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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Virágba borult
a város
2. oldal

Az egyre szebb és egyre virágosabb
város képe csak úgy maradhat fenn,
ha fokozatosan teszünk érte. Ebben
a szellemben rendezték meg ismét a
muskátliosztást, amely során összesen
23 ezer tő virágot osztottak ki ingyen a
hatvaniaknak. Mindenki 3 tő virágot kaphatott.

Folyamatosan épül a sportcsarnok
A hátráltatások ellenére sem áll le a munka a sportcsarnok építésénél. A város vezetése azon dolgozik, hogy valóra válhasson a hatvaniak régi álma és
időben elkészüljön a létesítmény. Lapzártánk után
érkeztek meg azok a 47 méteres tartópillérek is,
amik rekordnak számítanak az országban, hiszen
sehol sem építettek még be ekkora elemeket.
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Az álló- és futómuskátlik is
egyaránt népszerűek
Huszonháromezer tő muskátlit osztottak ki a városban. Futóból és állóból is ugyanúgy szívesen vittek a hatvaniak, ám
még mindig a piros muskátli a legkelendőbb.

M

ájus 11-én, reggel nyolckor már
muskátlira várva
álltak az újhatvaniak a Közgé
udvarán. Gyors regisztráció
után, már át is vehették a virágokat. Sokan nemcsak a saját,
hanem ismerőseik, rokonaik
muskátliját is elhozták. Így
tett Szentgyörgyi Jánosné is,
aki szomszédjának a csomagjait is elvitte. – Nem tudtak
ma itt lenni, így a legkevesebb,
hogy segítek nekik. Ők is, én
is szeretem a virágokat, a most
kapottak a teraszomat fogják
díszíteni – mondta. Bürger
Antalné a fiainak segített,
ő is több szatyorral indult
haza. – Minden évben eljövök
a muskátlikért. A régiek is

mind megvannak, átteleltem
az összeset, szerencsére a legtöbb meg is maradt, így jó sok
muskátli díszíti a kertemet –
fejtette ki.

Horváth Richárd polgármester is segített az osztásban.
Rámutatott, kitűzött céljuk,
hogy minél virágosabbá tegyék
a hatvaniak mindennapjait. –
Hatvan egy virágos város, ezt a
jelzőt szeretnénk még jobban
erősíteni, és úgy látom, a hatvaniak nagyon örülnek ennek

Nyolc új térfigyelő kamerát
helyeznek ki a városban
Indulnak a munkálatok az
újhatvani posta bővítésénél, új közbeszerzést írnak
ki a belvárosi orvosi rendelő
felújítására és bővítik a térfigyelő kamerarendszert.

R

endkívüli
testületi
ülést tartottak az önkormányzati képviselők. Az ülésen két olyan napirendi pontról is tárgyaltak,
amikről már korábban is szó
volt. Egy pályázat keretében
felújítják a Kossuth téri orvosi rendelőket, amik már régóta rossz állapotban vannak.

Most új közbeszerzést írtak
ki, mivel az önkormányzat túl
magas vállalkozói árajánlatokat kapott. Emellett halad az
újhatvani posta bővítése: a tervek szerint a kivitelező a héten
átveszi a területet és elindulnak
a munkálatok. A város már korábban megvette a takarékszövetkezet épületét, hogy itt
kapjon helyet a posta. A beruházás a nyár végére elkészül. A
polgármester elmondta: ez egy
olyan kérdés, ami már régóta
foglalkoztatja az itt élőket, a
Hatvani Konzultáció során is
sokan jelezték, hogy bővítésre

lenne szükség. A képviselők
döntöttek a térfigyelő kamrarendszer fejlesztéséről is: nyolc
új kamerát helyeznek ki a városban. – Kiemelten kezeljük
a város közbiztonságát, éppen
ezért új kamerákat telepítünk
Hatvanban. Mindemellett a
közvilágításra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a hatvaniak biztonságban érezzék
magukat városukban – jelentette ki Horváth Richárd. Az
ülésen arról is döntöttek, hogy
a Hatvani Szolgáltató Intézmény élére Török Évát nevezik ki.
SzP

a lehetőségnek. Rengetegen
jöttek el most is, nagy öröm ez
nekünk, hiszen ez a sok, szép
virág mind a mi városunkat
fogja díszíteni – emelte ki.
Újdonság volt idén, hogy
nem a Kossuth téren, hanem
a DISZI udvarán vehették át
virágaikat az óhatvaniak. Itt
is a lakcím igazolása után kapott virágjegyekkel kaphatták
ki a hatvaniak csomagjaikat.
– Hosszú vályúba ültetjük el a
muskátlikat, az előkertbe és a
lépcsőre is teszünk. Szerettük
volna, ha mind piros színű, de
kaptunk fehéret és rózsaszínt
is, de nem baj, legalább annál
színesebb lesz – mondta Németh József és felesége, Németh Józsefné. Az osztásban
idén is segítettek a város vezetői, több képviselő is osztotta a
virágokkal megrakott csomagokat.
Csordás Judit
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Május elsejétől már lehet pályázni a lakástámogatásokra

Horváth Richárd:
a hatvaniak mellett állunk
életük fontos időszakaiban
Rendkívül nagy az érdeklődés a hatvani fiatalok lakásvásárlási támogatására.
A családosok és a nyugdíjasok is számíthatnak plusz
segítségre. Az új, hatvani
támogatási csomag további
elemeiről május végén dönthetnek a képviselők. Horváth Richárd polgármester
arról beszélt lapunknak,
hogy Hatvan egy gondoskodó, szerethető várossá vált az
elmúlt években, ahol mindenki számára van jövőkép.

M

ájus elejétől lehet
pályázni a fiatalok
lakásvásárlási támogatására. Vannak már érdeklődők?
Az érdeklődés óriási volt
már a pályázat megnyitása
előtt is. Naponta keresik meg
a fiatalok az önkormányzatot a
részletek miatt. Én személyesen nagyon örülök, hogy ilyen
jó a fogadtatása, az a célunk,
hogy minél több fiatal életkezdését, otthonteremtését segíteni tudjuk Hatvanban. Több,
mint 1,2 millió forintot kaphatnak az arra jogosultak, a feltételeket pedig úgy állítottuk
össze, hogy könnyedén elérhető legyen ez a pénz azoknak
a fiataloknak, akik Hatvanban
képzelik el a jövőjüket.
Miért tartották fontosnak
ennek a támogatási formának a
bevezetését?
Az első saját otthon vagy
családi fészek megvásárlása
hatalmas kihívás manapság
. Úgy gondolom, nem hagyhatjuk magukra a hatvaniakat
életük fontos szakaszaiban. A
fiatalok egy településen a jövőt, az életet, a fenntarthatóságot jelentik. Azt szeretnénk,
ha úgy éreznék, hogy ebben a
városban megtalálják a számításukat és tudnak boldogulni.
A munkahelyek számát már
sikerült nagymértékben növelnünk az elmúlt években,
aki szeretne, dolgozhat Hatvanban. Itt az idő, hogy az
otthonteremtésben is segítséget nyújtsunk.

Ugyanakkor nem csak a fiatalokra gondoltak…
Így van, mi egy kiszámítható jövőképet szeretnénk
nyújtani minden hatvaninak.
Hiszem, hogy Hatvan egy
szerethető város, ahol ma jó
élni. Az önkormányzat pedig a helyi lakosok mögött
áll. A májusi testületi ülésen
az új támogatási csomag további két eleméről döntünk.
A nyugdíjasok és a családok
támogatásáról. Jegyző as�szonnyal sokat dolgozunk az
erről szóló határozati javaslatok előkészítésén, azt hiszem,
közel járunk a legelőnyösebb

megoldáshoz, a részletek már
majdnem véglegesek.
A támogatásoknak pedig lesz
helye, hiszen úgy tűnik egyre
több a gyermekes család a városban. Már az óvodai férőhelyeket
is bővíteni kell. Mit mutatnak
az adatok?
Egy városvezetőnek a legörömtelibb visszajelzés a
munkájáról, ha azt látja, hogy
sok gyermek van a településen. Mi szerencsére ilyen
helyzetben vagyunk. Ami
pedig szintén egy nagyon
pozitív folyamat, hogy egyre
több család választja ottho-

nául Hatvant. Kevés település büszkélkedhet azzal,
hogy bővíteni kell az óvodai
férőhelyeket, minket azonban
egy ilyen örvendetes kihívás
elé állított az élet, amelynek
boldogan tettünk eleget. Így
büszkén jelenthetem be, hogy
a Gesztenyéskert oviban egy
újabb csoportot indítunk ős�szel.
Ha már az örömteli híreknél
tartunk. Bajnok lett a városi
férfi futballcsapat és a kézilabdások is az élen végeztek!
Nagyon büszke vagyok a
sportolóinkra.
Keményen

dolgozott mindkét egyesület és meglett az eredménye.
Komolyan vesszük a sportot
itt Hatvanban és egyre jobbak a feltételek is. A Népkerti
Sporttelep folyamatosan fejlődik és ne feledkezzünk meg,
hogy hónapokon belül valóra
válik a hatvaniak régi álma,
egy új, minden igényt kielégítő sportcsarnok épül a városban. Remélem ez újabb lökést
ad az egyesületeinknek. Fontos az élsport, de azt gondolom, hogy ennél is fontosabb,
hogy egyre többen egészségtudatosan éljenek a városban.
Minden sportfejlesztés való-

jában ezt a küldetésünket is
segíti.
Ez az ön személyes küldetése
is? Sokat látjuk futócipőben itt a
városban.
Több mint fél évvel ezelőtt
életmódot váltottam, egészségtudatosan élek. Az egyik
nyugdíjasklubban egy néni
megjegyezte: látszik rajtam,
hogy szeretem a feleségem
főztjét. Ez volt a fordulópont,
azóta megnézem mit eszem,
és rendszeresen futok. 16 kilótól szabadultam meg és bevallom, sokkal jobban érzem
magam a bőrömben.
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Georg Spöttle: a migránsok
belpolitikai veszélyt jelentenek
Trump és Orbán találkozójáról, a közelgő EP választás
tétjéről, valamint a migráció
és a bűncselekmények összefüggéséről is beszélt Georg
Spöttle. A biztonságpolitikai szakértőt Horváth Richárd és Tompa Z. Mihály
kérdezte.

E

zúttal is a Grassalkovich-kastély díszterme adott otthont a
Közélet Szalonnak. Most,
a migrációban jártas Georg
Spöttle-t hívták meg vendégnek. Azonnal az EP választás jött szóba, a biztonságpolitikai szakértő pedig
úgy fogalmazott: mindez arról szól, hogy meg tudjuk-e
tartani függetlenségünket,
vagy mások erőltetik ránk
akaratukat. Szerinte a migráció létkérdés, és tények bizonyítják: azok az országok,
amik beengedik a menekülteket, gazdaságilag és közbiztonságilag is rosszul járnak. – Londonban már több
migráns él, mint amennyi
őslakos, Frankfurtban pedig a születendő gyermekek
fele migráns – mondta. Táb-

lázatokban szemléltette a
bűncselekmények eloszlását.
Eszerint: az elmúlt 3 év alatt

65 terrortámadás történt,
amiben 351 ember halt meg.
Összesen 2505 terroristát

fogtak el. A tavalyi évben,
Németországban 708 ezer
migránsok által elkövetett

bűncselekmény történt, és
2500 nőt erőszakoltak meg.
Úgy véli, ezek az emberek

nem akarnak dolgozni, felveszik a segélyt, de nem mutatnak érdeklődést a kultúra,
a nyelv iránt, eszük ágában
sincs beilleszkedni. Georg
Spöttle kijelentette: egy
párhuzamos társadalomban
élnek, földrajzilag ugyan itt
vannak, de csak a saját zenéjüket hallgatják, csak a saját
hírcsatornájukat nézik, hozzák a saját kultúrájukat és
csak abban akarnak élni.
Beszélt Donald Trump és
Orbán Viktor találkozójáról
is. – Nagy jelentőséggel bírt,
hogy Trump, Orbán Viktort
és nem más európai vezetőt
hívta meg magához. Sokan
arra számítottak, hogy majd
leszidja, holott épp ellenkezőleg történt. Azt mondta
az Egyesült Államok elnöke,
hogy emberileg és politikailag is nagy hasonlóság van
kettejük között. Az USAban is nagy problémát jelent
a migráció, évente 88 milliárd dollárba kerül ez nekik,
Magyarország pedig példát
mutatott: kerítéssel megállítható ez a folyamat – hangsúlyozta Spöttle.
SzP
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Kétezer új fa a városban
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A

z elmúlt években ös�szesen kétezer új fát
ültettek a városban. –
A település külső területeiről
eljutottunk egészen a játszóterek, közterek és lakótelepek övezeteihez, ahol nagyon
sok fát ültettünk el az elmúlt
években. Kijelenthető, hogy
Hatvan faállománya igencsak
elöregedett és beteg. A frekventált helyeken műszeres
vizsgálatokat végzünk a fákon,
hogy megállapítsuk, melyeket
esedékes kivágni. A növények
pótlásáról minden esetben
gondoskodunk, ezt kormány
– és helyi rendelet is egyformán szabályozza – részletezte
Gulyás Katalin, főkertész. – A
telepítésekkor törekszünk az
idegen fafajok visszaszorítására. Olyan fajokat választunk,
amelyek a helyi talajadott-

ságokat és klímát kedvelik,
ilyenek például a juharok és a
kőrisek – tette hozzá a szak-

Közösen telepítették a növényeket
A város önkormányzata és az Anya Paradicsom webáruház egy közösségi faültetésre invitálta a hatvaniakat. A program a madarak
és fák napja alkalmából jött létre.
Az eseményen, két helyszínen összesen hatvan fát ültettek a város lakói
és a szervezők, ezzel is növelve a zöld területeket. – A Doktay és a Viola
sarka, egy pusztán hagyott terület, amiből egy csodálatos pihenőparkot
hozhatunk létre. Pár év múlva szép nagyok lesznek majd a fák, és a gyerekeink, unokáink is élvezhetik az árnyékukat – részletezte Kondek Zsolt
önkormányzati képviselő. Papp István kifejtette, hogy a fákat könnyen
megközelíthető helyekre telepítették, így akár később is visszatérhetnek a

ember. – Ebben a témában is
felelősségteljesen cselekszünk,
mivel a fák szén-dioxidot

nyelnek el, ezzel csökkentik
az üvegházhatást, és oxigént
termelnek, ami pedig az élet

családok, hogy a növények fejlődését figyelemmel kísérhessék. – A lakókkal közösen döntöttünk arról, hogy beültetjük fákkal ezt a területet. Harminc darab növényt ültetünk erre a szakaszra, ennek köszönhetően sokkal
szebb lesz majd ez a környék. Ezek vadalmafák és már látni lehet az apró
terméseiket is – mondta Papp István önkormányzati képviselő.
– Nagyon nagy üresen álló zöld terület volt itt, így jó és hasznos ötlet növényeket ültetni ide. Örülök, hogy hozzájárulhatok, a környezetvédelméhez. Itt lakunk a tér közelében, és ha kinézünk, a házunk ablakán
láthatjuk a fák fejlődését is – részletezte Dohányos Gábor. A Bástya utcai
parkoló mögötti részen is szorgosan dolgoztak az önkéntesek, ahová szintén harminc darab fát ültettek.
Rimán Alexandra

alkotóeleme. Aki fát ültet, az
az életet segíti, az gondol a
jövőre, a gyermekekre, az unokákra. A település zöldfelületeinek ápolása és megújítása a
jövőben is kiemelt szempont
lesz – mondta Horváth Richárd polgármester.
A fák mellett nagy szerep
jut az örökzöld és lombhullató
talajtakaró valamint térhatároló cserjéknek is. Az elmúlt
években több mint hétezer
négyzetméter új cserjefelület
épült ki a városban, mely szintén hozzájárul a település rendezettségének fenntartásához.
Lukács Mónika

Egy hétvégére kertészetté vált a Kossuth tér
Egynyári virágok, évelők, fűszer- és gyógynövények, kézműves termékek – hatodik alkalommal rendezik meg a kertészeti kiállítást és vásárt, a Kossuth téren.

A

napos idő sokakat
vonzott ki a főtérre,
a hatodik alkalommal megrendezett Kertészeti kiállítás és Vásárra. Idén
is egy hétvégére kertészetté
változott a Kossuth tér, a

sokféle virág és fűszernövény
mellett, faiskolai termékeket
és számos kézműves kelléket
is beszerezhetnek az odalátogatók. – Idén is egynyári
virágokat, ampolna növényeket, cserjéket és kis kon-

téneres fákat vásárolhatnak
az érdeklődők. Érdemes már
most beruházni, hiszen itt az
ideje az elültetésüknek, hogy
még szebbek lehessenek a
kertek – mondta Gulyás Katalin főkertész. Hozzátette:
nemcsak a növénykedvelőknek kedveztek, a Kertészeti
Kiállításon és Vásáron füstölt
árukat, kecske sajtot, mézet

és mezőgazdasági gépeket is
árusítanak.
Urbán Zsuzsanna első alkalommal állított ki a kertészeti vásáron, különleges
technikával készült virágait
bármilyen díszítéshez ajánlja. – Egy új technikával, a
foamirán
virágkészítéssel
foglalkozom. Kézzel készül
minden, saját magam sza-

bom, színezem és pödröm
meg. Mindenféle méretben
meg lehet valósítani, a nagyobb virágfejeket kimondottan esküvő díszítéshez
ajánlom – mondta. Kovácsné
Huczka Andrea növényeivel
várja a látogatókat. – Minden évben kiállítunk, főleg
egynyári virágokat, begóniákat szoktunk kihozni a Kos-

suth térre. Azt tapasztaljuk,
hogy leginkább a különlegességeket keresik az emberek, a hármasbeültetések, a
dipladeniák is nagyon érdeklik a vásárlókat – fejtette ki.
A gyerekeknek pedig rajzversenyt és kiskertépítő versenyt
rendeztek, utóbbit a Hatvani
Napsugár Óvoda nyerte meg.
Csordás Judit
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Lestyán Balázs:
az egészség óvása
lett a hivatásom

Anyák napja:
tisztelet a szülőknek

A

Majd hozzáteszi, hogy a gyógyszerészi hivatásának köszönheti azt
is, hogy egy újabb célt talált az életében. Ez pedig a hatvaniak érdekeinek
képviselete. 2010-ben kapott először
bizalmat, azóta a hármas számú választókörzet képviselője. Kezdetben
egészségügyi tanácsnokként látott
munkához. – Jelenleg is sokat foglalkozom a helyi egészségügy működésével. Tartom a kapcsolatot a háziorvosokkal, védőnőkkel és keresem
azokat a pontokat, ahol fejleszteni
tudjuk az ellátást. Ebben az évben,
pályázati forrásból sikerül felújítani

két háziorvosi körzet rendelőjét. A
hatvani városbálon a gyermekorvosi
rendelők modernizálására gyűjtöttünk, így mindegyikben klimatizált
várókban fogadhatják a gyermekeket. Örömmel mondhatom, hogy a
védőnők és az orvosok, fogorvosok is
kiváló munkát végeznek, jó kezekben
vannak a hatvaniak – mondta Lestyán
Balázs.
Az alpolgármester hozzátette: a
helyi civil szervezetekre is kiemelten
figyel. – Sok olyan jó közösség van a
városban, ahová igazán öröm tartozni.
Az egyesületek fontos részei Hatvan-

nak, nagy érdeklődéssel követem a
működésüket. Azt látom, ha egy kis
segítséget vagy támogatást kapnak,
az sokszorosan hasznosul a közösség
életében és ettől csak újabb lendületet
kapnak a szervezetek – fogalmazott.
A hatvani nagyrendezvények pedig
már a budapesti programokkal vetekednek az alpolgármester szerint.
Lestyán Balázs kiemelte, hogy ez
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Hatvan egy igazán szerethető várossá vált.
Az újítások pedig idén nyáron sem
maradnak el. A JamGarden a Népkertbe költözik, a hatvani Expó pedig

– ahogy fogalmaz – minden eddiginél nagyobb dobás lesz. – Az a célunk,
hogy Hatvanban mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbb programot,
persze nem csak a rendezvények miatt
lesz élhető egy település, de sokat segít
abban, hogy tartalmasak legyenek a
hétköznapok és természetesen a hétvégék – tette hozzá az alpolgármester.
A fiatalok városban tartásának
egyik fontos feltétele lehet a helyi
programpaletta, és az újonnan bevezetett lakásvásárlási támogatás,
amelynek egyik előterjesztője éppen
Lestyán Balázs volt.

Álomlagzi: Szilvia és József a nyertes
A
Média-Hatvan játékában, több szerelmes
közül lehetett választani, a képek több mint
100.000 embert értek el és elképesztően
sokan lájkolták, osztották meg a fotókat. Pesádi
Szilvia és Patai József kapta a legtöbb szavazatot és
a zsűri is rájuk voksolt. A pár már egy ideje fontolgatta, hogy szeretnének összeházasodni, így nagyon
örültek ennek a lehetőségnek, az egész családjuk támogatta őket. – Nagyon izgatottak vagyunk. Hatalmas segítség ez számunkra. Megnyugtat a gondolat,
hogy a szervezők mindent kézben tartanak. A lag-

zinkra jegyeket is lehet vásárolni, így bárki eljöhet
rá. Számomra nem zavaró a tudat, hogy idegenek is
lesznek ott, mert szívesen megosztom az érdeklődőkkel a boldogságom – részletezte Pesádi Szilvia.
A szervezők a győztes pár részére a Nagy Endre
Rendezvényteremben egy fergeteges lagzit rendeznek, ahol Gönczi Gábor zenekara zenél majd. Ezen
kívül a vendéglátás, a dekoráció, a fotós, a videós, az
esküvői ruha, a nászút és a ceremóniamester is mind
a nyeremény részét képezik.
Rimán Alexandra

Új vezetője van
a honismereti
körnek

FOTÓ: OCSOVAI ZOLTÁN

Hatvan egyik alpolgármestere arra tette fel az életét,
hogy segítsen az embereknek. Lestyán Balázs csaknem
harminc éve a patikában a
hatvaniak egészségére figyel
és majdnem egy évtizede pedig a városért, a hatvaniakért
dolgozik a képviselő-testületben. A városvezető arról
is beszélt lapunknak, hogy
ezen a nyáron is nagyszabású rendezvények lesznek a
városban.
z egészség megőrzése, óvása
lett a hivatásom – így vág
bele a válaszba Lestyán Balázs, amikor arról kérdezzük, hogy
mit tart az életében a legfontosabb
eredményeknek. Azt is kifejti, hogy
nem azért lett patikus, hogy egyszerűen gyógyszereket értékesítsen.
A páciensek problémáira figyel, így
a nekik legmegfelelőbb orvosságot
kapják. – Az emberek érdekében dolgoztam eddig is, a legjobbat akarom
azoknak, akik hozzám fordulnak, ez
motivált mindig – fogalmazott az alpolgármester.
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Csernok János korára és
egészségügyi állapotára
való tekintettel lemondott a Németi Gábor
Honismereti Kör vezetéséről. Ezentúl Bartha
László végzi az elnöki tevékenységet.

A városban hagyomány, hogy május elseje tájékán minden
nyugdíjas klubban és idősek otthonában ünnepséget tartanak, ahol is az édesanyákat, nagymamákat és a dédmamákat
köszöntik.

A

z anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az
anyaságról emlékezünk meg.
A különböző országokban
más és más napokon ünneplik, Magyarországon május

első vasárnapján. Hatvanban
az összes nyugdíjas klubban,
idősek otthonában tartanak ilyenkor ünnepségeket.
A Naplemente Nyugdíjas
Klubban indult a köszöntések sorozata, mivel a város

vezetői mindenhová elmentek, hogy hálát adjanak az
anyukáknak az életük folyamán tett sok jóért. Horváth
Richárd polgármester úgy
fogalmazott, nincs még egy
olyan szoros és erős kapcsolat
a Földön, mint ami az anya
és a gyermekek között van.
A különböző helyszíneken,
pedig különböző műsorokkal készültek anyák napjára.

Volt, ahol óvodások adtak
elő műsort, máshol iskolások énekeltek, de volt versszavalás és zenés produkció
is. Ami közös volt az összes
ünnepségben, az a virág. A
város vezetői ugyanis minden édesanyát, nagymamát
és dédimamát megleptek egy
illatos virággal, ezzel köszöntötték őket az ünnep alkalmából.
SzP

A

húsz éve működő Németi Gábor
Honismereti kör
minden hónap első csütörtöki napján tartja meg
szokásos ülését. Ilyenkor
a tagok előre egyeztetett
témában
beszámolókat
készítenek és előadásokat
hallgatnak meg. Nemrégiben Csernok János bejelentette, hogy korára és
egészségügyi
állapotára

való tekintettel lemond elnöki tisztségéről. Feladatát,
az elnökhelyettes, Bartha
László vette át. Az új vezető megköszönte a bizalmat, és a további közös
munkában bízva próbálja
a kitűzött célokat elérni.
Tervei között szerepel,
hogy sikerül új tagokkal
bővíteni a tagság létszámát. A későbbiekben az
eddigi eredményes vezetői
munkáját megköszönve,
a tagság nevében Bartha
László egy történelmi témájú könyvet, valamint a
Hatvany Serfőzde különlegességeiből összeállított
ajándékot adott át a leköszönt Csernok Jánosnak.
O. Z.

Farkas László: sokáig nem akartam elfogadni,
hogy Isten engem papnak szánt
Farkas László atya részletesen beszélt a lelki átalakulásról, amely közben felismerte: számára Isten a papi
hivatást jelölte ki.

A

Hatvani
Portrék
legutóbbi vendége
Farkas László plébános volt. A programon az
újhatvani atya kitért a Hatvanban működő egyházi
iskolák jelentőségére is. Elmondta, hogy a keresztény
szellemiség nagy hatással
lehet a fiatalok életére, mely
akár végig kísérheti és segítheti egész életüket. Farkas
László atya úgy fogalmazott,
manapság rengeteg a személyiségzavaros ember, akiknek
a hit és a Krisztusi közösségek erőt és stabilitást jelenthetnek.
A beszélgetés egy ponton
túl nagyon személyessé és
bensőségessé vált. A plébános részletesen felidézte a

múltat, hogy miként érezte azt meg: Isten számára
a papi hivatást szánta. A
megrendítő felismerés után

otthagyta a műszaki egyetemet és fiatalkori szerelmét
is, és elszánt szívvel a hit
felé fordult. – Sokáig hada-

koztam az érzés ellen, hogy
plébános legyek, én nagy
családot, gyerekeket szerettem volna már egészen fia-

talon is. Aztán egyre inkább
megéreztem magamban a
hívást és a bizonyosságot:
Isten engem papnak szánt,

és a plébánosi hivatásnak
szeretném szentelni életem
– vallotta Farkas László.
Hozzátette: ebben a hivatásban annyi csoda és öröm
érte az elmúlt években, hogy
sohasem kételkedett abban:
valóban jól döntött, hogy
pappá lett.
A plébános papi pályafutását Salgótarjánban kezdte,
ahol számos kihívással és
ellenállással is meg kellett
küzdenie. Gödöllőn folytatta munkásságát, majd aztán
hosszú évekig ifjúsági lelkész
volt az ország több településén. Hatvanba másfél évvel
ezelőtt került, és úgy érzi, itt
még számtalan hálás feladat,
kitűzött cél áll előtte. Mint
mondta, erős közösségeket
szeretne építeni a városban,
és azt szeretné, hogy az emberek a templomot otthonuknak tekintsék, ahová bizalommal járnak.
Lukács Mónika
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A lelkem egy része
örökre itt marad
Több tíz év beszámolóinak és költségvetéseinek készítése,
a város gazdálkodásának felügyelete – egy élet munkája.
Nyugdíjba megy Bánkutiné Katona Mária, a hatvani önkormányzati hivatal gazdálkodási osztályának irodavezetője.

V

annak olyan szerencsés emberek, akik
már egészen fiatalkoruktól tudják, milyen
szakmában szeretnének elhelyezkedni, mivel szeretnének
foglalkozni. Közéjük tartozik
Bánkutiné Katona Mária is,
aki mindig is a pénzügy és
számvitel területén dolgozott. 1979-ben diplomázott,
ezt követően a cukorgyárnál
volt gyakornok, ám két gyermeke születése után lakóhelyén, Boldogon helyezkedett
el az akkori tanácsnál, már
akkor is a beszámolók készítése volt a fő feladata. Sokat

járt Hatvanba egyeztetésre,
ennek köszönhetően került
át új munkahelyére, ahogy ő
fogalmazott, „átcsábították”.
1985-től vett részt a város
költségvetésének összeállításában, majd a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője lett.
A rendszerváltást követően a
GAESZ megszűnt, és munkájuk már a hatvani önkormányzat vezetése alá került.
Egyre magasabb rangban látta el a feladatit, végül 2011-től
a gazdálkodási iroda vezetője
lett, minek keretében több
osztály munkáját is felügyelte.
Az elmúlt évek alatt mindig

számíthattak rá a munkahelyén. Mint fogalmazott, sohasem hagyott ki egy beszámolót sem, táppénzen sem volt
sohasem, igyekezte mindig
úgy szervezni az életét, hogy
a munkáját mindig időre el
tudja végezni. – Nehézségek
mindig akadtak, ez természetes. De büszke vagyok a
kollégáimra, közösen mindig meg tudtuk oldani, hogy
sose csússzunk a határidőkkel.
Mondhatni, úgy alakítottam
magam körül mindent, hogy
ne legyen gond a munkahelyemen, hiszen sok mindenért
feleltem, nem lehetett hibázni
– mondta.
Bánkutiné Katona Mária már a középiskolai
években tudta, hogy merre
szeretne továbbtanulni. –

Reálbeállítottságú
voltam,
nagyon szerettem a matematikát, és a szorgalmammal sem volt gond. Persze,
amikor elkerültem főiskolára,
megdöbbentem, nagyon nehéznek találtam a számvitelt,
de idővel megtanultam, és
belejöttem. Egy beszámoló elkészülése például a mai
napig nagy örömmel tölt el
– fejtette ki. Gyermekeinek
sosem mondta meg, hogy
mivel kellene foglalkozniuk,
rájuk bízta a döntést. Állítása szerint, ezt nem is bánta
meg, hiszen mind a ketten
jól boldogulnak az életben.
Fia ügyvéd, míg lánya közgazdász lett. Az ő gyermekeiket is hasonló mentalitással
vezeti az életben. – Öt unokám van, a legkisebb három,

míg a legidősebb hét éves.
Habár igyekszem segíteni a
tanulásban Zéti unokámnak,
mégsem szeretném sem őt,
sem a többieket egy irányba terelni. Az a lényeg, hogy
legyenek egészségesek és
boldogok, és olyan munkát
találjanak maguknak, amit
szeretnek – hangsúlyozta.
Bánkutiné Katona Mária elmondása szerint szerelemmel
tekint az unokáira, a családja
nagyon fontos számára. Épp
ezért a munka mellett sosem
maradhattak el a vasárnapi
közös ebédek, ahol mindenki együtt ül az asztalnál, vagy
éppen szaladgálnak a gyerekek. – Volt, amiből nem engedtem. Ezek a vasárnapok
és az ünnepnapok. Szeretem,
ha körülöttem van a család,
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csak így tudtam mindig kiegyensúlyozottan végezni a
munkámat, szükségem volt,
hogy feltöltsenek energiával
– mondta.
Az irodavezető mindig is
kétlakinak tartotta magát,
Boldogon él, igazi otthonának tekinti, emellett Hatvan a
„szíve csücske”. – Mind a két
település nagyon sokat jelent
nekem, nem tudnék közöttük
választani. Hatvanban tanultam, dolgoztam, így az időm
nagy részét itt töltöttem, a
gyermekeim is itt tanultak –
mondta. Ez a kettősség sosem
zavarta, sokkal inkább erősségének tartotta, hiszen így
azon kevesek közé tartozott,
akik elmondhatják magukról,
két otthonuk van.
Meglátása szerint, aki a
munkáját szereti, sohasem
dolgozik. Ő is égy élte meg
a hatvani önkormányzatnál
töltött időt. – Hozzám mindig mindenki bejöhetett, az
ajtóm nyitva állt. Jó viszonyt
ápoltam a munkatársaimmal.
Sok barátot szereztem, a mindennapi problémáimat bármikor megoszthattam velük,
sokszor együtt is nyaraltunk,
ez nagyon fog hiányozni. Itt
töltöttem az életem nagy részét, mindig úgy éreztem,
mintha hazajöttem volna, a
lelkem egy része biztosan itt
marad – fogalmazott. Ám
mint mondta, az élet nem áll
meg, most úgy látja, a családjának nagyobb szüksége van
rá, más területen kell megállnia a helyét. – Sajnos vannak
betegségek a családban, így
sokan számítanak rám. Itt az
ideje, hogy visszaadjam édesanyámnak azt a sok segítséget, amit tőle kaptam. De ami
előttem állt, eddig is mindig
megoldottam, most sem lesz
másképp. Aktív nagymama
vagyok, szeretnék továbbra
is ott lenni az unokáimnak,
játszani velük. Emellett végre
arra is jut időm, hogy folytassuk a felújítási munkálatokat a
házunkban. A nyugdíjas évek
alatt sem fogok unatkozni –
részletezte. Habár nagyon sok
terve van a jövőre nézve, úgy
látja, az eddigi aktív évek után
lehet, hogy sok lesz a pihenésből. De nem bánja, mint fogalmazott: ideje új kihívások
elé nézni.
Csordás Judit

Igyekszem megfelelni az elvárásoknak
– Nehéz lesz Marika nyomdokaiba lépni, de igyekszem megállni a helyem – fogalmazott Johancsik Mónika, aki Bánkutiné Katona Máriát váltja a gazdálkodási osztály vezetői
posztján.

E

gy korszak lezárult.
2011 óta Bánkutiné
Katona Mária vezette
a hatvani önkormányzat gazdálkodási osztályát, ám most,
nyugdíjba vonulását követően
Johancsik Mónika veszi át a
posztját. Jelenleg költségvetési osztályvezetőként vesz
részt a munkában. – Már egy
éve dolgozom Marika mellett, mindent megmutatott,

alaposan áttanulmányoztuk a
teendőket, rengeteget segített
nekem – mondta. Habár ez
egy új terület Johancsik Mónika életében, mégis biztos
talajon mozog. A Budapesti
Gazdasági Főiskolán végzett,
pénzügy és számvitelt tanult.
Emellett sosem pihent meg,
folyamatosan képezte magát.
Számos szakképesítést szerzett, egyebek mellett mérleg-

képes könyvelőt, nemzetközi
számvitelt,
adótanácsadóit
és még egy pályázatírói tanfolyamot is elvégzett. – Ez a
terület az életem, mást nem is
nagyon próbáltam, szeretem,
amit csinálok, éppen ezért
próbáltam minden szegmensét áttanulmányozni – szögezte le.
Pályafutását családi vállalkozásukban kezdte, tíz évet dolgozott ott, majd ezt követően
egy multicégnél helyezkedett
el, az ott töltött tíz év alatt
főkönyvelőként és a pénzügyi
szolgáltató központ veze-

tésében vett részt. Ezután a
hatvani hulladékgazdálkodási
kft-nél töltött több mint négy
évet gazdasági vezetőként.
Emiatt már jó kapcsolatot
ápolt a gazdálkodási osztállyal,
ezt követően jött a lehetőség,

hogy váltsa Bánkutiné Katona
Máriát irodavezetőként. – Ez
egy új terület számomra, habár napi szinten dolgozom a
számokkal, mégis leginkább
gazdasági társaságok munkáját
segítettem. De szeretem az új

Névjegy
Johancsik Mónika Hatvanban született, két gyermeke van. Iskoláit is
itt végezte, a Kossuth Lajos Általános Iskolában, majd a Bajza József Gimnáziumban tanult. A tanításban is kipróbálta magát, szakmai
tárgyakat tanított felnőttképzésben. Emellett a tanulást sem szeretné
abbahagyni, szeretne az államháztartásról még alaposabban tájékozódni, hiszen állítása szerint, az életben mindig fejlődni kell.

kihívásokat, nagyon motiváló,
hogy valami újban próbálhatom ki magam – fogalmazott.
Állítása szerint, nehéz lesz
Bánkutiné Katona Mária
nyomdokaiba lépni, hiszen
szinte az egész életét itt töltötte, a kisujjában van minden tudás. – Megpróbálok
megfelelni az elvárásoknak,
szerencsére már most nagyon
közvetlen kapcsolatot alakítottam ki a munkatársaimmal,
mindenkire számíthatok, nagyon jó közösségbe kerültem
– hangsúlyozta.
Csordás Judit
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Robotokat programoztak
a Szent István tanulói

Kirándulás
Szlovákiába,
Felvidékre fel!

A

A

Hatvani Tankerületi
Központ 110 millió forint támogatást
nyert „Digitális módszertani
fejlesztés a Hatvani Tankerület intézményeiben” című
pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg az Európai
Szociális Alap támogatásával.
Robotokat programoznak
és tabletek segítségével tanulnak a Hatvani Szent István

Általános Iskola diákjai. Az
intézmény digitális fejlesztési
terv alapján formálja a tanulók
matematikai, szövegértési, és
természettudományos tudását,
valamint a problémamegoldó
és kreatív gondolkodását. A
110 millió forint támogatásának köszönhetően, a projektben a pedagógusok speciális
továbbképzése is megvalósul
– tájékoztatott Kovács János,
az iskola igazgatója.

Az oktatók munkáját és a
tanulást már egy interaktív
tábla is segíti, aminek köszönhetően a diákok közösen oldhatnak meg feladatokat a társaikkal. Pusztai
Mónika szerint a gyerekek
már mindent az internetről
szeretnének megtudni, így a
tantestület igyekszik arra nevelni őket, hogy hasznos tudást szerezzenek a világhálóról. Az esemény keretében

az intézmény legkisebb diákjai is bemutatták, hogy mit
tudnak. A gyerekek többnyire játék robotokat mozgattak
meg és irányítottak, egy számukra kifejlesztett programozó felület segítségével. Az
tantestület tagjai a jövőben is
arra törekednek, hogy minél
korszerűbb eszközökkel fejleszthessék a diákjaik tudását.
Rimán Alexandra

A fogyatékkal élőknek gyűjtöttek
a 10.000 Ütés Napján
Ismét megrendezték a 10.000 Ütés Napját, ahol az elhunyt
sportolókra emlékeztek meg a jelenlévők. Az eseményen
befolyt összegből a rászorulókat támogatták.

Ö

tödik alkalommal
rendezték meg a
10000 Ütés Napját az Ötös iskolában. A
rendezvény célja, hogy az
elhunyt harcművész mesterek, edzőtársak, tanítványok
emléke előtt tisztelegjenek a
résztvevők, mégpedig azzal,

hogy 10000 ütést hajtanak
végre. Idén is fontos szerepet játszott a jótékonyság.
Horváth Richárd polgármester szerint, a tisztelet
kimutatása, az élet minden
területén jelentős szerepet
tölt be. Fontos, hogy elismerjük az embertársainkat.

A hatvani csapatok mellett
Budapestről és Karácsondról
is érkeztek vendégek a rendezvényre. – Bárki eljöhet
részt venni az ütések sorozatában, de a nézelődőket is
szívesen fogadjuk. Több stílusban képviseltetik magukat a harcművészek, így remek lehetőség ez a csapatok
számára is, hogy tanácsokat
adjanak egymásnak. A jövőben nemzetközileg is elis-

mert színvonalra szeretnénk
emelni ezt a megemlékezést
– részletezte Koczka Konstantin, a 10.000 Ütés Napja főszervezője. A korábbi
évekhez hasonlóan most is
nagy segítséget nyújtott Simon Tímea Nóra, neki köszönhetően, több, mint 400
ezer forinttal tudták támogat
a fogyatékkal élők nappali
intézményét.
Rimán Alexandra

Hatvani Szent István Általános Iskola
28 fő hetedik osztályos diákja 3 fő pedagógus
kíséretében, április 28-tól
május 1-jéig terjedő időszakban Szlovákiába, Felvidékre utazott a Határtalanul
tanulmányi kirándulás keretén belül.
A Hatvani Szent István
Általános Iskola tanulói
nemrégiben tértek haza 4
napos kirándulásukról Szlovákiából, ahol a határon túli
magyarság életével, történelmével, irodalmával és a Felvidék természeti szépségeivel ismerkedtek. Az út során
nagyon sok szép élmény részesei lehettek az utazók.

Felkeresték Lévát, Selmecbányát, Besztercebányát,
kirándultak a Szepességben,
kellemes gyalogtúrával elmentek a Szepesi várhoz
és a Máriássy-kastélynál
is megálltak. Útjukat a világ természeti örökségének
jegyzékén szerepelő Gombaszögi-barlangban
folytatták, ahol a különleges
szalmacseppkövek látványa
kápráztatta el őket, az Andrássy-kastélyba is betértek,
és a Krasznahorkai várhoz is
elmentek. Ugyanakkor a város és a „szentistvánosok” jó
hírét is vitték, ajándékokat
vittek vendéglátóiknak és
magyar táncokat is előadtak
nekik.

Markovits Kálmán
emlékére úsztak

T

öbb mint 200 versenyző rajtolt el a
hatvani uszodában a
markovits kálmán emlékverseny keretein belül. Az úszók
négy úszásnemben mérhették
össze tudásukat.
Hatodik alkalommal rendezte meg a Hatvani Úszó
Klub a Markovits Kálmán
Emlékversenyt. Az uszoda előterében gyülekeztek
a szurkolók, bent a medencéknél pedig már izgatottan
álltak a versenyzők. Garádi
Géza, a Hatvani Úszó Klub
edzője arról beszélt, nagyon
örül, hogy ilyen kiváló sport-

emberről kapta a nevét az
intézmény. Felidézte, hogy
hazaszeretete is példaértékű
volt. Horváth Richárd szerint
szükség van az utánpótlásra és
az olyan tehetségekre, mint az
itteni sportolók. A hagyományoknak megfelelően a rajt
előtt, egy főhajtással tisztelegtek a névadó előtt. Ezt követően a versenyzők gyors-, hát, mell-, és pillangóúszásban,
valamint 100 méter vegyesen
indulhattak. A futamok során különböző korcsoportok
és nemek szerint úszhattak a
sportolók.
SzP
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BALLAGÁS

Búcsú az iskolától

Az érettségiket megelőzően, mindhárom
hatvani középiskolából elballagtak a
diákok. Hagyományosan végigvonultak a folyósokon
és az intézmény
udvarán megtartott
ünnepség keretében
vettek búcsút az
iskolától. A bajzások
a városházához is
elballagtak, ahol
Horváth Richárd polgármester köszöntötte őket.
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HIRDETÉS–RECEPT

RECEPT

Gluténmentes, tejmentes,
szójamentes magvas bagett
Szalontai Ildikó receptje (Egészség Liget biobolt Hatvan)

Ügyfélfogadási rend
a Polgármesteri Hivatalban
Ügyfélszolgálati iroda,
Hatvan, Kossuth tér 2.:
hétfő:
8.00 – 18.00
kedd:
7.30 – 16.00
szerda:
7.30 – 16.00
csütörtök: 7.30 – 16.00
péntek:
7.30 – 12.00
Hivatali általános ügyfélfogadási idő:
hétfőn:
7.30 – 16.00
szerdán: 7.30 – 16.00
péntek:
7.30 – 13.30
Hatvani Járási Hivatal
Kormányablak Osztály
Hétfő:
7:00-17:00
Kedd:
8:00 – 12:00
Szerda:
7:30-17:30
Csütörtök: 8:00- 18:00
Péntek:
8:00 – 16:00
Újhatvani Ügyfélszolgálati Iroda
Hatvan, Bezerédi út 1.:
hétfő:
8.00 – 12.00
kedd:
12.00 – 16.00
szerda:
8.00 – 12.00
csütörtök: 12.00 – 16.00
péntek:
8.00 – 12.00

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

Egyre több az ételallergiás,
különféle étel-intoleranciában
szenvedő ember, felnőtt és gyermek. Sokaknak több kihívással
kell egyszerre megbirkózni a
mindennapi egészséges ételek
elkészítése során. Az alábbi recept remek alternatíva lehet,
ha gluténmentes, tejmentes,
szójamentes,
élesztőmentes,
kukoricamentes péksüteményt
keresünk, de fogyókúrázóknak,
életmódváltóknak, inzulinrezisztenciásoknak, sőt cukorbetegeknek is megfelelő választás. A
manapság népbetegségnek számító emésztési problémáknál,
székrekedés esetén is ajánlott,
lassan felszívódó, sok rostot és
fehérjét, vitaminokat, nyomelemeket, ásványi anyagokat
tartalmazó
szénhidrát-forrás.
Hosszú időre jóllakottság-érzést
biztosít, ráadásul nagyon finom,
puha, rugalmas, magunkkal vihetjük a belőle készített szendvicset, hamburgert, de akár le
is fagyaszthatjuk sütés után.
Nincs benne semmiféle mesterséges adalékanyag, viszont bélflóránkat, egészségünket támogató tápanyagokban rendkívül
gazdag, érdemes kipróbálni!

3 g himalaya só
20 g hántolt, sózatlan napraforgó mag
10 g szezámmag
20 g lenmag
20 g frissen facsart citromlé
2 db közepes tojás (104 g)
130 g víz
+ 6 g Szafi Reform kenyér és
péksütemény lisztkeverék a
gyúráshoz és formázáshoz
+ 1 g Szafi Reform kókuszolaj a
sütés előtti kenéshez
Az elkészítés gyerekjáték,
csupán a kezünk kell hozzá:
Külön edényben keverjük
össze a folyékony és a száraz
hozzávalókat.
Ezután öntsük egybe őket és
gyúrjuk össze.
Pihentessük a tésztát 10 percig.
Addig béleljünk ki sütőpapírral egy kisebb tepsit és készítsük
elő a kenéshez az olajat.

Ha letelt a pihentetési idő,
lisztes felületen gyúrjuk át a
tésztát és osszuk 6 egyenlő súlyú darabra. Formázzunk belőlük
12 cm hosszú rudakat. (Nagyon
kicsinek tűnhetnek, de sütés
közben nagyra fognak nőni.)
Rakjuk őket a tepsire, egymástól távol, majd vágjuk néhány helyen be a tetejüket és
kenjük le őket az olajjal.
Sütés:
200 fokra előmelegített sütőben
(alsó – felső program) 45 perc.
Ha kisültek a bagettek, tegyük
őket rácsra és hagyjuk kihűlni. A
6 db bagett súlya kihűlve 350 g
lett.
Darabonként:
• Energia: 160 kcal – rosttal
együtt számolva
• Fehérje: 6,3 g
• Zsír: 6,6 g
• Szénhidrát: 14,5 g

Hozzávalók
6 db bagetthez:
150 g Szafi Reform kenyér és
péksütemény lisztkeverék

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
Szabó Dezdemóna
Fáró Szofia

Születési idő
Szülők neve (apa, anya)
2019-04
Szabó István Zoltán, Bús Brigitta
2019-04
Fáró Imre Attila, Horváth Rita

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
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Kiadja: Hatvan Város Önkormányzatának megbízásából a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
Felelős kiadó és szerkesztőség: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
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Hirdetésfelvétel: 06 30 724 0563.
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