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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Horváth Richárd
folytatja a munkát

Továbbra is mindig, mindenben kikérjük a hatvaniak véleményét, együtt
haladunk tovább, hiszen Hatvan a
hatvaniaké, ez most bizonyítást nyert

– hangsúlyozta Horváth Richárd, akit
a választók 61,6 százaléka szavazott
meg ismét polgármesternek. Kiemelte: nagyon hálás a hatvaniaknak,

köszöni ezt az óriási bizalmat, amivel
a hatvaniak támogatták őt és a csapatát. Tovább folytatják a megkezdett
munkát.

Elkészült az FC Hatvan új parkolója
A 2018/2019-es év sportfejlesztési programjának
keretein belül 81 parkolóhelyet alakítottak ki a népkerti
sporttelepen, illetve megújult a műfüves pálya is.
Emellett Teqball asztalokkal
is bővült a létesítmény, ez
a két beruházás összességében 44 millió forintba
került, mindehhez 15 millió
forinttal járult hozzá az
önkormányzat. – Hatvanban népszerű a sport, több
százan futballoznak az FC
Hatvannál, ezért volt szükség a parkolóra. A város-

ban lévő sportegyesületek
egyre nagyobb sikereket
érnek el. Nem egyszerű a
fiatalokat sportolásra bírni
és kimozdítani őket a friss

levegőre, viszont a hatvani
sportegyesületek ezt megteszik – részletezte Horváth Richárd polgármester.
Kialakítottak egy 363 m2

nagyságú rekortán pályát
is, amin négy Teqball asztal
kapott helyet. – A Teqball
hasznos a sportolók számára, ugyanis a multifunkciós

sportasztal kiválóan alkalmas a koncentrációs
készség és az állóképesség
fejlesztésére – mondta
Ofella Zoltán, az FC Hatvan
elnöke. Az FC Hatvannál a
fejlődés továbbra sem áll
meg a munkálatok folyamatosan zajlanak, a régi
lelátót már elbontották és
hamarosan elkezdődik a
háromszintes lelátó építése. A népkerti sporttelep
beruházásai részben TAO
forrásból, részben pedig az
önkormányzat támogatásából valósulnak meg.
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Hatvani testület:
7 városvédő, 3 Fidesz, 1 EHE
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A béke és a fejlődés útján halad tovább a város

Horváth Richárd: tisztelettel
köszönöm a hatvaniaknak
A hatvani polgármester választást jelentős különbséggel nyerte meg újra Horváth
Richárd. A városvezető ezzel második ciklusát kezdi
meg polgármesterként, a
harmadikat pedig képviselőként. Horváth Richárd a
Hatvani Hírlapnak úgy fogalmazott: a béke és a fejlődés útja továbbra is Hatvan
jövője.

H

Október 13-án tartották az önkormányzati választásokat, ahol a hatvaniak úgy döntöttek, hogy Horváth Richárd folytassa a polgármesteri
munkáját. A testület többségét a Hatvani Városvédő Egyesület tagjai
alkotják. A város 8 körzetéből 6-ban kapták meg a szavazatok többségét, kettőben pedig a Fidesz-KDNP jelöltjét választották meg. A kompenzációs listáról egy városvédő, egy fideszes és egy EHE képviselő
jutott be.
Eredmények:
PALIK JÓZSEFNÉ
GÁL ERZSÉBET
HORVÁTH RICHÁRD

Együtt Hatvanért Egyesület
FIDESZ-KDNP
Független jelölt

11,96%
26,43%
61,61%

A testület összetétele:
Tarsoly Imre (Hatvani Városvédő Egyesület),
Szinyei András (Hatvani Városvédő Egyesület),
Lestyán Balázs (Hatvani Városvédő Egyesület),
Szabó Ottó (Fidesz-KDNP),
Köves Gábor Nándorné (Fidesz-KDNP),
Horváth Richárd (Hatvani Városvédő Egyesület),
Kondek Zsolt (Hatvani Városvédő Egyesület)
Papp István (Hatvani Városvédő Egyesület)
A kompenzációs listáról bejutott:
Gál Erzsébet (Fidesz-KDNP),
Palik Józsefné (EHE),
Smidné Vereb Julianna (Hatvani Városvédő Egyesület).

Csaknem 14 millió forint támogatás
a bölcsőde felújítására
Az önkormányzat csaknem 14 millió forintot költött a
Hajós Alfréd utcai bölcsőde épületének felújítására. Több
csoportszoba kapott új padlóburkolatot, letérkövezték az
udvar egyes szakaszait valamint megújult a terasz és a terasztető mennyezete is. Emellett csaknem kétszázezer forintból egy mezítlábas sétányt is kialakítottak az udvaron.

A

z
önkormányzat
csaknem 14 millió
forintot költött nemrégiben arra, hogy a Hajós
Alfréd utcai Bölcsődét felújítsa, az épületben meglévő
károkat kijavítsa, renoválja.
Így többek között új padlóburkolatot kapott a hátsó terasz, valamint az épület körüli
térkőburkolatot is kicserélték.

Ezen kívül a terasztető men�nyezetét is újra kellett vakolni
és három bejárati rámpát is
újraburkoltak és megerősítettek. – Nagyon fontos, hogy
a bölcsődében a gyerekek a
legnagyobb
biztonságban
töltsék
mindennapjaikat.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy minden feltétel
adott legyen ahhoz, hogy az

itt töltött idő élményekben
gazdag, tartalmas legyen számukra. Ezért egy mezítlábas
ösvényt is megvalósítottunk
az intézmény udvarán, ami
nagyon sok pozitív élettani hatással bír a gyerekekre.
Többek között fejleszti az
egyensúlyérzéket és a testtudatot is – részletezte Les-

tyán Balázs alpolgármester.
Pappné Rádai Borbála intézményvezető hangsúlyozta:
a bölcsőde épületén belül is
több helyen volt már nagy
szükség bizonyos felújításokra. - Nagyon örülünk ezeknek
a fejlesztéseknek. Többek között öt csoportszoba, három
gyermeköltöző, iroda és dolgozói öltözőben javították ki
a padlóburkolatot. Az udvaron is rendezett lett a tér, és a
mezítlábas ösvény is jó móka
lesz a jövőben a gyerekeknek
– közölte a bölcsődevezető.
Hozzátette: a felújításoknak
köszönhetően a gyerekek

ogyan értékeli a választást?
Először is nagyon
büszke vagyok a hatvaniakra,
hiszen az országos átlagnál
többen mentünk el szavazni.
Ez egy sorsdöntő választás
volt ennek megfelelően sokan
éreztek felelősséget Hatvan és
közösségünk jövője iránt. A
voksolás pedig rendben lezajlott. Gratulálok minden megválasztott képviselőnek, indulónak és jelölő szervezetnek.
A kampányban ugyan voltak
nehéz pillanatok, hiszen voltak olyan felületek ahonnan
ömlöttek a gyalázkodások.
Azonban a városhoz méltatlan hangnemmel szemben
sikeresen fel tudtunk lépni,
tisztességesen végigcsináltuk
a választást, és ez a fontos. A
csapatom, a városvédők kapták a legtöbb szavazatot és én
is egy nagyon erős felhatalmazást kaptam a folytatásra.
Tisztelettel köszönöm a hatvaniaknak a támogatásukat,
meg fogjuk szolgálni a bizalmat, ahogyan eddig is tettük.
Mi a legfontosabb ebben a
ciklusban?

Szem előtt kell tartanunk
azt, hogy a hatvaniak kijelölték számunkra az irányt.
Világos programmal és értékrenddel vágtunk neki a kampánynak, és a szavazatokból
látszik, hogy a választók mit
tartottak a legfontosabbnak.
A béke és a fejlődés útja az,
amely mellett letették a vok-

sukat a hatvaniak és ebből
nem engedhetek. Azt várom
el minden képviselőtársamtól
is, hogy ez alapján dolgozzon,
hiszen a mi feladatunk, hogy
a hatvaniak döntése és érdeke szerint végezzük a munkánkat. A hatvani közösség
megerősödött és emellett a
város is kiállt, igazi érték lett

az összefogás és az, hogy érzékenyek vagyunk egymás
elképzeléseire. Hiszem, hogy
így kell működnie egy szabad,
demokratikus településnek. A
Hatvani Konzultáció meghatározta azokat a területeket,
amelyeknek kiemelt szerepet
kell kapnia, ezek az alapok. A
párbeszédet ugyanakkor foly-

Megalakult az új testület
Ünnepélyesen letette az
esküt Horváth Richárd
polgármester és a megválasztott képviselők, így hivatalosan is megalakult az
város új testülete.

A

ezentúl még korszerűbb és
biztonságosabb körülmények
között tölthetik mindennapjaikat, és mára minden adott

ahhoz, hogy a picik az udvaron és a csoportszobákban
egyaránt jól érezzék magukat.
Lukács Mónika

tatjuk. Továbbra is követjük a
semmit a hatvaniakról, hatvaniak nélkül elvet. Bevonjuk
a helyieket minden fontos
folyamatba, nem szakítunk
a nyitott és transzparens politizálással. Eddigi kivételes
eredményeinket is együtt, egy
közösségként értük el, eszerint megyünk tovább.

Melyek az elsődleges rövidtávú feladatok?
A választás utáni szokásos
törvényi kötelezettségeinknek eleget kell tennünk. A
testület rendben megalakult.
Megtartottuk első ülésünket, a döntéseket korrekt
hangvételben, szakmai érvek
kíséretében hoztuk meg. Ez
alapján bizakodó vagyok.
A bizottságok is elkezdik a
munkát, úgy gondolom továbbra is gördülékenyen működnek majd a szakterületekhez kapcsolódó testületek.
Egy átgondolt, határozott
és szakértő városvezetésre
törekszünk, minden lehetőséget megragadunk, amely
előnyös városunknak. Ehhez
megvan a szakmai hátterünk
is. Az önkormányzatot kiváló szakemberek alkotják,
ez pedig segít abban, hogy
a jövőben is lendületesen
haladjunk előre. Az eddigi
eredményeink elérésében is
sokat köszönhetünk az önkormányzati dolgozóknak
és a városi cégek munkatársainak is. A fejlesztések
megvalósításában is számítunk rájuk. Mi továbbra is
csapatban gondolkodunk és
hiszem, hogy a kölcsönös
tisztelet és együttműködés
további sikerekhez vezet.
Több nagyívű beruházás is
zajlik Hatvanban. Sportcsarnok, könyvtár, DALI, zöld
város projekt. A városunk
fejlődik, közösségünk összetartó! Kiállunk a hatvaniak,
értékeink és Hatvan békéje
mellett, mert ez a mi jövőnk!
Hatvan a hatvaniaké!

Szent
Adalbert
templomban gyűltek
össze a képviselők.
Kocsik Mónika evangélikus
lelkész, Tatai István református lelkipásztor, valamint
Farkas László és Koza József
plébános kérte az Úr áldását a
polgármesterre és a testületre, hogy sikeresen vezessék a
várost. Közösen imádkoztak
azért, hogy Hatvan a jövőben
is jó irányba haladjon és a
testület eredményesen vezesse a települést. Ezt követően

a Grassalkovich-kastély dísztermében kezdetét vette az
alakuló ülés, ahol Hóka Jó-

zsef, a Hatvani Helyi Választási Bizottság elnöke részletezte az október 13-i választás

eredményeit. A polgármester
és a képviselők megkapták a
megbízólevelüket, majd tit-

kos szavazáson megválasztották az alpolgármestereket.
Eszerint Szinyei András és
Lestyán Balázs látja el ezt a
feladatot. Horváth Richárd
beszédében minden hatvaninak megköszönte, hogy
részt vett az önkormányzati
választáson, kitért rá, azon
dolgoznak, hogy a hatvaniak érdekeit képviseljék. – Ez
egy sorsdöntő választás volt
a város életében. A hatvani-

ak megmutatták azt az utat,
amelyen ennek a testületnek
járnia kell. Ez az út a békesség és a fejlődés útja. Mi
eddig is ezt képviseltük és ezután is ezt tesszük. Továbbra
is megkérdezzük a hatvaniak
véleményét, bevonjuk őket a
döntésbe, hogy minden hatvani érezze, ez a város értük
van – fogalmazott Horváth
Richárd polgármester.
SzP
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Az ’56-os hősök a magyar
szabadság apostolai voltak
A kommunista elnyomás
sötét világába vakító fényként robbant bele 1956. október 13-a színtiszta polgári forradalma.

Megújult az újhatvani orvosi
rendelő. A Bajcsy-Zsilinszky
úti épületben kifestettek, a
vizesblokkokat rendbe tették, korszerűsítették a fűtési
rendszert, emellett az ereszcsatornát is felújították.

T

öbb felújítást is megvalósítottak a BajcsyZsilinszky úti orvosi
rendelőben. A váróban lefestették a falakat, emellett a fűtési rendszert is korszerűsítették, hogy a hidegebb napokon
se fázzanak az ide látogatók.
Ennek érdekében a bejárati
nyílászárót is kicserélték. A
felújítás részeként a vizesblokkokat is rendbe tették, így
megújultak a személyzeti és a

I

dén is az Újhatvani Római Katolikus Általános
Iskola udvarán gyűlt
össze a tömeg, hogy együtt
emlékezzenek meg az 1956.
október 23-án történtekre.
Horváth Richárd úgy fogalmazott: ez a forradalom
a magyar szabadságvágy és
nemzeti függetlenség kinyilvánításának egyik legnagyszerűbb evangéliuma,
melynek apostolai azok a
pesti srácok, akik életüket
áldozták ezért. Bátran nevezhetjük őket a magyar
szabadság és függetlenség
apostolainak, mint ahogyan
mindazokat az elődeiket
és utódaikat egyaránt, akik
képesek voltak ezért az érzésért nyilvánosan kiállni,
a hatalommal szembeszegülni, ezt az érzést hirdetni,
terjeszteni, s ha kellett hát
életüket áldozni érte. Hittek benne, hogy a legtisztább érzések győznek majd
a hazugság felett, s a szabadságért vívott harcuk és
áldozatuk megváltja a hamis
ideológiát hirdetőktől a jövő
nemzedékét.
A kommunista diktatúra pártállami vezetése azt
gondolta, hogy a terror és
diktatúra eszköze örök privilégium számukra a hatalom
megtartására. De ma már
tudjuk, hogy nincsenek örök
privilégiumok, nem léteznek
már kiváltságok. Történelmi
korok változtak, rendszerek
dőltek meg ebben. Csak a

Több fejlesztés
valósult meg
az újhatvani
orvosi
rendelőben

közösség – legyen az éppen
nemzeti, vagy települési,
lelki vagy baráti közösség –
építő ereje és szabadságvágya változatlan, s a hatalom
gyakorlás célja nem is lehet
más, mint ennek szolgálata.

Az októberi 23-i forradalom
evangéliuma
örökérvényű
mondatot vésett újra a magyar szívekbe, mely szavakkal
halni mentek a bitófára pesti
srácok és 48-as tábornokok,
de mi még ma is énekeljük

ezt: Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! – zárta gondolatait a polgármester.
A programon a széchenyis
diákok adtak ünnepi műsort,
amelyben felidézték az ’56os eseményeket és kihang-

súlyozták mennyire fontos
életünkben a szabadság. Ezt
követően az önkormányzat,
a pártok és civil szervezetek
megkoszorúzták a Mártírok
téri emlékművet.
SzP

vendégmosdók is. – Az as�szisztenciának, a betegeknek
és nekünk, orvosoknak is nagyon fontos, számottevő változtatások történtek. Évek óta
komoly problémáink voltak a
fűtési rendszerrel, így különösen örülünk, hogy ez most
megoldódott – fejtette ki dr.
Déry Károly háziorvos. Horváth Richárd polgármester kiemelte, hogy az önkormányzat nagy gondot fordít arra,
hogy a hatvaniak megfelelő
környezetben gyógyulhassanak, éppen ezért a Kossuth
téri orvosi rendelő után, most
az újhatvaniban is több felújítást valósítottak meg. Ennek
egyik elemeként az ereszcsatornát is kijavították. A beruházás mintegy 11 és félmillió
forintból valósult meg.
Csordás Judit

Az önkormányzat segíti a továbbtanuló diákokat
Az önkormányzat idén is
támogatta a felsőoktatásban
résztvevő hallgatókat. Hét
diák kapta meg az ösztöndíjat, ami havonta 25 ezer forintot jelent a számukra.

A

z önkormányzat idén
is segíti a felsőoktatásban résztvevő hatvani származású diákokat. A
2019/2020-as tanévtől újabb
7 diák jogosult az ösztöndíjra.
Az első diplomájukat szerző
fiatalokat a hatvani önkormányzat havonta 25 ezer fo-

rinttal támogatja a képzésük
ideje alatt. Horváth Richárd
polgármester elmondta, bízik
benne, hogy ezzel a hozzájárulással a diákok könnyebben
elérik a kitűzött céljaikat. – A
továbbtanulás komoly anyagi
kihívást jelent manapság. A
felsőoktatási ösztöndíjat azért
alapítottuk, hogy a határozott
ambíciókkal rendelkező, jól
teljesítő hatvani tanulókat és
családjaikat segítsük az oktatás finanszírozásában. Az
ösztöndíjak elbírálásánál az
önkormányzat igyekszik olyan

képzéseket támogatni, amik
hiányszakmák – részletezte
Horváth Richárd polgármester. A felsőoktatásban részt
vevő hallgatók a hétköznapjaikat különböző egyetemi
városokban töltik. Azonban
mindegyikük úgy véli, hogy
szívesen visszatérnek Hatvanba. Pálinkás Barbara Fanni
elmondta, hogy Egerben tanul,
így az ösztöndíját a kollégiumi
férőhelye biztosítására fordítja.
– Média szakos tanárnak tanulok és szeretnék ezen a pályán
elhelyezkedni. A jövőmet hat-

vanban képzelem el, ugyanis
nagyon kötődöm ehhez a városhoz, hiszen itt nőttem fel.
Az itt töltött iskolás éveimre is
örömmel gondolok és nagyon
jó tanáraim voltak – részletezte
Pálinkás Barbara Fanni.
A támogatás van, akinek a
bejárást, és van, akinek az albérletet, vagy éppen a kollégium finanszírozását könnyíti
meg. A bíráló bizottság tagjai
a tanulmányi átlagot is figyelembe vették, ez alapján hozták
a döntést.
Rimán Alexandra
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Ötven évvel ezelőtt nyitott
meg a Hatvany Lajos Múzeum
50 év 50 műtárgy címmel
nyílt kiállítás a Hatvany
Lajos Múzeumban. Az eseményen négy témában láthatnak műtárgyakat az érdeklődők.

Fenyő Miklós, Follow the Flow
és Edda a sörfesztiválon
Három napig a sör, a sült
kolbász és a zene köré összpontosultak az események
Hatvanban. Október közepén tartották meg a sörfesztivált, amire idén is több ezren voltak kíváncsiak.

M

inden
eddiginél
nagyobb sörsátrat
építettek fel a szervezők a Népkertben az idei
sörfesztiválra. A háromnapos
rendezvénynél a Jam Garden
területét is megnyitották, itt is
volt kivetítő, minden színpadi eseményt nyomon lehetett
követni. Vidámparki játékokból sem volt hiány, emellett
rengeteg árus, büfés és persze
sörös költözött ki ide. Bent is
számtalan ételt és persze sört
lehetett kapni, így például a
Hatvany Serfőzde is kitelepült.
A kilencedik fesztivált most is
a Hatvani Fiúk koncertje indította el, akik mulatós zenével
szórakoztatták a közönséget.
A programot hivatalosan Horváth Richárd polgármester
nyitotta meg. – Azt kívánom
mindenkinek, hogy szórakozzon önfeledten és felszabadultan az idei sörfesztiválon,
élvezzék a koncerteket és a
finom söröket, ételeket. Ez a
buli ismét a hatvaniaknak szól,
legyen ez egy közös ünneplés –
mondta a városvezető.

Ezután pedig kezdetét vette a másfél órás nagyszabású
Fenyő Miklós koncert. A rock
and roll magyarországi nagykövete több évtizede töretlenül
sikeres a hazai zenei életben,
dalain több generáció nőtt fel.
A jampec legenda a Hatvani
Sörfesztiválra is elhozta a legnépszerűbb dalait, így elhangzottak a Csókkirály, a Csavard
fel a szőnyeget és a Napfény a
jégen című dalok is.
Szilágyi Gizella és Bagdi
Mihályné Solymárról érkeztek a pilisszentiváni nyugdíjas
klubbal, ők már tavaly is jót
szórakoztak ezen a fesztiválon.
– Szeretjük a meggysört, de jól
fogynak a pálinkák is. Fenyő
Miklóst várjuk a legjobban,
érte jöttünk most ide, minden
számát jól ismerjük – mondták
a hölgyek. Petró Bea és baráti
társasága Budapestről érkezett
Hatvanba. – Minden dalát kí-

vülről ismerjük, számíthatnak
ránk, hogy hangosan fogunk
énekelni. Mivel van, aki autót vezet közülünk, ezért nem
kóstolgatjuk végig a söröket,

de úgy halljuk, a meggysör nagyon finom – mondta a lelkes
Fenyő – rajongó. – Mi is rendszeresen kilátogatunk a családdal a sörfesztiválra, mindig jó
a hangulat. Nagyon finom a
csirkemell saslik és a meggysör is, a koncerteket is várjuk
– mondta Rózsahegyi Kata és
Horváth Barbara.
Szombatot a Follow the
Flow indította. A fiatal tehetségek az elmúlt években letarolták a magyar könnyűzenét,

ugyanis sorra készítik a slágereket. A fiúk legújabb klipje,
a Csak nélküled élem túl számához készült, ami egy gondolatébresztő és cselekvésre
biztató dal, ugyanis a környezetvédelemről szól. – Meglepő
számomra, hogy nem realizálják az emberek, hogy vis�szafordíthatatlan károkat okozunk a természetnek. Nagyon
sok időt töltök a friss levegőn,
engem igazán az kapcsol ki,
ha a nyüzsgéstől távol lehetek.
Gyakran látom, hogy a civilizációtól mentes övezetekben
is szemetelnek az emberek és
ez nagyon elszomorító a számomra. Bízom benne, hogy
még meg tudjuk állítani ezt a
folyamatot és a jövőben mindenki odafigyel erre a fontos
témára – mondta Szakács Gergő, a Follow the Flow tagja.
György Barbara elmondta,
hogy nagyon kedveli a Follow

the Flow zenéit, így örül, hogy
a városban koncerteztek a srácok. – A barátommal érkeztem
a Sörfesztiválra és nagyon jól
érezzük magunkat. Tetszenek
a koncertek is, illetve jó a hangulat – mondta György Barbara. Az est folyamán az emberek
egyre csak gyülekeztek a Népkertben, majd az Edda tagjai
lépek a színpadra. A zenekar
az ország egyik legismertebb
rockbandája. Az együttes
1973-ban alakult Miskolcon,
majd gyorsan nagy ismeretségre tettek szert. Pataky Attila,
az Edda frontembere szerint
Hatvan mindig a rock városának számított. – Emlékszem,
amikor a régen játszottunk
itt, hatalmasakat buliztunk a
közönséggel. Koncert közben
boldogságot szeretnénk adni
az embereknek és ezt az értést
visszük magunkkal mi előadók
is. Nálunk ezek a bulik, nem
egyszerű fellépések, ezek szertartások. Nagy áldás a teremtőtől, hogy Pataky Attila lehetek és részese vagyok ennek
az egésznek – részletezte az
Edda frontembere. A sörfesztivál harmadik napja a helyi
zenekaroké volt. A rock bulit
délután a Rockjam zenekar
kezdte, majd következett a The
Catzz, a Chromofuck, az Anonymus 60 és a Treff zenekar.
Lukács M.–Rimán A.

A

Hatvany Lajos Múzeumot 1969. január 1-jén hozta létre
Hatvan város előjárósága. Az
alapító okirat négy gyűjtő és
kutatási területet fed le: régészet, néprajz, képzőművészet
és helytörténet. Bár a múzeum alapgyűjteményét nem
képezték képzőművészeti alkotások, de az alapítók szándéka már akkor, egy olyan
múzeum megteremtése volt,
amely képzőművészeti gyűj-
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teményével is híressé teheti
Hatvant. – A Hatvany Lajos
Múzeumnak mindig meghatározó szerepe volt a város
életében. Az múzeumi épület
létrejöttével értékes műtárgyak kerültek kiállításra, így
az intézmény nemzetközi
szinten is nagy népszerűségnek örvend – részletezte Szinyei András alpolgármester.
Márkus Mariann kifejtette,
hogy az alapító okirat alapján
állították össze a jubileumi
kiállítást, így négy fő témából áll a tárlat. – A kiállítás
címe már előre sejtette, hogy
a kerek évfordulóhoz igazítottuk a tárgyi anyagot. Az
50 műtárgy a múzeum négy
gyűjteményéből került ki, és

olyan ritkaságok jelentek meg
köztük, amelyek vagy Hatvan

helytörténete szempontjából
bírnak különleges fontos-

sággal vagy éppen országos
jelentőségük van – mondta

Márkus Mariann, a Hatvany
Lajos Múzeum igazgatója.
A tárlaton egy kisfilmet is
megtekinthettek a látogatók,
ami az elmúlt ötven év kiállítás megnyitóit és emlékeit
idézi fel. Lehetőség nyílt az
intézmény régi kiadványait,
néprajzi és képzőművészeti
gyűjteményeit is megtekinteni. Kontor Tamást és Horváth
Misit régi barátság köti össze,
mindketten több mint húsz
éve erősítik a hazai kön�nyűzenei élvonalat. Barátaik
támogatásával, az együtt zenélés örömével a hátuk mögött hozták létre a Kontor
Horvath Acoustic produkciót. Az évfordulón ők is felléptek. – A Kontor Horvath
Acoustic felállásunkkal, olyan
zenéket adunk elő, amiket nagyon szeretünk, és úgy gondoljuk, hogy a közönségnek
is tetszene. Leginkább olyan
dalokat hallhatnak tőlünk az
emberek, amik vidámak és tökéletesen illenének egy tábortűz mellé – mondta Kontor
Tamás.
Rimán Alexandra

Séta
a
mellrák
Esélyegyenlőségi napot
elleni küzdelemért

tartottak a városban
Ötödik alkalommal rendezték meg az esélyegyenlőségi
napot Hatvanban. Az eseményen több előadást és zenés
műsort is meghallgathattak az érdeklődők.

M

ár ötödik alkalommal
rendezték meg az
esélyegyenlőségi napot Hatvanban a Nagy Endre Rendezvényteremben. A program célja, hogy közelebb
hozza egymáshoz a fogyatékkal élőket és az egészséges
embereket. Az esemény a

Baltazár Színház kabaréjával
kezdődött. A társulat működésével olyan kultúrát kíván
megteremteni
Magyarországon, amely társadalmi integráció lehetőségét nyújtja
sérült emberek számára. Célja, hogy tevékenysége nyomán pozitív irányba változzon az emberek véleménye.

Semperger Katalin kifejtette,
hogy az előző évekhez hasonlóan idén is különböző
tematikára épülnek fel az
előadások. – A mai rendezvényen több kulturális témájú
előadást tekinthetnek meg az
érdeklődők. Fellépnek a Baltazár Színház tagjai is, illetve
bemutatót tart a Roll Dance
Kerekesszékes Táncegyüttes
is. Az előadásokkal szeretnénk felhívni a figyelmet az
esélyegyenlőségre – mondta
Semperger Katalin, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője. A
programon a Nemadomfel
együttes, a Lesznai Anna
Módszertani Intézmény, a
Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat, valamint a Hegymenet Klub
tagjai egy műsorral kedveskedtek a nézőknek, amelyben
megmutatták tehetségüket.
Rimán Alexandra

Minden év októbere a mellrák elleni kampány hónapja. Ez alkalomból ismét a
Grassalkovich Művelődési
Házban gyűltek össze azok,
akik valamilyen szinten
érintettek vagy érdeklődnek
a téma iránt. A mozgalom
szimbóluma már évek óta
egy rózsaszín szalag, idén is
ezt tűzték ki a résztvevőkre.

A

z eseményen Horváth Richárd polgármester beszédében
azt hangsúlyozta: a rák nem
halálos ítélet, nagyon fontos megtartani a hitet és a
reményt a betegségben való
küzdelemben is, illetve a
családi kapcsolatok erősítése
sokat segíthet. Hangsúlyozta
azt is: egészséges életmóddal,
rendszeres mozgással sokat
tehetünk a rák megelőzéséért. A programon szakmai
előadásokat is tartottak, ahol
többek között Dr. Kulka Janina, a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet

egyetemi tanára az örökletes
emlőrákról beszélt. A szakember a megelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet. –
Nagyon fontos a tudatosság.
A betegségtől nem félni kell,
hanem tudatosan megtenni az egészség megőrzéséért
mindent. Az, akinek családjában előfordult már ilyen
betegség fontos, hogy rend-

szeresen járjon szűrővizsgálatokra és fokozottan figyeljen
oda az egészségére – mondta
Kulka Janina. Az előadások
végén a művelődési háztól
indult el a figyelemfelhívó
menet, ahol rózsaszín transzparenssel és lufikkal indultak
el, hogy rövid sétát tegyenek
a belvárosban.
Lukács Mónika
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Az evangélium
hirdetése
a legfőbb
feladatom

Már fiatalkorától tudta, hogy Istent fogja szolgálni Tatai István, a Hatvani Református Egyházközösség lelkipásztora. A
lelkész munkáját nemrég Hatvan Város Pro Urbe díjával ismerték el, amiért harmincöt éve szolgálja a helyi közösséget.

T

atai István lelkész
1957-ben
született
Fejér megyében, Sárbogárdon. Nyolc testvére van,
őmaga harmadikként született a családba, öt fiú és három
lány mellé. Szülei fiatalfelnőttekként kezdték el követni
az Isten útját, ezt a nevelést
pedig gyermekeiknek is továbbadták. Tatai István már
14 éves korában hallotta Isten
lelkipásztorságra hívó hangját – Éreztem, hogy hív Isten.
Eleinte ellenálltam, nem tartottam magam alkalmasnak.
Később viszont úgy imádkoztam, hogy rendben, engedek a
hívásnak, de Isten adjon elég
erőt a szolgálathoz – mondta,
majd hozzátette, édesanyja elárulta neki, hogy volt oka annak, hogy Isten őt szólította
meg. – Három éves koromban
tüdőbetegséget kaptam, magas lázam volt, alig volt esélyem a túlélésre. Ekkor édesanyám felajánlott az Istennek,

rábízott. Ezt követően csoda
történt, meggyógyultam – fejtette ki.
Nem volt többé kétely benne, a Budapesti Református
Theologiai Akadémián tanult, annak elvégzését követően egy évig az NSZK-ban
folytatott ösztöndíjas tanulmányokat. Ezt követően a
budahegyvidéki gyülekezetben szolgált. Utána hallott arról, hogy Hatvanban lelkészt
keresnek. – Először nem szerettem volna Hatvanba jönni,
mert hallottam róla, hogy sok
szórvány van itt, emiatt pedig sokat, sok helyen kellett
volna beszélnem mindenféle
segítség nélkül. Ekkoriban
azonban hangszálgyulladással
küzdöttem, így túl nagy kihívásnak éreztem a feladatot.
Ám ezután az Úr ismét meghívott a lelkészi szolgálatra,
szólt hozzám, már biztos voltam benne, hogy segítségével betölthetem elhívásomat.

Ezért megpályáztam a helyet, így 1984-től a Hatvani
Református Egyházközösség
lelkipásztora vagyok, és kuratóriumi elnöke az egyházon
belül működő Parakletos Alapítványnak is – fejtette ki. A
lelkész pedig Istentől visszajelzést nyert arról, hogy helyes
döntést hozott, hiszen egy
hónappal a városba érkezését
követően egészségügyi problémája is megoldódott. Tatai
István úgy fogalmazott, Isten
kegyelméből teljesen rendbe
jött.
A református gyülekezet
szolgálatában három cél vezeti őt, az első, hogy az egyházközösségük befogadó legyen,
hogy a tagok egy nagy család
részeként, tudják, hogy mindig számíthatnak egymásra,
ebben a küldetésében pedig
nagy segítségére van Tóth
László, az egyházközösség
gondnoka. A másik céljuk a
misszió, az hogy az evangéliumot elvigyék az embereknek.
Ennek részeként már hetedik
éve rendezik meg Hatvanban
a Keresztény Fesztivált többek között Petrovics Gusztáv

presbiterrel, amelynek keretében összehozzák a különböző egyházközösségeket is. A
legfőbb feladatuknak tekintik,
hogy minél több embernek
mutassák meg Isten szeretetét. A harmadik céljuk pedig
a diakónia, hogy tevőlegesen
is szeressenek, és segítsenek
másokon, ruhát és élelmet
juttatnak el oda, ahol arra a
legnagyobb szükség van.
Az egyház mellett a családja tölti ki az életét Tatai
Istvánnak. Felesége, Nóra
hematológusként dolgozik.
Leukémiás betegeket gyógyít,
férje úgy fogalmazott, mindezt hihetetlen odaadással és
türelemmel teszi, annak ellenére, hogy lelkileg nagyon
megterhelő találkozni az érthetetlen szenvedéssel. Felesége emellett minden évben a
Szentföldre visz csoportokat,
hogy bemutassa nekik Jézus
történetét. Négy gyermekük
született, Dániel, Gábor, Eszter és Sámuel. – Mindannyian
igyekeznek hitben élni, és a
tehetségünknek megfelelően
szolgálni – mutatott rá a lelkész.

A tanulásra és a tanításra is mindig nagy hangsúlyt
fektetett a lelkipásztor. 2008ban doktorált a Károlyi Gáspár Református Egyetemen.
Doktori munkája Az Egyház
és Izrael címmel jelent meg,
melyet magyarul, angolul és
németül is kiadtak. Emellett
több tanulmányt és könyvet is
írt, Örökhajtós telefon, Bibliai kardiológia és Isten ékszere
lehetsz címmel is jelent meg
könyve. A teológiai szolgálat
is szerves részét képezi munkájának, így a Pünkösdi Teológiai Főiskolán meghívott
tanáraként dogmatikát, etikát
és lelki vezetést tanít, MA
képzésen. – Nagyon fontos
feladat ez is, hiszen mindenféle felekezethez tartozó látogatja az óráimat, célul tűztem
ki magam elém, hogy a teológia művelését minél szélesebb körben bemutathassam
az embereknek. Ennek fontos
állomása a hallgatók oktatása
– közölte. Mindemellett Tatai István szolgálatának része,
hogy nemcsak Hatvanba, hanem a környékbe és a határokon túl is elvigye Isten igéjét.

Így Jeruzsálemben, Indiában
és Kenyában is hirdette már
az evangéliumot.
Tatai István munkáját
nemrég Hatvan Város Pro
Urbe díjával ismerték el. Ezt
a kitüntetést azok kapják, akik
éveken keresztül munkálkodtak az itt élőkért. – Nagyon
megtisztelő számomra ez
az elismerés, először el sem
hittem, hogy valóban nekem ítélték. Mindenesetre
úgy gondolom, hogy ez a díj
nemcsak nekem szól, hanem
az egész egyházközösségnek,
hiszen az ő segítségükkel tudtam igazán méltóan szolgálni
az Urat – mondta.
– Életünk során több ajtó
nyílik meg előttünk, de csak
az Úr tudja, hogy melyiken át
vezet a mi utunk – vélekedett
a lelkész. Ez a gondolat vezette életében, és továbbra is
ezen gondolat mentén halad
tovább. Céljai között említette az evangélium hirdetését,
hogy minél több embernek elvihessék Isten üzenetet, hogy
aki Jézus Krisztus felé fordul,
bármikor új életet kezdhet.
Csordás Judit
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FOTÓK: BAJZÁTH GERGŐ

14 meccsen csaptak
össze a harcosok
Idén összesen 28 harcos lépett
a hatvani ringbe, a 10. Harcosok éjszakáján. A hat hatvani
versenyző közül négyen legyőzték az ellenfelüket.

M

ár a 10. alakommal
rendezték meg a
Harcosok Éjszakáját a városban, idén is a Népkertben felállított sörsátor
adott helyszínt a programnak.
A sporteseményt minden
évben nagy felkészülés és érdeklődés övezi. A szervezők
mindent beleadnak, hogy a
közönség a legjobb, leglátványosabb mérkőzéseket láthassa a szorítóban. Teltház volt
idén is.
A küzdelmek előtt Horváth Richárd polgármester
köszöntötte a jelenlévőket. –
A mai este a tiszteletről fog
szólni, ugyanis akik belépnek
ebbe a ringbe rengeteget tettek azért, hogy itt legyenek,
és aki minden nap tesz a céljaiért, az tiszteletet érdemel.
Kitért arra, hogy nem csak
a ringben vannak harcok, a
mindennapokban is folyamatosan küzdenünk kell –
mondta Horváth Richárd. A
gála, a harcosok bevonulásával
indult, mind a 28 sportoló beállt a ringbe, köszönve és tisztelegve ezzel a közönségnek.
A mérkőzéseket Fittikém
vezette fel. Az első összecsapás rögtön hatvanival indult:
a 15 éves Vinczeffy Gergely,
Lehotai Péterrel állt szembe.
Gergely nem volt lámpalá-

zas, tavaly is vele startolt el a
Harcosok Éjszakája rendezvény. Az ütközet lendületesen
kezdődött, a közönség folyamatosan a piros sarokban
küzdő Gergőt biztatta. Az
ütések és a rúgások a kezdettől fogva erőteljesek voltak.
Végül ő nyert. – Nagyon boldog vagyok, hogy győztem.
Mindvégig hallottam, ahogy
a nevemet skandálta a tömeg,
hatalmas erőt adott, ez pedig
meg is látszik az eredményen.
A versenyre nagyon sokat készültem, heti hat edzésen vettem részt – mondta Vinczeffy

Gergely. A 17 éves Házi Bálint kihívója, a 18 éves Adler
Dávid volt. Bálint kitartóan
küzdött az utolsó percig, de
Dávid taktikájával sikeresebbnek bizonyult.
A közönség tovább izgulhatott a hatvani sportolóékért,
ugyanis Tóth Adorján következett, aki erősen indította a
meccset. Ellenfele Bátyi Róbert szépen védte ki az ütéseket. A második menetben
erős aktivitást mutatott be a
két sportoló, viszont a győzelem Bátyi Róbertet illette.
A Hatvani Thai Box Klub
csapatát erősítő Ádám Balázs
ellenfele Vajna Dimitrov volt.
Vehemensen kezdtek mindketten, agresszív támadások
váltották egymást, végül a
hatvani sportoló nyert. Balázs
szerint a sikerének titka, hogy
mentálisan is igyekezett jól
felkészülni a megmérettetésre. – Nagyon jól felkészült ellenfelem volt, de egy jól sikerült testrúgással meg tudtam
fékezni a támadását – fogalmazott Adám Balázs.
A 11. mérkőzésnél a város
büszkesége, Laska Bence érkezett nagy ovációval a piros sarokba. Ellenfele Demetrovics
Ádám volt. A sportolóktól nagyon izgalmas harcot láthatott
a közönség. Kitartóan és céltudatosan küzdöttek. Laska
Bence kifejtette, hogy nehéz
volt a mérkőzés, erős volt az
ellenfele. – Éreztem Ádámon,
hogy fizikailag érettebb, mint
én, de úgy gondolom, hogy át

tudtam hidalni ezt a különbséget köztünk. Nagyon jó érzés, hogy győztem és ezt megoszthatom a családommal és a
barátaimmal is, ugyanis ők is
itt vannak szurkolni – részletezte Laska Bence.
A 24 éves Kerek Csaba kihívója Tresó Roland volt. A
hatvani sportoló fegyelmezetten és tudatosan harcolt.
A szoros küzdelmet a ráadás,
4. kör döntötte el, amit Csaba
meg is nyert. – Nagyon sokat edzettem erre napra előfordult, hogy napi kétszer is.
Leginkább az állóképességem
és az erőm fejlesztésére figyeltem az edzéseken – mondta
Kerek Csaba.
Hatvani Ferenc, a Hatvani
Thai Box Klub vezetője sikeresnek értékelte a 10. Harcosok Éjszakáját. – A versenyzőim nagyon jól teljesítettek,
és kitartóan harcoltak. Néhány váratlan fordulattal is
szembesültünk, amikre a jövőben nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni. Az idei Harcosok Éjszakája bebizonyította,
hogy nagyon tehetségesek a
hatvani sportolók. Kiemelném Laska Bence és Kerek
Csaba teljesítményét, hiszen
rendkívül magas színvonalú
küzdelmet produkáltak.
A Hatvani Thai Box Klub
versenyzői a tervek szerint a
jövőben is számos megmérettetésen vesznek részt és folyamatosan edzenek, hogy még
jobb eredményeket érjenek el.
Rimán Alexandra

12

HIRDETÉS

2019. OKTÓBER

2019. OKTÓBER

HIRDETÉS

13

14

HIRDETÉS

2019. OKTÓBER

2019. OKTÓBER

15

HIRDETÉS–RECEPT

RECEPT

Lazac spenótágyon
mikrozöld csírákkal
Szalontai Ildikó receptje (Egészség Liget biobolt Hatvan)

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

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

Együnk teljes értékű, tápanyagokban bővelkedő ételeket!
Ez egy csodás, gluténmentes, tejmentes recept, melytől teli leszünk energiával. Értékes
fehérjékben, omega-3 zsírsavakban, vitaminokban, nyomelemekben, ásványi anyagokban
gazdag, rendkívül ízletes ebéd. És nem utolsó
sorban 15-20 perc alatt elkészíthető.
Hozzávalók 2 személyre:
- 2x10 dkg lazac (vagy más tengeri hal, de
csirkemellel is elkészíthető)
- 1 csomag fagyasztott, krémes spenót
- csírák, vagy Mikrozöld hajtások, melyeket
nevelhetünk otthon
- friss saláta, retek, paradicsom, lilahagyma
A lazacot a bőrén lévő pikkelytől megtisztítjuk, sózzuk, egy citromból pár csepp citromlét
csöpögtetünk rá, majd előmelegített serpenyő-

ben kis kókuszolajon, vagy kókuszvajon - először bőrös oldalát, majd a másikat - is jól lepirítjuk. Ne forgassuk sokat, oldalanként csak
egyszer, várjuk meg, míg megpirul és csak utána fordítsuk meg. Ha mindkét oldala megpirult
és a közepén nem látunk nyers részt elkészült
a hal.
A krémes spenótpürét fagyottan tegyük egy
edénybe, majd kezdjük el melegíteni, tegyünk
hozzá 100 ml kókuszkrémet (cocomas), sózzuk, nyomjunk rá néhány gerezd fokhagymát.
Én nem sűrítettem liszttel, de esetleg egy kanál
vízzel elkevert rizsliszttel igény szerint sűríthető.
A zöldségekből, csírákból készítsünk egy salátát, tegyünk rá 100% hidegen sajtolt tökmag
olajat, balzsamecetet, sózzuk és élvezzük az
ízeket.

Evangélikus templom:
Vasárnap: 9 óra

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

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Jenei Máté

Születési idő
Szülők neve (apa, anya)
2019-09
Jenei Máté, Dávid Melinda

Házasságkötés
2019-09 Dóczi Tibor, Dány
2019-09 Hamernyik Ádám, Hatvan
2019-09 Pangl Ádám, Hatvan
Budapest XIV.
2019-09 Srej Szabolcs, Hatvan
2019-09 György Miklós, Hatvan
2019-09 Keresztesi Péter Richárd, Hatvan

Medve Krisztina, Hatvan
Dudás Diána, Hatvan
Szarka Dorottya,
Huszka Ágnes, Hatvan
dr. Harsányi Boglárka, Hatvan
Tóth Boglárka, Hatvan

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
IX. évfolyam 10. szám – 2019. október
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

Médiatámogatónk:

Együttműködő partnereink:
www.hatvanihirlap.hu, Hatvan TV, Tourinform Iroda Hatvan

16

HIRDETÉS

2019. OKTÓBER

