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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Nyári fesztivál
a Népkertben

Elindult a Jam Garden idei szezonja
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Eddig a Grassalkovich Művelődési Ház
udvara adott otthont a nyári koncerteknek: a Jam Garden az évek alatt kinőtte
magát, így új helyre költözött. A fesztiválhelyszín ezúttal a Népkert, ahol akár
négyezer ember is szórakozhat egyszerre.

Két színpadot is építettek, vannak vintage
terasz, hangulatos padokkal, székekkel,
kerti tóval. A büfében pedig széles étel és
italkínálat fogadja a vendégeket. Az első
koncertet az idén 20 éves Ismerős arcok
zenekar adta. Rajtuk kívül még nagyon

Ismét az NB III-ban
szerepel az FC Hatvan

Eredményes évet tudhat maga mögött az FC Hatvan felnőtt
férfi csapata: vereség nélkül érték el a bajnoki címet. Emellett
az Imola és a dr. Vass Géza kupát is megnyerték. Az egész
szezonban kitűzött cél vezérelte őket: vissza kell jutni az NB
III-as osztályba. A kemény munkának pedig meg is lett az
eredménye, ugyanis a fiúk a megyei szinten nyújtott eredményeik kapcsán automatikusan feljutottak az NB III-ba. Sz. P.
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sokan érkeznek ide: fellép majd a BSW,
Majka, Csík zenekar, Hooligans, Road,
most is lesz retro disco Hatvani Fecoval, a
kertmoziban pedig premier filmeket lehet
nézni. A részletes programok megtalálhatóak a hatvaniprogramok.hu weboldalon.
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Épülnek a járdák

FOTÓ: ALBERT PÉTER

Tarsoly Imre:
soha nem látott
sportfejlesztések
valósulnak meg
Hatvanban

Mindkét városrészben megállás nélkül zajlik a munka: térkövezik a járdákat.
Újhatvanban az Arany János utcától a templomig haladva szedték fel a meglévő
járdát, és térkővel teszik még szebbé a környezetet. Ugyanez a folyamat zajlik
Óhatvanban a Gabi sornál is, ahol már nagyon rossz állapotban volt a járda. Megbontották a régit és folyamatosan haladnak a munkával. A beruházást az önkormányzat önerőből végzi.
FOTÓ: ALBERT PÉTER

Hamarosan a tetőt
is kap a sportcsarnok
Folyamatos a munka az épülő sportcsarnoknál. Nemsokára már tető is lesz rajta.

Épül a sportcsarnok, fejlődik a népkerti sporttelep és egy
jégcsarnok is elérhető lehet Hatvannak. Erről beszélt az
oktatási és sportbizottság elnöke lapunknak. Tarsoly Imre
hangsúlyozta: a hatvani diákoknak egyre több lehetőséget
igyekszik teremteni az önkormányzat, éppen ezért támogatják több módon is az iskolákat.

FOTÓK: ALBERT PÉTER

K

orábban már írtunk
róla, hogy megérkeztek a rekordméretű
vasbetonelemek, amelyek 47
méter hosszúak és egyenként
56 tonna súlyúak. Már be is
építették mind a hét darabot,
ezek tartják majd a födémet.
Azért építették őket keresztbe, hogy ne zavarják a nézőteret, illetve a későbbiekben
így könnyebben lehet majd
bővíteni magát a csarnokot is.
A főtartók beépítésével párhuzamosan megkezdődött az
acél merevítések elhelyezése

is. A lelátó is kész van már,
felette éppen a betonozás zajlik. – Nagyon jó látni, hogyan
valósul meg a hatvaniak álma,
miként épül fel ez a sportcsarnok. Minden nap egyre közelebb vagyunk ahhoz,
hogy elkészüljön. Hamarosan
már a tető is fent lesz. Most
éppen zsaluznak, betonoznak
itt, és nagyon komoly monolit
szerkezetek is vannak – rész-
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letezte Horváth Richárd polgármester.
A csarnokot két oldalról is
meg lehet majd közelíteni, a
Boldogi útról és a Radnóti tér
felől is. Utóbbi lesz a főbejárat, itt építik majd ki a parkolókat, a buszfordulókat. A
tervek szerint októberre már
állnia kell az épületnek, jövő
év elejére pedig belül is minden teljesen elkészül. Sz. P.

E

zekben a napokban
zárjuk a tanévet és
ez alapján büszkén
jelenthetem ki, hogy idén is
nagyon jól teljesítettek az iskolák és a diákok. Számos
megyei és országos eredményt
szereztek Hatvannak – kezdte
értékelését a városi Oktatási,
Művelődési, Sport és Ifjúsági
Bizottság elnöke. Tarsoly Imre
hangsúlyozta: a gyerekek a tanulmányi versenyeken és a di-

ákolimpiákon is jeleskedtek. Május végén pedagógusnapon
díjaztuk a pedagógusokat, van
is miért, hiszen kiváló munkát
végeznek. A tehetséggondozás magas szintű a hatvani
oktatási intézményekben- fogalmazott. Az önkormányzat
ezt a folyamatot igyekszik tovább segíteni és több módon
is támogatják az iskolákat. Az
intézmények alapítványai például kivétel nélkül részesültek

1950. június 19-én ferences
atyákat és védelmükre kelt
családokat vetettek börtönbe
vagy hurcoltak el internálótáborba. Június 16-án, az ő emlékükre tartottak szentmisét.

őket. –Ma a zsarnokságról, és a
diktatúráról, emberi jogok sérelméről azok beszélnek, akik
ugyan más színű köpönyegben,
de ugyanazon ideológiai elvek
alapján elvtársi sorsközösségben állnak az akkori diktatúra
képviselőivel. Ma, amikor valaki Európai Egyesült Államok létrehozásáról beszél, az
semmiben nem különbözik a
régi jelszótól: „Világ proletárjai
egyesüljetek” – mondta Horváth Richárd polgármester
beszédében. Hozzátette: tiszta
szívvel hiszi, hogy nincs magyar ember, aki nemzetét feláldozná ennek a célnak. Mindig
figyelmeztessen erre bennünket az elhurcolt paptestvérek
és az internálótáborokba hurcoltak emléke, amelyet örökre
megőrzünk szívünk mélyén.

a városi civil alapból, az iskolai
fejlesztések önrészét rendre
átvállalja az önkormányzat, a
tanulók ingyenes úszásoktatáson vehetnek részt, szeptembertől tanszertámogatást is
kapnak az elsősök, az országban kivételes módon a városi
Diáksport Bizottságot is segítik a hatvani büdzséből. Ez
a testület szervezi az iskolai
sportversenyeket, így pedig a
lebonyolítás mellett minden
alkalommal jut pénz a díjazásra is.
Tarsoly Imre, mint testnevelő, korábban pedig sportreferens évtizedek óta meghatározó szervezője és alakítója
a hatvani sportéletnek. A fu-

tófesztivál elindítása harminc
évvel ezelőtt, az ő nevéhez
kötődik. – Az volt a célom
mindig is, hogy elsősorban a
tömegsportot erősítsük azért,
hogy lehetőleg minél többen
megtalálják a számukra kedves
sportágat, a gyerekeknek pedig váljon az életük részévé a
mozgás – mondta a bizottsági
elnök. Hozzátette: ennek a törekvésnek érezhető eredménye
van, hiszen az FC Hatvanban
ötszáz fiatal futballozik, a kézilabdásoknál és az úszóknál
is jól működik az utánpótlás
nevelés is, a városban pedig
ezeken felül még nagyon széles a sportpaletta. Erre pedig
jó példa a jégpálya, hiszen egy

szabadidős lehetőségből mára
egy jégkorong egyesület nőtte ki magát. – Természetesen
arra is figyelnünk kell, hogy a
sportolási lehetőségek megteremtését is segítsük. Hatvanban jelenleg soha nem látott
mértékű sportfejlesztés zajlik.
Az elmúlt években a Népkerti
Sporttelepet szinte kicserélték, és még mindig nem álltak
meg a felújítások, hamarosan
egy új lelátó is épül. A Kodály
Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornacsarnokát is sikerült
rendbe tenni, hiszen az intézmény több egyesületnek és kiemelt sportprogramnak adott
otthont az elmúlt évtizedek-

ben, ezért ráfért a felújítás.
A város történetének egyik
legnagyobb beruházása zajlik
most, épül az új sportcsarnok.
Ez egy mérföldkő Hatvan
történetében és hiszem, hogy
a település sportéletében is –
hangsúlyozta a képviselő.
Tarsoly Imre már kilenc éve
az egyes körzet képviselője.
Azt mondta ez a terület nagy
felelősséggel jár, hiszen a belváros legforgalmasabb része is
ide tartozik. Ugyanakkor az
itt megvalósult szembetűnő
változások, nemcsak azt eredményezték, hogy a hatvani az
ország egyik legszebb főtere,
de turisztikai szempontból is
vonzóbb lett a település.

Az elhurcolt ferences szerzetesekre emlékeztek

A

kommunizmus ideje
alatt elhurcolt hatvani szerzetesek és
családok tiszteletére tartottak
szentmisét az Újhatvani Római Katolikus Templomban.
1950. június 19-én a hatvaniak
összefogtak, és közösen próbálták megakadályozni szeretett papjaik elhurcolását, ám az
ÁVÓ vérbe fojtotta megmozdulásukat, százakat internáltak
a Hortobágyra, a ferences szerzeteseket pedig az Andrássy
út 60-ba szállították, miután
nagyon súlyosan megverték
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Az áldozatok emlékéért
Páter Hidász Ferenc ferences szerzetes tartott szentmisét. Beszédében kifejtette: a
ferencesek szent szolgálatot
teljesítettek életükben, s a vértanúságukkal
bizonyították
Isten iránt érzett szeretetüket.
A ferences szerzetes hozzátette: soha ne felejtsük el Krisztust kérni, hogy erősítse meg
hitünket, és ne szégyelljünk
keresztény értékek szerint
élni. A szentmisét követően
megkoszorúzták P. Lukács
Pelbárt és P. Kriszten Rafael ferencesrendi házfőnökök
emlékére a templomban elhelyezett táblákat, valamint
a templom udvarán az összes
elhurcolt hatvani emlékére állított táblát.
Lukács Mónika
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Hatvani kitüntetettek
a megyeházán
M

Most is együtt emlékeztek
meg a hatvaniak az 1920.
június 4-én történtekre.
Országzászlót szenteltek és
félárbócra is eresztették a
tisztelet jeleként.

I

dén, a trianoni békediktátum aláírásának 99. évfordulóján is a Trianon
téren gyűltek össze a hatvaniak a Nemzeti Összetartozás Napján. Horváth Richárd
azt mondta: az igaz ismeretek
birtokában ma már senki előtt
sem lehet kétséges Európában, hogy az első világháborút
követő békediktátummal Magyarország földarabolása nekünk, magyaroknak történelmünk legnagyobb tragédiája,
az európai hatalmaknak pedig
alighanem a legnagyobb szégyenük.
Ahogy fogalmazott: a magyar lélek fájdalmát nem oldja

semmi. Mert a magyar nem
felejt, és mi, hatvaniak sem felejtünk. Trianon mindig emlékeztet bennünket. Nem felejtjük a múltat, sem a távolit,
sem a közelit, nem adjuk fel
a jelent és nem áldozzuk fel
ezért a jövőt. Emlékezünk, és
emlékeztetünk.
Beszélt arról, hogy a 2011ben felavatott hatvani emlékmű az elszakítottságot jelképezi, méghozzá sokszorosan.
A csonka hazát gyászolja,
emellett pedig a trianoni
igazságtalanságnak is csupán
egy csonka részét: a magyar
felét mutatja. Ugyanúgy, mint
a félárbócra eresztett országzászló, amely a mai naptól
itt Hatvanban is emlékeztet
minket Trianonra. - Trianon
másik felével nem nekünk,
hanem másoknak kellene
szembenéznie és más nemzeteknek kellene emlékművet
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csak az egyik felét mutatják
meg. Egy traumának ugyanis
sosem csak áldozatai vannak.
Hanem elkövetői, és haszonélvező is. Az ő felelősségük
emlékművei vajon hol maradnak? Hol vannak az engesztelés, a bocsánatkérés
emlékművei? Párizsban, Versailles kastélyai közt ugyan

állítania szerte a Kárpát-medencében. Sőt szerte Európában. De Trianonról csak
a magyarok beszélnek. A
többiek hallgatnak vagy elhallgatnak. Rosszabb esetben
elhallgattatnak más hangokat
is – mondta a polgármester.
-Csonka emlékművek ezek,
mert a trianoni szégyennek

hiába keressük. Nem találjuk
a Felvidéken, Erdélyben vagy
a Partiumban sem. És hiába
keressük Kárpátalján, vagy
a Délvidéken… Mert ott is
csak a magyarok által emelt
emlékműveket találjuk. Sehol
a bocsánatkérésnek, a múlttal való szembenézésnek, a
magyarok megkövetésének
legalább egy szimbolikus
gesztusa az egykori Antanthatalmak jogutódjai részéről
– hangsúlyozta a városvezető.
Közelít a trianoni diktátum
századik évfordulója. A centenárium nem a felejtésre alkalom, hanem a múlttal való
szembenézésre. Az elszakítottság hatvani emlékműve és az
országzászló is erre a kötelességre emlékeztet. És nemcsak
minket, magyarokat! Hanem
a szomszédjainkat, sőt a közös Európa felelős vezetőit is.
Erős Európa ugyanis csak erős

nemzetállamok egyenrangú
országainak szövetségéből lehet. Egyenlő nemzetállamokról pedig nem beszélhetünk
addig, amíg az egyiknek nemzeti ünnep az, ami a másiknak
nemzeti gyásznap. Ameddig
ez így van, addig Trianont
nem feledhetjük. Nem, nem,
soha! – zárta szavait Horváth
Richárd.
Az emléknapon Örökségünk címmel a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és
Képességfejlesztő Általános
Iskola diákjai adtak zenés
műsort. Az ünnepségen felszentelték az országzászlót,
majd azt félárbócra eresztették, ezzel tisztelegtek az
elcsatolt országrészek előtt.
A programon fellépett a Suhajda zenekar is. A megemlékezés pedig koszorúzással ért
véget.
Sz. P.

A Pénzügyminisztériumban tartott előadást Horváth Richárd polgármester,
aki Hatvan jelenét és jövőjét mutatta be az érdeklődőknek.

A

Nemzetközi Protokoll Szakemberek
Szervezete rendszeresen hív meg különböző
előadókat, hogy részletesen
bemutassanak egy-egy témát. Ezúttal Horváth Richárd kapott felkérést, hogy
városvezetői szemmel világítsa meg a politika és a pro-

tokoll kapcsolatát. A hatvani
polgármester a Pénzügyminisztériumban arról beszélt,
Hatvan, a megye harmadik
legnagyobb városa, mégis
olyan eredményeket produkált az elmúlt évek munkájának köszönhetően, hogy
gazdaságilag az élen jár. Öt
év alatt 2000 új munkahely
jött létre, nagy hangsúlyt
fektetnek a munkavállalók
és a munkáltatók jó kapcsolatának elősegítésére. Emellett újra épülnek társasházak,
lakóparkok a településen.
Kitért arra: elengedhetetlen

a magas színvonalú helyi oktatás, a bölcsődétől a felsőoktatásig.
Beszámolt róla, erősítik a
helyi identitást, fontos, hogy
a hatvaniak büszkék legyenek a városra. A városvezető
azt mondta, Hatvannak külgazdasága is van, jó kapcsolatot ápol Kínával. Azon dolgoznak, hogy Hatvan legyen
a belépési pont Európába,
Kína számára. Kitért a városban zajló beruházásokra,
mint például a sportcsarnok
építésére, emellett beszélt
arról is, hogy egyedülálló
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Politika és protokoll – városvezetői szemmel

módon a városban növekszik
a gyermekszám. Az új támogatási rendszerről elmondta:
a nyugdíjasokat, a családosokat és az első lakásukat vásárlókat is segítik. Horváth Richárd személyes élményeiről
is beszélt, így például, mikor
Kínában, egy konferencián
ő képviselte hazánkat, vagy
arról, mikor Orbán Viktorral vett részt megbeszélésen.
Az előadás végén aláírták a
Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete és a város közötti megállapodást.
Sz. P.

Tehetségműhely
és kirándulás
A Varázskapu óvoda tehetség-kibontakoztató programjaira 750 ezer forint támogatást nyert. Az összegből
fejlesztették a tehetségműhelyek működtetését, illetve
két kiránduláson is részt vettek.

S

FOTÓ: GÁL GÁBOR

Trianon: a magyar történelem
legnagyobb tragédiája

ost is a megyeházán díjazták a
tanulmányi
versenyeken jeleskedő diákokat
és az őket felkészítő pedagógusokat. A kormányhivatal
2012-ben indította útjára az
év tehetséggondozó pedagógusa díjat, amit annak a tanárnak ítélnek oda, aki diákjait a
legeredményesebben segítette. Most a bajzás Maruzsiné
Sevella Judit munkáját ismerték el ezzel a kitüntetéssel. A
pedagógus csaknem 30 éve
van a szakmában, matematikát és fizikát tanít a gyermekeknek. Kreatív ötletekkel
kelti fel a diákok érdeklődését
a természettudományok iránt,
emellett kollégáit is segíti
a munkában. A kitüntetett
azt mondta: nagyon meglepődött, hogy ő kapta a díjat.
– Ez egy nagyon szép hivatás, a matematika és a fizika
tanítása gyönyörű munka. A
szakmai felkészültség mellett
ugyanolyan fontosnak tartom
azt is, hogy pozitívan álljunk a
munkához. Én nagyon szeretem az embereket, a diákokat
és a kollégákat, azt hiszem
így sokkal könnyebb tanítani
– fogalmazott az év tehetséggondozó pedagógusa.
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A Heves Megyei Pedagógiai Intézet immár csaknem
20 éve vándorserleg díjakat is
alapított. Azóta minden évben
azok az általános és alapfokú
művészeti iskolák vehetik át
egy évre a serlegeket. A megye
legjobb városi általános iskolája most a Hatvani Kodály
Zoltán Általános Iskola lett.
– Az intézményünk az értékközvetítő és képességfejlesz-

tő pedagógiát képviseli. Az
egyik alaptételünk az, hogy
minden gyermek tehetséges
valamiben. A tanáraink azon
dolgoznak, hogy fejlődjenek a
diákok és tehetséges felnőttek
váljanak belőlük. Az idei tanév
nagyon jól alakult, az iskolánkat is felújítottuk, hogy jobb
és szebb közegben fejlődjenek
a tanítványaink – részletezte Jagodics István, a Hatvani

Kodály Zoltán Értékközvetítő
és Képességfejlesztő Általános
Iskola intézményvezetője. A
legeredményesebb tehetséggondozó pedagógusnak járó
emlékplakettet ebben az évben Karácsonyné Hajdusek
Zsuzsanna a Kodály Zoltán
Általános Iskola tanára kapta.
A díjat Bekecs Andrea, a Heves Megyei Kormányhivatal
főigazgatója adta át.

zélnek és felhőnek
öltöztek a Hatvani
Varázskapu Óvoda
csöppségei, majd a saját
történeküket mesélték el.
Az óvoda lakói egy projektzáró színdarabot adtak
elő, ugyanis a Nemzeti Tehetségprogram által kiirt
pályázaton az intézmény
az 750.000 forintot nyert.
- A pályázati felhívást az
interneten találtuk, és azt
gondoltunk, hogy mindenképp neveznünk kell
rá. Tavaly tavasszal adtuk
be a jelentkezésünket és
nyáron érkezett az értesítés, hogy győztünk. A
felajánlott összegből két
kirándulást szerveztünk,
illetve bővítettük a kreatív
műhelyeinkben használt
eszközeinket – részletezte
Varsányiné Kondek Mónika, a Hatvani Varázskapu
Óvoda vezetője. A projektzáró ünnepség hátralévő részében a szülőknek
lehetőségük nyílt betekinteni a tehetségműhely foglalkozásaiba, ahol közös

alkotásokat is készíthettek
a kicsikkel. A műhelyekben voltak olyanok, akik
színeztek, festettek, 3D-s
képet alkottak és akadtak
olyan gyerekek is, akik
dióból csattogót készítettek. A nagycsoportosok
ez alakomból nem csak a
projektzárást ünnepelték,
hanem el is búcsúztak az
óvodájuktól.
Rimán Alexandra

Beérett a munka gyümölcse
Országos, megyei és városi versenyeken is számos alkalommal értek el első helyezést a kodályos diákok, ennek
köszönhetően pedig idén az oktatási intézményük Heves
megye legjobb városi általános iskolájának kijáró vándorserleget hozhatta el.

H

eves megye legjobb
városi általános iskolája lett a Kodály
Zoltán Értékközvetítő és
Képességfejlesztő Általános
Iskola. Jagodics István iskolaigazgató azt mondja, hos�szú út vezetett el idáig. – Az
intézmény 1988 óta a Zsolnai-féle értékközvetítő és
képességfejlesztő alternatív
pedagógia szerint működik.
Az az álláspontunk, hogy
minden gyermek tehetséges, a pedagógusok feladata
felfedezni azt, hogy miben.
Ennek egyik fontos alapköve a differenciált tanulásszervezés. Az órákon több
csoportra osztjuk a diákokat,
hiszen nem mindenki halad
ugyanabban az ütemben a
tananyaggal, és mindenki
másban tehetséges. Ez a fajta
tanítási módszer nem engedi,
hogy bárki lemaradjon, vagy
hogy ne haladhasson a saját

ütemében, mindemellett az
önálló tanulásra is neveli a
diákokat – részletezte. Gyakorlatban a rendszer úgy működik, hogy a pedagógusnak
kell felmérnie, hogy egy-egy
diáknak mihez van affinitása,
és abba az irányba terelni őt,
amiben igazán kiemelkedőt
nyújthat. Ebben segítenek a
versenyek, ahol a gyerekek
megmutathatják magukat,
sikerélményeket érhetnek el,
ezáltal egyre motiváltabbak
lesznek.
Munkájuknak köszönhetően már két alkalommal
nyerték el az Akkreditált
Kiváló Tehetségpont címet,
valamint a tudományos diákköri munka országos referenciaintézménye lettek.
Idén pedig hozzájuk került a
Heves megye legjobb városi
általános iskolájának kijáró
vándorserleg. Ennek a címnek az eléréséhez eredmé-

nyek kellettek, pontszámítás
alapján kaphatják meg az
iskolák az elismerést. A Kodály Zoltán Értékközvetítő
és Képességfejlesztő Általános Iskola pedig remekül
teljesített a tanévben: tizennyolc alkalommal lettek országos versenyeken az első
tíz között, megyei keretek
között hatvanhétszer állhattak dobogóra, míg városi
megmérettetéseken ötvenhétszer értek el első helyezést. – Munkánk gyümölcse
beérett, itt az ideje szüretelni
a gyümölcsét. A célunk az,
hogy megtartsuk a címet a
jövőben is. Emellett szeretnénk, ha iskolánk Minősített
Tehetséggondozó Műhely
lehetne, hogy mentori tevékenység keretében segíthessünk másoknak is elérni
a céljaikat – fogalmazott az
iskolaigazgató.
Eredményeiket jól példázza, hogy a végzős évfolyamból a diákok fele gimnáziumban tanul tovább, valamint a
kompetenciamérésen
matematikából csak a pesti általános iskolák írtak jobbat

a kodályosoknál. A tanulók
számos versenyen mérettetik
meg magukat, ének-zenétől
kezdve, az idegen nyelveken
át, egészen a biológiáig. A
sportokban is jeleskednek
a tanulók, atlétikában, labdarúgásban,
kézilabdában
és úszásban is kiemelkedően teljesítenek. – Nagyon
büszkék vagyunk rájuk, erőn
felül teljesítenek a versenyeken. Nagyon komolyan is
veszik a felkészülést, tudják,
hogy a tehetség akkor teljesedhet ki, ha szorgalommal
társul – mondta az igazgató.
Hozzátette: tanulóik évekkel később is visszatérnek az
iskolába, megköszönni a tanáraiknak a segítséget. – Ez
a legjobb visszajelzés egy pedagógusnak, ilyenkor szembesülünk vele, hogy milyen
meghatározó szerepünk van
a diákjaink életében. A legutóbbi ilyen kedves történetem, hogy volt tanítványom,
Sipeki Levente NB I-es
gyöngyösi kézilabdázó hozott nekem egy nevére szóló mezt, így köszönve meg,
hogy annak idején én indí-
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tottam el a kézilabdázásban
– emlékezett vissza Jagodics
István.
– Ahhoz, hogy a tanulók
szeressék az iskolát felkészült
tanárok kellenek, ez a kulcsa
a sikernek. Emellett nagyon
fontos hogy a gyermek mindig többet akarjon, törekedjen a fejlődésére. Iskolánk
emellett a két érték – a kom-

fort- és a teljesítménymotiváció – mentén mozdul előre
– emelte ki Jagodics István.
Hozzátette: nagyon büszke a
tehetséges diákokra, a motivált munkatársaira, valamint
az őket segítő szülőkre is,
hiszen e hármas mindegyik
tagjára szüksége van egy sikeres iskolának.
Csordás Judit
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Új karnagy
irányítja
a Polifóniát
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Fokozottan figyeljünk
a gyerekekre az utakon

Élő szóban
mondták a mesét
A Hetedhét Hatvan Népmesefesztivál idén is nagy
népszerűségnek örvendett. A Grassalkovich
Művelődési Házban és a
kastély kertjében tartott
program négy napig várta
a népmese kedvelőit.

Júniusban már új karnagyuk, Regős Zsolt vezetésével
adott elő koncertet a Polifónia Vegyeskar a Hatvany
Lajos Múzeum udvarán. A kórus Stimecz András karnagyuk elvesztése után új vezetőt keresett, erre a felhívásra jelentkezett a miskolci szakember.

senyt, melybe az osztályok és
a szülők is csatlakoztak. Bográcsos és sült ételek kategóriában lehetett indulni, a főzés
nagyon jó hangulatban telik –
mondta Mezeiné Dávid Márta, a Menő Menza pályázat
szakmai vezetője. – Szaltókat
ugrunk, bedobáljuk egymást
a vízbe, nagyokat nevetünk

egész nap – mondta Viktor
Gergő, az iskola egyik tanulója. – Nagyon vártuk már a
jó időt, örülünk, hogy ismét
strandolhatunk. A nyári szünetben biztos sokat kijövünk
még ide szórakozni – mondta
Futó Blanka.
A belépők árai változtak:
a felnőtt jegy 1800 forint, a

gyerek 500 forint, a családi
jegy pedig 4300 forint. Mindez a hatvaniaknak jóval olcsóbb, hatvani lakcímkártyával fele ennyit kell fizetni: így
900, 250 illetve 2150 forintot.
Ezzel a város azt szeretné
erősíteni, hogy a hatvaniak
helyben, több kedvezményt
kapjanak.
Sz. P.
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egérkezett a valód nyár, a hőségben a legjobb,
ha a strandon pihenünk és
szórakozunk. Június 15-én
megnyitott a strand. Négy
medencével, rendezett, virágos környezetben várják a
fürdeni vágyókat. Várhatóan idén is nagyon népszerű
lesz a gyermekmedence, de
a többi is folyamatosan üzemel. Sok iskolás pedig már
a nyitás előtt tesztelhette a
strandot, ugyanis hagyomány,
hogy a vakáció előtti utolsó
napokban itt szórakoznak. A
Szent István iskolások például családi napot tartottak: a
gyerekek egész nap boldogan
ugráltak a medencékben, miközben főzőverseny is zajlott
az osztályok között. A Menő
Menza pályázat keretein belül
megszerveztünk egy főzőver-
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Hungarycard – egy kártya,
Nyáron is rengeteg
a program a városban számtalan kedvezmény

A

ktívan telnek a nyár
napjai a hatvani
Tourinform Irodában is, ugyanis több programot is szerveznek a vakáció idejére a családoknak,
turistáknak. Június 22 -én
és augusztus 17-én városnézésben vehetnek részt az
érdeklődők, ahol a település
történelmével, nevezetességeivel és látványosságaival
ismerkedhetnek meg a látogatók.
Június 22-én nemcsak
napközben telhet tartalma-

san a nap, ugyanis a Múzeumok Éjszakáját is ezen az
estén rendezik meg. A Tourinform Iroda közös programot szervez a Hatvany
Lajos Múzeummal és a Vadászati Múzeummal együtt.
Délután 4 órától este 9 óráig kalandlapon pecsétgyűjtő
játékot játszhatnak a vendégek a három intézményben,
ahol 1 -1 bélyeget kell begyűjteniük a résztvevőknek.
A látogatók 21 óráig adhatják le a lapokat mindhárom
intézményben, akik között

nyereményeket is kisorsolnak. Ezen kívül augusztus
10-én és szeptember 14-én
belvárosi séta lesz a városban, valamint folyamatosan
lehet jelentkezni a Rejtélyek
Hatvanban című játékra
családok illetve iskolások
részére is. A Tourinform
iroda az Expo-n is jelen
lesz, a három napos rendezvénysorozatra is sok látogatót várnak – – tájékoztatott
Schoblocher Bernadett, a
Tourinform Hatvan iroda
vezetője. Lukács Mónika

V

ásároljon Ön is HungaryCard Basic
vagy Plus kártyát, mellyel igénybe veheti a partnerek által felajánlott számtalan kedvezményt 10-100 % között!
A HungaryCard Basic 2019 (7.000 Ft)
kártya felmutatása kedvezményt biztosít szálláshelyeken, éttermekben, rendezvényeken,
színházakban. Ha például Balatoni hajózást,
múzeumi látogatást vagy strandolást terveznek, akkor is hasznos társuk lehet.
Ha a HungaryCard Plus-t (13.000 Ft) választja, akkor a kártyán felül további kedvezményeket vehet igénybe a mellékelt szelvényfüzet
segítségével, amivel több alkalommal váltható
33-50 %-os vasúti menetjegy, autóbusz menetjegy. Számos gyógy-és termálfürdőbe (Széchenyi, Rudas, Gellért; Hévíz, Túrkeve) akár
50 % -kal olcsóbb belépőjegy vásárolható, de

egy Dunai sétahajózást is megtervezhetünk,
vagy akár a Magyar Autóklub felajánlását is
kihasználhatják.
A cégek a munkavállalóknak ún „csekély értékű” ajándékként a cafeterián felül is adhatják
béren kívüi juttatásként.
Ezzel a kedvezményeknek azonban még koránt sincs vége, ugyanis a kártyához mellékelt
katalógusból megismerhetjük a résztvevő partnereket és a felajánlott kedvezmények mértékét.
Érdemes tehát bővebben informálódni a
kártya nyújtotta lehetőségekről. Keressék a
Tourinform Hatvan Irodát bizalommal, ahol
még több információt kaphatnak.
A HungaryCard Basic vagy Plus kártya változatát ugyanezen helyszínem megvásárolhatják!

M
FOTÓ: ALBERT PÉTER

Már nyitva áll a strand
M

A kórus ehhez a szemlélethez hűen a koncerten
számos népzenei és jazz
feldolgozást is előadott
a közönségnek. Emellett meglepetés dalként
elhangzott Elvis Presley
Falling in love with you,
Mozart Bourée és Tolcsvai László Ajánlás című
szerzeménye is. Regős
Zsolt szerint a kórustagok
nyitottan és rugalmasan
állnak ezekhez az újításokhoz, érdeklődve fogadják
a reformokat. A Polifónia
Vegyeskar egyébként új
tagokat is keres a csapatba.
Azt remélik, a zenei sokszínűség miatt a jövőben
feltűnnek olyan énekesek,
akik szívesen tartoznának
egy vidám és innovatív kórushoz. Lukács Mónika

Egy verseny alkalmával készítették fel az általános iskolásokat a balesetmentes
közlekedésre.

M

ár ötödik alkalommal rendezték
meg a Közlekedésbiztonsági Kupát a Népkertben, ahol ismét a gyerekek ismereteit frissítették fel
a gyalogos és kerékpáros közlekedésről. Horváth Richárd
polgármester elmondta: a
közelgő nyári szünetben még
inkább körültekintőbben kell
közlekedniük mind a gyermekeknek, mint pedig a for-

galom többi szereplőjének is.
– Nagyon fontos, hogy mindig vigyázzatok magatokra
az utakon, legyetek éberek és
figyelmesek a közlekedésben
– tanácsolta a diákoknak a
városvezető.
Az eseményen több érdekes feladattal is készültek
a tanulóknak, így volt kerékpáros ügyességi verseny,
KRESZ teszt és a bicikli
elengedhetetlen tartozékait
is tudniuk kellett a fiataloknak. Soltész Bálint elmondta: nagy szükség van az ilyen
oktató jellegű alkalmakra, de
emellett a szülők példamu-

tató viselkedésének is nagy
szerepe van abban, hogy a
gyerekek később betartják-e
a közlekedési szabályokat. –
A tapasztalatok azt mutatják,
hogy a diákok alapvetően
ismerik a KRESZ szabályait, ugyanakkor mindezt az
utakon is alkalmazni kell.
Bízunk abban, hogy az itt
megszerzett információkat,
tapasztalatokat tovább adják
társaiknak, és talán ennek
köszönhetően
elkerülhetőek lesznek a balesetek is
– mondta Soltész Bálint, a
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Nagy Dávid szerint is
nagyon hasznos volt ez a
program, a hétköznapokban rendszeresen kerékpárral
közlekedik. – Napi 20 km-t
átlagban letekerek. Legutóbb
Lőrinciből jöttem Hatvanba
kerékpárral és nagyon figyelnem kellett, mert úgy éreztem,
hogy az autósok leszorítanak.
A legfontosabb a folyamatos
éberség és a figyelem – tette
hozzá Nagy Dávid. Az eseményen a diákok kipróbálhattak
egy pedálos gokart autót is, és
bűnmegelőzési tanácsokat is
kaphattak a szakemberektől.
Lukács Mónika

ost is a művelődési
ház
és a kastély
díszkertje adott otthont
a Hetedhét Hatvan Népmesefesztiválnak. Az első
két nap az osztálykirándulásokról szólt: Heves, Nógrád és Pest megyei több
településéről érkeztek óvodás és iskolás csoportok.
Szombaton és vasárnap pedig már a családokat várták
ide. Az udvaron felállított
színpadon folyamatosan
mentek a programok: voltak bábelőadások, vásári
komédiások és néptáncosok is. Utóbbiból egy egész
gálányi. A kertben pedig
rengeteg játék szórakoztatta a gyerekeket. A honfoglalás kori kép tárulhatott

Családi nap a Bosch dolgozóinak
Családi napot tartottak
pünkösdhétfőn a Bosch
dolgozóinak a strandon. Az
egész napos rendezvényre
idén is nagyon sokan kilátogattak és részt vettek
a különböző szórakoztató
programokon. Este az Irigy
Hónaljmirigy adott elő élő
koncertet.

A

rendezvényen különféle programok
közül
választhattak a jelenlévők: a felnőttek
csillagászattal, jóslással, íráselemzéssel, míg a gyerekek
ugrálóvárazással, körhintával,
szórakoztató gyerekprogramokkal üthették el az időt.
A nagyszínpadon is folyamatosak voltak a programok.
Délelőtt Teréki Betti és csapata tartott testébresztő tornát, majd egy bűvész showt
láthatott a közönség. Ezután
Ihos József és Vajtó László
vette birtokba a színpadot
és mutatták be, hogyan lehet
a főzés szórakozás is. Közben a gyermekszínpadon is
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egős Zsolt zeneművészeti főiskolán szerzett diplomát, majd több mint 30
évig a Miskolci Nemzeti
Színházban volt karnagy.
Operetteket, balettet, musicaleket és zenés játékokat
vezényelt. A karnagy számos újítást tervez a Polifónia Vegyeskar életében.
- A kórus eddig jellemzően
szakrális dalokat adott elő,
én azonban szélesebb repertoárban gondolkodom.
A vallási témájú szerzemények mellett ezentúl
megjelennek a lazább műfajok, a szórakoztató jellegű kórus énekek is, melyek
ugyanolyan színvonalasak
tudnak lenni, mint a komoly darabok - mondta
Regős Zsolt karnagy.

a szemek elé: kézműves
bemutatók, klasszikus fajátékok, morzsolás és kosárból készült körhinta is volt.
Utóbbi bizonyult az egyik
legnépszerűbbnek, Bata
Zsuzsanna kisfia, Gergely
például nagyon élvezte ezt
is, és a többi játékot is. A
fesztivál
különlegessége
pedig a népmesemondás,
ami élő szóban történik.
Több helyszínen van erre
lehetőség, jurtákban is folyamatos volt a mesélés.
A történetek pedig a magyar népi világból jönnek
– részletezte Pintér Zsolt
szervező. A fesztivált harmadik alkalommal tartották meg a városban. Voltak
felnőtteknek szóló pajzán
mesék, folk kocsma és a
Fonó zenekar is fellépett.
Sz.P.
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folytak a programok, többek
között vidám báb-előadások
szórakoztatták a legkisebbeket. A felnőttek sem unatkozhattak a rendezvényen, a
száguldás szerelmesei a rally
pályán akár a driftezést is kipróbálhatták.

Délután Fekete László
és fiai tartottak erőemelő
showt, melyhez öt segítő is
csatlakozott a közönség sorai közül. Ők személyesen is
megbizonyosodhattak arról,
hogy milyen nehéz egy malomkövet vagy egy vasgolyót

felemelni. Fekete László azt
mondta: büszke arra, hogy
ebben a sportban ő évtizedek óta a tiszta, nyers erejével tud eredményeket elérni.
A nagyszínpadon este az
Irigy Hónaljmirigy adott élő
koncertet a közönségnek. A

banda csaknem harminc éve
töretlenül népszerű, a sikerük egyik titka a folyamatos
megújulás. – Most épp egy
Follow The Flow paródián
dolgozunk, de már kész van
Fásy Zsülike paródiája is. A
YouTube-ra is folyamato-

san töltünk fel új munkákat,
emellett pedig nagyon sok
fellépésünk lesz egész nyáron – mondta Sipos Péter, a
zenekar énekese. Az egész
napos rendezvényre idén is
több ezren látogattak ki.
Lukács Mónika
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Katus Attilával
edzettek a diákok
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Hatvan hossz
Hatvanban

Idén is volt a 24 órás
úszás a városi uszodában.
A hatvan hosszt teljesítő
úszókat éremmel jutalmazták.
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is, akik pörgős, mozgalmas,
táncos produkciójukat mutatták be a közönségnek. Sáfrán

Boglárka szerint, nagyon fontos, hogy sokat mozogjanak
az emberek, mert így lesznek

A tánc egyre
népszerűbb sportág
Tizenegyedik alkalommal
rendezték meg a hatvan
kupa táncversenyt a városban. Az eseményre az
ország több pontjáról érkeztek táncosok.

Biztos dobogós helyek
a hatvani
taekwondosoknál

K
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Nagy Endre Rendezvényterem
adott otthont a tizenegyedik Hatvan Kupa
Táncversenynek. Az indulók már reggeltől lelkesen
készültek, hogy tudásukat a
zsűri előtt is bizonyítsák. A
sportágnak egyre nagyobb
népszerűsége van a fiatalok
és az idősebbek körében is.
– A mai nap két kategóriában nevezhettek a
táncosok. Délelőtt az osztályos versenyek zajlanak,
délután pedig a szabadidős
megmérettetéseket tartunk.
Párok, formációs csoportok
és szólisták egyaránt részt
vesznek ezen a tánckupán
– mondta Kozma Gábor, a
Hatvan Kupa Táncverseny
szervezője. Molnár Virág

egészségesek. – Minden nap
edzek, hogy fejődjenek az izmaim és fitt legyek. Napi egy
órát sportolok, legtöbbször a
futást választom, de szeretek
kézilabdázni is. Nagyon izgalmas a mai nap is, mert sok
lehetőség van itt a mozgásra
– mondta a kodályos lány. A
program a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület szervezésében az EFOP1.8.7-16-2017-00014 Célzott
prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése
érdekében Hatvanban projekt
keretein belül valósult meg.
Rimán Alexandra

és párja Varga Kristóf nagyon komolyan veszik az
ilyen versenyeket, és minden erejükkel azon dolgoznak, hogy jól teljesítsenek.
– Tizenegy éve táncolok,
amikor elkezdtem az órákra
járni még nem gondoltam,
hogy ennyire megszeretem.
Később a fellépéseken láttam profi táncosokat, olyan
szépen mozogtak, hogy
csodálni kezdtem őket és
elhatároztam, én is ilyen

tehetséges akarok lenni –
mondta Molnár Virág. A
megmérettetésen, a délelőtt
folyamán kilencven pár bizonyította a tehetségét. A
délutáni szabadidős táncok
versenyére pedig több mint
százötvenen jelentkeztek. A
Hatvan Kupa Táncverseny
szervezői a jövőben azon
dolgoznak, hogy a jövőben
több hasonló rendezvénynek is otthont adhasson a
város. Rimán Alexandra

rajtkőhöz
állva,
sípszóra, egymást
követve ugrottak
be a vízbe a 24 órás úszás
első résztvevői. Iskolásokkal indult az egynapos
program,
másodikosok,
harmadikosok és felsőbb
évesek is érkeztek a sporteseményre. Hajdú Nóra,
Fehér Abigél és Konkoly
Lorina Sára aktívan sportolnak, hetente 4x járnak
le úszni, így most is örömmel érkeztek ide. Az idei
programot Kondek Zsolt
önkormányzati képviselő
nyitotta meg. Azt mondta: kiváló alkalom ez, hogy
a sportot és az egészséges
életmódra való nevelést
népszerűsítsék. Kitért rá:
büszke arra, hogy szép si-

kereket érnek el a hatvani
úszók.
A programot 2006 óta
szervezik meg, akkor készült el az uszoda, ez pedig
a 12. alkalom, mivel egyszer,
felújítási munkák miatt elmaradt. Akkor azért hívták
életre ezt a rendezvényt,
hogy népszerűsítsék az
úszást. Fülöp Andor szervező szerint ugyanis, akkoriban még nagyon kevesen
úsztak a városban, mostanra pedig sokszor kicsinek
bizonyult a létesítmény. Az
úszás folyamatos, bármikor
lehetett hozzá csatlakozni, még éjszaka is. Akkor
pedig egyedi hangulat van
az uszodában, ugyanis a
fényeket lekapcsoljak, csak
a vizet világítják már. Egyegy eseményen átlagosan
150-180-an vesznek részt.
Nincs megkötés, hogy
mennyit kell úszni, de aki
teljesíti a 60 hosszt, az emlékérmet kap.
Sz. P.

ét versenyen is bizonyítottak a hatvani taekwondosok,
Hatvanban és a boszniai
Zvornikban is maguk mögé
parancsolták az ellenfeleiket.
Az I. danos Virág Kitti és Kis
Márk is a dobogó élére állhattak.
Nyolc ország harmincnégy
klubjának több mint kétszáz
versenyzője vett részt a májusban, Hatvanban megrendezett XVII. Nemzetek Kupáján. Négy páston mérhették
össze erejüket a részvevők. A
verseny a formagyakorlat kategóriáival, valamint a gyerek
korcsoport küzdelmeivel kezdett. A Végső István emlékére
rendezett külső kézéllel való
törésszámot – ahol kezdésként öt deszkalapot kellett
eltörni – egy szlovák versenyző nyerte, de a Hatvani
TKD színeiben induló Varju Vilmos is odatette magát.
Szétcsapva az öt lapot végül
a harmadik helyen végzett. A
klub összesen kilenc verseny-

zőt indított. – Varga Bíborka
bátor kiállásával, jó lábtechnikákkal az ezüstserlegig jutott,
míg Gazdag Gergő kis híján
megverve piros öves ellenfelét
a bronzserleget nyerte. Rigó
Hanna és Angeli Áron csak
formagyakorlatban indultak
és csak kevésen múlott, hogy
dobogós helyezést szerezzenek. Horváth Zsombor
ezen a versenyen inkább kéztechnikákkal harcolt és ez a
bronzserlegre volt elég. Pataki
Ádám csak formában indult,
de korábbi kézsérülése miatt
nem tudott száz százalékot
nyújtani, így nem ért fel a dobogóra – részletezte Dudás
Attila VI. danos mester. Az I.
danos Virág Kitti formában,
az erős mezőnyben harmadik lett, míg küzdelemben
az aranyserleg tulajdonosa.
A szintén I. danos Kis Márk
remek formában harcolt, végigverve az egész mezőnyt,
így megérdemelten nyerte el a
győztesnek járó serleget.
A hatvani taekwondosok

másik nagy megmérettetésére
a boszniai Zvornikban került
sor, a Grand Prix versenyen.
Itt tizenöt országból mintegy háromszáz versenyző vett
részt. Öt páston zajlottak az
események először formagyakorlat, majd küzdelem versenyszámokban. Varju Vilmos
kitűnő formában, sorra győzte le bosnyák, montenegrói,
cseh ellenfeleit, így nem volt
kérdés, hogy ő érdemelte ki
az első helyért járó, egyedi
aranyérmet, megvédve tavalyi
bajnoki helyezését. – Küzdelemben először a formában
legyőzött bosnyákkal került
össze, akiben élénken élt a
délelőtti vereség, így a szabályokkal ellentétesen, teljes
erővel támadta a hatvani versenyzőt. Olyannyira, hogy egy
combra rúgás után – holott
csak öv fölött lehet támadni –,
Vilmos ápolásra szorult. Bár
folytatta a küzdelmet, emiatt
már nem tudott száz százalékot nyújtani, és veszített –
mondta Dudás Attila.

FOTÓ: ALBERT PÉTER
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S

porthelyszínné
változott június 12-én a
Kossuth tér: sorversenyeken és különböző vetélkedőkön vehettek részt a hatvani általános iskolák tanulói. A
megmérettetések célja az volt,
hogy a diákok többet mozogjanak és figyeljenek az egészségük megőrzésére.
Katus Attila mozgatta meg
a fiatalokat, egy aerobik óra
keretében. A diákok aktívan
vettek részt a sportolásban és
az ugrálásban, akadtak olyanok is, akik a színpadon a
sportoló mellett edzettek. Az
eseményen Katus Attila életmód tanácsokkal is ellátta az
iskolásokat, illetve felhívta a
figyelmet a rendszeres testmozgás fontosságára. – A
mozgásnak gyógyító ereje
van. Edzés vagy egy kis futás után sokkal jobb lehet a
közérzetünk, illetve nagyon
fontos, hogy jót teszünk vele
a testünknek. Gyermekként is
szerettünk önfeledten ugrálni
és sokat szaladgálni. Felnőttként talán azért nem egyszerű, mert elszoktunk tőle, ezért
nagyon fontos, hogy vis�szaépítsük a rutinunkba. Az
lenne a legjobb, ha mindenki
megtalálná azt az edzésformát, ami a boldoggá teszi –
részletezte Katus Attila.
A rendezvényen felléptek
a hatvani sportegyesületek
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Minden tehetséget
hagyni kell kibontakozni

Húsz évig edzette az utánpótlás játékosokat a hatvani
kinizsin, negyven éve pedig
az 5. Számú Általános Iskola tanáraként segíti a diákjait Monori Géza, akit idén
„Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” díjjal
jutalmaztak.

A

Hatvani 5. Számú
Általános Iskola folyosóinak falai telistele vannak sporteseményen
készült fotókkal. Tehetséges
fiatalok mosolyognak vissza a
nézelődőre, szemükön látszik,
élvezték a pillanatot. Sokuk
edzőjének, Monori Gézának
nem titkolt szándéka tükröződik vissza tekintetükben, az
hogy sikerélményük legyen.
A hatvanhat éves pedagógus
azt mondja, ez a legfontosabb,
hogy a diákok érezzék, számítanak, hogy ha jól teljesítenek,
azt elismerik. Állítása szerint,
nincs tehetségtelen diák, ha
valaki el szeretne érni valamit,
akkor kitartással sokra viheti.
Monori Géza meglátása szerint sokat változott a világ,
már másként viszonyulnak a
fiatalok a sportokhoz, régeb-

ben nagyobb lelkesedéssel vetették bele magukat egy-egy
mozgásformába, akkoriban a
csapatok egy családdá is váltak. – Most is találkozunk
ilyenekkel, de már nehezebb
megragadni a tanítványok
figyelmét, erősen kell fogni
őket, hogy jó irányba haladjanak. Szerencsére, ha valakit
egyszer elkap a foci szeretete,
azt egy életen át sem engedi –
mutatott rá.
A hatvani fiatalok edzője
Békés megyében született, ötvenhat évvel ezelőtt költözött
Hatvanba, édesapja munkája
miatt. Az akkori kettes iskolában tanult, majd a Bajza
József Gimnáziumban érettségizett. Az útja Egerbe vitte
tovább, diplomát ott szerzett,
az akkori Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán. Földrajztestnevelés tanárként fejezte
be a felsőfokú tanulmányait,
emellett kézilabda- és foci
edzői papírt is kapott. Pályafutását az apci általános iskolában kezdte, majd mikor
megnyitották az 5. Számú Általános Iskolát, megpályázta
az állást. – Az újonnan nyíló
iskola pont a környékünkön

volt, így azonnal jelentkeztem oda pedagógusnak, hiszen könnyebbnek látszott
a szomszédban dolgozni. A
kezdetektől, 1979-től vagyok
az ötös iskola tantestületének
tagja, az elejétől tanítottam
mindkét főiskola tantárgyamat, és osztályfőnök is lettem.
Azt hiszem, nagyon jó döntést hoztam, amikor beadtam
a jelentkezésemet – fejtette ki.
Feleségével több mint
negyven éve házasok, Monoriné Tóth Eleonóra is az 5.
Számú Általános Iskolában
tanított. Egy fiúk született,
Zalán, aki mérnökként dolgozik. – A fiam is szereti a
sportokat, volt honnan örökölnie. Bár őt sokkal inkább a
kerékpár, azon belül is inkább
a túra változata fogta meg
– részletezte. Rajtuk kívül a
volt tanítványait is családtagként kezeli, mint mondja, mi
sem mutatja jobban a velük
való szoros kapcsolatát, minthogy diákjai sok-sok év eltelte
után is felhívják, felköszöntik
őt ünnepein. Volt tanítványai
közül sokan kollégái is lettek,
nagy örömmel tölti el, hogy
szinte nincs olyan hatvani,

akinek legalább egy rokonát
ne edzette volna.
Monori Géza a hatvani
kinizsinél mintegy 20 évig
volt utánpótlásedző. A sport
szeretete már fiatalkorában
is megmutatkozott. NB I
B-s tartalék játékos volt, valamint 1963-tól a hatvani
kinizsiben játszott egészen a
felnőtt keretig. Monori Gézának mondhatni életcélja
volt, hogy a sport szeretetét
továbbadja a diákjainak, ezért
mindent megtett. Ennek
egyik mérföldköveként említhető, hogy 2005-ben tizenegy
testnevelővel megalapították
a Hatvani Góliát DSE-t. –
Az volt a legfőbb motivációnk, hogy összefogjuk a
sportolni vágyó diákokat. Nagyon sok tehetséges fiatal volt
akkoriban, akiknek nem volt
hol megmutatni magukat. A
góliát segítségével mindenki
kibontakozhatott, fiúk, lányok
egyaránt, összemérhették tudásukat más iskolák csapataival a versenyrendszernek
köszönhetően – mondta.
Egy edző munkájának
legnagyobb elismerése, ha a
felügyelete alatt olyan tehet-

ségek nőnek fel, akik felnőttként további sikereket érnek
el. Monori Géza azt mondja,
rengeteg olyan diákkal dolgozott együtt, akik később sokra
vitték, ez számára is hatalmas
elismerés. – Nagyon sok nevet
tudnák felsorolni, a sportkedvelőknek biztos nem kell
bemutatnom az alábbi személyeket: Zachán Péter, Gohér
Gergő, Czibolya Gábor, Ács
Ádám focistákat, vagy az
olimpiát is megjárt Mezei
Richárd kézilabdázót. Őket
mind edzettem, rettenetesen
büszke vagyok rájuk. A kitartásukkal nagyon sokra vitték,
örülök, hogy segíthettem őket
az álmaik megvalósításában –
részletezte.
Monori Géza alapelve,
hogy a sport önmagában nem
elég. Ahhoz, hogy valaki sikereket érjen el, a tanulást sem
hanyagolhatja. – Akármikor
megsérülhet az ember ezért
fontos, hogy a sport mellett
a tanulmányait se mellőzze,
hiszen bármikor szüksége lehet rá egy sportolónak. Szerencsére a diákjaim értik ezt,
a sport mindenre megtanítja
őket, a kötelességtudatra és

arra, hogyan kell egymásért
küzdeniük – hangsúlyozta.
Pályafutása alatt sokszor
elismerték már munkáját, így
például 1988-ban Heves megye legjobb utánpótlásedzője lett, majd az MLSZ-től
megkapta a kiváló utánpótlás nevelésért díjat is. Idén a
„Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” díjjal
is gazdagabb lett.
Monori Géza bár már
nyugdíjas, nem pihen. Továbbra is tanít az ötös iskolában. Mint mondja, szeretné is
továbbra is ezt csinálni, amíg
az egészsége engedi. A jövőben is célja, hogy segítsen a fiataloknak kiteljesedni a sportban, és hogy megtanítsa nekik
a csapatjáték legnagyobb tanítását. – A kedvenc mottóm
latin úgy szól, Ubi concordia,
ibi victoria, ami annyit tesz
magyarul, hogy a győzelem
mindig ott van, ahol egyetértés uralkodik. Szeretném, ha
az összes tanítványom ennek
szellemében élné az életét. Így
amíg tehetem, nyugdíjas éveim alatt is erre nevelem őket
– fogalmazott Monori Géza.
Csordás Judit
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Magasabb osztályba
léptek a kézisek
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FOTÓ: NAGY-VARGA ROLAND

is elismerésben részesültek.
Az OKTAT60 – HKSZSE
ebben az évben a csoportjuk
megnyerésével
megszerezte a jogot, hogy a következő
szezont már a NB I/B-ben
kezdje. Varjú Péter csapatkapitány elmondta: a cél, hogy
a magasabb osztályban is jó
eredményeket érjenek el. A
női felnőtt kézilabda csapat az
idei szezonban az ország legerősebb bajnokságában sze-

rezte meg a második helyezést, és ősszel már NB II -ben
fog szerepelni. Valló Krisztina
csapatkapitány szerint, a sikerük titka a kemény edzések
és a meccsek kielemzése volt.
– Annyiban újítottunk, hogy
felvettük a meccseket és vis�szanéztük. Ez sokban segített
nekünk, erős visszajelzések
voltak és így fejlődni tudtunk
– tette hozzá a csapatkapitány.
Lukács Mónika

RECEPT

A legfinomabb „mentes”
császármorzsám

mondta: a város mögöttük
áll, jól jelzi, hogy jelenleg
is zajlik az infrastrukturális
fejlődés, támogatják a csapatot a sikereik elérésében,
az egyesület fejlődésében.
Vojtekovszki Csaba, az
MLSZ megyei elnöke is
gratulált a csapatnak, ahogy
fogalmazott: biztos benne,
hogy magasabb osztályban
is megállják a helyüket. Magyarországon az FC
Hatvan fejlődött a legtöbbet egy év alatt. Mind a női,
mind a férfi és a gyermek
tekintetében is. Szeretnénk,
ha erről az útról nem térne le a klub. Mindennek
a sikernek pedig a felnőtt
futball csak egy rész, a gyerekek számára ez példakép.
Ez egy olyan erős közösség
itt, ami nagy érték a város számára – jelentette ki
Vojtekovszki Csaba.
Az ünnepségen elismerték a csapat munkáját,
kitüntetéseket adtak át,
Simon Mátyás pedig megkapta a gólkirályi címet.

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

Lezárták a szezont
a hatvani gigászok

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

FOTÓ: ALBERT PÉTER

A

sen felújították a Kodály padlózatát, fűtését és világítását;
január első napjaiban pedig
megkezdődött a sportcsarnok építése is, mely szintén jó
ütemben halad.
Az évzáró ünnepségen díjazták a lány és fiú utánpótlás
csapatokat kilenctől egészen a
15 éves korosztályig, valamint
kitüntették a serdülő és ifjúsági lány és fiú csapatokat is.
A felnőtt női és férfi csapatok

redményes évet zárt
az FC Hatvan felnőtt csapata: megnyerték a bajnokságot és
feljutottak az NB III-ba. A
klubelnök szerint az elhivatottság vezérli őket. A város
is rendszeresen támogatja
az egyesületet, jelenleg is
több fejlesztés zajlik a telephelyen.
A 2018/19-es szezonban mindent megnyert
az FC Hatvan csapata. A
megyei bajnokság 30 mérkőzéséből 27 alkalommal
győztek, 3 döntetlen volt
és egyszer sem kaptak ki.
Összesen 119 gólt rúgtak
és mindössze 23 gólt kaptak. Emellett az Imola téli
kupát és a dr. Vass Géza
Kupát is megnyerték. Ezzel
az eredménnyel pedig múlt
héten, osztályozó nélkül
feljutottak az NB III-ba.
Ofella Zoltán klubelnök
mindenkinek megköszönte
a csapatban végzett munkáját és az elért eredményeket. Horváth Richárd azt

Díjátadóval egybekötött vacsorával zárták a 2018-2019es évet a Hatvani Gigászok.
Az eseményen a jégkorong
csapat az ötéves fennállását
is ünnepelte.

A

nagygombosi Vad Ló
Ranch adott otthont
a Hatvani Gigászok
szezonzáró ünnepségének. A
program résztvevői értékelték és kielemezték az elmúlt
éveket. A rendezvényen a
Hatvani Gigászok az ötéves
aktivitásukat is ünnepelték.
Horváth Richárd polgármester szerint fontos, hogy erős
és eredményes sport, illetve
civil szervezetek legyenek a
városban. – Van egy nagy közös álmunk és célunk a jégkorongosokkal. Szeretnénk, ha

épülne a városban egy jégcsarnok. Sok munka áll a háttérben, már elkezdtük gyűjteni a
TAO támogatásokat. A tervek
szerint minimum a TAO fele
összegyűlik még idén. A szerződéseket már előkészítettük
– mondta Horváth Richárd
polgármester.
Szőke Attila kifejtette, hogy
nagyon produktív szezont zártak, illetve rengeteget fejlődtek
a csapatok az évek alatt. – Szeretnék kiemelni hat Totyogó
Tornát, ahol fantasztikus és
kitartó csöppségek léptek a
pályára, akik szépen jégkorongoznak. Nagyon büszke
vagyok, a gyerekekre akik,
minden reggel megjelentek az
edzéseken. Hóban és esőben
is kitartottak a gyakorlás mellett és szorgalmasan eljöttek a
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Az ország
legjobban
fejlődő klubja
az FC Hatvan

E

programon Szombati Lajos az egyesület
alelnöke elmondta:
az idei szezonban kiemelkedő eredményeket produkáltak a csapatok, szinte minden
korcsoport fejlődött és előre
lépett. Az eseményen Horváth Richárd polgármester
kifejtette: a város mindent
megtesz a hatvani sportélet
fejlesztéséért, nemrégiben a
kézilabda egyesülettel közö-
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korai időpontban tartott órákra – részletezte Szőke Attila,
a Hatvani Gigászok szakmai
igazgatója. Az évzáró gálán
emlékplakettekkel, díjakkal
és serlegekkel jutalmazták a
játékosokat és elismerték a kitartó munkájukat. Kolozsvári
Angelika már a kezdetektől
erősíti a Hatvani Gigászokat
a jégen. – Nagyon nehéz volt
az elején, de tetszett a kihívás. Rengeteget edzettünk,
hogy minél jobbak legyünk és
ügyesen mozogjunk a pályán.
Sokat kellett tanulni az iskolában is és szabadidőnkben
állandóan a jégen voltunk, de
minden percét élveztük, így
mondhatni a sportnak élünk
– mondta a Hatvani Gigászok
csapatkapitánya.
Rimán Alexandra

Orvosi Ügyelet

Paleo, gluténmentes, tejmentes,
szójamentes, cukormentes. Érdemes kipróbálni!!!
Az alapja a GARI, ami tápióka
dara. A tápióka liszthez képest a
tápióka darának sokkal alacsonyabb a szénhidrát tartalma,
csupán 38g/100g.
Paleo, cukormentes lekvárokkal mennyei csemege. Ez a
család többi tagjának is ízleni
fog, meglepődve fogják kérdezni, hogy ez tényleg egészséges?
Bizony, van ilyen és szerencsére
egyre több. Vezessük be a családot az ilyen egészséges finomságok világába!
Hozzávalók:
kókuszolaj a sütéshez
10 dkg gari (tápióka dara)

5 dkg nyílgyökérliszt
4 dl paleo tej (nálam higított
cocomas)
3 tojás kettéválasztva
kb. 8 dkg eritrit
2 ek. narancslé
1/2-1 tk. őrölt fahéj
csipet bourbon vanilia őrlemény
+ bármilyen cukormentes
lekvár
A garit és a nyílgyökérlisztet
vegyítsük össze, öntsük fel a
tejjel, keverjük simára és hagyjuk állni 10 percet. A tojások
sárgáját az édesítővel keverjük
fehéredésig, 2-3 percig. A tojásfehérjét verjük kemény habbá,
adjuk hozzá a narancslevet, a
fűszereket, a krémes tojás sár-

gákat és a beáztatott garit is.
Kézi habverővel lazán forgassuk
össze. Egy tapadásmentes serpenyőben forrósítsunk fel 1-2
teáskanál kókuszolajat, öntsünk
bele egy adagot a masszából,
terítsük szét körkörösen, mintha palacsintát sütnénk. Hagyjuk megsülni az egyik oldalát,
ekkor fordítsuk meg és másik
oldalt is süssük szép pirosra.
Csak ekkor kezdjük el szétvagdosni egy spatulával apró darabokra.. Pirítsuk még pár percig,
de közben kevergessük, nehogy
megégjen. 4-5 adagban süssük
ki, attól függ mekkora a serpenyő. Frissen tálaljuk valamilyen
finom, cukormentes lekvárral
vagy gyümölcspürével.

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
Szülők neve (apa, anya)
Csomor Jázmin Ilona
2019-05
Csomor János, Sarang Annamária
Váradi Lilien Amanda
2019-05
Váradi László, Szomori Regina
Csordás Botond
2019-05
Csordás Péter, Németh Tímea
Házasságkötés
2019-05
Tompa Ádám, Hatvan
2019-05
Szita Zsolt, Atkár

Médiatámogatónk:

Fujdiar Beáta, Hatvan
Molnár Gyöngyvér, Csány
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