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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Új lelátó épül
az FC Hatvan pályára

Ötven éve már, hogy az akkori kor igényeinek megfelelően elkészült a betonlelátó, kiszolgálta a labdarúgás rajongóit.
Azonban az évtizedek alatt tönkrement,
a szurkolók számára kényelmetlen volt,
a sportegyesület pedig egy jobb lelátót
érdemelt. Ezért most lebontják és egy új,
modern nézőteret kap a pálya. A munkálatokat Horváth Richárd indította el.

– Korszerű infrastruktúrát építünk ki az
FC Hatvannál. Az önkormányzat idén 70
millió forint támogatással járult hozzá a
fejlesztéshez. Ezzel a beruházással párhuzamosan pedig zajlik a parkolók építése is – fogalmazott a polgármester.
A tervek szerint a lelátó háromszintes
lesz, és három ütemben valósul meg ennek a kivitelezése. Októberig az alsó rész

készül el, itt lesznek az öltözők és a kiszolgálóhelyiségek, a második szinten az
ezer férőhelyes tribün, míg a harmadik
szinten a VIP és a technikai részt alakítjuk ki – tájékoztatott Ofella Zoltán, az FC
Hatvan elnöke. A munkálatok ideje alatt
a mérkőzések zavartalanul folytatódnak
a hátsó, füves pályán.

Sz.P.

2

A VÁROS, AHOL ÉLÜNK

Csaknem 200 darab
gyümölcsfát osztottak ki

Rászoruló családokon segítettek, ezúttal gyümölcsfákat osztottak ki a városban. Az önkormányzatnak most is a Máltai
Szeretetszolgálat segített a rászoruló családok elérésében.

G

yümölcsfákat osztottak szét a városban. Az Árnyas utca
egyik udvarára 20 darabot pakoltak le, innen vitték szét a

rászorulók számára. Udvarokba is ültetnek, de a városképet is szépítik vele. Molnárné
Tedás Mária elmondta, nagyon örülnek ennek a felaján-

lásnak, mivel ez sok családnak
nagy segítséget jelent. Nemcsak Nagygombosra, hanem a
város több pontjára is elvitték
az adományokat, amiket önkéntesek visznek szét. Szinyei András alpolgármester
szerint olyan családok kapták
meg, akik vállalták, hogy elül-

tetik és gondozzák is ezeket a
cseresznyefákat. A Johannita
Segítő Szolgálat ajánlotta fel
ezt a 185 darab gyümölcsfát
az önkormányzatnak, ami pedig a Máltai Szeretetszolgálat
segítésével osztotta ki azokat
a rászorulók számára.
Sz. P.
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Betonozzák
a sportcsarnok alapját

J

anuár óta folyamatos a
munka az egykori cukorgyár területén. Itt
épül fel ugyanis a városi
sportcsarnok. A cölöpözést elvégezték, most a
betonozás zajlik. Hama-

Új járdák mindkét
városrészben

rosan pedig a tartószerkezeteket is beemelik. A
csarnok jövő év elejére készül el, 1100 férőhelyesre
tervezték és rendezvények
lebonyolítására is alkalmas
lesz.

Járható út épült
a Görbeéri
tavak felé

A lakossági igényeknek
megfelelően az önkormányzat felújította a Görbeéri-tavakhoz vezető Delelő utat. Ez a beruházás 8
millió forintba kerül.

Csetneki Zsolt az új rendőrkapitány

Újhatvanban kezdődtek meg a munkálatok: 300 millió forintból mindkét városrész főutcájának egy-egy szakaszán
megújulnak a járdák és az utcabútorok.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2019. április 1-jei hatállyal megbízta Juhász János rendőr ezredest, a
Hatvani Rendőrkapitányság vezetőjét a Gyöngyösi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatkör ellátásával.

lkezdődtek a munkálatok a Rákóczi
úton. Az Arany János
utcától indultak visszafelé a
munkások, először feltörik

Továbbá 2019. április 1-jei hatállyal megbízta a Hatvani
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatkör ellátásával Csetneki Zsolt rendőr alezredest, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetőjét.
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E

és felszedik a régi járdát. Gépekkel végzik a folyamatot, a
talajt rendezik, és ide rakják
le az új járdát. A házakhoz
közeli részen térköveznek,

a kerékpárút szintén térkő
lesz, de az átmenet nélküli,
hogy biciklivel könnyebben
lehessen rajta közlekedni.
Innen, egészen a templomig
mennek.
Ezt követően pedig a másik oldalon, a Zöldfa utcáig
térkövezik a járdát. A 300

Richárd azt mondta: nagy
fejlesztések valósulnak meg
az FC Hatvannál. – Most
elkészült a pálya felújítása, a
héten megkezdődött a régi
lelátó bontása és hamarosan
egy új, korszerű épül a helyére, és folyamatban van a parkolók építése. Minderre azért
van szükség, mert rengeteg
gyermek sportol itt, akik sorra hozzák az eredményeket.
Remélem, a felnőtt csapat is
sikerrel veszi az akadályokat
és feljebb fog lépni a bajnok-

ságban – fogalmazott a városvezető.
Ofella Zoltán elmondta: ez
volt az első műfüves pálya a
városban, korábban csak salakpályákon játszottak a sportolók, most 10 millió forintot
költöttek arra, hogy biztonságosan lehessen rajta focizni. Teljes fűcsere zajlott, új
gumigranulátomot és kvarchomokot tettek bele. Az altalaj nagyon jó állapotban volt,
a felületet kellett megfelelő
minőségi szintre hozni. Sz.P.

Megújult
a műfüves pálya

A

város első műfüves
pályáját
2009-ben
építették, azóta felülete felszakadozott, így ráfért
már a felújítás.
Tíz év intenzív használat
során felszakadozott és balesetveszélyessé vált a város
első műfüves pályája. Most,
egy sportfejlesztési pályázat
adott lehetőséget a népkerti
sporttelepen található pálya
felújításra, ebből tudták kicserélni a 10 évvel ezelőtt épített pálya burkolatát. Horváth

millió forintos beruházást az
önkormányzat önerőből finanszírozza. Ebbe beletartozik, hogy ugyanezt a munkát
elvégzik a Gabi sornál is, itt
is teljesen megújul a környezet, rendezik a zöldfelületeket is.
Sz.P.

T

öbb munkagép vonult fel április elején
a Delelő út végén.
A Bátor Tábor bekötőútjától csaknem 2 kilométeren
javították fel az utat a bányatavakig. Régóta rossz állapotban volt már ez a rész,
autóval csak nagyon lassan

lehetett itt haladni, kerékpárral pedig nehézkes volt a
közlekedés. Az önkormányzat most lakossági kérésre
felújította, hogy a horgászok
és az erre járók biztonságosan tudjanak kijárni a
tavakhoz. 1-1 méter szélességben elvégezték a padka
nyesését, valamint 4 méter
szélességben, összesen 6800
négyezetméter felületen zúzott kővel feljavították az út
állapotát. A munkálatok 8
millió forintba kerültek.
Sz.P.

4

EGÉSZSÉG

2019. ÁPRILIS

Mindent az egészségért

Ahol találkozhatunk Istennel
Vannak csoportok, akik úgy összekapaszkodnak, hogy közben elvesztik figyelmüket minden másra. A hatvani baptista
gyülekezetre ez nem igaz – ez a közösség olyan, mint az Erős
Pista. Karakteres, és mindent megízesít maga körül.

M

Hatalmas volt az érdeklődés
az idei futófesztivál iránt. A
futamokon egy pályacsúcs is
született és Rubint Rékával
is tornázhattak a mozogni
vágyók. Eközben pedig az
egészségnap keretében különböző ingyenes szűréseken lehetett részt venni.

T

öbb százan álltak
rajthoz az idei futófesztiválon,
ahol
korcsoportonként mérhették
össze gyorsaságukat a sportolni vágyók. A futamokon
az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztály indulhatott. A program célja
a közös sportolás öröme és
az egészséges életvitelre való
figyelemfelhívás volt. A futamon Makovinyi Attila saját
kategóriájában pályacsúcsot
döntött. Kis Jázmin Viktó-

ria korcsoportjában elsőként
futott be a célba. Szerinte a
futás egy nagyon jó sportág, ami mindent megmozgat
és hozzá segít az egészséges
élethez. - Nagyon szeretek
futni, és örülök neki, hogy
indultam ezen a versenyen. Jó
érzéssel tölt el, amikor szurkolnak nekem az emberek és
végül célbaérek. Másodikos
korom óta járok ilyen versenyekre és a jövőben is szeretnék részt venni a futófesztiválon – mondta Kis Jázmin
Viktória, a Hatvani Kodály
Zoltán Értékközvetítő és
Képességfejlesztő Általános
Iskola 7. osztályos tanulója.
Horváth Richárd polgármester elmondta, hogy egy életmódváltásnak köszönhetően
barátkozott meg a futással,
először csak kisebb távokkal próbálkozott és ezeket

mindig fokozta. - Az életmód változtatás annyit jelent,
hogy figyelni kell arra, hogy
mit eszünk és mennyit, illetve fontos, hogy rendszeresen
sportoljunk. Két kilométerrel
kezdtem a kocogást és eljutottam arra a pontra, hogy
már négyet is le tudok futni.
Ha én képes voltam elengedni a rossz szokásaimat, akkor
bárkinek sikerülhet, lényeg a
kitartás – részletezte Horváth
Richárd polgármester. A futamok után egy kemény, hatvanperces alakreform edzésen
is részt vehettek a mozogni
vágyók, amit Rubint Réka
vezetett.
Mindeközben szakorvosok
és ápolók is várták az érdeklődőket, hogy az egészségnap
keretében ingyenes vizsgálatokat végezhessenek el. A
standoknál többek között

vércukorszint, koleszterinszint és testtömegindex mérés
volt. Nagy Tamás kifejtette,
hogy a rendezvény az egészséges életmód fontosságára
hívja fel a figyelmet, illetve
jó lehetőség ingyenes vizsgálatokon részt venni. - Szakorvosi szűrővizsgálatokat is
szervezetünk, így bőrgyógyászati, érsebészeti és urológiai
szűrésekkel is készültünk. Az
érdeklődők interaktív módon
elsősegélynyújtást is tanulhatnak nálunk – részletezte
Nagy Tamás, a Horti Praxisközösség vezetője. Gyárfás
Eszter szerint az emberek
még mindig nem veszik elég
komolyan a testük jelzéseit, ezért fontos rendszeresen
részt venni az ilyen programokon. - A kolléganőmmel,
ultrahang segítségével érszűkület vizsgálatot végzünk, a
nyaki erekben nézzük meg,
hogy van-e meszesedés vagy
szűkület. A rendezvényen a
pajzsmirigy
problémákkal
is foglalkozunk, ha a vizsgálatok folyamán észlelünk
valamilyen elváltozást, azt
további ellenőrzésre küldjük
– fogalmazott Gyárfás Eszter
radiológus főorvos. A gyerekeket is rengeteg érdekesség
várta az eseményen. A DISZI
udvarán a csocsóasztal és az
óriás sakktábla mellett felfújható játékok tették lehetővé a
kicsik önfeledt szórakozását.
Rimán Alexandra
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ár négy éve működik Hatvanban
NemeshegyiHorvát György lelkipásztor vezetésével a baptista
gyülekezet. A működik ige
azonban csak halvány kísérlet annak a számos életteli
történésnek a leírására, amely
e sokszínű közösség mindennapjait megtölti.
A Grassalkovich Antal
Baptista Szakképző Iskola egyik biológiatermében
kezdődik az istentisztelet, de
nem csak a falon lógó oktatóplakátból tudom, hogy egy
eleven vérkeringés közepébe
csöppentem. Olaszos csúszásban vagyunk, de a fáma
szerint, amikor majd Krisztus újra eljön, negyedórával
később vissza kell térnie a
baptistákért... A körbe rakott
székek bensőséges légkört
teremtenek, a közelség nem
zavaró, inkább bátorít a kapcsolódásra. "Csak magatokat
ne adjátok" – tréfálkozik valaki, én pedig épp azért vagyok
hálás, mert mindenki annyira
természetes, így nekem sem
kell feszengnem.
A gyerekek a közös éneklés

alatt együtt vannak a felnőttekkel, ők is beszámolhatnak
arról, amiért hálásak, vagy
ami nyomasztja őket – ám
az igehirdetés alatt külön helyiségbe mennek játékosabb
keretek között találkozni az
Úr Jézussal. A közösség számára minden vasárnap ün-

nep, de nem csak ilyenkor
találkoznak egymással. Azon
kívül, hogy a szobafestéstől
a házassági "válságmenedzsmentig" az élet minden területén segítik egymást, szerda
esténként bibliaórát, hetente
házi csoportot, illetve női és
férfi beszélgetőalkalmakat is
tartanak. Túrákat szerveznek,
ünnepi vacsorákat költenek
el együtt, közösen lépnek fel
városi rendezvényeken, mint
például a Keresztény Fesztivál. Anyagi terheiken osz-

toznak, saját adományaikból
tartják fenn magukat. Ami
azonban a legfontosabb: számukra alapvető, hogy a közöttük oly természetes törődéssel, barátsággal a tágabb
környezetük felé sem fukarkodnak. Tanúsíthatják ezt
azok, akik más felekezethez
tartozóként vagy nem hívőként voltak már a társaságukban, s tanúsítom én is, aki bár
alig két órát vendégeskedtem
náluk, a bensőségestől a megrendítőn át a felemelőig csupa

hamisítatlan emberi pillanattal gazdagodtam. Összetartozás és személyes értékek,
kötetlenség és megtartó rend,
derű és dráma, Isten és ember:
mindezek harmóniáját csak
olyan közösségben találhatjuk
meg, amely egyrészt vállalja
önmagát, másrészt a rajta túlmutatónak alárendelődik, célt
szolgál, nem utolsó sorban
pedig osztozni vágyik, hisz
van mit adnia.
Ilyen közösséget találtam én
náluk – pedig első látásra nem

könnyű felfedezni, ugyanis a
gyülekezet létszáma alig haladja meg egy iskolai osztályét.
A tizenöt bemerítkezett tagon
kívül családjaik és barátaik
egy része alkotja azt a mintegy harmincfős gyülekezetet,
amely egyelőre a Csaba utcai
iskolában tartja istentiszteleteit. Ez azonban már nem
sokáig van így, hiszen – egy
szinte minden várakozást
meghaladó
összefogásnak,
saját erőfeszítésnek, az ország
más keresztény közösségeinek és külföldi jóakaróknak
köszönhetően – a gyülekezet
nemrég megvásárolta a régi
malom épületét. Most ebből
szeretnének egy Istenhez méltó imaházat, illetve egy olyan
közösségi teret létrehozni,
ahol a tervek szerint különböző családi, közösségi és társadalmi programokon keresztül
másokhoz is kapcsolódhatnak.
"Mindenkit biztatunk, hogy
törjék ránk az ajtót!" – mondja mosolyogva a lelkipásztor,
aki Isten áldásának, egyben
feladatnak is tartja azt, hogy
az épület végül a gyülekezeté
lett. Szeretnének egyre többen lenni, az imaházat, mint
az Istennel, önmagunkkal és a
másokkal való találkozás terét
létrehozni, s belőle igazi otthont építeni – mindenkinek,
aki a lelkének otthont keres.
Király Eszter
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A képviselő-testület törvényszerű működését felügyeli, korábban a vasút volt a hivatása, csaknem egy évtizede azonban a hatvaniakat képviseli. Nádas Sándor, a
jogi bizottság elnöke arról is beszélt lapunknak, hogy a
gasztronómia miként kíséri végig az életét.

Robotokkal tanulnak

Nádas Sándor:
Már gyerekkoromban
paprikás krumplit
főztem édesanyámnak
N

ádas Sándor már kilenc éve vezeti az
önkormányzat jogi
bizottságát. Azóta ezernél is
több előterjesztést vizsgáltak.
A törvényszerűséget és az átláthatóságot felügyelik, ezt
nevezte meg a testület legfontosabb feladatának a bizottsági
elnök. – A jegyző asszonnyal és
az önkormányzat jogi szakembereivel működünk együtt, úgy
érzem, nagyon hatékony és
gördülékeny munkát végzünk.
Egyetlen jogszerűtlenség sem
történt a képviselő-testület
működésében és a rendeletek
megalkotásában elnökségem
alatt – hangsúlyozta Nádas
Sándor. Hozzátette: a hibátlan
működéshez széleskörű ismeretek kellenek és határozott,
őszinte vezetés.
Utóbbit már a vasútnál elsajátította, ugyanis 35 éves
vezetői tapasztalatot szerzett
vasutasként. – Volt, hogy 170
embert irányítottam egyszerre,

nagy kihívás volt, de sikeresen dolgoztam. Igyekezetem
minden feladatot teljes odafigyeléssel megoldani, ennek
köszönhetően elég gyorsan
léptem felfelé a ranglétrán. Képeztem magam, munkajoggal,
közgazdasággal, pénzüggyel is
foglalkoztam és felsőfokú vasútszakmai képesítést szereztem – részletezte a képviselő. A
hirtelen jött karrier aztán sok
költözéssel járt, az ország több
pontján kellett szolgálatot teljesítenie Nádas Sándornak.
– Olyan voltam, mint a CÉH
legény, négyévente tovább
kellett állnom, így sok helyen
tanultam ki a szakmát – fogalmazott. A budapesti szolgálat
után vidékre költözött, Hatvanba, vonzotta a kertes ház és
a helyi horgásztavak.
Kilenc éve a négyes körzet megválasztott képviselője
Nádas Sándor. Azt mondja,
szembetűnő változáson ment
át az elmúlt években ez a vá-

rosrész. A csapadékvíz-elvezetés megoldódott, járdák, utak
újultak meg, korszerűsödött
a közvilágítás. – A járdaépítéseknél a gyűjtőutcákra koncentráltunk, amelyeken nagy a
gyalogos forgalom, közintézményekhez vezetnek vagy más
szempontból fontos útvonalak.
Jellemzően ezek nem kisebb
javítások voltak, egybefüggő
szakaszokat építettünk újjá.
Saját képviselői keretemnek és
a városi út-, járdaprogramnak
köszönhetően jól haladunk,
de még így is van munka bőven. Ami a közvilágítást illeti, az a célom, hogy idén már
egyetlen sötét utca se legyen a

körzetemben – mondta a képviselő. Nádas Sándor fontos
eredményként említette, hogy
a játszóterek is megújultak,
és biztonságosabbak lettek a
körzetben. – A legnagyobb sikernek azt tartom, hogy minden lakossági kérésnek eleget
tettem, ami hozzám érkezett.
Minden problémára azonnal
reagálok, és nem engedem el,
amíg meg nem oldom. Azt
gondolom, csak így lehet igazán felelősségteljesen végezni
ezt a munkát – hangsúlyozta
Nádas Sándor. – Igyekszem
minél többet a hatvaniak között lenni, beszélni velük,
rendszeresen láthatnak a vá-

rosi programokon is. Május
elsején például mindig főzünk
a képviselőtársaimmal – fogalmazott.
A gasztronómia ugyanis
az elsőszámú hobbija Nádas
Sándornak, korábban azonban majdnem a hivatása is
lett. – Már 12 évesen paprikás
krumplit főztem édesanyámnak, először az volt az álmom,
hogy a vendéglátásban dolgozom majd, ezt a célomat végül a gyermekeim valósították
meg – tette hozzá. A képviselő
lánya ugyanis éttermet nyitott,
Nádas Sándor pedig nyugdíjazása után évekig segített az
ottani konyhán. Főként olasz

ételeket készített, a tudását pedig az olasz pizzaszakácsok is
elismerték. – Rácsodálkoztak,
amikor összeraktam előttük a
pizzám és betettem a sütőbe.
Én főztem a vendégeknek, például tésztákat is – fogalmazott
a képviselő. Hozzátette: a legnagyobb fia nemzetközileg elismert szakácsként dolgozik és
a két kisebb is sikeres. Egyikük
világhírű jégtáncos, a legkisebb
fiú pedig egyre ügyesebb fotós.
Az olasz mellett a magyaros ételek elkészítésében is
jeleskedik a képviselő, például
az udvarán is főz bográcsban
különlegességeket barátainak,
vendégeinek.

Már az ipari parkok fejlesztésére sem
tartja érdemesnek Hatvant a megye
A megközelíthetőséget javították volna. – A megye a
sztenderd eljárást alkalmazta: pozitív szakmai értékelések ellenére szürreális indokokkal történő elutasítás,
majd a megalapozottan benyújtott kifogásra több, mint
egy éve nem érkezik válasz – mondta Kondek Zsolt önkormányzati képviselő. A megyében pedig sok mindent
el lehet mondani Hatvanról, de azt, hogy a nem lenne
igény további ipari parkok fejlesztésére, azt nem nagyon.

B

ár a jelenlegi foglalkoztatási helyzet ismeretében úgy tűnhetne, hogy nincs szüksége
Hatvan városának további
ipari parkokra, hiszen, akit
bármivel is rá lehet venni
arra, hogy dolgozzon, már
rég dolgozik, a hosszabb
távú jövő szempontjából

azonban kulcsfontosságú a
város számára, hogy további
komoly gazdasági szereplőket csábítson a közigazgatási területére.
A városvezetés 2015-ben
meg is ragadta a lehetőséget
és benyújtotta pályázatát az
ipari parkok elérését segítő
infrastrukturális beruházá-

sokat támogató pályázati
ablakra. – A forgatókönyv a
már megszokott volt a megye részéről, a pályázat első
körben természetesen nem
részesült támogatásban, annak ellenére, hogy a pályázat minősége kifogástalan
volt, az elutasítási indokok
pedig jó indulattal nézve is
vállalhatatlanok és megalapozatlanok – hangsúlyozta
Kondek Zsolt önkormányzati képviselő. A város az értékelések ismeretében bátran
kifogást nyújtott be, amelyet
azóta sem bíráltak el érdemben, így már több, mint két
éve várja az önkormányzat,
hogy megkapja a hivatalos

elutasító levelet is, a valós és
részletes indoklással.
– A pályázatot elbíráló
grémiumot a szakmai értékelők támogatási javaslata
mellett azok a tények sem
ingatták meg, hogy a kormánnyal is stratégiai megállapodást kötött Robert
Bosch Kft. is érintett lehetett volna a beruházásban,
hiszen a projekt keretében
a már régóta áhított kerékpárút is megépült volna, aminek segítségével a
dolgozók a meglévő ipari
parkban található munkahelyeikre biztonságosabban
és könnyebben juthatnának
el – fogalmazott a képviselő.

A pályázat elutasításának fő
indoka az volt, hogy a projekt nem járul hozzá a megyei indikátorvállaláshoz,
valamint az, hogy az ipari
parkok nem az önkormányzat tulajdonában vannak.
– Ez tévedés! A tényszerűség kedvéért a pályázat
címe, iparterülethez vezető
út és kerékpárút, közműfejlesztés. Tehát az önkormányzati tulajdonban lévő
utak fejlesztése, amelyek
megfelelően megközelíthetővé teszik a meglévő és leendő ipari parkokat – hangsúlyozta Kondek Zsolt.
Az új 17 hektárnyi terület számos új vállalkozásnak

és beruházásnak nyújtott
volna lehetőséget, amelyek
mind a város költségvetését
gazdagították volna hos�szabb távon.
– Országos viszonylatban
is Hatvanban dinamikusan
bővülnek a munkahelyek, a
városvezetésnek ez az egyik
kiemelt törekvése. Az elmúlt
években 2000 új munkahely
jött létre a településen. A
munkahelyteremtésnek pedig további lendületet adna
az ipari park fejlesztése, éppen ezért – ahogy minden
beruházásnál – megtaláljuk
a módját, hogy ezt is megvalósítsuk – fogalmazott a
képviselő.

Robotokkal dolgozhatnak a
Szent István általános iskola
diákjai. A digitális témahét
kapcsán robotika napot tartottak az intézményben, de
pár robot 10 hétig a diákokkal marad, hogy segítse a tanulásukat.

A

kis herceg alakja is
jelen volt robot változatban az iskolában.
A mozgásától függően pedig
a rózsája is villogni kezdett.
Volt olyan robot is, ami a földön haladt, egy másik pedig
akadálypályákon is át tudott
mászni. Ilyen eszközökkel
találkozhattak a diákok az
intézményben
megtartott
digitális héten, ahol ezúttal
a robotok voltak a középpontban. Ám nemcsak ezen
az egy napon próbálhatták ki
ezeket az eszközöket: 10 hétig
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itt maradnak az iskolában és
szakkörökön foglalkozhatnak
velük.
A program több helyszínen
zajlott, a másik tornateremben például robotméhecskével játszottak a diákok. A
tanulók már hetekkel ezelőtt

készültek erre a projektre: 22
osztály, 22 különböző pályát
épített, a saját érdeklődési
körének megfelelő témával.
A 2. b. osztály a kalózokat
választotta, e tematika alapján készítette el a pályát. A
különböző pályáknak pedig

különböző szabályaik vannak, amiket szintén a tanulók
állítottak össze – foglalta ös�sze Rizsákné Bíró Judit projekt koordinátor. A kalózok
világában például dobókockát is kell használni. Szujer
Dorottya és Katona Noémi
lelkesen mesélték, hogy közösen rajzolták meg a pályák
elemeit. A méhecskét pedig
egyszerű irányítani: előre be
kell programozni és akkor
a kijelölt mezőre megy. A
témahét fő célja a digitális
pedagógia módszertanának
népszerűsítése és elterjesztése
a köznevelésben. A program
kiemelt törekvése az, hogy
mind a diákok, mind a tanárok a számítástechnika órán
kívül is szívesen használjanak
digitális eszközöket az oktatásban.
Sz. P.

Népszerűek
a reál
tantárgyak

157 diák vett részt az
alapműveleti matematikaversenyen. A tudáspróba megyei döntőjét már
kilencedik éve szervezik
meg a Kossuthban.

M

ost is a Kossuth
adott otthont
az Alapműveleti Matematikaversenynek. A tudáspróbára 4.
évfolyamtól 8. évfolyamig
jelentkezhettek a gyerekek. Az iskolai versenyben
minden gyermek hatvan
perc alatt oldhatta meg a
feladatsort, amely diagnosztikus felmérésnek felel meg. A megmérettetés
célja a tanulók számolási
és kalkulációs képességének mérése és a résztvevők
tudásának összevetése. A
legjobb eredményt elért
diákok az országos döntőbe jutnak tovább. Csillag
Imréné kifejtette, hogy a

reál tantárgyak iránti érdeklődést jól mutatja, hogy
ebben az évben is nagy
számban jelentkeztek a
versenyre az általános iskolások. – Kollégák segítségével 157 gyermeknek
biztosítunk versenyhelyszínt. A tudáspróba után
kijavítjuk a feladatlapokat,
majd begépeljük az információkat a számítógépbe,
és este nyilvánossá válik
az eredmény a résztvevők
számára is – részletezte
Csillag Imréné, a Hatvani
Kossuth Lajos Általános
Iskola igazgatóhelyettese.
A megyei forduló összes
feladatlapjának együttes
értékelése után a legjobbak
meghívást kapnak az ünnepélyes eredményhirdetésre. Ezt követően három
héten belül minden tanuló
visszakapja a kijavított feladatlapját.
Rimán Alexandra

LEGO-világ: kalózhajó és csillagok
Négy éve már, hogy minden tavasszal nagy LEGOépítésbe fognak a kodályos diákok. Ugyanis minden évben
ilyenkor kiállítást hirdetnek, ahol olyan építményeket mutatnak be, amit a gyerekek állítottak össze.

V

árosi életképek, tengeren utazó kalózhajó
vagy éppen a Marvel
univerzum egy csatája is
megelevenedik a Kodályban.
Az idei LEGO kiállításon

is szárnyalt a kreativitás. A
gyerekek egyéniben és csapatban is jelentkezhettek erre
a versenyre, és az idei megmérettetés bizonyult a legnagyobbnak, mivel 18 egyéni,

17 csapat, összesen 76 gyermek vett részt az építésben.
A játékok pedig a legkülönfélébb módon álltak össze:
voltak rutinosak, akik már
eleve egy aljzatra építkeztek,
hogy könnyebben lehessen
majd mozgatni. Ám nem csak
LEGO elemeket használtak
fel, volt, aki hungarocellel,
homokkal vagy papírral tette
élethűbbé alkotását.
Balogh Levente három társával közösen építette fel a
Csillagok háborújából ismert
Hoth bolygót, a klasszikus
csatajelenettel. Még a katonák vérét is felfestették, hogy
ezzel is markánsabbá tegyék
a koncepciót. Van itt birodalmi lépegető, X-szárnyú és az
Ezeréves sólyom is megjelenik. – Egy hétig zajlott az építése. Mindenki kivette részét
a folyamatból, fényképeztük

sokat és folyamatosan dolgoztunk, hogy összeálljon az
egész – árulták el a LEGOzsonglőrök.
Azért szervezzük ezt a
programot, mert nemcsak

a kreativitást, hanem a kézügyességet is fejleszti. Emellett a térlátásra is jó hatással
van, azáltal pedig, hogy csapatban dolgoznak, közösséget
is épít – mondta el Borbás

Katalin, a művészeti munkacsoport vezetője. A hagyományok szerint, most is díjazták
a gyerekeket: a legügyesebb
építők ajándékot kaptak.
Méghozzá LEGO-t. Sz.P.

8

KULTÚRA

2019. ÁPRILIS

9

PORTRÉ

2019. ÁPRILIS

Nagy Zsoltné: sok
szeretetet kapok

Szakmák éjszakája
a DISZI-ben
Az ESZC Damjanich János
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégi-

uma idén is csatlakozott a
Szakmák Éjszakája című
programhoz. Az érdeklő-

dők megismerkedhettek az
iskola által kínált lehetőségekkel, közvetlen közelről

Keresztút az újhatvani
templomban

A

Szirkék és meghívott
vendégeik együtt adták elő Sillye Jenő és
Kovács Gábor Keresztút című
oratóriumát az újhatvani
templomban. Ez a nagyzenekari feldolgozás újdonság a
városban.
Nagyböjt idején aktuális a
keresztút, így ezúttal Sillye
Jenő és Kovács Gábor oratóriumát adták elő a Szirkék,

méghozzá kiegészülve. Most
nagyzenekari felállással készültek: az énekkarral már
régóta próbálnak erre. – Gondolkodtunk rajta, hogy mi
újat lehetne előadni, így választottuk ezt a darabot. Ezzel a zenekarral pedig olyan
hatást érünk el, hogy beleborzong az ember – mondta
el Kondek Zsolt, a Szirkék
karvezetője. A Keresztút

című oratórium 42 éve, 1977ben született. A stációikhoz
tartozó szövegeket Kovács
Gábor atya egyenként küldte
el Sillye Jenőnek, hogy komponáljon hozzájuk zenét. A
teljes Keresztutat 1978-ban
a Szent István-bazilikában
adták elő. Azóta országszerte számos közösség énekli az
oratóriumot.
Sz.P.

FOTÓ: BAJZÁTH GERGŐ

nézhették meg az egyes
szakmák
képviselőjének
munkáját.

A Hatvani Portrék legutóbbi
meghívottja Nagy Zsoltné, a
Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője volt. Az óvónő
az életútjáról mesélt és arról
a pozitivitásról, amit a gyermekektől kap.

A

Hatvani Portrék programsorozat legutóbbi
vendége a gyermekekről, a hivatásáról, és a mindennapi munkájáról beszélt. A
Hatvani Százszorszép Óvoda
vezetője a szakmai tapasztalatait és az óvónői lét nehézségeit is megosztotta az érdeklődőkkel.
Nagy Zsoltné szerint általában az óvónők már kiskoruktól
fogva erre a pályára készülnek,
ő viszont a megszokottól eltérően, egy véletlennek köszönhetően lett óvónő. Végül,
ez a szakma lett a mindene. –
Anyukám egyik régi barátnője
ajánlotta nekem ezt a munkát,
aki óvodavezető volt. A felvé-

teli megbeszélés előtt, a folyosón sétálva bekukkantottam
egy terembe, ahol éppen tornáztak a gyerekek az óvónővel.
Ezt látva, olyan jó érzés fogott
el, hogy egyből tudtam, nekem
ez a feladatom, én ezt akarom csinálni egész életemben
– részletezte Nagy Zsoltné, a
Hatvani Százszorszép Óvoda
vezetője. A beszélgetésben szó
volt arról is, hogy az óvónőknek törekedni kell arra, hogy
példát mutassanak a gyerekeknek és segítsék a fejlődésüket.
A kicsik azzal töltik életük első
három évét, hogy a családi szabályokat megtanulják. Az óvodába lépve viszont egy halom
teljesen más szabályhoz kell
alkalmazkodniuk, ismeretlen
emberekkel. A gyerekek többségének az óvoda egy mérföldkő, illetve az a pillanat, amikor
a családjuk nélkül vannak egy
új környezetben, így ebben az
esetben az óvónők jelentik számukra a biztonságot.

Nem szakadunk el végleg
az FC Hatvantól
Fűnyírás, vonalfestés, mezek kimosása, teregetése, felkészülés a mérőzésekre – negyvennégy év munka után nyugdíjba
ment a Blázi házaspár. Az FC Hatvan gondnoka, Jani bácsi,
és felesége, Erzsike néni az életüket szentelték a hatvani focistáknak, és ebből semmit sem bánnak.

N

égy évtized plusz
ugyanennyi év. En�nyi időt töltött az
FC Hatvannál Blázi János
és felesége, Blázi Jánosné. A
negyvennégy év alatt mindenkinek csak Jani bácsi és
Erzsike néni voltak, hiszen
mindig számíthattak rájuk az
ott nevelkedett gyerekek, az
ilyen bensőséges viszonyban
pedig nem fér meg a hivatalos megszólítás. Jani bácsi és
Erzsike néni most úgy döntöttek, pihennek egy kicsit,
nyugdíjba mennek, és végre
nyugodt körülmények között
néznek meccseket. Úgy, hogy
előtte nem ők vágták le a füvet, és mosták ki a mezeket.
Mivelhogy eddig ezt tették,
pihenés nélkül, nap nap után,
hétfőtől vasárnapig rendezték
és irányították az FC Hatvan
mindennapjait.
1975-ben kezdődött a futballtörténetük, Jani bácsi édes-

apjának köszönhetően. A város
atlétikai szakosztálya három
millió forintot nyert pályakialakításra, Blázi János édesapja
építette meg az itteni atlétikapályát, illetve a füves pályát.
Ezt követően pedig gondnoki
munkát ajánlottak neki. Nem
akarta vállalni, de a felesége és
a fia tanácsára belevágott. Jani
bácsi 1992-ben vette át teljesen édesapjától a feladatokat,
innentől feleségével, Erzsikével ketten gondoskodtak róla,
hogy minden rendben legyen a
meccseken.
– Lehet másnak elképzelhetetlen ez az élet, de mi nagyon
szerettük. Mindig volt munka,
minden napra előre készültem.
A hétvégék meg kiemelten
fontosak voltak, akkor voltak
a meccsek, mindennek rendben kellett lennie – mondta
Jani bácsi. – Mindenes voltam,
bármivel megbízhattak. Még a
babgulyást is én főztem, min-

dig odaraktam, ha valamilyen
alkalom volt, például valakinek
a szülinapja. Szerettem ezt a
részét is a munkámnak – fűzte hozzá. – 2014-ben olyan
betegségem volt, amiből nem
sokan jönnek vissza, tíz napig
mélyaltatásban voltam, és később is sokáig nem kelhettem
fel. De utána is folytattam a
munkát, habár már nem éreztem magam olyan erősnek,
mint előtte. Most pedig úgy
döntöttünk, hogy abbahagyjuk. Nagyon sok csapat van,
nem bírjuk már úgy az iramot,
mint eddig – részletezte. Márpedig iram az volt, a pályákat
napi szinten kellett gondozni,
festeni a vonalakat, a mezeket
kimosni, teregetni. – Más nem
is érdekelt csak, hogy minden
rendben legyen. Szívét-lelkét odaadja az ember ebben
a munkában, másképp nem is
lehet csinálni. A lényeg nálam
mindig az volt, hogy a fiúknak
tiszta szerelést tudjak adni,
szeretettel csináltam mindig,
még ha este tízre végeztem, akkor is – fejtette ki Erzsike néni.
Egyik kedvenc időszakuk
volt, mikor a csapat az NB

II-ben játszott. Bár Jani bácsi
szerint emiatt a felelőssége is
nagyobb volt, naponta kétszer
volt edzés, neki is jobban oda
kellett figyelnie. – Nagyon
szerettem én is azt az időszakot, a hatvani NB II-esek
egy igazi oroszláncsapat voltak. De a mostani focistáink
is nagyon jók, erős játékosok.
Minden meccsen ott vagyok,
a játékoskijárónál nézem végig a játékot – fűzte hozzá
Erzsike néni. Jani bácsi azt is
elárulta, hogy az eltelt negyvennégy év alatt arra volt a
legbüszkébb, hogy Heves megyében náluk volt a legjobb a
pálya – a vonalazást mésztej
segítségével csinálták meg,
amely mindig igazán tartósnak bizonyult.
Az FC Hatvan dolgozói
meglepetéssel készültek a házaspárnak, mintegy háromszázan búcsúztatták el őket, nem
is sejtették, hogy mi készül,
csak egy FC Hatvan Öregfiúk
és felvidéki Nagytúr Öregfiúk
mérkőzésre számítottak, Jani
bácsi még egy pörköltet is odatett főni a mérkőzés utánra. –
Abban biztos voltam, hogy a

nyugdíjba vonulásunk miatt
kapunk valami apróságot, de
azt álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan
köszönnek el tőlünk. – mondta Jani bácsi. – Az öltözőben
készítettem elő a szerelést az
öregfiúknak, amikor megjelent
elnök úr, hogy legyek kedves
vele menni. Hát, mondom,
mégis hová? Nem válaszolt,
csak megfogta a kezemet, és
kivezetett. Megszólalni sem
tudtam, amikor megláttam azt
a rengeteg embert. Mind tőlünk búcsúztak. Az első gondolatom az volt, hogy erre a
sok focistára mind én mostam,
bizony, mindenkinek a mezét
tisztítottam már, ez volt az én
feladatom – emlékezett vissza
Erzsike néni. Horváth Richárd polgármester és Ofella
Zoltán, a klub elnöke is elköszönt a házaspártól. A városvezető rámutatott, hogy kevés
olyan ember van, mint a Blázi
házaspár, akik ennyire kitartóak a munkájukban, és ilyen
mélyen hűek az emberekhez,
akikkel dolgoznak. Ofella
Zoltán pedig kihangsúlyozta,
hogy az FC Hatvanban min-

dig visszavárják Jani bácsiékat,
a kapu mindig nyitva áll majd
előttük.
– Megvannak már az utódaink, sok tanácsot adtunk
nekik, hogy megfelelően tudják ellátni a munkájukat. Remélem, megfogadják azokat.
Mióta eljöttem már hívtak is,
hogy segítsek egy-két dologban. Nagyon szívesen teszem,
nem szeretnék teljesen elszakadni a klubtól, akárhogy is
nézzük, ez volt az életem –
mondta Blázi János.
A Blázi házaspárnak két
gyermekük és egy unokájuk
van. Mint mondták, most már
több időt tudnak a családdal együtt tölteni, amire már
nagyon nagy szükségük volt.
Erzsike néni pedig azt is elárulta, hogy végre megnézheti
kedvenc játékosa, Roni, vagyis
Cristiano Ronaldo meccseit,
hiszen mostantól lesz ideje rá.
Emellett kertet fognak gondozni, eddig, mint mondták,
nagyon elhanyagolták a saját
füvüket, de most arra is olyan
nagy gondot fognak fordítani,
mint az FC Hatvan pályáira.
Csordás Judit

10

HIRDETÉS

2019. ÁPRILIS

2019. ÁPRILIS

HIRDETÉS

11

12

HIRDETÉS

2019. ÁPRILIS

2019. ÁPRILIS

HIRDETÉS

13

14
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Hatvani lány,
címeres mezben

A hatvani Jónás Titanilla a
magyar leány U14-es válogatott jégkorong csapatában
játszott. A mérkőzésen diadalmaskodtak a magyarok.

A

Hatvani
Gigászok
megalakulása sikertörténetként indult,
az egyesület növendékei folyamatosan edzenek és fejlődnek, illetve nagy terveik
vannak a jövőre nézve. Hatvanban országos szinten is
nagyon erős a jégkorongsport
népszerűsítése és gyakorlása.
Olyannyira, hogy a már évek
óta stabilan fejlődő Hatvani
Gigászok gyermekei egyre
nagyobb sikereket érnek el.
Így van ezzel Jónás Titanilla
is, aki nemrégiben felhúzhatta a címeres mezt, ugyanis a

magyar női U14 válogatott
csapatában lépett pályára az
osztrákok ellen. A találkozót
végül a magyar alakulat nyerte 4:2-re. – Nagyon megörültem és meglepődtem, amikor
megtudtam, hogy a válogatott
csapatban fogok szerepelni. A
Gigászok közül csak én kerültem be, így nagyon izgultam
a mérkőzés miatt. Hatalmas
élmény volt számomra – részletezte Jónás Titanilla. Titanilla ikertestvérével együtt
Leilával közösen kezdett el
korcsolyázni és jégkorongozni, a barátnőik és az edző
biztatásának köszönhetően. A
lányok sokat dolgoznak azért,
hogy ők legyenek a legjobbak
és ennek meg is van az eredménye.
Rimán Alexandra
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A dobogó első fokán
a Predátorok
K
is Márk magyar bajnok lett a monori
magyar bajnokságon, Válóczi Gergő aranyérmet szerzett Horvátországban, Dudás Attila pedig VI.
danos mester lett – ebben
az évben is bizonyítottak a
Hatvani TKD Klub tagjai.
A Predátor team tagjai idén, először Battonyán
mérték össze erejüket kickbox, taekwon-do harcosokkal. Huszonegy klubból ös�szesen százötven versenyző
indult a megmérettetésen, a
Hatvani Taekwon-do Klub
harcosai pedig bebizonyították, ott a helyük a legjobbak
között. A III. danos Molnár
Márk férfi nehézsúlyban
győzött, míg Válóczi Gergő
a dobogó harmadik fokára
állhatott. A klub vezetője,
Dudás Attila pedig vezetőbíró volt. A monori magyar
bajnokságon több mint harminc klub csapott össze. A
serdülők között Válóczi Noé
a döntőig sorra kiejtette ellenfeleit, végül ezüstérmet
nyert
formagyakorlatban.
Válóczi Anna – szintén
ebben a számban – bronzérmet nyert, mindemellett
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Szuperhős muffin
Szalontai Ildikó receptje (Egészség Liget biobolt Hatvan)
Egy nagyszerű recept, álomfinom, rostdús, egészséges, jó energiát adó muffin. Különösen szeretem
azért, mert így fogja megenni a család (gyerekek
is) a cukkinit, sárgarépát, zabpelyhet, nem is keveset.

Ügyfélfogadási rend
a Polgármesteri Hivatalban

csapat-formagyakorlatban
és csapaterőtörésben is harmadik lett. Az ifik között
Kis Márk küzdelemben végigverte az egész mezőnyt,
magyar bajnok lett. Molnár
Márk király kategóriában,
a döntőben megsérült, nem
tudta folytatni, így második lett, formagyakorlatban
szintén ezüstöt nyert. Dudás
Attila a vezetőbírói feladatokat látta el, azonban elindult
csapaterőtörésben mesterbarátaival, és a dobogó második fokára állhatott, ezenkí-

vül egy különdíjat is kapott,
mint legidősebb versenyző.
Továbbra sem pihentek a
versenyzők, március végén
kétnapos
mestervizsgára
utaztak. Kis Márk, Válóczi
Gergő és Varju Vilmos I.
danos ifjúsági mesterek lettek. A teljesítendő feladatok
között volt többek között az
önvédelem, különböző törésfajták, formagyakorlatok,
erőnlét, célpontokra rúgások
és az elméleti rész is. Dudás Attila pedig sikeresen
vizsgázott a fekete öv VI.

fokáért, egyedüliként szétcsapva kézéllel két szorosan
egymásra rakott, kisméretű
téglát. Április elején pedig
már Horvátországban bizonyított a csapat. Kis Márk
és Válóczi Gergő küzdelemben és formagyakorlatban
is aranyérmet szerzett, Kis
Márk mindemellett az ifi
korcsoportban a legeredményesebbnek járó serleget is
elnyerte. Válóczi Noé ugyanezen a versenyen küzdelemben második, formagyakorlatban pedig első lett.

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

Hozzávalók:
200 g őrölt mandula/mandulaliszt, 100 g
gluténmentes zabpehely, 2 tk. fahéj, 1 tk. sütőpor,
fél tk.só, 75 g dió durvára vágva, 75 g datolya apróra vágva, 3 tojás elkeverve, 150-150 g finomra
reszelt cukkini és sárgarépa, 6 ek. vaj, 125 ml méz
vagy ennek megfelelő édesítő.

A datolya legyen cukormentes, én felesben
használtam mézet és paleo-sweet édesítőt, hogy
csökkentsem a méz cukortartalmát. Vaj helyett
használhat kókuszolajat, vagy kókuszvajat.
Mindent alaposan összekeverünk. 175 fokra előmelegített sütőben, muffinpapírban, muffinformában megsütjük. Az én muffin papírom elég kicsi,
25 percig sült. Frissen is nagyon finom, de másnap,
hidegen is álomfinom. Így fog a család, gyerekek
nagyon szívesen cukkinit, répát, diót és zabot enni.
Vihetjük munkába, csomagolhatjuk a gyerekeknek
az iskolába, sportolás előtt is nagyszerű.
GLUTÉNMENTES finomság <3

Hivatali általános ügyfélfogadási idő:
hétfőn:
7.30 – 16.00
szerdán: 7.30 – 16.00
péntek:
7.30 – 13.30
Hatvani Járási Hivatal
Kormányablak Osztály
Hétfő:
7:00-17:00
Kedd:
8:00 – 12:00
Szerda:
7:30-17:30
Csütörtök: 8:00- 18:00
Péntek:
8:00 – 16:00
Újhatvani Ügyfélszolgálati Iroda
Hatvan, Bezerédi út 1.:
hétfő:
8.00 – 12.00
kedd:
12.00 – 16.00
szerda:
8.00 – 12.00
csütörtök: 12.00 – 16.00
péntek:
8.00 – 12.00

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

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

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Születési idő
Kovács Noel
2019-03
Kozjár Zalán
2019-03
Tarcsi Szabolcs
2019-03
Ábrahám Balázs János 2019-03

Médiatámogatónk:

Szülők neve (apa, anya)
Kovács Zsolt Attila, Dobás Zsanett
Kozjár Richárd, Pethő Nikoletta
Tarcsi Tibor Viktor, Vígvári Hajnalka
Ábrahám János, György Erika Rozália

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
IX. évfolyam 4. szám – 2019. április
Kiadja: Hatvan Város Önkormányzatának megbízásából a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
Felelős kiadó és szerkesztőség: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Madách Imre utca 12. e-mail: info@mediahatvan.hu
A Média-Hatvan Kft. főszerkesztője: Bagyinszki Gyula
Munkatársak: Albert Péter, Lukács Mónika, Rimán Alexandra, Szűcs Péter
Hirdetésfelvétel: 06 30 724 0563.
Nyomdai munkálatok: Országos Médiakezelő Kft.
Terjeszti: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
Megjelenik havonta 10.000 példányban, ingyenesen terjesztve Hatvan városban.
Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
ISSN szám: 1588-5038
Együttműködő partnereink:
www.hatvanihirlap.hu, Hatvan TV, Tourinform Iroda Hatvan
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