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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Virágos Hatvan 

A városi virá-
gok minden 
évben lenyű-
gözik a hatva-
niakat és az 
erre járókat. 
Hatvanban 
nagy hangsúlyt 
fektetnek arra, 
hogy a tele-
pülés tiszta, 
rendezett és 
virágos legyen.

Rekordszámú 
látogatottság 
a strandon 
Egy hónapja nyitott ki a hatvani strandfürdő és máris több 
mint 15000 vendége volt az intézménynek. A júniusi forró-
ság, a rendezett terület és a beruházások hétről hétre egyre 
több embert vonzanak ide. Kijelenthető, hogy eddig a tava-
lyihoz képest 30 százalékkal többen látogattak ki a strandra. 
Nemrégiben több fejlesztést is végrehajtottak itt, így például 
teljesen megújult a vizesblokk és a kényelem érdekében nap-
vitorlát kapott a termál medence.
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Az innovációs társadalom-
tudományi főiskola előké-
szítő és szervező bizottsága 
szakmai konferenciát tartott 
a városban. Ezzel egy új főis-
kola is létrejött.

Az Innovációs Tár-
sadalomtudományi 
Főiskola Magyaror-

szág legfiatalabb felsőoktatási 
intézménye. A főiskola azzal 
a céllal jött létre, hogy gya-
korlati tudást biztosító és sze-
mélyközpontú felsőoktatási 
teret biztosítson Hatvanban 
és térségében. – Egy polgá-
riasodó városban rendkívül 
lényeges az oktatás. Fontos, 
hogy minden hatvani meg-
találja a számára megfelelő 

képzést az óvodától a felsőok-
tatásig, ezért öröm számomra, 
hogy egy új főiskola van Hat-
vanban – fogalmazott Hor-
váth Richárd polgármester.

A képzések úgy lettek ki-
alakítva, hogy az akadémiai 
oktatást ötvözzék a gyakor-
lattal, mindezt úgy, hogy az 
leginkább megfeleljen a 21. 
századi kihívásoknak, vala-
mint a munkaerő- piaci el-
várásoknak. – Az oktatásaink 
során olyan képzést kaphat-
nak a hallgatók, ami a gya-
korlati életben is jól használ-
ható. Olyan helyet szeretnénk 
kialakítani, ahol a hallgatók 
örömmel végzik tanulmánya-
ikat, ahol a szakmai partnerek 
jelzései alapján a valós igé-

nyeknek megfelelő főiskolai 
szolgáltatásokat tudunk biz-
tosítani – mondta Dr. Danyi 
Gyula PhD, az Innovációs 
Társadalomtudományi Főis-
kola Előkészítő Bizottságá-
nak elnöke.

Az eseményen, az érdek-
lődők különféle szakmai 
előadásokon vehettek részt. 
Kókainé Burján Ágnes a köz-
nevelési intézményekben lévő 
gyakorlati problémákra hívta 
fel a figyelmet. Prezentáció-
jában érintette a köznevelési 
rendszer kihívásait, illetve a 
magyar nevelés-oktatás ki-
emelt szerepét is. – Fontos, 
hogy minden diákra megfe-
lelő mennyiségű időt fordít-
sanak a pedagógusok, illetve 

nélkülözhetetlen a szakszerű 
és lelkiismeretes nevelőmunka 
elősegítése – mondta Kóka-
iné Burján Ágnes, a Hatvani 

Tankerületi Központ szakmai 
igazgatóhelyettese. Az Inno-
vációs Társadalomtudományi 
Főiskola képzésein a Hatvani 

Közösségi Felsőoktatási Kép-
zési Központban lehet majd 
részt venni.

Rimán Alexandra

Innovációs képzéseket nyújt 
az új főiskola

Az önkormányzat 
rendszeresen támo-
gatja a kéklámpáso-

kat. Mind a mentősök, mind 
a rendőrök, mind pedig a 
tűzoltók több segítséget is 
kapnak a várostól. Volt már 
hogy a mentősök számára 
ajánlották fel a városbál be-
vételét, hogy egy életmentő 
készüléket tudjanak belőle 
vásárolni. A rendőrök munká-
ját is minden évben elismeri a 
település, ilyenkor jutalmakat 
szoktak átadni. A tűzoltóknak 
is többször vásároltak már 
szükséges eszközöket. Most 

is erről döntött a testület: ösz-
szesen 2,5 millió forint érték-
ben egy csomagot állítottak 
össze a katasztrófavédelem 
szakembereinek. A tűzoltók 
állapították meg, mik azok az 
eszközök, amiket meg kellene 
vásárolni, így például 2 darab 
NE Piro sugárcsövet, szerszá-
mos szekrény, szerszámokat 
is kértek, de asztali számí-
tógépet, laptopokat és egyéb 
informatikai tartozékokat is 
kapnak.

– Nagyon fontos, hogy 
minden városban a közösség 
megbecsült tagjai legyenek a 

kéklámpások. Ők azok, akik 
elsőként érnek oda, ha baj van, 
ők segítenek nekünk, amikor 
szükségünk van rá, sokszor 
az életüket is kockáztatják 
másokért. Éppen ezért min-
dent megteszünk azért, hogy 
a mindennapjaikat, a munká-
jukat mi is jobbá tegyük, tá-
mogassuk őket – nyilatkozta 
Horváth Richárd polgármes-
ter.

Leszögezte: a városvezetős 
kifejezetten jó kapcsolatot 
ápol minden kéklámpás szer-
vezettel a teleülésen.

Sz. P.

Milliós támogatás 
a tűzoltóknak

Egyre több diák gondolja úgy évről évre, hogy a nyári szü-
netben diákmunkát vállal azért, hogy pénzt keressen magá-
nak, illetve hasznosan töltse el a szünidő heteit. Hatvanban 
is számos lehetősége akad a tanulóknak diákmunkát vállalni, 
többek között a Hatvany Lajos Múzeum, a Tourinform iroda 
és a strand is fogad fiatalokat.

A nyár sok fiatalnak 
nemcsak a pihenés-
ről szól, hanem a 

munkáról is, évről évre egyre 
több tanuló gondolja ugyanis 
azt, hogy diákmunkát vállal a 
szünidőben. A városban több 
helyen is fogadják a növendé-
keket, többek között a Hat-
vany Lajos Múzeumban is 
dolgoznak tanulók. – Minden 
évben szeretettel fogadunk 
diákokat ide az intézmé-
nyünkbe, ugyanis nagyon sok 
feladatba be tudjuk őket von-
ni. Most például a könyvtári 

gyűjteményünk teljes áthelye-
zése, elrendezése történik, a 
diákjaink egész nap ezzel fog-
lalatoskodnak – mondta Már-
kus Mariann, a Hatvany Lajos 
Múzeum igazgatója. A diákok 
a nyári munka alatt beleláthat-
nak egy intézmény vagy cég 
komplett életébe, felelősséget 
vállalnak a tevékenységeikért 
és közben számos új élethely-
zetben kipróbálhatják magu-
kat.  Veszprémi Dorottya is 
több éve vállal diákmunkát, 
számára értékesek ezek a nyá-
ri hónapok. – Örülök, hogy 

itt Hatvanban van lehetősé-
gem diákmunkát vállalni, nem 
kell ingázni más településre. 
Úgy érzem, a nyári munka a 
személyiségemhez hozzáad 
egyfajta plusz értéket, sokat 
tanulhatok magamról és mun-
kahelyi feladatokról is – rész-
letezte Veszprémi Dorottya. A 

Tourinform irodába is minden 
évben fogadnak diákokat. Itt a 
tanulók feladatai közé tartozik 
az irodába betérő vendégek tá-
jékoztatása, információnyújtás.  

Ebben a szezonban is több 
tanulót foglalkoztat a Hat-
vani Strandfürdő. Elsődleges 
feladatuk, hogy karszalagot 

ragasszanak fel a bejáratnál, 
ez különösen akkor szükséges 
mikor egyszerre nagy tömeg 
szeretne bemenni a strand-
ra. Emellett aktívan segítik 
a bent dolgozók munkáját, 
kiveszik a részüket a takarí-
tásból, rendet tartanak, ösz-
szeszedik a napozóágyakat, 
virágokat locsolnak, illetve 
felügyelik a medencék állapo-
tát is.  Takács Milán második 
éve dolgozik a strandon, ő a jó 
hangulatért, a csapatért jár ide 
vissza, de a munkákat is szíve-
sen végzi. - Bármilyen feladat-
ban részt veszünk, ha megkér-
nek erre a vezetők. Segítjük a 
takarító személyzet munkáját, 
felügyeljük a rendet, de legfő-
képp a karszalagozás a min-
dennapi munkánk - mondta 
a diákmunkás. Balázs Kristóf 

szintén azt emeli ki, hogy a 
strandon jó közösség műkö-
dik együtt, örömmel csatlako-
zott a csapathoz. - Én közös-
ségi szolgálatot teljesítek itt, 
nagyon jól érzem magam. Jó 
belelátni az itt zajló munkafo-
lyamatokba és az itt dolgozó 
csapat is nagyon összetartó - 
árulta el Balázs Kristóf.

Török Éva, a Hatvani Szol-
gáltató Intézmény vezetője el-
mondta: kétféle lehetőség van 
arra, hogy a diákok a strandon 
dolgozhassanak. Az önkor-
mányzat és a munkaügyi köz-
pont által szervezett program-
ban júliusban és augusztusban 
kell vállalni egy-egy hónapot. 
- Jelenleg havonta 7 -7 diák 
vállal nálunk munkát, akiken 
azt látjuk, hogy szívesen járnak 
ide dolgozni és mi is igyek-
szünk felelősségteljes munká-
val megbízni őket – közölte.

Lukács Mónika

Népszerű a diákmunka a városban

Itt a parlagfűmentesítés 
ideje.  A parlagfű kom-
mandó kedden bejárta a 
várost, ellenőrizték a leg-
veszélyeztetettebb terüle-
teket. A bírság az 5 millió 
forintot is elérheti.

A városháza nagyter-
mében gyűltek ösz-
sze a Hatvani Szol-

gáltató Intézmény dolgozói, 
a mezőrök, az önkormány-
zat munkatársai és civil 
egyesületek tagjai is, hogy 
együtt, közösen térképez-
zék fel a város parlagfüvet 
területeit. Horváth Richárd 
köszöntötte a parlagfű 
kommandó résztvevőit. A 
városvezető arról beszélt, 
hogy milyen sok embert 
érint a parlagfű okozta al-
lergia, ezért kiemelten nagy 
hangsúlyt kell fektetni a nö-
vény irtására. Egyben meg-
köszönte a munkájukat Ezt 
követően kisebb csoportok-

ba bejárták a város külön-
böző területeit. Fotókat ké-
szítettek, és dokumentálták 
az állapotokat. A település 
peremén található a legtöbb 
fertőzött rész. Az irtásról 
minden esetben a telektu-
lajdonosoknak kell gondos-
kodniuk. A teljes vegetációs 
időben, parlagfűmentesnek 
kell lennie a területeknek, 
meg kell akadályozni a vi-
rágbimbós állapotot. Az 

irtásra a legbiztosabb mód-
szer, ha rendszeresen műve-
lik a területet, kapálják azt, 
és ha gyökerestől húzzák ki 
a parlagfüvet. A kaszálás ak-
kor nyújt megoldást, ha azt 
legalább kéthetente elvég-
zik, mivel az elvágott szár 
még gyorsabban virágozni 
kezd. Ugyanakkor vegyi 
úton, permetezéssel is lehet 
ellene védekezni.

Sz. P.

Munkában a parlagfű 
kommandó

Horváth Richárd emlékeztetett: korábban egy hatvani kisfiú pulcsijá-
ból is gúnyt űztek, most pedig rendszeresen vádaskodnak. A polgár-
mester szerint a hatvaniak békés, kiegyensúlyozott közösségét politikai 
célok miatt akarják feldúlni.

Folyamatos támadások érik a 
hatvani városvezetést két he-
lyi portálon. Ön szerint mi 

áll ennek a hátterében?
Ez egy lejárató kampány része. 

Ilyen piszkos eszközökhöz nyúlnak 
azok, akik nem tudnak eredménye-
ket felmutatni, akik nem tudnak 
fair módon küzdeni, akiket nem 
érdekel, milyen károkat okoznak 
ez esetben a városnak és a hatva-
niaknak, csak a saját érdekeik vagy 
éppen bosszújuk után mennek. A 

rosszindulatú írásokat közlő portá-
lok véleményoldalakká silányultak. 
Többségében szerző nélküli véle-
mények mögé bújva igyekeznek 
eladni a tényeket nélkülöző táma-
dásaikat. Én személy szerint értet-
lenül állok az ilyen aljas módszerek 
előtt. Én egy békés, fejlődő Hatvan 
és közösség építése mellett kötelez-
tem el magam és kitartok emellett 
még akkor is, ha ezek az oldalak 
hamis színben akarják feltüntetni 
Hatvant.

Úgy fogalmazott, hogy ezeknek 
a weboldalaknak a rosszindulatú 
ténykedése káros a hatvaniaknak is. 
Ezt miért gondolja így?

Csak, hogy két példát említsek. 
Az egyik ilyen oldal odáig is el-
ment, hogy a jégpályán egy kisfi-
úból – aki a nyereményét vette át 
– egy cikkben gúnyt űztek. A pu-
lóverét gúnyolták csak azért, hogy 
bele tudjanak kötni ebbe a hatvani-
ak által nagyon kedvelt lehetőség-
be. Persze a Facebookon azonnal 
áradtak a felháborodott hozzászó-
lások, így gyorsan törölték a cikket. 
Engem is dühített, hogy képesek 
egy iskolás fiúba is belerúgni csak, 
hogy rosszat írhassanak Hatvanról.  

Nem ez volt az egyetlen eset, hogy 
egy tisztességes, ártatlan polgár 
esett áldozatul az utálatkampány-
nak. A Hatvani Galéria kiváló dol-
gozójának, – aki már hosszú ideje 
segíti az igazgató munkáját – a 
szakmai kitüntetését és alkalmas-
ságát is lehúzták. Ez pedig azért 
káros nekünk, hatvaniaknak, mert 
egy összetartó és eredményes kö-
zösséget akarnak szétverni.

Meddig folytatódhat ez a táma-
dássorozat?

Az bizonyos, hogy már a követ-
kező vádaskodó cikk gyártásán dol-
goznak ezekben a médiumokban, s 
ennek bárki a céltáblája lehet. Aki 
ki meri mondani, hogy a saját vá-

rosa az első, és új támogatási for-
mákat bevezetve segíti a hatvania-
kat, az ellen hadjáratot folytatnak,  
megpróbálják lejáratni. Mindennek 
megvan a maga ideje, a kampány 
nem most, hanem ősszel kezdődik. 
Nekünk addig is sok tennivalónk 
van, mert a most bevezetett támo-
gatási formákkal egy olyan, eddig 
nem létező rendszert alakítottunk 
ki, amely iránt több ezer hatvani 
érdeklődik, nyugdíjasok, családo-
sok, fiatalok. Ezért erre koncent-
rálunk, folytatjuk a felújításokat, 
beruházásokat. A magam részéről 
azon leszek, hogy a következő idő-
szakban is béke és nyugalom legyen 
Hatvanban!

Lejárató cikkekkel támadnak 
a hatvani véleményoldalak

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hatvani 

Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjében igazga-
tási szünet kerül elrendelésre 2019. év július hó 22. napjá-
tól 2019. év augusztus hó 25. napjáig.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeleti 
rend szerint működik.

Ezúton kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy amennyiben 
az egyéni érdekeiket nem sérti, vagy veszélyezteti, az ügye-
iket az igazgatási szünet időtartamán kívül kérelmezzék és 
intézzék.

Az Újhatvani Ügyfélszolgálati Irodában az igazgatási 
szünet időtartama alatt szünetel az ügyfélfogadás. Az első 
ügyfélfogadási nap 2019. év augusztus hó 26. napján lesz.

Hatvan, 2019. július 2.

   dr. Szikszai Márta
                      jegyző

HAT/152-4/2019.

Ismét gyógyászati eszközö-
ket kapott Hatvan városa a 
Minnesotai Magyarok Kö-
zösségétől.

A felajánlást ezúttal a 
hatvani Szent Erzsé-
bet Idősek Otthona 

és a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgála-
ta kapta, akik nagy örömmel 
fogadták az adományokat. A 
dobozokban olyan termékek 
voltak, amik a tartós beteg-
ápoláshoz, házi segítségnyúj-
táshoz, idősek gondozásához 
nagyon hasznos segédesz-
közök. A csomagokat Hor-

váth Richárd polgármester 
és a Szent Erzsébet Idősek 
Otthona munkatársai közö-

sen nézték át. Többek között 
kézfertőtlenítőket, tisztálko-
dó szereket, orvosi és egyéb 

gyógyászati segédeszközöket 
láthattak a dobozokban. 

L. M. 

Jótékonykodtak 
a minnesotai magyarok
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Ismét Hatvanba látogatott 
a Virágos Magyarország 
környezetszépítő verseny 
zsűrije, hogy a tavalyi év-
hez hasonlóan körbejárják 
a város virágos területeit. A 
verseny keretében a bíráló 
bizottság tagjai értékelik a 
városszépítő munkálatokat.

Hatvan ebben az év-
ben is elindult az 
országos megméret-

tetésben, ahol többek között 
azt díjazzák, hogy melyik az 
ország legvirágosabb, legzöl-
debb települése. A Virágos 
Magyarország zsűrije kelle-
mes nyári napsütésben járta 
végig a város főterét és egyéb 
kiemelt virágos zöld övezeteit. 
A bíráló bizottság tagjainak 

Horváth Richárd polgármes-
ter részletes tájékoztatót tar-
tott a város fejlődéseiről. – Az 
a célunk, hogy a hatvaniak 
büszkék legyenek a városuk-
ra.  Bárki, aki ellátogat ide, 
az láthatja, hogy milyen sok 
energiát fektetünk abba, hogy 
szép legyen a településünk 
– mondta Horváth Richárd 
polgármester.

A vendégeket többek kö-
zött Lestyán Balázs alpolgár-
mester kísérte végig a városon. 
Korábban már Hatvan elnyer-
te az ország legszebb Ez az 
év, a megújulás éve a Virágos 
Magyarország életében, ezért 
számos újdonság vár a részt 
vevő településekre. Idén elő-
ször kétlépcsőssé vált a meg-
mérettetés, így első körben 

területi szinten mérkőzhetnek 
meg a városok és falvak. – A 
zsűri tagjai mindig megle-
pődnek azon, hogy mennyi 
változás történik egy év alatt 
a városban. Sok dicséretet ka-
punk a munkánkért. Az idén 
új területeket is bevontunk 
a felújításba, így nem csak a 
városközpont bővült zöld öve-
zetekkel. A Hatvan számos 
részét megszépítettük, például 
a Dali, a Horváth Mihály út 
és a Rákóczi út szakaszára is 
ültettünk növényeket – részle-
tezte Gulyás Katalin, a városi 
főkertész. Idén a tavalyinál is 
több nevezés érkezett a meg-
újult Virágos Magyarország 
versenyre, 333 település borul 
virágba a nyáron, határon in-
nen és túl. Rimán Alexandra

Új rendőrkapitány foglalta 
el a vezetői széket a Hatva-
ni Rendőrkapitányságnál. 
Csetneki Zsolt alezredes ki-
emelt célja, hogy jó viszonyt 
ápoljon a lakossággal, és 
hogy a kapitánysághoz tar-
tozó mind a tizenhárom te-
lepülésen élő lakos bizton-
ságban érezze magát

Csetneki Zsolt már 
egészen kiskorától 
tudta, hogy a rendőri 

pályát szeretné választani. A 
példa előtte volt, hiszen édes-
apja is alezredesként ment 
nyugdíjba. Habár még egy 
ideig foglalkoztatta a peda-
gógusi pálya, már általános 
iskolásként eldöntötte, hogy a 
szülői mintát követve, egyen-
ruhát ölt. Így az érettségit kö-
vetően a mára már Miskolci 
Rendészeti Szakgimnáziumra 
keresztelt intézménybe ment, 
ahol már a második évben hi-
vatásos rendőr lett.

Az immár huszonkét éve 
rendőrként szolgálatot telje-
sítő Csetneki Zsolt először 
a Gödöllői, majd a Miskolci, 
ezt követően pedig a Duna-
keszi Rendőrkapitányságon 
dolgozott, az évek alatt pedig 
járőrből nyomozó lett. – So-
kat dolgoztam, és igyekeztem 
megfelelni az elvárásoknak. A 
nyomozói munka nagy fele-
lősséggel járt, de mint minden 
munkakörömet, ezt is nagyon 
szerettem. Mindegyik mun-
kahelyemen olyan tapaszta-
latokkal lettem gazdagabb, 
amelyek segítettek benne, 
hogy elérjem a céljaimat – 
mondta.

Pályafutását Egerben a 
Heves Megyei Rendőr-fő-
kapitányságon folytatta az 
igazgatásrendészeti osztály 

főelőadójaként, először ká-
bítószer-rendészettel, majd 
fegyverengedélyekkel fog-
lalkozott. 2006-ban pedig ő 
lett a vezetője az osztálynak, 
tizenhárom éven keresztül 
irányította itt a munkát. – 
Rengeteget profitáltam ebben 
a munkakörben, rálátásom 
volt a rendőri munka számos 
szegmensére. Emellett rend-
szeres kapcsolatot tartottam 
a rendőrkapitányságokkal, 
így megismertem például a 
Hatvanban szolgálatot telje-
sítőket is. A csapatszolgálati 
század parancsnoka voltam, 
így sokszor találkoztam velük 
egy-egy rendezvény biztosítá-
sánál is – fejtette ki.

Idén áprilisban pedig meg-

kapta amegbízását a Hatvani 
Rendőrkapitányság élére. – 
Meglepődtem, amikor felkér-
tek rá, de nagy izgalommal 
fogadtam az új lehetőséget. 
Ezelőtt szűkebb feladatköröm 
volt, itt pedig sokkal össze-
tettebbek az elintéznivalók. 
Sokan dolgoznak a kapitány-
ságon, akiknek segítenem kell 
a mindennapjait, számos do-
logra kell odafigyelni. Nagy 
kihívás, de annál nagyobb 
öröm ez a munka – részletez-
te. Az alezredes hozzátette: 
már az első napján nagyon jó 
volt a fogadtatás, remek lég-
körbe érkezett, amiért nagyon 
hálás a kollégáinak, hiszen 
jelentősen megkönnyítették a 
gyors beilleszkedését.

 A Hatvani Rendőrkapi-
tánysághoz tizenhárom te-
lepülés tartozik, ezért fon-
tos, hogy megfelelő viszont 
folytassanak a helységekben 
dolgozó körzeti megbízot-
takkal és a polgárőrséggel is. 
Minden városban és község-
ben nagy hangsúlyt fektet-
nek az állandó jelenlétre és 
a megelőzésre, hiszen az a 
legfontosabb, hogy minden 
lakos biztonságban érezhesse 
magát. – Ezt csak úgy tudjuk 
biztosítani, ha megfelelő az 
összhang a munkatársak kö-
zött, a rendőrségi feladatok 
során a csapatmunka a leg-
fontosabb, mindenki teendő-
je ugyanannyira számít. Így 
tudjuk leghatékonyabban el-

végezni a munkánkat. Ebben 
nagy segítségünkre vannak a 
polgárőrök is, akik óriási tá-
mogatást jelentenek egy-egy 
szituációban. Itt minden min-
dennel összefügg – mutatott 
rá a rendőrkapitány.

A lakossággal való kap-
csolattartást is fő céljaként 
nevezte meg Csetneki Zsolt. 
Mint mondta, a kollégái napi 
kapcsolatban vannak a tele-
püléseken élőkkel, emellett 
fogadóórákon is fogadják a 
lakosokat. Elsődleges céljuk 
mindig is a megelőzés volt, 
éppen ezért tartanak rend-
szeresen iskolákban, vagy idős 
otthonokban előadásokat, 
egyebek mellett az internet 
veszélyeiről is.  – A lakosok-

nak – akármelyik korosztály-
ról is van szó – hallaniuk kell 
róla, hogy milyen fenyegetett-
ségekkel kell szembenézniük, 
így tudják tudatosan elkerül-
ni, hogy ők is áldozatokká 
váljanak. Erre a továbbiakban 
is nagy hangsúlyt fektetünk – 
emelte ki az alezredes.

Csetneki Zsoltnak egy fia 
van, most tizenöt éves, Eger-
ben tanul, szeptembertől 
kezdi a középiskolát. Egy-
előre még nem tudja, hogy 
mivel szeretne foglalkozni 
idősebb korában, a rendőr-
kapitány véleménye szerint, 
ez jól is van így, fontos, hogy 
az ember hagyjon időt arra, 
hogy megtalálja a hivatását. 
Őmaga viszont örül neki, 
hogy annak idején kristály-
tisztán látta, hogy merre 
szeretne haladni az életben, 
állítása szerint, ha most len-
ne tizennyolc éves, újra ezt 
a pályát választaná, hiszen 
nincs annál jobb érzés, ami-
kor az ember tehet valamit 
az emberekért. – Van, aki 
csak ránk számíthat, és az a 
feladatunk, hogy biztosítsuk 
számukra azt a biztonságot, 
amit megérdemelnek. Ezért 
éri meg igazán ez a munka, 
örülök, hogy ebbe az irányba 
sodort az élet – fogalmazott. 

A rendőrkapitány kiemel-
te, hogy amikor Hatvanban 
került, mindenki nagyon 
szívélyesen fogadta, és ren-
geteg kedvességet kapott. 
A munkájával szeretné ezt 
mindenkinek viszonozni, és 
bízik benne, hogy a kiala-
kult jó szakmai kapcsolatok, 
a későbbiekben is összehan-
golt, szervezett munkát ered-
ményeznek majd a Hatvani 
Rendőrkapitányság életében.

Csordás Judit

Feladatunk, hogy segítsük 
azokat, akik számítanak ránk

A városban járt a Virágos 
Magyarország verseny zsűrije

A település inspirálja 
az alkotásokat

Hangulatos, teltházas 
énekkurzus záró koncer-
tet adtak Tótpál Szilvia és 
tanítványai a Nagy Endre 
Rendezvényteremben. Az 
eseményen ismert dalok és 
filmzenék is felcsendültek.

Már hagyomány 
Hatvanban, hogy 
Tótpál Szilvia 

énekkurzusa záró rendez-
vényt szervez. Ismét hatalmas 
érdeklődés övezte a prog-
ramot. A műsorban most is 
több mint egy tucatnyian 
léptek fel, az előadók sorra 
váltották a fellépő ruhákat, 
hogy egy adott dal hangula-
tát még jobban előidézzék. 
– Erre a koncertre már egy 
éve készülünk és rengeteget 
gyakoroltunk. Folyamato-
san jönnek az ötleteim az 

előadással kapcsolatosan, de 
a főpróbán áll össze a kép. 
Nagyon jó érzés látni, hogy 
megvalósul ez a fellépés és a 
terveinkből egy egész előadás 
kerekedik ki – részletezte 
Tótpál Szilvia operaénekes. 
Az énekesnő kurzusára más 
országból is érkeztek növen-
dékek, a tanítványok duet-

tekkel és szólókkal is készül-
tek a közönségnek, amiket 
elő is adtak a rendezvényen. 
Az idei koncerten kiemel-
ten törekedtek a látványvi-
lág megteremtésére a kurzus 
tagjai, így színészi játékkal 
és hangulatvilágítással tették 
még emlékezetesebbé az es-
tet. Rimán Alexandra

Operettel zárták 
a kurzust

Immár ötödik alkalommal rendezték meg az Art Campet 
Hatvanban. A nemzetközi művésztábor alkalmával több 
kultúra, több nemzetiség gyűjtött inspirációt a városból.

Egy hétig több ország 
amatőr művészei ké-
szítenek alkotásokat 

a városról. Vannak itt hollan-
dok, japánok és beregszásziak 
is. Az Art Camp megnyitóján 
Lestyán Balázs köszöntötte a 
résztvevőket. Ahogy mond-
ta: a táborban olyan alkotá-
sok születnek, amik sajátos 
módon mutatják be a várost. 
Minden művész alkotása 
egyedi, így nagyon látványos 
és szép munkák készülnek

Mátyássy Gábor kifejtette, 
hogy az Art Camp célja egy-
más kultúrájának megismeré-
se, illetve az emberi kapcso-
latok erősítése és a kulturális 
értékek bemutatása, átadása. 
- Minden alkotó hozta a sa-
ját stílusát és művészeti je-
gyeit, de szívesen tanulnak 
egymástól is. Az egyik célunk 
Hatvan szépségeinek bemu-
tatása, a magyar kultúra meg-
ismertetése. A táborban baráti 
kapcsolatok alakulnak ki és jó 

hangulatban készülnek a mű-
vek - részletezte az Art Camp 
szervezője.

A több napos program 
nemcsak a folyamatos alko-
tásról, hanem a térség meg-
ismeréséről, a magyar kultúra 
gazdagságának bemutatásá-
ról is szólt. - Nagyon tetszik 
Hatvan hangulata. Az itt 
lévő épületek és a természet 
nagyon hasonló a mi város-
unkhoz és ez inspiráló a szá-
momra. Szép helyek vannak 
városban és jól érezzük ma-
gukat – részletezte Sakalosh 
Anatoliy.

Rimán Alexandra
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A település első rend-
szerváltás utáni pol-
gármestere jelenleg 

alpolgármesterként dolgozik. 
A kezdeti kihívás, amivel meg 
kellett birkóznia városveze-
tőként, hogy gazdaságilag 
talpra állítsa a várost és persze 
új munkahelyekre is szükség 
volt. Így jött létre az Expó, 
amely a kulturális attrakci-
ók mellett leginkább a cége-
ket célozta meg. A gazdasági 
társaságoknak mutatták be a 
rendezvényen a helyi lehető-
ségeket. Ennek köszönhetően 
talált rá a Bosch is Hatvanra. 
A cég az első toborzóját a 
hatvani Expón tartotta. In-
nentől pedig elválaszthatatlan 
lett a településtől. A cég a tér-

ség legnagyobb munkaadója 
és adófizető vállalata is. 

Két évvel ezelőtt Szinyei 
András kezdeményezésére, 
aztán újjáéledt az Expó, ha 
lehet még nagyobb siker volt, 
mint korábban. –Idén pedig 
minden eddiginél nagyobb 
szabású rendezvénnyel ké-
szülünk. Az Expó négy napos 
lesz, számos koncert, kulturá-
lis program, és természetesen 
város gazdasági szereplői sem 
maradnak ki a rendezvényből 
– fogalmazott Szinyei András. 

És, hogy mi a titok, ami 
közel harminc éve Szinyei 
Andrást a hatvani közélet 
élvonalában tartja? Az alpol-
gármester egyszerűen meg-
válaszolja. Mindig a helyi 

közösség érdekeit tartotta 
szem előtt. –Meg kell találni 
a megfelelő kompromisszu-
mokat, csak így működhet jól 
egy városvezetés. Akármilyen 
éles politikai szembenállá-
sok voltak a testületben én az 
együttműködésre törekedtem, 
így nem fékeztük a munkát 
acsarkodásokkal  – mondta 
Szinyei András. Hozzátet-
te: a kezdetektől bizalommal 
fordult a hatvaniak, politikai 
ellenfelei és szövetségesei felé 
is. Úgy véli, csak így lehet iga-
zán hatékonyan, a helyi igé-
nyekre nyitottan dolgozni. 

A testvérvárosi kapcsolatok 
fenntartásáért és dinamizálá-
sáért is sokat tett az alpolgár-
mester. –Van egy testvérvárosi 

egyesületünk, ide bárki csatla-
kozhat. Összesen kilenc test-
vérvárosunk van és valamennyi 
egy speciális kapcsolatnak kö-
szönhetően alakult ki. Példá-
ul így kötöttünk szövetséget 
Lesznai Anna szülőfalujával is. 
Az volt a célunk, hogy a test-
vértelepülések intézményeit és 
szervezeteit is összekapcsoljuk. 
Az iskolák között például több 
példa is van erre- részletezte az 
alpolgármester. - Különösen 
aktívak a holland, a lengyel és 
a kézdivásárhelyi kapcsolatok, 
és örülök annak, hogy olyan 
sokan, diákok, sportolók, mű-
vészek eljutottak ezekbe a vá-
rosokba- tette hozzá. Szinyei 
András szerint az Art Camp, 
vagyis a testvérvárosi művé-

szek alkotótábora is megmu-
tatja, hogy milyen széles körű-
ek ezek az együttműködések. 

A város pedig Kína felé is 
nyitott az elmúlt években. 
Hatvan ipari parkja felkeltette 
az ottani befektetők figyelmét. 
Így rendszeresek a tárgyalá-
sok. Az alpolgármester arról 
is beszélt lapunknak, hogy ez 
a kapcsolat főként gazdasági 
jellegű, de rendszeresen ér-
keznek kínai önkormányzati 
szakemberek is találkozókra a 
településre.

Az alpolgármester úgy ér-
tékelte, hogy intenzíven fej-
lődött a város az elmúlt idő-
szakban. -Bővült az ipari park, 
munkahelyek jöttek létre, szí-
nes a kulturális élet, sikeresek a 

sportegyesületek és a családok 
is megtalálhatják a számításu-
kat Hatvanban –tette Hozzá 
Szinyei András.  Kiemelte: 
újabb fejlesztések előtt áll 
Hatvan, hiszen a könyvtár fel-
újítása hamarosan elkezdődik, 
épül a sportcsarnok és az észa-
ki elkerülőútról is zajlanak a 
tárgyalások. – Úgy érzem most 
egy igazán összeszokott és ha-
tékony városvezetés dolgozik 
együtt, Horváth Richárd pol-
gármestersége pedig garanciát 
jelent a sikeres folytatásra –fo-
galmazott. Szinyei András azt 
mondta: még vannak közéleti 
céljai Hatvanban, éppen ezért 
ameddig a hatvaniak megtisz-
telik bizalmukkal, tovább dol-
gozik a közösségért.

Szinyei András: 
kompromisszum 
és bizalom nélkül
nem lehet várost vezetni 

Szinyei András Hatvan legrégebben a közéletben lévő politikusa. Az ő polgár-
mestersége idején települt a városba a Bosch és indult el az Expó. A jelenlegi al-
polgármester szerint az elmúlt években intenzív fejlődés jellemezte a várost.

FOTÓ: ALBERT PÉTER
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Vasutas napot tartottak a Daliban, amelynek keretein be-
lül vasúttörténeti vetélkedőn vehettek részt az érdeklődők. 
A versenyre az ország több pontjáról is érkeztek vendégek, 
akiknek Kandó Kálmán munkásságáról és életéről kellett 
beszámolniuk egy kvíz keretein belül. 

Ismét vasutas napot tar-
tottak a Daliban, ahol a 
programok egy vasúttör-

téneti vetélkedővel kezdőd-
tek. Az eseményre az ország 
több pontjából is érkeztek, 
a szellemi megmérettetés 
Kandó Kálmán születésének 
150. évfordulójának állít em-
léket. A rendezvényen Hor-
váth Richárd polgármester 
felidézte, hogy Hatvan sokat 
köszönhet a vasutasoknak, 
akik évtizedeken keresztül 
szorgalommal, állhatatos-
sággal és bátorsággal vál-
lalták a vasutas létformát. 
Hangsúlyozta, hogy a város-
ban aktív és élő vasutas kö-
zösség él, akik méltán őrzik 

a hagyományokat és a múlt 
értékeit.

Szentes Bíró Ferenc, a 
Vasutas Nyugdíjasklubok 
Országos Szövetségének el-
nök-helyettese elmondta: 
Hatvanban rendkívül ösz-
szetartó vasutas közösség 
működik, akik szívesen töl-
tenek el egymással minősé-
gi időt. – Azt tapasztalom, 
hogy itt Hatvanban a nyug-
díjas korosztálytól egészen az 
unokákig mindenki szívesen 
emlékezik vissza arra, ami-
kor a településen virágzott a 
vasutas életforma. Hozzáte-
szem, a város máig nagyon 
fontos vasúti csomópont az 
egész országban – részletez-

te Szentes Bíró Ferenc. A 
vasúttörténeti vetélkedő is 
egy jó alkalomnak számított, 

hogy a résztvevők közösen 
őrizzék a hagyományokat. 
A kérdések Kandó Kálmán, 

a vasútvillamosítás úttörőjé-
nek munkássága és élete köré 
épültek. – Neve elválaszt-

hatatlan a villamosvontatás 
történetétől, amelynek két fe-
jezetét ő írta: a 3 kV három-
fázisú és a 16 kV fázisváltós 
rendszer élete legjelentősebb 
alkotásai, amelyekkel korát 
messze megelőzve világvi-
szonylatban is teljesen új-
szerű, merész és úttörő volt 
– részletezte Karácsony Já-
nosné, aki csapattársaival 
együtt az internetről olvastak 
többet a magyar mérnök éle-
téről. A verseny érdekességén 
kívül többen a jó társaságért, a 
baráti hangulatért érkeztek az 
eseményre. – A férjem moz-
donyvezető volt, aki sajnos 
már nem lehet közöttünk, de 
nekem azóta ez a klub a má-
sodik családom. Szeretek ide 
járni, vetélkedőkre készülni, 
ezzel is ápolni a múlt emléke-
it és a régi idők hagyományait 
– árulta el Paseczki Lajosné.

Lukács Mónika

Tudományos vetélkedő a vasutasnapon

Idén is megrendezték a mú-
zeumok éjszakája országos 
rendezvénysorozatot. A 
Hatvany Lajos Múzeumban 
előadásokkal, a vadászati 
múzeumban pedig csapat-
építő játékokkal várták a lá-
togatókat.

A Hatvany Lajos Mú-
zeumban rengeteg 
látnivaló fogadta a 

kulturális programok ked-
velőit. Az elmúlt évhez ha-
sonlóan az intézmény idén is 
színes előadásokkal várta az 
érdeklődőket. Márkus Mari-
ann igazgató kifejtette, hogy 
a programokat úgy alakítot-
ták, hogy minden érdeklődő 
kedve szerint válogathasson 
a kínálatból.  Az eseményen 
a Hatvani Bajvívó Oskola 
bemutatóját is megtekinthet-
ték a látogatók, ahol a szablya 
helyes használatát ismertet-
ték. Tárlatvezetésen is részt 
vehettek az érdeklődők, ahol 
a történelmi nevezetességek-
ről tanulhattak. Az esemé-
nyen kézműves vásár nyílt az 
intézmény előtt, így kerámia 
díszekből és fonott, horgolt 
karkötőkből, illetve nyaklán-
cokból válogathattak azok, 
akik ellátogattak a környékre.

Az éjszaka a vadászati mú-
zeumban is aktívan telt. – Az 
eseményen egy régészeti játék-
ban is kipróbálhatják magukat 
a gyerekek. Homokkal teli 
ládákat rejtettünk el a múze-
um különböző részein, ame-
lyekben nyomokat találhatnak 

a kicsik, és azok alapján kell 
tovább haladniuk a kiállítá-
son. A keresésben egyszerre 
többen is részt vehetnek, így a 
barátok is közös élményekkel 
gazdagodhatnak, de önállóan 
is izgalmas a feladat – mond-
ta Ujváry Tamás, a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum 
ügyvezető igazgatója. Lazok 
Brigitta remek kikapcsolódási 
lehetőségnek tartja a rendez-
vényt, családjával már har-
madik alkalommal vesznek 
részt a Múzeumok Éjszakája 
programjaiban. – Nagyon ked-
veljük ezt a múzeumot, mert 

jobban megismerkedhetünk 
az élővilággal, és sok érdekes-
séget láthatunk itt. Interaktív 
játékokban is részt lehet venni, 
amelyek tanító jellegűek és a 
gyerekeink szívesen töltik ezzel 
az idejüket, mindig izgatottan 
várják, hogy mikor jövünk leg-
közelebb – mondta. Rimán A.

A Cimbori Duó koncert-
jével és egy borkóstolóval 
indult el a Nyáresti ván-
dordallamok idei soroza-
ta. Ez már a harmadik év, 
hogy a júliusi és augusz-
tusi hetekben könnyed, 
laza hangulatú zenés es-
téket tartanak a Hatvany 
Lajos Múzeum udvarán.

Két évvel ezelőtt 
indult el egy ze-
nei sorozat a mú-

zeumban: a koncepció az 
volt, hogy a nyári időszak-
ban komoly és könnyűze-
nei koncerteket adjanak a 
közönségnek. A Hatvany 
Lajos Múzeum udvara ki-
váló rendezvényhelyszín-
nek bizonyult, a jelenlévők 
is mind élvezték az előadá-
sokat. Hiszen ezek a prog-
ramok a kikapcsolódásról 
szólnak, fő célkitűzésük, 
hogy a fiatalabb korosz-
tályhoz is közelebb hozzák 
a kultúrát, ezen felül pedig 
egy olyan közösségi teret 
hozzanak létre, ahol bárki 

szívesen eltölt néhány órát. 
Mindezt pedig a hatvani 
sörök társaságában lehet 
megtenni. A cimbori duó 
koncertje után megeleve-
nedtek Máté Péter dalai, 
de a jövőben fellép itt a 
Pankastic zenekar, vala-
mint Sárik Péter és Falusi 
Mariann is érkezik egy 
„Jazzkívánságműsorral” 
– részletezte Márkus Ma-
riann, az intézmény igaz-
gatója. A múzeumban, au-
gusztusban egy kétnapos 
kultúrzsongás fesztivált is 
rendeznek itt a múzeum-
ban. Sz. P.

Könnyed 
koncertek 
a múzeum 
udvarán

Egy éjszaka 
a kultúráért
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A közhiedelemmel ellentétben a baktériumok és vírus-
fertőzések nem csak a hideg téli időszakban jelentenek 
veszélyt egészségünkre, a nyári meleg kifejezetten kedvez 
azok elszaporodásának. Nyaranta jelentősen megugrik az 
ételmérgezések, ételfertőzések száma, éppen ezért különö-
sen fontos fokozottan ügyelni a konyhai higiéniára is.

A higiéniai szabá-
lyok betartására, 
valamint az ételek 

gyors, mielőbbi hűtőbe 
történő helyezésére ebben 
a hőségben különösen oda 
kell figyelni, ugyanis sok 
problémát okozhat ezek 
hiánya. Leggyakrabban a 
szalmonella és a coli bak-
térium okoz megbetegedé-
seket, így különösen nagy 
figyelmet kell fordítanunk 
kezünk és az elfogyasztott 
ételek tisztaságára, vala-
mint azok szavatosságára. 
Déry Károly háziorvos 
elmondta: nemcsak télen, 
hanem ebben a nagy me-
legben is különösen fontos 
a higiéniai szempontok 
betartása, a fertőtlenítő 
törlőkendő gyakori hasz-
nálata és a kézmosás. – A 
dinnyét, szőlőt, barackokat 
és mindenféle zöldséget, 
gyümölcsöt alaposan meg 
kell mosni. Gondoljunk 

bele, mennyi kézen megy 
keresztül egy-egy gyü-
mölcs a földeken, a bakté-
riumoknak ez komoly táp-
talajt jelent – részletezte 
Déry Károly.

A hőségben sokkal ha-
marabb romlanak a nyers- 
és a készételek is. A szak-
emberek azt javasolják, 
hogy a megmaradt ételt 
szedjük át külön edénybe, 
majd hideg vízbe állítva 
hűtsük le, és miután kihűlt, 
tegyük el a hűtőszekrénybe.

A baktériumok könnyen 
elszaporodhatnak a tojást 
tartalmazó ételekben. A 
konyha általános tiszta-
sága, a főzéshez használt 
eszközök és a hűtőszek-
rény tisztán tartása, nyers 
húsok, készételek, elkülö-
nített tárolása mind fontos 
annak érdekében, hogy az 
ételfertőzést-ételmérge-
zést megelőzzük.

Lukács Mónika

Még a dinnyét 
is alaposan 
meg kell mosni

Közös kutyasétáltatást szer-
veztek, hogy felhívják a fi-
gyelmet a felelősségteljes 
kutyatartásra.

Különböző fajtájú, 
méretű és színű ku-
tyusok gyülekeztek 

június végén egy kora estén, 
a Kossuth téren. Gazdáikkal 
érkeztek, akik a felelősségtel-
jes állattartást szemléltették a 
városban. Már hagyománnyá 
vált, hogy a Hatvani Dream 
Kutyaiskola minden évben 
szervez egy közös kutyasétál-
tatást az eb barátokkal Hat-

van belvárosában.  – A terv az, 
hogy felhívjuk a kutyások fi-
gyelmét arra, hogy kakitündér 
nem létezik, tehát kutyáink 
után kötelességünk eltakarí-
tani a kutyapiszkot. Valamint 
szeretnénk, hogy az emberek 
láthassák: türelmes, tudatos 
neveléssel engedelmes, ked-
ves sétálópartnert tudunk 
kutyáinkból nevelni – részle-
tezte Juhászné Hidvégi Beá-
ta szervező. Hangsúlyozta: a 
városban több helyen vannak 
kutyapiszok-gyűjtő kukák, 
amiket használni kell.

Lukács Mónika

A felelősségteljes 
kutyatartásért sétáltak 
a belvárosában

Virágos Hatvan 
FOTÓK: ALBERT PÉTER

FOTÓK: ALBERT PÉTER
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Ügyfélfogadási rend 
a Polgármesteri Hivatalban

Ügyfélszolgálati iroda,
Hatvan, Kossuth tér 2.:

hétfő: 8.00 – 18.00
kedd: 7.30 – 16.00
szerda: 7.30 – 16.00
csütörtök: 7.30 – 16.00
péntek: 7.30 – 12.00
Hivatali általános ügyfélfogadási idő:
hétfőn: 7.30 – 16.00
szerdán: 7.30 – 16.00
péntek: 7.30 – 13.30

Hatvani Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály

Hétfő:  7:00-17:00
Kedd: 8:00 – 12:00
Szerda:  7:30-17:30
Csütörtök:  8:00- 18:00
Péntek:  8:00 – 16:00

Újhatvani Ügyfélszolgálati Iroda
Hatvan, Bezerédi út 1.:

hétfő:  8.00 – 12.00
kedd:         12.00 – 16.00
szerda:  8.00 – 12.00
csütörtök:  12.00 – 16.00
péntek:  8.00 – 12.00

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

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek Születési idő  Szülők neve (apa, anya)
Máthé Dominik 2019-06 Máthé András, Hegedűs Regina
Kulyó Barbara 2019-06 Kulyó Szabolcs József, Berkes Szilvia
Kovács Nelzon 2019-06 Kovács Tibor, Rafael Ibolya
Sápi Zsombor 2019-06 Sápi Zoltán, Gulyás Réka
Lénárt Szonja 2019-06 Lénárt Attila, Tóth Renáta Enikő

Házasságkötés 
2019-06 Dr. Vitai Viktória, Hatvan Dr. Joós-Kovács Gellért Levente, Bp. 07.
2019-06 Molnár Enikő, Hatvan Gömöri Ottó, Hatvan
2019-06 Kovács Klaudia Erika, Hatvan Zólyomi Gergely, Hatvan
2019-06 Pesádi Szilvia, Hatvan Patai József, Hatvan
2019-06 Farkas Boglárka, Hatvan Kelemen Gábor, Apc

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
                     IX. évfolyam 7. szám – 2019. július

Kiadja: Hatvan Város Önkormányzatának megbízásából a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
Felelős kiadó és szerkesztőség: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 

3000 Hatvan, Madách Imre utca 12. e-mail: info@mediahatvan.hu 
A Média-Hatvan Kft. főszerkesztője: Bagyinszki Gyula

Munkatársak: Albert Péter, Lukács Mónika, Rimán Alexandra, Szűcs Péter  
Hirdetésfelvétel: 06 30 724 0563.

Nyomdai munkálatok: Országos Médiakezelő Kft.
Terjeszti: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

Megjelenik havonta 10.000 példányban, ingyenesen terjesztve Hatvan városban.
Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

ISSN szám: 1588-5038
Együttműködő partnereink: 

www.hatvanihirlap.hu, Hatvan TV, Tourinform Iroda Hatvan

Médiatámogatónk: 

Miserend
Belvárosi Szent Adalbert Templom:
Hétköznap: hétfőtől péntekig: 7 óra
Szombaton: 18 óra 
Vasárnap: 7 óra, 9 óra, 
               11 óra és 18 óra
Újhatvani Római Katolikus Templom:
Hétfő, kedd, szerda: 7 óra
Péntek, szombat: 18 óra
Vasárnap: 9, 11 és 18 óra

Református templom:
Szombat: 16 óra 
               családi istentisztelet
Vasárnap: 10 óra

Evangélikus templom:
Vasárnap: 9 óra

RECEPT

Reform almás pite 
Szalontai Ildikó receptje (Egészség Liget biobolt Hatvan)

Ezt a csodás süteményt nálunk az egész csa-
lád imádja. Az alma az egyik kedvenc gyümöl-
csünk, a fahéjjal mennyei illat terjeng a lakás-
ban, miközben sül a süti. Ha elég édes az alma, 
nem is szükséges édesíteni. A süteményben 
bőven van rost, jó energiát szolgáltat, szívesen 
használom a zabpehelylisztet is. A finomság kü-
lönlegességét az egészségességen túl ezúttal a 
saját kertünkben nevelgetett citromfa  termése 
adja. 

A kókuszvajat nem oly rég fedeztem fel, fan-
tasztikus, igazi vaj íze van, rendszeresen haszná-
lom süteményekhez, krémlevesekhez, pürékhez, 
zöldségekhez. Az illata és az íze is csodás! 

Tészta:
 25 dkg zabpehelyliszt
10 dkg hideg kókuszvaj (vagy kókuszzsír, de a 
kókuszvajnak a fent említett módon isteni vaj íze 
van)
2 ek. kesukrém vagy kókuszkrém 
1 csipet só
1 tojás + a kenéshez
fél csomag (foszfátmentes) sütőpor vagy egy teás-
kanál szódabikarbóna
Ízlés szerint  1 evőkanálnyi cukornak megfelelő 
édesítő (pl. eritrit, stevia, vagy negyedannyi) – én 
néha nem is szoktam édesíteni a tésztát sem.

 Töltelék:
 1 kg hámozott, a durvára lereszelt édes alma, le-
véből kinyomkodva
2 tk. őrölt fahéj
1 kezeletlen biocitrom reszelt héja
Ha szükséges, lehet édesíteni, de én nem szok-
tam, ha édes az alma. Ráadásul a fahéj is édeseb-
bé varázsolja.

A tésztához a hozzávalókat a tojás és a kesukrém 
kivételével összegyúrjuk, összemorzsoljuk, vagy 
késes aprítóban megpörgetjük. Hozzáadjuk a tojást 
és a kesukrémet és ismét gyúrjuk egy kicsit, vagy a 
késes aprítóban még egyszer megpörgetjük.

A tésztából az 1/3 részt félretesszük a tetejé-
re, a maradék 2/3 részt pedig egy piteforma, vagy 
tortaforma aljára nyomkodjuk.(Esetleg ki lehet ki-
csit kenni kókuszolajjal, de nekem nem kellett.) 
Esetleg egy kis darált diót lehet szórni a tésztára, 
az almás réteg alá. Az almát a fahéjjal és reszelt 
citromhéjjal kicsit megpároljuk és teljesen hidegre 
hűtjük, kinyomkodjuk a levét.

 Az almás tölteléket a formába halmozzuk, a 
tészta maradék 1/3 részét lisztezett deszkán vé-
konyra kinyújtjuk és derelye vágóval csíkokat vá-
gunk belőle, amit rácsosan az alma tetejére te-
szünk. A rácsokat felvert tojással megkenjük, majd  
180 fokos sütőben kb. 25 perc alatt megsütjük.

 Hagyjuk teljesen kihülni!

Közös éjszakai futás a Zagyvánál
Már második alka-

lommal rendezték 
meg Hatvanban a 

nagy sikerű éjszakai futást. A 
rendezvényt a BSI Futónagy-
követ csapata a Családok és 
Barátok a Sportért Egyesü-
lettel karöltve szervezte meg. 
Az esemény jótékony célokat 
is képviselt, a résztvevők ezer 
forinttal támogatták a Hajós 
Alfréd úti nappali nyugdí-
jas foglalkoztató klubot. A 
hangulatos éjszakai futáson a 
sportolók 5 vagy 10 kilomé-
teres táv közül választhattak. 
Csaknem 50 fő futott a Zagy-
va parton az éjszakában, ahol 
az utat világító fényrudak 
mutatták a sportolóknak, akik 
a célhoz érve azt mondták, 
nagyon hangulatos volt a ter-
mészetben mozogni. L. M.

Padla József 
irányítja a női 
kéziseket

Megkezdődtek az edzések 
az FC Hatvannál

Augusztusban új edzővel 
kezdik meg az edzéseket a 
hatvani felnőtt kézilabdás 
lányok, ugyanis a követ-
kező szezonban már Padla 
József lesz a vezetőjük. 

Egy rövid nyári szü-
net után augusztus 
elején újra edzeni 

kezd a Floor Trend Hatvani 
KSZSE. A női felnőtt ké-
zilabda csapat 2019 /2020 
-as szezonban már NB II-
es mezőnyben bizonyíthat, 
ugyanis az előző évadban a 
Pest megyei női felnőtt baj-
nokság ezüst érmesei let-
tek, ez pedig osztályváltást 
jelentett a csapatnak. Ám 
nemcsak ez lesz az egyetlen 
változás a lányok életében, 
ugyanis edzőt is váltanak, 
így tehát a következő sze-
zonban Bárány Zsolt he-
lyett már Padla József fogja 
őket edzeni.

A fiatal trénernek nem 
ismeretlen az edzői terep, 
sok éven keresztül vezette 
az utánpótlás csapatokat, 
most pedig a felnőtt női 
kézilabda csapatot szeret-
né sikerre vinni. Emellett 

maga is játszik az OK-
TAT60 HKSZSE felnőtt 
férfi csapatában, de ko-
rábban Debrecen, Eger 
és Mezőkövesd kézilab-
da együtteseiben játszott 
NBI-ben. – A lányok közül 
többen is jártak már ma-
gasabb osztályokban, ezért 
bízom abban, hogy sikerül 
egy lendületes, tempós, el-
szánt csapatot kialakítani. 
Korábban Bárány Zsoltnak 
köszönhetően sok jó dolog 
beépült a csapat életébe, 
ezeket megőrizve szeretnék 
saját elképzeléseket megva-
lósítani a jövőben – részle-
tezte Padla József.

Az edző hozzátette: a 
csapat összetétele is vál-
tozni fog némileg, jönnek 
új játékosok, a vezetőség 
jelenleg is azon dolgozik, 
hogy megfelelő keret ala-
kuljon ki a gárdában. A 
lányok előreláthatólag heti 
három – négy edzést tar-
tanak majd. Elsőként egy 
hathetes felkészülés veszi 
kezdetét, kialakítják a stra-
tégiákat, és utána kezdőd-
nek a bajnokság meccsei.

Lukács Mónika

Az FC Hatvan sportolói el-
kezdték a felkészülést a kö-
vetkező meccsszezonra. A 
csapat Török László vezető-
edző segítségével fejleszti a 
képességeit.

Megkezdődtek az 
edzések az FC 
Hatvannál. A férfi 

felnőtt csapat újra a pályára 
lépett és továbbra is teljes erő-
bedobással készül a következő 
szezonra. Az FC Hatvant az 
elmúlt időszakban egy kitű-
zött cél vezérelte: vissza kell 
jutni az NB III-as osztály-
ba.  A fiúk, a pályán mindent 
megtettek ezért, sorra hozták 
a győzelmeket, sokszor óriási 

fölénnyel verték meg az ellen-
feleket. A kemény munkának 
pedig meg is lett az eredmé-

nye, ugyanis a fiúk a megyei 
szinten nyújtott eredményeik 
kapcsán automatikusan fel-

jutottak az NB III-ba. Török 
László, a nemrégiben érkezett 
új edző kifejtette, hogy új ta-
gokkal is bővült az az FC Hat-
van. Nyolc új mezőnyjátékos 
van és egy kapus is érkezett. 

Az edző szerződése két baj-
noki és két osztályozóra szólt, 
de ezt a napokban meghosz-
szabbították. Török László 
a jövőben nem csak vezető-
edzői feladatokat lát el, ha-
nem a klub utánpótlás szak-
mai irányítását is intézi. Az 
FC Hatvan játékosai ezentúl 
is azon dolgoznak, hogy még 
jobb eredményeket érjenek el 
és helyt álljanak a magasabb 
osztályban.

Lukács Mónika
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