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Hamarosan elkészül 
a sportcsarnok
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Jól halad a sportcsarnok építése, az épületet leszigetelték, 
működik a fűtés- és légtechnikai rendszer, már a sport-
padló burkolatot helyezik le a szakemberek. Kint zajlik a 
térkövezés, készítik a több mint 160 férőhelyes parkolót.

Novemberben arról 
számoltunk be, hogy 
a nyílászárókat is be-

szerelték a sportcsarnok épü-
letébe, azóta azonban nagyon 
sok változás történt a létesít-
mény körül. Az építkezés a 
téli hideg időben sem állt le, 
kint jelenleg a térkövezés zaj-
lik, a több mint 160 férőhelyes 
parkolót építik ki. Az épület-
be belépve pedig most látszik 

igazán a sportcsarnok monu-
mentalitása: a hatalmas be-
tongerendák alatt és a magas 
nézőtér mellett a szakemberek 
jelenleg a sportpadló burkola-
tot készítik. A csarnok 2400 
négyzetméter és 1105 férő-
helyes lesz. Az épület három-
szintes, raktárakkal, öltözők-
kel, büfével, orvosi szobával 
és irodákkal ellátott. Horváth 
Richárd polgármester is bejár-

ta az épülő csarnokot. A város 
napról napra egyre közelebb 
kerül egy régi álom megvaló-
sulásához. – Fantasztikus érzés 
látni azt, hogy ilyen jó ütem-
ben halad az építkezés, bent 
már van fűtés és a burkolatok 
is készülnek a különböző szin-
tekre. A létesítmény körül az 
infrastruktúra kiépítése zajlik, 
a munkagépek folyamatosan 
dolgoznak a területen. Számí-
tásaink szerint tavaszra elké-
szülhet a sportcsarnok – kö-
zölte a városvezető.

Mindemellett a kész van a 
csatornarendszer is a létesít-

mény körül, valamint zajlik 
a hang – és világítástechnika 
hangolása, illetve a kamera-
rendszer kiépítése. A lelátók 
betonjaira is hamarosan fel-
szerelik a korlátokat és az ülő-
helyeket. A létesítmény külső 
területén is sok munkálat tör-
ténik még, várhatóan február 
elején elbontják a boldogi út 
felőli kerítést és hozzálátnak 
az ottani térrendezéséhez. Az 
épület külső megvilágítását 
azonban már többször is tesz-
telték, sötétben is impozáns 
látvány lesz a sportcsarnok.

Lukács Mónika
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Folyamatosan zajlanak a 
tárgyalások a herédi hídnál 
lévő autópálya le- és felhaj-
tó építéséről. Emellett egy 
nagy beruházás is érkezik a 
városba, mely szintén ezt a 
területet érinti. Ezek meg-
valósulásáról egyeztettek az 
önkormányzat, a NIF és a 
beruházó szakemberei.

Több nagy beruházás 
előkészítésén dolgoz-
nak a városban. Az 

egyik, amiről már korábban 
többször is beszámoltunk, 
hogy egy új autópálya le- és 
felhajtót építenének az ipari 
park mellett, a herédi hídnál. 
Ezzel kapcsolatban Horváth 
Richárd már Orbán Viktor 
miniszterelnökkel is tárgyalt. 
Ennek eredménye, hogy a 
kormány 2,5 milliárd forinttal 
támogatja a projektet. Mind-
emellett pedig egy újabb cég 
telepedne le Hatvanban, egy 
tízmilliárd forintos beruhá-
zást valósítanának meg szin-
tén ezen a területen. Ennek 
részleteiről tárgyaltak most 

az önkormányzat, a NIF, va-
lamint a beruházó cég szak-
emberei.

– Egy nagy beruházás ér-
kezik Hatvanba, ami nagyon 
fontos a városnak, mindemel-
lett a le- és felhajtó építése is 
kiemelt helyet foglal el a fej-
lesztési terveinkben. Mind a 
kettő meg fog valósulni. Arról 
tárgyaltunk most, hogy a há-
rom félnek milyen feladatokat 
kell végrehajtaniuk ahhoz, 
hogy mind a két beruházás 
zavartalanul létrejöhessen a 
kijelölt területen – tájékozta-
tott a polgármester.

Hozzátette: a cél a le- és 
felhajtóval az, hogy az ipari 
parkhoz tartozó járműforga-
lom azt érintse, és így teher-
mentesítsék a városi forgal-
mat. A beruházás pedig azért 
fontos Hatvannak, mert ezzel 
újabb munkahelyek jöhetnek 
itt létre. Az autópálya le- és 
felhajtó jelenleg tervezési sza-
kaszban jár, a NIF munkatár-
sai 2022-re ígérték a megva-
lósulását.

Csordás Judit

Horváth Richárd: a hatvaniakkal folytatott párbeszéd határozza meg a jövőnket

Környezettudatosságra 
törekszünk Hatvanban
A hatvaniak javaslataira és 
visszajelzésire építi munká-
ját továbbra is a városveze-
tés – erről beszélt Horváth 
Richárd lapunknak. A pol-
gármester úgy fogalmazott: 
a helyi közösségek fejlesz-
tése és támogatása még 
nagyobb szerepet kap, és a 
környezettudatosság, klí-
mavédelem is meghatározó 
törekvés lesz Hatvanban 
ebben a ciklusban.

Az év végén értékelte az 
elmúlt öt évet és beszélt 
csapatának újabb vá-

lasztási sikeréről, most azonban 
itt az ideje, hogy a jövőről is be-
széljünk. Milyen törekvésekkel 
kezdte meg ezt a ciklust?

Azt megígérhetem, hogy 
a következő öt évben is a 
hatvaniakkal folytatott véle-
ménycsere határozza meg a 
jövőnket. Semmit rólunk, nél-
külünk, vagy mondhatnánk 
azt is, semmit Hatvanról a hat-
vaniak megkérdezése nélkül. 
Hisszük, hogy ez működik, 
bár nem mindenhol szokás a 
helyieket ilyen mélységeiben 
bevonni egy város irányítá-
sába, mi városvédők és a csa-
patom mégis ebbe az irányba 
köteleztük el magunkat. A 
hatvani lakosságnak végre po-
zitív jövőképe van, a hatvaniak 
elkezdtek örülni a jelennek és 
hinni a jövőben. Semmi sem 
bizonyítja ezt látványosabban, 
hogy Hatvanban nő a gyerek-
szám, új bölcsődei és óvodai 
csoportokat kellett indítani. 
Sok minden tehetett minket 
büszkévé az elmúlt években, 
de ez talán kiemelkedik mind 
közül. Bizonyíték ez arra, 
hogy a sok helyen tapasztal-
ható apátia és borús jövőkép 
helyett Hatvanban megerő-
södött közösség és jövőjükben 
bizakodó polgárok élnek. Aki 
bízik a jövőjében az stabilan 
hisz a jelenben, mer álmodni 
és azokat valóra váltani. Egy 
ilyen alkotó közösségben lá-
tom én a város jövőjét és Hat-
van ebbe az irányba halad.

Mindezt hogyan segítik a 
gyakorlatban?

Újra megkérdezzük a hat-
vaniakat arról, hogy milyen 
területeket, beruházásokat 
tartanak fontosnak. Koráb-
ban mi vezettük be a Hatva-
ni Konzultációt, nem árulok 
el titkot azzal, hogy ebben a 
ciklusban is élünk ezzel a jól 
bevált lehetőségünkkel, ha 
lehet azonban most még rész-
letesebben igyekszünk majd 
felmérni az itt élők igényeit. 
A Helyi Akciócsoport vagyis 
az úgynevezett HACS létre-

hozásával pedig már előkészí-
tettük azt a folyamatot, hogy 
a hatvani civilek, közössé-
gek ötleteinek, törekvéseinek 
megvalósulását még jobban 
tudjuk segíteni. Hiszem, hogy 
egy város nem attól lesz élhető 
és virágzó, hogy felülről meg-
mondják a lakosainak, hogy 
mire van szükségük. Sokkal 
inkább érzem magam jól én 
is egy olyan településen, ahol 
vannak lehetőségeim a kibon-
takozásra, amelyet kulturális 
és gondolkodásbeli sokszínű-
ség jellemez, ahol támogatják 
a kreativitást és a tenni aka-
rást. Erre úgy érzem van szán-
dék Hatvanban, a helyi közös-
ségek munkájukkal megtöltik 
élettel a várost.   

Mi lesz a fejlesztésekkel?
A városfejlesztési straté-

giánkat korábban a Fejlődő 
Hatvan Programban foglaltuk 
össze. Erre épül ebben a cik-
lusban az Erős Hatvan Prog-
ram. Nem véletlenül kapta ezt 
a nevet, hiszen mára elmond-
hatjuk, hogy a város megáll 
a saját lábán. A hatvaniakkal 
együtt közösen bizonyítottuk, 
hogy akkor is képesek vagyunk 
fejlődni, ha nem kapunk külső 
segítséget. Ez az erős ösz-
szetartás és ennek eredménye 
ihlette az új koncepciót. Több 
eleme már ismert lehet, hi-
szen a meglévő, jól működő 
gyakorlatokra épül és lesznek 
természetesen újdonságok 
is. Az út- és járdafelújítási 

programunk az előzőektől 
nagyobb intenzitású lesz, erre 
jelenleg évente legalább 150 
millió forintot tervezünk. A 
programunk fontos eleme a 
hatvani családok megerősíté-
se, a fiatal generációk támo-
gatása, de a nyugdíjasok is 
segítséget kapnak. Egy stabil 
gazdasági környezetre építve 
új vállalkozások indításának 
és letelepedésének elősegítése 
is kiemelt szempont. Az ipa-
ri parkunk fejlődik, újabb és 
újabb befektetők érdeklődnek 
Hatvan iránt, mi nyitottan fo-
gadunk minden ilyen megke-
resést, hiszen egy jól működő 
gazdaság az alapja, hogy az 
itt élők boldogulni tudjanak, 
ezek magával hozzák a mun-
kahelyek számának bővülését, 
a stabil béreket. Nálunk sze-
rencsére ez a folyamat pozitív 
irányba mutat, nem véletlenül 
költözik egyre több család te-
lepülésünkre és büszkélked-
hetünk azzal, hogy nő a gyer-
mekszám. A városi közlekedés 
fejlesztése pedig egy elmarad-
hatatlan kötelességünk. En-
nek nyomán már tárgyalunk 
az elkerülőutak megépítésé-
ről, ezek megvalósítása egy 
bonyolult folyamat és nagyon 
sok forrás kell hozzá, de ezért 
is küzdünk, ahogyan minden 
hatvani projektért eddig is 
tettük.

A környezettudatosság egyre 
nagyobb szerepet kap világszer-
te. Erre Önök is reagálnak?

Természetesen, sőt komoly 
terveink vannak a környezet-
tudatosság területén, példát 
szeretnénk mutatni. Ez rész-
ben összefügg a közlekedési 
helyzettel is. Azt világosan 
látjuk, hogy egyre több autó 
van a városban, ugyanak-
kor az útjainkat tehermen-
tesíteni kell, mert reggel és 
délutánonként hatalmas du-
gók alakulnak ki a városban. 
Mindemellett a megnöveke-
dett környezetterhelés egész-
ségkárosító is. Éppen ezért 
szorgalmazom egy közleke-
dési koncepció elkészítését, 
amelyben azt vizsgáljuk, hogy 
tudjuk hatékonyabbá tenni a 
helyi tömegközlekedést. Bí-
zom benne, ha egy használ-
ható alternatívát kínálunk az 
autósoknak, többen választják 
majd inkább azt, hogy busz-
ra szállnak a reggeli araszolás 
helyett. Azon is dolgozunk, 
hogy iskolajáratok induljanak, 
így a gyerekek akár buszokkal 
is eljuthatnának iskolájukba. 
Azt is vizsgáljuk, hogy elekt-
romos járműveket állítunk 
szolgálatba. Ez még a tömeg-
közlekedésben nem biztos, 
hogy hatékonyan teljesíthető, 
de erre törekszünk. Ugyan-
akkor az önkormányzati jár-
műveket, már fokozatosan 
elkezdjük ebben az évben 
hibrid autókra cserélni. Mind-
emellett még keressük azokat 
a lehetőségeket, hogy hivatali 
szinten is egyre többet tud-
junk tenni a környezetvéde-

lemért. Felelősen gondolkodó 
városvezetőként úgy érzem ez 
a kötelességem.

Hogyan állnak a hatvani 
nagyberuházások? A sportcsar-
nok fényei már időnként meg-
csodálhatóak.

A sportcsarnok nagyon jól 
halad. A fények valóban le-
nyűgözőek, magam is meg-
csodáltam többször, meg is 
osztottam ezt az élményt a 
közösségi oldalamon. Nem 
csak egy hiánypótló létesít-
mény lesz, de a város egyik dí-
sze is, nagyon büszke vagyok 
rá, hogy már csak egy karnyúj-
tásnyira vagyunk attól, hogy 
elkezdjen működni. A könyv-
tár a terveink szerint az év 
második felében készül el, így 
az intézmény visszaköltözhet 
eredeti helyére, azonban jóval 
méltóbb körülmények között 
működhet, mint korábban. A 
Zöld Város Projekt része még 
a piac felújítása és a zöldfelü-
letek kialakítása. A kivitelezési 
költségek nagyon megdrágul-
tak mióta beadtuk ezt a pályá-
zatot, azon dolgozunk, hogy 
minden határidőre beleférjen. 

Emellett a jégcsarnok meg-
építéséhez is folyamatosan 
gyűjtjük a forrásokat.

Nemrégiben Szabó Zsolttal a 
térség országgyűlési képviselő-
jével is találkoztak, hosszú idő 
után először tárgyaltak is. Miről 
volt szó az egyeztetésen?

Örültem, hogy végre or-
szággyűlési képviselő úr a 
város ügyeiről érdeklődött. 
Szabó Zsoltot a megkeresé-
se után megkértem, hogy, ha 
már a településünk a téma, 
akkor Hatvanban legyen a ta-
lálkozó, mert kezdetben Jász-
berénybe hívott, amit az ügy 
fontossága szempontjából 
nem tudtam mire vélni. Ezért 
kértem, hogy olyan alkalmat 
találjunk, amikor itt a város-
ban ülhetünk egy asztalhoz. 
Egy előre megbeszélt idő-
pontot ugyan lemondott, de 
január második felében végül 
a Polgármesteri Hivatalban 
egyeztettünk. Örömmel szá-
moltam be a terveinkről. A 
megbeszélésen hangsúlyoz-
tam, hogy számomra a hat-
vaniak érdeke az első, ezért 
arra kértem, hogy karolja fel 
ő is a hatvaniak által fontos-
nak tartott ügyeket. Egy bé-
kés hangvételű megbeszélés 
volt, a képviselő úr feljegyzett 
mindent és azt mondta keresi 
a lehetőségeket, hogy miben 
tud segíteni. Mi várjuk, hogy 
ez a tettekben hogyan jele-
nik majd meg, bízunk benne, 
hogy valóban komolyan veszi 
az általunk felvázolt témákat 
és együtt tudunk működni.

Ebben az évben még milyen 
fejlesztéseket terveznek?

Szeretnénk a nagyberu-
házásokat megnyugtatóan 
befejezni. Ez az elsődleges. 
Az útfelújítások mellett, bő-
vítenénk a hatvani játszóte-
reket. Ezek fejlesztését már 
korábban is kiemelten kezel-
tük, például hatvani szülők 
megkeresése alapján is. A 
térfigyelőkamerák számát is 
bővítjük. Bizakodó vagyok a 
jövőt illetően, a hatvaniak ösz-
szetartása és támogatása, egy-
re erősödő közösségünk azt 
hiszem hosszú távon is hatal-
mas lendületet ad a városnak. 
Mi nem állunk meg! Hatvan a 
hatvaniaké!  

Január 22-én Horváth 
Richárd polgármester 
a 12500. korcsolyázót 

köszöntötte a helyszínen. 
Zsák András lett a szeren-
csés, akit a város vezetője 
megajándékozott. A nyer-
tes kisfiú elmondta, hogy 
a csoporttársaival érkezett 
a pályára és mindig nagy 
öröm számára jégre lép-
ni, mert ilyenkor fejlődhet 
a korcsolyázásban. – Na-
gyon sokat gyakoroltam a 
szezonban, hogy ügyesebb 

legyek, mert szeretnék job-
ban korcsolyázni. A pályán 
itt vannak a barátaim is és 
sokat nevetünk, itt mindig 
jól érezzük magunkat – 
részletezte Zsák András.

A polgármester kifejtette, 
hogy a pályát február má-
sodikáig lehet látogatni és 
idén is, ahogyan az elmúlt 
években, sikeresen zárul a 
szezon. – Továbbra is na-
gyon népszerű a hatvani 
jégpálya, már a tizenkettő-
ezer-ötszázadik korcsolyá-

zót köszöntöttük a jégen. 
Arra biztatok mindenkit, 
hogy továbbra is látogassa-
nak el a jégpályára – mond-
ta Horváth Richárd polgár-
mester.

Hamarosan itt a 2019/ 
2020-as szezon vége, azon-
ban a hagyományokat meg-
tartva, az utolsó hétvége 
péntek estéjén záróbulival 
készülnek a jégpálya szerve-
zői. A hangulatért pedig DJ 
Gézu felel majd.

Rimán Alexandra

A 12500. korcsolyázót 
köszöntötték

Megvalósul a le- és felhajtó, 
érkezik egy új beruházás

Szabó Zsolt: Hatvan fejlődik!

A fideszes országgyűlési képviselő, Horváth Richárd polgármesterrel 
történt egyeztetése után, Facebook oldalán osztott meg egy videót, 
ahol arról beszélt, milyen fejlesztéseket szeretne támogatni. – Hatvan 
esetében, amit mindannyian tudunk, látható is: fejlődik. - összegezte. 
Szerinte folytatni kell a már megkezdett út- és járdafelújításokat, de 
támogatná a jégcsarnok építését, valamint a zöldülő város projektet is.

Március 3-ig pályázhatnak a hatvani civil szervezetek, ala-
pítványok és egyesületek az önkormányzat által meghirde-
tett civil alapra. A legmagasabb pályázható összeg ebben a 
félévben is kétszázezer forint.

A hatvani civil szerve-
zeteket minden évben 
támogatja az önkor-

mányzat. Egy évben kétszer 
lehet pályázni a civil alapra, 
amivel akár 200 ezer forintot 
is lehet nyerni.  Az első fél-
éves pályázatokat 2020. feb-
ruár 1-től március 2-ig lehet 
benyújtani. Szinyei András 
elmondta, hogy az alap létre-
hozásakor az volt az elsődleges 
cél, hogy a város társadalmi 
élete aktív legyen és minden 
civil szervezet meg tudja va-
lósítani az elképzeléseit. – Az 
elmúlt években egyszerűsöd-
tek a pályázati feltételek, így a 

civil szervezeteknek könnyebb 
pályázniuk. A pályázható ösz-
szeg felső határa továbbra is 
kétszázezer forint – részletez-
te Szinyei András alpolgár-
mester.

Pályázható keretek: Önszer-
veződő, öntevékeny közössé-
geket támogató keret, Ifjúsági 
keret, Sportfeladatokat, célo-
kat támogató keret, Egyházi 
keret, Nemzetiségi keret, Szo-
ciális és egészségügyi keret. A 
Hatvani Fiúk zenekar rend-
szeresen pályázik a civil alap-
ra. Az elmúlt évben elnyert 
összegekből fejlesztették a 
hangszereiket, illetve videokli-

peket is forgattak. A legújabb 
alkotásuk a Még azt mondják 
ez sem szép címet viseli. – 
Minden civil szervezetnek jól 
jön a segítség, így mi is már 
többször éltünk ezzel a lehe-
tőséggel. Szerintem nagyon jó 
ötlet, hogy az önkormányzat 
támogatja a hozzánk hasonló 
csoportokat – mondta Szajkó 
Nándor, a Hatvani Fiúk éne-
kese és billentyűse.

Az év első felében március 
2-ig van lehetőség a pályáza-
tok benyújtására. A civil alap 
adatlapjai átvehetőek a Hat-
vani Önkormányzati Hivatal 
Hatósági Irodájának Általános 
Igazgatási Osztályán, illetve a 
www.hatvan.hu weboldalon is 
megtalálható a pályázati kiírás 
és a letölthető dokumentum.

Rimán Alexandra

Már lehet pályázni 
a civil alapra
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A Lesznai játszóterének 
rendbetételére gyűjtöttek
Ujj Emőke és Mezei Rita 
zongoraművészek, valamint 
Szabó Krisztina énekművész 
előadását hallgathatták meg 
a résztvevők a Lesznai Anna 
iskola jótékonysági koncert-
jén. A játszótér bővítésére, 
az elhasználódott elemek 
cseréjére fordítják a befolyt 
összeget.

Komolyzenei koncertet 
szervezett a Lesznai 
Anna Alapítvány. 

A rendezvényen több neves 
művész is fellépett. Ujj Emő-
ke zongoraművész, az iskola 
egyik tanítványának édesany-
ja 2018-ban költözött vissza 
Magyarországra, addig Ame-
rikában és Mexikóban élt és 
dolgozott. Őmellé csatlako-
zott Mezei Rita zongoramű-
vész és Szabó Krisztina ének-
művész, hogy előadásukkal 

minél több adományt gyűjt-
hessenek a Lesznai iskolának. 
Az intézmény igazgatója, Vö-
rösné Habó Judit elmondta, 
a gyerekek iskolai körülmé-
nyeinek jobbá tételére fordít-
ják a jótékonysági koncerten 
befolyt összeget. – A játszó-
terünkön már nagyon elhasz-
nálódtak az elemek, ezeket 

szeretnénk cserélni, illetve 
fontos lenne, hogy bővítsük 
is ezt a közösségi terünket – 
mondta.

A rendezvényen Szabó 
Zsolt országgyűlési képviselő 
úgy fogalmazott, az intéz-
ményben tanító pedagógusok 
nagyon fontos munkát végez-
nek, éppen ezért nélkülözhe-

tetlen a hatvaniak segítsége, 
hogy hozzájáruljanak az is-
kola fejlődéséhez, és méltó 
körülmények között folyta-
tódjon az oktatás.

Horváth Richárd polgár-
mester is a pedagógusok mun-
káját méltatta, mint fogalma-
zott, nem könnyű hivatás, 
a Lesznaiban tanítók pedig 
igazán kiemelkedően látják 
el feladatukat. – Szükség van 
arra a szeretetre, gondosko-
dásra, amelyet az ott dolgo-
zók nyújtanak a gyerekeknek. 
Mindennap – a tanítás mellett 
– szeretetet adnak, és mindezt 
úgy teszik, hogy közben mo-
solyognak és mérhetetlenül 
türelmesek – fogalmazott.

A koncerten elhangzot-
tak egyebek mellett Dvorák, 
Chopin, Gershwin és Brahms 
művek is.

Csordás Judit

Jánok községgel 
egy pályázatban 
a múzeum
A Hatvany Lajos Múzeum 
egy újabb Interreg pályá-
zatban szerepelt jól, ezúttal 
Jánok község önkormányza-
tával fognak együtt dolgozni. 

A Hatvany Lajos Mú-
zeum 2019 végén 
újabb határon át-

nyúló projektet nyert a Via 
Carpatia Kisprojekt Alap pá-
lyázati felhívásán. Együttmű-
ködő partner Jánok Község 
Önkormányzata. A projekt 
címe: “Egy család emlékeze-
te – szeretet és összetartozás”. 
Ennek kapcsán 2020. január 
8-án  Begala Gyula, Jánok 

község polgármestere és Már-
kus Marianna, az Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűj-
temény igazgatója partnerségi 
megállapodást írtak alá.

A projekt 2020 évben zaj-
lik. Témája a felvidéki Sziklay 
család életművének tudomá-
nyos színvonalú feldolgozása. 
A cél egy tudományos kutató-
központ létrehozása Jánokon, 
a Hatvany Lajos Múzeum 
szakembereinek bevonásával. 
A projekt célkitűzése a két-
oldalú kapcsolatok erősítése, 
a falu identitásának megerő-
sítése.

Lukács Mónika

Hatvan fogadalmi napját ünnepelték
Szent Sebestyén tiszteleté-
re tartottak misét Hatvan 
fogadalmi napján, melyet 
Palya János plébános celeb-
rált, hiszen a pusztító pes-
tisjárvány 1740-ben január 
20-án ért véget. 

Nagy tömeg gyűlt 
össze a Szent Adal-
bert templomban 

Hatvan fogadalmi napján. 
Már hagyomány, hogy a város 
együtt emlékezik meg ezen a 
napon Szent Sebestyénről 
és a pestisjárványról, mely 
tíz hónap kemény pusztítás 
után január 20-án ért véget. 
A járvány során a város la-
kossága megtizedelődött, így 
ezen a napon minden évben 
egy szentmise keretein belül 
adnak hálát a város lakói a 
betegség elmúlásáért. Palya 
János plébános a pestisjár-
vánnyal kapcsolatban kifej-
tette, hogy egy-egy tragédia 
bekövetkeztekor nem azt kell 
vizsgálni, hogy miért történt 

a baj, hanem azt, hogy milyen 
céllal, így érthetjük meg iga-
zán az okokat. – A fájdalom 
problémájára mindig Jézus 
a válasz. Forduljunk hozzá, 
kérjük a segítségét annak a 
szentléleknek, aki ott volt 
vele a kereszten, a teremtés 
kezdetén, aki megerősítette 
az apostolokat, Szent Sebes-
tyént és Meszlényi Zoltánt is. 
Jézus Krisztus örök, ugyanaz 
tegnap, ma és mindörökké. Ő 
nem változik, csak mi. Ezért 
kérjük őt mindig, nehéz 
helyzetben, ha lefelé tartunk, 
hogy segítsen, és emeljen fel 
minket – fejtette ki prédiká-
ciójában.

A misén a Szent Adalbert 
kórus énekelt, a templomban 
elmondták az ősi fogadalmi 
imát is. Emellett ezen a na-
pon emlékeztek meg Boldog 
Meszlényi Zoltán vértanú 
püspökről is, megkoszorúz-
ták a templom oldalán elhe-
lyezett emléktábláját.

Csordás Judit

A Budapest–Hatvan vasútvonal rekonstrukciójának kö-
vetkező fázisában december 8-tól március 20-ig módosított 
menetrend szerint közlekednek a vonatok. Pótlóbuszokkal 
már nem kell utazni, a vonalat megnyitották a vonatforga-
lom számára, azonban a MÁV kollégái arra kérik az uta-
sokat, hogy minden utazásuk előtt tájékozódjanak az épp 
aktuális változásokról.

A tavaly február 
óta tartó Pécel és 
Aszód állomások 

közötti teljes vágányzárat 
december 8-tól feloldotta 
a MÁV, ennek eredmé-

nyeként a karácsonyi és év 
végi ünnepek előtt megin-
dulhatott a vonatforgalom 
az említett felújított szaka-
szon is. A kivitelezési mun-
kák az eredeti ütemtervnek 

megfelelően 2020-ban is 
folytatódnak.

A Budapest–Hatvan vas-
útvonal rekonstrukciójának 
következő fázisában decem-
ber 8-tól március 20-ig mó-
dosított menetrend szerint 
közlekednek a vonatok. Jó 
hír, hogy pótlóbuszokkal már 
nem kell utazni, a vonalat 
megnyitották a vonatforga-
lom számára, azonban utazás 
előtt továbbra is érdemes fo-
lyamatosan tájékozódni. – A 

hatvani személyvonatok dec-
ember 15-től március 20-ig a 
Keleti pályaudvarról  minden 
páratlan óra 30. percében in-
dulnak, és Hatvanba érkez-
nek páros óra 44 perckor. 
Hatvanból páratlan óra 12-
kor indulnak és a Keleti pá-
lyaudvarra minden páros óra 
30 perckor érkeznek. Reggeli 
csúcsidőszakban a vonatok 
mennyisége megmarad, csak 
5 perccel később érkeznek a 
Keleti pályaudvarra. Keletiből 

20 órakor és 22 órakor induló, 
Hatvanig közlekedő gyorsí-
tott személyvonatok naponta 
közlekednek, azaz nem csak 
munkanapon – részletezte 
Biber Anett, a MÁV csoport 
szóvivője. Hozzátette: a já-
ratok az említett szakaszon 
továbbra is gyakoriak, a köz-
lekedés pedig a tapasztaltok 
szerint stabilan, kiegyensú-
lyozottan működik.

Az Intercity-k a Keleti 
pályaudvarról 5 perccel ko-

rábban, 6:25 és 19:25 között 
minden óra 25. percében in-
dulnak, Füzesabonyba már az 
alap menetrend szerint érkez-
nek és indulnak tovább Mis-
kolcra, illetve Kassára, Sátor-
aljaújhelyre és Nyíregyházára. 
Március 20-tól azonban bi-
zonyos szakaszokon újra egy 
vágányon fognak a vonatok 
közlekedni, arról szintén ér-
demes majd tájékozódni a 
mavcsoport.hu weboldalon.

Lukács Mónika

Módosított menetrenddel közlekednek a vonatok

Csaszli Mariann kapta 
meg a Pro Cultura díjat
Csaknem 20 éves munkájá-
ért kapta meg a kitüntetést 
a Grassalkovich Művelődési 
Ház intézményvezető-he-
lyettese.

Idén a Grassalkovich-
kastély dísztermében tar-
tották meg a városi ma-

gyar kultúra napi ünnepséget. 
Horváth Richárd polgármes-
ter köszöntőjében kiemel-
te: a magyar nemzet legfőbb 
ereje az egyedülálló és színes 
kultúrájában, illetve gazdag 
anyanyelvében rejlik, melyre 
minden magyar ember mél-
tán lehet büszke. Leszögezte: 
a Hatvanban sikeresen mű-
ködő kulturális intézmények 
nagyban hozzájárulnak a ma-
gyar kultúra terjesztéséhez, 
valamint a polgáriasodó város 
szellemiségének kialakításá-
hoz.

Az ünnepségen ezután át-
adták a „Pro Cultura kitün-
tető emlékérem Hatvan város 
kultúrájáért” elismerő címet is, 
melyet ezúttal Csaszli Mariann 
vehetett át. A Grassalkovich 

Művelődési Ház intézmény-
vezető – helyettese 2001 ja-
nuárjában kezdte meg pályáját 
a kulturális intézményben. – 
Nagyon nagy megtisztelte-
tésnek érzem, hogy idén én 
vehettem át ezt a díjat. Köszö-
nöm mindazoknak, akik úgy 
látták, munkám miatt érdemes 
vagyok erre a kitüntetésre. Ez-
úton szeretném hálámat kife-

jezni azoknak a munkatársa-
imnak, akik az elmúlt csaknem 
húsz évben segítették a közös 
eredményeket elérni. Továbbra 
is azon fogok dolgozni, hogy 
a közművelődés eszköztárát 
kihasználva tartalmas progra-
mokat szervezzünk a városban, 
minél több embernek okoz-
va ezzel örömet és kellemes 
kikapcsolódási lehetőséget – 

mondta Csaszli Mariann.
A program Heit Lóri és ze-

nekarának műsorával folyta-
tódott. Hazánkban a magyar 
kultúra napját 1989 óta ün-
nepeljük január 22-én annak 
emlékére, hogy a kézirat ta-
núsága szerint Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon fejezte 
be a Himnuszt.

Lukács Mónika

Komoly megmérettetésen vannak túl a továbbtanulás 
előtt álló általános iskolások, országszerte megírták 
ugyanis a központi középiskolai felvételit. A Bajzában 
csaknem 350 diák adott számot magyar nyelvi és mate-
matika tudásáról.

Izgatott és feszülten vá-
rakozó szülőkkel telt 
meg január közepén 

a Hatvani Bajza József 
Gimnázium és Szakgim-
názium, mindannyian a 
központi középiskolai 
felvételi vizsgára kísérték 
gyermeküket.  Amíg a 
szülők a folyosókon vá-
rakoztak, addig a diákok 
zárt ajtók mögött, zavar-
talanul írták a teszteket. A 
tanulók magyar nyelvből 
és matematikából is vizs-
gáztak, mindkét feladat-
sor esetén 45-45 perc állt 
a diákok rendelkezésére, 
tárgyanként tíz feladattal. 
Matematikából és magyar 
nyelvből külön-külön 50 
pontot szerezhetnek a 
vizsgán. – Ma 285 olyan 
diák ír nálunk tesztet, akik 
négy osztályos gimnáziu-
mi képzésre jelentkeztek, 
míg 45 diák a hat osztályos 
gimnáziumi évfolyamba 
szeretne bekerülni. Sze-
rencsére nagy az érdeklő-
dés intézményünk iránt a 
továbbtanulni vágyók kö-
rében.  Ez a tavalyi nyílt 
napokon is jól látszódott, 
naponta legalább 500 diák 
látogatott el iskolánkba 
– közölte Deák Andrea 
igazgató. Hozzátette: jö-
vőre az intézményben 90 
fő kilencedikes tanuló, míg 

egy 26 -28 főből álló hat 
évfolyamos gimnáziumi 
osztály kezdheti meg ta-
nulmányait.

A várakozó szülők kö-
zött azonban akadtak 
olyanok, akik már túl vol-
tak az izgalmakon, de nem 
olyan régen még ők maguk 
is ebben az iskolában írták 
a középiskolai felvételi-
jüket. A DÖK-ös diákok 
ezen a napon tájékoztatást, 
útbaigazítást adtak a felvé-
teliző diákoknak és a szü-
lőknek. – Pontosan emlék-
szem, hogy én is nagyon 
izgultam ezen a napon két 
évvel ezelőtt. De szeren-
csére felvettek a Bajzába 
és ennek azóta is nagyon 
örülök. Ebben az iskolá-
ban magas szintű oktatás 
zajlik, de nagyon sok ér-
dekes közösségi program 
is van, ami színesíti a min-
dennapjainkat. Szeretek 
bajzás lenni, csak ajánlani 
tudom ezt a sulit – mond-
ta Kenéz Gréta Daniella, 
tizedik osztályos diák.

Idén a 9. évfolyamra 
felvételizők írásbelijére or-
szágszerte összesen több 
mint 57 000-en jelentkez-
tek. A 6 évfolyamos gimná-
ziumi írásbelin több mint 
9300-an, a 8 évfolyamoson 
közel 5800-an vettek részt.

Lukács Mónika

Már megírtak 
a központi felvételit
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A hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
saját hatáskörben eljárva látogatási tilalmat rendelt el 
2020. január 18-tól, szombattól visszavonásig. A láto-

gatási tilalom a krónikus belgyógyászati, az intenzív, az 
újszülött, csecsemő- és gyermekgyógyászati, illetve az 
ápolási osztályt érinti – adta hírül az egészségügyi in-

tézmény. A látogatási tilalom elrendeléséről értesítették 
a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fő-
osztályát is.

Részleges látogatási tilalmat rendeltek el a kórházban

Farmosi Lászlónak újabb 
kötete jelent meg decem-
berben. A hatvani költő 
körmese című gyerme-
keknek szóló verseit mu-
tatta be.

A Hatvani Galériá-
ban gyűlt össze a 
vers- és rajzkedvelő 

közönség még december-
ben. Ugyanis, itt mutatta be 
legújabb kötetét Farmosi 
László. A Körmese címet 
viselő könyv pedig nem csak 
nevében jelzi, hogy ki a cél-
közönség, már a külső meg-
jelenése is azonnal elárulja: 
a gyermekeknek szól.  A 
gyermekverseket, gyerme-
kek rajzaival illusztrálják. A 
hatvani költő műveit, hat-
vani gyermekek alkotásai 
egészítik ki. Ahogy azt Ki-
rály Kornélia, a Színes Ala-
pítvány vezetője elmondta: 
az elmúlt 16 év alatt úgy 
dolgoztak össze, hogy arról 
nem is tudtak. Mert ezek 
a versek úgy találták meg 
kép párjaikat, mintha közös 
tudatból merítkeztek volna. 
A programon Bacsa Tibor 
szerkesztő kiemelte: ő több, 
mint 10 éve ismeri Farmo-
sit, és az első találkozásuk-

nál tisztán tapasztalható 
volt, hogy nem egy szár-
nyait bontogató alkotóról, 
hanem egy kész költőről 
van szó. Versei rendszere-
sen megjelennek a Hatvani 
Kalendáriumban is.

Farmosi szerint, az em-
ber élete során többfé-
le módon lehet gyermek. 
Mikor még valóban kicsik 
vagyunk, amikor felnőtt-
ként még bennünk van a 
gyermek, amikor még élnek 
a szüleink és mikor hiszünk 
a magasabb rendű világban. 
Hiszen ekkor rájövünk, eh-
hez képest, mi valóban csak 
gyermekek vagyunk.  – A 
gyermekversek nem csak 
szépek, értékesek és fel-
emelőek, hanem bírnak egy 
ősi, mágikus gyógyító erő-
vel is – jelentette ki a költő.

A költőnek három gyer-
meke van, így apasága 
során bőven tudott hon-
nan ihletett meríteni az 
írásokhoz. A bemutatón 
verseket szavaltak és több 
zeneszámot is előadtak. A 
program végén pedig azok 
a gyermekek, akiknek raj-
zai szerepelnek a könyvben, 
megkapták a kötetet.

SzP

A gyermekversek 
ősi, gyógyító 
erővel bírnak

Fekete István köré 
épült a verseny

Már 17. alkalommal ren-
dezték meg a Szép Magyar 
Beszéd szépkiejtési versenyt 
az Ötös iskolában. A felol-
vasott szövegek ezúttal Fe-
kete István munkássága és 
szellemisége köré épültek. 
A megmérettetésre idén 29 
általános iskolás gyermek 
nevezett be.

Tizenhetedik alkalom-
mal rendezték meg a 
Szép Magyar Beszéd 

című versenyt a Hatvani 5. 
Számú Általános Iskolában. 
A gyerekek célja az volt, hogy 
az előre megkapott rövid 
szövegeket szép kiejtéssel és 
kifejező értő olvasással adják 
elő a zsűrinek és a közönség-
nek. A verseny hosszú évek 
óta ugyanazon forgatókönyv 
alapján zajlik, a tanulók két 
fordulóban bizonyíthatják 
beszéd- és olvasási készségü-
ket. Először mindenkinek egy 
szabadon választható szöve-
get kell felolvasnia a zsűrinek, 
majd egy ismeretlen szöveggel 
kell bizonyítaniuk. Mielőtt 
bemennek a második fordu-
lóra a diákok kapnak pár perc 
felkészülési időt, ami alatt 
elolvashatják az ismeretlen 
szöveget. Általában ez szokott 
nagyobb nehézséget jelenteni, 

de a gyerekek minden évben 
lelkiismeretesen készülnek 
– részletezte Kutalik Márta 
igazgató. A versenynek min-
den évben van egy kiemelt té-
mája, idén a 120 évvel ezelőtt 
született Fekete István művei 
és szellemisége köré épültek a 
felolvasandó szövegek.  Emel-
lett a program egy másik jeles 
eseményre, a Magyar Kultúra 
Napjára is felhívja a figyelmet, 
nem véletlen tehát, hogy az 
intézményben minden évben 
január 22-e körül rendezik 
meg ezt a versenyt.

A gyerekek idén is lelkesen 
készültek a megmérettetésre, 
a legtöbben otthon a szüle-
ikkel és az iskolában a tanító 
nénijükkel is sokat olvasták 
a szövegüket. – Arra kellett 
figyelnem leginkább, hogy 
hangosan beszéljek és lassan, 
illetve voltak szavak, amiket 
többször kellett gyakorolni. 
Ennek ellenére jó élmény volt 
a verseny, én egy “madárétte-
remről” olvastam – mondta 
Gajda Zara Korina.

A Szép Magyar Beszéd 
versenyen idén összesen 29 
általános iskolás gyermek vett 
részt, a zsűri osztályonként 
külön-külön díjazta a legjob-
bakat.

Lukács Mónika

Eredmények:

2. osztály 
1. hely Laczi-Bigida József  Szent István iskola
2. hely Svába Nelli Kodály Zoltán iskola
2. hely Gajda Zara Kossuth Lajos iskola
2. hely Véniss Luca Hatvani 5. Sz. iskola

3. osztály
1. hely Kozsa Olívia Hatvani 5. Sz. iskola
2. hely Szajkó Nadin Hatvani 5. Sz. iskola
2. hely Pál András Kodály Zoltán iskola
3. hely Adai György Boglárka Szent István iskola

4. osztály      
1. hely Jancsó Panna  Szent István iskola
1. hely Varga- Goravec Boróka  Kodály Zoltán iskola
2. hely Seres Borbála Újhatvani Római Katolikus iskola
2. hely Hargitai Markó Áron Kossuth Lajos iskola
3. hely Gerbár Csenge Kodály Zoltán iskola
3. hely Gyetvai Máté Szent István iskola

Az idei ökumenikus ima-
hét témája a máltai keresz-
tények, akik befogadták a 
hajótörött Pál apostolt és 
útitársait.

A belvárosi Szent 
Adalbert Templom-
ban tartották meg az 

ökumenikus szentmisét, amit 
minden alkalommal a Krisz-
tus-hívők egységéért szer-
veznek meg. Ebben az évben 

az imahét témáját a máltai 
keresztények állították ösz-
sze, melynek mottója: „…
nem mindennapi emberséget 
tanúsítottak irántunk…”. Pál 
és útitársai hajóval tartottak 
Rómába, mikor nagy vihar 
támadt, ők kitartottak, végül 
hajótörést szenvedve jutottak 
el Máltára. Az, hogy ott ma 
keresztények élnek, azt jelzi, 
hogy a hajótörött Pál és úti-
társai elfogadták a lakosok 

vendégszeretetét. Igyekeztek 
és tudtak is adni a máltaiak-
nak abból a hitből, remény-
ségből, Jézus Krisztus szere-
tetéből, amely őket hordozta. 
Ilyen kölcsönös lehetőség ma 
a keresztények ökumenéje. 
A hatvani egyházi vezetők 
prédikációjukban ezt az egy-
séget hangsúlyozták. Köz-
ponti téma volt a félelem és 
a hit kérdése. Farkas László 
atya szerint ki kell állnunk 

hitünk mellett, nem szabad, 
hogy elnyomjanak minket. 
Tatai István református lel-
kipásztor kijelentette: ahhoz, 
hogy a félelmeinket le tudjuk 
győzni, helyet kell biztosíta-
nunk Istennek a szívünkben. 
Ehhez pedig oda kell adnunk 
azt a kezébe, amitől rette-
günk. Az ökumenikus szent-
mise a hívek könyörgéseivel 
ért véget.

SzP

Ökumenikus szentmise: nem szabad félelemben élni

Lezárult egy korszak az idén végzős diszis diákoknak, ugyanis 
osztályfőnöküktől megkapták az elválást jelentő szalagot. A 
tanulók keringővel és előadásokkal készültek az eseményre.

A Nagy Endre Rendez-
vényteremben tartot-
ták meg a DISZI sza-

lagavatóját. A végzős diákok 
osztályonként felsorakozva 
várták az esemény kezdését. 
A köszöntők és műsorok előtt 
az izgalom tapasztalható volt 
a fiatalok körében, egy azon-
ban közös volt bennük: már 
nagyon várták, hogy végre 
felkerüljön rájuk a szalag.

Dudás Zsolt és Holecz 
Bettina úgy vélik, a DISZI-
ben mindig jó hangulat ural-
kodott, és szívesen tekintenek 
vissza a múltra, de izgatottan 
várják a következő éveiket. – 
Nagyon jó ezen az ünnepsé-
gen itt lenni, örülök, hogy ezt 
az iskolát választottam. Az 
elmúlt éveim alatt jól éreztem 
magam az intézményben, a 
jövőm a szakmai vizsgám si-

kerétől függ, de bízom benne, 
hogy minden jól fog alakulni 
– részletezte Dudás Zsolt. – 
Boldog vagyok, hogy eljött ez 
a nap is, de egyben szomorú 
is, ugyanis a búcsúzásról is 
szól ez az ünnepség – mondta 
Holecz Bettina.

Az intézmény igazgatója 
beszédében emlékeztette a 
végzőseket az iskolában töl-
tött napokra, és felidézte a 
tanórákat is. – A mai nappal 
egy korszak zárult le a diá-
kok életében. Elbúcsúznak a 
gyermekkortól és felelősséget 

vállalnak önmagukért és má-
sokért is – részletezte Vincze 
Dániel, az Egri SZC Dam-
janich János Szakgimnázium 
megbízott igazgatója.

Ezt követően az osztály-
főnökök egyesével tűzték fel 
az iskola szalagját a diákokra. 
Az ünnepi pillanatok az est 
hátralévő részében is foly-
tatódtak, ugyanis később az 
osztályok tánca következett, 
amelyre a diákok az előző 
hónapokban rengeteget ké-
szültek.

Rimán Alexandra

A felnőtté válás útjára 
léptek a DISZI végzősei
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Franciát tanít, képzőmű-
vészeti alkotásokat készít, 
emellett a kórházban fekvő 
betegeknek is lelki segítsé-
get nyújt – Kocsik Mónika 
evangélikus lelkésznek sűrű 
egy napi programja, de a 
gyülekezetére mindig fordít 
időt.

Kocsik Mónika Buda-
pesten nőtt fel, és bár 
mindig is istenhívő 

volt nem gondolta, hogy a 
vallás körülszövi majd éle-
tét. Az igazi nagy váltás ak-
kor következett be, amikor 
a gimnáziumi évek alatt már 
lehetett hittanoktatásra járni. 
Barátaival serényen látogattak 
az órákat, később az iskolájuk 
melletti templomba is bejár-
tak. – Azt is jelnek tekintet-
tem, hogy ez egy evangélikus 
templom volt, szinte terelt 
Isten az irányába. Bár még 
ekkor sem körvonalazódott 
bennem a későbbi hivatásom, 
ám már megállíthatatlanul 
haladtam felé. Eljártam ifjú-
sági csoportokba, táborokba, 
és érettségi után egy évvel 
úgy döntöttem, lelkész leszek. 
Nem egy hirtelen jött döntés 

volt, ennek kimunkálása egy 
hosszú folyamat eredménye 
– mondta. Teológiát tanult az 
Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen, majd gyakorla-
ti évei után Pécs környékén 
teljesített szolgálatot, majd 
az Alföld felé vette az irányt. 
Habár több költőnk szeretet-
tel beszél erről a tájról, Kocsik 
Mónika mégsem érezte jól 
magát a lankák hiányában. 
Hét itt eltöltött év után visz-
szavágyott Budapestre. – Hit-
oktató lettem a fővárosban, 
volt olyan nap, hogy négy is-
kola között is ingáztam, Istent 
próbáltam megismertetni a 
diákokkal. És habár már föld-
rajzilag rendben voltam, még-
is lényeges volt, hogy a hiva-
tásomban is magamra találjak, 
hiányzott, hogy gyülekezettel 
dolgozzam. Ezért amikor 
Fabiny Tamás püspök megke-
resett, hogy Hatvanban lenne 
számomra hely, rövid gondol-
kodás után igent mondtam – 
fejtette ki. Örömmel fogadta, 
hogy olyan helyre került, ahol 
élet van, nyüzsgés, és olyan 
gyülekezettel foglalkozhat, 
akik már az elejétől szeretettel 
fogadták őt. Hozzá tartoznak 

a gyöngyösi evangélikus hí-
vek is, így a mindennapjaiban 
sokat utazik. Már 2018-tól 
megbízott lelkészként van je-
len a városban, azonban tavaly 
iktatták be hivatalosan. – Még 
sosem iktattak be máshol, na-
gyon örülök neki, hogy pont 
itt történt ez meg. Habár szá-
mos feladattal jár a munka, 
igyekszem minél több hívet 
bevonzani a gyülekezetbe. 
Ezért is vállaltam egy újabb, 
nagy kihívást jelentő feladatot 
tavaly év végén. Hatvanban, 
Gyöngyösön, Parádfürdőn és 
Mátraházán rendszeresen el-
látogatok a kórházakba, hogy 
az ott fekvő betegeknek se-
gítsek. Sokan megkeresnek, 
van, hogy csak arra vágynak, 
beszélgessenek valakivel. Eb-
ben tudok is nekik segíteni, 
meghallgatom őket, és ha úgy 
érzem szükséges, tanácsot 
adok – közölte. 

Egy lelkésznek is szüksé-
ge van a kikapcsolódásra, egy 
olyan tevékenységre, amellyel 
elterelheti a gondolatait, kicsit 
elmélyedhet magában. Kocsik 
Mónika már egész fiatalon 
rátalált erre a kifejezésmódra, 
szavak nélkül is megfogal-

mazza azt, ami benne lakozik: 
rendszeresen fest és rajzol. 
Korábban képzőművész szere-
tett volna lenni, ám úgy dön-
tött, inkább csak hobbiként éli 
meg szenvedélyét. Ám a fej-
lődés fontos – vallja a hatvani 
lelkész, éppen ezért már több 
éve tagja a Galéria Körnek, 
ahol képzőművészek tanítják, 
és segítik, hogy minél jobban 
kibontakozhasson. Leginkább 
tájképeket fest, és már több 
helyen is kiállították műveit.

Kocsik Mónika szerint a 
mai világban elengedhetetlen 
több nyelv ismerete, egy lel-
késznek is fontos, hogy meg 
tudjon szólalni más idegen 
nyelven. Éppen ezért angol-
ból nyelvvizsgát tett, a fran-
ciát pedig egyetemen tanulta, 
és lelkészi hivatása mellett 
franciatanár lett. – Egyik 
kedves emlékem, amikor egy 
mezőtúri szakközépiskolá-
ban tanítottam franciát. Nem 
gondoltam, hogy fontos lenne 
megemlítenem a diákjaimnak 
Istenhez kötődő hivatásomat, 
sokkal lényegbevágóbb volt, 
hogy koncentráltan tanul-
hassák a nyelvet. Aztán egy 
kis idő elteltével fényderült 

rá, hogy lelkész vagyok. Leg-
nagyobb megdöbbenésemre, 
felfokozott érdeklődéssel for-
dultak felém a tanulók. Kér-
dezgettek a lelkészi életútról 
és Istenről. Ami még ennél 
is elképesztőbb volt, hogy a 
gyülekezeti teremben is meg-
látogattak. Egyáltalán nem 
gondoltam, hogy érdekli őket 
ez a téma, ehhez képest mai 
napig tartom velük a kapcso-
latot, és egyikükből lelkész is 
lett – emlékezett vissza. Jelen-
leg, mint magántanár tanítja 
a franciát, fiataloknak segít, 
akiknek régi vágyuk volt, 
hogy ezt a nyelvet tanulják.

Kocsik Mónika mindent 
kézben tart Hatvanban, inté-
zi a templomi ügyeket, a hit-
életi szerepe mellett az irodai 
munkákat is ellátja. Bibliaóra, 
esketési felkészítés, temeté-
si megbeszélés, konfirmálók 
oktatása – csak pár a heti te-
endői közül. Emellett sokan 
lelki támogatásért fordulnak 
hozzá, ilyenkor mindig ráve-
zeti őket, hogy bízzanak Is-
tenben, aki megerősíti őket, 
és utat mutat számukra. Mint 
fogalmazott, a legjobban azt 
szereti a lelkészi hivatásában, 

hogy tudja, és átéli, eszköz 
lehet abban, hogy valaki hitre 
jusson. A legnehezebb pedig 
az, hogy nem tud minden-
kinek segíteni. – Sajnos sok 
olyan eset van, amikor a hall-
gatás többet ér, mint a beszéd. 
Vannak, akik csak szeretnék 
megosztani a problémáikat, 
nem várnak megoldást, csak 
egy kis figyelmet. Termé-
szetesen én mindenben tá-
mogatom őket. Véleményem 
szerint Isten az egyetlen örök, 
hozzá kell kötődni, mert ta-
pasztalatom szerint, aki nem 
talál rá az Úrra, az mindig ke-
res valami pótlékot, ami állan-
dó, gyötrő körforgásban tartja 
– vélekedett. 

A hatvani lelkész legna-
gyobb célja az a jövőben, hogy 
gazdagíthassa a gyülekezet 
életét és növelje a létszámu-
kat, emellett, hogy minél több 
ifjúsági programot szervez-
hessen. Emellett szeretne 
festményeivel több kiállításon 
részt venni, és a nyelvtanu-
lás is tervei között szerepel, 
hiszen mint mondja, az em-
ber lelki szükséglete az, hogy 
mindig képezze magát.

Csordás Judit

A januári hónap csípős, hideg idővel köszöntött ránk, nap-
közben is alig emelkedik 0 celsius-fok fölé a hőmérséklet. 
Ilyenkor szervezetünk jobban ki van téve a környezet hatá-
sainak és a betegségek is könnyebben legyengíthetik az im-
munrendszerünket. Az országban jelenleg még nincs influ-
enzaszezon. A szakemberek szerint még nem késő beadatni 
az influenza elleni vakcinát, mivel a járvány várhatóan csak 
pár hét múlva kezdődik.

Ezekben a hetekben 
egyre többen jelent-
keznek háziorvosuk-

nál különböző panaszokkal, a 
legtöbben torokfájással, felső 
legúti megbetegedéssel for-
dulnak szakemberhez. Déry 
Károly háziorvos elmond-

ta: igazi influenzajárványról 
még nem beszélhetünk, ezért 
nemcsak érdemes, hanem ha-
tározottan ajánlott is a védő-
oltás.

Az influenza cseppfertőzés-
sel terjed, ezért fontos, hogy 
kiemelten figyeljünk a rend-

szeres fertőtlenítésre. Különö-
sen azok a helyzetek lehetnek 
veszélyesek a vírusterjedés 
szempontjából, ahol sok em-
ber tartózkodik zárt térben. 
Ilyenek lehetnek a zsúfolt tö-
megközlekedési eszközök, de 
érdemes résen lenni olyan ár-
talmatlannak tűnő tárgyaknál 
is, mint például a sokak által 
használt érintőképernyők, 
vagy bankautomaták.

– Nagyon fontos, hogy isko-
lából, óvodából, illetve mun-
kahelyről hazaérve alaposan 
mossunk kezet és figyeljünk 
arra, hogy az otthonainkat 

szellőztessük rendszeresen. 
Ezekben az időkben ajánlott 
sok friss, feldolgozatlan alap-
anyagokból készült ételeket, 
nyers zöldségeket, gyümölcsö-
ket fogyasztani. A szervezet 
vitaminraktárai is év elejére 
fogynak ki a legjobban, ezért 
egy járvány esetén hatványo-
zottan nagyobb a valószí-
nűsége a megfertőződésnek. 
Az influenzaoltás azonban 
védettséget jelenthet, amely 
a beadás után fokozatosan – 
nagyjából két hét alatt – alakul 
ki – részletezte a háziorvos.

Lukács Mónika

Még nem késő beadatni 
az influenza elleni védőoltást

Eszköze vagyok annak, 
hogy mások megtalálják Istent

Tápláljuk kalóriadús 
ételekkel kutyáinkat 
a téli hidegben
Ahogy az emberek, úgy a kutyák is könnyen fázhatnak a csí-
pős téli napokon, hidegtűrő képességük pedig főként a fajtá-
juktól függ. Nagyon fontos, hogy ilyenkor szélvédett helyen, 
jól szigetelt kutyaházzal védjük kedvenceinket az időjárás vi-
szontagságaitól, de a kalóriadús táplálással is sokat tehetünk 
a háziállataink közérzetének javításáért.

A téli hideg időjárás a 
háziállatok szerve-
zetét is megterheli. 

Az udvaron tartott kutyák-
nak feltétlenül készítsünk 
egy szélvédett, száraz, meleg 
zugot, ami lehet a garázsban 
vagy akár a kazánházban is. – 
A kutyaházat szigeteljük le, s 
béleljük ki szalmával vagy 
forgáccsal. Fontos, hogy ne 
rongyot tegyünk a házikóba, 
mert az a kutyus tappan-
csaival behordott hótól át-
nedvesedik, megfagy, így az 

azon fekvő ebek könnyebben 
megbetegedhetnek. Manap-
ság már készen is lehet kap-
ni hőszigetelt kutyaólakat 
– mondta Rudas Aranka, a 
Kutyaszív Állatmentő Ala-
pítvány elnöke.

Az állatvédő kifejtette: 
télen mindenképpen tartal-
mas, kalóriadús ételt adjunk 
a kutyáknak. A házi koszton 
tartott állatok ételét langyo-
san, esetleg húslével adjuk, a 
táp pedig lehetőség szerint 
jó minőségű legyen. Bár té-

len – éppen a megnöveke-
dett táplálékmennyiség mi-
att is – kevesebbet isznak a 
kutyák, fontos, hogy naponta 
többször ellenőrizzük, nem 
fagyott-e be a vizük.

Szerencsére nagyon sokan 
vannak, akik megfogadják 
ezeket a tanácsokat és házi 
kedvencüknek már rutino-
san biztosítanak biztonságos, 
meleg kutyaólat. Jegornak, 
az orosz fekete terriernek 
például infralámpa is van a 
kenneljében és a táplálásá-
ra is külön odafigyelnek. – 
Csirkefarhátat szoktam főz-
ni a kutyának, feldúsítva egy 
kis zsömlével, házi koszttal, 
hogy tartalmas legyen neki a 
táplálék. Emellett a cicáknak 
is szigetelt ólat készítettünk 

egy kartondobozból, a bejá-
ratába pedig rongyot tettünk, 
hogy valóban ne fázzanak 
a kedvenceink – részletezte 
Konstits Pál, állatbarát.

Fontos megjegyezni, hogy 
a hideg idő hatására nem 
csökken le kedvenceink 
mozgásigénye. Mindennap 
szánjunk időt a velük való 
sétára, játékra. Érdemes tud-
ni azonban, hogy az utcán 
sétáltatott állatok sebeket 
szerezhetnek a tappancsu-
kon, ha sózott területeken 
sétálunk velük. Az állatok 
védelmében ajánlatos eze-
ket a helyeket elkerülni, vagy 
a kedvencünk tappancsát 
cipővel, speciális krémmel 
megvédeni.

Lukács Mónika

Pályázat 
Hatvan Város Önkormányzata 2020. I. félévében is meg-
hirdeti a Civil Alap pályázatokat.

A pályázatokat 2020. február 1-től nyújthatják be a 
hatvani civil szervezetek a Hatvani Polgármesteri Hiva-
tal Szervezési Osztályán. (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., 
Városháza I. em. 21-es ajtó) Pályázatok benyújtási határ-
ideje 2020. március 2.

Az önkormányzat a helyi demokrácia megvalósításá-
ban partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a város 
polgárainak önszerveződő közösségeivel és a városban 
működő egyházak közösségeivel.

Elismeri és megbecsüli a civil szervezetek és egyház-
községek helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatja 
a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az 
oktatás-nevelés, a szociális és egészségügyi tevékenység, 
az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a 
sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épí-
tett környezet megóvása, az esélyegyenlőség megterem-
tése terén végzett tevékenységét.

Az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően pénz-
ügyileg is támogatja az önkormányzat közigazgatási te-
rületén működő – az önkormányzat céljait elősegítő, és 
azzal összhangban álló – civil szervezetek és egyházköz-
ségek programjait és működését. A támogatás felső hatá-
ra 200 ezer forint.

Az esélyegyenlőség elve alapján az önkormányzat a 
civil szervezetek és egyházközségek részére a pénzügyi 
támogatást azonos feltételek mellett biztosítja.

PÁLYÁZHATÓ KERETEK:
• Önszerveződő, öntevékeny közösségeket 
   támogató keret

• Ifjúsági keret

• Sportfeladatokat, célokat támogató keret

• Egyházi keret

• Nemzetiségi keret

• Szociális és egészségügyi keret

A részletes pályázati kiírások és adatlapok a www.hat-
van.hu weboldalon érhetők el, vagy személyesen megte-
kinthetők, beszerezhetők a Hatvani Polgármesteri Hiva-
tal Szervezési Osztályán.

Felhívás 

Hatvan Város Önkormányzata ezúton hívja fel az óvo-
dapedagógusi, tanítói, tanári vagy középiskolai tanári 
végzettséget szerzett, és a felsorolt végzettségek valame-
lyikének megszerzése után pedagógusként foglalkoztatott 
arany (50 év), gyémánt (60 év), vas (65 év), rubin (70 év), 
illetve gránit (75 év) díszoklevélre jogosultak figyelmét, 
hogy 2020. március 31-ig jelezhetik ezen díszoklevél ki-
adás iránti igényüket a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Szervezési Osztályán (I. em., 21-es ajtó). Az igény benyúj-
tásához szükséges a díszoklevél igénylésére vonatkozó 
nyomtatvány kitöltése, önéletrajz, és a főiskolai vagy egye-
temi oklevél fénymásolata.

Tájékoztatjuk továbbá az érintett pedagógusokat, 
hogy a díszdiploma kiadása iránti igényeiket közvetlenül 
a pedagógus oklevelet kiadó felsőoktatási intézménynél 
is kérhetik. Az intézmény az igényléssel kapcsolatos tájé-
koztatását a honlapján teszi közzé.

pedagógus díszdiploma 
igénybevételének lehetőségére
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Jótékonysági koncertet ren-
deztek Tóth Zarának. A hat-
vani kislány majtranszplantá-
cióra vár, így a környékbeli 
zenészek összefogtak és gyűj-
tést szerveztek.

Eg y 
májtranszplantáció-ra 
váró hatvani kislány 

megsegítésére jótékony-
sági koncertet rendeztek a 
Grassalkovich Művelődési 
Házban. A kislány veseelég-
telenséggel született, nem 
fejlődött ki az epehólyagja. A 
környékbeli zenészek össze-
fogtak a  gyógyulásáért.

- Nagyon meghatódtam, 
mikor megtudtam, hogy segí-
teni szeretnének Zarának. A 
lányom egészségügyi állapota 
nem túl jó. Jelenleg arra vá-
runk, hogy Hamburgból szól-
janak nekünk és megtudjuk 
a műtét napját. Reményeink 
szerint az is hamarosan kide-
rül, hogy ki lesz a donor. Le-
het, hogy én, de az is előfor-
dulhat, hogy várnunk kell még 
– mondta Tóth Márkusné.

Szabó Katalin a segélykon-
cert egyik szervezője rendsze-
resen áll a jó ügy mellé, több 

segélykoncertet szervezett 
már. - Régen mi is nehéz kö-
rülmények között éltünk és 
egy családtámogatott minket. 

Akkoriban úgy éreztem, hogy 
soha nem fogom tudni ezt 
viszonozni. Idővel azonban 
rájöttem, hogy most nekem 

van lehetőségem segíteni má-
sokon és igyekszem mindent 
megtenni – részletezte Szabó 
Katalin, a segélykoncert egyik 
szervezője.

Az eseményre nagyon sok 
zenekar jelentkezett, hogy szí-
vesen fellépnek és hozzájárul-
nak az ügyhöz. Speck János, a 
Treff zenekar frontembere is 
már több jótékonysági össze-
fogás szervezésében vett részt. 
- Teljesen tisztában vagyunk 
vele, hogy milyen nehéz lehet 
Zara családjának. Egy ilyen 
gyógykezelés rengeteg pénz. 
Nagyon sok zenész van a kör-
nyéken, így kézenfekvő volt, 
hogy szervezünk egy napot, 
ahol koncertezünk és az ösz-
szegyűlt összeggel megpró-
bálunk segíteni a kislányon 
- Speck János.

Az eseményen volt süte-
ményvásár és arcfestés is, 
mindezek mellett a Dalva-
rázs Show Kórus fellépése is 
színesítette a segélykoncertet. 
A délután hátralévő részében 
pedig a környékbeli rock ze-
nészek koncertjei zajlottak. A 
befolyt összeget pedig a kis 
Zara gyógyulására fordítják.

Rimán Alexandra

FOTÓK: BAJZÁTH GERGŐ

Segélykoncertet 

szerveztek Tóth Zarának

A 2019-es évben a leggya-
koribb férfinevek az Ádám 
és a Bence voltak. A női ne-
vek közül pedig Annának és 
Csengének nevezték el leg-
többen a lány gyermekeiket.

Gyakori, hogy a szülők 
saját vagy felmenő-
ik utóneveiket adják 

gyermekeiknek, így akár a régi 
magyar neveket tekintve köz-
kedvelt a László, József, Ferenc 
és Anna név. Minden évben 
népszerűek a híres emberek 
gyermekeinek, illetve a tv soro-
zatok sztárjainak nevei például 
Violetta, Medox. Idén Hatvan-
ban 2019-ben a legnépszerűbb 
férfinevek a Bence, Olivér és 
Zsombor voltak. A lány nevek 
közül pedig az Emma, Hanna, 
Lara, Léna, Zoé és Zselyke ne-
vek voltak a közkedveltek.

A magyar anyakönyvezhe-
tő utónevek száma minden 
évben változik és gyarapodik 
néhány névvel. – A szülők 
gyermekeiknek utónévként 
legfeljebb kettő, a gyermek 
nemének megfelelő utónevet 
választhat, ami a Bölcsészet-
tudományi Kutatóközpont 
által összeállított utónévjegy-
zékben szerepel. A tavalyi én 
folyamán a Katalea név így 
került az utónévjegyzékbe a 
hivatalunknál benyújtott ké-
relem alapján – részletezte 
Szonda Katalin, anyakönyv-
vezető.

A Hatvani Varázskapu 
Óvodában azt tapasztalják, 
divatosak ugyan a különleges 
hangzású nevek, de megfi-
gyelhető, hogy legtöbben az 
évek óta népszerűek közül vá-
lasztanak. - Újra előkerültek 

a tradicionális nevek, így már 
jár hozzánk István, Sándor és 
Zoltán nevű gyermek is. Az 
óvodánkban gyakori lányne-
vek a Jázmin, Viola és a Róza 
is, illetve a bibliai nevek is na-
gyon közkedveltek, mint pél-
dául a Dávid, Noé és a Máté 
– mondta Varsányiné Kondek 
Mónika, a Hatvani Varázska-
pu Óvoda vezetője.

A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy némelyik keresztnév 
többet árul el a szülőről, mint 
a gyerekről. Tükrözheti az íz-
lésüket, sőt adott esetben még 
a példaképeiket is. Nevet adni 
nagy felelősség. Egyes elméle-
tek szerint a nevünk az egész 
életünkre hatással van, a köz-
mondás is úgy szól, nomen 
est omen, tehát nevedben a 
sorsod.

Rimán Alexandra

A Katalea volt 
az egyik legegyedibb 
név 2019-benLegutóbb a 11 részes Cigánymesék című animációs soro-

zatot mutatták be a Grassalkovich iskolában, a vetítésen 
részt vett Horváth Mária filmrendező és Tóth-Pócs Ro-
land animátor is.

 

A r a j z f i l m - s o ro z a t 
2013-ban a Kecske-
métfilm Stúdióból 

indult útjára, az alkotók a 
roma népi hagyományokat és 
kulturális értékeket szerették 
volna hitelesen bemutatni. – 
A mesék a roma lélekről re-
gélnek, de a sorozatban áb-
rázolt tanulságok nemcsak a 
cigány, hanem az egyetemes 
értékekről is szólnak. A tör-
ténetekben felfedezhetjük 
az élet teljességének motí-
vumát, a hűséget, a szerete-
tet, a vándorlást, a roma nép 
eredettörténetét valamint a 
család és az anyaság fontos-
ságát – részletezte a rende-
ző. Horváth Mária hangsú-
lyozta: fontos volt számára, 

hogy olyan autentikus me-
sék készüljenek, amelyeket 
a cigány emberek is magu-
kénak éreznek. Éppen ezért 
az alkotás folyamatába több 
roma is bekapcsolódott. Az 
animációs mesefilmek raj-
zai Orsós Teréz grafikus- 
és festőművész képeinek 
felhasználásával készültek, 
míg az egyes epizódok ze-
néjét a Parno Graszt tagjai 
szerezték. 

A filmeket az alkotók a 
modern animációs tech-
nikák és a kortárs roma 
művészet ötvözésével je-
lenítették meg. Tóth-Pócs 
Roland animátor elmondta: 
érdemes megfigyelni, hogy 
a vásznon a háttereket sík-

ban láthatjuk, a figurákat 
viszont térben ábrázolták. 
A karakterek és a hátterek 
felületei kézzel festettek, vi-
szont a figurák mozgása 3D 
animációs technikával ké-
szültek. Mindez egy válto-
zatos és színes képi világot 
eredményez.

A filmvetítésen köszön-
tőt mondott Baranyi Béla, 
a Hatvani Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke 
valamint jelen volt Kondek 
Zsolt önkormányzati képvi-
selő is. Szűk Balázs főszer-
vező szerint az ilyen progra-
mok nagyban hozzájárulnak 
az egymás mellett élő kul-
túrák megismeréséhez és 
elfogadásához. A Cigány-
mesék című rajzfilm-sorozat 
számos hazai és nemzetközi 
díjat nyert el a különböző 
filmfesztiválokon.

Lukács Mónika

Díjnyertes cigánymesék 
a Grassalkovich iskolában
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Ügyfélfogadási rend 
a Polgármesteri Hivatalban

Ügyfélszolgálati iroda,
Hatvan, Kossuth tér 2.:

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

Hatvani Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály

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

Újhatvani Ügyfélszolgálati Iroda
Hatvan, Bezerédi út 1.:

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

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

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek Születési idő  Szülők neve (apa, anya)
Dorsonszki Bence Barnabás 2019-12 Dorsonszki Zoltán József,
  Szabó Krisztina Mónika
Kiss Attila 2019-12 Kiss Barnabás Márton, Pilsits Alexandra

Házasságkötés 
2019-12 Révész Attila, Hatvan Ádám Judit, Hatvan

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
                     X. évfolyam 1. szám – 2020. január

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   
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

Miserend
Belvárosi Szent Adalbert Templom:
Hétköznap: hétfőtől péntekig: 7 óra
Szombaton: 18 óra 
Vasárnap: 7 óra, 9 óra, 
               11 óra és 18 óra

Újhatvani Római Katolikus Templom:
Hétfő, kedd, szerda: 7 óra
Péntek, szombat: 18 óra
Vasárnap: 9, 11 és 18 óra

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

Evangélikus templom:
Vasárnap: 9 óra

Hatvani Hit Gyülekezete
Időpont: Minden vasárnap 15.00
Helyszín: Hatvani Hit Csarnok  
és Park.
3000 Hatvan, Bányász út 7.

RECEPT

Flódni torta reform módra
Paleo, gluténmentes, tejmentes, cukormentes 

Laczkó Ildikó receptje (Egészség Liget biobolt Hatvan)
Ez egy csodás, gyors, egyszerű és elronthatat-
lan, rostokkal, tápanyagokkal teli sütemény, 
mely beilleszthető paleolit, gluténmentes, tej-
mentes étrendbe, de inzulinrezisztencia és cu-
korbetegség esetén is fogyasztható.

A mákréteghez:
10 dkg darált mák
5 dkg eritrit (vagy általatok preferált más édesítő)
2 ek. cukormentes baracklekvár
10 dkg finomra reszelt alma
1/2 narancs leve
1/2 tk. őrölt fahéj
1/2 citrom reszelt héja
2 ek. kókusztej
2 tojás
A diós réteghez:
15 dkg darált dió
5 dkg eritrit (vagy ennek megfelelő xilit, négy-
szeres édesítő, stb.)
1/2 kk. őrölt fahéj
1 csipet vanília őrlemény
1/2 narancs reszelt héja
3 ek. narancslé
2 ek. kókusztej
2 tojás

Az összeállításhoz:
4 tojásfehérje, egy csipet sóval habnak felverve
egy kevés kókuszzsír a forma kenéséhez

A mákos és a diós réteghez egy-egy külön 
edényben az összetevőket összedolgozzuk. A 
felvert tojásfehérjét elfelezzük és mindkét tész-
tához hozzákeverjük. Egy kikent tortaformába 
felváltva belekanalazzuk a mákos és a diós részt. 
180 fokra előmelegített sütőben kb. 50 percig 
sütjük. Amint átsül, rögtön vegyük ki a sütőből, 
hogy ne száradjon ki. Hűtsük ki. Én úgy tálaltam, 
hogy megkentem a tetejét is baracklekvárral és 
1 ek. olajjal megolvasztott 10 dkg étcsokoládé-
val, majd fél dióbelekkel díszítettem.

Médiatámogatónk: 

Nemcsak a környékbeli iskolások és családosok várják min-
den évben azt, hogy megnyisson a hatvani jégpálya a főtéren, 
hanem azok a lelkes amatőr jégkorongozók is, akiket a sport 
szeretete kovácsolt össze egy baráti társasággá. A 15 -20 fő-
ből álló közösség csaknem 6 éve találkozik heti rendszeres-
séggel a jégpályán és vívnak egymással baráti mérkőzéseket.

A hatvani jégpálya 
nemcsak a családok-
nak és tanulóknak 

jelent nagyszerű kikapcso-
lódási lehetőséget, de helyi 
civil sportbarátok is rendsze-
resen együtt szórakoznak ott. 
A 15 – 20 főből álló amatőr 
jégkorongózó társaság néhány 
éve döntött úgy, hogy heti 
rendszerességgel találkozik és 
baráti mérkőzéseket vív egy-
mással.

A játékosok között vannak 
nyugdíjasok, diákok, régi gi-

gászos csapattársak, gigászos 
apukák, emelt és amatőr szin-
ten játszó jéghokisok. A spor-
tolókban azonban egy valami 
közös: mindannyian a jégko-
rong szerelmesei és szívesen 
hódolnak közösen a hobbi-
juknak. A baráti társaság leg-
főbb célja, hogy jó hangulat-
ban, aktív mozgással töltsék el 
a szabadidejüket.

– Van amikor vérremenő 
küzdelmet folytatunk egy-
mással, igazán komolyan tud-
juk venni a meccseket. A leg-

fontosabb mégis az, hogy jó 
hangulatban teljenek a talál-
kozók, kijátsszuk magunkból 
a hétköznapok feszültségeit 
és felszabadult hangulat-
ban közösen sportoljunk – 
mondta Kovács Péter ama-

tőr jégkorongozó. – Három 
éve kezdtem el jéghokizni, 
először a fiamat hoztam le 
a jégre. Aztán én is megsze-
rettem ezt a kikapcsolódási 
lehetőséget, mindannyian 
szeretünk ide kijárni, mindig 

jó a hangulat – részletezte 
Balogh Kornél, aki a gigászos 
apukákkal létrehozott ama-
tőr csapatban is rendszeresen 
edz. A játékosok lendületéből 
pedig az látszik: a sportbará-
tok valószínűleg hosszú időn 

keresztül összegyűlnek még 
a hatvani jégpályán, hogy 
heves, dinamikus játékukkal 
felszántsák a jeget és kiéljék 
téli szenvedélyüket, a jégko-
rongsportot.

Lukács Mónika

A jégkorongsport szeretete baráti 
társasággá kovácsolta a közösséget

A 38 esztendős Gulyás Gábor lett az FC Hatvan felnőtt 
csapatának vezetőedzője, így a vezetőség elmúlt idő-
szakban lezajlott tárgyalásai tehát eredményre vezettek.

Török László dec-
emberi távozása 
után, Gulyás Gábor 

lett az FC Hatvan felnőtt 
csapatának vezetőedzője. 
A váci nevelésű sportoló 
játszott Tatabányán, Pé-
csen, Szolnokon, a BKV 
Előrében, Egerben és Ber-
kenyén. Utolsó mérkőzé-
se 2015-ben volt, az NB 
II-es Vác FC színeiben. A 
Nyíregyháza elleni idegen-
beli Magyar Kupa-meccs 
(4–0) idején viszont már 
nemcsak játékosként tar-
tozott a váciak kötelékébe, 
hanem edzői pályafutása is 
elindult, hiszen Sisa Tibor 
pályaedzőjeként is segí-
tette a klubot, majd 2019 
tavaszától vezetőedzőként 
irányíthatta a Vácot. Tavaly 
tulajdonosváltás történt 
itt, így Gulyás Gábor úgy 
döntött, hogy nem vállalja a 
továbbiakban a váci felnőtt 
csapat irányítását. 2019 
őszén így az utánpótlás-
nevelő Vác VLSE U15-ös, 

majd U16-os együttesénél 
dolgozott.

Nagyon nagy kihívás és 
nehéz feladat előtt állunk, 
főképp a tabellát és a sor-
solást nézve, azonban jó 
felkészüléssel és jól össze-
rakott csapattal, motivált 
játékosokkal nem lehetet-
len küldetés a bennmara-
dás kiharcolása. A keret-
ben lesznek változások, 
szeretnénk 3-4 játékost 
igazolni, ugyanakkor lesz-
nek távozók is. A csapat 
összes őszi meccsét láttam 
videón, nem vagyok rossz 
véleménnyel ezek alapján 
az együttesről, úgy vélem, 
hogy a fiúk sokkal többre 
képesek annál, mint amit 
eddig mutattak – vélekedik 
az új edző.

A szakmai stáb további 
része változatlan, a kapusok 
felkészítéséért továbbra is 
ifj. Gömöri Ottó felel, míg 
erőnléti edzőként a továb-
biakban is Bánszki Bence 
dolgozik az FC Hatvannál.

Gulyás Gábor 
az FC Hatvan 
vezetőedzője

3×3-as jégkorong bajnok-
ságot tartottak a gigászok 
3x3-as jégkorong bajnokságot szerveztek a hatvani gigászok 
pályáján, ahol összesen négy csapat mérte össze tudását. A 
meccseket a püspökladányi, budapesti, gödöllői és a hatvani 
hokisok vívták, a bajnok a fakezűek csapata lett.

A tornán részt vettek a 
budapesti, a gödöllői, 
a hatvani és püspök-

ladányi jéghokisok, utóbbiak 
már visszatérő vendégnek 
számítottak a bajnokságon. – 
Minden évben nagyon várjuk 
ezt a tornát, nekünk ez egy 
jó lehetőség, hogy idegenben 
is megmérkőzzünk más csa-
patokkal. Idén jártunk már 
Szolnokon is egy bajnoksá-
gon, és az edzéseinket is ko-
molyan vesszük hétről hét-
re – mondta Daróczi Zsolt, 
a Püspökladányi Pingvinek 
Jégkorong Egyesület alelnöke.

A tornán a csapatok mind-
annyian elszántan és lelkesen 
küzdöttek mindvégig, a já-
tékosokból nem hiányzott a 
lendület.  Molnár Mihály fő-

szervező elmondta: a program 
lényege évről évre az, hogy a 
találkozók laza hangulatban, 
vidáman teljenek, miközben a 
játékosok komoly meccseket 
vívjanak egymással. – A vi-
lág jégkorongjában egyre na-

gyobb szerepet játszik a 3×3-
as játék, amelyre elsőként az 
Egyesült Államokban helyez-
tek kiemelt hangsúlyt. Ezt a 
fajta jégkorongot kis pályán 
– vagy szabvány méretű felü-
leten keresztben – játsszák, a 
két csapatban 3-3 mezőnyjá-
tékos és 1-1 kapus tartózko-
dik a jégen. A kis pálya miatt 
több helyzettel és kapura lö-
véssel zajlik a hoki, amelynek 

nagyobb emiatt a sebessége is 
– részletezte a játék lényegét 
Molnár Mihály szervező.

A torna bajnoka idén a Fa-
kezűek csapata lett, a második 
helyen a Püspökladányi Ping-
vinek végeztek, míg a Felál-
dozhatók csapata nyerte el a 
bronzérmeset, a tisztes negye-
dik helyet pedig a gödöllőiek 
érték el.

Lukács Mónika
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