IX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

2019. JANUÁR

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
Január elején elindult az építkezés és várhatóan
egy év múlva át is adják a hatvani sportcsarnokot.
Több mint ezer férőhely, több sportágnak
és rendezvénynek ad otthont a létesítmény,
ami 3,6 milliárd forintból valósul meg.
4. oldal

Már zajlik
az építkezés
Vonattal érkezett a puli
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Szilveszter éjszaka, a tűzijátékok zajától menekülhetett el az a kis puli,
aki a Budapest-Hatvan vonalon szállt
fel valahol a vonatra. A vasutasok
enni adtak neki és együtt töltötték
vele az év utolsó napját.

A

szilveszter elképesztő traumákkal jár a kutyák számára, ilyenkor a hatalmas zajtól
megrémült állatok menekülni kezdenek. Így tett az a kis puli is, aki a Budapest-Hatvan vonalon valahol felszállt a
vonatra, és december 31-én, a 18:45-ös
személyvonattal érkezett meg a városba. Egy kalauz találta meg a rettegő állatot, aki be is vitte a forgalmi irodába.
Megetették, inni adtak neki és így a
tűzijátékok zajától távol, meleg helyen
vészelhette át az év utolsó éjszakáját.
A vasutasok másnap szóltak a Kutyaszív Alapítványnak, így a Mese névre
keresztelt kutya már az ő menhelyükön van. Az állatban sajnos nincs chip,
így gazdájáról csak annyit lehet tudni,
hogy valahol ezen vasúti vonal mentén
él. Rudas Aranka, az alapítvány elnöke
elmondta: egy nagyon szép és szeretetreméltó kutyáról van szó, akiben hamar
kialakul a kötődés. 
(Sz.P.)
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FEJLESZTÉS–EMLÉKEZÉS

Mosdókat és a tantermeket
is felújították a Kodályban
Több fejlesztés is megvalósult a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában. Egy
projekt keretében megújult 23 tanterem és 4 mosdót is modernizáltak. Emellett 140 tanulói paddal, 50 tanulói székkel,
15 tanári asztallal is bővült az intézmény.

A

térségben csaknem
5 milliárd forintos
fejlesztési pályázat
zajlik kimondottan az általános iskolák modernizálására.
Ennek részeként több területen is megújult a Hatvani
Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola. Az átadáson
Szabó Zsolt országgyűlési
képviselő arról beszélt, szeretnének még több fejlesztést végrehajtani. – Nagy
szükség volt ezekre a munkálatokra, hiszen a mosdók
már több mint 30 évesek
voltak, így nagy öröm, hogy
végre ezek is megújulhattak.
Emellett 23 tanterem is modernebbé vált – fogalmazott
Jagodics István, az iskola
igazgatója. Hozzátette: 140
tanulói paddal, 15 tanári
asztallal és székekkel bővült
az intézmény. – Kiemelten
fontosak számunkra az oktatási intézmények, és hogy
a diákok itt megfelelő körülmények között töltsék el
a napjaikat. Azt szeretnénk,

ha a gyerekek és a szülők
is büszkék lennének az iskolákra és az elért eredményekre – mondta el Horváth
Richárd polgármester. A beruházás 50 millió forintból
valósult meg.
Rimán Alexandra
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260 millióból fejlődik
Újhatvan és Óhatvan

Ú

jhatvanban a főút
mentén
teljesen
megújulnak a járdák, az utcabútorok és a
zöldfelületek is. Ugyanezeket a munkálatok elvégzik
a Horváth Mihály úton, a
„Gabi sor” mentén is. A beruházást saját erőből, 260
millió forintból valósítja
meg az önkormányzat.
Rendkívüli testületi ülést
tartottak a hónap közepén
a képviselők. Napirendek
között tárgyaltak egy több
száz millió forintos beruházást. Ennek keretében
Újhatvanban, a Rákóczi út
mentén, mindkét oldalon
felújítják a járdákat, utcabútorokat és a zöldfelületeket. Ugyanezeket a munkálatokat elvégzik a Horváth
Mihály úton, a Gabi sornál
is. – Az elmúlt években, a
városban bevezetett szigo-

rú, átlátható, következetes
és kiszámítható gazdaságpolitika, valamint a munkahelyteremtés és az erősödő
országos gazdaság olyan
alapokat teremtett, amiből
bátran tudunk önerős fejlesztéseket
végrehajtani.
Ez a mostani egy 260 millió
forintos fejlesztés, amit teljesen önállóan valósítunk
meg – fogalmazott Horváth Richárd. A polgármester elmondta: pályázati
támogatást sem vesznek
igénybe. Utalt ezzel arra,
hogy korábban a TOP-os
pályázatokat a megye elutasította, holott a szakmai értékelésük alapján rendben
voltak.
Az ülésen döntöttek arról
is, hogy együttműködési
megállapodást kötnek a kínai testvérváros ipari parkjával.
Sz. P.

Történelmünk egyik legsúlyosabb tragédiájára emlékeztek meg

Don-kanyar: 130 ezer áldozat
A

második világháborúban, 76 éve, 1943.
január 12-én kezdődött a szovjet Vörös Hadsereg
támadása a Don-kanyarban,
melynek következtében a 250
ezer fős 2. magyar hadsereg
kötelékéhez tartozó honvédek
és munkaszolgálatosok közül
mintegy 125-130 ezren estek
el, sebesültek meg, vagy estek
fogságba.
Az 1943. január 12-én a
Don-kanyarban történt tragikus eseményre emlékeztek
meg az évfordulón az Őrszem
szobor előtt. Ez az a hely, ahol
az akkor háborúba induló hatvaniak is gyülekeztek. A helyszínen Horváth Richárd polgármester mondott beszédet.
A városvezető részletesen felidézte, hogy a Don-kanyarban
vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelő
fegyverzet és felszerelés nélkül
kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei
szenvedtek, és vesztek oda a
-40 fokos orosz télben.
1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg
támadása a Don-kanyarban,
és napok alatt szinte teljesen

megsemmisült a kétszázezres
2. magyar hadsereg. – A doni
katasztrófa a magyar hadtörténet legnagyobb veresége
volt. A nagy létszámú magyar
hadseregnek több mint a fele
odaveszett: vagy a harcokban

lelték halálukat, vagy a vis�szavonuláskor haltak meg a
kíméletlen időjárási viszonyok
közepette. Sokan a szovjet
hadsereg fogságába estek és
évek múltán, vagy soha nem
tértek vissza hazájukba, csa-

ládjuk körébe – idézte fel
Horváth Richárd, polgármester. A városvezető hozzátette:
ma nem csak a Don poklában
elhunytakra emlékezünk, hanem a háborúban odaveszett
valamennyi
honfitársunkra

is. A korabeli Magyarország
csaknem 1 millió fős II. világháborús embervesztesége arányaiban harmadik-negyedik
a világ országainak sorában.
Magyarországon, így Hatvanban sincs szinte olyan család,
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melyet ne ért volna háborús
tragédia.
– Miközben fejet hajtunk a
keleti fronton 1942-43-ban,
majd a honvédő harcokban
1944-45-ben hősi halált halt
katonák előtt, gondoljunk a
civil áldozatokra is. Köztük a
hatvani bombatámadás áldozataira, az munkaszolgálatra
elhurcolt, illetve a haláltáborokban elpusztított honfitársainkra, a magyarországi harcok
és a hazánkat megszálló csapatok atrocitásainak ártatlan polgári áldozataira – köztük nőkre
és gyermekekre -, a malenkij
robotra elhurcoltakra, és a
kényszermunkatáborokban elhalt papjainkra. A gondviselés
kegyelme kísérje örök álmukat
– mondta a polgármester.
A városvezető beszéde után
Kocsik Mónika evangélikus
lelkész közös imádságot tartott
a háborúban életüket vesztett
hősökért és családjaikért. A
megemlékezés után az Őrszem
szobrot Horváth Richárd polgármester, valamint Lestyán
Balázs alpolgármester koszorúzták meg. Ezután az emlékezők elhelyezték mécseseiket
a műemlék előtt, így tisztelegtek a hős katonák emlékének.
Lukács Mónika
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Hatvan erős, a fordulat után következnek az építkezések

Horváth Richárd:
Számomra Hatvan az első
A fordulat éveként jellemezte
2018-at Hatvan polgármestere. A
város gazdálkodása soha nem látott
stabilitást mutat. Fejlődik az ipar,
bővülnek a munkahelyek, a fejlesztések pedig a hatvaniak igényei
szerint indultak meg és folytatódnak. Mindez megalapozta azt, hogy
2019 az építkezések éve lehet Hatvanban. Horváth Richárd értékel.

N

égy évvel ezelőtt a Fejlődő
Hatvan Programot helyezte
a munkája középpontjába, ebben a folyamatban milyen szerepe volt
2018-nak?
Hatvan gazdasága 2014 óta kiegyensúlyozott és fenntartható növekedési pályán van, azaz eredményes volt a költségvetési gazdálkodás
megváltoztatásra vonatkozó szakmai
elképzelésünk!
2014-től egy új gazdaságpolitikát
határoztam meg a képviselő társaimmal együtt, melynek az volt a célja,
hogy ne legyen szükség a város működéséhez banki hitelre. Ezt elértük, ma
büszkén mondhatom, nincs működési hitelünk, mert Hatvannapjainkban
egy stabil, átlátható, biztonságos
gazdálkodást és gazdasági növekedést mutat! Hatvan működése a saját forrásaiból finanszírozható, csak
a fejlesztések esetében járulunk hozzá külső források igénybevételéhez,
amennyiben ez szükségessé válik.
2018 a fordulat éve volt Hatvanban.
Úgy érzem igazán megerősödtünk.
Rendkívül jól meg tudtuk alapozni a
2019-es költségvetést. Soha nem volt
még ilyen erős pénzügyileg a város,
mint ahogyan erre az évre fordultunk
rá. Úgy érzem a hatvani közösségek is
megerősödtek. A hatvaniakkal együtt
építjük a várost, számomra ez a legfontosabb, hogy a helyiekkel együttműködve érünk el sokszor egészen
hihetetlen eredményeket. Ez csapatmunka, amely egymás tiszteletén és
megbecsülésén alapul. Köszönöm
az elmúlt évi támogatását minden
hatvani lakosnak, az önkormányzat
kiváló munkatársainak és az állami
intézmények dolgozóinak hiszen, így
együtt vagyunk sikeresek és az összetartásunknak is köszönhetően válik
Hatvan egyre élhetőbbé.
Az eredményes gazdálkodásnak milyen hozadékai vannak?
Ezt nem csak én támasztom alá, hanem a kormány szervezetei által folytatott vizsgálatok eredményei, illetve
az ide betelepülő cégek, hiszen Hatvan gazdasági stabilitása és gazdaságfejlesztési stratégiája összhangban van
a befektetők és a kormány várakozásaival. Büszkén mondhatom azt is el,
hogy a hatvaniakért tevő városvezetést
a kormányzat is elismerte, segítve számos fejlesztés megvalósítását.
Melyek ezek?
Az ipari park bővítése egy történelmi beruházás a városban. Munkahelyek tömege jön létre és jelentősen
nőnek az adóbevételek. A város és a
hatvaniak előnyére válik ez a fejlesztés.
A „Zöld város” projektnek köszönhetően megújul a piac és környéke, a
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könyvtár és bővülnek a zöldfelületek.
Szebb lesz a városkép, amiért egyébként is nagyon sokat dolgozunk, ez
pedig nem csak a helyieknek tűnik
fel, évről évre elismerik különböző
díjakkal Hatvan szépségét és rendezettségét. Talán az egyik legjobban
várt beruházás is végre elindulhatott
és Hatvannak lesz egy modern sportés rendezvénycsarnoka.
Évtizedek óta szóban forog egy új
sportcsarnok szükségessége a városban.
Most elérhető közelségbe került. Hogyan
sikerült ezt elérni?
Azt szoktam mondani, hogy tűzben, lángok közt született ez a projekt. Szavakkal nehéz kifejezni, hogy
mennyit kellett dolgozni és küzdeni a
sportcsarnokért. Úgy érzem megérte,
hiszen a hatvaniak régi vágyát tudjuk
ezzel kiszolgálni. Arról nem is beszélve, hogy a kulturális- és sportélet is
egy új szintre lép valamint a civileknek is egy új közösségi teret tudunk
adni. Ez egy 3,6 milliárd forintos beruházás. Személyesen nagyon sokat
lobbiztam, tárgyaltam és kerestem a
kormányzatot azért, hogy megszerezzük a sportcsarnokhoz szükséges forrást. Köszönjük a magyar államnak,
hogy az összeg jórészét a rendelkezésünkre bocsátja, sok pénzt gyűjtöttük
TAO támogatásokból is, így a hatvaniaknak ez egy forintjába sem kerül.
A sportcsarnokra szánt pénzt más,
helyi beruházásokra tudjuk fordítani.
Önerőből is fejlesztenek! Milyen területek kaptak hangsúlyt?
Mi a hatvaniak igényei szerint fejlesztünk, így csak olyan beruházásokra költünk, amelyeket a helyiek
igazán fontosnak ítélnek meg. Folyamatos a párbeszéd a városvezetés és a
hatvani polgárok között. A Hatvani
Konzultáció során is felmértük, hogy
mire van szükség, ezt szem előtt tartva tervezünk. Az utakra és a járdákra
rekordösszeget költünk, ezt mindenképp kiemelném. Nagyon nagy a lemaradás, elődeink sajnos ezzel nem
igazán törődtek, de mi igyekszünk
ezt behozni és haladunk! Évente 100

millió forintot fordítunk a belterületi
utakra és további negyven milliót a
járdákra. Nem állunk meg! Rendezzük a Gabi sor és a Rákóczi út környékét. Az újhatvani kondiparknál
pedig ingyen wifit építünk ki. A városi
vasúttörténeti parkot pedig két régi,
felújított gőzmozdonnyal indítottuk
el. Ez volt az év egyik legérdekesebb
beruházása. Nagyon népszerű a családok körében és az idelátogatók is előszeretettel fotózkodnak a mozdonyok
mellett. Azt hiszem a városnak egy
újabb emblematikus helyszínt adtunk
ezzel, már gondolkodunk a bővítésen.
Többször lehetett arról is olvasni,
hogy egyes hatvani pályázatokat a megyénél nem akartak átengedni, holott
azok minden feltételnek megfeleltek.
Ezek végleg meghiúsultak?
Egyetlen ügyet sem engedünk el,
ami a hatvaniaknak fontos. Sajnos
érezhetően hátrányosan kezelte a
megye a hatvani TOP pályázatokat.
Minisztériumi szinten ezeket rendre támogatásra érdemesnek ítélték,
azonban a megyénél már különböző indokokkal áthúzták a hatvani
fejlesztési elképzeléseket. Ők talán
másképp gondolkodnak, mint mi és a
saját érdekeik mentén bírálnak el egy
támogatást, nem pedig a szakmaiság
és az emberek valódi igényei szerint.
Így áthúzták egyebek mellett egy
egészségház kialakítását, a vízelvezetés további rendezését és számomra
érthetetlenül még egy óvodafejlesztést is. Lázár János akkori miniszter
kijelentése - miszerint ebben a kérdésben nekem van igazam - is megerősített abban, hogy ki kell tartanunk
és mi becsületesen, szakmailag kifogástalanul pályáztunk. Ez egy olyan
fordulat volt, ami rámutatott: mi jó
úton járunk!
Ezekről a beruházásokról mi nem
mondtunk le, ha ebből a forrásból
nem megy, majd találunk más megoldást. Az elmúlt négy évben megszoktuk, hogy küzdenünk kell minden
lépésért. Ettől csak kreatívabbak és
erősebbek lettünk!

A helyi cégek, hogyan profitálhatnak a
fejlődésből?
Jóval kedvezőbb környezetben
dolgozhatnak. Igyekszünk összekapcsolni őket a nagyobb vállalatokkal
itt Hatvanban. A város pedig jórészt
helyi vállalkozókat foglalkoztat. Ez
egy dinamikus körforgás, aminek mi
vagyunk a mozgatórugója.
A közösségfejlesztést is kiemelten kezeli polgármesterként. A civileket hogyan segíti a város?
Nagyon fontos, hogy a helyi közösségek ki tudjanak bontakozni. Az
ő sokszínűségük adja meg a város
igazi arculatát. Örömmel figyelem,
mikor egy-egy saját elképzelést megvalósítanak és mérhetetlenül büszke vagyok, amikor Hatvan hírnevét
tevékenységükkel öregbítik. A Civil
Alapból minden évben támogatjuk
az egyesületeket és ennek a keretös�szegét idén tovább emeljük. Az úgynevezett HACS pályázat is a civileket
célozza meg. Ebben a programban
további kétszáz millió forintot hívhatnak majd le. Érdeklődve várom,
hogy a szervezeteink idén milyen ötletekkel állnak majd elő. Mi mellettük
vagyunk!
Mit vár 2019-től?
Nyilván a 2019-es év nem egy
könnyű vagy nyugodt év lesz, elég
csak a választásokra gondolni. Mi
Hatvan városát védők, lokálpatrióták azt mondjuk, hogy az elért eredményeinkre és értékeinkre fogunk a
kampányban koncentrálni. Mi biztosan nem fogunk senkit sem nemtelen eszközökkel támadni, de az
alantas támadásokkal szemben meg
fogjuk védeni Hatvant. Nagyon sok
támogatást kapunk a hatvani emberektől, melyek jól eső érzéssel töltik
el az embert. Mi azért fogunk dolgozni, hogy 2019. évre olyan célokat
fogalmazzunk meg és valósítunk
meg, melyek a hatvani emberek,
családok számára biztonságos, erős
és egészséges jövőt ad. A város jövőjének kulcsa az, hogy a családok
újra összefogjanak, a generációk

egymásra találjanak, valamint, hogy
a fiatalok számára vonzó jövőképet
biztosítsunk. Nekünk is meg kell,
és meg is küzdünk az elöregedéssel,
a fiatalok elvándorlásával. Célom,
hogy növekedjen Hatvan lakossága,
ehhez pedig gazdaságilag továbbra is
stabil, biztonságos, élhető és fejlődő
jövőképre van szükség.
Hogyan kívánja ezt elérni?
Ki kell használnunk, hogy Hatvan
egy stabil, gazdaságilag fejlődő város,
amely az itt élő polgárok számára
tisztességes megélhetést, kiszámítható jövőt biztosít, valamint a hozzánk
dolgozni járók számára is vonzóvá
teszi a településünket, a letelepedésre. Számunkra fontos, hogy céljaink a
hatvaniakat szolgálják, mert csak egységes akarat és együttműködés réven
valósíthatjuk meg azokat!
2019-ben továbbra is lendületes növekedési pályán tartjuk Hatvan gazdaságát. Az elmúlt négy év eredményeit
megyei összevetésben vizsgálva az látszik, hogy Hatvanban a legtöbb az egy
lakosra jutó nettó árbevétel, saját tőke,
export, hozzáadott érték! Ezek „csak”
gazdasági mutatók, de jól meghatározzák városunk gazdasági helyzetét és a
2019-es évünket. Az ipari beruházások
pedig folytatódnak. Hamarosan látható jelei lesznek egy 12 milliárd forintos
fejlesztésnek, ennek részleteit rövidesen
részletesen is ismertetni fogjuk, emellett
kínai befektetők is komolyan érdeklődnek
a város iránt.
Persze polgármesterként nem csak
azért dolgozom, lobbizom, hogy
újabb üzemek, gyárak telepedjenek le
Hatvanban, hanem azért, hogy ebből
a hatvaniak is részesüljenek! Azt szeretném elérni, hogy a helyiek a „saját
zsebükön” is érezzék, hogy a város
gazdálkodása eredményes, stabil és
kiszámítható. Az új beruházások, cégek, új munkahelyeket is jelenteken,
de számunkra legalább ilyen fontos az
iparűzési adó növekedése is!
Ezt mire fordítják majd?
Ebből tudunk, majd olyan új támogatásformákat meghonosítani 2019ben, itt Hatvanban, melyek a fiatalok,
a családok, a szépkorúak, mondhatom, hogy a generációk közös jövője
számára nagyon fontosak lesznek! Az
elmúlt években számtalan infrastrukturális beruházást valósítottunk meg
vagy indítottunk el, de most, ha lehet
még jobban a városlakókra akarunk
koncentrálni.
Milyen célokkal vágott neki az új évnek?
Számomra és a velem együtt Hatvan irányító és szolgáló politikai
többség számára fontos a család,
fontosak a fiatalok, a szépkorúak, az
oktatás és a megfelelő egészségügyi
ellátás! Ezeket biztosítanunk kell, de
úgy, hogy Hatvan demográfiai értelemben is növekedjen! Ezek a célok
a jövőt is meghatározzák és kijelölik
számunkra az irányokat. Az itt élők és
az ide betelepülő vállalkozások is joggal várják el tőlünk, hogy jó célokra
használjuk a város forrásait.
Én ezért dolgozom, mert tudom
és hiszem, hogy Hatvan a hatvaniaké!
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Telefonokat gyártó cég
költözne a városba

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) 2019. január 25-én (pénteken) – áramszünet miatt – az ügyfélfogadás szünetel.
Az Újhatvani Ügyfélszolgálati Irodában és a Kerekharaszti Ügyfélszolgálaton az ügyfélfogadási rend változatlan.
Hatvan, 2019. január 4.
				dr. Szikszai Márta
				
jegyző

KÖZMEGHALLGATÁS

Már épül a hatvani sportcsarnok
összefogásának, közös munkájának eredménye ez a projekt. A sportcsarnok egy szép
és impozáns épület lesz, ami
a város egy jelképévé válhat.
Azon dolgozunk, hogy a hatvaniak minél előbb birtokba

vehessék majd a csarnokukat – fogalmazott Horváth
Richárd. Hozzátette: nem
csak sportesemények, hanem
egyéb rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz az
épület.

Antalóczy Péter ezzel kapcsolatban elmondta: a tervezésnél éppen ezt tartották
szem előtt, hogy a kézilabda
mellett, egyéb sportnak is
otthon és helyszínt tudjon
nyújtani a csarnok. – Nem az

egy funkció volt a cél, hanem
hogy olyan csarnok épüljön,
amit át lehet alakítani más
rendezvényekre is. Így például a 10 méteres belmagasság
azért van, hogy nemzetközi
röplabda mérkőzéseket is le-

FOTÓ: ALBERT PÉTER

M

ár zajlanak a munkálatok a volt cukorgyár mögötti
területen. A sportcsarnok
épül, a gépek folyamatosan
dolgoznak, mivel a tervek szerint októberre már állnia kell
az épületnek, jövő év elejére
pedig belül is minden teljesen elkészül. Sajtótájékoztató keretében ismertették a
részleteket. Horváth Richárd
polgármester arról beszélt: ez
a projekt tűzben, lángok közt
született. Utalt arra, hogy
hosszú évek óta dolgoznak
azon, hogy megvalósuljon a
sportcsarnok, és most végre elindult az építkezés. A
városvezető lobbi erejének
eredményeként a kormány is
támogatja a létesítményt, ami
3,6 milliárd forintból jön létre
és a hatvaniaknak nem kerül
egy forintjukba sem. – Nagyon sok munka és kitartás
van amögött, hogy most itt
lehetünk. A város vezetése
és a Hatvani Kézilabda és
Szabadidő Sport Egyesület

hessen itt játszani – mondta a
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sport Egyesület elnöke.
– Több mint 18500 négyzetméteres területen zajlik
az építkezés, a csarnok alapterülete 2400 négyzetméter
lesz. A férőhelyek száma 1105
darab, ebből csaknem 100 darab mobil lelátón kap helyet.
Az épület háromszintes, raktárakkal, öltözőkkel, büfével,
orvosi szobával és irodákkal
ellátott – ezt már Eged Máté,
a kivitelezést végző Variabau
Kft ügyvezetője mondta.
Építenek parkolókat, kerékpártárolókat, buszmegállókat
és lesz négy darab elektromos
töltőállomás is. Elhangzott,
hogy a terület a Zagyva árterében van, így hordalékos,
feltöltött, ezért cölöpalapozást terveznek. Kitért rá: a
legnagyobb kihívás az, hogy
egy rekordméretű, 47 méter
hosszú betontartó szerkezetet
is beépítenek. Ez lesz a legnagyobb az országban.
Szűcs Péter

Hónap végéig érvényes a Hatvan kártya
Január végén lejár a Hatvan kártya érvényessége, így célszerű azt
31-ig megújítani. Ehhez pedig be
kell menni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájába. Az
érvényesítés díja 1500 forint.

J

anuárban szinte minden hétköznap
körülbelül
százan
mennek be a városháza ügyfélszolgálati irodájába. Ilyenkor kell
érvényesíteni a Hatvan Kártyát.
A folyamat csak pár percet vesz
igénybe, egy űrlapot kell kitölteni, majd a kártyára ráragasztják a
2019-es matricát és már kész is. A
díj, pedig a korábbi évhez képest
nem változott. Hatvaniak számára
1500 forint a díj, máshol élőknek
6000 forint, a hatvani munkahellyel
rendelkező nem hatvaniaknak pe-

dig 4000 forintot kell fizetni. Utóbbiaknak munkáltatói 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
kedvezményeket is igénybe vesznek. Már nem kell matricát tenni
az autóra, a rendszámot beviszik
a rendszerbe és a parkolásnál az
alapján ellenőrzik azt. A kártyát
érvényesíteni két helyszínen lehet:
a városháza ügyfélszolgálati irodáján, a Kossuth téren, valamint az
újhatvani ügyfélszolgálaton, a Bezerédi úton.
Szűcs Péter

A hatvani önkormányzat együttműködési megállapodást
kötött a Kínában található Xixiu ipari parkkal. Ennek célja,
hogy a települések kölcsönösen segítsék egymást a fejlődésben. A tervek szerint egy telefonokat gyártó cég Hatvanban
tervez gyárat építeni.

A

z utóbbi időben több
kínai delegáció érdeklődött
Hatvan
iránt és pozitív tapasztalatokra tettek szert. Ennek
eredménye, hogy a Xixiu
ipari park képviselői és a hatvani önkormányzat együttműködési
megállapodást
kötöttek. Horváth Richárd

polgármester elmondta, azt
szeretné elérni, hogy Hatvan
a kínai befektetések kapuja legyen és így tudják kölcsönösen segíteni egymást
a jövőben. – A múlt évben
hivatalos látogatáson voltam Kínában, ahol Hatvant
képviseltem egy befektetői
konferencián. Ott több ipari

park figyelmét is felkeltettük.
Ennek eredménye ez a megállapodás is. A befektetők azt
tervezik, hogy egy telefongyártó céget hoznak a városba. Célunk, hogy Hatvanban
és Kínában is legyen egy
iroda, hogy a vállalatok kölcsönösen megtalálják egymást – részletezte Horváth
Richárd. Shi Wenyong, az
ipari park vezetője kifejtette:
a céljuk, hogy a kínai vállalatok számára vonzóvá tegyék
Hatvant és bátorítsák a cégeket, hogy jöjjenek, és itt te-

lepedjenek le. – Azért esett a
választás Hatvanra, mert úgy
gondoljuk, hogy ez az ország
legjobban fejlődő városa. Ráadásul egy impozáns ipari
parkkal rendelkezik – részletezte Shi Wenyong igazgató.
Hozzátette: a polgármester
legutóbbi kínai látogatása során nagyon jó benyomást tett
az ott lakókra. Ezért továbbra
is szeretnék erősíteni Hatvan
és Kína kapcsolatát és ez az
együttműködés kiemelkedően
jó lehetőség erre.
Rimán Alexandra

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. január 30-án (szerdán) 10.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagytermében (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívja Hatvan
város lakosságát.
2019. január 27-én 16.00 óráig lehetőségük van
az állampolgároknak arra, hogy a közmeghallgatásra vonatkozóan önkormányzati ügyekben írásban
kérdést tegyenek fel, amelyet a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájához (postacím:
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; e-mail cím: jegyzo@hatvan.hu)
lehet eljuttatni.
A közmeghallgatáson részt venni szándékozóknak lehetőségük van továbbá arra, hogy 2019. január
29-én 16.00 óráig a Jegyzői Irodán írásban bejelentsék a közmeghallgatáson történő felszólalási szándékukat a fenti elérhetőségeken.
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Már a tízezredik korcsolyázó is pályára lépett

M

ár zajlanak a munkálatok
a volt cukorgyár mögötti
területen. A sportcsarnok
épül, a gépek folyamatosan dolgoznak, mivel a tervek szerint októberre
már állnia kell az épületnek, jövő év
elejére pedig belül is minden teljesen
elkészül. Sajtótájékoztató keretében
ismertették a részleteket. Horváth
Richárd polgármester arról beszélt:
ez a projekt tűzben, lángok közt született. Utalt arra, hogy hosszú évek
óta dolgoznak azon, hogy megvalósuljon a sportcsarnok, és most végre

elindult az építkezés. A városvezető
lobbi erejének eredményeként a kormány is támogatja a létesítményt,
ami 3,6 milliárd forintból jön létre és
a hatvaniaknak nem kerül egy forintjukba sem. – Nagyon sok munka és
kitartás van amögött, hogy most itt
lehetünk. A város vezetése és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sport
Egyesület összefogásának, közös
munkájának eredménye ez a projekt.
A sportcsarnok egy szép és impozáns
épület lesz, ami a város egy jelképévé
válhat. Azon dolgozunk, hogy a hat-

vaniak minél előbb birtokba vehessék majd a csarnokukat – fogalmazott Horváth Richárd. Hozzátette:
nem csak sportesemények, hanem
egyéb rendezvények lebonyolítására
is alkalmas lesz az épület.
Antalóczy Péter ezzel kapcsolatban elmondta: a tervezésnél éppen
ezt tartották szem előtt, hogy a kézilabda mellett, egyéb sportnak is
otthon és helyszínt tudjon nyújtani
a csarnok. – Nem az egy funkció
volt a cél, hanem hogy olyan csarnok épüljön, amit át lehet alakítani

más rendezvényekre is. Így például
a 10 méteres belmagasság azért van,
hogy nemzetközi röplabda mérkőzéseket is lehessen itt játszani
– mondta a Hatvani Kézilabda és
Szabadidő Sport Egyesület elnöke.
– Több mint 18500 négyzetméteres területen zajlik az építkezés,
a csarnok alapterülete 2400 négyzetméter lesz. A férőhelyek száma
1105 darab, ebből csaknem 100
darab mobil lelátón kap helyet. Az
épület háromszintes, raktárakkal,
öltözőkkel, büfével, orvosi szobával

és irodákkal ellátott – ezt már Eged
Máté, a kivitelezést végző Variabau
Kft ügyvezetője mondta. Építenek
parkolókat, kerékpártárolókat, buszmegállókat és lesz négy darab elektromos töltőállomás is. Elhangzott,
hogy a terület a Zagyva árterében
van, így hordalékos, feltöltött, ezért
cölöpalapozást terveznek. Kitért rá:
a legnagyobb kihívás az, hogy egy
rekordméretű, 47 méter hosszú betontartó szerkezetet is beépítenek.
Ez lesz a legnagyobb az országban.
Szűcs Péter

Nincs más íz,
csak a siker íze
Ez a mondat jár a fejében minden alkalommal Hadler Dávidnak, amikor a versenydiétája részeként a szokásos szénhidrátmentes, kevésé változatos étrendjét tartja. Magyarország
egyik legszuperebb testéért azonban meg kell dolgozni, heti
öt edzés és közel ugyanennyi kardió mellett, még pózedző is
segíti a tökéletes formát.

M

Isteni sugallat, Corvin és a fotók
D
ecemberben az Ady
Endre Könyvtárban
Koza József mutatta be saját könyvét, melynek
címe: Szembe jött velem az
Isten. A prépost infarktusa
miatt sok időt töltött kórházban, az intenzíven feküdt,

amikor jött a sugallat, hogy
le kellene írnia a vele történteket. Kifejtette, hogy már a
gyógyintézményben elkezdte
tervezni a könyvet, viszont
akadtak nehézségek. Például
az ágyon fekve problémát jelentett, hogy a laptopot hasz-

nálja az íráshoz, ezért papírlapokra kezdett jegyzetelni.
A klinikáról hazatérve éjjelnappal azon dolgozott, hogy a
nehezen olvasható irományát
begépelje a számítógépbe. –
Abbahagytam egy napra az
írást, úgy döntöttem, hogy

Shakespeare a Corvin közben

A

hatvani könyvtárban Kovács István
történész, író, költő tartott könyvbemutatót. A szerzővel prof. Jerzy
Snopek Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete beszélgetett. A Shakespeare a Corvin közben című kötetéről Kovács
kifejtette, az elmúlt 12 évben írt költeményeit

öleli fel. – Meghatározó része volt az életemnek az 1956-os forradalom. A versek tartalma
nagyrészt korai élményekről szól, amikor beleütköztem a történelembe. A gyermekkori gondolatok állandóan bennem lüktetnek. Azokról
az impulzusokról írtam, amelyek engem felnőtté tettek – részletezte Kovács István.
R. A.

inkább nem csinálom, nem
kell ez nekem. Aztán jött egy
sugallat éjszaka, hogy mégsem
hagyhatom abba. Ez isteni
sugallat volt. Kicsit megszenvedtem vele, de örülök, hogy
elkészült, mert megérte –
részletezte Koza József.

A könyv összefoglalja az
atya életének egy részét, és a
szeretet fontosságáról is sokat
lehet olvasni benne. A mű a fiatalokat is megszólítja, mert az
üzeni, hogy az élet szép és törekednünk kell a boldogságra. Az
eseményen Horváth Richárd

polgármester kifejtette, hogy
nagyon aggódtak az atyáért és
jó érzés gyógyultnak, boldognak látni őt. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy nagyon sokan várták a könyvét, mert az
első ezer példányt egyetlen nap
alatt elvitték.
R. A.

Fotografikák a galériában

É

letképek, csendéletek,
utcarészletek, épületfotók. Kovács Ferenc
fekete-fehér és színes felvételeiből nyílt kiállítás a Hatvani
Galériában.
A jó fotó az, amelyik közeli szemlélődésre készteti a
tárlatlátogatót, amelyik maradandó élményt tud nyújtani és
Kovács Ferenc felvételei ilyenek – mondta megnyitójában
Szinyei András, Hatvan város
alpolgármestere.
Kiemelte,
hogy szereti a fotós tárlatokat,
hiszen a képek az élet megannyi érdekes oldalát tárják
elénk. Azokat is, amelyekkel
szinte naponta találkozunk,
ám a szépségük, az érdekességük az ilyen felvételek révén
tárulkozik ki előttünk.
Tompa Z. Mihály galériavezető többek között kiemelte,
hogy a Hatvani Fotografikus
Műhely tagjaként is elismert
Kovács Ferenc erősségei közé
tartoznak a fekete-fehér felvé-

FOTÓ: PODONYI JÁNOS

telek. Komolyabb feladat ezek
készítése, hiszen ilyenkor a
színek nem segítenek, viszont
a felvételek kompozíciója, tematikája erősebben érvényesül.
Az alkotó az 1970-es években
kezdett komolyabban fényképezéssel foglalkozni, rendszeres résztvevője volt a különböző fotós alkotótáboroknak.
Akkor szerette meg egy életre
a fotózást. A színes felvételek
területére csak az ezredforduló

tájékán kalandozott el. Hatvan,
a városi emberek, események,
az épületek mind kedvenc tematikái közé tartoznak. Ezek
a felvételek alkotják mostani
tárlata jelentős részét. A megnyitón nagy sikerrel lépett fel
versekkel Szabó Istvánné, valamint a Liszt Ferenc Nyugdíjas
Klub Énekkara, melynek tagjai
a hatvani iparosok egykori látványos öltözékét viselték.

Z. M.
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ár egészen kisgyermekkora óta
sportol,
eleinte
még sokkal inkább a csapatsportokban, labdajátékokban
lelte örömét Hadler Dávid.
Így például az FC Hatvan
ificsapatát is erősítette. Állítása szerint vékony testalkatú volt, a tornasor végén
húzódott meg, éppen ezért
is döntött úgy tizennyolc
éves korában, hogy rágyúr a
strandfazonra. Elkezdett konditerembe járni, egyre jobban
tetszett neki, amit a tükörben
látott, és szépen, lassan magával ragadta a testépítés világa.
Idővel már sokkal fókuszáltabban folytatta az edzéseit,
2014-ben pedig már első versenyén is elindult.
A most 24 éves sportoló jelenleg raktárvezetőként
dolgozik egy pesti cégnél, de
a tervei sokkal messzebbre viszik. – A jövőben szeretnék
személyi edzőként helyt állni,
ezért edzői tanfolyamot fogok
végezni, szeretnék segíteni az
embereknek az álomalak elérésében, az eredményeim
pedig remélem majd beszélnek helyettem, és sokan jönnek majd hozzám – tekintett
a jövőbe. Minden bizonnyal
jogosan bízik ebben, hiszen
csak tavaly négy versenyen
indult el, és mindegyikről
arannyal a nyakában tért
haza. Ebben nagy segítségére
volt a Kiss Virág-Lekli Team
Sportegyesület, akikkel az elmúlt évtől dolgozik együtt. –
Volt egy felhívás, hogy embereket keresnek a csapatukba.
Nekem nagyon megtetszett
a lehetőség, elmentem hozzájuk, edzettünk együtt, és a
végén azt kérték, dolgozzunk
együtt – mesélte. Itt a sima
edzéseken kívül, még pózedző
is tanítja, hiszen nem mindegy, hogy a színpadon állva
miként feszíti meg a testét, a
légzéstechnika és a koncentráltság számít a legtöbbet, ezt
pedig profi segítséggel a legjobb elsajátítani. A színpadra
pedig nem lehet akárhogyan
felmenni, rengeteg barnítóval
kezelik a sportolók a bőrüket,
Dávid azt is elárulta, hogy ezelőtt le kell radírozni az egész
bőrt, hogy utána tökéletesen
megtapadhasson a barnító.
Magára az eljárásra pedig
azért van szükség, mert erős

fényekkel világítják meg őket
a versenyek során, a barnítás
hatására pedig sokkal tónusosabbnak látszanak, kirajzolódnak az izmaik.
Hadler Dávid magától is
számos alkalommal edz, hetente ötször jár le a hatvani Kóter Gymbe. – Nagyon
szeretek ide járni, minden
edzésemhez tökéletesen biztosítottak az eszközök. Mindemellett mivel rengeteg időt
töltök a teremben, az sem
mellékes, hogy remek a hangulat, itt vannak a barátaim,
mindig segítünk egymásnak
az edzéseknél. Sokszor megesik, hogy odajön hozzám
valaki olyan, aki még csak
ismerkedik a súlyzós edzések
világával, ilyenkor mindig
igyekszem a legjobb tanácsokat adni. Ezek közül talán a
legfontosabb az elszántság.
Ha valamit nagyon szeretne
az ember, tennie kell érte, és
idővel nagyon látványos eredményeket érhet el – fejtette
ki Dávid, aki hat éve minden
héten ötször emeli a súlyokat,
akkor is, ha nem készül versenyre. Számára már ez egy
életforma, el sem tudná másként képzelni az életét.
Állítása szerint versenyidőszakban az edzései megduplázódnak, hiszen plusz
kardiót is kell végeznie,
emellett ilyenkor gyakran jár
Pestre, Kiss Virágékhoz edzeni. Mindezt természetesen
munka után. Így sokszor csak
este esik haza, és nem is tudja
rögtön a pihenést választani,
hiszen az igazán izmos alak
elérésének az edzések csak
egy bizonyos részét teszik ki.
Hasonlóan fontos, hanem
fontosabb az étkezés. A fiatal
sportoló minden este előre
elkészíti magának a másnapi
ételét, amely szigorúan szénhidrátmentes, és meghatározott elemekből épül fel. – Van,
hogy már nagyon unom, amit
eszem. De meg van határozva szigorúan, hogy marhát, pulykát, csirkét és halat
ehetek, ezeket sem mindegy,
hogy melyik napszakban.
A marha konkrétan mindig
egy felüdülés a napjaimban.
Ilyenkor sokkal feszültebb
is vagyok, de mindig azzal a
mottóval fogyasztom el az
ételeket, hogy nincs más íz,
csak a siker íze. Nem szoktam
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több nappal előre megfőzni,
biztosan kényelmesebb lenne,
de arra már nem lennék képes, hogy a monoton ételeket
még több napos állapotukban is fogyasszam – mondta.
Tavaly mintegy öt hónapig
tartott a versenydiétája, rengeteg lemondással és nagyon
kevés szabadidővel, ám szerencsésnek mondja magát,
hiszen barátnője mindenben
támogatta. – Azért is érti meg
könnyen, hogy mivel jár egy
ilyen időszak, mert ő is tisztában van a sportolók életvitelével, ő maga versenyszerűen
aerobikozik – árulta el.
Az idei négy versenyére nagyon sokat készült, de
mint mondta, álmában sem
gondolta volna, hogy mindegyiken első helyen végez.

Először a FitParádén, majd a
Bodysport Kupán állhatott a
dobogó első helyére, alig kis
idő múlva pedig már a WBPF
magyar bajnokság aranyérmét
hozta el. Ám mindközül leginkább a Superbody verseny
miatt izgult, ahol – akárcsak
a többi megmérettetésen – a
Men's Physique kategóriában
indult, itt a cél az volt, hogy
bekerüljön a top háromba.
Amikor kimondták a nevét
eredményhirdetéskor, rengeteg érzés kavargott benne. –

Egyszerűen leírhatatlan volt.
Boldog voltam, el sem tudtam hinni, hogy nyertem. És
mindemellett hirtelen minden
a helyére került. A sok áldozat,
a vége-hossza nincs edzések,
mind-mind megérték, hiszen
elértem a célomat, mind egy
irányba vittek engem – mutatott rá. Véleménye szerint
az élete munkája van az eredményeiben, hiszen már óvodás
kora óta sportol, és mindig is
koncentráltan járta a siker felé
vezető utat, éppen ezért, ha

Fontosabb eredményei:
2018 – FitParádé (men's physique kategória) – 1. hely
2018 – Bodysport Kupa (men's physique kategória) – 1. hely
2018 – WBPF magyar bajnokság (men's physique kategória) – 1. hely
2018 – Superbody (men's physique kategória) – 1. hely

ránéz bármelyik kupájára vagy
aranyérmére, látja bennük a
tömérdek belevetett munkát.
Az edzői munka csak egy
cél a sok közül, a távlati tervei
között szerepel, hogy megszerzi a profi kártyát, és immár
nemcsak amatőr versenyeken
indul el. Emellett szeretné, ha
szponzorokra találna, hiszen
a külföldi versenyek komoly
költséggel járnak. Dávid nem
sokat pihen, ebben az évben is
megméretteti magát magyarországi versenyeken, az Európa-bajnokságon is szeretne
elindulni. De nem áll meg az
országhatárnál, egészen Barcelonáig vezet az útja, ahol
idén, az ott megrendezendő
Arnold Classicon méri össze
alakját a többi sportolóval.
Csordás Judit
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Kláben György
meghódította
a Himaláját
A hatvani Kláben György
egész életében aktívan sportolt, amikor csak tehette
szabadidejében valamilyen
mozgásos tevékenységnek
hódolt. A 68 éves férfi sosem
rettent vissza az extrém kihívásoktól sem, tavaly ősszel
felmászott a Himalájára is.
A sportember 16 nap alatt
5400 méterig jutott, az út
során pedig feledhetetlen élményekkel gazdagodott.

K

ijutni a Himalájához
és felmászni 5400
métert rajta, nem kis
teljesítmény. Kláben György
azonban tavaly ősszel épp ezt
tette, 68 éves korában meghódította a világ legmagasabb
hegyét is. A világjáró férfi a
csapattársaival az alaptáborig
jutott, mivel a magashegyi
hegymászáshoz
szükséges
eszközök a Bombay-i reptéren elakadtak. A teljesítmény
ennek ellenére így is óriási.
Kláben György egész életében imádta a sportot, mindig
kereste az extrém helyzeteket
is. Volt, amikor cápák között
búvárkodott, ejtőernyős ugrásban vett részt, de járt már
a Tátrában és az Alpokban is

felkészülésképp. Szereti a téli
sportokat, a hatvani jégpályán
is rendszeresen jégkorongozik. Mindezek mellett mégis az egyik legmaradandóbb
élménye a nepáli út és a Himaláján tapasztalt gyönyörű
látvány volt.
Kláben György az Aktív
60 című magazinműsorunk
forgatásakor elmondta: a világ
legmagasabb hegyén elképesztő csönd és béke honol,
az ott látott természeti közeg
feledhetetlen élmény maradt
számára. – Amikor elértünk
egy-egy táborhoz, mindig
felmásztunk a legközelebbi
hegycsúcsra. A kilátás onnan leírhatatlanul szép volt.
Alattunk a felhők vonultak,
felettünk pedig a kristálytiszta égbolt volt. Ilyenkor az
ember különlegesen meghatódik, csodálatos élmény volt
ott lenni – mondta a hatvani
hegymászó.
Kláben György beszélt még
arról is, hogy a nepáli utazása során óriási szegénységet
tapasztalt. Az emberek a luxus teljes hiányában mégis
kedvesek és barátságosak
voltak. Külön érdekességként
említette, hogy a katman-

dui közlekedést is egy íratlan
szabályrendszer, és az egymás
felé tanúsított türelem és odafigyelés határozza meg.
A sportember még hetekkel az út után is hatása alatt
állt annak, amit Nepálban és
a Himaláján tapasztalt. Egyelőre még nem tudja, hogy
mi lesz a következő úti cél
az életében, de ahogyan az
elmúlt évtizedekben mindig,
így biztosan a jövőben is több
extrém helyzetet ki fog még
próbálni. A Kláben György
útjáról készített teljes összefoglalót bárki megtekintheti a
Hatvan Tv Youtube csatornáján, illetve a hatvanihirlap.hu
Facebook-oldalán.
Lukács Mónika

Falra vitték Az ember tragédiáját
Egy kettévágott kereszt, a Hubble
űrtávcső képei, valamint a bűnbeesés almájának képverses megjelenítése – ilyen elemei is vannak
annak a több emeleten végigvezetett műelemzésnek, amelyet a
Bajza József Gimnázium tizenegyedikes diákjai készítettek Madách Imre művéből.

E

gy különleges, több emeleten végigvezetett műelemzés keretében mutatták be
Az ember tragédiája című alkotást
a Bajza József Gimnázium 11.C
osztályos tanulói. Madách Imre
írása a Biblia teremtéstörténetét
dolgozta fel, amely során Lucifer
elkalauzolja Ádámot az emberiség
jövőjében, valós történelmi eseményeken, és három utópisztikus történeten át igyekszik próbára tenni
az első férfi lelkét.
A Bajza József Gimnázium tanulói mind a tizenöt színt megjelenítették a falakon, különleges
megoldásokkal. A terv az volt,
hogy könnyebben befogadhatóvá
tegyék a nehéz olvasmányt, ehhez
pedig bármilyen eszközt használhattak. A diákok pedig nem fu-
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karkodtak azokkal, kreatív formában illusztrálták a jeleneteket. Az
egyházszakadást egy kettévágott
kereszt, a londoni színben Ádámnak Lucifer által sugallt útját egy
kígyó szimbolizálja, a bűnbeesés
almája pedig képvers formájában
jelenik meg. Felkészítő tanáruk,

Kővári Éva elmondta, igyekeztek
kihasználni a tér adottságait is, így
a Bajza régi polgári épületének
két szintjén vezették végig a műelemzést. A földszintről indulva, a
lépcsőforduló szegleteit is bevonva
bontakozik ki a történet, Kepler
szobájában alvó Ádám álombe-

li álmának megértését az épület
üvegfolyosójának kialakítása is
segíti.
– Az ötletet, hogy ezt a kiállítást
létrehozzuk, egy felvidéki kirándulás adta a Rákóczi Szövetséggel,
amelynek során az alsósztregovai
Madách-kúriában járhattunk, és

láttunk hasonló bemutatót. Kiállításunk célja, hogy a magyar irodalom e világszínvonalú művét népszerűsítsük iskolánkban, és annak
ne csak írott formájával találkozzunk – mondta Kővári Éva, hozzátette: a műből idézeteket emeltek
ki, segítségül hívták híres művészek
illusztrációit, mint például Zichy
Mihály sorozatát, Madách-korabeli fotókat is, de állítása szerint a
diákok saját alkotásai tették igazán
egyedivé az egészet. – Elképesztően
kreatív megoldásokkal álltak elő a
gyerekek. Sokat tanultunk a képversekről, így több ilyen technikájú
megoldás is született, volt, aki maga
rajzolt meg egy jelenetet, de például az űrjelenetnél több Hubble űrtávcsővel készült képet is kinyomtattak a diákok, hogy összemossák
a mát Madách világával. Mindenki
hozzátette a saját ötleteit, így állt
össze a mű – részletezte a tanárnő.
Mintegy három hetet dolgozott
rajta az osztály, Kővári Éva szerint
ez a rendhagyó feldolgozása a műnek, segítette a tanítványait, hogy
jobban megértsék Madách Imre
írását.
Csordás Judit
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Életveszélyes
az újhatvani
tó jegére lépni
Az újhatvani tó a mínuszokban befagy, ám ilyenkor sem szabad annak
jegére rálépni, mert életveszélyes lehet.

A

pár éve mesterségesen létrehozott
újhatvani tó közkedvelt helyszín a városban, sokan találkoznak itt,
beszélgetnek, még télen is
népszerű. Ám ahogy nyáron
fürdeni nem lehet benne,
úgy télen sem szabad rámenni. Az erős mínuszokban ugyan befagy a víz, de
ekkor sem biztonságos. Sőt,
életveszélyes is, mivel a tó
– egyes részein – több méter mély is lehet – hívta fel
a figyelmet Kovács János, a
rendészeti osztály vezetője.
Táblákkal is jelzik, hogy tilos a jégre menni, ám vannak, akik ennek ellenére is
rálépnek a jégre. A közelben
térfigyelő kamerák is vannak, így az is előfordult már,
hogy a kamerák képein látták a közterület-felügyelők,
hogy gyermekek vannak a
jégen, a helyszínre siettek
és figyelmeztették őket a
veszélyre. Az időjárás miatt
jelenleg még veszélyesebb
a helyzet, mert olvad a jég.
Korcsolyázásra a Kossuth
téren felállított jégpályán
van lehetőség.
Sz.P.

A VÁROS, AHOL ÉLÜNK
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Jázmin, Hanna, Marcell, Bence
– a legnépszerűbb nevek
A 2018-as évben 14 Marcell
és 13 Bence nevű gyermek
szültetett a városban, így ez
a két leggyakoribb férfinév.
A női nevek közül pedig a
Hanna volt a legnépszerűbb,
ugyanis az elmúlt évben 16
lány kapta ezt a nevet.

N
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könyvvezető elmondta, hogy
2018-ban voltak olyan nevek,
amelyekből csak egyetlen egy
volt a városban. Ilyen például a Dzsamal, Daren, Levin és a Zerind férfinevek. A
női nevek közül is volt olyan,
amelyik annyira egyedi, hogy

nincs másik hatvani lakos, akit
így hívnának. Így ritka névnek
számít az Aporka, Csinszka,
Kendra és Seron is. – Hatvanban a leggyakoribb férfinevek a Marcell, Bence, Ádám
és a Krisztián. A régi magyar
nevek is ismét közkedveltek

lettek, hiszen az elmúlt évben
kilenc hatvani gyermeket neveztek el Istvánnak és szintén
kilencet Lászlónak. Női nevek
közül a leggyakoribb a Hanna,
ugyanis 16 lány kapta ezt a nevet, viszont a Zoé, Maja és a
Jázmin is nagyon elterjedt név

A
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Körülbelül két éve észlelték a Zagyva-folyó hatvani szakaszán, hogy hódok okoznak károkat a térség véderdő fáiban,
illetve a csapadékvíz-elvezető csatornában is. A védett állatokat a hatvani önkormányzat és a Bükki Nemzeti Park közösen
befogja és hamarosan áttelepíti őket az érintett szakaszról.

a városban – részletezte Vajas
Tünde anyakönyvvezető. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
némelyik keresztnév többet
árul el a szülőről, mint a gyerekről. Tükrözheti az ízlésüket,
sőt adott esetben még a példaképeiket is. Rimán Alexandra

fontos, hogy az állatok olyan
életterületre kerüljenek, ahol
további károkat nem okoznak.
A hódok Magyarországon védett állatok, ezért a hatvani
önkormányzat segítséget kért
az ügyben illetékes Bükki
Nemzeti Park Igazgatóságától a további károk megelőzése érdekében. A nemzeti
park az önkormányzat közreműködésével befogja a hódcsaládot, majd ezt követően
gondoskodnak a hódok helyes
áttelepítéséről – tájékoztatott
Dusik Milán környezetvédelmi ügyintéző.
Lukács Mónika
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279 éve ért véget a pestisjárvány
Hatvan fogadalmi napján, a
vértanú Boldog Meszlényi
Zoltán emlékére és Szent
Sebestyén tiszteletére tartottak misét. 1740-ben ezen
a napon ért véget a pusztító
pestisjárvány a városban.

karóhoz kötözték és összenyilazták, de a keresztény hit halál feletti diadalának élő példájaként felépült sebeiből. A
középkorban a pestist, Isten
nyilakkal küldött büntetéseként fogták fel, és mivel Szent
Sebestyén túlélte a kínzást,
tőle várták a megmenekülést.
Így lett ő a pestis szentje mondta Koza József prépost.
Hozzátette: a túlélők akkor
megfogadták, hogy Szent Sebestyén napját mindig imával
ünneplik, és örök hálával fordulnak majd Isten és a szent
felé, amiért megszabadította
őket a nyomorúságos betegségtől. A szertartást követően a hívők a Szent Sebestyén
szobornál elmondták a fogadalmi imát. Ezután Horváth
Richárd polgármester, valamint Lestyán Balázs és Szinyei András alpolgármesteretek megkoszorúzták Boldog
Meszlényi Zoltán emléktábláját.
Rimán Alexandra

S

evet adni nagy felelősség. Egyes elméletek szerint a nevünk
az egész életünkre hatással
van, a közmondás is úgy szól,
nomen est omen, tehát nevedben a sorsod. A magyar anyakönyvezhető utónevek száma
minden évben változik és gyarapodik néhány névvel.
A Hatvani Gesztenyéskert
Óvodában azt tapasztalják,
divatosak ugyan a különleges
hangzású nevek, de megfigyelhető, hogy legtöbben az évek
óta népszerűek közül választanak. – Fiúk közül Mátéból
van a legtöbb, de a Milánt és
a Zalánt is sokan választják. A
lányoknál pedig a Vivien és a
Dorottya is nagyon elterjedt –
részletezte Bereczkiné Valter
Anita intézményvezető.
Hozzátette:
érzékelhető,
hogy az apák szeretik vis�szahallani a saját nevüket, így
sok fiú az édesapja nevét viseli.
Vajas Tünde, hatvani anya-

is több értékes fát kidöntöttek, többek között egy védetté
nyilvánított fűzfa törzsét is
megrágták.
A hódok által épített hódvárak több esetben a hatvani
önkormányzat által üzemeltetett csapadékvíz-elvezető
csatorna bevezetését is elzárták, amely gátolja a város területén lehullott csapadékvíz
elvezetését. Emiatt különösen

MEGEMLÉKEZÉS–KAPCSOLATOK

zent Sebestyén napja a
város fogadalmi ünnepe, mivel Hatvanban
a pestisjárvány 10 hónap kemény pusztítás után január
20-án ért véget. A járvány
során a város lakossága megtizedelődött, így ezen a napon
minden évben a Szent Adalbert Templomban egy szentmise keretein belül adnak
hálát a város lakói a betegség
elmúlásáért. A szertartáson
Koza József atya arról beszélt:
Hatvan történek legsötétebb
időszaka volt ez, mivel 1739.
áprilistól egészen 1740. január 20-ig pusztított a pestis a
városban. - Szent Sebestyén
a hitéért vértanúságot szenvedett. A szabad ég alatt egy

Hódok jelentek meg a városban
Zagyva-folyó hatvani
szakaszán körülbelül két éve észlelték
először, hogy hódok jelentek
meg a térségben. Az állatok
nyomait először a Görbeéritó mellett található véderdő
fáin fedezték fel, ahol jelentős
károkat okoztak. A tavalyi évtől pedig már a Zagyva-folyó
felsőbb szakaszain, valamint
a Heréd-Bér patak mentén
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Maassluisba látogatott
a hatvani delegáció

FOTÓ: NAGY GERGŐ

Múlt év decemberében Maassluis-ba látogatott Hatvan város delegációja. A testvérvárosok képviselői megbeszéléseket
folytattak a két város jövőbeli együttműködésével kapcsolatban, s több pontban is
sikerült új irányvonalakat kijelölni.

M

últ év decemberében Hatvan
város delegációja hivatalos testvérvárosi látogatáson vett részt
a hollandiai Maassluisban. A delegációt
Lestyán Balázs alpolgármester vezette, valamint a látogatáson részt vett Mátyássi
Gábor, a Hatvan-Maassluis Testvérvárosi
Egyesület elnöke.
Edo Haan polgármester, valamint Dick
Lub, a Maassluis-Hatvan alapítvány elnöke
és kollégái fogadták a hatvaniakat. A felek
megbeszéléseket folytattak a két város jövőbeli együttműködésével kapcsolatban, több
pontban is sikerült új irányvonalakat kijelölni. – Jövőbemutató megállapodások szület-

tek a komolyzenei, múzeumi, könyvtári és
művészeti együttműködéssel kapcsolatban.
A találkozó során fontos szerepet kapott a
sport, felmerült a közösen szervezett ifjúsági futballtornák szervezése, illetve a hagyományosan jónak számító kosárlabda és sakk
egyesületek közötti kooperáció – mondta
Lestyán Balázs alpolgármester. A delegáció
tagjai ellátogattak Maassluis turisztikai irodájába is, ahol részletes tájékoztatót kaptak
a turisztikai iroda jövőbeni városmarketing
stratégiáiról. Wendy Hofman, a turisztikai
iroda vezetője elmondta, hogy próbálnak
minél több látványosságot és turisztikai
„attrakciót” kínálni a városba látogatók számára. Egyik kiemelkedő céljuk a két, illetve
három napos rövid városlátogatások népszerűsítése. A testvérvárosok megegyeztek
abban, hogy a partnerintézmények munkáját és egyeztetéseit figyelemmel követik és
kölcsönösen tájékoztatják egymást az újabb
fejleményekről.
Lukács Mónika
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Szabadulós játék is van
már a kastélyban
A Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum folyamatosan
fejlődik és lépést tart a világgal. Egy új interaktív játékkal
várják a látogatókat és új kiállítási darabokkal bővül az intézmény – erről beszélt a Hatvan TV-nek a múzeum igazgatója.

A

z elmúlt években számos karbantartási intézkedés volt a Széchenyi Zsigmond Vadászati
Múzeum épületében annak
érdekében, hogy a látogatók minél szebb környezetbe
érkezzenek meg. A tavalyi
évet például azzal kezdték,
hogy az eredeti parkettát, ami
még Grassalkovich korából
származik,
felcsiszoltatták
és restaurátorok segítségével
felújították. Év közben folyamatosak voltak a kiállításokat
és a múzeumpedagógiai kínálatukat is bővítették. Ujváry
Tamás, a múzeum igazgatója részletezte: az idei évben rengeteg új programmal
várják a látogatókat és egy
szabaduló játékkal is készülnek az érdeklődőknek. - Azt
gondoljuk egy múzeumnál
nem elegendő az, ha csak kihelyez tárgyakat és meg lehet
nézni őket, mert az unalmas
is lehet. Szerintünk szórakoztatva kell a tudást átadni

és erre kivalló mód egy ilyen
játék, ami olyan témákat dolgoz fel, amik kapcsolódnak

Hatvanhoz és a múzeumhoz.
A programot elsősorban családoknak és baráti társaságoknak ajánljuk - részletezte
Ujváry Tamás.
Hozzátette: természetesen
az intézmény a régi klasszikus
kiállításokkal és tárlatokkal is

A

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Hatvanban tartott fórumot
az árvízvédelem fejlesztéséről. A
majdnem kétmilliárd forintos európai uniós támogatású program kivitelezése várhatóan a jövő év őszén indul, és 2020-ban
fejeződik be. A projekt keretében tervezett
beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer
kialakítását és működését szolgálja, mely
megvéd az árvíz ellen. – Hatvan környékén
a magassághiányos szakaszokat megemeljük,

Édességet
kaptak az idősek
és a rászorulók

Szaloncukrot vittek több
idősek otthonába és a szociális intézménybe is.

A

Hatvani Városvédő
Egyesület szaloncukorral ajándékozott meg több hatvani
intézményt. Kondek Zsolt
egy nagy doboz édességgel
érkezett a Heves Megyei
Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény lakóihoz,
de a Szent Erzsébet Idősek Otthonáról és a Hajós
Alfréd úti Idősek Klubjáról
sem feledkezett meg. – Az
időseknek kifejezetten di-

Hatvan térségében is növekszik az árvízi biztonság
A Zagyván vannak olyan szakaszok, ahol
nem megfelelő biztonságú a töltés. Ezek
kiépítésének tervezési munkáit kezdik
meg.

várja a látogatókat és a jövőben szeretnének új tárgyakat
és új eszközöket is bemutatni.
Például egy 1971-es bontatlan csomagolású világkiállításra gyártott cigarettás dobozt és kaparós sorsjegyet is.
R. A.
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a kereszthiányos gátakat megerősítjük. Több
járulékos létesítményt vagy megszüntetünk,
vagy átépítünk. A tervezett fejlesztés része
a töltésszakasz felügyeletét ellátó gátőrtelep
felfújatása is – részletezte Szilágyi Attila, a
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
igazgatója. Elmondta azt is, hogy a lőrinci
és a herédi zsilipet is újjáépítik. Hozzátette:
az apci elrendelő vízmérce jelenleg nem rendelkezik a vízhozamméréshez elengedhetetlenül szükséges állandósított mederszelvénnyel, ezért kiépítenek egy vízhozammérő
műtárgyat is. A javításokkal és felújításokkal
a klímaváltozás eseményeire való felkészülés
a cél. A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósul meg.
R. A.

abetikus finomsággal készültem, hogy nehogy valami problémát okozzon a
későbbiek során a cukorszint megemelésével – részletezte Kondek Zsolt. Az
önkormányzati képviselő a
gyerekekre is gondolt, így
a lesznaisok, az Újhatvani
Római Katolikus Általános Iskola és a Szent István
Általános Iskola diákjai is
kaptak a nassolni valóból.
A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye sem maradt meglepetés nélkül, ők
is nagy örömmel fogadták a
sok csokoládét.
R. A.
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Ügyfélfogadási rend
a Polgármesteri Hivatalban
Ügyfélszolgálati iroda,
Hatvan, Kossuth tér 2.:
hétfő:
8.00 – 18.00
kedd:
7.30 – 16.00
szerda:
7.30 – 16.00
csütörtök: 7.30 – 16.00
péntek:
7.30 – 12.00
Hivatali általános ügyfélfogadási idő:
hétfőn:
7.30 – 16.00
szerdán: 7.30 – 16.00
péntek:
7.30 – 13.30
Hatvani Járási Hivatal
Kormányablak Osztály
Hétfő:
7:00-17:00
Kedd:
8:00 – 12:00
Szerda:
7:30-17:30
Csütörtök: 8:00- 18:00
Péntek:
8:00 – 16:00
Újhatvani Ügyfélszolgálati Iroda
Hatvan, Bezerédi út 1.:
hétfő:
8.00 – 12.00
kedd:
12.00 – 16.00
szerda:
8.00 – 12.00
csütörtök: 12.00 – 16.00
péntek:
8.00 – 12.00

Miserend
Belvárosi Szent Adalbert Templom:
Hétköznap: hétfőtől péntekig: 7 óra
Szombaton: 18 óra
Vasárnap: 7 óra, 9 óra,
11 óra és 18 óra
Újhatvani Római Katolikus Templom:
Hétfő, kedd, szerda: 7 óra
Péntek, szombat: 18 óra
Vasárnap: 9, 11 és 18 óra
Református templom:
Szombat: 16 óra
családi istentisztelet
Vasárnap: 10 óra
Evangélikus templom:
Vasárnap: 9 óra

Orvosi Ügyelet
Felnőtt háziorvosi ügyelet
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.
Országos Orvosi Ügyelet Kft.
06-70-370-3104
Munkanapokon: 17 órától másnap
reggel 8 óráig.
A hét utolsó munkanapján: 12
órától másnap reggel 8 óráig.
Munkaszüneti- és ünnepnapokon: reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig.
Gyermekorvosi ügyelet
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.
Országos Orvosi Ügyelet Kft.
06-70-370-3104
Munkanapokon: 17 órától másnap
reggel 8 óráig felnőtt háziorvosi
ügyeleti ellátás keretében.
A hét utolsó munkanapján:
12 órától másnap reggel 8 óráig a
felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás
keretében.
Munkaszüneti- és ünnepnapokon:
reggel 8 órától 18 óráig gyermekorvos részvételével.

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Születési idő
Kollár Zsombor Mihály 2018-12
Tábi Hanna
2018-12
Cserháti Gergő
2018-12
Kiss Annabella
2018-12
Keresztesi Félix
2018-12
Házasságkötés
2018-12
Nagy Róbert, Hatvan

Médiatámogatónk:

Szülők neve (apa, anya)
Kollár István, Kócsi Andrea
Tábi Norbert János, Kómár Annamária
Cserháti Csaba, Bertalan Andrea
Kiss Barnabás Márton, Pilsits Alexandra
Keresztesi Péter Richárd, Tóth Boglárka
Kórózs Zsuzsanna, Hatvan

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
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Munkatársak: Albert Péter, Lukács Mónika, Szűcs Péter,
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