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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Összefogás
és jótékonyság

Minden jegy elfogyott az idei városbálra, de a csaknem ezer
darabos tombolaszelvények minden darabját is sikerült eladni: most is összefogással segítettek a hatvaniak. Ezúttal
a gyermekorvosi rendelők komfortosabbá tételére gyűjtöt-

Három
kisbusszal
gazdagodott
az FC Hatvan

H

árom új kisbuszt vehetett át az FC Hatvan a városháza előtt. A beruházást részben az önkormányzat
támogatta, részben TAO forrásból valósult meg. A
kisbuszok az egyesület mindennapi életét könnyítik meg a
jövőben, hogy mind a gyermekeket, mind a bajnoki mérkőzések játékosait könnyebben szállítsák el a sporteseményekre,
edzésekre.
3. oldal

tek. A programon fellépetek a Szent István iskola diákja, a
Salsa Mojito táncosa, Szabó Krisztina és Pető Martin, Ungár
Anikó bűvészmutatványokkal készült, Wolf Kati és a Sunny
Dance Band pedig a zenét szolgáltatta.
2. oldal
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Ismét zöld óvoda lett a Napsugár

FOTÓ: ALBERT PÉTER

M

ár második alkalommal kapta
meg a zöld óvoda
kitüntetést a hatvani napsugár óvoda. A környezettudatosságra nevelés, valamint
a természet szeretete és annak megbecsülése kiemelten
hangsúlyos szerepet kap az
intézményben.
Már az óvoda bejáratánál
is két plakett jelzi: az intézményben kiemelten figyelnek a természetre, mivel már
kétszer is megkapták a város
legvirágosabb intézménye kitüntetést. Ám ennyinél nem
állnak meg az óvodában:
2015-ben megkapták a Zöld
Óvoda címet, 2017-ben pedig országosan is elismerték
kitartó munkájukat. Most pedig a díjak sora tovább folytatódik, mivel három év után
ismét odaítélték nekik a Zöld
Óvoda címet. Simon Attiláné
azt mondta: mindez tudatos óvodapedagógiai munka
eredménye, hiszen rengeteg
kritériumnak kell megfelelni
ahhoz, hogy megkaphassák

A gyermekorvosi rendelők
modernizálására gyűjtöttek
J

égbirodalommá varázsolták a Nagy Endre Rendezvénytermet
február
kilencedikén a városbálra. A
fehér és a kék színek domináltak, mindezek hangulatát
pedig kristályokkal díszítették. Ebbe a világba érkeztek
meg a vendégek, hogy ismét
egy jótékony célért bálozzanak. Hiszen a városbál mindig
egy jó ügyről szól. Első évben
a Fogyatékkal Élők Nappali
Intézményét, aztán a hatvani
mentőszolgálatot, tavaly pedig a Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Szolgálat Védőnői Szolgálatát segítették.
Most a gyermekorvosi rendelők váróinak klimatizálását,
komfortosabbá tételét tűzték
ki célul. – A hatvaniak, mint
korábban már nagyon sokszor,
most is megmutatták: ha egy

jó ügyért összefognak, akkor
nincs lehetetlen. Megmozdul
a város és segít, ha szükség
van rá – fogalmazott Horváth
Richárd polgármester.
A báli nyitótánc ezúttal
palotás volt, amit a Hatvani
Szent István Általános Iskola diákjai mutattak be. Szabó Krisztina és Pető Martin
operettslágerekkel, a Salsa
Mojito pedig táncával szórakoztatta a közönséget. Ungár
Anikó a hagyományos bűvészetet hozta el a városába:
előadásában klasszikus eszközökhöz nyúlt, és többeket is
bevont a mutatványba. – Egy
bizonyos érzés alapján választom ki azokat, akiket ilyenkor
magamhoz hívok. Ránézek
valakire és tudom, érzem,
hogy vele jó lesz együtt dolgozni – avatott be a kiválasz-

ezt az elismerést. – Környezettudatosságra neveljük a
gyermekeket, napelemekkel
energiát spórolunk és nagy
hangsúlyt kap az egészséges
életmód is. Ennek keretében
sóhomokozó és sóbarlang is
van az óvodában, tisztított
vizet isznak a kicsik és rendszeresen használnak kézfertőtlenítőt is – részletezte az
intézményvezető. Kitért rá:
megtartják a zöld ünnepeket
is, mint a víz-, az állatok és
a Föld világnapját, és hagyományőrzéssel is foglalkoznak.
A régi, népi gyökereket, szokásokat felidézik és átörökítik
a jelenlegi generációnak.
Ahogy Simon Attiláné
hangsúlyozta: mindebben pedig a város és a szülők kiemelten támogatják az intézményt,
nélkülük ezt az elismerést
nem kaphatták volna meg. A
Napsugár Óvoda célja, hogy
2021-ben ismét pályázzon a
címre, és azt követően elnyerhessék az Örökös Zöld Óvoda címet is.
Sz. P.
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új busz
A hatvani gazdaság Három
az FC Hatvannak
húzza a megyét
A
A megyei top tízes lista csaknem felét hatvani cégek töltik meg, a Bosch az abszolút
listavezető. A hatvani ipar
jóval a megyei átlag felett
teljesített. Horváth Richárd
polgármester kiemelte: a
városvezetés befektetőbarát
politikájának köszönhetően
az elmúlt négy évben másfélszeresére nőtt a település
iparűzési adóbevétele.

A

gazdasági társaságok
2017. évi adóbevallásai alapján készített
megyei TOP 50-es listán a
három vizsgált mutatóból
háromban is hatvani cég a listavezető. Az elmúlt év végén
jelent meg a Heves Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adóigazgatósága és a Heves Megyei
Hírlap közös gondozásban
a megye gazdasági helyzetét
értékelő kiadvány. Eszerint a
hatvani ipar húzza a megye
gazdasági teljesítményét.

Hatvan a megyei
átlag fölött
A TOP 50 lista abszolút első
helyezettje a Robert Bosch
Elektronika Kft. A legjobb
tízben rendre ott van több
hatvani cég is. A legeredményesebbek között említik a
Johnson Electric Kft-t, Horváth Rudolf Intertransport
Kft-t és az LKH Leoni
Kft-t is. Az ötvenes listán
szerepel még a Novocoop
műanyagfeldolgozó, a Mader
Logisztikai Kft. és a Centervill
Kft. is.

A megtermelt hozzáadott
érték a legnagyobb mértékben
(16,8 százalékkal) a hatvani
járásban bővült, de a topcégek
nettó árbevételi is Hatvanban
alakultak a legjobban, az export tekintetében pedig magasan vezetnek.
Az iparűzési adóbevétel
növekedése Gyöngyöshöz és
Egerhez képest is Hatvanban
a legjelentősebb, az összege
jóval meghaladja a gyöngyösit
és alig marad el az egritől. Az
egy főre jutó adóösszeg pedig
Hatvanban a legtöbb, duplája,
mint Gyöngyösön és Egerben.

A cégek sikerei
előreviszik a várost
Hatvan fejlődik és ezek az
adatok, eredmények az mutatják, hogy jó úton járunk,
a jövőt szolgáló döntéseket
hozunk. Számomra és a vá-

rost irányító többség számára
is fontos volt, hogy Hatvanban egy olyan kiszámítható,
befektetőbarát
vállalkozási
környezetet hoztunk létre,
melynek az eredményeit mindenki érzi – mondta el lapunknak Horváth Richárd.
A polgármester hozzátette:
ez a környezet a hatvaniaknak
legelőször munkahelyet jelent
és anyagi biztonságot, biztos
megélhetést. Az önkormányzat számára pedig bevételi
forrást, hiszen az iparűzési
adó intenzíven növekszik.
Másrészről viszont az önkormányzat sikeres gazdálkodását nem csak helyi adókban
mérik, hanem abban is, hogy
mit tud biztosítani a Hatvan
polgárainak.
-Városvezetőként ezért nagyon fontos, hogy a hatvaniak
is érezzék ennek a befektetőbarát politikának az eredmé-

nyét. A 2019-es büdzsét eszerint terveztük. A hónap végén
fogadjuk el a város költségvetését, amely a hatvani családok, a fiatalok és a nyugdíjasok érdekeit is kiemelten
szolgálja majd, a tervezést a
lakosok véleménye, a Hatvani
Konzultáció eredményei határozták meg – hangsúlyozta
a polgármester.
- Kiváló kapcsolatot tartunk fenn a városunkban
működő gazdasági társaságok
vezetőivel és több területen
is együttműködünk velük,
ennek és Hatvan előremutató
gazdaságpolitikájának
köszönhetően ez a kedvező
környezet a jövőben is biztosított lesz. Köszönöm a helyi
vállalatoknak, hogy ilyen lendülettel és eredménnyel dolgoznak. A sikereik előreviszik
a várost! – fogalmazott Horváth Richárd.

városháza elé gyűltek össze az FC
Hatvan
sportolói,
hogy átvegyék az új buszaikat. A programon Horváth
Richárd polgármester elmondta: a városvezetés nagy
felelősséget érez azért, hogy
a Hatvanban felnövő generáció megfelelő körülmények
között tudjon sportolni, a lehetőségeik szélesek és színesek legyenek a sportéletben.
– Ez a beruházás részben önkormányzati, részben pedig
TAO támogatásból valósult
meg. Az idei költségvetésből
78 millió Forint önerőt biztosít a város a további fejlesztésekhez, így a tervek szerint
megújul az FC Hatvan pálya melletti lelátó is. Fontos
hangsúlyozni, hogy mindez
a fejlesztés a város vagyonát
gyarapítja, továbbá arról a
több mint 400 gyerekről szól,
akik az FC Hatvannál sportolnak és hasznosan töltik el
a szabadidejüket – mondta a
városvezető.
Ofella Zoltán, az FC Hatvan elnöke is nagy előrelépésnek tartja a három kisbusz
megvásárlását, mint fogalmazott, az egyesület mindennapjait könnyítik majd
meg ezek a gépjárművek. –
Voltak olyan gyerekek, akik
alkalmanként nem tudtak
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eljönni edzésekre, ha épp a
szülő nem tudta elhozni őket
a pályához. Ezen a jövőben
könnyen tudunk majd segíteni, azt szeretnénk, ha senki
nem maradna ki a sportolás
lehetőségéből ilyen okok miatt. Könnyebb lesz a sportolókat a bajnoki mérkőzésekre
is elvinni, illetve az ovi foci
tagjainak is kényelmesebb,
egyszerűbb útja lesz hozzánk
– részletezte Ofella Zoltán.
Vojtekovszki Csaba, az
MLSZ Heves megyei igazgatója is részt vett az eseményen, aki az FC Hatvan
egyesület szakmai teljesítményét értékelte pozitívan. –
Példaértékű mindaz a munka, amelyet az FC Hatvan
vezetői, edzői tesznek a klubért. Fejlődik az infrastruktúra, minden korcsoportban
erős közösségépítés zajlik, a
szakmai vezetés is komolyan
veszi a feladatait. Mindez remélhetőleg egyre több sikert
és eredményt hoz el a klubnak – közölte az MLSZ Heves megyei igazgatója.
A programon az autók kulcsát Horváth Richárd polgármester, Vojtekovszki Csaba, valamint Nagy Norbert és
Nagy Zsolt, a Centervill Kft.
ügyvezetői adták át az FC
Hatvan képviselőinek.
Lukács Mónika

FOTÓ: SZABÓ BÉLA
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Új logó és új magazinok a Hatvan TV-nél
FOTÓK: ALBERT PÉTER

tás rejtelmeibe Ungár Anikó,
aki évtizedes múlttal a háta
mögött még mindig izgatot-

tan, izgalommal telve áll a közönség elé.
Wolf Kati pedig nem csak

az utóbbi évek slágereit, hanem a Vuk betétdalát is elénekelte. A Sunny Dance Band

pedig hajnalig játszott, hogy a
jótékony hatvaniak pirkadatig
táncolhassanak.
Sz. P.

Februártól új műsorstruktúrával
és új magazinokkal jelentkezik a
Hatvan TV. Az Aktív Hatvant az
Élesztő! váltotta, ezzel párhuzamosan elindult a Hatvanikum
című műsorunk, de állatvédő magazinnal is rendszeresen jelentkezünk.

A

Hatvan TV már új logóval
van jelen a képernyőn. Ám
nem csak ezt a változást
hozta a február, a műsorstruktúra is
módosult. A Híradóink továbbra is
minden hétköznap 19 órakor kezdődnek, utána pedig a magazinjaink következnek: hétfőn és csütörtökön a Paletta, kedden a Riporter
és az Állatvilág, szerda maradt a
Kommentáré, péntekre pedig két új
műsort szúrtunk be.
Nézőink már megszokhatták,
hogy az Aktív Hatvanban az életmód van előtérben, most ezt még
inkább kibővítettük és ezentúl
Élesztő! néven, kéthetente jelent-

kezik új magazinunk. Lukács Mónika és Barna Boglárka felváltva
vezetik a műsort és mindig aktuális
témákat bontanak ki. – Az Élesztő továbbra is hozza a naprakész,
érdekes témákat. Szó lesz grafológiáról, az online kapcsolattartásról

és a méregtelenítésről is. Személyes
célom, hogy olyan műsorokat készítsünk, amik érték-, és időtállóak,
többször is megnézhetőek – szögezte le Lukács Mónika szerkesztő,
műsorvezető.
Hatvanikum címmel egy teljesen

új magazint indítottunk. Csordás
Judit, a Hatvan TV felelős szerkesztője, műsorvezetője elmondta:
olyan intézményeket, vállalkozásokat, személyeket mutatunk be,
akik hozzátartoznak Hatvan életéhez, alakítják mindennapjainkat.

Ellátogatunk a Hatvany Serfőzdébe, megismerhetjük a több évtizedek óta működő Salamon óra
és ékszerüzletet, és megtudhatjuk
miként készülnek Maldrik Gábor
tűzzománcai.
Szűcs Péter
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MÁV: A Budapest–Hatvan
vonalon nagyobb problémák
nélkül zajlik a vonatpótlás
A

Budapest–Hatvan
vonalon zajló felújítás miatt eddig nem
volt jelentős fennakadás. Az
utasok megszokták a változást, türelemmel viselik az
átszállás miatti esetleges kényelmetlenséget. A jegyváltások száma nem csökkent, ami
azt bizonyítja, hogy az utasok
a vonatpótlós közlekedés ellenére is a vasutat választják – adta hírül a MÁV. Az
InterCity-k helyett a Keleti
pályaudvar és Hatvan között
pótlóbuszok járnak, a többi
vonat helyett – eltérő szakaszokon – ugyancsak buszokkal kell utazni. Az IC-pótlók
jellemzően tartják a menetrendet; olykor előfordult,
hogy a reggeli vagy délutáni
csúcsidőben az M3-as be-,
illetve kivezető szakaszán

FOTÓ: ALBERT PÉTER

Húszéves
a honismereti kör

Negyven televíziót
adományozott
a jászfényszarui gyár
A Samsung Electronics Magyar Zrt.
évek óta rendszeresen támogatja a
Hatvan és térségében tevékenykedő
partnereit. A gyár nemrégiben több
korszerű készüléket adományozott
a partnereinek, ezzel is meghálálva a
közös munkákat az intézményeknek.

Ü

nnepélyes keretek között televíziókat
adományozott
a Samsung a környékbeli intézményeknek, melyeket a gyár
jászfényszarui telephelyén vehettek át
az intézményvezetők. Ebben az évben
is pályázhattak hatvani létesítmények,
így az Albert Schweitzer Kórház és a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat hat-

vani csoportja is gazdagodhatott technikai berendezésekkel. Károly Péter kifejtette, hogy a gyár vezetősége évente
két alkalommal dönt arról, hogy mely
partner intézményeknek fejlődését segítse. - Most negyven készüléket osztottunk ki különböző szervezeteknek
és intézményeknek. Nagyon fontosnak
tartjuk, hogy honoráljuk a dolgozóinkat és a környéken élő partnereinket,
azért amit egész évben értünk tesznek.
Ezáltal is szeretnénk vissza adni egy bizonyos részét, annak a sok jónak, amit
kollégáinktól kapunk – részletezte Károly Péter, a Samsung termelésvezetője.
Abonyi Tünde elmondta, hogy Magyar Máltai Szeretetszolgálat hatvani

feltorlódott kocsisor miatt
10-15 perccel hosszabb menetidővel jártak az IC-t pótló
buszok.
A Keleti pályaudvar és Pécel közötti, illetve az Aszód–
Hatvan viszonylatban közlekedő vonatok a vágányzári
menetrend szerint, a reggeli
csúcsidőszakban
néhány
perccel hosszabb menetidővel tették meg az utat a
pótlóbuszos átszállások miatt. A hatvani csomópont
most átszállási helyként működik, ezért a hatvani állomáson a MÁV-START erősítette az utastájékoztatást.
Ezen a vonalon, a különféle viszonylatokban naponta 8-10 ezren utaznak,
a vágányzárral kapcsolatban
az ügyfélszolgálathoz 37
megkeresés érkezett – ezek
alapján további finomhangolásokat végeztek a vasúti
és pótlóbuszos közlekedésen,
valamint az utastájékoztatás
esetében. A jegyváltásoknál
nincs visszaesés, ami azt bizonyítja, hogy a pótlóbuszos
közlekedés ellenére is a vasutat választják az utasok a
Budapest–Hatvan–Miskolc–
Sátoraljaújhely, illetve Eger
viszonylatban, valamint a
budapesti elővárosi vonalszakaszon.

csoportja évek óta jó kapcsolatot ápol
a céggel és mindig segítik egymást. Több, mint tíz éve tart ez az együtt
működés, kisebb adományokat is szoktunk kapni. Például törölközőket és
élelmiszer utalványt. Nagyon örülünk
az új televíziónak és már meg is van
a helye. Az intézmény nappalijának
falára fogjuk felhelyezni, ugyanis itt
töltik a legtöbb időt az emberek –részletezte Abonyi Tünde, a Hajléktalanok
Nappali Melegedőjének vezetője. A
Samsung a jövőben is tervezi, hogy aktívan részt vesz a hatvani közintézmények életében. A tárgyi támogatások
mellett, önkéntes munkával is segíti a
partnereit.
Rimán Alexandra
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Év elején ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a
honismereti kör. A főként
nyugdíjasokból álló klubot a
történelem és a néprajz szeretete köti össze.

M

ég 1999 januárjában Németi Gábor indította el a
Nyugdíjasok Hatvani Helyismereti körét, amit később,
a vezetőjük javaslatára kibővítettek. Először csak hatvani
értékekkel, hatvani történelmi eseményekkel, néprajzzal
foglalkoztak, aztán nyitottak
országos szintre – tájékoztatott Csernok János elnök, aki

már csaknem 9 éve vezeti a
kört. Programjaikra a tagok
rendszeresen
előadásokkal
készülnek, amik mindig a
történelem egy-egy fontos
részét emelik ki. Ugyanakkor sokszor vendégeket is
meghívnak magukhoz, így
a város vezetői is rendszeresen tartanak előadásokat, de
történészek is sokszor vesznek részt gyűléseiken, hogy
még szélesebb nézőpontból
láthassák az eseményeket. A
Honismereti kör, a tagok és
a vezető is több kitüntetést
kapott már az évek során az
elvégzett munkáért.
Sz.P.
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Különböző textúrák
harmóniája

Kovács Gábor
bemutatta legújabb
könyvét

H

atalmas volt az érdeklődés Kovács
Gábor Két part
között mindörökké? könyvbemutatója iránt, a könyvtárban. A kötet csaknem tíz
év tanulmányi publikációit
foglalja magába.– Főként
a Liget című folyóiratban
jelentek meg az alkotásaim,

ami számomra egy szellemi otthont biztosít. Múlt
évben jött az ötlet, hogy
kiadjak egy újabb könyvet
az írásaimból. Sok munka,
korrigálás és hosszas szerkesztés eredménye ez a mű
– részletezte Kovács Gábor
filozófia-történész.
R. A.

Külföldi diákok
hatvani értékek
nyomában

FOTÓK: BAJZÁTH GERGŐ

4

Tűz és fém címmel nyílt meg
Maldrik Gábor és Telegdy
István közös kiállítása a
Grassalkovich Művelődési
Házban.

kollázsként jelennek meg az
alkotásain. Az alkotó kifejtette,
hogy rengeteg dolog inspirálja
a képek elkészítésében. – Ha
felkelti valami az érdeklődésem először átgondolom és
megtervezem, hogyan tudnám
zománcba átültetni és kivitelezni. Változó idő alatt készülnek el a munkáim és attól
is függ, hogy milyen eljárással
készítem őket. Általában több
nap mire elkészül egy alkotásom- részletezte Maldrik Gábor zománcművész.
Rimán Alexandra

A

zománcalkotásokon
és a fotókon látható fémes felületek jól
kiegészítik egymást. Mindkét alkotó munkássága hemzseg a szimbólumoktól és a
színek, anyagok keveredésétől. Az alkotások rendkívül
részletgazdagok és aprólékos megmunkálásra utalnak.
Maldrik Gábor zománcművész
és Telegdy István fotóművész
közös kiállítása, a különböző
textúrák harmóniáját mutatja
be. Az eseményt Bugyi István
József grafikus nyitotta meg,
aki elmondta ez a tárlat egy
újfajta vizuális élményt nyújt
az érdeklődőknek. A két művész gondolkodása is sokban
hasonlít egymásra, mindemellett régóta barátok. Maldrik
Gábor új irányt mutató vegyes
eljárású művei, egyfajta anyag

Szepessy Béla grafikusművész és tanítványai munkáiból
nyílt csoportos metszetkiállítás. A programon Lisányi Endre
művészettörténész részletesen beszélt az alkotókról, illetve
az általuk elkészített egyes metszetekről.

M

István József, Danka Attila,
Kun Péter és Sinka Péter metszeteiből nyílt csoportos tárlat.
A metszeteken megjelenik a
mester és tanítvány viszony
is, azonban ez nem másolást,

hanem inkább az egyedi és
sokszínű grafika technikák
sokszínűségét és továbbgondolását jelenti. A mester, azaz
Szepessy Béla még csak 12
éves volt, amikor metszőkéshez és rajztűhöz nyúlt és elkészítette első metszetét. Jelenleg
a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetét vezeti.
– Ezek a munkák többnyire li-

nómetszetek, de van közöttük
fametszet is. A metszet készítésnek különleges technikája
van, itt minden egyes vonalért
meg kell küzdeni. Azonban a
kitartó munka és a türelmes
alkotás eredménye legtöbbször egy átgondolt, letisztult
képet eredményez – mondta
Szepessy Béla, grafikusművész.
Lukács Mónika

A diákokkal érkezett
oktatók kifejtették, hogy
több okból is hasznos ez a
projekt, hiszen még csak
pár napja vannak itt, viszont már rengeteg új dolgot tanulhattak. – Azért
választottuk Hatvant, mert
nagyon megtetszett ez az iskola. Az eltelt napok alapján
meggyőződésem, hogy jó
döntést hoztunk. A diákok
szempontjából is nagyon
hasznos a program, mert
minden játékban együttműködnek és segítik egymást,
így új tapasztalatokat szereznek – fogalmazott Irena
Ciprakovic. Kiss György,
a Széchenyi István Római
Katolikus Gimnázium és
Szakgimnázium tanára kifejtette: A program célja
megoldást találni arra, hogy
a gyerekek jobban teljesítsenek az iskolában. 
R. A.

A paraszti társadalom
felszámolásával
foglalkoztak a diákok
A Nemzeti Emlékezet
Bizottsága, a Hatvani
Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium és az
önkormányzat szervezésében nyílt kiállítás.

Metszőkéssel, rajztűvel
és nagy türelemmel készült
művek a galériában
etszetek
címmel
kiállítás nyílt a
Hatvani Galériában. Szombaton Szepessy Béla
grafikusművész, illetve tanítványai, Börcsök Attila, Bugyi

T

örök, görög és horvát cserediákok érkeztek a Széchenyi
István Római Katolikus
Gimnázium és Szakgimnáziumba. A tanulók közt
egy városismereti verseny
is zajlott nemrégiben, ahol
fel kellett kutatni Hatvan
nevezetességeit. A projekt
lényege, hogy a gyerekek
információt gyűjtsenek és
nem hagyományos keretekben tanulhassanak. A
külföldi tanulók egy külön
nekik tervezett térkép segítségével járták a várost és
keresték fel a látványosságokat, többek között a Hatvany Lajos Múzeumban is
körbe vezették őket. – Nagyon szép a város és nagyon
tetszik a havas táj. Hatalmas
öröm számomra, hogy új
barátokat is szereztem –
részletezte Julie Ralli.

A

tanulók
beszélő
tablók segítségével
tudhattak meg többet az 1945 és 1962 közt zajló folyamatról. A tárlat régi
plakátokkal, rövid cikkekkel
és fotókkal mutatja be a magyar történelem egy részét.
A kiállítás hangsúlyozza,
hogy a Kádár-korszak elején a teljes agrártársadalmat
belekényszerítették a termelőszövetkezetekbe. -A
parasztság nem kívánt megválni a földjétől és az egyéni
gazdálkodás lehetőségétől,
miután a tulajdonáról le
kellett mondani a közösben
sem szeretett volna dolgozni. Az állam nagyon drasztikus eszközökkel szorította
be a parasztságot a termelő
szövetkezetekbe. Például az

éjszaka közepén felébresztették a gazdát, zsarolták és
bántalmazták – részletezte
Galambos István, a Nemzeti Emlékezet Bizottság
tudományos kutatója.
Soós Viktor Attila, a
Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja kiemelte, hogy a
program az erőszakos téeszesítés hullámának, mint
társadalmi traumának állít
emléket. -A fizikai bántalmazások és a magántulajdon elvétele, olyan traumavolt, amelyről a közösségek
és a családok hosszú éveken
át nem mertek beszélni –
mondta. A Grassalkovich
Antal Baptista Szakgimnáziumban gyakran szerveznek kulturális programokat, így kapott helyet az
intézményben a Sorsfordítás című vándorkiállítás is.
Szűk Balázs elmondta, hogy
az esemény egyik célja, hogy
felkeltse az intézmény diákjai figyelmét a nemzeti múlt
ezen időszaka iránt.  R. A.
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Minden motor
egy külön
rejtély
FOTÓK: ALBERT PÉTER

Német háborús motorok, amerikai Harley-Davidsonok és
sok-sok Pannónia – rengeteg kétkerekűt újított már fel Urbán
Gergő. A hatvani motorszerelő lelkesen rajong a régi járműveken alkalmazott kezdetleges technikákért.

A

legtöbb ember szeret szabadidejében a
hobbijával foglalkozni, van, aki csak felületesen tanulmányozza az adott témát,
és van, aki komolyabban belemerül. Így van ezzel a hatvani
Urbán Gergő is, aki ha teheti,
minden idejét veterán motorok felújításával tölti.
Habár gyerekkorában is
szerelt már Rigákat barátjával,
nem volt teljesen egyértelmű
az irány, hogy merre indul
majd tovább, a DISZI-ben
informatikusként végzett. Az
édesapja gyűjtötte a veterán
motorokat, a pincében sorakoztak. Az akkor tinédzser
Gergő pedig gondolt egyet, és
önszorgalomból felújított egy
Jawa Perak 350-t. – Az olyan
is lett, nagyon lelkesen álltam
neki, de még nem voltak megfelelő eszközeim hozzá, a krómozás helyett például ezüstsprayt használtam. De nagyon
magával ragadott a felújítás
folyamata, olyannyira, hogy
az első rendesen rendbe hozott Pannónia P20-as motoromat ki is állítottuk édesapám üzletében – emlékezett
vissza Gergő. Mint mondta,
ennek köszönheti, hogy a
hobbija a szakmájává is vált,
többen, akik látták a kiállított
motort, megkérték, az övéket
is tegye rendbe. Ezt követően
elvégzett egy motorszerelői
iskolát. Oda már úgy érkezett,
hogy szinte mindent tudott a
felújítás folyamatáról, hiszen
volt segítsége: édesapja volt
tanára, Földi Gyula szinte
mindenre megtanította őt. Az
első 1920-as négyütemű motort hozzá vitte el, hogy megmutassa neki, miként is kell
egy veterán járművel bánni.

Pályafutása alatt rengeteg
motorral találkozott már, állítása szerint mindegyik egy
külön rejtély. – Lenyűgözőnek tartom a veterán gépeket,
a kezdetleges technikai megoldások nagyon magukkal
ragadnak, hihetetlen, hogy
régebben is úgy összerakták a
járműveket, hogy azok tökéletesen működjenek. Volt egyszer, hogy egy 1930-as angol
versenymotor került a kezeim
közé, már akkor is négyszelepes volt, meghaladta a korát,
jó volt ilyennel is találkozni – mondta. Ám nemcsak a
kétkerekű veteránokkal volt
dolga, sok autót is rendbe ho-

zott már. – Nagyon szerettem
volna egy Ford Mustangot,
szerencsére úgy alakult, hogy
szereztem is egyet. Felújítottam és használtam is. A
barátaimmal a Tisza mellett
voltunk, amikor találkoztunk
a Tankcsapda dobosával, Fejes
Tamással. Amikor meglátta
az autót, mondta, hogy neki
is kell egy ilyen, így vettünk
egyet, ami nagyon rossz állapotban volt. Három évig dolgoztam rajta, hogy tökéletes
legyen, a legtöbb alkatrészt
Amerikából kellett beszerezni, ez lassította a folyamatot.
De szerencsére nagyon jó
lett, ezt az autót a Hatvani
Tuning- és Veteránautó Találkozón is bemutatjuk majd
– részletezte Urbán Gergő.
Hozzátette: nem minden
felújítás tart ilyen sokáig, egy

Pannóniát például mintegy
két hónap alatt rendbe hoz,
csak azok húzódnak el, amelyeknek már az alkatrészei
sem felelhetőek. Persze az is
előfordul a régi járműveknél,
hogy már sehol sem lehet
hozzá kapni alkatrészt, de az
ilyen helyzeteket is meg lehet
oldani. Így például volt, hogy
egy 1928-as Ariel 500-as motornak nem volt váza, az ilyen
nehéz karosszéria munkákban
Ocsovai László segít neki, aki
például ennél a motornál az
egész vázat legyártotta. Ha
pedig az olajpumpa, fogaskerekek vagy szelepek hiányoznak a régi motorokról, akkor
esztergályoshoz fordul. Gergő
leméri, hogy milyen méretben
és formában kellene az adott
részeket pótolni, Misinszki
György pedig legyártja neki.

Urbán Gergő szerencsének
mondja magát, az egész családja támogatja a munkájában. Szülei mindig is mellette álltak, édesapján keresztül
ismerkedett meg a veterán
járgányokkal.
Feleségével,
Dórával tizenhárom éve vannak együtt, ő is tisztában van
vele, hogy férje imádja a kétkerekűeket, a közösen töltött
idő alatt mélyült el a felújításukban, így már az elejétől
követi Gergő munkásságát.
2016-ban pedig született egy
kisfiuk, Benett, aki már most
érdeklődik a motorok iránt,
gyakran segít édesapjának
megvizsgálni egy-egy csavart.
Gergő nekik is készül motorral: egy 1960-as Ural M-61es oldalkocsis kétkerekűt újít
fel, a terv az, hogy hárman
fogják használni majd.
A Hatvani Tuning- és Veteránautó Találkozón számos
járművet láthattunk már Urbán Gergő jóvoltából. – Minden veterán autós ismerősömet
arra buzdítom, hogy jöjjön
ki, mutassa meg a járgányát.
Nagyon büszke vagyok erre a
rendezvényre, hogy ott ahol
lakom, ilyen kaliberű program
van. Idén is nagyon sok különlegességgel készülünk, többek
között egy 1923-as Indian

motort is bemutatunk, valamint katonai Harleyt és német
háborús motorokat is – részletezte, majd rámutatott: nagy
különbség van az amerikai és
a német gyártmányú gépek
között. – Az 1940-es évekbeli
német motorok lenyűgözőek.
Olyan technikákat használtak,
amit érdemes jobban megvizsgálni. Arra is figyeltek, hogy a
víz ne ártson nekik, valamint,
hogy minél halkabbak legyenek, egyáltalán nem zörögnek,
csörögnek ezek. Az amerikai
motorok is nagyon érdekesek,
de ők sokkal jobban túlbonyolították a gyártmányaikat, nem
mindig voltak megbízhatóak a
motoraik – mondta.
Urbán Gergőnek minden
vágya volt, hogy legyen egy
saját Harley-Davidsona, amit
maga kedvére újíthat fel. Talált
is egyet, darabokban, a motor
is szét volt vágva. De szereti a
kihívásokat, így nekiállt. Egy
évet dolgozott rajta, nem volt
kuplung, főtengely, rengeteg
munka volt vele. Az 1973-as
Ironhead végül igazán különlegesre sikeredett, Magyarországon is egyedülálló. A cél az
volt, hogy egyedit alkosson,
ami sikerült is, hiszen kézzel
gyártott rajta a tank, a sárvédő és az olajtartály is, egyedi
vázat kapott, és az ülést is
külön gyártatta, egy kézzel
vésett, nyers marhabőr díszíti a Harley-Davidsont, amit
Berzeviczi Norbert készített.
Urbán Gergő igyekezett minimál stílust megvalósítani
az Ironheaden, kék és fekete
színt kapott, az utóbbi pedig,
ha fény világítja meg, bronzosan ragyog. Mindemellett
a háborús Harleykra jellemző
motívumokat is végigvezette
a motoron. Ezt az alkotását
Gergő az európai motorépítő
bajnokságon, az EMAT-on is
bemutatja majd, hiszen hajtja
a kíváncsiság, hogy mit szólnak hozzá a hozzáértők.
Urbán Gergő szeretne a
jövőben jobban elmerülni a
karosszéria és az esztergályos
munkákban, hogy minél több
mindent meg tudjon ő maga
is valósítani, emellett szeretné,
ha egyszer a kezei közé kerülne egy 1924-es, négyhengeres
Henderson motor, célja, hogy
egyszer egy ilyen motort is felújítson.
Csordás Judit

8

SZALAGAVATÓ – HIRDETÉS

2019. FEBRUÁR

9

HIRDETÉS

2019. FEBRUÁR

Apáca show
és szalagtűzés
a DISZI-ben
Idén is látványos műsorra
készültek a végzős diákok a
szalagavatójukra, a DISZIben. Ezúttal az Apáca show-t
adták elő, a saját ízlésükre,
zenei világukra formálva.

A

DISZI, a város legnagyobb iskolája, így
most is két lépcsőben
zajlott a szalagavató. A végzős
diákok a kezdés előtti percekben felsorakoztak a büfé előtt.
Izgalomnak vagy feszültség-

nek nyoma sem volt, inkább a
jókedv uralkodott körükben.
Osztályonként eltérően egyenruhát viseltek, vagy a blúz és
az ing színe, vagy a nyakkendő
egyezett meg, de egyértelműen mutatta az összetartozást.
Nagy Gergely éppen ezt emelte ki, hogy a 12. A-ban, mindig
segítették egymást ha szükség
volt rá. – Jó kis osztály a miénk,
mindig mindent meg tudtunk
beszélni, ha kellett áthúztuk
egymást a nehezebb napokon

– fogalmazott. Porczió Mercédesz 3/11 E- osztály végzőse
elmondta: ők 35 fővel indultak,
mára 13-an maradtak. Eladónak tanulnak, de annyira jó
az osztály, az iskola és annyira
szeret idejárni, hogy érettségizni és másodszakmát szerezni is itt szeretne a DISZI-ben.
Románné Kolozsi Mónika,
az intézmény igazgatója úgy
fogalmazott: ez a szalag, amit
most a végzősökre tűznek azt
jelenti: a gyermekkor véget ért.

FOTÓK: ALBERT PÉTER

Ám ezek az évek nem múlnak
el nyomtalanul. – Az iskola
mindig is egy óvó burkot jelentett számotokra. Ez most
megszűnik, mivel elindultok
egy új úton, a felnőttek világába. Ám azt sose feledjétek el:
szüleitekkel együtt a tanáraitok is mindig ott állnak mel-

lettetek és minden segítséget
megadnak a sikerekhez. Az
eredmény pedig csak rajtatok
múlik – emelte ki.
Ezt követően pedig feltűzték a szalagokat a végzősökre.
A szalagokat, amik egyszerre
összekötik és elválasztják őket.
A hagyományok szerint a diá-

kok most is egy műsorral készültek: ezúttal az Apáca Show
egy sajátos átdolgozását mutatták be, ahol a tengerentúli
rap helyett Majka és LL. Junior dalait énekelték a tanulók. A
szalagavató pedig a végzősök
táncával ért véget.
Sz. P.

12001-000081-3-049

11902-000031-7-043

11802-000089-9-084
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FOTÓK: ALBERT PÉTER

Jelmezekkel űzik el a telet

Országos KGYTK versenyt
nyert, Curie Kémia Emlékversenyen
kiemelkedő
eredményt ért el, emellett
számos sportversenyen is
dobogós lett a hatvani Ádám
Antal Albert. A Kodály Zoltán általános iskola tanulója
minden nap tudatosan építi
a jövőjét, később mérnök
szeretne lenni.

H

atvanban
számos
tehetséges fiatal él,
akik mindent megtesznek, hogy öregbítsék iskolájuk és a város hírnevét.
Közéjük tartozik a Hatvani
Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tanulója, a 8. A
osztályos Ádám Antal Albert
is. A tizennégy éves diák reál
beállítottságú, nagyon szereti
a matematikát, fizikát, kémiát,
tehetsége is van azokhoz, több
versenyen is ért már el kiemelkedő eredményeket, így
például a Zrínyi Ilona matematikaversenyen, a Curie Kémia Emlékversenyen. Mégis,
állítása szerint a testnevelés

a kedvenc tantárgya. Indult is
sportversenyeken, futásban és
úszásban is szerezett már dobogós helyeket. A legnagyobb
eredményét azonban teljesen
más területen szerezte. A Kutató Gyerekek Tudományos
Konferenciája versenyen tavaly döntőbe jutott, előtte
pedig meg is nyerte azt. Egy
harmincoldalas pályamunkát
készített, felkészítő tanára és
osztályfőnöke, Jagodicsné Fehér Ágnes iránymutatásával.
A nyertes munkája témájának
a hatvani várat választotta. –
Nem volt könnyű téma, de
nagyon érdekesnek találtam
a vár történetét. Rengeteg
munkám volt benne, körbejártam, végigfotóztam a vár
nyomvonalait, valamint animációkat is készítettem, ebben édesapám a segítségemre
volt, ebben megmutattam hogyan készült a várfal – fejtette
ki. A fiatal tanuló több körön
is átjutott, míg végül az országos döntőben az első helyen
végzett a KGYTK versenyen.
Habár nyilvánvalóan a történelem terén is tehetséges,

FOTÓ: ALBERT PÉTER

A matematika a vérében van

mégis inkább a matematika
és a fizika felé húz a szíve, ezt
mutatja az is, hogy a Bajza József Gimnáziumban ezekkel a
tantárgyakkal szeretne foglalkozni. – Nagyon jó felvételit
írtam, remélem sikerül bejutnom matematika-fizika szakra. A családomban sokan jár-

tak oda, a papám, édesapám
és a testvérem is bajzások voltak, ezért nem is volt kérdés,
hogy minden erőmmel azon
leszek, hogy én is ott kössek
ki. A Bajza Akadémiára is járok, hetente egy alkalommal,
igyekszem tudatosan építeni
a jövőmet – mondta. Ezt pél-

dázza az is, hogy fiatal diáknak már most sűrű hetirendje
van – Minden délután van
valamilyen programon, úszni, atlétikára, valamint a Bajza matematika óráira járok.
Mindet nagyon szeretem.
Az atlétikát választottam
sportomnak, az segít igazán

kikapcsolódnom – részletezte. Ádám Antal Albert a sok
tanulás mellett azonban időt
fordít a szórakozásra is, hétvégén számítógépes játékokkal játszik a barátaival.
Tehetségét a mindennapokban is kamatoztatja, karácsonykor például miután
felfedezte, hogy nem működik az izzósor, megvizsgálta,
mi lehet a hiba, megforrasztotta és megjavította a fényforrást. Ezek az apró sikerek
is előrelendítik végső célja
felé, szeretne később mérnök
lenni, akárcsak édesapja. – A
családomra jellemző ez a fajta célirányos gondolkodás.
Testvérem, Balázs már kisgyermekkorában megmondta,
hogy katona lesz, és jelenleg
a közszolgálati egyetemen tanul. Én pedig mérnök szeretnék lenni. Nálunk a matematika szinte már családi örökség,
édesapám mérnök, édesanyám
pedig könyvelő, így nem meglepő, hogy nekem is van érzékem hozzá – mutatott rá.
Idén a felvételi minél jobb
megírására koncentrált, de
célja, hogy a középiskolai évek
alatt is minél több versenyen
mérettethesse meg magát.
Csordás Judit
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Felhívás kedvezményes

múzeumlátogatásra!
2018. december 1-től
2019. március 31-ig
Hihetetlen kedvezmény
a Hatvani Tankerület területén található
intézmények számára!
Izgalmas ismeretterjesztő játékkal tekinthetik meg
a Vadászati Múzeum kiállításait!
Játékszabály:
- jelentkezzetek be a látogatásra,
- hozzatok magatokkal egy táskában jókedvet
és kíváncsiságot,
- töltsétek ki a kiállításban a feladatlapot,
- a látogatás végén adjátok le a lapokat,
- minden gyerek egy feladatlapot tölthet ki.
A legtöbb helyesen kitöltött feladatlapot leadó
intézmény nyereménye 1 db

32” HD felbontású

LED televízió
Belépőjegy:
óvodásoknak ingyenes
iskolásoknak 200 Ft/fő

Kiállításainkat a csoportok az életkoruknak
megfelelő feladatlappal járhatják végig.
További információk és bejelentkezés:
vadaszati.muzeumpedagogia@gmail.com
Telefon: 06 37 541 900
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Fiatal hokisok
uralják a jeget
RECEPT

Kacsasült

zöldséges bulgurral, almapürével

I

zgalmas meccsek helyszíne volt február elején a
hatvani jégpálya, ugyanis
fiatal jégkorongosok uralták a
jeget. Fegyelmezett és látványos összecsapásokkal kezdődött az U8 Szupermini jégkorong torna. Hatalmas volt a
nyüzsgés a pálya körül, ugyanis a versenyző gyermekek és
az őket elkísérő lelkes szülők,
barátok is nagyon élvezték a
mérkőzéseket. Szőke Attila,
a Hatvani Gigászok edzője kifejtette, hogy a csapata
2013-ban alakult és a 2014-es
szezonban már bajnokságon is
indultak. – Az esemény a Jégkorong Szövetség és a Hatvani
Gigászok közös szervezése és

FOTÓK: ALBERT PÉTER

a tornák időpontját mi határoztuk meg. Nagy örömünkre
Debrecenből, Nyíregyházáról,
és Budapestről is érkeztek
vendégjátékosok – részletezte
Szőke Attila, a Hatvani Gigászok szakmai igazgatója.
Tajti István, a Hatvani Gigászok tagja elmondta, hogy
rendszeresen jár edzésekre,
így egyre jobban mennek neki
a passzok. – Két éve jégkorongozom, nagyon jól érzem
magam a jégen. Azt szeretem
legjobban, ebben a sportban,
hogy a pályán gyorsan lehet
siklani. A mai meccsen tizenegy gólt lőttem – részletezte
Tajti István, a Hatvani Gigászok tagja.

Csömör nyerte
az OKTAT60 Kupát

A Csömör KSK nyerte az első helyezést a negyedik OKTAT60 Kézilabda
Kupán. A hatvaniak ismét felállhattak
a dobogóra: harmadikok lettek.

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

A

z OKTAT60 szervezésében
negyedik alkalommal rendezték meg a kézilabda kupát, ahol
idén öt csapat játszott. A mérkőzéseken a Gödöllői KC, a Csömör KSK a
Juhász’99 Füzesabonyi SC, a Mizse KC
és az OKTAT60 csapata szerepelt.
Szombati Lajos, az OK-TAT-60 Kft.
tulajdonosa kifejtette az esemény jó lehetőség arra, hogy férficsapat felkészüljön a bajnokság tavaszi fordulójára. – A
Rév TSC az utolsó pillanatban jelezte
felénk, hogy nem tudnak részt venni a
rendezvényen, mert a játékosaik közül
nagyon sokan megbetegedtek. Ezért
elnökségünk úgy döntött, hogy új lebonyolítási formában rendezi meg a
tornát. Ennek megfelelően a csapatok
körmérkőzést játszanak majd, rövidített
játékidőben – részletezte Szombati Lajos, az OK-TAT-60 Kft. tulajdonosa.
Az OKTAT60 Kézilabda Kupán első
alkalommal vett részt a Csömör KSK

Ügyfélfogadási rend
a Polgármesteri Hivatalban

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

csapata, akik a rögtön a dobogó legfelső fokára állhattak. Turák Csaba, a
Csömör KSK csapatkapitánya elmondta, hatalmas öröm, hogy ők kapták az
első helyezést és a jövőben is hasonló
sikereket szeretnének elérni. – Szerintem minden csapat nagyon szépen
teljesített a meccseken és mindent beleadtak, hogy jól teljesítsenek. Csaknem

huszonöt éve kézilabdázom és nagyon
sokat készültünk a mai mérkőzésre
– részletezte Turák Csaba, a Csömör
KSK csapatkapitánya.
Hozzátette,
hogy számára a legnagyobb boldogság
és motiváció, hogy a fiával játszhat egy
csapatban. A hatvani gárda a harmadik
helyet szerezte meg.
Rimán Alexandra

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

A kacsacombokat (ha kicsi a comb, személyenként 2 combbal számoljunk) a bőrös oldalán beirdaljuk, de ügyeljünk, hogy a húsba ne vágjunk,
csak a zsírt vágjuk át. Sóval, borssal fűszerezzük
a combokat, nyúljunk be a nyílásokba is, majd
egy jól felforrósított serpenyőben a bőrös oldalával kezdve mindkét oldalt pirítsuk meg, oldalanként 2-3 percig. Tegyük át egy kacsazsírral
kissé kikent tepsibe, öntsünk alá 1 dl vizet, kicsit
még sózzunk rajta, fedjük le alufóliával és tegyük
előmelegített, légkeveréses sütőbe kb. 160 fokra.
A combok méretétől függően süssük 1,5-2 órát.
Közben néha locsoljuk meg a zsírral. Amikor már
vajpuha, öntsük le a zsír nagy részét, ami az
alján összegyűlt. Kóstoljuk meg a zsírt, ha elég
sós, nem kell már sózni a húst, de ha szükséges,
még sózhatjuk. Állítsuk a sütőt 230 fokra, grillező
fokozatra, tegyük a tepsit a felső rácsra és figyelve süssük még néhány percig, míg a bőre ropogós lesz, de a hús még nem szárad ki. Vegyük ki,
pihentessük néhány percig.
Míg sül a kacsa, készítsük el a köretet. Én készítettem kacsa aprólékból, sárgarépával, hagymával, fehérrépával egy gyors kacsa alaplét, mert
így különösen finom lesz a köret, de ez elhagyható, adalékmentes vegetával, bio leveskockával is
készíthetjük. Egy bögre bulgurt öntsünk fel bögre
2 alaplével, vagy a leveskockás vízzel, vegetával.
Forraljuk fel, majd vegyük le hőfokot és szelíden,
fedő alatt főzzük 15 percig. Zárjuk le, a fedőt
hagyjuk rajta
Vágjunk fel piros, sárga és zöld kaliforniai paprikából fél-fél paprikát és szép egyforma, apró kockákra szeleteljük. Ugyanilyen méretre vágjuk 3-4
db gombát, lilahagymát és - ha alaplét készítünk
- az abból kiszedett, félig megfőtt sárgarépát.
Tegyük az összes zöldséget (micsoda színpompás
kavalkád!) egy nagy tapadásmentes serpenyőbe,
öntsünk rá annyi alaplevet, vagy vegetás vizet

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.

15000-en a jégen

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Születési idő
Szülők neve (apa, anya)
Fehn Amina Erika
2018-12
Fehn Stefánia Martina
Baranyi Zalán Kornél
2018-12
Baranyi Györgyi Virginia
Szabó Lilla
2019-01
Szabó János, Püspöki Mónika

FOTÓ: KOVÁCS PÉTER

Tarsoly Imre köszöntötte a 15000. korcsolyázót. A
kossuthos Boissinot Péter rendszeresen jár a hatvani
jégre. Az idei szezon február 25-ig tart.

, ami épp hogy ellepi és főzzük, rotyogtassuk,
ameddig a lé elpárolog, kóstoljuk, ha kell,még
tegyünk hozzá alaplevelet és még forraljuk, míg
a lé elpárolog, feszívódik, ízes, puha, de mégis
kicsit roppanós zöldségeket kell kapnunk. Ha elkészült, keverjük a bulgurhoz.
Készítsük el az almapürét, finom, édes almákat (5-6 db) hámozzunk, vágjuk kis kockákra,
minimális vízzel pároljuk puhára, botmixerrel
turmixoljuk le.
És már tálalhatunk is, az almapürét egy kanállal
egy hosszabb halomba tesszük, majd a kanál hátuljával húzunk egy csíkot. A zöldséges bulgurt
egy kis felfújt formába, csészébe teszünk, kanállal jól lenyomkodjuk, majd egy hirtelen mozdulattal a tányérra borítjuk. A kacsacombot a köret
és az alma mellé tesszük, díszítsük még kedvünk
szerint. Ha a tányér gondosan, esztétikusan néz
ki és gyönyörű színes, a sok zöldséget és gyümölcspürét még az is szívesen fogja elfogyasztani, aki egyébként általában elutasítja a reform
ételeket. Varázslatos ízek, érdemes kipróbálni.
Szalontai Ildikó, a hatvani Egészség Liget biobolt
tulajdonosa, a recept írója ezért ajánlja a bulgurt:
A bulgur rostokban, vitaminokban és ásványi
anyagokban gazdag, glikémiás indexe csupán
46. Folsavban, foszforban, magnéziumban, káliumban, vasban gazdag. Rendkívül magas a
rosttartalma, ezért fogyókúrában, inzulinrezisztenciában, cukorbetegségben, egészséges táplálkozásban is kiváló alternatíva. Székrekedés,
renyhe emésztés esetén különösen ajánlott, bőséges folyadékfogyasztás mellett. Különösen magas az E-vitamin tartalma, sok B1-, B2-, B6-vitamint tartalmaz, így támogatja a szénhidrát-,
fehérje- és zsíranyagcserét. Nem gluténmentes,
de jó szívvel ajánlom a gluténmentes quinoát,
kölest a gluténérzékenyeknek, amit a fenti recepttel megegyezően el lehet készíteni.

Médiatámogatónk:
FOTÓK: NAGY-VARGA ROLAND

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
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