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Bajnokcsapatok

Áprilisban két városi csapat is óriási eredményt ért el, az FC Hatvan és az OKTAT60 Hatvani KSZSE 
is megnyerte a bajnokságot. Méghozzá úgy, hogy mindkét gárdának több fordulója még hátra van. A 
labdarúgók a Lőrinci VSC elleni mérkőzésen érték el azt az eredmény, amivel bebetonozták magukat a 
bajnokság első helyére. Így ők júniusban osztályzót játszanak, ahol eldől: feljutnak-e az NB3-ba.

A kézilabdások már az elmúlt évben is történetük legjobb ered-
ményét hozták: akkor harmadikok lettek. Most pedig a Füzes-
abony elleni mérkőzés megnyerésével olyan behozhatatlan 
előnyre tettek szert, hogy hiába van még két mérkőzés hátra a 
bajnokságból, ők vannak a dobogó első helyén. 
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TÁJÉKOZTATÓ

NYILATKOZAT

A konzervgyárhoz 
köthető cég akadályozza 
a sportcsarnok építését

ÚJABB AJÁNDÉKOT KAPNAK AZ ELSŐSÖK
 
Ingyenes tanszer- és füzetcsomagot kapnak az álta-

lános iskolát kezdő gyermekek szeptembertől Hatvan-
ban. A kérelmeket szeptember ötödikéig lehet benyúj-
tani. 

A város képviselő-testülete áprilisi ülésén jóváhagy-
ta az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek 
támogatásáról szóló rendeletet. Ennek célja Hatvan né-
pességmegtartó erejének növelése a családok és a gyer-
mekek támogatásával.

 
A rendelet személyi hatálya kiterjed Hatvan város 

közigazgatási területén élő nagykorú
– személyekre, akik legalább egy éve Hatvan városban 

lakóhellyel rendelkeznek,
– életvitelszerűen lakóhelyükön laknak és családjuk-

ban a kérelem benyújtásának évében
– általános iskolai tanulmányokat kezdő kiskorú 

gyermeket nevelnek.
 
A támogatás fontosabb részletei a rendelet alapján
 
Támogatásban részesíthető az a kérelmező, aki:
a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy 

éve Hatvanban állandó lakóhellyel rendelkezik,
b) életvitelszerűen Hatvanban él,
c) kiskorú gyermeket nevel, és
d) a gyermek a kérelem benyújtásának évében, első al-

kalommal kezdi meg az általános iskolai tanulmányait.
 
A támogatás mértéke a kérelmező családjában élő és 

minden, a kérelem benyújtásának évében általános isko-
lai tanulmányokat kezdő gyermek után 5000 Ft.

 
A kérelmeket 2019. szeptember 5-ig lehet benyújtani 

személyesen, postai úton vagy Ügyfélkapun keresztül 
elektronikus úton a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal Általános Igazgatási Osztályára.

Az ingyenes tanszer- és füzetcsomag része az újon-
nan bevezetett, gyermekeket, fiatalokat, családokat és a 
nyugdíjasokat segítő hatvani támogatási rendszernek. 

A hatvani Kézilabda és Szabadidő Sport Egyesület beruházásá-
ban megvalósuló Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendez-
vénycsarnok a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
hatvani 5331/40 hrsz-ú ingatlanon valósul meg.  A kivitelezés 
során a kivitelezőnek nagyméretű előregyártott épületszerkezeti 
elemeket kell az építési területre beszállíttatnia. Az elemek mére-
téből adódó beszállítási nehézségek felmérése érdekében előzetes 
beszállítási próba került lebonyolításra, melynek során megállapí-
tásra került, hogy a beszállítás az Azimut Consulting Tanácsadó 
Kft. tulajdonában lévő hatvani 5331/28 hrsz-ú ingatlan igénybe-
vételével bonyolítható le a legegyszerűbben. A nagyméretű ele-
mek másik útvonalon történő szállítása a Boldogi út melletti fák 
egy részének a sérülése, kivágása nélkül nem oldható meg. 

Hatvan város lakosságának az érdekeit szem előtt tartva, a város 
polgármestereként Stolczenberger Róbert ügyvezető úrtól a be-
szállításhoz történő hozzájárulás megadását kértem 2019. március 
5-én, 2019. április 3-án és 2019. április 30-án kelt leveleimben. A 
megkeresésekre vonatkozóan válasz nem érkezett, annak ellenére, 
hogy a beszállítással kapcsolatos egyeztetések során a jelenlévők 

tájékoztatása szerint az ügyvezető úr közreműködésre késznek 
tűnt, valamint tisztázásra került az is, hogy a beszállítási útvonal 
nem érinti az Azimut Consulting Tanácsadó Kft. tulajdonában 
lévő területen elhelyezkedő mérleget. 

A közhiteles ingatlan-nyilvántartási adatok szerint az Azimut 
Consulting Tanácsadó Kft. (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) a hat-
vani 5331/28 hrsz-ú ingatlant vétel útján szerezte meg a Mátra 
Cukor Mátravidéki Cukorgyárak Zrt.-től (3000 Hatvan, Radnó-
ti tér 2.), mely tulajdonszerzés 31244/5/2014.02.05. határozattal 
került bejegyzésre. Az ingatlan telekalakítást követően alakult ki 
az ingatlan tulajdoni lapjának a tanúsága szerint a hatvani 5331/7, 
5331/13, 4331/15, 5331/16, 5331/17 hrsz-ú ingatlanok telekala-
kítás folytáni lejegyzéséből a 30386/2/2014. 01.13. bejegyző ha-
tározati hivatkozással. E területek pedig a leendő sportcsarnokkal 
szomszédosak.

Stolczenberger Róbert urat továbbra is arra kérem, segítse a 
sportcsarnok megvalósulását, hogy a hatvani sportszerető lakosok 
régi álmát mielőbb megvalósíthassuk.

Horváth Richárd Hatvan város polgármestere

A társaság birtokolja 
ugyanis az építkezés 
körüli területeket, en-

gedélyt azonban egyelőre nem 
adott, hogy az ezeken keresztül 
beszállíthassák a sportcsarnok 
hatalmas tartópilléreit – erről 
beszélt április végén Horváth 
Richárd polgármester. A hely-
zet továbbra sem változott, 
hiába kereste többször az ön-
kormányzat az Azimut Con-

sulting Kft-t, nem válaszoltak.  
A hatvani polgármester sze-
rint a cég ezzel akadályozza az 
építkezést, ugyanis kérdéses, 
hogy az épület tartóelemeit hol 
tudják beemelni. Amennyiben 
nem jutnak dűlőre a konzerv-
gyárat korábban üzemeltető 
céggel, úgy le kell bontani a 
terület körüli kerítés egy részét, 
és több platánfát is ki kell vág-
ni a vasúthoz vezető út mellett, 

hogy beférjenek a 47 méteres 
elemek. Horváth Richárd le-
szögezte: a törvényes kereteket 
teljes mértékig szem előtt tart-
va járnak el az ügyben, ahogyan 
eddig is, ugyanakkor mindent 
megtesznek, hogy megvédjék a 
hatvaniak régi álmát, egy mo-
dern sportcsarnok felépülését a 
településen.

A Hatvani Városvédő Egye-
sület korábban arra szólította 

fel a konzervgyárhoz köthető 
társaság vezetőjét, hogy ad-
jon egyenes választ az ügyben. 
Kerestük a céget is, szerettük 
volna megtudni, hogy szándé-
kukban áll-e együttműködni a 
hatvani önkormányzattal. Nem 
válaszoltak. Horváth Richárd 
polgármester az alábbi közle-
ményt küldte el szerkesztősé-
günkhöz az ügyről. Ezt változ-
tatás nélkül közöljük.

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET A 
„TISZTA, VIRÁGOS HATVANÉRT”

CÍM ELNYERÉSÉRE, A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBAN:
LAKÓHÁZ - TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET 
 „HATVAN LEGVIRÁGOSABB ERKÉLYE”

CÍM ELNYERÉSÉRE

Kategóriánként a díjazottak értékes jutalom-
ban részesülnek. A cím elnyerői falra szerelhető 
fémtáblát és egy polgármesteri oklevelet kapnak, 
valamint egyszeri díjazásban részesülnek.

A díjazás mértéke:
 Lakóház kategóriában:
 1. helyezett esetén: 50.000,- Ft,
 2. helyezett esetén: 20.000,- Ft,
 3. helyezett esetén: 10.000,- Ft,
 Többlakásos lakóépület kategóriában:
 1. helyezett esetén: 100.000,- Ft,
 2. helyezett esetén:   40.000,- Ft,
 3. helyezett esetén:   20.000,- Ft.
Feltételek:
A „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról 

és adományozásának rendjéről szóló 37/2008. 
(V. 30.) önkormányzati rendelet alapján a cím 
akkor adományozható, ha az ingatlan tulajdono-
sa (használója, kezelője) Hatvan Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a köztisztaság 
fenntartásáról, valamint a zöldterületek haszná-
latáról szóló rendeletében foglalt kötelezettsége-
in túlmenően

- az ingatlanát és az ingatlan előtt, mellett vagy 
mögött lévő közterületet kiváló minőségben 
gondozza, tisztán, rendben tartja és virágosítja;

- a növények – fák, cserjék, évelők, örökzöl-
dek, egynyári virágok, gyepfelületek – minősége 
harmonizál az épített és természeti környezettel; 
vagy

- a gondozott környezetben a praktikussági és 
kényelmi szempontok dominálnak a tér és kert 
kialakításnál.

A pályázat benyújtási határideje és helye:
A pályázatot 2019. június 28-ig lehet benyúj-

tani Gulyás Katalinnál, a Hatvani Közös Ön-
kormányzati Hivatal főkertészénél a 37/2008. 
(V. 30.) önkormányzati rendelet 2. számú mel-
lékletében szereplő adatlapon.

A pályázatot
- az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használó-

ja),
- nem társasházi, többlakásos lakóépület ese-

tén a tulajdonosok több mint fele által meghatal-
mazott személy,

- társasház esetén a társasház alapító okiratá-
ban meghatározottak szerint a közös képviselő 
(aki közös képviselői jogosultságát közgyűlési 
határozattal köteles igazolni) nyújthatja be.

A pályázati adatlapon kérjük, hogy szívesked-
jenek feltüntetni a telefonszámukat a későbbi 
helyszíni bejárások egyeztetése miatt.

A pályázati adatlapokhoz a következő helye-
ken lehet hozzájutni:

a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélszolgálatán

(Hatvan, Kossuth tér 2. vagy Hatvan, Bezeré-
di u. 2.)

Hatvan Város Önkormányzatának honlapján 
(www.hatvan.hu)

A díjazottak értékes jutalomban részesülnek. A 
cím elnyerői plakettet és elismerő oklevelet kap-
nak, valamint egyszeri díjazásban részesülnek.

A díjazás mértéke:
 1. helyezett jutalma: 20.000 Ft,
 2. helyezett jutalma: 10.000 Ft,
 3. helyezett jutalma:   5.000 Ft.
Az épületek virágos erkélyei, ablakai nagymér-

tékben hozzájárulnak a városkép kialakításához. 
A növények változatos formákkal, üde színekkel 
teszik környezetünket szebbé, hangulatosabbá.

A pályázat benyújtási határideje:
A pályázatot 2019. június 28-ig lehet benyúj-

tani Gulyás Katalinnál, a Hatvani Közös Ön-
kormányzati Hivatal főkertészénél a 37/2008. 

(V. 30.) önkormányzati rendelet 2. számú mel-
lékletében szereplő adatlapon.

A pályázatot az ingatlan tulajdonosa (kezelő-
je, használója) nyújthatja be.

A pályázati adatlapon szíveskedjen feltüntetni 
a telefonszámát a helyszíni bejárások egyeztetése 
végett.

A pályázati adatlapokhoz a következő helye-
ken lehet hozzájutni:

a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélszolgálatán

(Hatvan, Kossuth tér 2. vagy Hatvan, Bezeré-
di u. 2.)

Hatvan Város Önkormányzatának honlapján 
(www.hatvan.hu)
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A hatvani fiatalok akár 1 
millió 250 ezer forint tá-
mogatást is kaphatnak első 
lakásuk megvásárlásához 
az önkormányzattól. Az er-
ről szóló rendeletet áprilisi 
ülésén fogadta el a képvise-
lő-testület. Május elsejétől 
már lehet pályázni az érin-
tetteknek a támogatásra. 

Az ötlet kiinduló 
alapja a Hatvani 
Konzultáció volt, 

melyben több ezer hatvani 
élt a lehetőséggel és írta le 
javaslatait, tanácsait Hatvan 
jövőjével kapcsolatban – fo-
galmazott Horváth Richárd 
polgármester. A városvezető 
hozzátette:  ebből világosan 
látszott, hogy a hatvaniak 
fontosnak tartják a fiatalok 
jövőjét, ezért vezették be ezt 
a támogatási formát. Ugyan-
akkor ez csak egyik eleme 
annak a csomagnak, amellyel 
a hatvaniakat segíti az ön-
kormányzat. A családok és 
a nyugdíjasok is plusz pénzt 
kapnak az önkormányzattól, 
erről is hamarosan dönthet-
nek a hatvani képviselők. 

Az új támogatási formák 
létrejöttéhez elengedhetet-
lenül szükséges volt, hogy 
Hatvan gazdasága jobban 
teljesítsen. – Az a befektető- 
és vállalkozásbarát gazda-
ságpolitika, melyet folytat-
tunk meghozta gyümölcsét, 
az iparűzési adó bevételünk 
80 százalékkal  növekedett 
5 év alatt. Ez teszi lehetővé, 
hogy a hatvaniak számára 
minél több támogatást tud-
junk biztosítani, mert mi a 
helyi emberek iránt vagyunk 
elkötelezettek – mondta a 
polgármester. 

– Örülök, hogy egyhan-
gúlag fogadták el a rende-
letet a képviselők, mert az 
eredeti javaslat felvetésekor 
rajtunk, városvédőkön kívül 
más nem támogatta az el-
képzelést. Látszik, hogy az 
ellenzék is belátta, kár ebből 
politikát csinálni, mert ez a 
hatvaniak érdekét szolgálja. 
Mi úgy tartjuk, hogy Hat-
van a hatvaniaké, akiknek 
érezniük kell, hogy a város 
gazdaságilag fejlődik, és az 
önkormányzat gondoskodik 
róluk – tette hozzá Horváth 
Richárd.

A fiatalok első lakáshoz 
jutását segítő támogatás fel-
tételei:

• Az első lakáshoz jutók 
pénzügyi támogatásának 
célja a Hatvanban szüle-
tett, illetve hosszabb ideje 
a városban élő, itt dolgozó, 
és letelepedni kívánó fiata-
lok első lakáshoz jutásának 
elősegítése. Az első lakás-
hoz jutók pénzügyi támo-
gatása egyszeri kamatmen-
tes visszatérítendő és vissza 
nem térítendő támogatás 
formájában nyújtható. A 
visszatérítendő és vissza 
nem térítendő támogatás 
csak együttesen kérelmez-
hető. A támogatás első la-
kástulajdon megvásárlásá-
hoz használható fel. Ez egy 
akár 500.000 forint vissza 
nem térítendő és 750.000 
forint visszatérítendő ka-
matmentes támogatást is 
jelenthet.

• A rendelet a Hatvan 
városban legalább 1 éve la-
kóhellyel vagy tartózkodá-
si hellyel rendelkező, vagy 
legalább egy éve Hatvan vá-
rosában munkaviszonyban 
álló nagykorú személyekre 
terjed ki, akik – házastársak, 
élettársak esetén legalább az 
egyik fél – a 40. életévüket 
még nem töltötték be. 

• Az igénylő nettó jöve-
delme nem haladhatja meg 
a 199.500 forintot, ha egye-
dülálló, vagy amennyiben 
családos, akkor a családjában 
az egy főre jutó havi nettó 
jövedelem nem haladja meg 
a 171.000 forintot.

• Fontos, hogy többlet 
pontot jelent a gyermekek 
száma, illetve az, ha valaki 
egyedül neveli a gyermekét/
gyermekeit.

• A kamatmentes vissza-
térítendő támogatás visz-
szafizetésének időtartama a 
támogatási összegnek meg-
felelően 1 és 7 év között vál-
tozhat.

Példák a támogatás igény-
lésének kiszámításához:

1. példa

25 éves, születése óta Hat-
vanban állandó lakóhellyel 
rendelkező egyedülálló hat-
vani fiatal, aki Hatvanban 
dolgozik:

A kérelem benyújtása ese-
tén a pontozás az alábbiak 
szerint alakul:

Folyamatos hatvani la-
kóhely: 1. év 2 pont, 2-10 
év között: 9*5=45 pont, 
11-25 évig (évente 7 pont) 
15*10=105 pont

Összesen: 2+45+105=152 
pont

Folyamatosan 2 év hatvani 
munkaviszonnyal rendelke-
zik: 2*3 pont= 6 pont

Gyermekei nincsenek, így 
nincs további pont.

Mindösszesen: 152+6 
pont=158 pont

Fenti példa alapján a ké-
relmező a 4. kategóriába tar-
tozik (150-189 pont között) 
azaz 450 ezer Ft visszatérí-
tendő és 200 ezer Ft vissza 
nem térítendő támogatásra 
lesz jogosult, amelyet 5 év 
alatt, havi egyenlő részle-

tekben kell visszafizetni. Ez 
esetben a törlesztőrészlet 
7500 Ft/hó.

2. példa 

30 éves szülők 1 gyermek-
kel, az egy főre jutó havi jö-
vedelmük nem haladja meg 
a 171.000 forintot, azaz a 
család 3*171 ezer Ft jöve-
delemmel rendelkezik. Ez 
513 ezer Ft nettó bért jelent 
(megjegyzés ez kb. 772 ezer 

Ft bruttó jövedelmet jelent, 
azaz kb. 385 ezer Ft bruttó 
bért jelent a két kereső szülő 
esetében, fejenként. Ha nincs 
gyermek, akkor kevesebbet. 
Feltételezzük, hogy a kérel-
mező (a család egyik nagy-
korú tagja) születésétől fogva 
hatvanban él és dolgozik. 

A kérelem benyújtása ese-
tén a pontozás az alábbiak 
szerint alakul:

Folyamatos hatvani la-
kóhely: 1. év 2 pont, 2-10 

év között: 9*5=45 pont, 
11-30 évig (évente 7 pont) 
20*7=140 pont

Összesen: 2+45+140=187 
pont

Folyamatos hatvani mun-
kaviszonnyal rendelkezik 12 
éve: 1-10 évig évente 3 pont 
= 10*3=30 pont,  10 év fö-
lött=2*5=10 pont

Összesen: 30+10= 40 pont
Egy gyermek után: 10 

pont.
Mindösszesen: 

187+40+10=237 pont.
Fenti példa alapján kérel-

mező a 2. kategóriába tarto-
zik (230-250 pont) azaz 650 
ezer Ft visszatérítendő és 
450 ezer Ft vissza nem térí-
tendő támogatásra lesz jogo-
sult, amelyet 7 év alatt, havi 
egyenlő részletekben kell 
visszafizetni. Ez esetben a 
törlesztőrészlet 7739 Ft/hó.

3. példa

Egyedülálló 34 éves szülő 
két gyermeket nevel. A ké-
relmező 28 éve rendelkezik 
hatvani állandó lakóhellyel 
és 10 éves hatvani folyama-
tos munkaviszonnyal. Jöve-
delme alapján a támogatás 
részére megállapítható az 
alábbi pontozás szerint:

Folyamatos hatvani la-
kóhely: 1 év 2 pont, 2-10 
év között: 9*5= 45 pont, 
11-34 évig (évente 7 pont) 
24*7=168 pont

Összesen: 2+45+168=215 
pont

Folyamatos hatvani mun-
kaviszonnyal rendelkezik 
10 éve: 1-10 évig (évente 3 
pont)=30 pont

Összesen: 30 pont
Kettő gyermek után: 2*15 

pont=30 pont
Mindösszesen: 

215+30+30=275 pont
Fenti példa alapján kérel-

mező az 1. kategóriába tar-
tozik (250 pont feletti pont) 
azaz 750 ezer Ft visszatérí-
tendő és 500 ezer Ft vissza 
nem térítendő támogatásban 
részesülhet, amelyet 7 év alatt, 
havi egyenlő részletekben kell 
visszafizetni. Ez esetben a 
törlesztőrészlet 9286 Ft/hó

Bővebb információk 
a www.hatvan.hu oldalon, 

vagy a Polgármesteri 
Hivatalban.

Támogatást kapnak 
a fiatalok lakásvásárláshoz
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Dollyval a gasztromajálison

Dollyban ott van az a plusz: 
új zenekarával nem csak a 
régi dalokat adták elő, új, bu-
lis szerzeményeket is énekel-
tek május elsején Hatvan-
ban. A főzőversenyen pedig 
lazac és fonott kalács is volt.

Afőzőcsapatok már 8 
óra előtt aktívak vol-
tak a Népkertben. 

Mindenki időben elfoglalta 
táborát, sőt, sokan alaposan 
fel is díszítették azokat: ér-
mek, trófeák, művészeti al-
kotások tették egyedibbé a 
csapatok bázisát. Horváth 
Richárd polgármester azt 
mondta:  hagyomány a vá-
rosban, hogy május elsején 
a hatvaniak összegyűlnek és 
közös főzést tartanak. A gya-
korlat pedig azt mutatja, hogy 

nagyon finom és változatos 
ételeket készítenek el. 

Négy kategóriában lehetett 
nevezni, ami sokféle lehető-
séget adott a csapatoknak: így 
több mint 50 féle étellel vet-
tek részt a megmérettetésen.  
Marhalábszárpörkölt készült 
a Hatvani Taekwon-do Klub-
nál.  – Így, szabad tűzön sok-
kal nehezebb elkészíteni ezt, 
ennek összesen 4 órára van 
szüksége, hogy a legfinomabb 
ízek kijöjjenek – fogalmazott 
Magyar István.

Az Újszerű Technikai 
Sportok Egyesülete évről-
évre kiválóan teljesít ezen a 
versenyen. Idén kemencés 
ételek készültek: fonott ka-
lácsot, lekváros buktát, tész-
tabundás lazacot tálaltak, 
utóbbit fokhagymás kapor-

ral.  Ők tartoltak is: reszelt 
csirkemájuk és kelt tésztájuk 
is első helyet ért.  Nyert még 
a Gáspár András Bajtár-
si Egyesület füstölt sonkás 
csirkemelle, zöld spárgával, 
valamint, a Főzünk&Hízunk 

csapat: K&H prémium pap-
rikás krumplija. A zsűri pe-
dig épp ezeket a különlege-
sebb ételeket díjazta. Kerekes 
Sándor mesterszakács szerint 
Hatvanban nagyon kreatívan 
állnak hozzá ehhez a verseny-

hez. Olyan ízkombinációkat 
alkotnak meg, amik miatt 
mindig öröm itt zsűrizni.

A majálishoz szorosan hoz-
zákapcsolódik a vurstli: mini 
hullámvasút, ringlispíl, cél-
lövölde, vattacukor – mind 
elmaradhatatlan kellékei en-
nek az ünnepnek, így ezek is 
helyet kaptak a Népkertben.  
A színpadon folyamatos volt 
a mozgás: Fortuna SE, Cit 
Car, és több civil szervezet is 
megmutatta tehetségét. Ám a 
buliról is szól ez a nap: első-
ként a Ladánybene27 zene-
kar adott koncertet. A srácok 
szerint nem lehet megunni 
azt a szeretet, amit a közön-
ségtől kapnak, így több mint 
30 év után is lelkesen lépnek 
a színpadra.  Bodnár Tibor 
kifejtette: Hatvanba pedig 

mindig nagyon szívesen ér-
keznek, hiszen korábban ez a 
város adott otthont a Reggae 
Campnek. 

Dolly egy új formációt ho-
zott el most: a Dolly Plusssz 
zenekar, egy kizárólag élő 
zenét játszó együttes, ami-
nek minden tagját Dolly vá-
lasztotta ki. A lényeg az volt, 
hogy egy bulizós, minőségi 
és pörgős zenét készítsenek a 
rajongóknak. Új daloknál is a 
vidámság a legfőbb szempont. 
Dolly nagy hangsúlyt fektet 
a megjelenésre és a színpad-
képre is: sok táncos színesíti 
a fellépést, a koncert alatt ru-
hát, egyenruhát is váltottak a 
tagok. Mert Dolly szerint, ez 
egy show. Annak pedig min-
dig pörögnie kell.

Sz.P.
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Durrogó kipufogók jelezték 
a Hatvani Tuning és Vete-
ránautó Találkozót. Divat-
bemutató, drift taxi, finom 
ételek, hűtött italok és meg-
annyi izgalmas program 
volt a Népkertben. A kon-
certélményt Dér Heni és a 
Punnany Massif biztosította.

Ismét a Népkert adott ott-
hont a Hatvani Tuning 
és Veteránautó Találko-

zónak, ahol számos külön-
leges és egyedi ízlés szerint 
kialakított autó volt jelen. A 
programon durrogó kipufogók 
és tuningolt autók fogadták 
a látogatókat. Az eseményen 
volt Audi, BMW, Volkswagen, 
Seat és Honda is. Aki netán 
ezeket nem érezte volna ma-
gáénak, a hátsó részen veterán 
járgányok között nosztalgi-
ázhatott. Horváth Richárd 
polgármester kifejtette, hogy 
nagy kedvelője a veterán-
autóknak és szabadidejében 
szívesen foglalkozik a felújí-
tásukkal. A rendezvényen az 
1978-as gyártmányú Lada 
1600-asát és két Volga autó-
ját is bemutatta, amikkel már 
díjakat is nyert. – 2015-ben 
indult a Veteránautó Találko-
zó, de akkor még csak a Város-
háza előtt gyűltünk össze né-
hány autóval. Nagyon örülök, 
hogy már ilyen színvonalas 
eseménnyé nőtte ki magát ez 
a rendezvény. A kedvezőtlen 
időjárás ellenére, idén is hatal-
mas az érdeklődés és rengeteg 
a résztvevő – részletezte Hor-
váth Richárd.

Havassy Péter is a veterán-
autók sorában parkol az 1977-
es kiadású Porsche 911-es 
Carrera büszkeségével. – Na-
gyon szeretem a Ladákat is, és 
az itt látható kiállított darabok 
között is van olyan, aminek 
mi csináltuk az alkatrészét. 

Gyönyörű kocsikat látok itt, 
hatalmas szakértelemmel let-
tek restaurálva, ebben biztos 
vagyok. Beszélgettem a tulaj-
donosakkal is és azt tapasz-
taltam, hogy a szívüket és a 
lelküket is beleadják az autóik 
szerelésébe – mondta Havassy 
Péter, a Havassy Motorsport 
vezetője.  Az esemény egyik 
legnépszerűbb programja a 
drift taxi volt, ahol nem bán-
tak óvatosan a gázpedállal a 
pilóták.  A program keretében 
lehetőség volt kipróbálni a 
Can Am Rykert is, amely új-

radefiniálja a motorozás élmé-
nyét. A jármű a fiatalokat és az 
örökifjakat célozza meg a fu-
turisztikus stílussal és sportos, 
egyedi külsővel. Kiss Norbert 
kifejtette, hogy számos hatva-
ni programon részt vett már, és 
ezek mindig nagyon érdekesek 
és látványosak. – Kipróbáltam 
a Can Am Rykert, nagyon kü-
lönleges és izgalmas élmény 
volt vezetni. Rengeteg szép és 
egyedi autó van itt. Nagyon 
várom már az esti koncerteket 
is, mindenképp a közönség 
soraiban fogok lenni – részle-

tezte Kiss Norbert, kétszeres 
Európa-bajnok kamionver-
senyző. A zord idő ellenére jól 
teljesítettek a Budapest-Hat-
van útvonalú Qinghai Lake 
országúti kerékpárverseny 
résztvevői is, akik a Népkert-
ben felépített színpadon ve-
hették át az elismeréseket. A 
biciklisek 9 órakor rajtoltak el 
Budapestről, hogy Fóton, Ve-
resegyházán, Galgamácsán és 
Aszódon keresztül végül meg-
érkezzenek Hatvanba. A szá-
mos látnivaló, drift show, autó 
limbo, divatbemutató és Mini 

Classic szülinapozás mellett 
a koncertek sem maradhattak 
el.  A színpadon elsőként Dér 
Heni lépett fel. Az énekesnő-
ről már gyermekként kiderült, 
nagyon erős kötődése van a 
zenéhez, majd az iskolában is 
megerősítették, hogy tehetsé-
gesen énekel. – Burai Kriszti-
án biztatására rap is hallható 
néhány előadásomban, nyilván 
énekelek is, de nagyon tetszik, 
hogy ezzel színesítettük a fel-
hozatalt. A jövőben Curtis is 
társul majd hozzám egy új da-
lomban – mondta az énekesnő.  

Őt, az idén 16. születésnapját 
ünneplő Punnany Massif 
követte. – Jelen pillanatban 
kilenc emberből áll a zene-
karunk. A jövőben lesznek 
közreműködéseink, de erről 
még nem árulhatok el többet. 
Mindig igyekszünk valami új 
dolgot belevinni a dalaink-
ba és váratlan lépést hozni, 
vagy meglepni a közönséget 
– részletezte Farkas Roland, a 
Punnany Massif egyik alapító 
tagja. A nap egy látványos tű-
zijátékkal ért véget.

Rimán Alexandra

Tuning autók, 
veteránok, 
Punnany Massif
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A munkaerőpiacról és annak 
kínálatáról szólt a kétnapos 
állásbörze. Az esemény kö-
zéppontjában a munkake-
resők vannak, őket célozzák 
meg a Hatvani 5. Számú Ál-
talános Iskolában berendez-
kedett vállalkozások.

A kiállítók két napon 
keresztül várták azo-
kat a látogatókat, 

akik tájékozódni szerettek 
volna a helyi és környékbeli 
nagyvállalatok nyújtotta ál-
láslehetőségekről. A Hatvani 
5. Számú Általános Iskolában 
a cégek részletesen bemutat-
koztak saját standjaikon, ahol 
szemléltették profiljaikat és 
tanácsokat is adtak a tökéle-
tes önéletrajz megírásához is. 
Horváth Richárd polgármes-
ter a megnyitón arról beszélt, 
hogy Hatvan folyamatosan 
fejlődik. Az új cégek megje-
lenésével pedig a munkaerő-
hiányt kell orvosolni, erre a 
legjobb megoldás, ha a mun-
kaadók és munkavállalók sze-
mélyesen is találkoznak.

– A város egy olyan gazda-
ságilag növekedő pályára állt, 
amelyre még nem volt példa. 

Hatvanban több mint kétezer 
új munkahely jött létre az el-
múlt időben. Újra épülnek 
társasházak is, így egy olyan 
folyamatot érzékelhetünk, ami 
mindenki számára pozitív – 
részletezte Horváth Richárd.

A programon többek között 
autóelektronikai, logisztikai 
cégek és pénzügyi vállalatok 
standjai sorakoztak fel, hogy 
tájékoztatást adjanak azoknak, 
akik ilyen területen képzelik el 

a jövőjüket. A kiállítók között 
szerepel a Bosch, a Centervill, 
az Eszterházy Károly Egye-
tem és például az OKTAT60 
is. Szabó Andrea, az Apollo 
toborzó munkatársa kifejtet-
te, hogy a standjuknál választ 
kaphatnak az érdeklődők 
minden felmerülő kérdésre, és 
segítenek a nyitott állásokra 
való jelentkezésben is. – Fő-
ként gyakornoki pozíciókra 
várjuk a diplomás emberek 
jelentkezését, illetve operáto-
rokat is keresünk. Az idősebb 
korosztálynak is tudunk állást 
ajánlani, hiszen ők már ta-
pasztaltak, így szívesen látjuk 
őket is. A fiatalokat is támo-
gatjuk, mert jó a teherbírásuk 
és nagyon elszántak – részle-
tezte Szabó Andrea. 

A rendezvényen a bánya-
ipari technikus képzés iránt 
is többen érdeklődtek, és a 
kiállítók be is mutatták a szer-
számok helyes használatát. 
Tóth István Miklós elmond-
ta, hogy nagyon fontos a jó 
szakképesítés a jövőbeli állás 
megfelelő betöltése érdeké-
ben. – A bányászat olyan terü-
let, ahol többféle szerszámmal 
dolgoznak a munkások, ezért 

figyelmesnek, és precíznek 
kell lenniük.  Nagyon fontos a 
pontosság, és a tettre készség 
ebben a szakmában – részle-
tezte Tóth István Miklós, az 
Egri Szakképzési Centrum 
Március 15. Szakközépisko-
lája és Kollégiuma műszaki 
oktatója. Kovács Abigél pá-
lyaválasztás előtt áll és azért 
látogatott el a rendezvényre, 
hogy tájékozódjon az állás-
lehetőségekről. – Hamarosan 
gimnáziumba fogok menni, 
majd egyetemre, de még nem 
döntöttem el, hogy mit sze-
retnék dolgozni. Nagyon ér-
dekelnek az autók, és ezen az 
állásbörzén is láttam jó lehe-
tőségeket ezzel kapcsolatban 
– részletezte Kovács Abigél. 
A szakmai előadásokat kö-
vetően a sikertörténetek sem 
maradtak el. Előadásokat is 
tartottak, Jakupcsek Gabriella 
például betekintést engedett 
a hivatása történetébe, illet-
ve tanácsokkal látta el az ér-
deklődőket. – Hiszek abban, 
hogy minden munka megté-
rül, nekem ez mindig bejött. 
Sosem szorongok a munkáim 
folyamán, mert mindig telje-
sen felkészülök az adott té-
mából. Azt tanácsolom, hogy 
a mai álláskeresők kezdjenek 
bele bátran több új dologba 
is. Minél több mindenhez ért 
az ember, annál sikeresebb le-
het. Fontos, hogy fejlesszük a 
készségeinket, mert előfordul, 
hogy több lábon kell állnunk – 
mondta Jakupcsek Gabriella. 

Rimán Alexandra

Jakupcsek Gabriella: 
a sikerért küzdeni kell



Nagyszombaton, Selypen lépett pályára a pontvadászat-
ban második helyen álló Lőrinci VSC és az FC Hat-
van.  A vendégek a több kisebb gólszerzési lehetőség 

után az 57. percben előnyhöz jutottak: Simon Mátyás fejelte az 
ötösről a bal alsó sarokba a labdát. Nyolc perccel később Simon 
ismét a hálóba talált, de a játékvezető szerint ezt lesről tette, így 
az FC Hatvan nem tudta tovább növelni előnyét. Viktor Ferenc 
játékvezető 7 perc hosszabbítás után lefújta a mérkőzést, amely 

azt jelentette, hogy az FC Hatvan behozhatatlan előnyre tett 
szert, ezzel megnyerte a bajnokságot. „Bajnokcsapat, bajnok-
csapat!” – hosszú percekig zengett a mérkőzés után a lelátón a 
csapat éltetése. – Az első lépést megtettük ahhoz, hogy NB III-
as csapat legyünk. Mindenki hozzáállása maximálisan jó volt, 
de a nagy feladat még hátravan – szeretném, ha június elején 
még boldogabbak lennénk! Úgy gondolom, hogy méltóak va-
gyunk az NB III-as tagságra, mert sokkal jobbnak bizonyultunk 

a megyei I. osztálynál – értékelte Ofella Zoltán, az FC Hatvan 
elnöke.  – Végigizgultuk a mérkőzést, amelyen sok érdekes bírói 
döntést láthattunk. Nagyon örülök annak, hogy bajnokcsapatot 
ünnepelhet az FC Hatvan, úgy láttam, hogy rendkívül jól ösz-
szerakott, jól működő együttes ez. Azok a pénzek, amelyeket 
az önkormányzat a létesítmény-fejlesztésbe beletett, azok jó he-
lyen vannak, mert a város vagyonát gyarapítják – fogalmazott a 
mérkőzést követően Horváth Richárd polgármester.
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Élen zárnak a kézisek
A hátralévő fordulóktól függetle-
nül bajnok lett az OKTAT60 Hat-
vani KSZSE férfi felnőtt csapata. 
A Füzesabony elleni győzelemmel 
behozhatatlan előnyre tett szert.

A Juhász’99 Füzesabony SC 
csapata érkezett április 
utolsó vasárnapján a Ko-

dály tornatermébe, hogy a bajnok-
ságban megküzdjön az OKTAT60 
Hatvani KSZSE gárdájával. Nagy 
volt a tét: ha a hatvaniak megnye-
rik a meccset, akkor azzal meg-
szerzik a bajnoki címet. Akkor is 
ők lesznek a bajnokok, ha a soron 
következő két másik mérkőzést el-

veszítik.  Ezzel a teherrel léptek a 
pályára a hatvaniak. Bárány Zsolt 
edző direkt ki sem ejtette a szá-
ján, hogy bajnokesélyesek, csak a 
meccsre koncentráltak, csak arra, 
hogy hozzák a mérkőzést.  – Na-
gyon jól küzdöttek a füzesabonyi-
ak, megnehezítették a dolgunkat. 
Úgy a 45-50. perc környékén nyílt 
meg az olló közöttünk és onnantól 
egyre nagyobb arányban tudtunk 
vezetni – fogalmazott Buday Dáni-
el. Végül ötgólos különbséggel 26-
21-re győzött az OKTAT60 gárdá-
ja.  – Nem hagytunk esélyt másnak, 
nagyon örülök, hogy győztünk és 
ezzel a bajnokságot is megnyertük. 

Mindezt úgy, hogy a szezon leg-
nehezebb, leggyötrelmesebb mér-
kőzésén vagyunk túl – értékelte 
az eredményt Bárány Zsolt edző. 
A Hatvani KSZSE elnöke szerint, 
bár a tavalyi harmadik hely óriási 
eredmény, mégsem tudtak neki fel-
hőtlenül örülni. Éppen ezért most 
mindent beleadtak. – Tudatosan 
építettük fel a csapatot, a sikerért 
dolgoztunk és meg is szereztük 
azt. Szeretném mindenkinek meg-
köszönni, aki részt vett ebben – 
mondta el Antalóczy Péter. A fiúk-
nak még két mérkőzése hátravan, 
de a bajnoki címet már senki sem 
veheti el tőlük.

Bajnok lett az FC Hatvan
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