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Hatvan Város Önkormányzatának lapja
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Megújultak a járdák 
a Horváth Mihály
és a Rákóczi úton

Megújult a Rákóczi út és a 
Horváth Mihály úti járda. A 
beruházást teljesen önerőből 
valósította meg az önkor-
mányzat. 

Mindkét városrész-
ben zajlottak a 
felújítási munká-

latok az elmúlt hónapokban. 
Újhatvanban a Rákóczi úton, 
a templomtól az Arany János 
utcáig dolgoztak, Óhatvanban 
pedig a Gabi sor újult meg 
teljesen. A beruházás során 
térköves burkolatot kapott a 

járda, kicserélték az utcabú-
torokat, megújult a csapadék-
víz-elvezető hálózat, a zöldte-
rületet is rendezték, alacsony 
és középmagas cserjéket és 
talajtakarókat ültettek. – Az el-
múlt évek kemény munkájával 
megteremtettük azt a pénzügyi 
alapot, amelynek segítségével 
ilyen nagy beruházásokat tud 
megvalósítani a város. A cél az, 
hogy a 3-as számú főút mel-
letti szakaszt teljes egészében 
felújítsuk – tájékoztatott Hor-
váth Richárd polgármester.

Csordás Judit

Megnyitott az újhatvani posta
Hivatalosan átadták az újhatvani postát. Az 
ott élők jelezték, hogy a napi ügyintézéseik-
hez már nem felel meg az épület mérete, ezért 
az önkormányzat a szomszédos ingatlant 
megvásárolta, majd felújította. A beruházás 
mintegy 40 millió forintból valósult meg.

A korábbi épület méretei nem feleltek 
meg az ügyintézésekhez, ezt az ott 
élők jelezték már a Hatvani Konzul-

táció keretében is az önkormányzatnak. Így 
a szomszédos, volt takarékszövetkezet épü-

letébe költözött át a posta. Horváth Richárd 
polgármester elmondta, a posta munkatársa-
ival együttműködve alakították ki a tereket. – 

Már rendkívül elavult volt a posta az újhatvani 
városrészben, és nagyon sokan jelezték, hogy 
szeretnék, ha találnánk erre valami megoldást. 

Azzal a céllal vásároltuk meg a volt takarék-
szövetkezet épületét, hogy egyszer majd itt 
alakítjuk ki az új postát. És ez most így is lett, 
végre méltó körülmények között folyhat az 
itteni ügyintézés is – mondta a polgármester. 
Az épület akadálymentesítését a hátsó bejárat-
nál, a Gábor Áron utca felől valósították meg, 
a nagy szintkülönbség és az épület utcafronti 
elhelyezése miatt. Az újhatvani posta áthelye-
zésének összköltsége több mint 40 millió fo-
rintból valósult meg, melyet az önkormányzat 
önerőből valósított meg. Csordás Judit
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Medgyesi János András kap-
ta meg idén a díszpolgári 
címet Hatvanban. Munká-
ja során körülbelül 16 ezer 
gyermeket látott el, nyug-
díjasként is iskolaorvosként 
dolgozik.

A G r a s s a l k o v i c h -
kastély díszterme 
adott otthont az idei 

dísztestületi ülésnek, ahol a 
város legfontosabb kitün-
tetéseit adták át. Horváth 
Richárd polgármester azt 
mondta: ez a nap azokról szól, 
akik minden nap tesznek a 
városért, a közösségért, az ő 
munkájukat ismerik most el. 
Az ünnepségen Gömöri Ottó, 
Szelei Orsolya, Kis Ágnes, 
Rákóczi Renáta, Rudas Aran-
ka és Oláh Zoltán kapta meg 
a Hatvan Város Polgármeste-
rének Díszoklevelét.  A város 
már másodjára tünteti ki a 
kéklámpásokat. Szent György 
kitüntető emlékérmet kapott 

Szabó Zoltán rendőr őrnagy 
valamint Gólya Sándor rend-
őr főtörzszászlós. Szent Fló-
rián kitüntetést Nagy Gábor, 
Utschalott András és Nagy 
Zoltán címzetes főtörzsőr-
mestereknek adományoz-
ták. Szent Kamill kitüntetést 
Csombor László Zsolt, Tősér 
László és Nagy Gábor kapott.

Pro Urbe-díjat kapott Tatai 
István, aki 1984 óta a Hatvani 
Református Egyházközösség 

lelkipásztora. Jó kapcsolatot 
ápol valamennyi egyházzal, 
hiszen az ökumenizmus híve. 
Nemcsak lelkész, hanem 
nagybetűs ember is, kinek 
tanácsai nagy segítséget nyúj-
tanak a hozzá fordulóknak. 
Ugyancsak Pro Urbe-díjat 
kapott a Magyar Rákellenes 
Liga, Hatvani Alapszervezete, 
amely Lazányi Jánosné Mag-
dika vezetésével 2007 óta, 
csaknem 200 taggal aktívan 

működik a városban. Példa-
értékű munkájukat és közös-
ségépítő szerepüket ismerték 
most el.

A város testülete ebben az 
évben Medgyesi János And-
rásnak adta a díszpolgári cí-
met. Medgyesi 1975-ben ke-
rült a hatvani kórház csecsemő 
– és gyermekosztályára, ahol 
magas szakmai tudással látta 
el betegeit. Évente körülbelül 
900 gyermek vizsgálatát vég-
zi, eddig körülbelül 16 ezer 
gyermeket látott el, és nagyon 
sok fiatal az ő odaadó precíz 
munkájának köszönheti, hogy 
időben szűrte ki valamilyen 
egészségügyi problémáját – 
hangzott el laudációjában.  
– Nagyon nagy megtisztelés 
számomra, hogy megkaptam 
a díszpolgári címet. Nagyon 
jól esik, hogy a város így elis-
meri és megköszöni a munká-
mat – fogalmazott Medgyesi 
János András.

SzP

Medgyesi János András 
az idei díszpolgár

Horváth Richárd: tudom, 
hogy a hatvaniak jól döntenek

A bűzről, megtévesztő telefonhí-
vásokról, a térfigyelők bővítéséről, 
valamint az iskolák támogatásáról 
is döntöttek a képviselők.

Átadták a Tiszta, virágos 
Hatvan díjakat is, lakóház 
kategóriában Melykó Jó-

zsef Dezső, többlakásos lakóépület 
kategóriában a Hatvan, Szabadság 
út 1-11. számú társasház, legvirágo-
sabb erkély kategóriában Hamvas 
Istvánné, legvirágosabb hatvani in-
tézmény kategóriában az 5. számú 
általános iskola kapta meg az elis-
merést.  – Soha ilyen stabil gazda-
sági lábakon nem állt a város, mint 
most. Hatvannak nulla forint hitele 
van. Ez a céltudatos gazdálkodás-
nak az eredménye, hogy új támo-

gatási formákat tudtunk bevezetni.  
Nagy öröm számunkra, hogy egyre 
többen igénylik ezeket, mi pedig 
az igényeknek megfelelően mó-
dosítunk ezeken a támogatásokon. 
Jelenleg az igénylési határidőket 
hosszabbítottuk meg, valamint vál-
toztattunk a lakástámogatáson is, 
hogy minél többen jelentkezhesse-
nek – részletezte Horváth Richárd. 
A városi közbiztonság növelése ér-
dekében pedig 8 új térfigyelőkamera 
kihelyezéséről döntöttek. Zajlik a 
zöld város projekt, ennek keretében 
a könyvtár felújítása elindult, látha-
tóak a munkafolyamatok, hamaro-
san kezdődik a piac felújítása, most 
pedig arról döntöttek, hogy elindít-
ják a közbeszerzést a zöldterületek 
rendbetételére.

Az ülésen elhangzott, hogy a bűz 
kapcsán a Hunviron Kft. levélben 
megkereste a jegyzőt, amiben kifo-
gásolta, hogy a polgármester a bűz-
hatás felelősének a cég tevékeny-
égét teszi. – Nekem az a dolgom, 
hogy minden esetben a hatvaniak 
érdekeit védjem. Eddig is ezt tet-
tem, ezután is ezt fogom – jelen-
tette ki a városvezető. Ugyancsak 
szó volt arról is, hogy a városban 
telefonos közvélemény-kutatást 
tartanak, amiben valótlanságokat 
állítanak Hatvanról, miszerint az 
önkormányzat csődben van és több 
milliárdos adóssággal rendelkezik. 
A képviselők megszavazták, hogy 
az ügyben büntető feljelentést 
tesznek.

SzP

Bővítik a térfigyelő kamerarendszert

Nyílt napot tartottak az épülő 
sportcsarnokban. Akik regiszt-
ráltak megnézhették az építke-
zést, bemehettek az épületbe, és 
személyesen láthatták a jelenlegi 
munkafolyamatokat.

Több turnusban nézhették 
meg az érdeklődők a sport-
csarnokot. A megfelelő 

munkavédelmi sisak és láthatósá-
gi mellény felhúzása után vezet-
ték végig őket a létesítményben. 
Lestyán Balázs alpolgármester és 
Horváth Richárd polgármester 
mindenki kérdéseire válaszolt az 
építkezéssel kapcsolatban.  – Most 
látják igazán, hogy milyen monu-
mentális lesz ez az épület. Renge-
teg kérdést tettek fel, látszik, hogy 
nagyon fontos az itt élőknek, hogy 
egy Hatvanhoz méltó sportcsarno-
kuk legyen – mondta a polgármes-
ter. Az építkezés következő fázisá-
ról is beszámolt, elmondta, beépítik 
a nyílászárókat, hogy az őszi, téli 
időszakban már fűteni tudják a lé-
tesítményt.

Hatvani Ferenc testnevelő tanár is 
ellátogatott a nyílt napra. – Nagyon 
örülök a sportcsarnoknak, hazai és 
nemzetközi rendezvények helyszíne 
is lehet. Jó volt látni, hogy ilyen jól 
halad az építkezés, és hogy ilyen sok 
férőhelyet biztosít majd a nézők-
nek – közölte. Cserkuti Szabolcs, 
az Újhatvani Római Katolikus Ál-
talános Iskola pedagógusa szerint 
nagyon impozáns a sportcsarnok. – 
Nagyon jól halad az építkezés, öröm 

volt látni, igazán színesíteni fogja a 
város sportéletét. Remélem, hogy 
nagyon sok rendezvényen vehetünk 
majd itt részt – mondta.

Az építkezés több mint 18500 
négyzetméteres területen zajlik. A 
csarnok 2400 négyzetméter és 1105 

férőhelyes lesz. Az épület három-
szintes, raktárakkal, öltözőkkel, bü-
fével, orvosi szobával és irodákkal 
ellátott. Az építkezés hónapok óta jó 
ütemben zajlik, a tervek szerint ta-
vaszra elkészülhet.

 Csordás Judit

Nyílt nap keretében nézhették meg 
az épülő sportcsarnokot

Elkészültek 
az orvosi rendelők

Teljesen megújultak a 2. és az 5. számú körzet házior-
vosi rendelői. A Kossuth téri felújítás után a betegeket 
modern környezetben vizsgálhatják a szakemberek.

Egy sikeres pályázat 
keretében 33 mil-
lió forintot nyert az 

önkormányzat a Kossuth 
tér 8. szám alatt található 
2. és 5. számú körzet há-
ziorvosi rendelők felújítá-
sára. A munkálatok elké-
szültek, így a helyiségek 
szigetelése, padlóburkola-
tok és nyílászárók cseréje, 

valamint a gépészeti, a vil-
lamossági és a fűtés beren-
dezések korszerűsítése va-
lósult meg. Mindemellett 
akadálymenetessé is tették 
az épületet.  Ugyanakkor a 
legszükségesebb bútorzat 
megújult, és orvosi eszkö-
zökkel bővült a rendelők 
felszerelése.

SzP

Sorsdöntő választás követ-
kezik, amelynek tétje, hogy a 
hatvani közösség meg tudja- 
e őrizni szabadságát és fej-
lődését- mondta lapuknak 
Horváth Richárd. A polgár-
mester szerint a hatvaniak 
a legjobb döntést hozzák 
majd.

Néhány nap múlva lesz 
az önkormányzati 
választás, lezárul egy 

ciklus. Mit gondol, mi a tétje a 
hétvégi voksolásnak?

Minden választás elsődleges 
küldetése, hogy a többség aka-
rata érvényesüljön. Ez egy ki-
váló alkalom minden választó-
polgárnak, hogy maga alakítsa 
saját és településének jövőjét. 
A véleményünk meghatározza 
a következő öt évünket. Éppen 
ezért én mindenkit arra bízta-
tok, hogy menjen el szavazni, 
úgy vélem ez a legjobb döntés. 
Persze ezt felelősségteljesen és 
egymás igényeire is érzékenyen 
kell megtennünk. Ha úgy tet-
szik a saját érdekeink mellett, 
közösségünk boldogulását leg-

alább annyira figyelembe kell 
vennünk. Nem könnyű mérle-
gelni és persze néha az lenne 
a legegyszerűbb, ha hirtelen 
előre pillanthatnánk egy vagy 
akár tíz évet, hogy lássuk hová 
tartunk. Ettől függetlenül, 
azt gondolom a legrosszabb 
döntés, ha nem döntünk. Ez 
a választás azért lesz sorsdön-
tő, mert úgy érzem városunk 
mostanra erősödött meg any-
nyira, hogy önállóan is óriási 
eredményeket érjen el, fontos, 
hogy ez az út ne vesszen el. 
Nem vagyunk kiszolgáltatva 
más döntéshozóknak, a hatva-
niak igényeit, vágyait, kritikáit 
világosan látjuk. Született a 
Hatvani Konzultációban egy 
konszenzus, hogy merre tar-
tunk. Ez pedig hiszem, hogy 
a jó irány, hiszen a hatvaniak 
véleményén alapul. Együtt 
megállapodtunk valamiben, 
amely egy hatalmas eredmény 
és példa nélküli a település 
történetében. A közösségünk 
végre igazán összetartóvá vált. 
Szabadok lettünk! Szabadon 
mondhatunk véleményt, ál-

modhatunk, és valósíthatjuk 
meg mindezt. Ez adja az igazi 
erőnket. A város gazdálkodása 
stabil, fejlődik az ipar, a kultu-
rális élet, a turizmus, munka-
helyek jönnek létre. Az egye-
sületeink élnek, nyüzsögnek, 
zajlik egy sor beruházás. A vá-
rosunk szépségét és a fejlődét 
pedig meg is tudjuk élni! És 
ez a legfontosabb. A hatvani-
ak egy békés egymásra nyitott 
közösséget alkotnak. Jó érzés, 
hogy ennek a részese lehetek. 
Ezeket az értékeket meg kell 
őriznünk, ezért sorsdöntő ez a 
választás! Hiszem, hogy a hat-
vaniak most is legjobb döntést 
hozzák majd, és bármi lesz az 
eredmény, az szolgálja majd 
leginkább közösségünk érde-
két. 

Hogyan értékeli a kampányt?
Egy kampánynak méltónak 

kell lennie a helyi közélethez. 
Ez esetben minden szervezet-
nek és jelöltnek a hatvaniakat 
megbecsülve, a közösséget 
és egymást tiszteletben tart-
va kell megmutatnia magát. 

Nincs helye átverésnek, mel-
lébeszélésnek, aljasságnak! Ha 
egy induló nem tudja legalább 
azokat az értékeket szem előtt 
tartani, amit a városa és az ott 
élők képviselnek, annak nincs 
helye a választási versenyben. 
Én és a csapatom ehhez tartot-
tuk magunkat. Sajnos ezt nem 
mindenki gondolta így, éppen 
ezért lejárató, megvezető, és 
alantas kampányfogásokat is 
el kellett szenvedniük a hat-
vaniaknak. Én minden ilyen 
esetben törvényes úton fellép-
tem ezek ellen. Ezt így tartot-
tam helyesnek. Ugyanakkor a 
felelősök igyekeznek elbújni 
és nem vállalják tetteikért a 
felelősséget. Ez méltatlan vi-
selkedés. Egy kampánynak a 
programokról, megvalósítható 
tervekről és a helyiek szolgála-
táról kell szólnia.

Mivel tölti a választás nap-
ját?

Természetesen szavazok. A 
nap többi részében pedig a 
családommal leszek, ameny-
nyit csak lehet.
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Jégpályát építenek a hatvani gigászok
Az Újélet utca végében már javában zajlanak a munkála-
tok: egy jégpályát építenek ide. Ez a pálya azonban nem 
a nagyközönségnek készül: itt edzenek majd a Hatvani 
Gigászok.

A városi jégpályával a 
jégkorong is meg-
jelent Hatvan éle-

tében, hiszen színre léptek 
a Gigászok. A csapat 2013-
ban alakult, a 2014/15-ös 
szezonban már bajnokságon 
is indultak. Hatvanban a 
jégkorong sport egyre nép-
szerűbb a gyerekek körében, 
amelynek helyszíne minden 
évben a város jégpályája volt. 
A lelkes fiatalok azonban ki-
nőtték a hatvani pályát, így 
Szőke Attila elkezdett azon 
dolgozni, hogy saját létesít-
ményük lehessen. – A jég-
pályát egy sátor fogja védeni 

és plexi táblákkal lesz körbe 
kerítve. Reményeim szerint 
április 15-ig lesznek mérkő-
zések és edzések itt. A pályán 
nyilvános közösségi korcso-
lyázást nem fogunk tartani, 
viszont szervezett családi 
programokon és amatőr csa-
patok mérkőzéseken részt 
vehetnek majd az érdeklő-
dők – mondta Szőke Attila, 
a Hatvani Gigászok szakmai 
igazgatója. A Hatvani Gigá-
szok rendszeresen edzenek, 
és a jövőben is azon dolgoz-
nak, hogy egyre jobban bizo-
nyítsanak a jégen.

Rimán Alexandra

Már megszokott, hogy az 
önkormányzat rendszere-
sen támogatja a kéklámpá-
sokat. Az elmúlt években 
mind a mentősök, a rend-
őrök, mind pedig a tűzoltók 
több segítséget is kaptak 
már a várostól. Legutóbb a 
tűzoltóknak adományozott 
értékes eszközöket az ön-
kormányzat.

Erről korábban a júliusi 
testületi ülésen is szó 
volt, akkor eldöntöt-

ték, hogy  összesen 2,5 millió 

forint értékben egy csomagot 
állítottak össze a katasztró-
favédelem szakembereinek. 
A tűzoltók állapították meg, 
mik azok az eszközök, ami-
ket meg kellene vásárolni, 
így például 2 darab NE Piro 

sugárcsövet, szerszámos szek-
rényt, szerszámokat is kértek, 
de asztali számítógépet, lap-
topokat és egyéb informatikai 
tartozékokat is kaptak. – A 
kéklámpások azok a hétköz-
napi hősök, akik ha baj van, 

azonnal kezet nyújtanak az 
embereknek. Kockáztatják az 
életüket a védelmünkért, és 
elsőként érkeznek hozzánk, 
ha katasztrófa történik. Ezért 
ők a város megbecsült tagjai, 
akik megérdemlik, hogy a vá-

rosvezetés mindenben támo-
gassa őket  – részletezte Hor-
váth Richárd polgármester.

Az eseményen Czinege 
Lászlóné, a Heves Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
gazdasági igazgatóhelyettese 

hangsúlyozta: a hatvani önkor-
mányzat az elmúlt négy évben 
csaknem 10 millió forint tá-
mogatást nyújtott a tűzoltó-
ságnak, ezt pedig az állomány 
nevében is megköszönte.

LukácsMónika

Október 5-én tartották a 
kedvezményes burgonya -, 
hagyma - és almavásárt a vá-
rosban. Az óhatvaniak az 5. 
számú általános iskolában, 
míg az újhatvaniak a Szé-
chenyi István Római Kato-
likus Középiskolában vásá-
rolhatták meg kedvező árú 
terményeket.

A kedvezményes vásár 
keretében, a hatva-
niak személyenként 

mindösszesen 500 Ft-ért 15 
kg burgonyát, 10 kg almát és 
3 kg hagymát vehettek át. A 
kiosztásban Horváth Richárd 
polgármester és valamennyi 
önkormányzati képviselő is 
segédkezett, mindenki azon 
igyekezett, hogy a lakosok 
rendben megkapják a nekik 
járó zöldséget, gyümölcsöt. – 
Minden évben megrendezzük 
a nagy sikerű kedvezményes 
burgonya -, hagyma – és al-
mavásárt, idén sincs ez más-
képp. Most is két helyszínen 
vehették át a hatvaniak a ne-
kik járó terményt ugyanakkor, 
aki előzőekben kérte, annak 
házhoz is vittük a zöldségeket, 
gyümölcsöket – részletezte 
Horváth Richárd polgármes-
ter. Hozzátette: mint minden 

évben, a vásár most is a kész-
let erejéig tartott, ugyanakkor 
pótosztást is tartanak, így 
minden hatvani meg fogja 
kapni a neki járó kedvezmé-
nyes burgonyát, hagymát és 
almát.

Kis Józsefné is örömmel 
vette át a több zsáknyi zöld-

séget és gyümölcsöt, mint 
mondta, a családnak sok 
finomságot tud majd belő-
lük készíteni. – Mindenféle 
burgonyás ételt nagyon sze-
retünk, az unokáim pedig jó 
ízűen eszik az almát is. Na-
gyon jó ötletnek tartom ezt 
a vásárt, ugyanis sok nyug-

díjasnak és családnak jelent 
nagy segítséget ez a pár zsák 
krumpli, hagyma és alma – 
árulta el az újhatvani asszony. 
– Minden évben eljövünk a 
nekünk járó terményért, na-
gyon meg vagyok elégedve a 
kiszolgálással és az árukkal 
is. A krumpliból a felesé-
gem sokféle ételt elkészít, de 
az összes alapanyag jól jön a 
konyhára – közölte Bürger 
Antal. – A krumplit minden 
formájában szeretjük otthon: 
sülve, főve, különböző főétel-
ként. Az alma is egészséges 
a gyerekeknek, el fog fogyni. 
Minden évben részt veszünk 
ezen a vásáron, jó kis kez-
deményezés – közölte Tóth 
Attila, akinek három gyer-
meke van. Göbölyös László 
és családjánál is hasznos lesz 
a sok zöldség és gyümölcs. 
– Krumplis tészta, paprikás 
krumpli, krumplifasírt, almás 
rétes, sorolhatnám még, hogy 
mennyi kedvencünk van ott-
hon. Minden évben eljövünk 
a vásárra, nagyon hasznos és 
jó ötlet ez a városvezetés ré-
széről – mondta az óhatvani 
férfi. Az idei vásáron összesen 
5000 adag terményt osztottak 
ki a hatvaniak között.

Lukács Mónika

Több millió forintos 
támogatás a tűzoltóknak

Nagy sikere volt 
a kedvezményes burgonya-,
hagyma– és almavásárnak

Biztonságos tető az ÚRKÁI zsibongóján
Több évtized után új tetőt kapott az ÚRKÁI udvarán lévő, úgynevezett 
zsibongó. Ez az a hely, ahová a gyermekek rossz idő esetén is ki tudnak 
jönni a levegőre. A beruházást az önkormányzat finanszírozta.

Körülbelül 30-40 éves lehe-
tett az a tető, ami eddig a 
zsibongó felett volt. Most 

ezt cserélték le egy teljesen újra, 
hogy ismét használni lehessen ezt 
a részt. Ugyanis korábban a tető 
már olyan állapotban volt, hogy le 
is zárták, nem lehetett ide kimen-
ni. – Rendkívül rossz állapotban 
volt a tető, balesetveszélyes volt. 
A katasztrófavédelem emberei is 
rendszeren jártak ide, hogy leve-

gyek a lógó elemeket. Örülök, hogy 
végre megvan az új tető, hiszen eső 
esetén a gyermekek ide jönnek ki 
a levegőre – tájékoztatott Ráczné 
Sisa Ágnes, az iskola igazgatója. 
Elmondta: az intézmény fenntartó-
ja, a Váci Egyházmegye is megkö-
szönte a munkálatokat, kitérve arra, 
hogy külön öröm számukra, hogy 
az önkormányzat és az iskola ilyen 
jól tud együtt dolgozni. A javítási 
munkálatokat az önkormányzat fi-

nanszírozta, így csaknem 1 millió 
forintot költöttek arra, hogy a meg-
rongálódott tető ismét jó állapotban 
legyen. – Függetlenül attól, hogy az 
egyház, a KLIK vagy éppen a szak-
képzési centrum a fenntartója az is-
kolának, mi mindenben támogatjuk 
őket és segítünk, ahol csak tudunk 
– jelentette ki Horváth Richárd 
polgármester. – Amikor belépek 
ide, mindig előtörnek az emlékek, 
mivel a 7. és a 8. osztályt itt végez-
tem. Nagyon jó érzés volt ide járni 
és bátran kijelenthetem: aki ide írat-
ja be a gyermekét, az jó helyre íratja 
be – fogalmazott. SzP

A hatvani önkormányzat 
idén is tűzifával segíti azo-
kat a családokat, ahol gondot 
okoz a téli tüzelő megvásár-
lása. Az önkormányzati kép-
viselők azt elmúlt hetekben 
több helyen személyesen is 
segítették az adományok le-
pakolását, átadását.

A hideg beköszöntével, 
a fával fűtő csalá-
doknak a tüzelő be-

szerzése jelenti a legnagyobb 
kihívást. Az önkormányzat 
a Máltai Szeretetszolgála-
ton keresztül ebben az évben 
is segíti azokat a családokat, 
akiknek gondot okoz a tűzifa 
megvásárlása. Az elmúlt he-
tekben Horváth Richárd pol-
gármester és az önkormány-

zati képviselők több helyen 
személyesen is segítették az 
adományok átadását. – Most 
nagyobb mennyiségű tűzifát 
tudunk szétosztani, ugyanis 
idén Nagygombosnál több 
fát kellett kivágni a közte-
rületekről. Eddig a hatvani 

önkormányzat csaknem 300 
köbméterfát hordott szét a 
településen, ez mintegy 150 
családnak nyújtott segítséget 
– mondta Horváth Richárd 
polgármester.

Az elbírálásban most is fi-
gyelembe vették a különböző 

szociális körülményeket, en-
nek megfelelően előnyben 
részesültek a mozgáskorlá-
tozottak, a betegek, az egye-
dülállók és azok, akik magu-
kat is nehezen tudják ellátni. 
– Nagy segítség ez nekem 
most, a nyugdíjamból nehe-
zen tudom összegyűjteni a 
fára valót, ezzel egy darabig 
elleszek – mondta Bárkányi 
Lászlóné. A tűzifa adomány-
ból többek között a Hétvezér 
utcába is jutott, a segítség ott 
is nagyon jól jött. – Nagyon 
köszönöm az önkormány-
zatnak a segítséget, jól jön 
ez az adomány nekem. Kevés 
segítségem van a hétközna-
pokban, ez nagyon hasznos 
lesz télen – árulta el Torma 
Tihamérné.

A téli tüzelőanyag szét-
osztásában a Hatvani Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
is közreműködött. Az egyik 
családhoz egy IFA teherau-
tóval vitték a tűzifát, a ház-
ban több család él, egyenlően 
fogják szétosztani egymás 
között az adományt. – A 
Roma Önkormányzat idén 
is nagy hangsúlyt fektet arra, 

hogy feltérképezze Hatvan-
ban az olyan roma családo-
kat, ahol nagy gondot okoz 
a téli tüzelő megvásárlása. 
A célunk, hogy minél több 
helyre tudjunk adományt 
szállítani, ahol arra szükség 
van – részletezte Baranyi 
Béla, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke.

Lukács Mónika

Tűzifát kaptak a rászorulók

A szépkorúakat 
ünnepelték

Tortával és műsorokkal ünnepelték az idősek világnap-
ját a hatvani idős otthonokban. Horváth Richárd pol-
gármester minden szépkorút ajándékkal lepett meg a 
jeles alkalomból.

Az idősek világnap-
ja alkalmából kö-
szöntötte Horváth 

Richárd polgármester a 
szépkorúakat. A Naple-
mente Nyugdíjas Klubbal 
együtt ünnepelte a jeles 
alkalmat, és minden tagot 
ajándékkal lepett meg. Az 
5. Számú Általános Isko-
la diákjai pedig műsorral 
kedveskedtek nekik. Az 
újhatvani vasutas klubok 
tagjait is köszöntötte a 
polgármester, úgy fogalma-
zott: ez a nap a tiszteletről 
és szeretetről szól, és mind-
annyian hálásak lehetünk 
azért a sok törődésért, amit 
az idősebb korosztály adott 
nekünk. A polgármester 

a Hajós Alfréd úti Idősek 
Klubjának, a Szent Erzsé-
bet és a Hatvani Idősek 
Otthonának lakóit is borral 
és gyertyával ajándékozta 
meg.

Csordás Judit



A vasárnap az autómen-
tességről szólt hatvanban 
is. Ezen a napon tartották 
a 4. Hatvani Félmaratont, 
emellett volt kerékpáros 
felvonulás és egy kalandjá-
ték is.

Szeptember 22-én au-
tómentes napot tartot-
tak a városban, ugyanis 

Hatvan idén is csatlakozott 
az országos Európai Mobili-
tási Hét és Autómentes Nap 
kampányhoz. A városban 
ezúttal többféle sport – és 
mozgással kapcsolatos prog-
ramot szerveztek. Most is a 
Kossuth téren volt a gyüle-
kező: a kerékpárosok itt ta-
lálkoztak, hogy együtt, egy 
közös bringázással mutas-
sák meg, hogy autók nélkül 
is könnyedén és egyszerűen 

lehet közlekedni a városban. 
– Hatvanban hagyomány a 
kerékpáros felvonulás, ami-
vel elsősorban arra hívjuk 
fel a figyelmet, hogy milyen 
egyszerűen és könnyedén 
tudunk tenni a környezetért, 
ha kevesebbet ülünk autóba. 
Emellett pedig az egészsé-
günknek is jót tesz egy kis 

testmozgás – magyarázta 
Tarsoly Imre önkormányzati 
képviselő.

Az egybegyűltek pedig 
együtt indultak el a városhá-
za elől, keresztülhajtottak a 
Szabadság úton, majd a vé-
gigtekertek a Hegyalja úton, 
onnan a Balassi Bálintra és 
így értek be a Grassalkovich-

kastély kertéjbe. A célállo-
más a DISZI előtti parkoló 
volt. A felvonulók között 
voltak óvodások, iskolások, 
sőt, még tőlük is fiatalab-
bak, akik édesanyjuk mögött 
utazták végig a programot. 
Nem csak kerékpárral lehe-
tett ám jönni, olyan is akadt, 
aki elektromos rollerrel tett 
a környezetért. A program 
végén mindenki ajándékot 
kapott, volt csengő, a gyer-
mekeknek pedig bukósisak.

Az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium pá-
lyázatán az önkormányzat 
bruttó 1.125.000,- Ft össze-
gű egyedi támogatást nyert, 
melyet a szeptember 22-én 
megvalósított programok 
szervezésére, megrendezésé-
re fordított.

SzP

Autó nélkül a városban
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Csaknem kétszázan vet-
tek részt a IV. Hatvani 
Félmaratonon. Idén nem a 
városban, hanem a Zagyva 
gátján futottak a sportolók.

A korábbi évekhez ké-
pest most jóval ba-
rátságosabb volt az 

időjárás az idei félmaratonra. 
Ez már a negyedik ilyen ver-
seny a városban. Ezúttal nem 
a település utcáira szervezték 
meg, hanem a Zagyva-gá-
ton tartották meg a futást. 
A Diszi előtt gyülekezetek a 
sportolók. Itt, a parkolókban 
tartottak egy nagy, közös be-
melegítést is, hogy minden-
ki kellően felkészülhessen 
az intenzív igénybevételre. 
Czmorek Piroska BSI futó-

nagykövet mozgatta meg a 
tömeget. Ezt követően a start 
egy nagy közös visszaszámlá-
lással indult. Összesen három 
távon lehetett indulni: 5, 10 és 
a félmaratoni 21 km-re.

Nagy Szilvia az 5 kilométe-

res távot teljesítette. – Munka 
mellett nagyon nehéz megol-
dani a felkészülést, így körül-
belül kétszer volt alkalmam 
kijönni futni. Volt egy pillanat, 
amikor meg kellett állnom, de 
erőt gyűjtöttem és teljesítet-

tem, mert úgy érzem, hatvani-
ként le kell futnom ezt a ver-
senyt – fogalmazott.

Tajti Erzsébet Mónika 10 
kilométeren nevezett, neki 
leginkább a meleg okozott 
gondot, de ő sem adta fel. – A 

jobb oldalam le van bénulva, 
így kezdtem el a futást két 
évvel ezelőtt. Mindenkit arra 
bátorítok, hogy vegyen erőt 
magán és kezdjen el futni, 
sportolni, mert nagyon jó ér-
zés – mondta.  SzP

DÍJAZOTTAK
5 km férfi
Poór Simon
Besze Tibor
Matula Zoltán

5 km női
Kiss Rita
Kopka Fanni
Kómár Annamária

10 km férfi
Pernyész Balázs Bendegúz
Hegedűs Krisztián
Kiss Szilárd

10 km női
Kis Szvetlana
Hajdú-Bánkúti Zsanett
Fain Nikoletta

Félmaraton férfi
Szirmai Zoltán
Csuka Balázs
Papp Csaba

Félmaraton női
Bocsiné Forgács Éva
Simon Viktória
Kállainé Kovács Edina

Legidősebb induló
Pethő András Ferenc  1950-es 
születésű

Legfiatalabb induló
Horváth Bajnok Lóci 2012-es 
születésű

IV. Hatvani Félmaraton
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