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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Elindult
a könyvtár
felújítása

A zöld város projekt keretében 1,5 milliárd forintot nyert a város. Ebből az összegből
megújul a belvárosi piac, a zöldterület és a könyvtár. Utóbbi munkálatai már elindultak: lebontják a Kossuth téri épület felső szintjét, alul pedig egy modern könyvtárat
alakítanak ki.
4. oldal

A zöld területek tervszerű
fejlesztéséért kapott díjat Hatvan
Nagykőrösön adták át a 26. Virágos Magyarország verseny díjait. Hatvant ebben az évben a
zöld területek tervszerű fejlesztéséért díjazták,
illetve a környezetszépítő versenyen nyújtott
kimagasló teljesítményét is elismerték az ünnepségen. – Nagyon büszke vagyok arra, hogy idén
is szépen teljesítettünk a versenyen. Minden lépésünknek az a lényege, hogy a hatvaniak büszkék legyenek a városra. A fejlődés nem áll meg
a jövőben sem – részletezte Horváth Richárd
polgármester. Gulyás Katalin elmondta, hogy
folyamatosan azon dolgoznak, hogy Hatvanban

egyre több legyen a virágos és zöld övezet. – A
városközpont megújult és a külsőbb részeket is
bevontuk a felújításokba és különös figyelmet
fordítunk arra is, hogy egyre több fát ültessünk.
További terveink, hogy a bevezető utak környékére is több cserjét telepítsünk – mondta a
városi főkertész.
Hatvant az elmúlt években többször is díjazták
a Virágos Magyarországért versenyen: 2017-ben
a legszebb főtér címet kapta meg, tavaly pedig a
Magyar Tájépítészek Szövetségének díját vehette át.
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A település gazdaságilag még soha sem volt ennyire stabil és önálló

Horváth Richárd:
Erős Hatvant építünk
A Fejlődő Hatvan Program
megalapozta, hogy egy stabilan gazdálkodó, a helyi
cégekkel partnerséget ápoló,
dinamikusan fejlődő település legyen Hatvan – fogalmazott Horváth Richárd. A
polgármester hangsúlyozta:
elkészült a város következő
fejlesztési tervre, amely az
eddigi szilárd alapokra épít
és az Erős Hatvan nevet viseli.

Palik Józsefné (EHE)

Horváth Richárd (független)

Három polgármesterjelölt
közül lehet választani
Gál Erzsébet (Fidesz-KDNP), Palik Józsefné (EHE) és a
jelenlegi polgármester, Horváth Richárd (független) – ők
azok, akik polgármesterjelöltként megmérettetik magukat
október 13-án Hatvanban.

A

ugusztus végén hivatalosan is elindult a
kampány az októberi
önkormányzati választásra.
Első körben a jelölteknek
ajánlásokat kellett gyűjteniük,
hogy nyilvántartásba vegyék
őket. Ezek leadási határideje
szeptember 9. volt. Hatvanban összesen hárman indul-

nak polgármesternek: Gál Erzsébet (Fidesz-KDNP), Palik
Józsefné (EHE), és a jelenlegi polgármester, Horváth Richárd (független). Érsek Zsolt
is szeretett volna indulni, ám
elutasították a kérelmét.
Négy jelölőszervezet állított
minden körzetben jelöltet:
a Fidesz-KDNP, az Együtt

Hatvanért Egyesület, a Hatvani Városvédő Egyesület és
a Nagygombosért Polgári
Egyesület. Ez utóbbi jelöltjei
közül szintén többet elutasított a választási bizottság, és
olyan is van, ahol nem jogerős
a nyilvántartásba vétel. Ezen
kívül hárman indulnak még
1-1 körzetben függetlenként,
valamint egy jelölt van, aki a
Mi Hazánk Mozgalom színeiben méretteti meg magát. Itt
is történt elutasítás.
Az önkormányzati válasz-

tást október 13-án tartják.
Hatvanban
körzetenként
egy képviselőjelöltre és egy
polgármesterjelöltre
lehet
szavazni. Kettő olyan polgármesterjelölt is van, aki egyéni
körzetekben is megméretteti
magát. A testület pedig egy
polgármesterből, 8 egyéni
képviselőből és 3 kompenzációs listáról bejutott képviselőből áll össze. Emellett a megyei közgyűlés összetételéről
is ekkor döntenek a választópolgárok.

Gál Erzsébet (Fidesz-KDNP)

Együtt Hatvanért Egyesület
Polgármesterjelölt: Palik Józsefné
1 vk. Virág Attila
2 vk. Tóth Norbert
3 vk. Rákócziné Lózs Csilla
4 vk. Juhász Judit
5 vk. Palik Józsefné
6 vk. Basa Zoltán
7 vk. Lőrinc Ferenc
8 vk. Kádár Gábor

Fidesz-KDNP
Polgármesterjelölt: Gál Erzsébet
1 vk. Dr. Freiliné Édes Erika
2 vk. Deák Andrea
3 vk. Tóth Zsolt
4 vk. Szabó Ottó
5 vk. Köves Gábor Nándorné
6 vk. Vörös József
7 vk. Kovács János Tibor
8 vk. Ősziné Huszár Erika

Hatvani Városvédő Egyesület
Polgármesterjelölt: Horváth Richárd (független)
1 vk. Tarsoly Imre
2 vk. Szinyei András
3 vk. Lestyán Balázs
4 vk. Nádas Sándor
5 vk. Smidné Vereb Julianna
6 vk. Horváth Richárd
7 vk. Kondek Zsolt
8 vk. Papp István

Nagygombosért Polgári Egyesület
Polgármesterjelölt: Érsek Zsolt (elutasítva)
1 vk. Érsek Zsolt
2 vk. Nagy Antónia
3 vk. Baranyi László
4 vk. Bodnár Diána (elutasítva)
5 vk. Horváth Viktória
6 vk. Irányi Dániel Ferenc (elutasítva)
7 vk. Rozgonyi-Rössler Gábor Miklós (elutasítva)
8 vk. Földes Imre (elutasítva)

Mi Hazánk Mozgalom
8 vk. Gonda Ádám (elutasítva)

Függetlenként indul:
Kanó Zoltán 2 vk.
Lovász Sándor 4 vk.
Fiser Zsuzsanna 5 vk.

A

z elmúlt öt év településfejlesztési koncepcióját a Fejlődő Hatvan
Programban fogalmazta meg.
Hogyan értékeli ennek eredményességét?
A Fejlődő Hatvan Program
sikeres! Egy egyszerű, ugyanakkor jól felépített koncepciót
alkottunk meg, amely képes
volt a település saját erőforrásait maximálisan dinamizálni.
A célunk az volt, hogy Hatvan
kiszolgáltatottságát megszűntessük és ezáltal olyan szilárd
alapokat teremtsünk, hogy mi
hatvaniak tudjuk meghatározni, merre haladjon a város.
Ezt megvalósítottuk és ezzel
a település történetében egy
új korszakot nyitottunk. Szabaddá váltunk és elértük azt,
hogy saját erőből is fejlődni
tudjunk.
Ezt hogyan érték el?
Hatvan egy befektetőbarát
város lett. Bővítettük az ipari
parkot. Új cégek érkeztek a
városba és a Bosch is fejlesztett. Emellett a helyi kis és
közepes vállalkozásokkal is
a partnerségre törekedtünk.
Ennek köszönhetően jelentősen nőtt a munkahelyek száma
Hatvanban, ez azt gondolom
az alapja, hogy egy város lakói
boldogulni tudjanak. Hatvanban, aki szeretne találhat
magának munkahelyet. Természetesen az ipari fejlesztés
a városi büdzsét is bővítette,

egy átgondolt gazdálkodással pedig tudtuk fejleszteni a
lényeges területeket. Ezeket
pedig a hatvaniak határozták
meg a Hatvani Konzultációban. Így indult el egy nagyszabású út- és járdafelújítási
program, ez alapján helyeztünk még nagyobb hangsúlyt
az oktatásfejlesztésre. Kiemelt
figyelmet fordítottunk a virágosításra, a főterünket számos
szakmai díjjal el is ismerték.
A strand korszerűsítése is ennek nyomán kezdődött el és a
közvilágítás felújítása is szerepelt a fontos területek között.
A helyi közösség megerősítése pedig talán a legnagyobb
sikertörténet ebben a programban. A civil szervezeteknek újabb és újabb forrásokat
tettünk elérhetővé, az egyesületek között elkezdődött egy

közös munka, összehangolták
céljaikat. Mindez egy rendszeres párbeszéddel alapoztuk
meg a felek között. A turizmus fejlesztése egy egészen
új elképzelés volt és kézenfekvő is, hiszen a városnak az
elmúlt évek beruházásainak
köszönhetően is rendkívül
jó turisztikai adottságai lettek. Új támogatási formákat
is bevezettünk a fiataloknak,
nyugdíjasoknak, első lakáshoz
jutóknak, nagycsaládosoknak.
Ezek hatékonyságát folyamatosan vizsgáljuk, ha kell módosítjuk, de egyelőre sikeres
a koncepció. Összességében
tehát egy átfogó programot
alkottunk, amelyet gondosan
vittünk és viszünk még végig,
az eredménye pedig ebben az
évben már hatványozottan
érezhető. Egyrészt a városi

költségvetésben,
másrészt
több nagyberuházás is jól halad. Például a sportcsarnok és
a könyvtár felújítása, de már
itt van a küszöbön az új piac
kialakítása és előkészítés alatt
áll több projekt.
Most mindennel elégedett?
Természetesen egy városvezető sosem dőlhet hátra,
egy élő, szabad közösségben
pedig mindig vannak újabb
ötletek, amelyekkel érdemes
és kell is foglalkozni. Az eddigi eredményeinkkel igen,
de van dolgunk még bőven.
Folytatnunk kell az utak és a
járdák felújítását, kezelnünk
kell a városra nehezedő forgalmat. Ennek érdekében már
elkezdtem a tárgyalásokat egy
északi elkerülőút megépítéséről. Egyre több az autó a

városban, ezért bővíteni kell
a parkolóhelyek számát is. A
jégcsarnok felépítése is még
előttünk áll. Folytatnunk kell
a megkezdett beruházásokat
és meg kell tartanunk az eddigi eredményeinket is. Nincs
megállás!
Éppen ezért elkészült a városfejlesztési stratégia folytatása…
Így van! A Fejlődő Hatvan
Program folytatása, az Erős
Hatvan Program. Azért neveztük el így, mert a hatvaniak
elképzeléseit egy gazdaságilag
stabil városban és egy szilárd,
összetartó közösség részeként
valósíthatjuk meg. Hatvan
erős lett, ezt kell megszilárdítanunk.
Mit tartalmaz a program?

Ez a program, olyan célokat fogalmaz meg és mutat
be, melyek a hatvani emberek,
családok számára biztonságos, erős és egészséges jövőt
ad. Folytatódik, fokozódik
az a lendület, amelyet az első
Fejlődő Hatvan Program biztosított. A város jövőjének
kulcsa az, hogy a generációk
egymásra találjanak, valamint,
hogy a fiatalok számára vonzó jövőképet biztosítsunk.
Fontos, hogy a 2019. évi
költségvetéshez
hasonlóan
a jövő is közös döntés eredményeképpen szülessen meg.
Célunk az, hogy a gazdasági
eredményekre alapozva, gyarapodjon Hatvan lakossága
és az itt élők érezzék a saját,
családi
költségvetésükben
is az eredményeket. Ki kell
használnunk, hogy Hatvan
egy stabil, gazdaságilag fejlődő város, amely az itt élő
polgárok számára tisztességes
megélhetést, kiszámítható jövőt biztosít, valamint a hozzánk dolgozni járók számára
is vonzóvá teszi a településünket a letelepedésre. Tartalmazza a zöldfelületek növelését, a klímabarát várospolitika
kialakítását. Meghatározza
az út-, járda program következő ütemét. Az egyházakat,
a civil szervezeteket, a kulturális és sportéletet a jövőben
is támogatni kívánjuk. Az
intézményeinket fejlesztjük.
Az önkormányzat elkötelezte
magát a hatvaniak támogatása
mellett! Folytatjuk azt a munkát, amely Hatvant befektetőbarát helyé teszi. Ennek pedig
az lesz az eredménye, hogy
több cég telepedik le és több
lesz az iparűzési adó. A várost
fejlődő pályán tartjuk. És ami
a legfontosabb, folytatjuk a
párbeszédet a hatvaniakkal, és
továbbra is együtt határozzuk
meg a fejlődés irányát. Ez a
mi politikánk: Hatvan a hatvaniaké!

A hatvani vasútállomás is megújul
Összesen 700 megállója és vasúti állomása van a MÁV-nak
országszerte. Ezek közül ötvenet, köztük a hatvani vasútállomást is, felújítják 2023- ig. A MÁV a jegyvásárlási statisztikák alapján választotta ki az 50 legforgalmasabb megállóhelyet, illetve vasútállomást, amelyeket felújítanak.

A

hatvani
vasútállomás is benne van az
ország 50 legforgalmasabb megállóhelyei között,
így 2023-ig itt is felújítják az
állomást és a megállót. Erről Loppert Dániel, a MÁV

kommunikációs
igazgatója
adott tájékoztatást. Elmondta:
a felújítások elsősorban Budapestre és Pest megyére, illetve
az elővárosi forgalomra koncentrálnak, hiszen innen jön a
MÁV utasainak csaknem fele.

– Hatvan egy nagy múltú,
fontos vasúti csomópont, a
vasútállomás pedig a műemlék jellege miatt különösen
értékes. Korábban több helyen is sokat lobbiztam azért,
hogy ez a megálló is rekonstrukció alá kerüljön. Szerencsére a jegyvásárlási statisztikák is azt bizonyítják, hogy
a hatvani vasútállomás az ország egyik legforgalmasabb
megállóhelye, így Hatvan

is bekerült azon állomások
közé amelyeket 2023-ig felújítanak – közölte Horváth
Richárd polgármester, a Vasutas Települések Szövetségének elnöke.
Hatvanban egyébként aktív vasutas közösség él mind
a mai napig, a településen
számos kulturális program és
hagyományőrző tevékenység
őrzi a vasutas múltat.
Lukács Mónika
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Sportiskola
lett a Szent
István

Gazdaságilag is
jól teljesít a város
A képviselők legutóbbi
ülésükön elfogadták az
önkormányzat első félévi
gazdálkodásáról és annak
pénzügyi
teljesítéséről
szóló beszámolóját, de szó
volt a könyvtár felújításával kapcsolatos döntésekről is. Továbbá pluszforrást
szavaztak meg a Hatvani
Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesület
részére,
akik NBI/ b-ben játszanak
ebben a szezonban.

A

testület 7 igennel
és 1 tartózkodással
elfogadta az önkormányzat 2019. I. félévi
gazdálkodásáról és annak
pénzügyi teljesítéséről szóló
beszámolóját. – A beszámolóban leírt számok teljes
mértékben
alátámasztják
azt a kijelentést, hogy Hatvan soha nem volt még en�nyire erős és stabil. Ez az
önkormányzat saját erőből
az elmúlt ciklusban megduplázta a bevételeit, ami
azt jelenti, hogy a jelenleg
zajló fejlesztések nagy része önerős beruházások.
Az önkormányzathoz tartozó cégek szintén erősek
és hatékonyak. A tudatos,
előre tervezett gazdálkodás
meghozta a gyümölcsét, és
a jelenlegi számok alapján
úgy néz ki, hogy 2019-ben
a megye gazdaságilag legerősebb városa Hatvan lesz

– részletezte a városvezető.
A polgármester hozzátette:
a beszámolóban az is látszik,
hogy jelenleg az önkormányzatnak több hitelkerete is van, azonban nincs
szükség ezeket igénybe venni, a városnak még folyószámla hitele sincs.
A képviselők megszavazták a Hatvani Kézilabda és
Szabadidő Sportegyesülettel kötött együttműködési
megállapodás módosítását
is, ugyanis az önkormányzat és az egyesület korábban
abban állapodott meg: ha a
csapat osztályt vált, akkor
plusz anyagi támogatással já-

rul hozzá az önkormányzat a
további sikerekhez.
Ezen kívül a képviselők 18
baba életkezdési támogatá-

sáról hoztak egyöntetű döntést, illetve elfogadtak egy
közterületek használatáról
szóló önkormányzati rende-

E

let módosítását is. Ez alapján
a jövőben mobilról is lehet
majd parkoló díjat fizetni.
Napirenden volt az őszi kedvezményes burgonya – , alma
és hagymavásárlási akció is,
ezzel kapcsolatban az egyik
fontos változás, hogy idén
(október 5.) az Óhatvani
részben a Hatvani 5. Számú
Általános Iskolában tartják
meg a vásárt.
Ezen kívül a képviselők
szavaztak volt még egy 20
millió forintos TOP-os pályázat benyújtásáról is, ennek kapcsán, a Bajcsy úton
található három házi orvosi
és egy fogorvosi rendelőt
kívánják felújítani a megpályázott támogatásból. Az
épület
projektarányosan
akadálymentesített, azbesztmentesített és energetikailag
hatékonyabb lesz, illetve eszközbeszerzésre kerül sor.
A testületi ülés ezután a
zászlóőrség tagjainak kinevezésével folytatódott. A
zászlóőrséget egy fő parancsnok és kilenc fős legénység
alkotja, akiket 3 éves időtartamra neveznek ki. A városvezető az alpolgármesterekkel egyetértésben zászlóőri
kinevezéseket adott át Füzér
Lászlónak, Berkes Józsefnek, Földesi Attila Zsoltnak,
Kuzsella Gábornak, Ludvik
Tamásnak és Maróti Lászlónak.
Lukács Mónika

zentúl új néven szerepel a Hatvani Szent
István Általános Iskola, ugyanis sportiskolai
minősítést kapott. – Hatalmas büszkeség ez számunkra,
mert így újabb fejődés veszi
kezdetét. Több alapítvánnyal
is kapcsolatban állunk és a
pedagógiai programunkat is
módosítottuk, illetve fontos,
hogy ezekről beszámoljunk a
szülőknek is. Szeretnénk, ha
a diákjaink jól éreznék magukat az iskolában, valamint
örömmel vennének részt az
edzéseken, mozgásos feladatokban – fogalmazott Kovács
János, a Hatvani Szent István
Sportiskolai Általános Iskola
vezetője. Hozzátette, hogy a
rengeteg sportolási lehetőség
mellett nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmód
népszerűsítésére is.
Rimán Alexandra

Elindult a könyvtár felújítása
Már zajlik az Ady Endre
Könyvtár Kossuth téri épületének teljes körű korszerűsítése. A munkálatok elkezdődtek, a téren változik
a forgalmi rend. A projekt
másfélmilliárd forintos beruházás keretében valósul
meg, ennek részeként a piacot is átépítik és még több
zöldfelületet alakítanak ki.

H

atvan sikeresen szerepelt egy pályázaton, így a Zöldülő Város projekt keretében
másfélmilliárd forintot nyert
a piac, a könyvtár és a környező területek rendbetételére. Ennek első lépcsőjeként
elkezdődött a Kossuth téren a
könyvtár épületének felújítása.
A kivitelező már átvette a területet. A tervek szerint teljesen átépítik az épületet és egy
megújult modern könyvtárat
alakítanak ki. – Ez a projekt
is tűzben született, nagy küzdelmek és harcok árán. Azon-

ban a felújítás végre elindult,
a kivitelező már átvette a területet. Az a három éves lemaradás, mellyel hátráltatták
a pályázatokat bizony forintban kifejezhető, hiszen ebben
az időszakban emelkedtek az
árak, ez pedig jelentkezik a
költségvetésben is. A lényeg
azonban, hogy a beruházás
elindult és nagyon remélem, hogy jövő év tavaszra a
munkálatok befejeződhetnek
– közölte Horváth Richárd
polgármester. A munkálatok
miatt a közlekedés is módosul a téren. Szeptember 4-től
forgalmi rend változás lépett
itt életbe, figyelni kell a táblákat. A zöldülő város projekt
keretében teljes körű korszerűsítést kap az Ady Endre
Könyvtár épülete, a belvárosi
piacot átköltöztetik és átalakítják, emellett elvégzik a
zöldfelületek rekonstrukcióját
és új zöld közterületeket alakítanak ki.
Sz.P.
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Jó ütemben halad
a sportcsarnok építése
A terveknek megfelelően
halad a sportcsarnok építése a volt cukorgyár területén. A létesítményt január
közepén kezdték el építeni,
mára pedig már a tetőszerkezet is felkerült az épületre. Tarsoly Imre önkormányzati képviselő szerint
a sport- és rendezvénycsarnok óriási lehetőségeket
fog biztosítani nemcsak a
hatvaniaknak, hanem a térségben élőknek is.

J

anuár közepén kezdődött
el a sportcsarnok építése,
azóta pedig folyamatosan
beszámoltunk arról, hol járnak a munkafolyamatok. Az
építkezés a Zagyva árterében
történik, ahol hordalékos, feltöltött a talaj, ezért márciusban cölöpalapozást kezdtek
el a kivitelezők. Az építkezés több mint 18500 négyzetméteres területen zajlik,
a csarnok alapterülete 2400
négyzetméter lesz. A férőhe-

lyek száma 1105 darab, ebből
csaknem 100 darab mobil lelátó kap helyet. Az épület háromszintes lesz, raktárakkal,
öltözőkkel, büfével, orvosi
szobával és irodákkal ellátott.
Májusban már a sportcsarnok

főtartói is megérkeztek: az országban egyedülállónak számító, rekordméretű elemek
47 méter hosszúak és egyenként 56 tonna súlyúak voltak, így megfelelő biztosítás
mellett szállították őket ide.

Nem sokkal később már be is
építették mind a hét darabot,
ezek tartják a födémet. Ezután a főtartók beépítésével
párhuzamosan megkezdődött
az acél merevítések elhelyezése is. Az építkezés folyamato-

san jó ütemben haladt, ennek
köszönhetően június végén
már a tető is rákerült a sportcsarnokra.
Jelenleg a hőszigetelés történik az ipari padló alá, arra
kerül majd rá a sportburkolat.
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A dolgozók vakolják a belső
válaszfalakat, a tetőszerkezet
már teljesen ép, beázás mentes. Így bent folyamatosan
haladhatnak az épületgépészeti munkákkal. Építenek
parkolókat, kerékpár tárolókat, buszmegállókat és lesz
négy darab elektromos töltőállomás is. – Egy harminc éves
álom valósult meg a hatvaniak
számára, óriási jelentősége
van ennek a létesítménynek.
Ez nemcsak azt jelenti, hogy
a sportélet sokkal színesebb
és változatosabb lesz, hanem
nagyszabású rendezvényeket
is lehet majd itt rendezni. Az
épület egy modern, korszerű
közösségi tér lesz, amely sok
lehetőséget biztosíthat nemcsak a hatvaniaknak, hanem
a térségből érkezőknek is –
közölte Tarsoly Imre önkormányzati képviselő. 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 jövő év elejére minden
teljesen elkészülhet. A sport-,
és rendezvénycsarnok összességében 3,6 milliárd forintból
valósul meg, ez pedig egy forintjába sem kerül a hatvaniaknak.
Lukács Mónika

Új napvitorlák a játszótereken
Hivatalosan is átadták a népkerti játszótéren azt az új napvitorlát, amit az önkormányzat lakossági kezdeményezés
alapján készíttetett. Árnyékolást tettek még a Zagyva – ligeti játszótér illetve a Hajós Alfréd úti játszótér fölé is. A
település játszótereinek fejlesztését a jövőben is kiemelt
szempontként kezeli a városvezetés.

E

zentúl a legerősebb
napsütésben sem lesz
akadálya annak, hogy
a gyerekek önfeledten játs�szanak a város játszóterein,
ugyanis napvitorlák kerültek
a népkerti, a Hajós Alfréd úti,
és a Zagyva – ligeti játszótér

homokozói fölé.
A fejlesztés kapcsán Horváth Richárd polgármester
kiemelte: a jelenlegi városvezetés különösen figyel a lakosság igényeire és észrevételeire,
ezt a projektet is egy hatvani
anyuka kezdeményezte. – A

beruházás ötletét Déry Kinga
és szülőtársai vetették fel, mi
pedig örömmel és készségesen álltunk a jó ügy mellé. Az
egyik legfontosabb szempontunk, hogy az itt felcseperedő
gyermekek jól érezzék magukat, számukra biztonságos
és komfortos körülményeket
biztosítsunk a köztereken is –
részletezte a polgármester.
Hozzátette: a városvezetés
az elmúlt időkben folyamatosan nagy hangsúlyt fektetett a
település játszótereinek felújí-

tására. – Többek között a Kandó Kálmán úti, a Hegyalja úti,
Tabán úti és a nagygombosi
Pécsi Sándor utcai játszótéren is több nagyszabású fejlesztés történt meg. Mindez
azért fontos, hogy a gyerekek
minőségi körülmények között, vidáman tölthessék el
a szabadidejüket – közölte a
városvezető, aki leszögezte: a
jövőben további beruházások
várhatóak a település különböző játszóterein, közterein.
Déry Kinga kétéves kislá-

nyával, Blankával érkezett a
napvitorla hivatalos átadójára. Köszönetét fejezte ki az
önkormányzat gyors és hatékony segítségéért, valamint
megfogalmazta, hogy hozzá
hasonlóan nagyon sok anyuka
támogatta az ötlet megvalósítását. – Egy éve költöztünk
vissza Hatvanba a családommal, és mindenhol nagyon
szép játszótereket, kellemes
közterületeket láttam, ahová
szívesen járunk a kislányommal. Fontosnak tartom, hogy

a gyerekek sokat legyenek
kint a szabadban, jó levegőn.
A napvitorla hiánya épp így
jelentkezett, hiszen délben és
kora délután már nem igazán
lehetett kint lenni a játszótereken. Nagyon örülök, hogy
sikerült ezt a helyzetet ilyen
gyorsan megoldani – részletezte az édesanya.
Az esemény megkoronázása
pedig az volt, amikor a gyerekek birtokba vették a játszóteret és önfeledten szórakoztak
a homokozóban.
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Utak, járdák újulnak meg

Munkahelyteremtésben is az élen
Hatvanról kijelenthető, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő város. Az ország élén áll, főleg ha az új munkahelyek
megteremtéséről van szó. A településen kiugróan magas az új
munkahelyek száma. Ebben a ciklusban több mint 2000 új
munkahely jött létre. Mindez mögött pedig rengeteg munka áll.
A település vonzó a cégek számára, ezért sokan választják telephelyüknek. Tavaly például a Nordfilm is itt építette fel gyárát. A meglévő cégek szintén szeretik a várost, éppen ezért fejlesztenek és bővítenek itt. Mindemellett
kormányzati támogatással az autópálya külön lehajtót is kap az ipari parknál.

A gyermekek jelentik a jövőt
Hatvan azon kevés települések egyike az országban, ahol nő a gyerekszám. Mindez pedig úgy, hogy nem születik több gyerek, hanem sok
fiatal család költözik ide, akik gyermekeikkel itt képzelik el a jövőjüket. Éppen ezért az óvodák következő éveit meghatározó koncepciójába olyan fejlesztéseket vettek bele, amik által még magasabb szakmai
színvonalon működhetnek az intézmények. Ennek egyik kiemelt része,
hogy ezentúl évente plusz 200 millió forinttal támogatják az óvodákat.

Évtizedekig nem foglalkoztak a városban található belterületi utak állapotával. Most azonban ezt a lemaradást
elkezdték behozni és 2016 óta minden évben külön költségvetési sor szerepel csak erre. A lényeg, hogy végre mindenhol jó minőségű, járható és biztonságos út legyen. Ennek keretében az elmúlt évben is több utat vagy útszakaszt
adtak át, ezek egyike pedig az Arany János utca volt. Hatvanban az eltelt három évben több, mint 41 ezer négyzetméternyi felület kapott új réteget, mindez majdnem 350 millió forintból valósult meg. Mindemellett a bányatavakhoz
vezető utakat is rendbetették, de megújult a Balogh Ádám, a Bartók Béla, a Hétvezér vagy a Báthori is.

Kibővült az újhatvani posta
Nagyon sok újhatvani elégedetlen volt azzal a postával, ami abban a
városrészben üzemelt. Kicsi és zsúfolt volt, így a város megvásárolta a
szomszédos épületet és így kibővítette azt.

Méltó körülmények a temetőkben
A város mindkét temetőjében több felújítást is elvégeztek, ezek összértéke
megközelíti az 50 millió
forintot. Új utak, parkoló
és urnafal is segít abban,
hogy méltó körülmények
között lehessen tiszteletet
adni a halottaknak.

Jó ütemben halad a sportcsarnok
Hosszas előkészítő munka és rengeteg lobbi eredménye az, hogy elindult
a sportcsarnok építése. Több mint 18500 négyzetméteres területen zajlik
a munka, a csarnok alapterülete 2400 négyzetméter lesz. A férőhelyek
száma 1105 darab, ebből csaknem 100 darab mobil lelátón kap helyet.
Az épület háromszintes, raktárakkal, öltözőkkel, büfével, orvosi szobával
és irodákkal ellátott. A beruházás 3,6 milliárd forintból, kormányzati támogatással valósul meg és a hatvaniaknak egy forintjukba sem kerül. A
sportcsarnok – amely a városvezetés és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő
Sport Egyesület összefogásának eredménye – jövő év elején készül el.

Kibővül és teljesen megújul a Dali
Igényes szórakozás az egész családnak
A városi rendezvények színpadain egymást váltják az
ország legnépszerűbb és
legjobb előadói. Legyen szó
fiatalos popzenéről, mint a
Margaret Island vagy az elképesztően sikeres Kowalsky
meg a Vegáról: gyakorlatilag
nincs olyan minőségi zenekar, aki nem lépett volna fel az elmúlt években Hatvanban. Idén például
itt volt a Halott Pénz, Majka és Rúzsa Magdi is. Emellett tematikus programokat is kínál a település: fontos szerepet kap a kultúra, a kiállítások,
a könyvbemutatók, a gyermekfoglalkozások folyamatosan megtalálhatók. A tuning találkozó az ország egyik legsikeresebb ilyen jellegű programja, a hatvani sörfesztivál pedig tízezreket szórakoztat.

Fejlődő strand
A hatvani strand nagy lendületet kapott, mikor 2016-ban elkészült a gyermekmedence. Népszerűsége számokban mérhető, rengeteg család kapcsolódik
itt ki. Ugyanakkor az ötszögmedence és a vizesblokk felújítása is megtörtént, emellett pedig napvitorlák kihelyezésével tették még kényelmesebbé a
strandon töltött időt. A beruházások pedig nem állnak meg, a cél, hogy egy mindenki által kedvelt, modern strand legyen a városban.

Korszerű intézmények
Új út a két városrész között
A városnak szüksége van egy új útra, ami összeköti a két városrészt. A
tervek szerint folytatnák az északi elkerülő út építését. A bevásárlóközpontot összekötnék a Balassi Bálint úttal. Ezen az 1700 méteren meg
kell küzdeni vasúti sínnel, a Bér-patakkal és a Zagyvával, így ennek a
beruházásnak a költsége 10 milliárd forint.

Épül a lelátó a népkerti sporttelepen
Támogatás a civileknek
A település még 2016-ban csatlakozott a Helyi Akciócsoporthoz, ami egy
közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések csoportja. A Hatvani
Kultúráért Akciócsoportban a település, a helyi szervezetekkel és vállalkozókkal együtt pályázott kulturális fejlesztésekre, egy közösen megalkotott stratégia mentén. A sikernek köszönhetően Hatvan 400 millió forintot nyert.. Mindemellett pedig a Civil Alapon túl, a HACS segítségével
még több pénzhez juthatnak a helyi civil szervezetek.

Megújul a piac, fejlődik a belváros
A zöldülő város projekt egy 1,5 milliárdos beruházás, amit egy sikeres pályázat keretében valósítanak meg. Ennek része a könyvtár visszaköltözése, a
belvárosi piac felújítása és még több zöldterület kialakítása.

Ötven éve már, hogy az akkori kor igényeinek megfelelően elkészült a lelátó és kiszolgálta a labdarúgás rajongóit. Azonban az évtizedek alatt tönkrement, a szurkolók
számára kényelmetlen volt, a sportegyesület pedig egy
jobb lelátót érdemelt. Korszerű infrastruktúrát kap az
FC Hatvan. Az önkormányzat idén 70 millió forint támogatással járult hozzá a fejlesztéshez. A tervek szerint a
lelátó háromszintes lesz, és három ütemben valósul meg
ennek a kivitelezése. Emellett pedig párhuzamosan zajlik
a parkoló építése.

Teljes energetikai felújítás zajlott a DISZI épületén, melynek keretében
400 millió forintból korszerűvé vált az iskola. Új nyílászárók, új tető és
szigetelés segíti az intézményt, hogy még kevesebb energiából működhessen. A Bajcsy útról pedig új épületbe költözött a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat. A Radnóti téri épületben több irodát,
csoportszobát és vizesblokkot alakítottak ki. Klímát kapott minden gyermekorvosi rendelő, a Horváth Mihály úton pedig nyílászárót is cseréltek.

A HACS sikerességének köszönhetően végre teljesen megújul az
újhatvani művelődési ház. A Dali pár évvel ezelőtt kapott külső szigetelést és a nyílászárókat is kicserélték. Ugyanakkor belül továbbra is leromlott állapotban van, ezért most felújítják és ki is bővítik. Egy modern
közösségi teret alakítanak ki, ahová átköltözik az újhatvani fiókkönyvtár
is. A munkálatok hamarosan indulnak.

Visszaköltözik a könyvtár
Új formát kap az Ady Endre Könyvtár Kossuth téri épülete. A munkálatok
már elindultak: az emeleti részt lebontják, alul kibővítik és egy modern
könyvtárat alakítanak itt ki. Hosszú évek után így végre visszaköltözhet
a Radnóti térről a könyvtár és régi, méltó helyén várja majd a könyvbarátokat. A beruházás egy sikeres pályázatból valósul meg.
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Így látják az eltelt öt évet
a hatvani képviselők
Hamarosan véget ér a jelenlegi önkoramányzati ciklus. Ehhez kapcsolódóan kértük meg a
képviselő-testület tagjait, értékeljék az eltelt 5 évet.

Szinyei András (2. vk)

Büszkén mondhatom, hogy kiválóan teljesítenek iskoláink. Egy település szellemi alapját az
oktatási intézmények jelentik, hiszen a jövő generációjának kiválóságait képzik. Éppen ezért
nagy öröm számomra, hogy a hatvani iskolák
felelősségteljesen és eredményesen működnek,
a városvezetés pedig támogatásokkal és felújításokkal segíti a szakmai munkát. Mint a területért felelős bizottsági elnök személyes küldetésemnek tekintem, hogy a megyében a legjobb, de
országosan is egyedülálló feltételek között tanulhassanak, nevelkedjenek gyermekeink. Csak az
óvodáknak évente 200 millió forint plusz forrást
biztosítunk. A sport pedig soha nem látott fejlődés előtt áll Hatvanban. Az egyesületek rendre
hozzák a jobbnál jobb helyezéseket és a városban
egy régóta várt beruházás indult el. Épül az új
sportcsarnok! Ez hiszem, hogy újabb kapukat
nyit majd meg a hatvani sport előtt. Nem szabad
megállnunk! Hajrá Hatvan!

Mind Hatvanban, mind pedig a körzetemben arra törekedtem, hogy az itt élők
és az ide látogatók is egy gondozott, élhető helységnek ismerjék meg a várost.
Minden hatvani bizalommal fordulhatott
felém, szívesen meghallgattam őket, és
igyekeztem segíteni nekik. A 2-es számú
körzetemben az életminőség javítására fókuszáltam ebben a ciklusban is, így sok út
kapott szilárd aszfaltburkolatot, valamint
számos alkalommal kátyúztunk is. A járdahálózatra is ráfért a fejlesztés, így a képviselői keretemből hosszabb, egyenesebb
szakaszokat alakítottunk ki. A Szőlőhegy
miatt a vízelvezetés is a fontosabb feladatok közé tartozott, ezt sikeresen rendbe
tettük, és folyamatosan karban is tartjuk. A
játszótereket pedig minden évben fejlesztettük, ez mindig is prioritás volt, hiszen
az egyik legfontosabb közösségi tér. A célom mindig is az volt, hogy a hatvaniak és
az ide érkező turisták is igazán jól érezzék
magukat a szép, virágos Hatvanban.

Lestyán Balázs (3. vk)

Nádas Sándor (4. vk)

Hatvan egyre inkább egy nyüzsgő, élettel
teli település lett. A programkínálattal minden korosztályt sikerült elérnünk, ez pedig
abban is látszik, hogy egyre látogatottabbak ezek a rendezvények. A szabadidős
lehetőségek fontos feltételei annak, hogy a
hatvaniak jól érezzék magukat a városban
és vonzóvá tegyük Hatvant. Úgy érzem ebben sikerült előre lépnünk. Az elmúlt évek
legsikeresebb rendezvénye egyértelműen az
idei Expo volt, szinte mind a négy nap teljesen megtelt a Népkert. Rendezvényeink
már a fővárosi programok színvonalával
vetekednek, ezt szeretnénk is megtartani.
Mindig öröm látni a felszabadult, jókedvű
embereket, vagy éppen a családokat a hatvani rendezvényeken, ez az igazi visszaigazolása a munkánknak. Az pedig különösen
nagy eredmény, hogy egyesületeinket, a
civil szervezeteket is sikerült szorosabban
bevonni a helyi közéletbe. Az ő munkájuk
és tevékenységük színesíti igazán a hétköznapokat a városban.

A jogi bizottság elnökeként büszke vagyok
rá, hogy egyetlen jogszerűtlenség sem történt a képviselő-testületben és a rendeletek
megalkotásában. A törvényszerűség és az átláthatóság nélkülözhetetlen alapelvek. Ezek
mentén haladtunk, így transzparens módon
követhették figyelemmel a munkánkat a hatvaniak. Sikerként értékelem, hogy az én körzetemhez hasonlóan, a város minden pontján
rendeztük a csapadékvíz elvezetés kérdését,
megújult a közvilágítás. Ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy biztonságban érezzék
magukat a hatvaniak. Külön örvendetes számomra, hogy új játszótereket is létrehoztunk,
így gyermekeink modern körülmények között, biztonságban tölthetik az időt a szabadlevegőn. Úgy érzem az elmúlt években igazán családbarát településsé váltunk, ez pedig
a jövőnk záloga.

Tarsoly Imre (1. vk)

Horváth Richárd (6. vk)
polgármester
Úgy érzem végre igazi közösséggé váltunk.
Ebben pedig az elmúlt öt év hozott áttörést.
Hatvan egy szabadon gondolkodó településsé vált, ahol az itt élők meg merik fogalmazni
álmaikat és terveiket. Mi ezekre a hangokra
építettük a politikánkat. Folyamatos párbeszédre törekedtünk a cégekkel, egyesületekkel, egyházakkal és a hatvaniakkal. Így határoztuk meg közösen, hogy merre haladjon a
város. Ezért indítottuk el a város történetének
legjelentősebb út- és járdafelújítási programját, ezért küzdöttünk annyit a sportcsarnokért, ezért teremtettünk több ezer munkahelyet és fejlesztettük minden eddiginél
intenzívebben az ipari parkunkat. Sikeresek
lettünk együtt, mi hatvaniak. Olyan szoros
együttműködést valósítottunk meg a hatvaniakkal, - például a Hatvani Konzultációval,
amelyben részletesen kikértük minden itt élő
véleményét - amelyre még nem volt példa az eddigiekben Hatvanban. Hiszem, hogy csak ez
az egymás felé nyitott partnerség lehet az egyetlen módja, hogy a város megőrizze fejlődését,
közösségünk pedig összetartását és szabadságát.

Köves Gáborné (5. vk)
Köves Gáborné képviselőt ismét több alkalommal megkerestük, hogy értékelje a ciklust.
Nem is zárkózott el a nyilatkozattól, de lapzártánkig nem érkezett válasz.

Kondek Zsolt (7. vk)
Új támogatási formákat vezettünk be a városban.
Ez is része annak a hatvaniak felé nyitott politikának, amelyet az elmúlt években egy csapatban
folytattunk. Az a feladatunk, hogy támogassuk
a hatvaniakat életük fontos időszakaiban. Éppen
ezért felmértük, hogy hol van szükség a segítségre és léptünk. A rendszert még tökéletesítjük, de
már így is nagyon sokan vették igénybe a családosoknak, első lakáshoz jutóknak, iskolás gyerekeknek és a nyugdíjasoknak járó új támogatásokat.
A következőkben pedig azon fogunk dolgozni,
hogy még többen hozzáférjenek ezekhez a forrásokhoz. A város egyre erőteljesebb gazdasági
teljesítőképességének köszönhető, hogy bővíteni
tudtuk a juttatásokat. A körzetemben azt hiszem
egy nagyon sikeres ciklust zárunk. Nem csak a
fejlesztések miatt, hanem mert úgy érzem igazi
közösségé kovácsolódtunk. Összefogással alakítottunk ki és tisztítottunk meg közösségi tereket.
Közvetlen és értékes párbeszédet folytatunk az
ott élőkkel. Ezt szeretném folytatni!
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Papp István (8. vk)

Biró József (MSZP):

A város a saját lábára állt. 2019-ben Hatvan eddigi legstabilabb költségvetését
sikerült elfogadnunk. A város képes a saját erejéből fejlődni, alkotni és nem függ
más döntéshozóktól. A pénzügyekért felelős bizottsági elnökként kijelenthetem,
hogy a legjobb úton járunk, hiszen egy
erős település alapjait teremtettük meg.
Az átgondolt és sikeres gazdálkodásnak
köszönhetően zajlik egy nagyszabású útés járdfelújítási program Hatvanban. A
körzetek egyenlő arányban részesülnek a
fejlesztésekből. Sőt Újhatvanra kiemelten
figyelünk. Elég, ha arra gondolunk, hogy
megújul a kettes posta, fejlesztettük a városrész orvosi rendelőit és a strand is az
elmúlt évek legnagyobb felújításán esett
át. Az ipari parkunk bővül, újabb cégek
érdeklődnek a város iránt, erősödik a gazdaságunk, bővülnek a munkahelyek. Ez a
kiszámítható, eredményes és stabil jövő
lapja. A hatvaniakkal együtt, így kell folytatnunk!

Mint ellenzéki képviselő fontos, hogy legyen egy kritikus szemléletmódom. Hiszen a politika egy társasjáték, mindig
adunk és kapunk, ez a természetes állapot.
Ha valamivel nem értek egyet, hangot
adok neki, igyekszem más szemszögből is
megvizsgálni a döntéseket, ellenzéki politikusként ez a legfőbb feladatom. Képviselői munkám során igyekeztem azokra a
problémákra fókuszálni, ami a hatvaniaknak napi bosszúságot okoz. Nem tudom
sikernek elkönyvelni ezt az időszakot, hiszen sokkal több mindent szerettem volna megvalósítani, mint amire lehetőséget
kaptam. Ám nagyon örülök, hogy elfogadták az egyik indítványomat, amely a rendőrök kitüntetéséről szólt. Ezt kibővítették
az összes kéklámpásra, így decemberben
már meg is kaphatták az elismerést.

Rákócziné Lózs Csilla (Jobbik):
Mint képviselőtestületi tag igyekeztem
minél inkább hangot adni a véleményemnek. Nagyon fontosnak tartom, hogy
mint ellenzéki képviselő felszólaljak, ha
valamivel nem értek egyet, igyekeztem
az elmúlt időszakban eszerint cselekedni. Mindig a hatvaniak érdekeit néztem,
ha olyan témában született döntés, ami
maximálisan az itt élők érdekeit szolgálta, azt megszavaztam. Mivel nekem nincs
képviselői keretem, amiből fordíthatnék a
problémák megoldására, ezért a legtöbb,
amit tehettem, hogy ha hozzám fordult
valaki, akkor igyekeztem megoldást találni a gondjaira.

Palik Józsefné (EHE):
Az elmúlt években nagyon sokat tanultam, mint képviselő. Bár sok kudarc is ért,
végig megpróbáltam a Hatvanban élők
érdekeit nézni, akik mindig bizalommal
fordulhattak felém. Igyekeztem odafigyelni mindenki véleményére, és arra hogy a
hatvaniakat leginkább érintő problémákra
keressünk megoldásokat. Ebben a ciklusban is Hatvan fejlődésének elősegítése volt
a fő célom, mindezt egy ésszerű, takarékos
gazdálkodás mellett próbáltam a testületben elősegíteni. Egy ellenzéki képviselőnek sosincs egyszerű dolga, éppen ezért
összességében azt mondhatom, kisebb
eredményeket sikerült csak elérni. Ám
mindig igyekeztem a szavazók bizalmát
meghálálni, és mindenki felé tiszteletet
tanúsítva, szociálisan érzékenyen ellátni a
képviselői munkámat.
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Szinyei András egy
aradi hős leszármazottja
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Tizenöt éves
a szociális szolgálat
Évfordulót ünnepelt a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat. A programon az intézmény felidézte az
elmúlt évek sikereit, valamint az ellátottak műsort adtak elő.

A

Ezúttal Szinyei András alpolgármester volt a vendége a Hatvani Portréknak. Tompa Z. Mihállyal való beszélgetése során személyes történeteit osztotta meg a közönséggel.

S

zinyei András az a politikus, akit senkinek
sem kell bemutatni a
városban. Sőt, országos szinten ismert személy, aki a ’90es években megalapozta azt
a Hatvant, amit most, napjainkban láthatunk és tapasztalhatunk. Szinyei András
1990-98-ig két ciklusban is

Hatvan polgármestere volt.
1998 és 2002-között országgyűlési képviselőként tevékenykedett, illetve az ö nevéhez köthető a Hatvan EXPO
ötlete is és olyan nagyszabású projektek végrehajtásában
is részt vett, mint a Bosch
és a Leoni Hatvanba telepítése. A beszélgetésből az is

kiderült, feleségét, Veronikát
az egyetemen ismerte meg,
öt gyermekük született. Szó
volt arról is, hogy felmenői
közé tartozik Knezich Károly aradi vértanú, aki kiterjedt családfával rendelkezik:
150 élő leszármazottja van,
akikkel Szinyei Andrásék
tarják a kapcsolatot. - Minden évben egyszer szervezünk Knezich találkozót. Az
ilyen eseményeken mindenki
elhozza a családdal kapcso-

latos régi dokumentumait
és tárgyi emlékeit. Gyerekek
és felnőttek is részt szoktak
venni ezeken az összejöveteleken és mindig jól erezzük
magunkat – részletezte Szinyei András.
A Hatvani Portrék című
beszélgetős estet az alpolgármester unokái Zsófia és
Vilmos, valamint Czmorek
Piroska és Kondek Zsolt zenei előadása színesítette.
Rimán Alexandra

z intézményt az önkormányzat 2004ben indította útjára
azzal a céllal, hogy az értelmi sérült vagy fogyatékkal
élő emberek mindennapjait
szakemberek segítségével
színesebbé tegyék. Jelenleg
22 főt látnak el – mondta
Semperger Katalin, a Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat intézményvezetője.
A
programon
Horváth Richárd
polgármester úgy
fogalmazott: nagyon nagy tiszteltet
érdemel
mindenki, aki az
elmúlt 15 évben
kitartó, lelkiismeretes munkájával
segítette az intézmény életét és sikeres működését. A
városvezető kifejtette: hatalmas teljesítmény, hogy
a szociális szolgálat hosszú
évek óta biztonságos, szeretetteli, meleg otthont biztosít az ellátottaknak, s ebben
a városvezetés továbbra is
mindenben kész segíteni az

intézményt. – Tavaly saját
költségvetésünkből, önerőből költöztettük át a Bajcsy
útról az intézményt a jelenlegi helyszínre. Így végre az
itt élők méltó, szép körülmények között tölthetik a
mindennapjaikat – közölte
a polgármester.
Papp Ágnes, az ÉTA Országos Szövetség elnöke is
elismerő szavakkal illette a
szociális szolgálat tevékeny-

ségét. A szövetség minden
évben kitüntet egy – egy
olyan települést illetve városvezetést, akik véleményük szerint a legtöbbet
teszik a segítségre szoruló
emberekért. Idén ezt a díjat
Horváth Richárd és a képviselő testület kapta meg.
Lukács Mónika
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HIRDETÉS–RECEPT

Régi és új tagok
jelentkezését
várja a Hatvani

RECEPT

Fehérjés chia puding,
amit érdemes kipróbálni!

Nagycsaládosok
Csoportja!
Akár egy és két
gyermekkel is
lehet jönni.

Szalontai Ildikó receptje (Egészség Liget biobolt Hatvan)

Elérhetőség: Főzőné
Kovács Mariann
20/5462812
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

Íme egy gyors, nagyon finom, diétás, cukormentes, krémes finomság. Akár edzés után,
akár vacsora helyett, fehérje, rostok, teli tápanyaggal.
Először is chia pudingot készítettem el: 2 dl
kókusztej (vagy rizstej mandulatej, kesutej) +
1 banán, ezt összeturmixoltam botmixerrel, 2
ek. chia magot hozzákevertem. (ilyenkor még
nagyon híg.) Ezt állni hagyom 1-2 órát és a magok megduzzadnak, így lesz belőle chia puding.
Ez a szürkés-pöttyös réteg a kehelyben. Majd
2-3 dl cocomas kókuszkrémet jól behűtve habbá vertem (jó kemény hab lesz belőle, mint a
tejszínből) ehhez hozzákevertem 1 mérőkanál-

Újhatvani Ügyfélszolgálati Iroda
Hatvan, Bezerédi út 1.:
hétfő:
8.00 – 12.00
kedd:
12.00 – 16.00
szerda:
8.00 – 12.00
csütörtök: 12.00 – 16.00
péntek:
8.00 – 12.00

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

nyi Scitec Iso Whey Zero protein port (tiramisu,
vanilia,vagy cookie and cream ízesítést próbáltam eddig, mindegyik fajtával nagyon finom) és
ezt is visszateszem a hűtőbe, mert ahogy hűl és
áll, egy mousse állagú krémes habot kapok. És
utána már csak egy kis eper,vagy barack kell
szeletekre vágva. A kehelyben alulra tettem epret, rá a protein mousse-t, rá a chia pudingot,
eperrel és protein hab-kupaccal díszítettem.
Fenséges csemege, mely segíti a fogyást, táplálja a testedet és segíti az izmokat is.
A csokis változat friss barackkal készült és
csokis Iso Whey Zero-val díszítettem. Növényi
fehérjével is el lehet készíteni.

Református templom:
Szombat: 16 óra
családi istentisztelet
Vasárnap: 10 óra
Evangélikus templom:
Vasárnap: 9 óra

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

Médiatámogatónk:

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gloncz Sándor
Berki Debóra
Berta Bence
Kovács Nóra

Születési idő
2019-08
2019-08
2019-08
2019-08

Szülők neve (apa, anya)
Gloncz Lajos, Csaba Mónika Szilvia
Berki Tomas, Buzás Kinga
Berta Tamás Ádám, István Eszter
Kovács Gábor, Pernye Ildikó

Házasságkötés
2019-08 Agócs Viktor, Hatvan
2019-08 Lajkó János, Hatvan
2019-08 Horváth Zoltán, Heréd
2019-08 Dr. Csábi József, Kecskemét
2019-08 Martos Benedek Endre, Kistarcsa
2019-08 Kovács Zsolt Attila, Hatvan
2019-08 Tusor Péter, Hatvan
2019-08 Here Richárd, Hatvan

Langó Bernadett, Hatvan
Galambos Beáta, Hatvan
Tóth Georgina Leila, Heréd
Dr. Csintalan Zsófia, Hatvan
Nagy Sára, Hatvan
Dobák Zsanett, Hatvan
Trenyik Petra, Ipolyvece
Hévíz Erika, Hatvan

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
IX. évfolyam 9. szám – 2019. szeptember
Kiadja: Hatvan Város Önkormányzatának megbízásából a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
Felelős kiadó és szerkesztőség: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Madách Imre utca 12. e-mail: info@mediahatvan.hu
A Média-Hatvan Kft. főszerkesztője: Bagyinszki Gyula
Munkatársak: Albert Péter, Lukács Mónika, Rimán Alexandra, Szűcs Péter
Hirdetésfelvétel: 06 30 724 0563.
Nyomdai munkálatok: Országos Médiakezelő Kft.
Terjeszti: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
Megjelenik havonta 10.000 példányban, ingyenesen terjesztve Hatvan városban.
Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
ISSN szám: 1588-5038
Együttműködő partnereink:
www.hatvanihirlap.hu, Hatvan TV, Tourinform Iroda Hatvan
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