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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

40 éves
az Ötös
iskola

Idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját az Ötös
iskola. A jubileumra nagyszabású műsorral készültek
a diákok, valamint az iskola régi és jelenlegi kollégái.
– Az előadás az intézmény négy évtizedét eleveníti fel,
rengeteg tánccal, zenével és humorral idézzük meg
az emlékeket és kedves élményeket – mondta Kutalik
Márta igazgató. Az programon részt vett Hargitai

Katalin is, aki 18 évig vezette az intézményt. – 1989.
augusztus 1-én álltam ennek az intézménynek az
élére, ez pedig a rendszerváltással is egybeesett. Nagy
szabadságot éltünk át akkor, hiszen saját magunk
készítettük el a pedagógiai programunkat és önállóan
találhattuk ki azokat az irányelveket, amiket követtünk később évtizedekig. A legfontosabb vezérelvünk

az volt, hogy a szeretet a tanítás egyik legfontosabb
módja, emellett pedig a biztonság és a bizalom volt a
fő mottónk – részletezte Hargitai Katalin. Az idei bálra
csaknem 350 vendég érkezett, a belépőkből befolyt
összegekből pedig az iskola informatikai eszközeit
fejlesztik.
Lukács Mónika

Nyílt napok a középiskolákban
Már a DISZI-ben és a
Közgében is megtartották
a nyílt napokat, ahol az
általános iskola végzősei kaptak bepillantást a
középiskola mindennapjaiba. Előbbiben a kőműves
szakma, míg utóbbiban az
informatika és az egészségügyi ágazat számít
népszerűnek. A Bajzában
lapzártánk után tartották
a nyílt napokat.
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Kft-ként működik tovább
a Hatvani Szolgáltató Intézmény
Január elsejétől a Hatvani
Szolgáltató Intézmény, Hatvani Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaságként
működik tovább, így végzi
majd a városban szükséges
feladatok ellátását.

R

endkívüli ülést tartottak a képviselők, ahol
első napirendi pontként a Hatvani Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról döntöttek.
Ez alapján január elsejétől
már nem a Hatvani Szolgáltató Intézmény, hanem
a Hatvani Szolgáltató Kft.
látja el a városban szükséges
feladatokat. Ide tartozik a
közterület és intézményi karbantartás, vadaspark és nyilvános illemhely üzemeltetése,
vízkárvédekezési tevékenység,
piacok, strand, uszoda, valamint a temető üzemeltetése,
közszolgáltatási tevékenység.
– A városi cégeket, intézményeket folyamatosan monito-

rozzuk, figyeljük a működésüket, hogy miként teljesítik az
elvárásokat. Mivel a fejlődés

érdekében újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelni,
ezért szükség van bizonyos

A sportcsarnok
már megkapta
a nyílászárókat
Folyamatosan dolgoznak a sportcsarnok építésén, az aulába már behelyezték az új nyílászárókat, padlófűtést fektettek le, a csarnok részben pedig elkészült az akusztikai
szigetelés.

J

ó ütemben zajlik a sportcsarnok építése. Egy hónappal ezelőtt nyílt nap
keretében nézhették meg
a hatvaniak hogy halad az
építkezés, az azóta eltelt idő
alatt is számos változás történt az épületben. Az aulában már a nyílászárók bekerültek a helyükre, és itt már
a padlófűtést is lefektették,

majd a betonozási munkákat is elvégezték. A csarnok
nyílászáróinak
legyártása
még folyamatban van, ám
ennek a résznek az akusztikai szigetelését már elkészítették. Emellett burkolják a
vizesblokkokat, és a parkoló
térkövezését is elkezdték
már. Tarsoly Imre képviselő
kiemelte, óriási jelentőség-

gel bír ez a beruházás a város
életében, hiszen egy nagyon
régi álom válik valóra a megépítésével.
Az építkezés több mint
18500 négyzetméteres területen zajlik. A csarnok
2400 négyzetméter és 1105
férőhelyes lesz. Az épület
háromszintes, raktárakkal,
öltözőkkel, büfével, orvosi
szobával és irodákkal ellátott.
Az építkezés hónapok óta jó
ütemben zajlik, a tervek szerint tavaszra elkészülhet.
Csordás Judit

átalakításokra. A Hatvani
Szolgáltató Intézmény eddig
költségvetési intézményként

működött, most átalakítottuk
kft-nek. Pénzügyileg ugyanannyiba kerül a városnak, csak

ezáltal a belső folyamatok
átláthatóbbak. A célunk az,
hogy a városi cégek és intézmények a lehető leghatékonyabb módon tudjanak működni – részletezte Horváth
Richárd polgármester.
A Hatvani Közétkeztetési
Kft-t eddig Smidné Vereb
Julianna vezette, ám őt önkormányzati
képviselőnek
választották meg októberben,
ezért a cég élére új ügyvezetőre volt szükség. A testület, a
15 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező Kodákné Nagy
Ágnest jelölte ki vezetőnek.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
egy programot indít, aminek keretében szabadtéri
kosárlabda pályákat telepítenének. A képviselők arról döntöttek, hogy a város
csatlakozik a kezdeményezéshez, így egy félpályát alakítanának ki a Népkertben, a
gördeszkapályánál.
SzP
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Jó ütemben halad
a könyvtár felújítása

Konferencia
a gyermekekért

A figyelemzavaros gyermekek viselkedése, illetve
a társadalmi felelősségvállalás is téma volt a gyermekvédelmi konferencián. Az eseményen számos
szakmai előadáson vehettek részt az érdeklődők.

N
Folyamatosan dolgoznak a könyvtár épületének felújításán.
Az aulát és a tetőszerkezetet elbontották, jelenleg pedig az új
homlokzat kialakításához szükséges munkákat végzik.

D

olgoznak a munkagépek a Kossuth
téren, folyamatosan zajlik a könyvtár felújítása, egy megújult, modern
épületet alakítanak ki. Már
elbontották az aulát és a

tetőszerkezetet is. Az épület kiugró része helyett új
homlokzatot alakítanak ki,
vasbeton gerendák kerülnek
be, jelenleg az ezek kialakításához szükséges földmunkákat végzik. A tetőt még

most ősszel lefóliázzák, és
tavaszra tervezik a végleges
tetőfedést. Horváth Richárd
polgármester kifejtette, nagyon fontos hogy a könyvtár
méltó külsőt kapjon. – Ez az
intézmény, amely minden
generációt megszólít, a város
kulturális életének központja. A főtérrel összehangolva
egy igazán szép és korszerű

külsővel fogja emelni Hatvan
fényét – fejtette ki.
A könyvtárat a Zöldülő Város projekt keretében újítják
fel, erre másfélmilliárd forintot nyert Hatvan, ebből a piacot, a könyvtárt és a környező
területeket is rendbe teszik. A
tervek szerint jövő ősszel adják át az épületet.
Csordás Judit

egyedik alkalommal
rendezték
meg a Járási Gyermekvédelmi Konferenciát
Hatvanban. A téma most
is a családon belüli kapcsolatok fontossága volt. Horváth Richárd polgármester
a konferencián elmondta, a
gyermekvédelmi jelzőrendszer minden tagjának nagy
lelkierőre van szüksége a
munkája ellátásához. - A
jelzőrendszer tagjai gyakran
találkoznak olyan helyzetekkel, amikről mi, kívülállók
legfeljebb csak a hírekből
hallunk. Éppen ezért, ehhez a munkához óriási lel-

kierő és kitartás kell. Több
ez, mint egy munka, sokkal
inkább hivatás – részletezte
a városvezető. - Különböző
témaköröket érintve megpróbálunk, olyan hasznos
információkat adni a jelenlévőknek, amiket tudnak
hasznosítani a munkájuk
során. Mindemellett a rendezvényünk egyik célja,
hogy a jelzőrendszeri tagok
jobban megismerjék egymást – mondta Semperger
Katalin, a Gyermekjóléti
és Egészségügyi Szolgálat
vezetője. Heves megyében,
így Hatvanban is több gyermekvédelmi
problémával
találkoznak a szakértők. Az
elhanyagolás, a családi kapcsolatok minősége nagyban
befolyásolja a gyermekek
személyiségfejlődését. Az
eseményen az idősgondozás
és a társadalmi felelősségvállalás témaköreit is érintették.
Rimán Alexandra

Négy település vett részt a praxisközösségben
Praxisközösséget
hoztak
létre a horti önkormányzat
segítségével, mely négy településen, Hatvanban, Csányon, Ecséden és Horton
indult. A cél az alapellátási
és a népegészségügyi feladatok jobb összehangolása
volt.

H

áziorvosok,
nővérek, védőnők és
több egészségügyi
szakember vett részt a praxisközösség munkájában. A
projekt lezárásáról tartottak sajtótájékoztatót Hatvanban, a Grassalkovich
Étteremben.
A
Horti
Praxisközösség a hatvani

Futófesztiválon és Egészségnapon is szervezett egészségügyi méréseket és álla-

potfelmérést. Céljuk az volt,
hogy jobban összehangolják
az alapellátási és népegész-

ségügyi feladatokat, erősítsék az egészségcentrikus
szemléletet, valamint hogy

pluszszolgáltatásokat nyújthassanak, melyeket ingyenesen vehetnek igénybe az
érintettek. – Ezekhez a szolgáltatásokhoz nehéz hozzájutni, vagy hosszú várakozási
idő van, ezért nagyon fontos, hogy minél több ember
számára biztosítani tudjuk.
Azt tapasztaltuk a projekt
alatt, hogy egyre nagyobb
igény van az egészségi állapottal kapcsolatos programokra – fejtette ki dr. Nagy
Tamás a praxisközösség
szakmai vezetője. Elmondta, hogy egyebek mellett
lehetőség volt egyéni és
csoportos pszichológiai tanácsadáson, úszásoktatáson,

stresszkezelő tréningen és
dohányzásról való leszoktatást támogató csoportfoglalkozáson részt venni.
A projektet négy településen indították, Hort, Csány,
Ecséd, valamint Hatvan,
ahonnan négy felnőtt háziorvosi praxis is csatlakozott.
A munkájukat népegészségügyi koordinátor, dietetikus,
gyógytornász, lelki egészséget segítő szakember és
egészségfelelős is segítette.
A tagok számos képzésen
is részt vettek, hogy minél
szakszerűbb munkát végezhessenek. Munkájukkal
mintegy hétezer főt értek el.
Csordás Judit
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Rákóczi Renáta megvédte
világbajnoki címét
Megvédte profi WAKO
kick-box világbajnoki címét Rákóczi Renáta. A
BOK sportcsarnok teltházas közönsége előtt végig
fölényben volt, egyre őrölte
fel ellenfelét, míg a tizedik
menetben az orvos nem
engedte tovább küzdeni a
feldagadt arccsontú ukrán
Oszeckát.

N

menetes mérkőzést vívtak. A szombaton a BOK
Sportcsarnokban megrendezett TEK Gála keretein
belül lebonyolított női 55

kg-os világbajnoki döntőben a Titán SE sportolója
gyakorlatilag minden menetben felülmúlta az ukrán
Oszeckát, akinek az ütések

következtében annyira feldagadt az arccsontja, hogy
a tizedik menetben az orvos
nem engedélyezte a folytatást – ezzel Juhász Gábor

tanítványa megőrizte világbajnoki övét.
Forrás: Magyar Kick-box
Szakszövetség WAKO
hivatalos Facebook-oldala

A hatvaniak ebben az évben is
segítenek a kosteleki családoknak
Az idei már a hetedik alkalom lesz, amikor több hatvani magánszemély és az
önkormányzat is csatlakozik
ahhoz a kezdeményezéshez,
hogy a határon túli családokat segítésék az ünnepek közeledtével.

É

vek óta hagyomány,
hogy a hatvani önkormányzat, vállalkozók,
magánszemélyek élelmiszereket és pénzt ajánlanak fel a
rászoruló csángóföldi magyar
családok számára, akik ebből
a meleg étkeztetést oldják
meg a nélkülöző gyermekek
számára. Idén már a hetedik
alkalom lesz, hogy a hatvaniak összefognak azért, hogy
a Kostelken, nehéz körülmények között élőket támogassák. Az összefogás módja
már rutinszerűen működik:
a határon túli település lakói
írnak össze egy listát, mik
azok az élelmiszerek, amikre elsősorban szükségük van.
Itt lisztre, rizsre, száraztésztára, cukorra, konzervekre
és tartós élelmiszerekre kell
gondolni. Ugyanakkor az ünnep miatt jól jön ilyenkor az
édesség is. Az egész kezdeményezést Csordás Mátyás
fogja össze, hozzá érkeznek

Téli gumi, fagyálló, ablakmosó folyadék. Csak néhány
dolog, amire figyelniük kell
az autósoknak a tél beköszöntével. A szervizek már
felkészülve várják az autótulajdonosokat.
ovember
közepén a hajnalok már
fagyközeliek,
így
ajánlott már most téli gumira
váltani. A gumiszervizekben
folyamatosan dolgoznak, a roham már elkezdődött. Balog
József, a Balog Gumiszerviz
tulajdonosa kifejtette, hogy 7
fok alatt érdemes téli abroncsra cserélni a nyárit, ugyanis a
hidegben csak ezek nyújtanak
megfelelő biztonságot. – A

S

ikerrel védte meg profi kick-box világbajnoki címét Rákóczi
Renáta. A magyar klasszis
a budapesti TEK Gálán
a WAKO világszervezet
profi full-contact világbajnoki övéért rendezett mérkőzésen legyőzte az ukrán
Antonina Oszeckát – adta
hírül a Magyar Kick-box
Szakszövetség. A 32 éves
kick-boxos 2018 szeptemberében, Norvégiában
sporttörténelmi világbajnoki címet nyert el, amikor
legyőzte a hazaiak kiválóságát, Kristin Vollstadtot. A
WAKO égisze alatt ugyanis
az volt az első profi ös�szecsapás, amikor nők 12

Fontos
az alapos
felkészülés
a csúszós
utakra

be a kérések és ő intézi, hogy
a csángó gyerekeknek – a
hatvaniak által - szebb legyen
a karácsony. Ő a keresztszülői
program keretében ismerkedett meg az ott élőkkel,
régóta támogatja az ottani

gyermekeket, taníttatásukat.
Hatvanban az elmúlt években
egyre többen csatlakoztak
ehhez az akcióhoz, így egyre
többen szeretnének segítséget nyújtani a kostelekieknek.
Ugyanakkor, aki szeretné

támogatni a családokat, az
még december 6-ig megteheti, ugyanis idén – immár 7.
alkalommal – Csordás Mátyásék akkor indulnak útra,
hogy a hatvaniak adományát
eljutassák nekik. A csángó-

földi magyarok pedig minden évben nagy örömmel és
hálával fogadják a hatvaniak
felajánlását.
Elérhetőség: Csordás Mátyás 30/ 593 3448
SzP

vezetést nagyban megkön�nyítheti, ha megfelelő gumi
van az autón. A téli abroncsok
anyagösszetétele és mintázata
is jelentősen eltér a nyáriakétól. A speciális adalékok révén
a téli gumi mínuszban sem
válik rideggé, megőrzi rugalmasságát, míg a futófelületen
kialakított mélyebb mintázat,
a számos barázda havon és
jégen jobb kapaszkodást biztosít – mondta Balog József,
a Balog Gumiszerviz tulajdonosa.
Mindemellett oda kell figyelni a világításra is, ugyanis
kifejezetten fontos, hogy jól
láthatóak legyünk a közlekedésben és mi is jól lássunk
mindent. Nem csak az autónak, a sofőrnek is fel kell
készülni a csúszósabb utakra,
ugyanis óvatosabb, körültekintőbb közlekedést igényel
ez az időjárás.
Rimán Alexandra
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Hittel és tudással indulnak
útnak a bajzások
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Hinni kell magunkban és
cselekedni kell saját jövőnkért – ezt a tanácsot kapták
meg a végzős bajzás diákok
a szalagavatójukon. A programon a hagyomány szerint
táncoltak is a tanulók, bécsi
keringő is volt.

I

zgalommal gyülekeztek
a bajzás diákok november elején a Nagy Endre
Rendezvényteremnél. Az iskolában mindig nagy gondot
fordítanak arra, hogy megtartsák a fontos ünnepeket,
és ápolják saját tradícióikat is.
Utóbbiak egyik ékköve a szalagavató, ami olyan mérföldkő
a diákok életében, ami után
már nincs megállás, felpörögnek az események, hiszen jön
a ballagás, majd az érettségi és
a továbbtanulás. A végzősök
most is jelmondatokat választottak maguknak. Ezt követte a ceremónia legfontosabb
mozzanata: az osztályfőnökök feltűzték a szalagokat a
diákokra.
Deák Andrea igazgató
szerint a tanulóknak nagy
szükségük van a pedagógusok segítségére, tanácsaira
is. Ahogy fogalmazott, ezek
közül a legfontosabb az, hogy
higgyenek magukban és merjenek cselekedni saját jövőjük
építése érdekében. Fontos

pillanat ez számukra, mivel
ez az utolsó év, amit a gimnáziumban töltenek. Tudja ezt
jól a 12. C osztályos Polgár
Viktória is, akinek konkrét
tervei vannak a jövőre nézve:
az érettségitől nem tart, mivel
szerinte a tanárok alaposan
felkészítik őket rá. Úgy érzi,
nagy büszkeség bajzás diáknak lenni, tanulmányai után

pedig magyar-angol szakos
pedagógusként vissza is térne
ide tanítani.
A
12.
A
osztályos
Matiszlovics Márk pedig
mérnök szeretne lenni, gépész
vagy mechatronikai. Ennek
fényében készül fel a vizsgákra. Ám előbb másra is gyakorolnia kellett, ugyanis osztályával felléptek a szalagavatón,

bécsi keringőt adtak elő. – Az
elején még csak heti 1-2 alkalommal tartottunk próbákat,
most, a végére azonban már
naponta többször is táncoltunk, hogy minden a lehető
legjobban menjen – mondta.
A szalagavató ünnepsége a
végzősök táncával folytatódott, majd a szülők táncával
ért véget.
SzP

Népszerű
az
egészségügy
Nyílt napok a DISZI-ben
A Közgében is nyílt napot
tartottak. Az egészségügyi
szakágazat pultjai előtt például egy műtős ruhába öltöztetett csontváz modell
várta az érdeklődőket, de
lehetett itt véroxigénszintet
méretni, és a csecsemő helyes újraélesztési technikáját is meg lehetett tanulni.
A nyílt nap alkalmából kinyíltak a tantermek ajtói és
a pedagógusok bepillantást
engedtek a tanórákba is.

A pályaválasztás előtt álló
diákok megnézhették hogyan és milyen eszközökkel dolgoznak a diszis tanulók. Összesen 24 szakma
mindennapjaiba nyerhettek betekintést.

I

pari gépészek, hegesztők, pékek – több szakma is bemutatkozott
a DISZI nyílt napjainak
keretében. A megbízott
igazgató köszöntőbeszédét,
utána csoportokban indultak el megtekinteni az egyes
szakmák munkafolyamatait.
A kőművesek megmutatták, hogyan lehet lábazati
mintázatot és téglaminta
utánzatot készíteni. Emellett a pályaválasztás előtt
álló diákok több szakmában
is kipróbálhatták magukat.
Takács Kornél, a Hatvani 5.
Számú Általános Iskola tanulója még nem tudja, mivel
szeretne foglalkozni, a nyílt
napon az asztalos szakmával ismerkedett meg közelebbről. – Készítettem egy
dobozt az itt tanuló diákok
segítségével. Jó tapasztalat
volt élesben is kipróbálni
ezt a szakmát – mondta.

Balázs Szintia Hortról érkezett a DISZI nyílt napjára,
konkrét terve van a jövőre
nézve, de hogy minél jobban tájékozódhasson, több
szakma munkafolyamatait
is megtekintette a nyílt napon. – Az asztalos és a burkoló szakmákat néztem meg
jobban, de a tervem az, hogy
egészségügyi vonalon tanuljak tovább, illetve szeretném,
ha a sport is kiemelt helyet
foglalna el az életemben –
fejtette ki.
A szakképzésben történő
változások miatt 760 szakma helyett 174 alapszakmát
lehet oktatni a 2020/21es tanévtől. A DISZI-ben

összesen 24-et indítanak.
– Technikumi képzésben
öt szakmát tanulhatnak nálunk, így gépjármű mechatronikai technikus, gyakorló
ápoló, logisztika technikus,
ipari informatikai technikus
és mechatronikai technikus. A szakképző iskolában
pedig összesen tizenkilenc
szakmában kívánunk képzést indítani – tájékoztatott
Vincze Dániel megbízott
igazgató. Így egyebek mellett asztalosnak, burkolónak,
kőművesnek és karosszérialakatosnak is tanulhatnak
a DISZI-be felvételt nyerő
diákok.
Csordás Judit

A

z eseményre nagyon
sok szülő és továbbtanulás előtt álló diák
érkezett, hogy megismerjék
az intézményben induló szakokat. A programon Fehér
Józsefné
intézményvezető
tájékoztatót tartott az iskola
tornatermében, ahol többek
között a szakképzésben történő változásokról beszélt.
Az igazgatónő elmondta: a
2020/2021-es tanévtől az
OKJ-s képzések számát országosan lecsökkentették, így
760 szakma helyett 174 alapszakmát lehet oktatni, ezeket
pedig 5 éves technikusi képzésben szervezik meg. - A
diákok ezentúl kilencedik és
tízedik évfolyamon többnyire
közismereti tárgyakat tanul-

nak majd, két év után pedig
ágazati vizsgát tesznek. Ekkor
a gyerekek eldönthetik, melyik szakma felé szeretnének
orientálódni, amelyet aztán
emelt óraszámban fognak
tanulni. Az érettségiben is
lesznek változások. Tizenkettedikben matematikából,
magyarból és történelemből
vizsgáznak, majd tizenharmadikban következik az idegen
nyelv és technikusi vizsga részletezte az intézményvezető. Hozzátette: ezek a vál-

tozások lehetőséget adhatnak
a diákoknak ahhoz, hogy jobban összpontosítsanak a szakmára és az érettségire.
Az iskolában idén is nagyon népszerűek voltak az
informatikai, közgazdasági,
ügyviteli és egészségügyi ágazatok, de a gimnáziumi képzés is közkedvelt. Tábik Virág
és Balogh Roxána a Hatvani
Szent István Sportiskolai Általános Iskolában tanulnak
jelenleg, továbbtanulás előtt
állnak. - Minket leginkább a
közgazdasági és egészségügyi
szakmák érdekelnek. Már
kipróbáltuk a csecsemő újraélesztését is, de nagyon tetszik
az új intézményi részleg is,
mert jól felszerelt és modern
- mondták a lányok.
Lukács Mónika
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Hatvanban is elültették
Bálint gazda facsemetéjét

100 óvodában ülteti el Bálint gazda 100 facsemetéjét
Kalap Jakab. A Hatvani Vörösmarty Téri Óvodában a
gyerekek is besegítettek a
föld lapátolásába.

A

z óvodások környezetvédelemre
való
nevelése egyre nagyobb hangsúlyt kap a városban. E nemes pedagógiai cél
elkötelezett híve Jakab Zsolt,
a Kalap Jakab Bábszínház
megálmodója és vezetője. Az
előadó műsoraiban kiemelt
figyelmet kapnak a növények
és az élővilág. A bábkoncert a
folk-világzene sokszínűségét
ötvözte a magyar hagyományokkal, kialakítva ezzel sajátos egyedi stílusát, mely nagy
sikert aratott a gyermekek
körében.
A művész részt vesz, az Ültess fát mozgalomban, melynek
keretében a 100 éves Bálint
György, az ország kertészeként

2019. NOVEMBER
ismert Bálint gazda 100 óvodának 100 gyümölcsfacsemetét ajánlott fel. - A faültetés, jó
program lehet a kicsiknek, érdekes és segíthetnek is benne,
majd az évek során végignézhetik, ahogy a növény fejlődik.
Az előadásaink során is próbáljuk a gyerekeket a környezetvédelemre tanítani, illetve
bevonjuk őket a bábjátékba is
– mondta Jakab Zsolt, a Kalap
Jakab Bábszínház vezetője.
A játékos környezetvédelmi
műsor után, a gyermekek és
az Óvónők kisétáltak az udvarra, majd közösen elültették
az almafát. A fiuk szorgosan
ásták és lapátolták a földet,
a lányok pedig gereblyéztek.
Az ültetésből mindenki kivette a részét. - Nagyon fontos
időben megtanítani a gyerekeknek, hogy vigyázzanak a
természetre. Mi igyekszünk,
játékos formában megmutatni, hogy mennyi mindent
tehetnek a környezet épsége
megőrzése érdekében – részletezte Padányiné Kalocsai
Edit, az óvoda vezetője.
A Hatvani Vörösmarty Téri
Óvoda már korábban is részt
vett hasonló faültetésekben és
a jövőben is azon dolgoznak,
hogy a kicsiket a természet
szeretetére neveljék.
Rimán Alexandra

Lámpásokból rakták ki
Libazsírral és lámpásokkal
a Kossuth iskola életkorát ünnepelték a Márton-napot

Márton napja alkalmából
idén is lámpásokkal vonultak fel a kossuthos diákok.

A

z égen ragyog egy
csillag, s a földön ragyogok én… – Az
idézet annak a dalocskának
egy sora, amely 7 éve, Márton napján először csendült
fel a kossuthos diákok lámpás
felvonulásán. Akkor Székely
Beatrix és Nagy Zsuzsanna
tanár nénik vezetésével sétáltunk egy nagyot a korán

ereszkedő sötétben saját készítésű lámpásainkkal, hogy
fényt és meleget lopjunk a
novemberi szürkeségbe, egyben Szent Márton önzetlenségére és segítőkészségére is
emlékeztünk.
Ez a közös séta hagyománnyá vált, azóta is minden
évben megrendezzük. Egyre
többen vesznek rajta részt,
igazi családi program lett, hiszen sok gyermeket a szülők,
testvérek, sőt olykor nagyszülők is elkísérik. Vonulás köz-

ben pár helyen megállunk, és
alkalomhoz illő dalokat énekelünk. Az Ég a gyertya…
című gyermekdalba a szülők
is szívesen bekapcsolódnak.
Idén még egy apró mozzanat tette emlékezetessé az
összejövetelt: intézményünk
évfordulója alkalmából a kis
lámpásokból az udvaron kialakítottuk a 125-ös számot,
hiszen ennyi idős városunk
első általános iskolája.
Varsányi Gábor
DÖK patronáló pedagógus

Kézműves-foglalkozással,
táncházzal és lámpás felvonulással ünnepelték a
Márton-napot az 5. Számú
általános iskolában. A hagyományokhoz hűen idén
is lila hagymás, libazsíros
kenyér volt a menü.

M

ár hagyomány az
5. Számú Általános Iskolában,
hogy Márton-napon a diákok, szülők, tanárok hármasa
együtt ünnepel. A gyerekek
idén osztálytermeikben készültek a napra, kézművesfoglalkozás keretében alkották meg lámpásaikat, mely
Szent Márton emlékét őrzi,
és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az
emberekhez. A 2.A osztály
tanulói nagy gondossággal
díszítettek. Pápai Hanna és
Bódi Blanka sok-sok anyagot használtak fel, hogy feldíszítsék a lámpást. – Különféle figurákkal színesítettük,

nagyon élveztük az egész
napot – mondták. Osztálytársuk, Fodor Gábor is nagy
munkában volt. – Füvet és
ludakat ragasztottam a lámpásomra. Anyukám segített
elkészíteni – közölte.
Idén sem maradhatott el
a szokásos lila hagymás, libazsíros kenyér, a gyerekek
a lámpáskészítés után nagy
örömmel falatoztak az ünnephez köthető ételből. A
Márton-nap ünneplésének
nagy hagyománya van az
iskolában, minden évben
örömmel készülnek rá. –

Kilencedik éve rendezzük
meg, az elején még csak egyegy tanulócsoport vett részt
benne. Mára már az egész
iskola és a szülők is szívesen
ünneplik közösen a Mártonnapot – fejtette ki Kutalik
Márta intézményvezető.
A Márton-napi mulatságon táncház is volt, ahol
népmesemondó
mulatott
együtt a diákokkal és szüleikkel. Ezt követően pedig a
világító lámpásokkal felvonultak az iskola előtt, Márton-napi dalokat énekelve.
Csordás Judit

Herman Lipót képeiből
nyílt kiállítás
Herman Lipót művészasztalai címmel kiállítás nyílt a
Hatvany Lajos Múzeumban.
A festőművész, grafikus, karikaturista 135 éve született,
aki közel hét évtizeden át a
magyar művészeti élet egyik
meghatározó szervezőjeként
fejtett ki közösségépítő tevékenységet. A tárlaton többek
között megidéződik a XX.
század hajnalának kávéházi
világa, de néhány, a grafikus által elkészített portré is
megtekinthető.

H

erman Lipót művészasztalai címmel
kiállítás nyílt a Hatvany Lajos Múzeumban. A
festőművész 135 éve született
az akkor Torontál vármegyéhez tartozó Nagyszentmiklóson. Ő volt az a grafikus és
karikaturista, aki közel hét
évtizeden át a magyar művészeti élet egyik meghatározó
szervezőjeként fejtett ki közösségépítő
tevékenységet.
A megnyitón Millisits Máté
részletesen beszélt a festő
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munkásságáról. A művészettörténész elmondta: Herman
Lipót életműve több mint
négyezer festményt és húszezer grafikát ölel fel. Könyvés újságillusztrációi számbavétele az elkövetkező évek
művészettörténészi kutatásának a feladata.
Munkásságát
1952-ben
Munkácsy
Mihály-díjjal,
1964-ben a Magyar Népköztársaság érdemes művésze díjjal ismerték el.
1958-ban jelent meg a „Művészasztal” címen kiadott kis

könyv, amelyben Herman
egyéni hangú visszaemlékezést írt a XX. század hajna-

lának kávéházi világáról. – A
„Művészasztal” nem csupán
Herman Lipót személyes
emlékei miatt fontos kordokumentum, hanem könyvét
számos saját illusztráció teszi
még értékesebbé. Herman
Lipót munkássága rendkívül
széles körű. A bibliai és mitológiai témák feldolgozása
az életművében meghatározó, emellett több száz portrét is készített élete során. A
művészbarátairól megfogalmazott képmások sorában
az 1950-es évek végén Hatvany Lajos irodalomszervező portrésorozata kíván
nagyobb figyelmet; ezek ma
a hatvani Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
képzőművészeti anyagának
féltett kincsei – részletezte
Millisits Máté művészettörténész. Szintén itt őrzik az
1959-es szigligeti nyaralása
során készített vázlatrajzainak gyűjteményét, mely
a most nyílt kiállításban
ugyancsak megtekinthető.
Lukács Mónika

110 éve született
Radnóti Miklós
Ebben az évben ünnepeljük Radnóti Miklós születésének 110. évfordulóját. A jeles alkalom kapcsán az Ady
Endre Könyvtárban emlékestet tartottak.

N

ovember
11-én
Tóth Péter Lóránt
versvándorral az
irodalomkedvelők körbejárták a város Radnótihoz
köthető helyszíneit, majd
koszorút és mécseseseket
helyeztek ki Radnóti Miklós szobrához. Ezt követően irodalmi emlékműsort
tartottak a könyvtárban,
ahol kiemelték a költő hatvani vonatkozásait is, illetve
idéztek a műveiből.
Radnóti Miklós Hatvanban volt munkaszolgálatos.
Nagyteleken voltak elszállásolva és onnan jártak a cukorgyárba dolgozni, szenet
lapátolni. Két versét is Hatvanban írta, az Októbervégi
hexameterek és a Kecskék
című alkotásait. – Radnóti
Miklós azon költők közé
tartozik, akiket a megpróbáltatások érleltek igazán
nagy alkotóvá. Mindig azon
gondolkodom, hogy ebben
a földi pokolban és a ne-

A vadászat kultúráját ünnepelték
November első vasárnapján
vadgazdálkodási bemutatóval, íjászkodással, kézműves
foglalkozásokkal és koncerttel várták az érdeklődőket a
vadászati múzeumban a természeti kincseink terítéken
- Hubertus nap alkalmából.

T

ermészeti kincseink
terítéken címmel Hubertus napot tartottak
a Grassalkovich -kastélyban.
A vadászati múzeumban
egész nap számos programmal
várták a látogatókat, ahol többek között volt vadászkutya –
és íjászbemutató, de a kastély
dísztermében zongorajátákkal
illetve vadászkürt koncerttel
is szórakoztatták az érdeklődőket. – A célunk az, hogy
népszerűsítsük a vadászatot és
annak kultúráját. Lehetőség
van magyar agár és az alpesi
tacskókopó fajtájú kutyákat
simogatni, de a látogatók egy
izgalmas
vadgazdálkodási
megmérettetésen is kipróbál-

hatják magukat – részletezte
Nagy – Hanula Viktória, a
Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum megbízott fióktelep koordinátora.
November harmadika minden évben a vadászok védőszentjének, Szent Hubertus-

nak a napja. A Heves Megyei
Vadászkamara
Kinológiai
Bizottságának tagjai ez alkalomból számos, a vadászatban
használt kutyafajtával érkeztek
az eseményre. – Az apróvad
vadászatban leginkább drótszőrű magyar vizslák illetve

magyar agarak segédkeznek,
de emellett hoztunk magunkkal utánkereső kutyákat, úgymint hannoveri vérebet vagy
alpesi tacskókopót. Emellett
velünk jött két szálkásszőrű
tacskó is, akikkel többnyire
vaddisznóvadászatot folyta-

tunk. Az itt bemutatott kutyák
mindannyian edzett, a vadászatban napi szinten használt
ebek. Az érdeklődőket szívesen tájékoztatjuk a képzésükkel, nevelésükkel kapcsolatban
is – részletezte Hegedűs Sándor vadgazda mérnök.

héz körülmények között,
amikben élt, hogyan tudott
verseket írni. Szerintem
Radnóti a költészethez fordult, hogy túlélje a megpróbáltatásokat – mondta Tóth
Péter Lóránt.
Tóth Péter Lóránt gyermekkora óta érdeklődik
Radnóti munkássága iránt.
Idén egy vers-zarándoklaton is részt vett, melynek
keretében olyan helyeket
keresett fel, ahol a költő
járt. Augusztus 31-én indult a szerbiai Borból, 800
kilométert tett meg, majd
szeptember 24-én megérke
zett a Győr melletti Abdára, a költő halálának feltételezett helyszínére. „A lélek
útja” vers-zarándoklat célja,
hogy újra felhívja a ma élők
figyelmét a Radnóti-féle
humánumra, a meg nem
alkuvásra, megbocsájtásra,
hazaszeretetre és a lélek elpusztíthatatlanságára.
Rimán Alexandra
Emellett az Egyházasdengelegi Hagyományőrző
Egyesület is részt vett a programon, ők olyan ősi fegyvereket hoztak el magukkal, mint
például a szabja, a fokos, a
dobócsillag vagy egypár történelmi íj. – Egy bemutatót
is tartunk, amely során az
egyesülettel és az íjászat történelmével is megismerkedhetnek a résztvevők. Ezután
pedig lehetőség lesz a vis�szacsapó íjak kipróbálására
is – mondta Jakus József, az
Egyházasdengeledi Hagyományőrző Egyesület elnöke. Hozzátette: az egyesület
olyan emberekből áll, akik
mindannyian fontosnak érzik
a rémült idők kultúrájának
felelevenítését, és szeretnék
ezt bemutatni, továbbadni a
ma élő emberek, különösképpen a fiatalok számára.
A programon ezen kívül
vásár is volt, ahol bőr termékeket, házi mézet vagy kézzel
készített ékszereket is lehetett
vásárolni, a gyerekeknek pedig kézműves foglalkozást is
tartottak.
Lukács Mónika
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Lilába borult a városháza

November 17-én van a koraszülöttek világnapja, melyet a Koraszülöttekért Országos Egyesület 2012 óta szervez. Hatvan is csatlakozott a kampányhoz, melynek jelmondata: „Színezzük lilára az országot!” Ennek keretében a nap tiszteletére, lilába borult a városháza.

Új perspektívákból ábrázolták a várost
A nyár folyamán megrendezett alkotótáborokban készült
munkákból nyílt kiállítás a városházán. A tárlaton festményeket és tussal készült alkotásokat is megtekinthetnek az
érdeklődők.

A

nyári alkotások vannak a városháza legújabb kiállításán: az
idei ArtCamp és a Hatvani
Művésztelep alkotóinak munkáiból nyílt itt tárlat. Megelevenedtek a nyári hangulatok
és inspirációk is. A táborban

az alkotások témája idén is
Hatvan és környékének látványosságai voltak.
A kiállítást Horváth Richárd polgármester nyitotta
meg, aki elmondta, érdekes
látni, hogy a művészek alkotásaikon keresztül mutatják be

a város nevezetességeit, különlegességeit. Az egy hetes táborba több nemzetből érkeztek művészek és nagyon sok
különleges perspektívát vázoltak fel munkáikkal a városról.
– Izgalmas képek készültek,
ugyanis minden alkotó hozta
a saját stílusát és művészeti jegyeit. A táborba érkező
vendégek először körbejárták
a várost, vázlatot készítettek,
fotóztak és ezt követően hos�-

szú munkafolyamattal alkották meg képeiket – részletezte
Mátyássy Gábor, az Art Camp
szervezője. Hozzátette, hogy a
művészeti tábor célja Hatvan
szépségeinek bemutatása és a
magyar kultúra sajátosságainak megismertetése volt. Az
eseményt a Hatvani Kossuth
Lajos Általános Iskola diákjai énekes előadásukkal tették
még színesebbé.
Rimán Alexandra

Homokanimáció és kürtkoncert a Grassalkovich iskolában
Révész Márk kürtművész és Cakó Ferenc animációs rendező, grafikus mutatkozott be a Grassalkovich Antal Baptista
Szakiskolában. A program a baptista művészeti hetek keretein belül valósult meg az intézményben, melynek célja idén
is az volt, hogy a diákok minél szélesebb művészeti köröket
ismerjenek meg.

R

övidfilmek
vetítésével és zenei előadással készültek a
Grassalkovich szakiskolában
az idei Baptista Művészeti Napokra. Az eseményen
Révész Márk kürtművész és
Cakó Ferenc animációs rendező, grafikus mutatkoztak be
és hozták el munkásságukat a
diákoknak. A program alaphangját rögtön egy pár perces
kürt muzsika adta meg, Révész
Márk azonnal közelebb hozta
a tanulókat a hangszerhez. –
A mai eseményen nemcsak
játszani, hanem beszélgetni is
fogok a hangszer történetéről

a diákokkal. Engem ez a zenei
eszköz évekkel ezelőtt teljesen
elvarázsolt, pedig korábban
zongorázni akartam, de ahogy
megismertem a hangszert,
inkább ezen a vonalon képeztem magam. Azóta szívesen
mesélek a kürtről bárkinek,
hogy minél többen rájöjjenek,
mennyire sokoldalú és különleges hangszerrel van dolgunk
– részletezte Révész Márk, aki
2018-ban kürt és furulya tanárként végzett a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen. A
fiatal művész az elmúlt években számtalan helyen megmutatta zenei képességeit, többek

között Rómában, Prágában és
Spanyolországban is játszott
már nemzetközi zenekari, illetve szóló környezetben.
A program ezután Cakó
Ferenc homokanimációinak
vetítésével folytatódott. Cakó
Ferenc amatőrfilmesből lett
a Magyar Iparművészeti Főiskola alkalmazott grafikusa,
majd a Pannónia Filmstúdió

fő munkatársa. 1996-ban saját animációs stúdiót alapított. Filmjeivel szinte minden
jelentős nemzetközi fesztiválon fődíjat nyert el (Krakkó,
Cannes, Annency, Oberhause,
San Francisco, Berlin). Hamu
című filmjét Oscar-díjra is
felterjesztették. Főbb műfajai a festményfilm, bábfilm,
gyurma- és homokanimáció.

Cakó Ferenc homokrajzaival
a világ minden táján járt már,
külföldi akadémiákon tartott
speciális kurzusokat, hogy átadja tudását. Az utóbbi években egyedi, az általa 22 éve
feltalált technikával készülő
élő homokanimációival lép
fel, hatalmas sikerrel. – Ez a
műfaj rendkívül összetett és
nagy szervezettséget igényel.
A homokanimációs filmek egy
másodperce huszonnégy kockát, azaz huszonnégy mozdulatot jelentenek. Gondoljunk bele, egy egyperces film
az három-négy heti munka,
valamint elképesztő türelem
és koncentráltság kérdése.
Emellett a zeneiség is nagy
hangsúlyt kap a produkcióban,
figyelni kell a kép és a ritmus
összhangjára – mondta Cakó
Ferenc animációs rendező.
A programon Szűk Balázs a

művészekkel részletesen elbeszélgetett az alkotások születéséről, a háttérmunkákról, és
arról az útról, amelyet bejártak
az elmúlt években a hivatásukban. – Negyedik alkalommal
rendezzük meg iskolánkban
a Baptista Művészeti Napokat, idén is igyekeztünk
érdekes és színvonalas programmal készülni a diákoknak.
Összművészeti jelleggel tartjuk meg ezeket az alkalmakat,
így a programokban többek
között megjelenhet zene, tánc,
mozgófilm, irodalom vagy
képzőművészet is. Szeretnénk,
ha a diákjaink minél színesebb
képet kapnának a művészetekről, mert abban bízunk, hogy
ezáltal ők is inspirációkat, ötleteket, ihletet meríthetnek a
saját hétköznapjaikba – közölte a pedagógus.
Lukács Mónika
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A filmek világa
ablakot nyit a világra
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A filmértővé és filmolvasóvá válás segíthet a diákoknak, hogy jobb rálátásuk
legyen a világra, különféle
nézőpontokat ismerhetnek
meg – mondta Szűk Balázs,
a Grassalkovich iskola tanára, aki számos filmklubot
szervezett már, és egy filmet
is rendezett a tanintézményükről.

S

zűk Balázs Egerben
született, fiatalkorában
zenei gyakorlóiskolába
járt, több hangszeren is játszott, hegedűn tanult, majd
klasszikus gitárra váltott, később pedig a rock válfaját is
elsajátította. Középiskolában a
reál tantárgyak vonzották, akkoriban még az volt az álma,
hogy orvos vagy biológus legyen. Ám úgy alakult, hogy a
humán tantárgyak iránt való
érdeklődése elterelte ezirányú
céljai felől, és végül Debrecenben magyar-történelem szakon tanult. – Kezdettől fogva
imádtam összekapcsolni az
irodalmat a gitárral, emellett
újságszerkesztő is voltam. Így
fel is vetődött bennem, hogy
tanár leszek-e egyáltalán. Akkoriban sokkal nyitottabb volt
a bölcsészpálya, sok minden
érdekelt, sok irányba indultam volna. Végül mégis úgy
alakult, hogy megszereztem a
tanári diplomát – mondta. Az
egyetemen aktívan részt vett a
diákéletben, itt köteleződött
el véglegesen a filmek világa
mellett. – Kulturális irányba mozgolódtam, hallgattuk
a barátaimmal a progresszív
zenéket, szólt a Pink Floyd,
egy nagy nyitott világ volt a
felsőoktatás számomra. Mindemellett néztük a filmtörténelem legnagyobb alkotásait, és
ahogy telt-múlt az idő filmértőkké és filmolvasókká váltunk
– mondta.
Feleségével, aki szintén a
tanári pályát választotta, Debrecenben telepedtek le, egy
gyermekük született, Bálint,
aki villamosmérnökként végzett. Itt Szűk Balázs magyar
irodalmat tanított, igyekezett
minél színesebbé varázsolni
az órákat, a gyerekeknek egyre több mozgóképet mutatott,
összevonta a tanagyagot egyfajta vizuális háttérképpel. –
Kellenek érzéki váltópontok a
diákoknak, hogy az effajta élményszerűségek áltál bevonhassuk őket az értő, gondolkodó világba – véleményezte.
Ezzel kapcsolatosan több
művet is publikált, a gyakorlatias irodalomtanítás mindig
fő témája volt, emellett természetesen filmmel összefüggő néprajzos alkotásai is

születettek, és több kötete is
megjelent.
Minden
munkahelyén
igyekezett videós filmklubokat létrehozni, ahol a magyar
filmtörténet
klasszikusait
ismertette meg diákjaival.
Ezirányú érdeklődésének hivatalos keretet is adott, a kilencvenes években mozgóképkommunikátorként végzett.
2000-es évek elején egy pályázat keretében került az akkoriban még Eszterházy Ká-

roly Főiskola néven jegyzett
tanintézménybe, négy évig
dolgozott a közművelődési
tanszéken, mint adjunktus. A
filmes-videós szakirányt vitte,
a gyakorlati oktatásra, magára a filmgyártásra fókuszálva.
Egerben, tanári pályája mellett sok mindenben kipróbálta
magát, így dolgozott televíziónál és egy nyári fesztivál megszervezésében is részt vett.
Ezt követően a debreceni Kölcsey Ferenc főiskolán

volt óraadó. – Igyekeztem
tematikus féléveket szervezni, sok-sok előadót hívtam
meg, filmekkel tanítottam,
ezzel is szélesítve a diákok
rálátását a világra. Emellett a
filmtörténet sajátos olvasta is
fontos volt számomra, egyik
kedvencem a vissza az időben
tematikára épülő esztétikumátadás volt, amikor is a mából
elindulva egészen a régi időkig vizsgáltuk meg a filmeket
– közölte.

Szűk Balázs öt éve dolgozik
Hatvanban, a Grassalkovich
Antal Baptista Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános
Iskolája tanára. Itt néprajzot,
művészettörténetet, magyart,
történelmet és mozgóképkultúrát is tanít. – Kulturálisan
nagyon nyitottnak tartom a várost. Ez segíti az oktatást is. A
zenétől kezdve, az irodalomig
nagyon erőteljesen képviselteti
magát a művészet Hatvanban.

Sok diákot viszek a múzeumokba, galériába, hiszen ezek
a gyerekek kis falvakból jönnek, fontos feladata egy pedagógusnak kinyitni a szemüket
a világra – fogalmazott.
Számtalan filmklubot szervez az iskolában Szűk Balázs
– Ezeket a rendezvényeket
nagyon sok egyeztetés előzi
meg, hiszen a tematikusan felépített vetítésekre olyan neveket hívok meg, mint a Balázs
Béla-díjas M. Tóth Éva, vagy
a Kossuth-díjas operatőr, Kardos Sándor – mondta. – Amire
nagyon büszke vagyok, hogy
még korábban forgattunk egy
másfélórás dokumentumfilmet az iskoláról, melyben jól
tükröződött a szegénység és a
tehetséggondozás kapcsolata.
Szűk Balázs továbbra is
alkot, nemrég a Debreceni
Szemlébe írt egy összefoglalást a debreceni filmklubok
történetéről. Tervei között
szerepel, hogy egy együttműködés keretében kiadhassák a
Nehézsorsúak kötetet, melyben a szovjet Gulag-rendszer
filmes megvalósítását mutatnák be. Mindemellett Szűk
Balázs a tanulással sem hagy
fel, jelenleg néprajzos doktori iskolát végez, doktorijára
készül, melyben a cigányetnikum identitás képének mozgóképbeli tükröződését mutatja majd be.
Csordás Judit
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Az őszi táj szépségeiben
futották le a távokat

Népszerű volt a második
alkalommal megrendezett
Mustang Trail terepfutó
versenyen, ahol a sportolók
különleges természeti szépségek között teljesíthették a
kitűzött távokat. A résztvevők kedvét a hideg, borús idő
sem vette el a sportolástól,
jókedvvel és nagy lendülettel
futották végig a terepet.

A

borús, hideg idő sem
vette el annak a sok
embernek a sportolási kedvét, akik részt vettek a
Mustang Trail terepfutó versenyen. A Nagygombosi Borászat előtt nagy tömeg gyűlt
össze és készültek közösen a
megmérettetésre. Sokan a családjukkal érkeztek a versenyre,
de többen kutyákkal futották
végig a kitűzött távot. – Idén
maximum százötven fővel indítottuk a versenyt, ez a nevezési létszám meg is van most itt
a helyszínen. A program célja
az, hogy megmutassuk, nemcsak városban érdemes sportolni, hanem a terepen történő
futás is külön élmény. A résztvevők nagyon szép tájakon
futhatnak végig, hiszen tölgy-

erdők, tanösvények vannak az
útvonalon, aminek egy részébe
egy kalandos kis túrát is beépítettünk. A Nagygombosi
Borászat pedig idén is többféle finom borral kedveskedik
a versenyzőknek, így a finom
ízek és a kellemes hangulat
is garantált – mondta Olasz
Zoltán, főszervező. Hozzátette: a versenyzők az ország több
pontjáról érkeztek, összesen 46
különböző településről jöttek
résztvevők, hogy megismerjék
Nagygombos és környékének
szépségeit és sportoljanak egy
jót közösen.
A futók három táv közül
választhattak: 4,5; 9 és 19

km. Mindhárom cél magában
rejtette nemcsak a sportolás
élményét, hanem az őszi táj
különleges szépségét is. A
sportolókat pedig a nyirkos,
hűvös idő egy picit sem tántorította el. A bemelegítés
alatt is hangos volt a jókedv,
mindenki izgalommal várta
a rajtot. – Minden időjárási
viszonyt meg lehet szokni,
futás közben nem érezni a
hideget sem. Én rendszeresen
futok, ma egy 9 km-t tűztem
ki célul. A sport az életem része, amióta járni tudok, azóta
futok is – árulta el Szabovik
Zoltán, aki Szolnokról érkezett a versenyre. – Én terepen

is szoktam futni, átlagban 12
km-eket teljesítek. Korábban
kézilabdáztam, miután azt
abbahagytam, találnom kellett egy sportolási lehetőséget, így lettem végül a futás
szerelmese – mondta Urbán
Mária, aki Isaszegről érkezett
ismerőseivel.
A sportolók mindegyike
egy befutó éremmel is gazdagodott a verseny végén, a dobogós helyezettek pedig külön jutalomban részesültek. A
futóverseny nevezési díja pedig jótékonysági célt szolgált,
a befolyt összeget egy rászoruló hatvani család kapta meg.
Lukács Mónika

Még most sem késő ellenőriztetni a kéményeket
A fűtési szezon elindulásával a katasztrófavédelem újra felhívja a figyelmet a kémények és a fűtésrendszer karbantartására. A kéményseprés az egylakásos ingatlanokban élők
számára második éve önkéntes alapon működik. A lakosoknak maguknak kell elindítani azt az időpont-egyeztetési folyamatot, amelynek végén a kéményseprő felkeresi
otthonukat, és elvégzi az ingyenes ellenőrzést.

A

z elmúlt években
több változás zajlott
le a kéményseprőiparban. A jelenleg hatályos szabályozók alapján a
magánszemélyek
számára

a kéményseprés ingyenes,
és a katasztrófavédelem
kéményseprőipari szervezete végzi a lakossági égéstermék-elvezetők
rendszeres
felülvizsgálatát az ország

valamennyi megyéjében. A
kéményseprés az egylakásos
ingatlanokban élők számára
önkéntes. A lakosoknak saját
maguknak kell elindítani azt
az időpont-egyeztetési folyamatot, amelynek végén a
kéményseprő felkeresi otthonukat, és elvégzi az ingyenes
ellenőrzést, ami mindössze
30 percig tart.
Nagy Csaba, a Heves
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság megyei szó-

vivője a legutóbbi Kommentár című műsorunkban elmondta: a szilárd
tüzelőanyaggal
működő
fűtőberendezéseket érdemes évente, a gázüzeműeket
kétévente ellenőriztetni. A
vegyes tüzelésű kazánokban
azonban az sem mindegy,
hogy mivel fűtünk.
– A legalkalmasabb tüzelő
anyag a legalább két éve száradó fa, amit száraz helyen
tárolnak. Ennek az égés-

terméke nem okoz akkora
környezetszennyező hatást,
mint amikor háztartási hulladékokat, kezelt vagy vizes
fát, illetve műanyagokat tüzelnek el az emberek. Utóbbiak használata környezetszennyezésnek minősül, amit
a környezetvédelmi hatóság
akár büntethet is. Emellett
a nem rendeltetésszerűen
használt kéményekben kön�nyebben lerakódik a korom
és a kátrány, ami további ve-

szélyeket idézhet elő – részletezte Nagy Csaba, a megyei
katasztrófavédelem sajtósa.
A szóvivő hozzátette:
minden ötödik lakástűz a
kéményből indul, ezért is
nagyon fontos, hogy az égéstermék elvezetőket rendszeresen
ellenőriztessük.
A kéményseprés igénylése
egyeztethető a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon.
Lukács Mónika
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HIRDETÉS–RECEPT

RECEPT

Egy teljes értékű reggeli
Laczkó 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

Ez a csodás recept egy valóban tökéletes reggeli, fehérjével, rostokkal, lassan felszívódó szénhidrátokkal, antioxidánsokkal megkoronázva.
Mindenkinek ajánlom, aki egészséges, tápláló
reggelire  vágyik. Régebben próbálkoztam a zabkásával reggelire, de én – sok emberrel ellentétben - rövid időn belül farkaséhséget éreztem, és
egyáltalán nem volt jó a közérzetem tőle.
Ez a változat viszont fehérjével dúsított,
ezért kiegyensúlyozottabb változat.
A recept pedig rendkívül egyszerű, csupán
néhány perc kell hozzá.
2 maréknyi zabpehely (én gluténmentes
zabpelyhet használtam), 3-4 dl növényi tej, ami
lehet rizstej, kókusztej, mandulatej, kesutej
(nekem az utóbbi a kedvencem), csipet só. A
hozzávalókat közepes   lángon 2-3   percig főzöm, amíg egy kicsit megdagad a zab, de az
egész még egy kicsit leves állagú. Lezárom,
kicsit hagyom hűlni. 1 adag fehérjét keverek
hozzá (én a növényi BLNCE Pro3 vaniliás barna-

rizs fehérjét használom) és még egy picit állni
hagyom. Idénygyümölcsöt, vagy piros bogyós,
gyümölcsöt teszünk a tetejére (esetleg kis banánt), majd megszórtam ACAI bogyó porral.
Az acai bogyó nagyszerű antioxidáns forrás,
segíthet abban, hogy immunrendszerünk, illetve sejtjeink védekezőképessége minél erősebb
legyen, illetve véd a szabad gyökök káros hatásaitól. Magas rosttartalmának köszönhetően
segíthet abban, hogy emésztésünk megfelelően
működjön, sőt még a vércukorszint szabályozásában is hatékony.   Meglepő módon omega-3
zsírsavat is tartalmaz, amely segít csökkenteni
a szívbetegségek kialakulásának esélyét, illetve
koleszterinszintünkre is jó hatással van.
Az acai bogyó öregedésgátló hatásáról is
ismert: a benne található értékes anyagoknak
köszönhetően nemcsak a bőrsejtek, hanem a
test összes sejtjének egészségéhez hozzájárulhat, és megelőzheti az öregedés jeleinek korai
feltűnését.

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
Sólyomvári Norbert
Semperger Violetta

Születési idő
Szülők neve (apa, anya)
2019-08
Sólyomvári Dóra
2019-10
Semperger Gábor, Fodor Katalin

Házasságkötés
2019-10 Tóth Szabolcs, Galgahévíz
2019-10 Dudok Richárd, Kálló
2019-10 Páljános György Attila, Hatvan

Médiatámogatónk:

Molnár Alexandra, Lőrinci
Lőrik Dalma, Nagylóc
Csordás Izabella, Hatvan

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
                  IX. évfolyam 11. szám – 2019. november
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
Felelős szerkesztő: Szűcs Péter
Munkatársak: Albert Péter, Csordás Judit, Lukács Mónika, Rimán Alexandra  
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