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Ferenc Ruben 
az idei első baba

Január harmadikán 2 óra 21 perckor született meg az Albert 
Schweitzer Kórházban a 2020-as év első hatvani babája. Ferenc 
Ruben 3700 grammal és 53 centivel jött a világra. Édesanyja és 
a kisfiú is jól vannak. A szülés zökkenőmentesen zajlott, az 53 

centiméteres és 3700 gramm súlyú gyermek teljesen egészséges.  
– Már nagyon vártuk őt a családba, ő az első gyermekünk és 
nagyon örülünk neki – mondta Farkas Klaudia, az első hatvani 
baba édesanyja. Szinyei András alpolgármester már köszöntöt-

te is a legifjabb hatvani lakost: egy ajándékcsomaggal kedveske-
dett nekik, így kívánva jó egészséget a családnak. Az első Hat-
vanban született gyermek, január elsején 6 óra 49 perckor jött a 
világra. A kállói származású Hanna is egészséges.

A doni katasztrófáról emlékeztek meg
Hetvenhét évvel ez-

előtt, 1943. január 
12-én kezdődött 

a második világháborúban, 
a Don-kanyarban a szovjet 
hadsereg támadása, akik egé-
szen rövid idő alatt felmor-
zsolták a 2. magyar hadse-
reget – a magyar történelem 
egyik legszomorúbb fejeze-
tére emlékeztek Hatvanban 
az Őrszem szobornál. Les-
tyán Balázs alpolgármester 

beszédében úgy fogalmazott, 
ez a szörnyű esemény hosz-
szú időn keresztül csupán 
lábjegyzet volt a történe-
lemkönyvek eldugott lapjain. 
Napjainkban azonban már 
szabad, sőt kell is beszélni 
róla. Hatvanban ezt meg is 
teszik évről évre az Őrszem 
szobor előtt, ahol gyülekez-
tek, és ahonnan elindultak 
a véres háborúba besorozott 
hatvani bakák.
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A Zagyva töltések mérték-
adó árvízszintnek megfe-
lelő kiépítése a célja annak 
a projektnek, melynek nyi-
tórendezvényét tartották a 
Nagy Endre Rendezvény-
teremben. A mintegy 2 
milliárd értékű fejlesztések 
célja az árvízi biztonság nö-
velése.

Egy KEHOP-os pá-
lyázat keretében va-
lósul meg az a pro-

jekt, mellyel az árvízvédelmi 
védvonalak mértékadó ár-
vízszintre kiépítését tűzték 
ki célul. Ezzel kapcsolatban 
Hatvan térségében meg-
kezdődtek a töltésfejlesztési 
munkák. Szilágyi Attila, a 
Közép-Duna-völgyi Víz-
ügyi Igazgatóság igazgatója 

elmondta, a Zagyva töltések 
még a hatvanas években ké-
szültek el, azóta sok minden 
változott, éppen ezért szük-
séges a fejlesztésük. Most 
mintegy 3,6 kilométer hosz-
szan terveznek töltéserősítést. 

– Egy támfalat fogunk építeni 
a töltésre, emellett két rossz-
állapotú zsilipet, valamint há-
rom gátőrházat is felújítunk. 
Az apci vízmérceszelvényt 
is rendbe tesszük, és itt egy 
vízhozammérő berendezést is 

elhelyezünk, ezzel is növelve 
az árvízi előrejelzés hatékony-
ságát – fejtette ki

A projekt nyitórendezvé-
nyén több előadást is meg-
hallgathattak a jelenlévők, me-
lyekben a Zagyva megoldandó 
problémáira és árvízvédelmi 
stratégiákra is kitértek. A 
mintegy 2 milliárd forint érté-
kű támogatással azt a célt sze-
retnék megvalósítani, hogy az 
eddiginél nagyobb biztonságot 
nyújtó árvízvédelmi rendszert 
alakítsanak ki, és csökkentsék 
az árvízi kockázatot. A projekt 
munkálatai már elkezdődtek, a 
terv az, hogy 2021 márciusáig 
végeznek a fejlesztésekkel. A 
beruházással Apctól Hatvanig 
jelentősen nő a térségben élők 
árvízi biztonsága.

Csordás Judit

Az árvízi biztonság 
növelése a cél

Hat hosszúhétvégénk lesz idén A napokban érdemes kitenni 
a karácsonyfákat

Január végén lejár a Hatvan Kártya

Viszont ebben az évben március 15. és november 1. is hétvégére esik.
január 1., szerda újév – pihenőnap
március 15., vasárnap – Nemzeti ünnep
április 10-13., (nagypéntek – húsvéthétfő) – 4 napos hosszú hétvége
május 1., péntek – 3 napos hosszú hétvége
június 1., pünkösdhétfő – 3 napos hosszú hétvége
augusztus 20., csütörtök – augusztus 23. – 4 napos hosszú hétvége
(augusztus 21., péntek pihenőnap, helyette augusztus 29-én szombaton lesz áthelyezett 
munkanap)
október 23., péntek – 3 napos hosszú hétvége
november 1., vasárnap – mindenszentek
december 24-27. – karácsony – 4 napos hosszú hétvége
(24-e csütörtök pihenőnap, helyette 12-én szombaton kell dolgozni.)

A térségi hulladékkezelő cég csak január második felére ígé-
ri, hogy elszállítja a kidobott karácsonyfákat. Ezeket ebben 
az évben is a kukák mellé kell kihelyezni.

Vízkeresztnek vége, 
sokan már leszedték 
a karácsonyi díszeket 

fájukról. Ebben az évben is 
a kukák mellé kell kihelyez-
ni a megunt fákat, ám idén 
január utolsó két hetében 
szállítják el azokat. A nem 
városi üzemeltetésű, a tér-

ségi településekben működő 
Szelektív Hulladékhaszno-
sító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Kft. tájékoztatása 
szerint, január 20. és 31. kö-
zött a kommunális hulladék 
gyűjtési napjain fogják el-
szállítani a kidobott kará-
csonyfákat.

A kártyát érvényesíteni két helyszínen lehet: a városháza ügy-
félszolgálati irodáján, a Kossuth téren, valamint az újhatvani 
ügyfélszolgálaton, a Bezerédi úton. A díj a korábbi évhez képest 
nem változott. Hatvaniak számára 1500 forint, máshol élőknek 
6000 forint, a hatvani munkahellyel rendelkező nem hatvani-
aknak pedig 4000 forintot kell fizetni. Utóbbiaknak munkálta-

tói igazolásra is szükségük van. Emellett személyi igazolványt 
és a gépjármű-tulajdonosoknak pedig forgalmi engedélyt is 
magukkal kell hozni – tájékoztatott Dudásné Csikós Ágnes 
igazgatási osztályvezető. A legtöbben még mindig az ingyenes 
parkolást tartják a legpraktikusabb szolgáltatásnak, de más ked-
vezményeket is igénybe vesznek.

Százhatvan 
családnak segített
a roma önkormányzat
Tartós élelmiszert és édességet is tartalmaztak azok a 
csomagok, amiket a roma nemzetiségi önkormányzat 
képviselői ajándékoztak a rászorulóknak. Idén 160 csa-
ládnak tették szebbé a karácsonyt.

Az elmúlt évek ha-
gyományait foly-
tatva ismét rá-

szorulóknak segítettek a 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselői, hogy a 
szegényebb körülmények 
között élők is finom éte-
lekkel ünnepelhessék a 
karácsonyt. – Most is tar-
tós élelmiszerrel, cukorral, 
liszttel, tésztával és szalon-
cukorral készültünk, illet-
ve halászlével is megaján-
dékozzuk az embereket. 
Kötelességünknek éreztük, 
hogy segítsünk a rászoru-
ló családoknak, ezzel örö-
met szerezhetünk nekik 

is az ünnepekre – mondta 
Bracso Krisztián, a Roma 
Nemzetiségi Önkormány-
zat képviselője, az ÉKE 
jogvédő egyesület Heves 
megyei alelnöke. Hozzátet-
te, hogy idén 160 rászoru-
ló család között osztottak 
szét élelmiszercsomagokat, 
de jövőre még több csalá-
don szeretnének segíteni. 
A roma önkormányzat az 
egész évben azon dolgozik, 
hogy támogassa és meg-
könnyítse a romák életét, il-
letve a terveik közt szerepel 
még, hogy hagyományőrző 
programokat is szerveznek.

Rimán Alexandra

KÖZMEGHALLGATÁS
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. 
január 30-án (csütörtökön) 10.00 órakor a Hatvani Pol-
gármesteri Hivatal emeleti nagytermében (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel 
meghívja Hatvan város lakosságát.

2020. január 27-én (hétfőn) 16.00 óráig lehetőségük 
van az állampolgároknak arra, hogy a közmeghallgatásra 
vonatkozóan önkormányzati ügyekben írásban kérdést te-
gyenek fel, amelyet a Hatvani Polgármesteri Hivatal Jegy-
zői Irodájához (postacím: Hatvani Polgármesteri Hivatal, 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; e-mail cím: jegyzo@hatvan.
hu) lehet eljuttatni. Az írásban feltett kérdésre a közmeg-
hallgatáson válaszolni kell, ha a kérdező a közmeghall-
gatáson jelen van. Amennyiben a kérdező nincs jelen a 
közmeghallgatáson, vagy a kérdés összetettsége, illetve a 
kivizsgálásra fordítandó idő miatt ez szükséges, úgy részére 
a közmeghallgatást követő 15 napon belül írásban érdemi 
választ kell adni.

A közmeghallgatáson részt venni szándékozóknak lehe-
tőségük van továbbá arra, hogy 2020. január 29-én (szerdán) 
16.00 óráig a Jegyzői Irodán írásban bejelentsék a közmeg-
hallgatáson történő felszólalási szándékukat a fenti elérhe-
tőségeken. A közmeghallgatáson a polgármester először a 
felszólalási szándékukat előre bejelentőknek adja meg a szót 
a szándék bejelentésének a jegyzőhöz történt megérkezésé-
nek időrendjében, ezt követően a közmeghallgatáson törté-
nő jelentkezés sorrendjében.
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Évet értékeltek a Németi 
Gábor Honismereti Kör 
tagjai. 2019-ben új elnököt 
választottak, több előadást 
tartottak, és fennállásuk 
huszadik évfordulóját is 
megünnepelték.

A honismereti kör 
2019-ben folytatta 
azt a megkezdett 

utat és tevékenységet, ame-
lyet húsz évvel ezelőtt, 1999-
ben fektetett le az akkori ala-
pítójuk és névadójuk, Németi 
Gábor. A múlt és a történel-
mi események áttekintése, az 
azokról való megemlékezés 
is a körük feladata maradt. 
2019-ben ünnepelték a kör 
megalakulásának huszadik 
évfordulóját, ekkor az eddigi 
elnök, Csernok János átadta 

a stafétát a helyettesének. Az 
első félévet Horváth Mihály 
életútjával, tevékenységével, 
valamint Gyüre Imre járási 
főjegyző jelentéseinek érté-
kelésével kezdték. Március-
ban a Tanácsköztársaság 100. 
éves évfordulója alkalmából 
Debrődiné Dobóczy Mária 
tagtársuk foglalta össze az 
akkori történelmi okokat és 
eseményeket. Ezt követően 
pedig Keresztfalvi József „A 
korszak, amiben József At-
tila született” címmel tartott 
előadásában nemcsak a költő 
iránti tiszteletét, hanem az 
irodalom iránti szeretetét is 
megmutatta. Ocsovai Zoltán 
családi kapcsolatai és em-
lékei gyanánt a Kishatvani 
csárda történetét, működését 
és szomorú végzetét ismer-

tette. Nyáron pedig Hatvan 
középkori történetéről cím-
mel hallhattak előadást Vígh 
Tibor előadásában. A máso-
dik félévet Horthy döntése: 
a holokauszt felfüggesztése 
előadással kezdték, amely 
egyben megemlékezés is volt 
az 1944 júniusában, Hatvan-
ból elhurcolt áldozatokra is. 
Később pedig Kovács Juli-
anna igen széles csokorba 
gyűjtötte össze azon nők 
tevékenységét, akik megha-
tározói voltak a mindennapi 
élet, a világ dolgainak meg-
változtatásában.

Az előadásokhoz egész év-
ben a tagság minden esetben 
aktívan bekapcsolódott, véle-
ményt, kiegészítést, adaléko-
kat csatolt. – Külön megem-
lítem Gál József tagtársunk 

igen aktív tevékenységét, aki 
a saját gyűjteményéből képe-
ket, tárgyakat, fotókat, rajzo-
kat mutatott be, legtöbbször 
az előadás témájához kap-
csolva. Életkorát meghazud-
tolva, hiszen 92 éves elmúlt, 
fáradhatatlanul adja át isme-
reteit, tapasztalatait a körnek 
– mondta Bartha László el-
nök. 2019-ben, a honisme-
reti kör javaslata alapján, az 
idei Vasutasnapra a MÁV 
Zrt. visszaadta a V63-036-os 
pályaszámú mozdonynak a 
Hatvan városnevet és a vá-
ros pajzscímerét is. A hon-
ismereti kör 2020-ra is nagy 
tervekkel állt már elő, így a 
75 éves Hatvanról, Kocsis 
Albertről és Németi Gábor-
ról is készülnek előadással.

O.Z.

Sikeres évet zárt 
a honismereti kör

Hatvanéves lett a Szent Ist-
ván sportiskolai általános 
iskola. Ebből az alkalomból 
Szent István király életútjá-
ról szóló domborművet avat-
tak az intézmény aulájában. 
Az alkotást Pálffy Katalin 
szobrászművész készítette.

Hatvan évvel ezelőtt 
nyitotta meg ka-
puit a Szent István 

Sportiskolai Általános Iskola. 
A jubileum megünneplésének 
alkalomból rendezett esemé-
nyen Szabó Zsolt országgyűlé-
si képviselő elmondta, az erős 
alapok nagy támaszt nyújthat-
nak az életben. Az iskolának 
nevét adó István király pedig 
az egyik legerősebb alapja a 
magyarok történelmének, hi-
szen egy olyan államot alapí-
tott, amelyre büszkék lehetünk.

Az iskola diákjai ünnepi 
műsorral készültek az évfor-
dulóra, Szent István királyról 

szóló előadást és énekeket 
adtak elő. Ezt követően lelep-
lezték a jubileum alkalmából 
készített domborművet. Ko-
vács János igazgató elmond-
ta, sokat gondolkodtak rajta, 
hogy milyen művel lehetne 
méltó módon emléket állíta-
ni a kerek évfordulónak. – A 
templomok bronzkapui voltak 
az ötletadók, hiszen azokon a 

Bibliából vannak jelenetek, il-
letve a szentek életét mutatják 
be. Éppen ezért úgy gondol-
tuk, hogy Szent István életét 
is megjeleníthetnénk hasonló 
formában a domborművek se-
gítségével – fejtette ki. A mű 
István király életútjának fon-
tosabb állomásait ábrázolja, a 
koronázást, az egyházszerve-
zést, a törvényalkotást, a taní-
tásait, illetve a szentté avatását. 
A mű leleplezését követően 
Farkas László plébános meg-
áldotta az alkotást, majd há-
rom koszorút helyeztek el a 
dombormű alatt, az iskola, a 
szülők és a diákok nevében.

Pálffy Katalin szobrászmű-
vész már korábban, az iskola 
negyvenedik jubileumára is 
készített egy domborművet az 
aulába, mely Szent István ki-
rályt ábrázolja, így most is őt 
kérték fel, hogy készítse el az 
újabb alkotást. 

A hatvanéves évforduló 
mellett egy másik kerek jubile-
umot is ünnepeltek az iskolá-
ban, ugyanis húsz évvel ezelőtt 
vette fel az intézmény Szent 
István király nevét. Az ünnep-
ség keretében a szülői munka-
közösség egy új iskolazászlót 
ajándékozott az iskolának.

Csordás Judit

Gyoroki Erik lett a tízez-
redik korcsolyázó. Tarsoly 
Imre önkormányzati kép-
viselő egy bögrével és ok-
levéllel, valamint jégpálya 
bérlettel köszöntötte a sze-
rencsést.

Már az ötezredik 
korcsolyázót kö-
szöntötte Lestyán 

Balázs alpolgármester kará-
csony előtt a hatvani jégpályán. 
Molnár Boglárka örömmel 
vette át az ajándékokat, köztük 
egy bérletet, amit biztosan ki is 
fog használni, ugyanis sok időt 

tölt a pályán. Januárban pedig 
már a 10000. korcsolyázó is a 
pályára lépett. Gyoroki Erik 
a Brunszvik oviba jár, nagyon 
szeret korcsolyázni, szerinte az 
a legjobb benne, hogy nagyon 
csúszik. Az ő ajándékait Tar-
soly Imre adta át. Az önkor-
mányzati képviselő elmondta: 
ebben a szezonban is nagyon 
népszerű a jégpálya, örül, hogy 
ilyen sokan jönnek ide spor-
tolni és korcsolyázni. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy a pálya 
február másodikán zár, így még 
mindig van lehetőség a kikap-
csolódásra. Csordás Judit

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
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Domborművet avattak 
a Szent István iskolában

Már 10000 
korcsolyázó 
lépett a jégre
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A jelenlegi már a 12. olyan 
év, ami a hagyományos újévi 
hangversennyel indult el. Idén 
polkát, a Jégvarázs betétdalát 
és a Délibábos Hortobágyon 
operettet is elhozta a Hatvani 
Szimfonikus Zenekar.

Most is a Nagy End-
re Rendezvényte-
rem adott otthont 

az újévi hangversenynek, ahol 
január 4-én kétszer is fellépett 
a Hatvani Szimfonikus Ze-
nekar. Kora délután ingyenes 
főpróbát tartottak, ahová bárki 
elmehetett és megnézhette a 
produkciót. Az esti előadásra 
ugyanis már hetekkel ezelőtt 
minden jegy elfogyott. Ezúttal 
a Hatvani Kocsis Albert Zene-
iskola hangszereinek felújítá-
sára és az elavult bútorzatának 
korszerűsítésére fordítják a be-
vételt.

Ünnepi fanfár játékkal nyi-
tották meg a koncertet, ahol 
elsőként Horváth Richárd 
köszöntötte az új évet. Ahogy 
mondta: a hatvaniak arra töre-
kednek, hogy minden nap egy-
re jobb és egyre több legyen. 
Folyamatosan keresik a jót, a 
tisztességet és a szeretetet. Eh-
hez pedig egy kiváló közössé-
get alkotnak. – Biztos vagyok 
benne, hogy a 2020-as év jobb 
lesz, mint az előző, hiszen ke-
ményen megdolgozunk érte. 
Ehhez szükségünk van hitre 
és szeretetre, mert ezek nélkül 
nem működik a világ – fogal-
mazott a polgármester.

Ezt követően a zenészeken 
volt a hangsúly. A korábbi 

években volt már olyan koncert, 
ami Bécsbe, a keringők világá-
ba, vagy Hollywoodba repítette 
a közönséget. Mindig egy igazi 
show műsorra lehet számítani. 
Kiss Zoltán karmester szerint 
mindig arra törekednek, hogy 
évről-évre fejlődjenek. Most 
még több zenésszel és még 
több énekessel álltak színpad-
ra. Céljuk, hogy kiszolgálják a 
közönséget, mindig gondolnak 
a gyermekekre és az idősek-
re is, minden korosztályt meg 
akarnak lepni. Kitért rá: már 
nagyon készülnek a következő 
évre, mivel akkor lesz 90 éves a 
zenekar, amivel egyedülállónak 
számítanak az országban.

Az este valódi zenés utazás 
volt, ahol a Szépség és a Ször-
nyeteget is megidézték, vala-
mint a Jégvarázs Oscar-díjas 
betétdalát is előadták. Utóbbit 
magyar változatban. Bemu-
tatkozott a rezeskar, ahol kürt, 
trombita, harsona és tuba játék 
töltötte be a teret. Az estén 
közreműködött Tótpál Szilvia 
operaénekesnő, Apró And-
rea, Békefi Viktória, Ambruzs 
Berill és Kurkó József. Meg-
idézték  Szécsi Pál örök klasz-
szikusát, a Csak egy tánc volt 
című dalt, de az este során a 
közönség hallhatta a Különös 
szilvesztert, a Gedeon bácsit és 
a Haccacárét is.

A hangverseny fináléja ope-
rett volt: a Délibábos Hortobá-
gyon és a Mágnás Miskából a 
Cintányáros cudarvilágot adták 
elő. S ahogy minden újévi kon-
cert, ez is a Radetzky indulóval 
ért véget. SzP

Délibábos volt az újévi hangverseny

II Rákóczi Ferenc életének 
főbb állomásait és a szabad-
ságharc történetét bemu-
tató vándorkiállítás nyílt a 
Hatvany Lajos Múzeum-
ban, a II. Rákóczi Ferenc-
emlékév egyik végállomá-
saként.

Rákóczi a hadak élén 
címmel nyílt kiállítás 
a Hatvany Lajos Mú-

zeumban. A tárlatot a Had-
történeti Intézet és Múzeum 
indította útjára, melyet hatá-
ron innen és túl is bemutat-
tak. 2019-ben tartották a II. 
Rákóczi Ferenc-emlékévet, 
mely az év lezárultával a vé-
géhez közeleg. – Most van a 
315. évfordulója annak, hogy 

II. Rákóczi Ferencet erdélyi 
fejedelemmé választották, és 
2020 lesz a 315. évfordulója a 
vezérlő fejedelemmé válasz-
tásának, így tulajdonképpen 
valamennyire a jövő évre is 
átnyúlik. Ennek emléket ál-
lítva egy egész éves program-
sorozattal emlékeztünk meg 
a magyarság leghosszabb 
ideig tartó szabadságharcá-
ra, és annak vezetőjére, aki 
1703-1711 között vezette ezt 
a szabadságharcot – tájékoz-
tatott Gaal Gergely, a Rákó-
czi Emlékév Testület elnöke. 
– Rákóczi igazi példaként 
állhat mindenki előtt, hiszen 
nemesi származása ellenére, 
a könnyű élet helyett vállalta, 
hogy a nemzete élére áll, és a 

szabadságért küzdő magyar-
ságot összefogja. – Mindezt 
olyan sikeresen tette, hogy 
bár katonai értelemben nem 
feltétlenül volt sikeres vég-

eredménye a szabadságharc-
nak, mégsem tudták utána 
ugyanazt az elnyomást meg-
valósítani a magyarokon, 
mindemellett inspirációt 

adott a jövőbeli szabadság-
harcokhoz. Ezért emléke-
zünk ezzel a vándorkiállítás-
sal, egyéb rendezvényekkel, 
parlamenti konferenciákkal 
és ifjúsági rendezvényekkel 
rá – tette hozzá.

Horváth Richárd polgár-
mester köszöntőbeszédében 
elmondta, hogy a magyar 
mentalitás része, hogy nem 
tűrjük, ha nem lehetünk sza-
badok. – A magyar nemzet az 
a nemzet, aki nem szereti, ha 
a szabadságában korlátozzák. 
Ilyen a magyar mentalitás 
is. Mi mindig megvívjuk a 
szabadságharcainkat. Lehet-
séges, hogy sokáig tűrünk, 
menetelünk előre, de amikor 
felemeljük a hangunkat, ak-

kor szembefordulunk bár-
kivel. Ez az egész történel-
münkre jellemző – vélekedett.

Kökény Ferenc történész, a 
múzeum igazgatóhelyettese 
elmondta, mintegy tizenhá-
rom tablóból áll a kiállítás. 
– Ezeket kaptuk a kiállítás 
anyagának, ezt kiegészítettük 
tárgyi eszközökkel, fegyver 
másolatokkal, Juhász And-
rás szobrászművész szobrá-
val, valamint egy több száz 
éves, Rákóczi életéről szó-
ló könyvvel is – mondta. A 
Rákóczi életét, a kurucok és 
a labancok harcát bemutató 
kiállítás mintegy hónapig 
látogatható a Hatvany Lajos 
Múzeumban.

Csordás Judit

Rákóczi a hadak élén kiállítás a múzeumban
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Kedvezményesen 
a Magyar Turizmus Kártyával

Egész éves munkájukért 
díjazták a rendőröket

A Magyar Turizmus Kártya sokoldalúan fel-
használható több mint egy éven keresztül. A 
Hungary Card Basic 2020 (8000 Ft) kártya 
felmutatása kedvezményt biztosít szálláshe-
lyeken, éttermekben, rendezvényeken, szín-
házakban, de egy balatoni hajózás, múzeumi 
látogatás vagy strandolás alkalmával is.

A Hungary Card Plus (14000 Ft) válasz-
tása esetén a kártyán felül további lehetősé-
gek állnak rendelkezésre a mellékelt papír 
szelvényfüzet segítségével. Több alkalommal 
is lehet árengedményes jegyet vasúti vagy 
Volán autóbuszjáratokra váltani. 50 %-os 
jegyvásárlást biztosít számos termál- és 

gyógyfürdőbe, illetve többször is igénybe ve-
hető dunai sétahajózásra.

A kártya bármely típusát választja, az in-
ternetes regisztráció után további e-szelvé-
nyek kerülnek a birtokába 10-100 %-os ked-
vezményeket biztosítva a kultúra, színház, 
rendezvény, fürdő, közlekedés, étterem és 
egyéb kikapcsolódási lehetőségek kategóri-
ájában. Aki 2019-ben vásárolt ilyen kártyát, 
2020. január 31-ig kedvezményesen juthat 
hozzá az új Hungary Cardhoz. A kártyával 
kapcsolatban érdeklődni a Tourinform Hat-
van irodában lehet. Itt meg is vásárolhatja a 
Hungary Card Basic vagy Plus változatát.

A város vezetése év végén 
megköszönte a rendőröknek 
az egész éves kitartó munká-
jukat. Horváth Richárd pol-
gármester jutalmakat adott 
át a kéklámpások számára.

A Hatvani Rendőr-
kapitányság ünnepi 
állománygyűlésén az 

éves munkájuk elismerése-
ként jutalmat vehettek át a 
rendőrök. – Hatvan életében 
nagy szerepet töltenek be a 
kéklámpások és kiemelkedő-
en jelentőségteljes a hivatá-

suk. Ezért kiemelkedően fon-
tos, hogy a közösség elismerje 
őket – mondta Horváth Ri-
chárd polgármester. Csetneki 
Zsolt kifejtette, hogy a város 
és a rendőrség együttműkö-
dése példaértékű. – Nagyon jó 
érzéssel tölt el, hogy ilyen sok 
kollégám részesült elismerés-
ben. Ez egy szép gesztus az 
önkormányzattól – részletez-
te Csetneki Zsolt, a Hatvani 
Rendőrkapitányság kapitány-
ságvezetője. A kéklámpások 
mindig gondoskodnak a biz-
tonságról, hiszen nap mint 

nap Hatvanban, a hatvania-
kért dolgoznak. A városveze-
tés minden évben megjutal-
mazza őket, hiszen kiemelten 
fontos szerepet töltenek be a 
hivatásukkal.

Lukács Mónika

Nemrégiben megtartották a szokásos évzáró ünnepségüket 
a hatvani mentősök, ahol általában értékelik az évet és a ka-
rácsonyi díszletek között közösen próbálnak ráhangolódni 
az ünnepekre. Az idei összejövetel azonban azért is külön-
legesnek számított, mert ezúttal közösen vehették át az új 
Mercedes Sprinter típusú mentőautót, amit az országos 
mentőszolgálat vásárolt a hatvani egységnek.

Nagy volt az öröm 
év végén a hatva-
ni mentőállomá-

son, ugyanis nemcsak év-
záró összejövetelt tartottak 
a kéklámpások, hanem az 
Országos Mentőszolgálat 
jóvoltából egy új Mercedes 
Sprinter típusú mentőautót 
is átvehetett az egység. A 
mentősök kitörő örömmel 
fogadták a legújabb techno-
lógiával ellátott vadonatúj 
gépjárművet, mindannyi-
an boldogan nézegették az 

autó felszereltségét és le-
hetőségeit. – Az Országos 
Mentőszolgálat az elmúlt 
idők legnagyobb autó- és 
eszközfejlesztését hajtotta 
végre ebben az évben. Ennek 
okán nemrégiben kaptunk 
már egy új defibrillátort és 
egy lélegeztető gépet is, most 
pedig átvehettük ezt a jól fel-
szerelt, modern gépjárművet. 
Bízunk benne, hogy ezentúl 
még több bajba jutott embe-
ren tudunk segíteni és még 
precízebb ellátást tudunk 

biztosítani – mondta Szabó 
László, a Hatvani Mentőál-
lomás vezetője.

Az eseményen részt vett 
Horváth Richárd polgár-
mester is, aki különösen 
nagy hangsúlyt fektet arra, 

hogy megköszönje és érté-
kelje a kéklámpások egész 
éves munkáját. Ennek kife-
jezéseképp az önkormány-
zat meleg, téli polár pulóve-
rekkel ajándékozta meg az 
állomás dolgozóit munka-

ruházatuk kiegészítéseként. 
– A mentősök azok, akik ha 
baj van, elsőként érnek oda 
hozzánk és önzetlenül segí-
tenek azonnal. A hatvaniak 
büszkék lehetnek a kéklám-
pásokra, mert mindannyian 

áldozatos és kitartó munkát 
végeznek az év minden nap-
ján, amiért csakis hálával és 
tisztelettel gondolhatunk 
rájuk – közölte a városve-
zető.

Lukács Mónika

Új autóval gazdagodtak a mentősök

Csocsóasztalt és Xbox-ot kaptak a tűzoltók
Karácsony előtt Horváth Richárd polgármester és Lestyán 
Balázs alpolgármester ajándékokat adtak át a hatvani hiva-
tásos tűzoltóknak. Ezúttal Xbox-ot és csocsóasztalt kaptak a 
kéklámpások, hogy amikor épp nem az életüket kockáztatják 
egy-egy bevetésen, szolgálati idejüket szórakoztatóan és kel-
lemesen töltsék.

A város vezetése min-
den évben karácsonyi 
ajándékkal jutalmaz-

za a kéklámpásokat, köztük 
a tűzoltókat is, hogy ezzel 
is megköszönjék egész éves 
áldozatos munkájukat. Hor-
váth Richárd polgármester és 
Lestyán Balázs alpolgármes-
ter nemrégiben személyesen 
adták át az ajándékokat a 
tűzoltóságon. A lánglovagok 
ezúttal csocsóasztalt és Xbox-

ot kaptak, hogy azokban az 
időkben, amikor nem beveté-
sen vannak, szórakoztatóan és 
kellemesen töltsék el az idejü-
ket. – A hatvani tűzoltók nem 
mindennapi heroikus küzdel-
met végeznek a hétköznapok-
ban. Karácsony alkalmából a 
helytállásukat és a segítségü-
ket szeretném megköszönni 
az átadott ajándékokkal – 
mondta a városvezető.

Lukács Mónika
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A 2019-es Karácsonyi Labdarúgó Kupa volt a 40. ilyen torna a városban. 
A jubileumi rendezvényen a nőknél a Kelen SC csapata, a férfiaknál pedig 
a Perla-X lett a bajnok.

A női csapatok meccseivel kez-
dődött el a 40. Karácsonyi 
kupa a Kodály tornatermé-

ben. Idén tíz női csapat nevezett be 
a jubileumi sporteseményre, többen 
közülük már évek óta visszajáró ven-
dégek a tornán. – Több szempontból 
is különleges ez a karácsonyi kupa. 
Egyrészt a négy évtizedes múlt nagy 
büszkeséggel tölt el, másrészt pedig 
megható belegondolni, hogy jövő-
re már valószínűleg nem a Kodály 
általános iskola, hanem az új sport-
csarnok ad otthont ennek a rendez-
vénynek – mondta Pacsold Attila, 
az FC Hatvan női szakosztályának 

vezetője. Hozzátette: a mérkőzések 
is nagyon színvonalasak voltak, a 
lányokon látszott az elszántság és a 
küzdelem, egész nap jó hangulatban 
teltek a meccsek.

Ezután következtek a női csapatok 
15 perces döntő mérkőzései a leg-
jobb három helyért. A bronzéremért 
a Kerepes és az FC Hatvan csapatai 
mérkőztek meg egymással. A vég-
eredmény végül több kapura rúgás 
után 8-7 lett az FC Hatvan javára, 
így a hazaiak lettek a bronzérmesek. 

Ezután a Kelen SC „Z” és a Ke-
len SC „F” játékosai léptek a pá-
lyára, hogy megmérkőzzenek az 

első és második helyezésért. – Ez a 
torna mindannyiunknak jó lehető-
ség volt arra, hogy gyakoroljunk és 
fejlődjünk. A hangulat, a szervezés 
és az egész kupa nagyon jó élmény 
volt idén is – mondta Tagyi Vivien, 
a győztes csapat kapitánya. A torna 
végén díjazták a legjobb kapust is, aki 
Erős Evelin lett, míg a legjobb játé-
kos elismerést Téglás Viktória kapta. 
A gólkirálynő Kókány Regina lett. 

A férfiaknál, a kupa utolsó nap-
ján 24 csapat próbált bejutni a kö-
zépdöntőbe, közülük a Trium SC, a 
Góliát juniors, a Perla-X és a KEX 
csapat tagjai győzedelmeskedtek. A 
felnőtt bronzéremért végül a Trium 
SC és a Kex csapat játszott, melyet 
végül a Trium SC nyert el. A dön-
tőben a Góliát juniors és a Perla-X 

mérte össze tudását. A mérkőzésen a 
Perla-X erősen kezdett, a 12. percben 
a csapat megszerezte az első gólt, és 
ezzel a lendülettel folytatták a mecs-
cset. Az utolsó percekben a Góliát 
szépített, végül 4:1 lett az eredmény, 
így a kupát a Perla-X nyerte el.

A szenior 3.-4. helyért az Azzurro 
és a Szekrényes optika team versen-
gett, végül az Azzurronak sikerült a 
kapuba találnia, így ők lettek a bronz-
érmesek. Itt a döntőt a Fermester és 
a Perla-X játszotta. A mérkőzésből a 
Perla-X került ki győztesen.

Ofella Zoltán elmondta, hogy az 
elmúlt évekhez hasonlóan magas 
színvonalú mérkőzések zajlottak a 
tornán. – A szenior kategória egy 
új kezdeményezés, ami szerintem 
nagyon jól sikerült. Mindenki, aki 

tehette a maximumot hozta ki ma-
gából, nagyon erős csapatok vettek 
részt ezen az eseményen – részletezte 
Ofella Zoltán, az FC Hatvan elnöke.

A torna végén díjazták a legjobb 
kapusokat is. Felnőtt férfi korosz-
tályban Bódi Kristóf, szenior kate-
góriában pedig Sánta János védte 
ki a gólokat a leghatékonyabban. 
Az idei Karácsonyi Teremlabdarúgó 
Kupa legjobb játékosai Besenyei Fe-
renc és Tari Zoltán lettek. A gólki-
rálynak járó elismerést László Dávid, 
szenior kategóriában pedig Babka 
Roland vehette át.

A kupán a Magyar Média Váloga-
tott is részt vett, akik izgalmas be-
mutató mérkőzéssel színesítették az 
eseményt.
Lukács Mónika–Rimán Alexandra

A Perla-X lett a bajnok
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