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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Március 13-án, 95 éves 
korában elhunyt 
Pálos Frigyes Leó. 

Kispesten született 1924. január 
23-án, Vácott szentelték pappá 
1947-ben, majd Pestújhelyen 
hitoktató káplán lett.  1951-
től Csík József mellett káplán 
Hatvan- Belvárosában. Később 
Tereskén is szolgált majd 1979-
től ismét Hatvanban volt.  34 
éves szolgálata alatt több felújí-
tás is végbement a településen: 
statikailag is megerősítették a 
plébánia épületét, kialakították 
a templom fűtését, II. János Pál 
pápa 1991. évi magyarországi 
első látogatása emlékeként egy 
nagyobb harangot szentelt a II. 
világháborúban elvitt harangok 

pótlásaként. Ebben az időszak-
ban épült meg a Szent Erzsébet 
Idősek Otthona és a kerekha-
raszti templom is. Pálos Frigyes 
Leót 2011-ben Hatvan dísz-
polgárává avatták. A hatvaniak 
jól ismerték, papi hivatása során 
bármikor meg lehetett keresni, 
a templom ajtaját kitárta, zenei 
hangversenyeknek, koncertek-
nek adott lehetőséget. 2004-
ben Vácra költözött, az egyház-
megyei gyűjtemény igazgatója 
volt. Az elhunytért március 20-
án 11 órakor mutatták be az 
engesztelő szentmiseáldozatot 
a váci székesegyházban, ahol a 
kanonoki kriptában helyezték 
örök nyugalomra.

A Johnson Electric 
az év vállalkozása

Az idei Partner Programon is olyan vál-
lalkozásokat díjaztak, amik sokat tesz-

nek a városért. Az év vállalkozása idén 
a Johnson Electric Hungary Kft lett. Az 

előadásokon a hatvani fejlesztésekről, a 
jövőbemutató beruházásokról is szó volt. 

Isten veled, 
Frici atya!

2. oldal
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A Hatvan Város Part-
nere Program lénye-
ge, hogy a város és 

a városban élő cégek szoros 
kapcsolatot alakítsanak ki 
és tartsanak fenn egymással. 
Horváth Richárd a Közös siker 
című előadásában rávilágított: 
a város eredményei az elmúlt 
években megvalósult összefo-
gásnak köszönhetően jött létre. 
- A civilek, a vállalkozók és a 
nagyvállalatok is magukénak 
érzik a várost és tesznek érte. 
A robbanásszerű fejlődés min-
dennapjait éljük most – jelen-
tette ki a városvezető. A Zöl-
dülő város projektben megújul 
a belváros, a könyvtár, a piac 
és a zöldfelületek. Önerőből 
a járdák és utak felújítása fo-
lyamatos, így ebben az évben 
Óhatvanban és Újhatvanban 
is nagyobb felújítási hullám 
indul meg a Rákóczi úton és a 
Gabi soron is. A polgármester 
beszélt a munkahelyteremtés-
ről, hogy ebben a ciklusban 
több mint 2000 új munkahely 
jön létre, Hatvan vonzó a be-

fektetők számára, folyamatos 
az érdeklődés iránta. Nemcsak 
a vállalatok érkeznek ide, ha-
nem a turisták is.

Marczinkó Zoltán, a Pénz-
ügyminisztérium munka-
erőpiacért és vállalati kap-
csolatokért felelős helyettes 
államtitkára azt mondta: a 
tapasztalatok szerint sok ön-
kormányzat úgy képzeli el a 
fejlesztéseket, hogy a pénz-
ügyminiszternek ír egy leve-
let a terveiről és várja a meg-
oldást. Ebben a helyzetben 

Hatvan teljesen más úton jár: 
itt, Hatvanban önállóan akar-
nak fejleszteni.

Bánhidy Péter, a Heves Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke hangsúlyozta: a 
bérek növekedése Hatvanban 
55 százalékos volt, radikálisan 
csökkent az álláskeresők szá-
ma. Ahogy mondta: Hatvan 
megtelt, aki tud és akar, az 
dolgozhat. 

A Centervill Kft. korábban 
már elnyerte az év vállalkozá-
sa díjat, most egyik vezetője 

és tulajdonosa, Nagy Norbert 
tartott előadást tevékenysé-
gükről. Elhangzott: 1997 óta 
vannak a piacon, arra töreked-
nek, hogy mindig minőségi 
munkát nyújtsanak. Óvodák, 
bevásárlóközpontok építésé-
nél használják az ő rendszere-
iket. Kezdetkor egy garázsból 
indultak, mára már több te-
lephellyel, 40 munkavállalóval 
és 100 alvállalkozóval mű-
ködnek.

A város iránt érdeklődik a 
Hanergy Thin Film Power 

Group. Régióvezetője, Brant 
Liu tájékoztatott: alapvető 
tevékenységeik közé tartozik 
a víz-, a szél- és a napenergia 
hasznosítása. Utóbbiban vi-
lágszinten vezetők, ahol a vé-
konyréteg technológián ala-
puló napenergiát használják. 
Magyarországon is szeretné-
nek gyártósort létrehozni, be-
kerülni a magyar gazdaságba 
és aktívan részt venni a fej-
lesztésekben.

A Partner Programon több 
elismerést is átadtak: a Hatvan 

város Együttműködő Partnere 
díjat 7 cégnek, vállalkozásnak 
ítélték oda: a Nagygombosi 
Borászat Kft.-nek, Garam-
szegi Józsefnek, Pintér Csa-
bának, Püspöki Ferencnének, 
a HTGWORLD-60 Kft. 
BestByte Elektronikai Bolt-
nak, a Heves Megyei Vízmű 
Zrt. - Hatvani Üzemveze-
tőségnek, valamint a Ru-
bin-2005 Kft. – Éden Motel-
nek.  „Az év vállalkozása”díjat 
a Johnson Electric Hungary 
Kft. kapta.

Az 1959-ben alapított 
és a világ 4 kontinensén, 
23 országban jelenlévő cég 
2003-ban hozta létre gyárát 
Hatvanban. Településünkön 
központi zárat és hűtőventil-
látort gyártanak, és közel fél 
millió munkavállalót foglal-
koztatnak világszinten. Kátai 
Zoltán ügyvezető igazgató 
azt mondta: nagyon megtisz-
telő ez az elismerés. Nemcsak 
neki, hanem a teljes cég min-
den dolgozója számára fontos 
ez a díj. Sz.P.

Hatvanban, a Kossuth téren 
emlékeztek meg az 1848/49-
es forradalom és szabadság-
harc kirobbanásának évfor-
dulójáról. Az ünnepségen 
Horváth Richárd polgár-
mester mondott beszédet, 
műsort a bajzás diákok ad-
tak.

Nekünk, magyaroknak 
március idusa már 
régóta nemcsak a ta-

vasz ébredését, hanem a nem-
zeti öntudat és szabadságsze-
retet ünnepét jelenti! – kezdte 
ünnepi beszédét Horváth Ri-
chárd. Kiváltképpen nekünk, 
hatvaniaknak, akik március 
15-után, április 2-án is újra 
feltűzzük kabátunkra a nem-

zeti kokárdát, hogy megemlé-
kezzünk a dicsőséges tavaszi 
hadjárat hatvani csatájáról. 
Azokról a bátrakról, ismerős 
és  ismeretlenekről is, akiket 
a hazaszeretet vezetett a hon-

védek vagy a huszárok közé, 
és az ország szabadságáért 
akár életüket is áldozni voltak 
hajlandók. Beszélt arról, hogy 
a város jelenlegi vezetése so-
kat tett azért, hogy az itt élők 

életkörülményei javuljanak.  
A város teljesítményét mind 
az itt lévő multinacionális cé-
gek vezetői, mind a gazdasá-
gi élet szereplői is elismerik. 
A kormányzat a jövőben is 

jelentős forrásokkal támo-
gatja a várost, bízunk benne, 
hogy az eddig követett felelős 
gazdálkodással és a lakosság 
véleményét is szem előtt tar-
tó városfejlesztési stratégiá-

val ez a fejlődés a jövőben is 
fenntartható lesz – jelentette 
ki Horváth Richárd. Ahogy 
a polgármester mondta: le-
gyünk büszkék magyar nem-
zetiségünkre és országunk 
több mint 1000 esztendős 
történelmére, mert ma Eu-
rópában kevés olyan nemzet 
létezik, amely annyi megpró-
báltatáson ment keresztül, és 
állt talpra újra és újra, mint mi 
magyarok. Őrizzük és óvjuk 
hazánkat és Hatvant szeretet-
tel, lelkiekben és cselekedettel 
egyaránt, mert ne feledjük: 
Magyarország a magyaroké, 
Hatvan pedig a hatvania-
ké! – zárta beszédét. A városi 
programon a bajzás diákok 
adtak műsort, melyben Petőfi 
naplója alapján megidézték az 
1848. március 15-én történte-
ket. Az ünnepség koszorúzás-
sal ért véget. Sz.P.

A Johnson Electric az év vállalkozása

A haza a lelkünkben él Új támogatási 
rendszerrel segít 
a városvezetés

Még 1985-ben állí-
tottak az első vi-
lágháború során, 

Hatvanban eltemetett kato-
nák tiszteletére egy emlék-
művet a belvárosi temetőben.  
Állapota az eltelt több mint 
30 év alatt meglehetősen le-
romlott, ezért úgy döntöttek, 
egy újabb, méltóbb emléket 
készítenek. Az egykori ke-
reszteket pedig felhasznál-
ták, ebből készült el a 13-as 
parcellánál a 4 méter magas, 
1,6 tonna súlyú obeliszk. Ezt 
adták át március 14-én. Hor-
váth Richárd polgármester 
úgy fogalmazott: kevés olyan 
város van szerte e hazában, 
amely a történelmi múltját 

annyi tárgyi emlékkel, szob-
rok, emlékhelyek, művészi al-
kotások állításával is igyekszik 
megőrizni, mint Hatvan. 

Kádár Pál, a Honvédelmi 
Minisztérium közigazgatási 
államtitkára arról beszélt: a 
történelem során a hatvaniak 
számtalanszor bizonyították 
rátermettségüket.  A város 
büszke lehet katonáira, és 
arra, hogy az országban el-
sőként itt állítottak emléket 
az I. világháborúban elhuny-
taknak. Ugyanakkor Hatvan 
bőségesen kivette a részét a 
sebesültek ápolásából is: nem-
csak magyarokat, németeket, 
osztrákokat, törököket, ha-
nem például olasz hadifog-

lyokat is ápoltak. Sőt, az el-
hunytaknak végső nyughelyet 
biztosítottak.  - Felemelő ér-
zés az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc évfordulója 
előtt átadni egy ilyen szobrot, 
mert ez azt bizonyítja, hogy a 
történelmi hagyományainkra 
magas szinten emlékezünk. 
Megőrizzük emléküket és át-
adjuk azt a következő nemze-
déknek – fogalmazott Szabó 
Zsolt országgyűlési képviselő. 
Az önkormányzat 5 millió fo-
rintot nyert a háború végének 
100. évfordulójára kiírt pá-
lyázaton. Ebből épült meg a 
kegyhely, amit Laczik Csaba 
alkotott meg.

Sz.P.

Emlékmű épült az áldozatoknak

Csaknem 30 millió forint-
ból négy óvoda kapott nap-
elemes rendszert.

A Hatvani Napsugár 
Óvoda, a Hatva-
ni Gesztenyéskert 

Óvoda, a Hatvani Varázska-
pu Óvoda és a Hatvani Csi-
csergő Óvoda tetőszerkeze-
tére napelemes rendszereket 
építettek ki, ennek hatására 
pedig csökkennek a fenntar-
tási költségek. Horváth Ri-
chárd polgármester kiemel-
te: Hatvanban folyamatosan 
nő a gyermeklétszám, bő-
vülnek az óvodai csopor-
tok, ezért a város vezetése 
nagyon fontosnak tartja az 
intézmények korszerűsíté-
sét. A mostani fejlesztések a 
megnyert TOP-os pályázat 
22 millió forintos támoga-
tásból és az önkormányzat 
850.000 Ft-os hozzájá-
rulásából valósultak meg. 
A beruházás négy óvodát 
érintett, Tormáné Tóth Éva 
szerint ez hatalmas ered-
mény az intézmények éle-
tében. - A külső szigetelés, 
a geotermikus fűtés mellett 
napelemekkel is bővült a 
Hatvani Csicsergő Óvoda 
tetszőszerkezete, így az el-
múlt években folyamatos a 

megújulás nálunk - mondta 
az intézményvezető.

A napelemes rendszerek 
kiépítése a pedagógiai prog-
ramba is illeszkedik, hiszen 
a környezettudatos nevelés-
re a legtöbb intézményben 
nagy hangsúlyt fektetnek, 
a jó példamutatás pedig ki-
emelten fontos. - A megúju-
ló energiaforrások előnyeit a 
gyerekeknek is tanítjuk, ők is 
sokat tudnak már a környe-
zetvédelem ezen formájáról. 
A kicsik nagyon lelkesek 
voltak az építkezések alatt 
is, együtt tanultunk velük a 
napelemekről és az energia-
hatékonyságról - részletezte 
Varsányiné Kondek Móni-
ka, a Hatvani Varázskapu 
Óvoda vezetője.

A projekt megvalósítása-
kor megújuló energiaforrás-
ból éves szinten több mint 
158 gj kerül előállításra az in-
tézményekben, és több mint 
41 tonnával csökken az üveg-
házhatású gázok kibocsátása.

Lukács Mónika

Napelemekkel 
fejlődtek 
az óvodák  

Ettől az évtől egy új támo-
gatási rendszert vezetnek be 
Hatvanban. Erről beszélget-
tünk Horváth Richárd pol-
gármesterrel.

Februárban a testület elfo-
gadta az idei költségve-
tést, amiben helyt kapott 

egy új támogatási rendszer, ami-
re az egész város felkapta a fejét. 
A három elemből álló segítség 
egyik része a családokat érinti.  
Mire számíthatnak első körben?

Nagy öröm számunkra, hogy 
Hatvan azon kevés magyar vá-
rosok közé tartozik, ahol nő a 
gyermekek száma. Olyannyira 
nagy a változás, hogy a tervek 
szerint új óvodai csoportot is 
kell indítanunk szeptembertől. 
Úgy gondoljuk, egy település-
nek csak akkor lehet jövője, ha 
épít a családokra és a gyerme-
keket helyezi a középpontba. 
Számtalan segítséget nyújtot-
tunk már eddig is, mint példá-
ul a babakötvény, ösztöndíjak, 
tehetséggondozási programok, 
és a nyelvvizsgát is támogat-
juk. Most azonban egy újabb 
szintet lépünk és még több 
anyagi segítséget adunk.  Egy-
gyermekes családok esetében 8 
ezer forint, két gyermeknél 16 
ezer forint, három gyermek-
nél pedig ez 24 ezer forintot 
jelent.

A nyugdíjasok is hasonló tá-
mogatásban részesülnek. Egy-
szeri segítség, amit a saját pénz-
tárcájukon éreznek majd.

Pontosan ez a lényege en-
nek az új rendszernek, hogy 
kézzel fogható és tapasztal-
ható legyen az, amit a város 
nyújt. A nyugdíjasoknál is 
több szempontot veszünk fi-
gyelembe, ilyen például, hogy 

egyedül él-e vagy a családjá-
val. Már a bejelentést követő-
en is rengeteg visszajelzés ér-
kezett felém, mindenki lelkes 
és örömmel fogadja a városve-
zetés segítségét. 

Korábban már megkapta az év 
idősbarát polgármestere díjat is.

Igen, nagyon megtisztelő 
volt az a kitüntetés. Mindig 
is fontos volt számomra a 
nyugdíjasok helyzete, mivel 
ők azok, akik egész életüket 
végigdolgozták, meg kell be-
csülnünk őket. Gyermekként 
nagyon sok időt töltöttem a 
nagyszüleimmel és nagyon 
jó kapcsolatot ápolok a szüle-
immel is. Magánéletben és a 
polgármesteri munkám során 
pedig igyekszem mindazt a 
tartást, tapasztalatot, tudást és 
tiszteletet érvényesíteni, amit 
tőlük kaptam.

A harmadik újdonság pedig 
az első lakásukat vásárolókat 

segíti. Vissza nem térítendő 
pénzről és kamatmentes hitelről 
is szó volt.

Hatvan az elmúlt három 
év alatt nagyot változott. A 
robbanásszerű fejlődés min-
dennapjait éljük. Ennek része 
pedig, hogy Hatvan kifeje-
zetten vonzó város. Sorra ér-
keznek ide a cégek, befekte-
tők, Kínából is érdeklődnek 
a lehetőségekről, és ebben a 
ciklusban 2000 új munkahely 
jön létre. Emellett pedig so-
kan választják otthonuknak 
is Hatvant. Az otthonhoz 
pedig pénz kell. Ebben nyúj-
tunk segítséget, elsősorban a 
fiataloknak. Az első lakásukat 
vásárlóknak 500 ezer forintot 
adunk, emellé pedig 750 ezer 
forint kamatmentes hitelt is 
kínálunk.

Korábban már azt nyilatkoz-
ta: a hatvani költségvetés még 
soha nem volt ilyen stabil, ilyen 
erős, és hogy még soha nem sze-

repeltek benne ilyen jó számok. 
Mit jelent ez pontosan?

Például az előbb említett 
támogatási rendszert. Azért 
tudunk most a családoknak, 
nyugdíjasoknak és az első 
lakáshoz jutóknak segíteni, 
mert ennyire erős a költség-
vetésünk.  Mindemellett ön-
erőből fejlesztünk, még több 
pénz jut utakra, járdákra, 200 
millió forint plusz pénzt kap-
nak az óvodák, több megy a 
kulturális intézményeknek 
is. Minden eddiginél ma-
gasabb a fejlesztési keret, és 
ezek teszik lehetővé ezeket a 
plusz támogatásokat, amik-
kel a hatvaniakat segítjük.  
Arról nem beszélve, hogy a 
Civil Alappal és a Helyi Ak-
ciócsoporttal még további 
támogatás jut a civileknek. 
Azt szeretnénk, hogy a hat-
vaniak jól érezzék magukat 
itt, és büszkék legyenek az 
otthonukra, mivel Hatvan, a 
hatvaniaké!



4 NŐNAP A VÁROSBAN 2019. MÁRCIUS A VÁROS, AHOL ÉLÜNK 52019. MÁRCIUS

Március első hete a 
nőkről szólt a vá-
rosban. Nőnap al-

kalmából több programmal is 
készültek a településen. Első-
ként a Csillag születik című 
filmet vetítették nőnapi mozi 
keretében, ahol Lady Gaga és 
Bradley Cooper zenés pro-
dukcióját lehetett megnézni.

Rubint Réka motivál

Három nő, egy este. Lazányi 
Jánosné, Király Kornélia és 
Rubint Réka volt annak a be-
szélgetésnek a vendége, ahol a 
nők szerepét helyezték a kö-
zéppontba. A Magyar Rák-
ellenes Liga Hatvani Segítő 
Szolgálatának elnöke arról 
beszélt, hogy a család és a ba-
rátok nagyon fontos szerepet 
töltenek be az emberek életé-
ben, nekik köszönhetően bár-
milyen problémán túl lehet 
lendülni. A Színes Közhasznú 
Alapítvány kuratóriumi elnö-
ke kifejtette, hogy a rajzolás és 
a festészet nagyon jó terápiás 
módszer lehet. Tapasztalata 
szerint, nem szükséges tehet-
ségesnek lenni ahhoz, hogy a 
művészettel kifejezzük az ér-
zéseinket és erre szerencsére 
rengeteg lehetőség van. Ru-
bint Réka a motivációs elő-
adáson kiemelte, hogy a dol-
gok nem véletlenül történnek 
az életünkben és minden, ami 
hatással van ránk, az értünk 
van és a mentális fejlődésün-
ket szolgálja. – Nagyon fon-
tos, hogy bízzunk magunk-
ban, illetve soha ne mástól 
várjuk a segítséget, ha akadá-

lyokba ütközünk. Kövessünk 
el mindent az álmaink meg-
valósítása érdekében, és soha 
ne veszítsük el a kitűzött cé-
lunkat. Egy nő, akkor lesz iga-
zán boldog, amikor megtalálja 
az önmagához vezető utat – 
részletezte Rubint Réka. 

Humorral 
és slágerekkel 
ünnepeltek
– Csodálattal tekintek a nőkre 
a mindennapokban, elképesz-
tően sokoldalúak, tehetsége-
sek, gondoskodóak és érté-
kesek. Nekünk, férfiaknak a 
boldogságot csakis ők tudják 
elhozni, mert kedvességük és 
figyelmességük beragyogja 
az életünket – ezekkel a sza-
vakkal nyitotta meg a városi 
nőnapi ünnepséget Horváth 

Richárd. A városvezető külön, 
szívhez szóló köszöntővel ké-
szült a feleségének is. A prog-
ramon fellépett a Dumaszín-
házból ismert Benk Dénes, 
de itt volt Gergely Róbert is, 
aki filmslágereket, operetteket 
és persze az Emanuelle című 
dalt is elénekelte. A színész, 
énekes szerint egy nő attól le-
het igazán csodálatos egy férfi 
számára, ha az kedvességével 
és meleg szeretetével képes a 
hétköznapokat is beragyog-
ni. Horváth Tamás az utóbbi 
időben lett nagyon sikeres a 
hazai zeneéletben. Rajongói 
többnyire a fiatalabb korosz-
tályból valóak, de a hatvani 
színpadon mégis közös ének-
lésre és jó hangulatra tudta 
csábítani az idősebb generá-
ció tagjait is. – Emlékezetes 
marad számomra ez a fellé-

pés, mert megszoktam, hogy 
a legtöbb helyen tizenéves 
lányok várják az előadásaimat. 
Itt azonban hatalmas meg-
tiszteltetés volt a negyven fö-
lötti hölgyeket is megszólíta-
nom dalaimmal, és nagyszerű 
érzés volt látni, hogy jól érez-
ték magukat és a végén együtt 
is énekeltünk – közölte Hor-

váth Tamás. – Köszönjük eze-
ket a színvonalas előadásokat, 
nagyon jól éreztük magunkat 
ezen az estén. Ilyenkor talál-
kozunk régi osztálytársakkal, 
ismerősökkel, tudunk egy ki-
csit beszélgetni, és a műsorok 
is nagyon jók voltak – érté-
kelte a programot Kőváriné 
Szalkai Judit. – Hihetetlen 
jót szórakoztunk a humorista 
előadásán, ott már feldobták 
a hangulatunkat. Ezek után 
jöttek a nagyszerű dalok, ez 
egy igazán hangulatos, gyö-
nyörű nőnapi ünnepség volt 
– mondta mosolyogva Fehér 
Annabella. Az előadások után 
a város vezetői a hölgyeket ró-
zsaszállal köszöntötték.

Mindenki kapott 
ajándékot

A város minden nyugdíjas 
klubjában és idősek otthoná-
ban tartottak nőnapi rendez-
vényeket. Volt, ahol iskolások 
léptek fel, máshol énekek-
kel, versekkel köszöntötték 
a hölgyeket. Kondek Zsolt 
képviselő zenélt is, Horváth 

Richárd pedig mindenkit egy 
virággal ajándékozott meg.

A rendőrök is virágot 
osztottak

Tavasszal, a közlekedés szem-
pontjából balesetveszélyes 
forgalmi helyeken fokozott el-
lenőrzéseket végeznek a rend-
őrök. A március beköszönté-
vel, és ahogy egyre jobb lesz az 
idő, még többen közlekednek 
gyalogosan, vagy éppen ke-
rékpárral, ezért még jobban 
oda kell figyelni egymásra. A 
nemzetközi nőnap alkalmából 
a hatvani rendőrök nemcsak 
ellenőrizték az autósokat, ha-
nem a szabályosan közlekedő 
hölgyeket egy szál virággal is 
köszöntötték. Sokan örültek a 
kezdeményezésnek, szívesen 
fotózkodtak a rendőrökkel és 
a virágokkal. Jávor Tamás, a 
Hatvani Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Alosz-
tályának vezetője kiemelte: 
a nők köszöntése mellett, a 
balesetmentes közlekedésre is 
fel szeretnék hívni a figyelmet 
ezzel a megmozdulással. 

A hatvani Százszorszép óvo-
da is több mint két éve vár 
a végső döntésre pályázati 

ügyben. Az intézmény egy fel-
újított tornateremmel, valamint a 
hozzá tartozó vizesblokkokkal és 
öltözőkkel gazdagodhatna, a me-
gyénél azonban elakadt a fejlesztés. 
- Az eredetileg hatvan napos elbí-
rálási határidő immáron több mint 
tízszeresére nyúlt és még nincs 
vége. Valós szakmai szempont 
szinte fel sem merült a bírálat so-
rán, szomorú, hogy ennek az intéz-
ményt használó hatvani gyerekek a 
kárvallottjai – fogalmazott Kondek 
Zsolt önkormányzati képviselő.

A hatvani TOP-os pályázatok 
dömpingszerű elutasítását követő-
en a hatvaniak betekinthettek ezek 

értékelésébe, és figyelemre méltó 
információk láttak napvilágot. 

A Százszorszép óvoda és az ön-
kormányzat vezetőinek célja, hogy 
az ovi új tornaszobát kapjon, és 
ennek köszönhetően a gyerekek 
végre méltó körülmények között 
mozoghassanak majd. Kondek 
Zsolt önkormányzati képviselő 
hangsúlyozta: a megyei döntés-
hozók értékelése miatt azonban 
megtorpant a projekt. - Nem vilá-
gos, hogy milyen szándék vezérelte 
a megyei bizottságot, de az biztos, 
hogy nem szakmai megfontolás. A 
döntéselőkészítési bizottság jegy-
zőkönyveiből ugyanis világosan 
kiderül, hogy a szakmai értékelést 
egyenesen figyelmen kívül hagy-
ták, ez utóbbi tényt Szabó Róbert, 

megyei elnök egy levélben is meg-
erősítette – mondta a képviselő. 
Kondek Zsolt úgy fogalmazott: 
hiába értékelte a megyétől függet-
len, minisztériumi szakmai értékelő 
csapat megvalósításra alkalmasnak 
a hatvani óvodáról szóló pályázatot, 
a megyei politikai érdek úgy látszik 
felülírta a gyerekek érdekét.

A képviselő azt mondta: a többi 
pályázathoz hasonlóan, a Százszor-
szép óvoda esetében sem volt hiány 
demagóg, illetve valótlan elutasítási 
indokokban. A legmagasabb szak-
mai, minisztériumi értékelő fórum 
támogatása ellenére a pályázat nem 
nyert, a megye ugyanis indoklás 
nélkül megvétózhatja a szakmai 
döntést. Az önkormányzat hivata-
losan kifogást emelt a határozat el-

len. A csaknem három éve benyúj-
tott pályázat lezárása így még nem 
történt meg, holott erre eredetileg 
60 napja lett volna az intézmény-
rendszernek.

A döntést részben azzal is in-
dokolták, hogy a projekt nem járul 
hozzá megfelelően a megyei célkitű-
zésekhez.  - Ez úgy látszik csak Hat-
vanban érdekes szempont, ugyanis a 
hatvanival szinte teljesen megegye-
ző kerekharaszti pályázat minden 
további nélkül támogatást nyert.  
Természetesen nem a kerekharaszti 
projekt kárára kellett volna másképp 
döntenie a megyének, hiszen a gye-
rekek érdeke a legfontosabb, de az 
esélyegyenlőség, mint európai alap-
elv kaphatott volna némi teret – fo-
galmazott Kondek Zsolt.

Egyetlen projektről sem mond le 
a város

-A nehézségek és a megye velünk 
szemben sportszerűtlen hozzáállása 
miatt nem mondunk le egyetlen hat-
vaniaknak fontos ügyről sem.  Meg-
találjuk a módját, hogy a Százszor-
szép óvodába járó gyerekek végül új 
tornaszobát kapjanak. A település 
erős, az óvodák több mint kétszáz 
millió forint plusz forrást kapnak a 
városi költségvetésből, nem hagyjuk 
magukra az ovikat sem. Az igazság-
talan megyei döntések nem húz-
hatják át a hatvaniak érdekét és a 
közösségünk céljait.  Hiszem, hogy 
a jószándék és a kitartó, szakmailag 
kifogástalan munka, amelyet eddig 
is követtünk újabb sikereket hoznak 
– fogalmazott Kondek Zsolt.

Jegelt pályázatok

Miért is kellene új toranterem a Százszorszép oviba?

A február végi testületi ülésen 
elfogadták Hatvan 2019-
es költségvetését, mellyel 

a legfőbb célkitűzésük a város fo-
lyamatos fejlesztése. Papp István, 
a pénzügyi, gazdasági és városfej-
lesztési bizottság elnöke rámutatott, 
ahhoz, hogy ezt meg tudják valósí-
tani, komoly előkészítő munka volt 
szükséges. – Horváth Richárd pol-
gármesterrel egy olyan tudatosan 
felépített és a fejlesztéseket célzó 
gazdaságpolitikát képzeltünk el, 
majd valósítottunk meg, melynek 
eredményeként Hatvan adóbevé-
tele minden eddiginél magasabb 
lett. Ehhez szükséges volt a befek-
tetőbarát vállalkozási környezet ki-
alakítása, és a munkahelyteremtés 
– részletezte a képviselő. – Persze 
ez csak a kiindulás volt, mely ahhoz 
kellett, hogy a város biztos költség-
vetési lábakon álljon. Kijelenthetem, 
hogy a 2019. évi büdzsé a hatvaniak 
költségvetése, mert figyelembe vet-
tük a hatvani konzultáció kapcsán 
megfogalmazott kéréseket, javas-
latokat – mutatott rá Papp István. 
Hozzátette: ennek segítségével idén 
is tovább fejlődik Hatvan.

A költségvetés főösszege 11,8 
milliárd forint, melynek több, mint 
ötven százalékát fordítják fejlesz-
tésre. Az iparűzési adó 2014 óta 80 
%-kal növekedett, idén 3,6 milliárd 
forint. – Meg kell jegyeznem, hogy 
az önkormányzat sikeres gazdálko-
dását nemcsak helyi adókban mérik, 
hanem abban is, hogy mit tud biz-
tosítani a hatvani embereknek. Így 
az itt élők is meg fogják tapasztalni 
ennek a befektetőbarát politikának 

az eredményét, hiszen ebben az 
évben új támogatási formákat ve-
zetünk be, melyek a családok, a fia-
talok és a nyugdíjasok, a generációk 
érdekeit szolgálják. Mi megszavaz-
tuk, de az ellenzék nem támogatta 
ezeket a javaslatokat a költségvetés 
elfogadásakor. Ám mi, a hatvani 
családok, a Hatvanban élők mellett 
köteleztük el magunkat. Kiállunk 
a hatvaniak mellett, és támogatjuk 
őket, aki ebben nem partner, az pe-
dig meglátásom szerint, a hatvaniak 
ellen szavaz – fogalmazott a pénz-
ügyi bizottság elnöke. 

Képviselői munkája során is a 
körzetben lévők igényeit tartja szem 
előtt. Igyekszik az ott élőkkel szo-
ros kapcsolatot ápolni, elmondása 
szerint, sokszor keresik meg vagy 
hívják fel a hatvaniak a panaszaik-
kal, észrevételeikkel. Őmaga ennek 
nagyon örül, hiszen álláspontja sze-
rint csak így lehet a képviselői posz-
tot megfelelően betölteni. – Napi 
kapcsolatban vagyok a körzetem-
ben élőkkel, sokszor hangsúlyozom 
is nekik, hogy bátran hívjanak fel, 
ha segítségre van szükségük. En-
nek eredménye az is, hogy a körze-
temben alig maradt pár út, amelyet 
rendbe kell tenni, és idén azokat is 
kijavítjuk. Örömmel tölt el, hogy 
bizalommal fordulnak felém a hat-
vaniak – taglalta.

Papp István szerint a legfontosabb 
érték a család. Három gyermeke van, 
lánya, Violetta orvos lett, a hatvani 
kórházban dolgozik belgyógyász-
ként, fia, András gyógyszerész, míg 
harmadik gyermeke, Dóra jelenleg 
történelem-anglisztika szakos hall-

gató. Papp István szerint fontos, 
hogy ragaszkodjunk a gyökereink-
hez, és a megszerzett tudásunkat ott 
kamatoztassuk, ahonnan indultunk, 
éppen ezért nagyon boldog, hogy 
gyermekei a diplomájuk megszer-
zése után visszatértek Hatvanba. 
Felesége, Pappné dr. Forgács Edit 
a Károly Gáspár Református Egye-
temen tanít. – Elképesztően büszke 
vagyok rá, hogy kutatópedagógus 
és elismert tankönyvíró. Mindig ott 
van a diákjainak, segít nekik, ahol 
tud, azon van, hogy megkönnyítse 
számukra a német nyelvvizsga meg-
szerzését – hangsúlyozta. Nemcsak 
családjára, tanítványaira is nagyon 
büszke. A pénzügyi bizottság elnö-
ke már harminchét éve dolgozik a 
Kocsis Albert Zeneiskolában, ren-
geteg tehetséges növendéke van, 
többen komoly sikereket értek el az 
életben. – Nagy öröm számomra, 
hogy lelkesen járnak hozzám, sze-
retnek tanulni. Célom, hogy minél 
több diákomnak segítsek kibonta-
kozni – fogalmazott. – A jövőben 
a zeneiskolát is szeretnénk rendbe 
tenni, hiszen fontos, hogy egy ilyen 
kaliberű kultúr-központ méltó kö-
rülmények között működhessen – 
mutatott rá. 

Papp István elmondta, konkrét 
terveik vannak a következő évekre 
is, hogy miként támogathatnák mi-
nél jobban a hatvaniakat. Elmon-
dása szerint, ez a támogatás jövőre 
összegszerűen is több lesz, hiszen 
folytatják azt a munkát, amely Hat-
vant befektetőbarát hellyé teszi. – 
Ennek pedig az lesz az eredménye, 
hogy több cég jön ide, és egyre több 
iparűzési adója lesz a városnak. Mi 
pedig elkötelezetten hiszünk abban, 
hogy a helyi cégek adójából a hat-
vaniaknak évről-évre, növekvő mér-
tékben kell részesedniük – emelte ki 
a képviselő.

Elköteleztem magam 
a hatvaniak mellett

Minden eddiginél nagyobb szakmaisággal alakítottuk ki a városi büdzsét, 
átgondolt, világos célok mentén, mára Hatvan eddigi legstabilabb költség-
vetése állt össze – fogalmazott Papp István. A pénzügyi bizottság elnöke 
mindemellett a család fontosságáról és a képviselői munka jelentőségéről is 
részletesen beszámolt.

Középpontban 
a nők
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Ismét várja látogatóit 
a vadaspark

Hamvazószerdával kezdődött a negyvennapos böjt, 
amellyel a keresztények a húsvétra, Jézus feltámadá-
sának ünnepére készülnek. A keresztény egyház sze-
rint ez az időszak nemcsak a test méregtelenítéséről 
szól, hanem egy lelki megtérés és szellemi megnyílás 
is történhet Isten felé.

A kereszténység leg-
nagyobb ünnepe 
a húsvét, az erre 

való felkészülés pedig a 
leghosszabb böjti időszak, 
amely hamvazószerdával 
kezdődik és a húsvéti fel-
támadási misével ér véget. 
Ez az időszak ebben az 
évben április 18-ig tart. 
A katolikus egyházban a 
böjt előírása az, hogy a 18 
és 60 év közötti emberek 
böjt idején naponta csak 
háromszor étkezhetnek, 
lehetőleg nem jóllakva, 
továbbá péntekenként 
kifejezetten tartózkodni 
kell a húsételektől. Mivel 
húsvétkor a kereszténység 
azt ünnepli, hogy Jézus 
a halálával és a feltáma-
dásával megmentette az 
embereket a bűntől, ezért 
a böjti időszak egyben 
bűnbánati időszak is.

Jézus tanítása szerint a 
böjt az Isten iránti szen-
vedély, szeretet mélyebb 
önátadása. A lemondás-
nak azonban önmagában 
nézve kevés értelme van, 
célját csak akkor éri el, ha 
az pozitív tartalmat hor-
doz. Az indíttatás pedig 
nem a kevesebb súly vagy 
az egészségesebb test, 
hanem amolyan negy-
ven napos lelki méreg-
telenítés, melynek végén 

Istenhez kerülhetünk 
közelebb. Nemeshegyi-
Horvát György baptis-
ta lelkipásztor szerint a 
böjt tulajdonképpen egy 
szellemi kapunak a ki-
nyitása. – A keresztény 
ember azt mondja, hogy 
egyetlen valaki méltó 
arra, hogy ilyen módon 
kinyissuk előtte a ben-
sőnk, az életünk kapuját, 
az pedig Jézus Krisztus, 
Isten egyszülött fia. A 
megtért, újjászületett Jé-
zus Krisztusban hívő em-
ber böjtje tulajdonképpen 
azt jelenti, hogy megaláz-
kodom az Úr Jézus előtt, 
mintegy félreállok előle, 
és engedem dolgozni az 
életemben – mondta a 
lelkipásztor.

Nemeshegyi-Horvát 
György hozzátette: a böjt 
nem egy elvárás vagy te-
her, amit muszáj csinál-
ni, hanem egy lehetőség 
Isten népe előtt, amivel 
élhet. Nemcsak ételről, a 
húsról, hanem édességek-
ről, kávéról, internetről, és 
Facebook-ról is le lehet 
mondani, és azt az időt 
Istennek szánni. A böjt 
tehát nem csupán testi, 
hanem lelki megtisztulás, 
amely során megújulás és 
újjászületés történhet.

Lukács Mónika

Böjt: nem csak 
a húsról 
kell lemondani

Családi programokkal is ké-
szülnek a vadaspark munka-
társai a látogatók számára. 
Továbbá az idén is folyta-
tódnak a felújítások és kis-
állatokkal is bővült a létesít-
mény.

Kis borjúval, kis kecs-
kével, és gyermekköz-
pontú programokkal 

várják az érdeklődőket a Hat-
vani Vadasparkban, ugyanis 
március elsején újra megnyi-
totta kapuit a létesítmény.  A 
parkban, a téli szünetben több 
változás is történt, így például 
a birkák és a kecskék élőhelyét 
is felújították.

Továbbra is számos re-
konstrukciót terveznek a va-
dasparkban, valamint a már 
megszokott módon az állat-

simogató részleg lakói is vár-
ják a látogatókat. Továbbá, 
ahogyan arról már korábban 
is beszámoltunk, lehetőség 
nyílik a vendégeknek elnevez-
ni a kis bika borjút is, akit a 

Rózsi névre keresztelt magyar 
tarka tehén hozott világra. 
Szoldatics Lilla elmondta, 
hogy különböző vetélkedőkel 
készülnek a családoknak az ál-
latpark munkatársai. – Április 

20-án húsvéti programokkal 
várjuk a látogatókat, ugyanis 
lehetőség lesz tojást feste-
ni, kézműveskedni, valamint 
ügyességi játékokban is részt 
vehetnek a kicsik. Gyermek-
nap alkalmából is készülünk 
különleges programokkal és 
feladatokkal a családok ré-
szére – részletezte Szoldatics 
Lilla, a Hatvani Vadaspark 
adminisztrátora.

Hozzátette, hogy a megfe-
lelő takarmánynak és a lelkiis-
meretes gondozásnak köszön-
hetően az állatok könnyen 
átvészelték a telet és a na-
gyobb fagyokat. A vadaspark, 
a tavaszi nyitvatartás alatt, 
keddtől vasárnapig, kilenc és 
délután négy óra között várja 
az állatbarátok látogatását.

Rimán Alexandra

A Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsé-
ge regionális szakmai napot tartott a művelődési házban. A 
programon szakemberek informálták a résztvevőket a közét-
keztetés változásairól.

Süteményeket, sajtokat és 
szendvicseket kóstolhat-
tak az érdeklődök a köz-

étkeztetésről szóló regionális 
szakmai napon. Az eseményen 
több cég, standokba rendeződ-
ve települt ki, hogy ismertesse 
minőségi és egészséges termé-
keit. A látogatók előadásokon 
is részt vehettek, valamint 
szakemberek segítségével töb-
bet tudhattak meg a közétkez-
tetésről. Smidné Vereb Julian-
na kifejtette, hogy az esemény 
fő témája a gyermekek étkezési 
ideje és a korszerű táplálkozási 
körülmények megteremtése. 
– Már harmadik alkalommal 
rendezzük meg a szakmai na-
punkat, ami egy nagyon ní-

vós program. Az eseményen 
vendégül látjuk a környező 
települések élelmezésvezetőit, 
illetve olyan érdeklődőket is 
várunk, akik szívén viselik a 
közétkeztetés sorsát – részle-
tezte Smidné Vereb Julianna, 
a Közétkeztetők, Élelmezés-
vezetők Országos Szövetsége 
alelnöke.

Hozzátette, hogy a prog-
ramra olyan szakembereket 
hívtak, akik kellő válaszokat 
tudnak adni az előadás során 
felmerülő kérdésekre. Hor-
váth Richárd polgármester 
elmondta, hogy a hatvani köz-
étkeztetés színvonala folyama-
tosan fejlődik.

 Rimán Alexandra

Szakmai nap a közétkeztetésről
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Makita gépeket 
tesztel a HSZI
Tesztelésre adta kölcsön az akkumulátoros gépeit a Makita cég 
a Hatvani Szolgáltató Intézménynek. A faipari gépek segítsé-
gével bontották szét a jégpályát, annak korlátait és a faházat.

Akkumulátoros láncfű-
résszel kezdték meg a 
jégpálya bontását. A 

korábbi évekhez hasonlóan 
a Hatvani Szolgáltató Intéz-
mény most is több szerszámot 
kapott a Makita cégtől kipró-
bálásra.

Nagy teljesítményű akku-
mulátoros gépek ezek, amik 
közül már párat meg is vásá-
roltunk. Sokszor van úgy, hogy 
olyan helyen kell dolgozni, 
ahol nincs lehetőség áram vé-
telezésére, ilyenkor jó szolgá-
latot tesznek ezek az eszközök 
– fogalmazott Havassy Kál-

mán, a Hatvani Szolgáltató 
Intézmény vezetője.

Ezáltal hatékonyabban és 
megfelelő időben tudják el-
végezni a feladatokat. A gépe-
ket pedig máshol is bevetik, a 
vadasparkban is nagy hasznát 
veszik. A céggel három éve 
van kapcsolatban a hatvani 
intézmény, azóta rendszere-
sen kapnak kipróbálásra ilyen 
eszközöket, így például 2017-
ben is Makita gépek segít-
ségével állították fel a város 
karácsonyfáját, valamint az 
akkori karácsonyi vásárhoz a 
fabódékat.

A jó idő beköszöntével megtisztították a város jelképének számító Meszlényi hidat. Az értékek megóvása érdeké-
ben eltávolították a csapadékos időjárás után maradt szennyeződéseket. A tisztítási folyamatot úgy időzítették, 
hogy az a lehető legkisebb mértékben befolyásolja a közlekedést.

A hatvani vonalon márci-
us 18-tól kedvezően válto-
zott a pótlóbuszok menet-
rendje.

A Budapest–Hatvan 
vasútvonal pálya-
rekonstrukciójának 

jelenlegi fázisában, várha-
tóan decemberig szünetel 
a vonatforgalom Pécel és 
Aszód között, emiatt jelen-
tős menetrendi változások 
léptek életbe február 4-től. 
Azóta az InterCity vona-
tok helyett a Keleti pálya-
udvar és Hatvan között 
pótlóbuszok járnak, a többi 

vonat helyett is – eltérő sza-
kaszokon –  buszok viszik 
az utasokat. Március 18-tól 
az utasok észrevételei és a 
vasúttársaság tapasztalatai 
alapján kedvezően változik 
a hatvani vonalon közlekedő 
pótlóbuszok menetrendje 
és menetideje – adta hírül a 
mávinform.

A Keleti pályaudvarról 
induló és Hatvanig közle-
kedő InterCity pótlóbuszok 
menetideje 70-ről 60 percre; 
míg a Hatvanból a Keleti 
pályaudvarra indulók me-
netideje 75-ről 65 percre 
csökken. A módosítások 

csak a Keleti pályaudvari 
indulási és érkezési időada-
tokat érintik, Hatvanból, 
illetve Hatvanba az eddigi 
időpontokban indulnak és 
érkeznek a pótlóbuszok.

Reggeli változások:

A Hatvan–Pécel viszony-
latú gyors pótlóbuszok – a 

4:52-kor, 5:18-kor, 6:10-kor 
és 7:20-kor induló járatok 
kivételével – Isaszeg bejárati 
út autóbusz-megállóhelyen 
is megállnak.

A Pécelről Aszódra indu-
ló buszok 6:33 helyett 6:37-
kor, 6:53 helyett 6:57-kor 
érkeznek, illetve az Aszód-
ról Pécelre 4:19-kor induló 
busz Pécelre 5:18 helyett 
5:13-kor érkezik, a péceli 
rövid átszállási idők miatt.

A Gödöllő–Pécel közötti 
5:50-kor, 6:50-kor és 7:50-
kor induló buszok a teljes 
útvonalukon 3 perccel ko-
rábban közlekednek.

Kedvezően változott 
a pótlóbuszok menetrendje

Tiszta fehérben ragyog 
a Meszlényi híd
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A Média-Hatvan Kft. 
szervezésében indul egy 
nem mindennapi játék. 

A versengésben olyan hatvani 
párok vehetnek részt, akik már 
eljegyezték egymást és elfogad-
ják a játék szabályzatát. A www.
hatvaniprogramok.hu webol-
dal online nevezési felületén je-
lentkezhetnek a résztvevők. Itt 
megtalálható lesz a részletes 
játékszabályzat és a szükséges 
nyiltakozatok is. A párokra, az 
erre célra létrehozott közösségi 
oldalon lehet szavazni. A közön-
ségszavazatok beszámíthatnak 
az öt tagú zsűri végső döntésébe.  
Ami pedig a lényeg: a nyeremény. 
A szerencsés pár részére a játék 
elindítója a hatvani Nagy Endre 
rendezvényteremben egy lakodal-
mat rendez, melyen Gönczi Gábor 
zenekara zenél és a vendéglátás, a 
fotós, a videós, a vőfély, a nászút, 
mind a nyeremény része lesz (pon-
tos részletek a jétkszabályzatban). 
Sőt még az anyakönyvvezetőt is 
lefoglaljuk erre az időpontra (egy-
házi esküvőt, értehető módon nem 
tudunk előre foglalni). Jelentkezni 
2019. március 25-től lehet a www.
hatvaniprogramok.hu weboldal 
online nevezési felületén. A sza-
vazás időtartama: 2019. április10. 
– 2019. május10.-ig tart. Ered-
ményhirdetés: 2019. május 15. A 
grátisz lakodalom időpontja: 2019. 
június 22. szombat.

Nyerd meg 
a LAGZID!

Gyógyászati eszközöket ajánlott fel Hatvannak a minnesotai magyarok 
közössége. A tengerentúli adomány a Szent Erzsébet Idősek Otthonának, 
valamint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnak nyújt 
segítséget.

Hatalmas kartondobozokban 
érkezett a minnesotai ma-
gyarok felajánlása a városba. 

Többnyire gyógyászati eszközöket 
tartalmaznak, vannak benne pelen-
kák, törlőkendők, tisztálkodószerek 
és fogkefék is. A minnesotai magya-
rokkal jó kapcsolatban áll Hatvan, a 

múlt évben is jártak a településen, 
most segítséget küldtek. Az Egyesült 
Államokban nagy hagyománya van 
az önkénteskedésnek, így az ottani-
ak, szabadidejükben aktívan tesznek 
másokért. Most ők a St. Francis kór-
házból gyűjtöttek össze eszközöket, 
amiket jótékony célra ajánlottak fel.  

- Idén is gondoltak ránk a minne-
sotai magyarok, akik a Máltai Sze-
retetszolgálat segítségével juttatták 
el adományaikat hazánkba. A Hat-
vani Városvédő Egyesület, mint civil 
szervezet találta meg azokat az in-
tézményeket, amelyeknek segítséget 
nyújthat ez a felajánlás – nyilatkozta 
Lestyán Balázs.

Az eszközöket pedig a Szent Er-
zsébet Idősek Otthonának, valamint 
a Szociális, Gyermekjóléti és Egész-
ségügyi Szolgálat részére adomá-

nyozták. – Olyan segédeszközöket 
kaptunk, amiket nemcsak az idős-
ellátás munkatársai tudnak hasz-
nálni, hanem segítséget nyújt intéz-
ményünk valamennyi ellátottjának 
– fogalmazott Semperberg Katalin, 
a Szociális, Gyermekjóléti és Egész-
ségügyi Szolgálat vezetője.

Nem csak Magyarországra és 
Hatvanba küldtek felajánlásokat, az 
erdélyi városokról, falvakról sem fe-
ledkeztek meg, oda is érkeztek ilyen 
csomagok. Sz.P.

Országos szintű irodalmi ver-
senyt tartottak a Daliban, 
ahol nyugdíjasoknak szer-

veztek vetélkedőt. Szabó Istvánné 
főszervező elmondta: a találkozó 
célja, hogy a résztvevők megdolgoz-
tassák az agyukat, felelevenítsék ked-
venc verseiket, és tanulmányozzák a 

verseny két központi témáját: Arany 
János munkásságát és a kuruc kor-
hoz tartozó költészetet. 

A program elején Horváth Ri-
chárd polgármester köszöntötte a 
verseny résztvevőit,  és külön üdvö-
zölte azokat is, akik más települések-
ről érkeztek a vetélkedőre. A város-

vezető beszédében elmondta: Hatvan 
az elmúlt években óriási fejlődésen 
ment keresztül, és ez a folyamat nem 
áll le, hamarosan megújul a Dali Mű-
velődési Ház is, illetve folyamatosak 
a korszerűsítések a teljes városban. - 
Óvónő voltam és a kicsiknek egészen 
korai időktől kezdve mondókákat, 

verseket tanítottam. Anyanyelvünk 
szépsége egész fejlődésünket vé-
gigkíséri, felnőttként sem szabadna 
elhagynunk ezeket a kincseket - 
mondta Bíró Lászlóné, aki Dunake-
sziről érkezett. Az irodalmi vetélkedő 
Hatvanban már hosszú évek óta ha-
gyomány. Lukács Mónika

Minnesotából érkezett a segítség

Arany János volt a középpontban 
az irodalmi vetélkedőn

Dobogós helyeken 
az aerobikosok
Makón és Prágában is bizo-
nyítottak a hatvani aerobiko-
sok, a Pulzus SE növendékei.

Nemrégiben három 
versenyen is meg-
mérettettek a Pulzus 

SE tagjai. Az Aerobik Diák-
olimpia kelet - magyarországi 
területi fordulót Makón tar-
tották március harmadikán, 
ahol Up3 Step kategóriaában 
első helyet szereztek meg. 
Versenyzők: Antalóczy Zorka, 
Csuka Natasa, Güray Csen-
ge, Szélyes Alexandra, Zsíros 
Panka (Hatvani Kossuth La-
jos Általános Iskola színeiben 
a Pulzus SE növendékei)

A Cseh Aerobik Open-en, 

Prágában, Up1 (15-17 év) 
Aerostep kategóriaában a do-
bogó második fokára állhattak 
fel a lányok. Versenyzők: Dányi 
Luca, Kerekes Éva, Pádár Bog-
lárka, Tóth Gréta Anna,  Kókai 
Tíria Kíra, Nagy Melina, Tóth 

Tekla, Winter Boglárka. Up1 
Aerodance kategóriában az 
5. helyet szerezték meg. Ver-
senyzők: Markó Daniéla, Tóth 
Gréta Anna, Winter Boglárka, 
Kókai Tíria Kíra. Felkészítőjük 
Teréki Beáta.

A városi egyesület a DanceNet SE 
rendezte idén is a Budapesti Terü-
leti Bajnokság és Szabadidős Tánc-

versenyt. Az eseményen a hatvani táncosok 
ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.  
Kozma Gábor vezetőedző számolt be az 
eredményekről. Az eseményen Varga Kris-
tóf és partnere D ifi kategóriában Területi 
Bajnoki címet szerzett. Kristóf a D latin ka-
tegóriában is helyezést ért el, itt a második 

lett. Antal Dávid ezüstérmes lett a Standard 
táncokban. 
A szabadidős verseny kategória:
Berta Milán - Taugner Izabella - Gyermek 
kategória I. helyezett, Berta Alex - Vincze 
Klaudia Junior kategória I. helyezett,  Mol-
nár Melani - Vincze Klaudia Junior Duó II. 
helyezett, Molnár Melani, Vincze Klaudia, 
Taugner Izabella, Cserényi Blanka, Szép 
Norka Gyermek formáció II. helyezett.

Díjakkal tértek haza a hatvaniak 
a területi bajnokságról
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Az utánpótlás tölti meg igazán 
élettel az FC Hatvant

Mintegy négyszáz igazolt 
versenyző erősíti az FC Hat-
van egyesületét. Az utánpót-
lásra nagy hangsúlyt fektet-
nek, hiszen ők adják a klub 
bázisát, belőlük nevelik ki 
a későbbi tehetséges felnőtt 
focistákat. 

Egy csapat életében a 
legfontosabb, hogy 
mindig legyen után-

pótlás, akik szorgalmukkal és 
tehetségükkel erősíthetik a 
klubjuk adott sportágbeli tel-
jesítményét. Jól tudják ezt az 
FC Hatvannál is, hiszen ott 
mindent megtesznek azért, 
hogy minél több tehetséges 
fiatalt neveljenek ki. A Bozsik 
programmal, a horti iskola 
lány növendékeivel, a Szent 
István Általános Iskola tanu-
lóival, valamint a nagypályás 
futballistákkal együtt, mint-
egy négyszáz igazolt verseny-
ző erősíti a klubot. A Bozsik 
programban hét éves kortól, 
a nagypályán pedig 12 éves 
kortól játszanak a fiatalok. 
Ofella Zoltán, az FC Hatvan 
elnöke kiemelte, 2011-ben 
még legfeljebb nyolcvan iga-
zolt játékosa volt az utánpót-
lásnak, ez azóta többszörösére 
duzzadt.

A lányok és a fiúk egyaránt 
sokat gyakorolnak, korosz-
tálytól függően, heti három-
öt edzésen vesznek részt. A 
fiataloknak január közepétől 

kezdődik a felkészülés, márci-
ustól pedig már a meccseken 
játszanak. Ebben tizenhét 
edző segíti a munkájukat, 
emellett specialisták is, kapus 
- és erőnléti edző is támogatja 
a fejlődésüket. Hétvégenként 
pedig bajnoki mérkőzéseket 
játszanak. Az U19-es és U14-
es lánycsapat mindezt olyan 
jól csinálja, hogy az MLSZ 
észak-keleti bajnokságában 
jelenleg is dobogós helyen áll-
nak, és a bajnoki címért hajta-
nak. Ofella Zoltán elmondta, 
hogy nagy céljaik vannak a 
lány focistákkal. – Hat éve 
foglalkozunk komolyabban a 
női utánpótlással. Ez azért is 
kiemelten fontos, mert szeret-
nénk egy erős, FC Hatvanban 
nevelkedett, felnőtt csapatot 
létrehozni. A lányok nagyon 
ügyesek, minden korosztály-
ban fociznak legalább öten, 
akik átlag felett játszanak – 
fogalmazott. 

Az utánpótlás-nevelést pe-
dig nem lehet elég korán el-
kezdeni, már óvodás korúak is 
ismerkednek a labdával. Négy 
éve tart az ovi-foci program, 
melynek keretében a legki-
sebbek is az FC Hatvannál 
játszanak. – Ez most pedig 
még könnyebb lesz, hiszen 
részben önkormányzati, rész-
ben pedig TAO támogatás-
ból három kisbuszt kapott az 
egyesület. Ezek segítségével 
pedig óvoda után, heti két al-

kalommal az FC Hatvan pá-
lyára fuvarozzák a gyerekeket 
focizni, és ide jöhetnek értük 
a szülők. Ez tavasztól indul, 
mintegy ötven fiú és lány vesz 
részt a programban – részle-
tezte az elnök. Ofella Zoltán 
rámutatott arra is, hogy azért 
kiemelkedően fontos már eb-

ben a korban a gyermekek já-
tékos futballoztatása, mert ők 
fogják később az utánpótlás 
bázisát adni.

A kicsiknek még csak já-
tékos órákat tartanak, heti 
két alkalommal, ahogy pedig 
idősödnek, úgy nő az edzések 
száma, a tizenegy évesek már 
heti négy alkalommal rúg-

ják a bőrt. Ebből egy erőnléti 
edzést tartanak, a kapusokat 
kapusedző fejleszti, a felké-
szülés során pedig futsal mér-
kőzéseken gyakorolnak.

A sportolóknak számos 
rendezvény keretében kell 
számot adniuk a tudásukról. 
Áprilisban olasz, valamint 

szlovák csapatokat lát vendé-
gül a fiú, 2003-2004-es kor-
osztály egy hat csapatos tor-
na keretében. Ezt követően 
a lányok vesznek részt a női 
alközponti tornán, majd a 13, 
15 és 19 éves korosztály egy 
nemzetközi összecsapás kere-
tében, osztrák, német, ameri-
kai, svájci és olasz csapatokkal 

méri össze tudását. A fiúk sem 
pihenhetnek, hiszen Szlová-
kiába kaptak meghívást, ott 
bizonyíthatnak.

Nemcsak Hatvanból, a tér-
ségből is sokan utaznak be az 
egyesülethez. Hortról, Apc-
ról, Zagyvaszántóról, de még 
a Pest megyei Tápiószent-

mártonból is ide jár három 
fiú. Czakó Szonja és Czakó 
Levente Lőrinciben laknak, 
innen járnak be hetente több 
alkalommal Hatvanba. Szonja 
az U9-eseket, míg Levente az 
U11-esek gárdáját erősíti. A 
fiatal focistalány már két éve 
játszik a klubnál. – Korábban 
is fociztam már Lőrincin, 
most már onnan járok be a 
klubhoz. Nagyon szeretem a 
csapattársaimat, és magát a 
labdarúgást. Sokáig szeret-
nék még ezzel foglalkozni 
– mondta. Testvére, Levente 
is a labdajátékok szerelmese. 
– Kosarazni is szeretek, de a 
foci az én sportom. Játszottam 
mezőnyben is, de kapusként 
érzem a legjobban magam. 
Ebben szeretnék továbbfej-
lődni – fejtette ki. Édesany-
juk, Czakó Adrienn elmond-
ta, hármadik gyermeke is a 

klubnál játszik, számukra ez 
természetes, hiszen a férje is 
focizott már egészen kisko-
ra óta. – Mióta az FC Hat-
vannál tanulnak a gyerekek, 
rengeteget fejlődtek, nagyon 
jó képzést kapnak. Emellett 
annak is örülök, hogy sok 
helyre eljutnak, miközben azt 
csinálják, amit igazán szeret-
nek – mutatott rá.

Ofella Zoltán rávilágított, 
hogy egy családot is a gyere-
kek töltenek meg élettel, ná-
luk sincs ez másként. Ahhoz, 
hogy egy klub jól működjön, 
fiatalokra van szükség, akik 
az energiájukkal viszik előre 
a csapatot. – Mindig jutal-
mazzuk is a játékosainkat. Év 
végén díjat vehetnek át, akik 
kiemelkedően teljesítettek, 
ezzel is ösztönözni kívánjuk 
őket. Emellett az is fontos, 
hogy nem elég az ügyes já-
ték, mellé elvárjuk, hogy jól 
is tanuljanak a fiatalok, hiszen 
számunkra is elsődleges, hogy 
haladjanak előre az életben, 
és fejlesszék magukat szelle-
mileg is, erre is szükség van 
a játék során – részletezte. 
– Nekünk az a legfontosabb, 

hogy a szülők érezzék, a gyer-
mekeik nálunk biztonságban 
vannak, hasznosan töltik a 
szabadidejüket, és folyamato-
san fejlődnek. Emellett ők is 
láthatják, hogy a fiatalok egy 
olyan közösséghez tartoznak, 
amelyben jól érzik magukat, 
és ki tudnak bontakozni – tet-
te hozzá.

Számos terve van az FC 
Hatvannak – az önkormány-
zat segítségével – a további 
fejlődésre. – Jelenleg is zajlik 
a létesítmény fejlesztése, újít-
ják a belső parkolót. Az egyes 
műfüves pálya felületét kicse-
réltük, várhatóan március vé-
gén át is adhatjuk – mondta 
Ofella Zoltán. Mindemellett 
a nagylelátót is újraépítik, 
hogy a szurkolók méltó he-
lyen drukkolhassanak a csa-
patnak.

Csordás Judit



14 HIRDETÉS 2019. MÁRCIUS HIRDETÉS–RECEPT 152019. MÁRCIUS

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

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:	reg-
gel	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	gyermekor-
vos részvételével.

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek Születési idő  Szülők neve (apa, anya)
Radics	Gyula	Benett	 2019-02	 Radics	Gyula,	Banya	Tímea
Répás	Roland	 2019-02	 Répás	Róbert,	Gugyela	Melitta
Csécsei	Ákos	 2019-02	 Csécsei	József,	Szabó	Andrea
Hegyi	Anna	 2019-02	 Hegyi	Ádám,	Viszkok	Vivien
Kevés	Vince	 2019-02	 Kevés	Szabolcs,	Mészáros	Barbara

Házasságkötés 
2019-02	 Karácsony	Mónika,	Hort	 Vincze	István,	Hort
2019-02	 Papp	Attila	Imre,	Kálló	 Hága	Dalma	Nóra,	Kálló
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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

RECEPT
Varázslatosan finom glutén-, cukor-, 
tejmentes paleo mogyorókrémes szelet
Hozzávalók a süteményhez:
•	280	g	Szafi	Reform	csokoládés	muffin	keverék	
(1	zacskó)
•	8	db	közepes,	M-es	tojás
•	40	g	kókuszolaj	olvasztva
•	140	g	víz
•	 100	 g	 eritrit,	 vagy	 annak	megfelelő	 egyéb,	 a	
diétánknak	megfelelő	édesítő
• Reszelt bio citromhéj

Hozzávalók a krémhez:
•	 Almitas	 mogyorókrém	 (paleo,	 tejmentes,	 cu-
kormentes,	gluténmentes)
• Paleo fehércsoki
•	Sótlan	pisztácia

Elkészítés:
Az	 egész	 tojásokat,	 a	 kókuszolajjal	 és	 vízzel	 ke-
verjük	ki.	(Nem	kell	külön	felverni	a	tojásfehérjét!)	
Adjuk	hozzá	az	édesítőszert	és	a	lisztkeveréket,	és	
gyors	mozdulatokkal	kézi	habverővel	dolgozzuk	el.	

Kóstoljuk	meg,	ha	nem	elég	édes,	még	kicsit	éde-
síthetjük.	Előmelegített	sütőben	180	fokon	20-25	
perc	alatt	süssük	készre,	tepsi	méretétől	függően.	
(Alul-felül	sütési	programon!)	Közepes	méretű,	sü-
tőpapírral	bélelt	tepsiben	süssük.
Melegen	még	picit	nedves,	de	ha	kihűlt,	épp	 jó	
lesz, nem szárad ki, szaftos sütemény.
A	 mogyorókrémet	 mikróban,	 vagy	 gőz	 fölött	
megolvasztjuk, a pisztáciát durvára vágjuk. A sü-
temény	 tetejét	megkenjük	 a	mogyorókrémmel,	
és	 hűlni	 hagyjuk.	 Ezután	 felolvasztjuk	 a	 fehér	
csokoládét	 is	és	kedvünk	szerint	díszítjük,	csor-
gatjuk	a	süti	tetejére,	végül	megszórjuk	durvára	
vágott	 pisztáciával.	 Díszíthetjük	 még	 gránátal-
ma	magokkal,	hogy	gyönyörű	színes	 legyen.	Le	
fogjuk	vele	nyűgözni	vendégeinket,	ízben	és	lát-
ványban egyaránt csodás sütemény, közben pe-
dig egészséges, és elronthatatlan. Fogyaszthat-
ják	 gluténérzékenyek,	 tejérzékenyek,	 paleósok,	
cukorbetegek,	inzulinrezisztenciások,	fogyókúrá-
zók,	egészségükre	figyelők.
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