elenge-
dem magam, és jönnek a gondola-
tok. Így született meg a Leshatár is, 
ami azt a különleges játékvezetői 
közeget mutatja be, amelybe 15 
éves fejjel belekerültem. Sok iroda-
lom született focis témában, azon-
ban ebből az aspektusból kevesen 
világították meg a témát. Talán 
ennek is köszönhető, hogy Mar-
gó-díjra is jelölték ezt az írásom – 
fogalmazott.  – A legjobb kritikai 
fogadtatása talán a #halálka című 
regényemnek volt, újságírói szem-
pontból pedig a Lesgólt tudom 
leginkább elfogadni – mondta.

Tervei között jelenleg a 24.hu 
további fejlesztése áll, mint fogal-
mazott nem tervez most könyvet 
írni, habár, mivel az ünnepekkor 
Hatvanba látogat, a családi ház 
teraszán ülve talán az ihlet is ha-
marabb rátalál.

Csordás Judit

Megtanultam, 
hogy nem baj, 
ha néha hibázom

Már nem érintik meg a bekiabálók negatív 
véleményei a 24.hu főszerkesztőjét. Talán 
nem minden helyi tudja, hogy Pető Péter 
hatvani, itt született, szüleihez rendszere-
sen hazalátogat. A Junior Prima-díjat és 
a Bossányi Katalin-díjat is elnyert újság-
író szerkesztette a Népszabadság utolsó 
lapját, több könyvet is írt, manapság pedig 
majd hetven ember munkáját segíti, és 
munkatársaival naponta mintegy 150 
cikket írnak az olvasóknak.
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Sikeres szezont zárt az Fc 
Hatvan felnőtt férfi csapata. 
Nahóczky attila edző irányí-
tása alatt a csapat statisztiká-
jában két döntetlen mellett 
csak győzelem szerepel. Az 
őszi szezon után néhány hét 
pihenés vár a játékosokra, 
de januártól már kezdődnek 
az edzőmeccsek. A csapat 
jelenleg a megye első osztá-
lyában szerepel, a cél, hogy 
újra NB III-ba kerüljön a 
társaság.

Sikeres szezont zárt az 
FC Hatvan felnőtt férfi 
csapata, Nahóczky At-

tila irányítása alatt a csapat 
statisztikájában két döntetlen 
mellett kizárólag győzelem 
szerepel. Az edző elmondta: 
nem indult könnyen a szezon, 
ugyanis a csapat szerkezete 
nehezen állt össze. A játé-
kosokat az új edző érkezése 
azonban nagyban motivál-
ta és a játékosok létszáma is 
kialakult, így a bajnokságban 
már nagyon jól szerepeltek a 
sportolók. Nahóczky Attila 
kiemelte: a játékosok köny-
nyen ráhangolódtak a stílusá-
ra, ő ugyanis a támadófutball 
híve, így sokat passzoló, csa-
patban jól működő játékoso-

kat szeretne látni a pályán, és 
az edzéseken is erre helyezi  
a hangsúlyt. – A célunk az, 
hogy a csapat visszakerül-
jön NB III-ba és ott stabilan 
helyt is álljunk. A fiúk megye 
első osztályában kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak, véle-
ményem szerint azonban sok-
kal többre is képesek, hiszen 

néhány játékos már többször 
is játszott NB III-ban, van 
tapasztalatuk a szintről – kö-
zölte Nahóczky Attila.

Az edző kifejtette azt is: a 
tavaszi bajnokságra új játéko-
sokat is szeretnének igazolni a 
csapatba, legalább 2-3 sporto-
ló még hiányzik a keretből, a 
tervek szerint ezt a következő 

időkben pótolni fogják. A fo-
cistáknak jövő héten még lesz 
egy edzésük, utána azonban 
néhány hét pihenés követke-
zik. A következő szezonra való 
felkészülést január harmadi-
kán kezdik meg, február 12-én 
lesz egy pótló meccs, 19-én 
pedig kezdődik a tavaszi baj-
nokság. Lukács Mónika

Sikeres az Fc Hatvan utánpótlás csapatainak nevelése, ebben 
az évben u7-től egészen u19-ig minden korosztályban stabi-
lizálódtak a létszámok. U11-ig a Bozsik program keretében 
játszanak a gyerekek, a további korosztályok pedig bajnoki 
rendszerben szerepelnek. Az utánpótlás nevelés az MLSZ 
szakmai alapelvei szerint történik, elsősorban a labdabirtok-
lás, a labdaszerzés, az ezek közötti átmenetek és a kezdemé-
nyező játék elsajátítása a legfőbb cél.

Sikeres az FC Hatvan 
utánpótlás játékosai-
nak nevelése, az elmúlt 

időkben U7-től egészen U19-
ig valamennyi korosztályban 
stabilizálódtak a létszámok. A 
legkisebbek U11-ig a Bozsik 
program keretein belül játsza-
nak, míg az ezt követő kor-
osztályok már bajnoki rend-
szerben szerepelnek. Nagy 
Gábor, az utánpótlás csapatok 

szakmai vezetője elmondta: 
jelenleg egyetlen korosztály-
ban sincsenek létszámproblé-
mák az egyesületnél, emellett 
több csapatnál új edzők is 
tevékenykednek, ami szintén 
motiválóan hat a játékosok-
ra. – Az utánpótlás nevelés 
az MLSZ szakmai alapelvei 
szerint történik, elsősorban 
a labdabirtoklás, a labdaszer-
zés, az ezek közötti átmene-

tek és a kezdeményező játék 
elsajátítása a legfőbb cél. Az 
egyesületnél az U7  és U9 kö-
zötti korosztály számára heti 
kétszer, U10 fölött pedig heti 
háromszor-négyszer tartanak 
edzéseket – fejtette ki az edző.

A szakember hozzátette 
azt is: a gyerekeket manapság 
nem mindig egyszerű a sport-
ra motiválni, hiszen a digitális 
világ erős elszívó erőnek szá-
mít az életükben, ennek elle-
nére a diákokat összességében 
sikerül mozgásban tartani, 
sőt szép számmal vannak ki-
emelkedő tehetségek, elszánt 
játékosok. Az egyesület leg-
főbb célja továbbra is az, hogy 
a gyerekek létszáma minden 
korosztályban növekedjen, 

hiszen a statisztikák azt bi-
zonyítják, hogy kétszáz után-
pótlás játékosból kerül ki egy 
profi labdarúgó, így valóban 
nagyon fontos, hogy az egye-
sületben folyamatos legyen a 
fiatal játékosok nevelése, a te-
hetségek kiemelése. Érdemes 
még megjegyezni, hogy az FC 
Hatvannál a női szakág is ki-
emelkedő teljesítményt nyújt 
a bajnokságokon. A szakmai 
továbbképzés egyik lehető-
ségeként nemrégiben a lá-
nyok közül öten nemrégiben 
a Hellas Verona Womennél 
jártak Olaszországban, ahol 
a játékosok rengeteg pozitív 
megerősítéssel, élménnyel és 
motivációval tértek haza.

Lukács Mónika

Több éremmel tértek haza a Hat-
vani Taekwon-do klub versenyzői 
a diákok taekwon-do olimpiájáról. 
Tóth Tamás ezüstérmet szerzett 
formagyakorlatban, Varga Bíborka 
és Gazdag Gergő pedig küzdelem-
ben lettek bronzérmesek.

Budapesten a Sportkastély-
ban rendezték meg a Diá-
kok Taekwon-do Olimpiáját, 

melyre 29 klub 230 versenyzője ne-
vezett küzdelem és formagyakorlat 
kategóriákban. A verseny főszerve-
zője a Budapesti Tigrisek vezetője, 
Pataki Krisztián (VI.dan) volt. Az 
eseményen három páston folytak az 

összecsapások. A Hatvani Taekwon-
do Klub öt versenyzőt nevezett, 
közülük ketten első versenyükön 
vettek részt, ezért csak formában in-
dultak. Gyöngyösi Levente gyerek 
korcsoportban indult, Bódi Jázmin 
serdülőben. – Önmagukhoz képest 
mindketten jól teljesítettek, de a 
nagy versenylázban lemaradtak a 
dobogóról. Ám ezzel is tapasztala-
tot szereztek, és nem utolsó sorban 
megismerték jövőbeli ellenfeleiket – 
fogalmazott Dudás Attila edző.

Tóth Tamás is csak formagya-
korlatban indult, hiszen hat éve ta-
nulmányai miatt felfüggesztette a 
taekwon-do edzéseket. – Idén szor-

galmával és azzal, hogy rendszeresen 
járt edzésre lehetőséget kapott immár 
felnőtt korcsoportban versenyezni. 
Mindig is tehetséges volt, amit kül-
földi érmei is bizonyítanak, és most 
sem okozott csalódást. Ezen a napon 
az ő érme lett a legfényesebb a csa-
patból. Ezüstérmet nyert – részletez-
te edzője. – Küzdelemben Gazdag 
Gergő hozta szokásos kemény stílu-
sát, végül összekerült a későbbi győz-
tessel, aki legyőzte, de a bronzérem 
így is meglett. Varga Bíborka nem 
a legjobb egészségi állapotban jött a 
versenyre, ami küzdelmén meg is lát-
szott, de így is kiharcolt magának egy 
harmadik helyet – fűzte hozzá Dudás 
Attila (VI. Dan) klubvezető, aki ez-
úttal a versenyzők mögött ülve edzői 
feladatokat látott el. Csordás Judit

Eredményes szezont zárt 
az Fc Hatvan

Sikerek az utánpótlásnevelésben

Ötből hárman éremmel tértek haza

Éremeső a hatvani 
grapplingeseknél!
A Magyar Grappling Szö-
vetség országos bajnoksá-
got rendezett november 
27-én Baján, ahol számos 
hatvani versenyző ért el 
kiemelkedő eredményt. A 
megmérettetésről a hat-
vaniak összesen 5 arany, 4 
ezüst és 1 bronzéremmel 
tértek haza, valamint a 
legeredményesebb gyer-
mek versenyzőnek járó dí-
jat is bezsebelték.

Eredményes hétvé-
géjük volt a hatvani 
grapplingeseknek, 

országos bajnokságot szer-
veztek ugyanis Baján, ahol 
kiválóan helyt álltak a ver-
senyzők gyermek- és fel-
nőtt kategóriákban is. Kő-
rösi Báti Nimród élete első 
versenyén indult, de máris 
a dobogó 3. helyére állha-
tott fel, bátyja Kőrösi Báti 
Bálint azonban már ruti-
nos versenyző volt, így ő 
két kategóriában egy-egy 
ezüstéremmel gazdagodott. 
Herke Milán Gi fogás-
nemben a súlycsoportjában 
győztes lett, míg nogi kate-
góriában egy kor- és súly-
csoporttal feljebb sikerült 
csak ellenfelet találni neki, 
de ott is nagyon szépen 
helyt állt. Pintér Alex a 47 
kg-os fiúk rémálma, átgázolt 
mindkét kategóriában a me-

zőnyön, így két aranyérem-
mel és a legeredményesebb 
gyermek versenyzőnek járó 
díjjal tért haza. A hatvaniak 
a felnőtt mérkőzésekben is 
jól teljesítettek. –  Berecz-

ki Ákos hosszabb kihagyás 
után tért vissza versenyezni 
egy elég erős mezőnyben, 
de még így is egy ezüst-, 
valamint egy bronzérem-
mel büszkélkedhet. Laky 
Levente a csapatunk leg-
frissebb tagja, birkózó sport 
múlttal rendelkezik. Két 
hónapja jár földharc edzés-
re, de a teljesítménye így is 
lenyűgöző volt, hiszen két 
kategória győztese lett a 
nap végén, minden meccsét 
idő előtti befejezéssel zárta. 
Varga Róbert eredménye is 
említésre méltó, ő a 71kg-os 
férfi mezőnyben indult, ahol 
nagyon szép, higgadt mun-
kával a dobogó második fo-
káig taposta magát – össze-
gezte Skáfár Bence, a csapat 
edzője. Hozzátette: összes-
ségében nagyon elégedett 
a versenyzőkkel, fejlődésük 
megkérdőjelezhetetlen és 
országos szinten is stabil 
színvonalat képviselnek. A 
földharc, azaz graggpling 
egyfajta hibrid küzdősport, 
amely nem alkalmaz üté-
seket. A stílust a hagyomá-
nyos birkózás, a dzsúdzsucu, 
a szambó és más, alávetéses 
fogásokat alkalmazó küz-
dősportokból alakították 
ki. 2006 óta a Nemzetközi 
Amatőr Birkózó Szövetség 
hivatalosan is rendez föld-
harc-világbajnokságokat 

férfi és női kategóriában. A 
földharc fontos szerepet tölt 
be az MMA-ban is és effek-
tív önvédelmi technikának 
tartják.

Lukács Mónika
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Édua portréja aranydiplomát ért
László Dániel erdélyi nép-
viseletben festette meg na-
gyobb lányát. A fotóreál 
összehúzottsága és homá-
lyossága jelenik meg alkotá-
sán. A zsűri, az ő képét talál-
ta a legjobbnak 23. Arcok és 
sorsok portrébiennálén.

Az idei már a 23. 
portrébiennálé a hat-
vani galéria történeté-

ben, most is belakták az alko-
tások az egész épületet: az alsó 
és a felső kiállítóterem falain, 
oszlopain is merednek ránk 
a képek. Az arcok és sorsok 
során olyan portrék jelennek 
meg, amik mögött életút, tel-
jesítmény, pillanatnyi állapot, 
érzelem, siker vagy fájdalom 
lakozik. A beinnálét Szinyei 
András alpolgármester nyitott 
meg, aki a tárlat hosszú múltját 
méltatta, felidézve, hogy 20 év-
vel ezelőtt, miképp zajlott egy-
egy ilyen megnyitó. Tompa Z. 
Mihály pedig H. Szilasi Ágo-
ta művészettörténész szavait 
tolmácsolva azt mondta: Míg 
korábban a portré képek az 

arcképcsarnokokba készültek 
királyokról, vezetőkről, addig 
az eltelt évtizedek alatt átala-
kult a műfaj, és manapság a tö-
megek embere lett a központi 
téma. A művészetábrázolás 
egyik legértékesebb alakja pe-
dig maga az ember. Erről szól 
ez a tárlat is.

Ezt követően átadták a díja-
kat, amik közül a legértékesebb 
aranydiplomát László Dániel 
kapta. Édua című festményén 
a nagyobbik lánya látható er-
délyi népviseletben. Egy fotót 
készített róla, ülve, majd azt 
használva fel a festmény meg-

alkotásához. – Koszta József 
portréinak világát szerettem 
volna visszahozni, azok han-
gulatát megragadni, ugyanak-

kor korszerűvé is tenni. Mind-
emellett Gerhard Richter 
képei is hatással vannak rám, 
a fotóreál összehúzottsága, a 
homályos képekből való épít-
kezése – mondta el a díjazott. 
Legtöbbször a családja, azon 
belül is a lányai adják az ihletet, 
mozgékonyságuk miatt pedig 
mindig fotóról dolgozik. Így 
a képeken tudatosan köszön 
vissza ez a fénykép általi elmo-
sódottság, ahol nemes anyaggá, 
festménnyé válik a pillanat.

A XXIII. Arcok és sorsok 
portrébiennálé január 22-ig 
látogatható a Hatvani Galéri-
ában.  SzP

Díjazottak:

Aranydiploma és Hatvan város polgármesterének díja: László Dániel
Ezüstdiploma és Hatvan város alpolgármesterének díja: Tarnóczi József
Bronzdiploma és Hatvan város alpolgármesterének díja: Láng Eszter
Bronzdiploma és Hatvan város alpolgármesterének díja: Lisányi Endre
Diploma a zsűri különdíja: Király György
Diploma a zsűri különdíja: Nemes András Csaba
Diploma a zsűri különdíja: Szakács Barna
A zsűri tagjai: Szilasi Ágota művészettörténész, Balogh Erzsébet festő-
művész, főiskolai docens, Tompa Z. Mihály galériavezető
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