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Elindult a Dali 
teljes felújítása
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Elkezdődött a Dali felújítása, az épületben jelenleg folya-
matosan dolgoznak a szakemberek, hogy november elejére 
elkészüljenek a munkálatokkal. Az intézményben új vizes-
blokkokat alakítanak ki, teljesen megújulnak a belső terek, 
fejlesztik a színpadtechnikát és modernebbek lesznek a kö-
zösségi terek.

Az újhatvani műve-
lődési ház kívülről 
néhány éve már meg-

újult, most azonban elkezdő-
dött az intézmény teljes belső 
felújítása. A nagyteremben 
már felépítették az állványo-
kat, a falakról szinte teljesen 
leverték a vakolatot. A meg-

újulás a teljes épületet érinti, 
új vizesblokkokat alakítanak 
ki, eltűnnek a régi radiátorok, 
helyettük a legtöbb helyen 
padlófűtést építenek ki. — 
Most lehet igazán jól látni 
a Dali méreteit, a hatalmas 
termekben óriási lehetőségek 
rejlenek a felújítás után. A 

közösségi terek mindenhol 
modernebbé, tágasabbá vál-
nak, a színpad is új arculatot 
kap majd. A bontási munká-
latok jelenleg is folyamatosan 
zajlanak annak érdekében, 
hogy a teljes vízvezetékrend-
szert és elektromos hálózatot 
is kicseréljék, de új parkolókat 
is kialakítanak az intézmény 
körül és a létesítmény udvara 
is megszépül — mondta Hor-
váth Richárd polgármester.

A művelődési ház azonban 
nemcsak belülről változik 
meg, hiszen a felújítás érinti 

majd a tetőszerkezetet is, va-
lamint új cserepek kerülnek 
az épületre.

A Dalit 130 millió forint 
pályázati forrásból, valamint 
több mint 70 millió forint 
önerőből újítja fel az önkor-
mányzat, a munkálatok fel-
tehetőleg november elejére 
befejeződhetnek. Így a ter-
vek szerint év végén már egy 
megújult, szélesebb közössé-
geket kiszolgáló művelődési 
ház várja majd az oda látoga-
tókat.

Lukács Mónika
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Év végéig lehet engedélyeztetni a kutakat. A jelenlegi 
szabályok szerint ezt az eljárást akkor is le kell folytatni, 
ha a kutat nem használják. Az ezzel kapcsolatos infor-
mációk elérhetőek hatvan hivatalos honlapján.

A hatályos jogszabá-
lyok szerint a kutak 
létesítéséhez, üze-

meltetéséhez, fennmaradá-
sához és megszüntetéséhez 
is engedélyt kell kérni. En-
nek kiadására a jegyző vagy 
az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság vízügyi 
hatósága jogosult. Különféle 
feltételeknek kell teljesül-
niük ahhoz, hogy a jegyző 
adhassa ki az engedélyt, így 
a kutak fennmaradási en-
gedélyezése akkor tartozik 
hozzá, ha az ingatlanon lévő 
kút a talajvízkészletből éves 
szinten 500 köbméternél 
kevesebb vizet használ fel. 
Emellett ha ivóvízként vagy 
háztartási igények kielégíté-
sére, így például autómosás-
ra vagy fűlocsolásra használ-
ják, és olyan ingatlanon van, 
ahol van épület, vagy annak 
építésére vonatkozó enge-
déllyel már rendelkezik. Va-
lamint abban az esetben tar-
tozik jegyzői hatáskörbe, ha 
nem gazdasági célra hasz-
nálják a kutat. Amennyiben 
ezek nem valósulnak meg, 
akkor az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság 
vízügyi hatósága adja ki az 
engedélyt.

– Hatvanban is sok régi 
kút található, ezeknél figyel-
ni kell, hogy amikor létesí-
tették milyen jogszabályok 
voltak érvényben, hiszen 
azok alapján dönthető el, 
hogy üzemeltetési vagy 

fennmaradási engedélyt ad-
nak-e ki. Erről is érdemes 
tájékozódnia a hatvaniak-
nak, akik még nem rendel-
keznek érvényes engedéllyel 
– mondta Nagy Márta, a 
hatvani önkormányzat Ha-
tósági Irodájának vezetője.

A hatvan.hu oldalon 
megtalálható az a kérelem, 
amit ki kell tölteni az en-
gedély megadásához, itt 
egy részletes tájékoztató is 
található, amelyben leríják, 
hogy milyen mellékleteket 
kell csatolni hozzá. A kére-
lem illetékmentes, viszont 
annak kitöltéséhez szakem-
berre van szükség fúrt kutak 
esetén. – A fennmaradási 
engedélyhez fúrt kutak ese-
tén – tehát az ásott kutakra 
nem vonatkozik – egy szak-
embernek kell ezt a kérel-
met aláírnia, aki jogszabály 
szerint megfelelő szakmai 
képesítéssel rendelkezik. Ő 
igazolja, hogy az ingatlanon 
lévő kút úgy létesült, hogy 
abba a felszínről szennyező-
dés nem kerülhet bele – tá-
jékoztatott Nagy Márta.

Akik ivóvízként való fel-
használás céljából létesítet-
ték a kutat, nekik a vízmi-
nőség-vizsgálat eredményét 
is csatolniuk kell. Az enge-
dély nélkül üzemelő kutak 
miatt bírság szabható ki, 
azonban mentesül az alól 
az, aki év végéig utólagosan 
megkéri rá az engedélyt.

Csordás Judit

Minden kutat 
engedélyeztetni kell

A terveknek megfelelően 
halad a könyvtár felújítása
Jól halad a könyvtár felújítása, az épület szerkezetileg másfél 
hónap múlva már kész lehet. A szakemberek folyamatosan 
alakítják a létesítmény különböző szintjeit, a munkafolya-
matok összesen 1450 négyzetméteren zajlanak.

Bontókalapácstól han-
gos mostanság az 
Ady Endre Könyvtár 

Kossuth téri épülete, a léte-
sítményben ugyanis gőzerővel 
haladnak az átépítési munká-
latok. A felújítás tavaly szept-
emberben indult el, azóta pe-
dig számos átalakulás történt 

az épületben. Először a tető-
szerkezetet és az aulát bon-
tották el, majd valamennyi 
belső válaszfalat és nyílászá-
rót. Az építésből eddig 1300 
köbméter bontási törmeléket 
szállítottak el, a munkafolya-
matok összesen 1450 négy-
zetméteren zajlanak. – Ko-

moly tempóban dolgoznak a 
szakemberek a területen, ha 
az időjárás is engedi, akkor 
az épület másfél hónap múl-
va szerkezetileg kész lehet. A 
könyvtár a felújítás után egé-
szen új arcát fogja mutatni. A 
tervek szerint a földszinten 
lesz egy 100 négyzetméteres 
nagy előadóterem öltözővel 
ellátva, de ezen a szinten kap 
majd helyet a 170 négyzet-
méteres gyermekkönyvtár is. 
Az emeleten és a tetőtérben 

is tágas közösségi terek ké-
szülnek, többek között három 
klubterem és egy olvasóterem 
várja majd a látogatókat – 
részletezte Horváth Richárd 
polgármester. A könyvtárat a 
Zöldülő Város projekt kereté-
ben újítják fel, erre másfélmil-
liárd forintot nyert Hatvan, 
ebből a piacot, a könyvtárat 
és a környező területeket is 
rendbe teszik. A könyvtár vár-
hatóan őszre készül el.

Lukács Mónika

Összesen 324.000 forint gyűlt 
össze az újévi hangverseny belé-
pőiből. Az összeget az intézmény 
elavult bútorzatának korszerűsíté-
sére fordítják, összesen öt tanterem 
berendezése újulhat meg. 

Horváth Richárd polgármes-
ter átadta a zeneiskola kép-
viselőinek azt a 324.000 

forintot, ami az újévi hangverseny 
belépőiből gyűlt össze.– Ebből a 
felajánlásból most öt tanterem bú-
torzatát tudjuk modernebbé, szeb-
bé varázsolni. Mindez hozzájárul 
ahhoz, hogy a diákok olyan körül-
mények között tanuljanak, ami még 

inkább inspirálja őket a fejlődésben 
– mondta Szabó Krisztina, a Hatva-
ni Állami Zeneiskoláért Alapítvány 
elnöke.

De nemcsak ez az egyetlen válto-
zás, ami a zeneiskola életét érintheti 
a jövőben. Szó volt arról ugyan-
is, hogy az intézmény új helyre, a 
cukorgyári “kiskastély” épületébe 
költözhet, miután a könyvtár visz-
szatelepül a Kossuth térre. – Úgy 
gondoljuk, hogy az az ingatlan méltó 
helye lenne a hatvani zeneiskolának, 
az oktatás egy jóval tágasabb és stí-
lusosabb helyszínen történne. Ennek 
érdekében hivatalosan is elindítjuk a 
folyamatot, megkeressük a KLIK-

et, továbbá feltérképezzük majd azt 
is, hogy milyen átalakításokra van 
szükség ahhoz, hogy a zeneiskola 
zavartalanul működhessen az épü-
letben – közölte Horváth Richárd 
polgármester. A Hatvani Kocsis 
Albert Zeneiskolában 1955. decem-
ber 1-jén kezdődött meg a tanítás az 
egykori családi házból bővítésekkel 
kialakított Balassi Bálint utcai épü-
letben.

Kelemen Attila intézményvezető 
szerint az iskola költözése számos 
új lehetőséget tartogat magában. – 
Jelenleg a legnagyobb kihívást az 
jelenti, hogy kevés tanteremmel 
rendelkezünk. Ez a probléma ott 

fel sem merülhet, jóval több he-
lyiség áll majd rendelkezésünkre. 
Ezen kívül lesz egy állandó hang-
versenytermünk, amelyben önálló 
koncerteket és előadásokat tudunk 
szervezni. Ezzel pedig aktívan be-
kapcsolódhatunk Hatvan kulturális 
életébe is – fogalmazott az intéz-
ményvezető.

A zeneiskola pedagógiai prog-
ramja szerint hagyományosan nagy 
hangsúlyt fektet a város zenekultú-
rájának alakítására és gazdagítására, 
valamint a tanárok és a növendé-
kek művészi ambícióinak kibonta-
koztatására. – A hatvani zeneiskola 
nagyszerű zenészeket nevelt már ki 

a hazai illetve nemzetközi művészvi-
lágnak, s az intézmény valóban érde-
mes arra, hogy egy tágas, esztétikus 
helyre költözzön. Én harminchete-
dik éve tanítok ebben az iskolában 
és nagyon büszke vagyok arra, hogy 
az iskola minden körülmények kö-
zött magas színvonalon képviselte 
a zenei  oktatást. A tervezett átala-
kítások kedvezően hatnak majd az 
intézmény életére – mondta Papp 
István önkormányzati képviselő. A 
zeneiskola költözését illetően a vá-
rosvezetés elkezdte az egyeztetést 
az illetékesekkel, feltehetőleg jövőre 
megvalósulhat a terv.

Lukács Mónika

A cukorgyári kiskastélyba költözhet a zeneiskola
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A város gazdaságilag még soha nem volt ennyire erős és 
stabil – jelentette ki Horváth Richárd polgármester annak 
kapcsán, hogy a testület elfogadta az idei költségvetést. 
Folytatódnak az út- és járdafelújítások is, ebben az évben 
a korábbi 100 millió forint helyett 150 millió forintot köl-
tenek rá. Elindul az északi elkerülő út tervezése, erre 300 
millió forintot különített el a város.

A februári testületi ülé-
sen a képviselők el-
fogadták a kulturális 

intézmények éves beszámolóit. 
Szó volt róla, hogy jól halad 
a könyvtár Kossuth téri épü-
letének átalakítása, és egyben 
elkezdődött a Dali felújítása 

is. Döntöttek arról is, hogy a 
március 17-én nyíló Munká-
csy-kiállításra 2000 Ft-ba fog 
kerülni a belépőjegy.

A napirendek között tár-
gyalták az önkormányzati cé-
gek költségvetéseit is.  Szabó 
Ottó képviselő kérdésére a 

Hatvani Gazdasági Szolgál-
tató kft vezetője elmondta: a 
kiadott ingatlanokra 2016 és 
2019 között 200 millió fo-
rintot számlázott ki a cég. A 
lakáskoncepció jól működik, 
a bérlők odafigyelnek a fizeté-
sekre, a kintlévőségük összesen 
0,88 százalék.

A képviselők elfogadták a 
város költségvetését.  Ezzel 
kapcsolatban Horváth Richárd 
kijelentette: az elmúlt években 
befektetőbarát környezetet te-
remtettek Hatvanban, ennek a 
munkának az eredménye, már 

nem csak helyben, hanem or-
szágosan is látható. A város 
ott van a legnagyobb iparűzési 
adóval rendelkező települések 
között. Ugyanakkor tovább 
nőtt a szolidaritási adó, ami 
pár évvel ezelőtt még az évi 
200 millió forintot sem érte 
el, 2020-ra már több mint 600 
millió forintot kell fizetnie a 
városnak. Több állami támo-
gatást meg sem kap már Hat-
van, így a teljes elvonás, ami 
a települést ebben az évben 
érinti, az több mint 1 milliárd 
forint. Palik Józsefné szerint 

ez a szolidaritási adó bünteti 
azokat a városokat, akik nagy 
iparűzési adóval rendelkeznek, 
mivel ebből az összegből je-
lentős fejlesztéseket tudnának 
megvalósítani.

Ugyanakkor a városvezető 
leszögezte: továbbra is meg-
maradnak azok az emeltszintű 
szolgáltatások, amiért jó hat-
vaninak lenni.  – A Hatvani 
Konzultáción kapott válaszok 
alapján terveztük meg most 
is a költségvetést. Azokra 
helyeztük a hangsúlyt, amit 
a hatvaniak fontosnak tarta-

nak, így például még többet 
költünk útfelújításokra, így 
míg eddig 100 millió forintot 
különítettünk el erre a célra, 
idén ez már 150 millió forint. 
Emellett megvan a járdákra is 
külön az összeg – részletezte a 
polgármester.

A költségvetésben benne 
van az északi elkerülő út ter-
vezése, ami 300 millió forint-
ba kerül. Nagyon fontos ez az 
út a hatvaniak számára, mivel 
nagymértékben tehermentesí-
tené a 3-as számú főút forgal-
mát. SzP

Még több pénz jut útfelújításra

Horváth Richárd: a hatvaniak véleménye alapján állítottuk össze a költségvetést

A robbanásszerű fejlődés 
a mindennapok része Hatvanban
Hatvan történetének legerő-
sebb és legstabilabb időszakát 
éljük most - fogalmazott Hor-
váth Richárd az új városi költ-
ségvetésről. A polgármester 
hangsúlyozta: az idei büdzsé is 
a hatvaniak igényeire épül. 

A képviselő-testület feb-
ruár közepén elfogadta 
Hatvan 2020-as költ-

ségvetését. Hogyan értékeli az új 
büdzsét?

Az eddigi kitartó, átgon-
dolt, közvetlen együttműkö-
désünket tükrözi a hatvani-
akkal ez a költségvetés. Mára 
Hatvanban számos eredmény, 
amelyet korábban csak ter-
vezgettünk valósággá vált, így 
a büdzsé számait minden ed-
diginél tudatosabban tervez-
hettük. A hatvaniak világos 
véleménye, a stabil gazdasá-
gunk és adóerő képességünk, 
a jól működő intézkedéseink 
valamint az egyértelmű kö-
zös célok tükröződnek a do-
kumentumban. Azt a robba-
násszerű fejlődést éljük most 
meg, amelyről az elmúlt évek-
ben beszéltünk. Bizonyosan 
mondhatom, hogy a település 
még soha nem volt ilyen erős 
és stabil. Ez igaz a gazdasá-
gunkra és a közösségünkre is. 

Melyek az erősségei ennek a 
költségvetésnek?

Óvatosan terveztünk, de 
még így is kijelenthetjük, hogy 
a városi adóbevételek növe-
kednek az elmúlt időszakhoz 
képest. Ebből is látszik, hogy 
a helyi cégeknek, és vállalko-
zásoknak ideális környezetet 
biztosítunk, a gazdasági tár-
saságoknak vonzó hely Hat-
van. Az adóbevételeink adják 
a büdzsé gerincét, a gazdasági 
teljesítőképességünk teszi le-
hetővé, hogy jóval több ön-
ként vállalt feladatot lássunk 
el és szolgáltatást tudjunk biz-
tosítani mint sok más város. 

Persze ez kell ahhoz is, hogy 
az önerős fejlesztéseket is meg 
tudjunk valósítani. Ezek kö-
zött talán az egyik legfonto-
sabb, hogy az északi elkerülőút 
tervezését is beépítettük az 
idei feladataink közé. Bízunk 
benne, hogy az erre a számí-
tásaink szerint 10 milliárd 
forintot is meghaladó beruhá-
zásra a kormányzat is nyitott 
lesz. A város tehermentesí-
tése a forgalomtól stratégiai 
fontosságú, ezt a hatvaniak is 
kimondták, éppen ezért min-
dent megteszünk a projektért, 
ha kell kezdeményezünk és 
megtervezzük mi. 

Hogyan jelenik meg a hatva-
niak igénye a dokumentumban?

Például megemeltük az út-
felújítási program keretét 150 

millió forintra, de a járdákra is 
költünk bőven. A civilek je-
lentik egy közösség kovászát, 
a helyi egyesületek is összes-
ségében több pénzre, 18 millió 
forintra pályázhatnak. A köz-
világítás bővítését és új parko-
lók tervezését is beépítettük. 
A strandot tovább fejlesztjük, 
most a nagymedence lesz so-
ron, ez is mintegy 50 millió 
forintot tesz ki. Az óvodák 
működéséhez plusz 200 mil-
lió forinttal járulunk hozzá és 
a szociális szolgálat feladat-
ellátásához is ennyit teszünk 
hozzá. Ezek is mind önként 
vállalt támogatások. Az or-
vosi ügyelet működéséhez is 
hozzájárulunk. A hatvaniakat 
minden lehetséges módon 
igyekszünk segíteni életük 
fontos szakaszaiban, az első 

lakáshoz jutók és például a 
családok támogatása is szere-
pel az idei költségvetésben. A 
zöldterületek karbantartása is 
fontos feladatunk, éppen ezért 
kiemelten figyelünk a város-
képre. Hatvant már többször 
díjazták emiatt, bízom benne, 
hogy ez a jövőben is így lesz. 

Hogy haladnak a nagy pro-
jektek?

Ezekért nap mint nap meg-
küzdünk, de szerencsére a 
sportcsarnokunk már szinte 
teljesen kész. A hozzá tarto-
zó út megépítésén dolgozunk 
még, a közbeszerzés lebonyo-
lítása zajlik jelenleg. A könyv-
tár a sok bontás után már 
épül, a DALI is megújul. A 
Zöldülő Város Projekt, ami-
ben a piac is benne van, na-

gyon megdrágult, így a meg-
ítélt támogatás megemelésére 
van szükség. Emiatt nemrégi-
ben tárgyaltam a kormányzat 
szakembereivel. Az egyezte-
tésen képviseltem a jégcsar-
nok és az északi elkerülőút 
megvalósítását is. 

Ha már a kormányzati kap-
csolattartásnál tartunk, meg-
hívták a térség országgyűlési 
képviselőjének és a miniszter-
elnök évértékelőjére is. Miért 
tartotta fontosnak, hogy részt 
vegyen a programokon?

Felelős városvezetőként 
fontosnak tartom, hogy min-
den lehetséges fórumon részt 
vegyek, ahol a hatvaniak és 
a város érdekeit képvisel-
hetem. Miniszterelnök úr 
beszédét figyelmesen hall-

gattam, bízom benne, hogy 
a kormányzat nyitott lesz a 
további hatvani fejlesztésekre. 
Ugyanakkor örömmel tapasz-
taltam, hogy Hatvan kiemelt 
figyelmet kapott Szabó Zsolt 
programján és azokra a fej-
lesztési igényekre hivatkozott 
képviselő úr, amelyeket mi a 
hatvaniakkal együtt, közö-
sen már korábban megfo-
galmaztunk. Büszke vagyok 
az elmúlt öt éves munkánk 
eredményére, hiszen sikerült 
elérnünk, hogy a hatvaniak 
által megfogalmazott célok, 
igények országos szinten is 
előtérbe kerüljenek. Felhívtuk 
országgyűlési képviselő úr fi-
gyelmét is arra, hogy érdemes 
ezeket felkarolnia!  Továbbra 
is kiállunk a városért! Hatvan 
a hatvaniaké! 
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Pirográf kiállítás a Bajzában
Buzás Kata pirográfus alkotásaiból nyílt kiállítás a Hatvani 
Bajza József Gimnázium és Szakgimnáziumban. A fiatal al-
kotó 2005-ben kezdett el a faégetés művészetével foglalkoz-
ni, azóta pedig már több helyen nyílt kiállítása, illetve szá-
mos műve magánemberek otthonait díszíti.

A fába égetett sas, 
pillangó és mada-
rak mellett Jack 

Nicholson portréja, gésák és 
téli tájképek is megjelentek 
azon a kiállításon, ami Buzás 
Kata hatvani pirográfus mun-
káiból nyílt meg a Bajzában. A 

fiatal alkotó 2005-ben kezd-
te meg munkásságát, a volt 
bajzás diákot akkoriban legin-
kább a természet és a fantasy 
világa ihlette meg. – Engem 
a kihívás inspirál leginkább, 
mindig arra törekszem, hogy 
egyre részletgazdagabb és ne-

hezebb tematikájú munkákat 
készítsek. Egy komolyabb 
munka akár 37 órán keresztül 
is készülhet, de van, amivel 
4-5 órán belül végzek. Nagyon 
szerencsésnek érzem magam 
amiatt, hogy a munkám egy-
ben a hobbim is, engem ez az 
elfoglaltság feltölt és kikapcsol 
– mondta a pirográfus.

A pirográfia, avagy faége-
tés olyan művészeti ág, ami-
kor az alkotó szabad kézzel a 
fára vagy más anyagra égetés-

sel viszi fel a mintát, ábrát. A 
most megnyílt tárlaton Buzás 
Kata szinte összes munkája 
megjelenik, így aki alaposan 
végignézi az alkotásokat, jól 
megfigyelheti a technikai fej-
lődést az életműben. A fiatal 
alkotónak korábban már több 
helyen is nyílt kiállítása, de 
számos munkáját már meg-
rendelésre készíti. A kiállítást 
március 6-ig bárki megtekint-
heti a Bajza Galériában.

Lukács Mónika

Egy szabadnapos 
rendőr buktatta le 
a körözött férfit
Kilenc elfogatóparancs volt 
érvényben a hatvani férfi el-
len.

Kovács László rend-
őr zászlós, a Hatvani 
Rendőrkapitányság 

körzeti megbízottja 2020. 
február 15-én pihenőnapját 
töltötte. Éppen Horton au-

tózott, amikor az egyik ke-
reszteződésben megismert 
egy hatvani férfit, aki ellen 
kilenc darab elfogatóparancs 
van érvényben. Értesítette az 
ügyeletet, majd Gyöngyösig 
követte a 39 éves férfit, ahol a 
helyi rendőrök elfogták, majd 
átszállították a büntetés-vég-
rehajtási intézetbe. SzP

Megyei Zsuzsanna bált 
rendeztek a nyugdíjasoknak

A Liszt Ferenc vasutas nyugdíjas klub keringője nyitotta 
meg az idei Zsuzsanna bált. Ebben az évben Hatvanban 
tartották meg a megyei rendezvényt. Tizenöt nyugdíjas-
klub képviseltette magát az eseményen.

Idén Hatvan volt a hely-
színe a hagyományos 
Megyei Zsuzsanna Bál-

nak. Tizenöt nyugdíjasklub-
ból mintegy kétszázhúszan 
vettek részt a rendezvényen. 
Kondek Zsolt önkormány-
zati képviselő köszöntötte 
a megjelenteket, és egy dalt 
is énekelt a Zsuzsannáknak. 
Ezt követően a házigazda, 
Liszt Ferenc Vasutas Nyug-
díjas Klub keringője nyitotta 
meg a rendezvényt. A klub 
vezetője, Szabó Istvánné 
Edit elmondta, fontos sze-
repet töltenek be az ilyen 
programok a klubok életé-
ben. – Ilyenkor találkozha-
tunk a többi nyugdíjassal, 
akik a megyében élnek. 
Beszélgethetünk, együtt 
mulathatunk, és igazán el-

mélyülhetnek a barátságok 
– mondta.

Farkas Attila, a Nyugdíja-
sok Heves Megyei Szövet-
ségének elnöke elmondta, 
minden évben az a céljuk 
a bállal, hogy a különbö-
ző településeken élő idősek 
együtt töltsék az időt. – A ki-
kapcsolódás és a szórakozás 
a cél. Olyan élményeket sze-
reznek a nyugdíjastársaim, 
amelyekre sokáig fognak 
emlékezni – fogalmazott.

Számos településről ér-
keztek a Zsuzsanna bál-
ra, így Gyöngyöshalászról, 
Hortról és Egerből is kép-
viseltették magukat klubok, 
tánc és ének műsorokkal 
színesítették az eseményt. 
A rendezvényen tombolát is 
húztak a résztvevők.
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A legutóbbi hatvani port-
rék vendégei Baranyi Kata-
lin, Baranyi Béla és Baranyi 
Krisztián, a hatvani roma 
nemzetiségi önkormány-
zat tagjai voltak. A Hatvani 
Galériában tartott rendez-
vényen szó volt a roma ön-
kormányzat alakulásáról, a 
mindennapjaikról és a csalá-
di életükről is.

Ezúttal a Baranyi csa-
lád tagjai voltak a 
vendégei a Hatvani 

Portréknak. Tompa Z. Mi-
hállyal való beszélgetésük 
során személyes történeteiket 
osztották meg a közönség-
gel. Az eseményen Baranyi 
Krisztián mesélt a médiás 
szerepléséről, az azt követő 
időszakról és az apjával való 
jó kapcsolatáról is. Baranyi 
Katalin a hivatása szeretetét 
és annak nehézségeit osztotta 
meg a közönséggel.

A Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke, Baranyi 

Béla pedig az egyik kedvenc 
időtöltéseséről, a horgászat-
ról beszélt, illetve a legna-

gyobb fogását is felidézte. 
– Kitűztem célomnak, hogy 
a Sóderos legnagyobb pon-

tyát kifogom. Március else-
jén kezdtem el a horgászatot 
és május közepén sikerült 

kifognom a halat. Először 
nem is gondoltam, hogy azt 
a pontyot sikerült elkapnom, 

amire már olyan régen vár-
tam. Nagyon nehéz fárasztás 
volt, de sikerült kiemelni a 
vízből. Lemértük a mérlegen 
egy barátommal és azt láttuk, 
hogy 40 kiló fölé megy a mu-
tató. Rekordot döntöttünk és 
nagyon boldog voltam – rész-
letezte Baranyi Béla, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke.

A beszélgetésből az is ki-
derült, hogy a képviselők 
nagy hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy roma közösségi 
programokat rendezzenek. 
Mindemellett kiemelt szere-
pet tölt be náluk, hogy a hát-
rányos helyzetű családokat 
is segítsék. A Hatvani Port-
rék című beszélgetős estet 
Czmorek Piroska és Kondek 
Zsolt zenei előadása színesí-
tette. Az est végén a zenészek 
felkérték a Baranyi családot, 
hogy csatlakozzanak az elő-
adáshoz, így közös zenéléssel 
zárták az eseményt. 

Rimán Alexandra

A Baranyi család tagjai a munkájukról beszéltek

Zajlik a festés 
a Munkácsy-kiállítás
termeiben

Jó ütemben halad a Munkácsy-kiállítás helyszínének előké-
szítése. A komplex kamerarendszer már teljesen elkészült, 
jelenleg a klímarendszert építik a helyiségekben. A falakat 
már mindenhol leglettelték, a szakemberek a festéshez ké-
szülődnek. A Munkácsy-kiállítás műtárgyai a zöld és bordó 
színek között láthatóak majd.

Nincs megállás a 
Munkácsy-kiállítás 
helyszínének előké-

születeiben, a Hatvany Lajos 
Múzeumban folyamatosak az 
átépítések annak érdekében, 
hogy március 17 -re, a tárlat 
megnyitójára minden készen 
álljon.

A komplex kamerarend-
szert már kiépítették a szak-
emberek, a kiállítást kiemelt 
biztonsági feltételek mellett 
rendezik meg. A munkálatok 
a klímarendszer kiépítésével 
folytatódnak, a nagy értékű 
festményeket ugyanis meg-
határozott hőmérsékleten 

kell tartani. A tárlat helyszí-
ne jelenleg még nem árulja 
el, mekkora jelentőségű mű-
vészeti alkotások érkeznek 
hamarosan a múzeumba, itt 
lesznek ugyanis az Ásító inas, 
az Önarckép és a Krisztus 
a sziklasírban című festmé-
nyek is.  A termeket azonban 
most még a festéshez készítik 
elő. - A padlókat lefóliázták, a 
falakat leglettelték, így tulaj-
donképpen kezdődhet a festés 
is. A Munkácsy-kiállítás szín-
világához a bordó és a zöld 
színek árnyalatai igazodnak 

a leginkább, így a falak is ezt 
tükrözik majd vissza - mond-
ta Kökény Ferenc, a Hatvany 
Lajos Múzeum igazgatóhe-
lyettese. A szervezők nagyon 
sok érdeklődőt várnak a be-
mutatóra, nemcsak Hatvan-
ból, hanem az ország más te-
lepüléseiről is, számos csoport 
már előzetesen is bejelentke-
zett a tárlatra.

A kiállításra a teljes áru be-
lépő 2000 Ft-ba kerül majd, 
míg diákoknak valamint a 62 
év felettieknek pedig 1000 Ft 
lesz a jegy. Lukács Mónika

A házasság hete minden évben Valentin-nap környékén 
zajlik. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a házasság és a család értékeire. Emel-
lett segítséget nyújt a házasságra készülőknek vagy a 
párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.

Hatvanban az es-
küvők száma a 
tavalyi év folya-

mán megduplázódott, így 
2019-ben 196 esküvő zajlott 
a városban. Szonda Katalin 
elmondta, hogy már idén 
11 házasság kötés történt 
és további 58 időpont van 
foglalva a házassági szán-
dék bejelentéséről szóló 
jegyzőkönyvbe. – Manap-
ság a 25-35 év közötti élet-
korúak kötnek leginkább 
házasságot. Múlt évben a 
legfiatalabb házasulandók 
16 és 19 évesek voltak. A 
legidősebb pár tagjai pedig 
69 és 75 évesen keltek egy-
be. Tavaly a válások száma 
csökkent, összesen 47 ér-
tesítést kaptunk a bírósá-
goktól ezzel kapcsolatban – 
részletezte Szonda Katalin, 
anyakövvezető. Szilvia és 
József a múlt évben kötöt-
ték össze az életüket, a nyerd 
meg az álomlagzid pályázat 
keretében. A házasulandó 
párnak egy komplett eskü-

vőt rendezett a Média-Hat-
van Kft., levéve a szerelme-
sekről a szervezés okozta 
feszültségeket és az anyagi 
terheket.

Patai-Pesádi Szilvia úgy 
véli, a házasság fontos egy 
pár életében, egyfajta biz-
tonságot és megnyugtató 
érzést nyújt. – Mi már több 
éve együtt élünk, van egy 
közös gyermekünk is. A há-
zasság szerintem még job-
ban összekovácsolt minket 
és erősödött a szerelmünk 
– részletezte Patai-Pesádi 
Szilvia. Patai József elmond-
ta, örül, hogy házasságban 
élhet, a lagzi óta még har-
monikusabb a kapcsolatuk. 
– A házasság erősítette a 
köztünk lévő szövetséget és 
így már hivatalosan is ösz-
szetartozunk – tette hozzá 
Patai József. A házasság hete 
egy országos rendezvényso-
rozat, melynek célja, hogy 
nyíltan beszéljen a házasság 
örömeiről és feszültségeiről.

Rimán Alexandra

A múlt évben 
196 házasságkötés 
történt Hatvanban
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Nem jár különórákra, otthon, 
önszorgalomból gyakorol Ko-
vács Balázs Csaba, aki megnyer-
te a BME fizikaversenyét, és így 
Csehországban, egy európai uniós 
diákolimpián képviselheti hazán-
kat.

Kovács Balázs Csabát mindig 
is vonzották a reáltárgyak, 
érdeklődött a matematika 

és a fizika iránt is. Már a Hatva-
ni Kossuth Lajos Általános Iskola 
diákjaként elkezdte a versenyzést, 
a korosztálya fizikaversenyén – he-
tedik és nyolcadik osztályban is – 
az első tíz között végzett országos 
döntőben, matematikából pedig az 
Alapműveleti Matematikaverse-
nyen két alkalommal is a döntőbe 
jutott. Amikor gimnazista lett, és 
egyre több megmérettetés elé né-
zett, úgy döntött, gyakorolni fog, 
hogy minél jobban szerepelhessen. 
Később a matematika háttérbe-
szorult, és a fizika vette át a vezető 
szerepet az életében. Nem csoda, 
hiszen édesapja fizikus, otthoni pél-
dából is látta a tantárgy szépségeit. 
Versenyeken elért jó eredményei 
miatt figyeltek fel rá a BME-nél, és 
fel is kérték, hogy induljon el a vá-

logatóversenyükön, ahonnan mind-
összesen öt tanuló – akik a négy 
otthoni feladatot legjobban telje-
sítették – jutott tovább a döntőbe, 
ahol eldőlt, kik képviselhetik ha-
zánkat az európai uniós diákolim-
pián. – Két hosszú mérést kellett 
megcsinálnom a döntőben, ezek 
egyenként négy óráig tartottak. Volt 
egy hőtannal és egy elektromosság-

tannal kapcsolatos is, miután kész 
lettem a mérésekkel, ezeket kiér-
tékelték, pontszámokat kaptunk. 
Nekem sikerült a legtöbb pontot 
szereznem az öt induló közül – 
mondta. Kovács Balázs Csaba ezzel 
a teljesítményével Csehországban, 
az Európai Unió Természettudo-
mányos Diákolimpián képviselheti 
hazánkat. – Háromfős csapatban 

fogunk indulni, mellém kerül még 
egy biológiában, és egy kémiában 
jártas tanuló. Remélem jó lesz az 
összhang, mert közösen kell meg-
oldanunk a méréseket. Egy kicsit 
izgulok, de megpróbálom a legjobb 
formámat hozni – fogalmazott.

Balázs nem jár különórákra, ott-
hon, önszorgalomból tanulja a fi-
zikát. Versenyfeladatokat old meg, 

igyekszik sokat gyakorolni, hiszen 
mint fogalmazott, csak így érthe-
ti meg jól a tantárgyat. – Emellett 
igyekszem az órákon is összponto-
sítani, szeretek új dolgokat tanulni. 
Otthon anyukám és apukám segít, 
ami azért is könnyíti meg a dolgo-
mat, mert édesapám fizikus, mér-
nök, így mindenben kikérhetem 
a véleményét. Édesanyám pedig 
angol- és magyartanár, így nagyon 
sokat tud segíteni a koncentrált ta-
nulásban – mondta.  A fiatal tehet-
ség igyekszik a kikapcsolódásra is 
nagy hangsúlyt fektetni, megtalálni 
az összhangot a tanulás és a pihe-
nés között. A testmozgás is az élete 
része lett, immár két éve kungfuzik.

A Bajza József Gimnázium 10. 
osztályos tanulója a jövőjét is a fi-
zikával képzeli el, bár konkrét cél-
ja még nincs, abban biztos, hogy 
fizikusként vagy mérnökként fog 
elhelyezkedni. A nyelveket is igyek-
szik tanulni, habár már van egy an-
gol középfokú nyelvvizsgája, még 
érettségi előtt szeretne felsőfokút 
is szerezni. Balázs úgy fogalmazott, 
örömmel fogadta, hogy mostani 
versenyeredménye után sokan gra-
tuláltak neki, ez is, de leginkább a 
jó eredményei viszik előre, ezek 
ösztönzik arra, hogy napról napra 
jobbá váljon.

Csordás Judit

Sok gyakorlással tudok fejlődni

Minden verseny egy ünnep számomra
Öt éven keresztül minden 
évben az év duatlonistája 
és triatlonistája lett, és az 
összes ironman versenyét 
megnyerte, ám egy baleset 
közbe szólt. Furucz Imrén 
Irénkét ez sem állította meg, 
felépülését követően ismét a 
rajtvonalhoz állt. Idén pedig 
őt választották Heves megye 
sportolójának.

Munkaidejében az 
embereken segít, 
s z a b a d i d e j é b e n 

pedig érmeket nyer – Furucz 
Imréné Irénke 39 éves koráig 
nem gondolta volna, hogy a 
sport meghatározó szerepet 
fog betölteni az életében. Ha-
bár már iskoláskorában elin-
dult pár versenyen, és minden 
felkészülés nélkül dobogós 
helyeket érte, mégsem merült 
bele jobban a mozgásba. Két 
lánya született, ők és a mun-
kája töltötték ki az életét. A 
hatvani kórházban dolgozik 
immár harmincnyolc éve, kez-
detben nővérként, majd rá pár 
évvel már műtősnőként segí-
tett az embereknek. 

Sokszor elkísérte kislányát, 
Nikolettát duatlon versenyeire, 
miközben őt figyelte, már csá-
bította ez a világ. Ám sokkal 
később, harmincas évei végén 
döntött úgy, hogy jobban oda-
figyel az egészségére. Először 
csak a diétára fókuszált, majd 
mikor érezte, ez nem elég, fut-
ni kezdett. Kétszáz méternél 
többet nem tudott megtenni, 
de nem adta fel, egyre több-
ször és hosszabban futott, 
majd a kerékpározást is beik-
tatta. Edzéseire felfigyeltek a 
hatvani triatlonisták, és meg-

kérték, csatlakozzon hozzájuk, 
eddzen velük. – Először nem 
szerettem volna, nem tudtam, 
hogy tudnám beilleszteni a 
munkám és családommal töl-
tött idő mellé. De csak nem 
hagyott nyugodni, így eljár-
tam, amikor időm engedte. Az 
úszást az alapokról tanították 
meg nekem, abban fejlődtem a 
legtöbbet. Mindenesetre a leg-
jobb döntésem volt, hiszen egy 
évvel később, az első triatlon 
versenyemen második lettem 
– mondta. 

Kitartása messzire vitte, 
látta a többi versenytársát az 
ironmanre készülni, és úgy 

döntött, ő is megpróbálja egy-
szer. Így még keményebben 
gyakorolt. – Csak férfiak vol-
tak a triatlonos társaim között. 
Úgy gondolom, ez segített 
nekem a legtöbbet, mindig 
többre ösztönzött a velük való 
edzés. Arra jutottam az évek 
múlásával, hogy nekem is meg 
kell próbálnom az ironmant, 
így öt év kemény edzés után, 
negyvenöt évesen indultam el 
először. Legnagyobb megle-
petésemre elsőként értem el 
a célvonalat, és nem pár perc 
előnnyel, másfél órával hama-
rabb sikerült teljesítenem – 
fejtette ki. Az ironmanen 3800 

métert úsznak a versenyzők, 
ezután 180 km-t kerékpároz-
nak, majd befejezésként lefut-
nak egy maratont. 

Furucz Imréné Irénke ezt 
követően minden évben elin-
dult az ironmanen, és minden 
évben meg is nyerte, emellett 
az összes duatlon- és triatlon-
versenyét is, így öt éven ke-
resztül mindig őt választották 
meg az év női duatolinstájának 
és triatlonistájának. Emellett 
duatlonban tizenkilencedik 
lett egy világbajnokságon és 
hatodik egy Európa-bajnok-
ságon, triatlonban pedig vi-
lágbajnoki negyvenedik lett. 

– Számomra mindig ünnep a 
verseny, hiába kellemetlenek 
sokszor a körülmények, így 
például 13 Celsius-fokos a víz, 
35 Celsius-fokos kánikula van, 
vagy meredekek az emelkedők. 
Ugyanúgy szeretem a kis és 
nagy versenyeket is. A lényeg, 
hogy tiszteljük a távot, és az 
embereket, akikkel együtt in-
dulunk. Csak úgy lehet győzni, 
ha az ember önmaga, és nem a 
másik ellen küzd – vélekedett.

Irénke teljesítménye egyre 
jobb lett, sorra nyerte a ver-
senyeket, ám az élet közbe 
szólt. Az egyik félironman 
versenyén, 2015-ben egy autós 

behajtott a lezárt kerékpáros 
pályára, és az épp akkor arra 
kerékpárázó hatvani verseny-
zőt elütötte. Furucz Imréné 
életét a sisakja mentette meg, 
ám a lába súlyosan megsérült, 
nyílt, darabosra tört. – Eltört 
a lábszárcsontom, fülem be-
szakadt, könyököm és a vállam 
csúnyán megsérültek – rész-
letezte. Több műtét várt rá, 
jelenleg is egy velőűrszeg van 
lábában csavarokkal. Rengeteg 
rehabilitáció és gyakorlás útján 
azonban lábra állt, és kitartá-
sának köszönhetően újra spor-
tolni kezdett. Balesetét követő 
évben elindult az ironmanen, 
ahol ötödikként sikerült célba 
érnie. Azóta is – egy év kivé-
telével –, minden alkalommal 
elindul az erőt próbáló rendez-
vényen, tavaly már a második 
helyet szerezte meg.

Idén januárban sportteljesít-
ményért Heves megye sporto-
lójának választották. – Olyan 
nevek közé léptem be, mint 
Rákóczi Renáta és Cseh Lász-
ló. Elképesztő nagy megtisz-
teltetés. Mindösszesen kétszáz 
métert tudtam eleinte lefutni, 
most pedig megkaptam ezt a 
díjat – fogalmazott.

Furucz Imréné Irénke sze-
retne még egy kilencedik 
ironmanen is elindulni, emel-
lett tervei között szerepel, 
hogy egy 180 km-nél hosz-
szabb kerékpárversenyen is 
részt vegyen. Irénke jelenleg 
ötvenöt éves, úgy fogalma-
zott, amíg egészsége engedi, 
versenyezni szeretne, viszont 
igyekszik hamarosan lassítani 
a tempón, és csak rövidebb tá-
vokon versenyezni. 

Csordás Judit
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Ingyenesen lehetett edze-
ni a Konditermek éjszakája 
program keretében. Három 
edzőterem, a MAK’s, a Sám-
son és Kóter GYM este ki-
lenctől hajnal háromig várta 
a sportolni vágyókat. A cél a 
testmozgás népszerűsítése 
volt.

Három hatvani edző-
teremben rendezték 
meg a Konditermek 

éjszakáját, melynek célja az 
volt, hogy népszerűsítsék a 
testmozgást. Akik még nem 
szánták el magukat a spor-
tolásra, ezen az estén – este 
kilenctől hajnal háromig – 
ingyenesen próbálhatták ki 
a nekik tetsző termet. Az 
újhatvaniaknak is lehetőségük 
nyílt a térítésmentes edzés-
re, ugyanis a Mak’s Gym is 
csatlakozott a Konditermek 
éjszakája programhoz. Mák 
Zsolt, a terem vezetője rá-
mutatott, az edzés a minden-
napokat könnyíti meg. – Aki 
egész nap a számítógép előtt 
ül, szellemileg lefárad. Ilyen-

kor érdemes elmenni edzeni,  
a testünket is lefárasztani. Így 
még az esti pihenés is jobban 
esik – vélekedett.

A Konditermek éjszakáját 
Valentin-napon rendezték 
meg, a Sámson Gymben en-
nek ellenére sokan kihasz-
nálták a lehetőséget. Szeifert 
István fekvenyomó is itt edzi 
magát, mindenkinek azt taná-
csolja, hogy legalább egyszer 
menjen el a konditerembe. – 
Nemcsak a versenyzés miatt 
járok a terembe, ha az nem 
lenne az életemben, akkor is 

gyakran ellátogatnék ide. Ez 
már az életem része, és azt 
tapasztalom, hogy aki egyszer 
belekóstolt ebbe a világba, az 
nem is tudja igazán elenged-
ni. Talán most több embert 
ragad magával, és így később 
a Valentin-napot a teremben, 
nem pedig az étteremben fog-
ják tölteni – fogalmazott.

A programot a Kóter Gym 
szervezte. A konditermek éj-
szakáján nemcsak az edzéshez 
kaptak segítséget, akik ellá-
togattak a terembe, táplálko-
zási tanácsokkal is segítették 

a fejlődést. Rozmaring Péter, 
a terem vezetője elmondta, a 
legfőbb céljuk az, hogy min-
denkit testmozgásra ösztö-
nözzenek. – Szerettük volna, 
hogy mindenki ingyenesen 
kipróbálhassa a konditermet. 
Persze ezzel nem azt szeret-
ném sugallni, hogy csak a 
teremben lehet megfelelően 
mozogni. Bármit csinálha-
tunk, futhatunk, biciklizhe-
tünk, a lényeg, hogy a fiatal-
ságnak példát mutassunk a 
mozgással. Hiszen aki célokat 
tűz ki a sportban, az a ma-
gánéletben, munkában és a 
tanulásban is sikeresebb tud 
lenni. Mert a sport fegyelem-
re, összpontosításra és tiszte-
letre tanít. Fontos, hogy ezt a 
fiatalok megértsék – mondta. 
Hozzátette: ideje elfelejteni 
a konditermekről kialakult 
sztereotípiákat, szívesen lát-
nak bárkit, akárhány éves is, 
és akármilyen testalkattal ren-
delkezik, hiszen a végső cél az, 
hogy mindenkit rábírjanak a 
tartósan egészséges életmódra.

Csordás Judit

Az edzésről szólt az éjszaka

A koronavírus nem, de olyan csalók már megjelentek 
Magyarországon, akik az egészségügyi világszervezet, a 
WHO nevében telefonon próbálnak pénzt kicsalni jó-
hiszemű emberektől.

A hívások során egy 
gépinek tűnő hang 
a WHO nevében 

tájékoztatást ad az új ko-
ronavírussal kapcsolatban, 
egyben felkínálja, hogy a 
készülék 1-es gombjának 
megnyomásával bizonyos 
összeg ellenében megren-
delhető egy „megfelelő vé-
dettséget nyújtó maszk- és 
fertőtlenítőszer” csomag. 
Az ügyben eddig érkezett 

két bejelentés alapján a 
Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság csalás vétség gya-
núja miatt ismeretlen tettes 
ellen rendelt el nyomo-
zást. A rendőrség felhívja 
a figyelmet, hogy a WHO 
nem végez termék-áru-
sítást sem telefonon, sem 
más formában. A korona 
vírussal kapcsolatban csak a 
hivatalos szervektől szabad 
tájékoztatást elfogadni.

Vásárláskor mindig meg kell győződni az alábbiakról:
Online és telefonos vásárlás esetén az eladó hitelességéről, 

nézze meg, van-e érthető, magyar nyelvű weboldala és az biz-
tonságos-e, reklamációs lehetőséget tartalmaz-e

Fel lehet-e venni az eladóval a kapcsolatot, visszahívható-e
Érdemes más vevők véleményét is elolvasni
Győződjön meg a termék eredetéről, hitelességéről – gya-

nús, ha túl olcsó
Fontos információ, hogy milyen egyéb költségek terhelik 

a vásárlást
Személyes vásárlás esetén javasolt, hogy kerülje a házalókat
Ne engedjen idegeneket a lakásába
A termékre szakosodott üzletben vásároljon
Egészségügyi terméket csak hiteles forrásból szerezzen be, 

ha bizonytalan, forduljon előbb szakemberhez.
police.hu

Telefonos csalók 
kérnek pénzt 
a WHO nevében

A mezőgazdaságra sem 
gyakorolt kedvező ha-
tást a téli enyhe időjárás, 
több csapadékra lett volna 
szükség. Azonban már el-
kezdődtek a munkálatok, 
a gyümölcsösökben meg-
kezdték a metszést.

Habár még tél van, 
az időjárási viszo-
nyok ebben az év-

szakban nem a megszokott 
szerint alakultak. Az enyhe 
téli időjárás a mezőgazda-
ságban is okozott gondokat. 
Simon Attila mezőgazda-
sági szakértő rámutatott, a 
fagy és a csapadék is fontos 
szerepet tölt be a gazdák 
munkájában. – A gazdák 
még várnak a télre, hiszen 
jót tenne a mezőgazdaság-
nak. Idén nem volt számot-

tevő hó, csapadék, így ez 
még jót tenne a földeknek 
– mondta.

A mezőgazdasági szak-
értő azt is hozzátette, hogy 
ennek ellenére már folyik a 
munka a legtöbb gazdaság-
ban. A gyümölcsösökben 
már megkezdték a met-
szést, leginkább az alma-és 
körtefák körül végzik a leg-
több munkálatot. Emellett 
a szántóföldeken is zajlik a 
fejtrágyázás, hiszen hideg 
talajon könnyebb dolgozni, 
mint a sárban. Simon Attila 
kiemelte, a fűtött fóliasát-
rakban már elvetették a ma-
gokat, a kevésbé melegekben 
pedig hamarosan megkez-
dődnek a munkák, hogy pár 
hónap múlva már értékesít-
hessék a terményeket.

Csordás Judit

Hiányzott a rendes tél 
a mezőgazdaságban
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Farsangi lázban 
a gyermekek

A LEGTÖBB HATVANI ÓVODÁBAN ÉS ISKOLÁBAN MÁR MEGTARTOTTÁK 
A FARSANGI BÁLOKAT. AZ ITT KÉSZÜLT FOTÓKBÓL ÁLLÍTOTTUNK ÖSZ-
SZE EGY KÉPGALÉRIÁT.
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Kreatív foglalkozásokat tart, tá-
borokat szervez Csaszli Mari-
ann, mindezeket annak jegyében 
teszi, hogy megerősítse a gyere-
kekben a kultúra fontosságát. A 
Grassalkovich Művelődési Ház 
igazgatóhelyettesét, munkájáért 
Pro Cultura kitüntető emlék-
éremmel jutalmazták.

Mintegy húsz éve szí-
nesíti munkájával a 
Grassalkovich Műve-

lődési Ház életét Csaszli Mariann. 
Kezdetben még a rendezvények 
előkészítésében és lebonyolításá-
ban segédkezett, jelenleg pedig 
már intézményvezető helyettes-
ként dolgozik, emellett továbbra is 
ellátja a közművelődési feladato-
kat. Számos projektet menedzsel, 

annak érdekében, hogy minél több 
programot tudjanak megvalósíta-
ni, igyekeznek kihasználni a pá-
lyázati forrásokat. Több pályázat 
keretében próbáltak fejleszteni, 
így támogatták a hatvani fiatalok 
szabadidős tevékenységét, ahol 
Csaszli Mariann látta el a projekt-
asszisztensi feladatokat és ő koor-
dinálta a különböző foglalkoztatási 
formákban tervezett programokat 
is. Legújabb, a köznevelés ered-
ményességét célzó pályázatukban, 
pedig már, mint szakmai vezető je-
lenik meg. – Véleményem szerint a 
kultúra megváltoztatja az emberek 
életét. A mentális jólét függvénye 
lehet minden olyan elfoglaltság, 
ami ismeretet ad, vagy kulturális 
közösségi program, amiben egy-
szerűen csak örömüket lelik az 
emberek. Ez már gyerekkorban 

így van, a gyerekeknek nincse-
nek kialakult fogalmaik ezekről, 
mégis ösztönösen érzik, mi a jó 
számukra. Nem tudják tudatosan 
megfogalmazni, hogy együtt lenni 
és közösen játszani vagy alkotni 
miért jó, de a végeredmény mindig 
magáért beszél – vélekedett.

Csaszli Mariannal a legtöbb ren-
dezvényen, intézményben találkoz-
hatunk, a gyermekeknek szervezett 
programok és kreatív foglalkozások 
mind-mind a mindennapjai részét 
képezik. Számos kézműves foglal-
kozást tart a fiatalabb generáció-
nak, amelyekkel nem titkolt célja, 
hogy fejlessze őket és adott témával 
a kultúrtudatot erősítse bennük. Az 
ehhez szükséges tehetséget édes-
apjától tanulta, aki asztalosként 
dolgozik. – Már egészen kislány-

ként lejártam édesapám asztalos-
műhelyébe, állandóan bütyköltem 
valamit. Ez adott egy alapot ahhoz, 
hogy később tudjam, mi az, ami 
érdekelheti a gyerekeket, és a hoz-
závaló technikai alap is biztosított 
volt. Édesapám mai napig segít el-
készíteni a foglalkozásokhoz szük-
séges faeszközöket – mondta.

Csaszli Mariann munkáját pedig 
most a város is elismerte, hiszen eb-
ben az évben ő kapta a „Pro Cultura 
kitüntető emlékérem Hatvan város 
kultúrájáért” elismerő címet. – Ki-
emelten fontos, hogy egy települé-
sen elismerjék a közművelődésért 
végzett munkát, örömmel tölt el, 
hogy idén rám gondoltak. Renge-
tegen megkerestek, és gratuláltak, 
korábbi munkatársaim és felette-
seim is. Nagyon jól esett, hogy úgy 
gondolják, érdemes vagyok erre a 

kitüntetésre. Örülök, hogy van egy 
hely, ami ráadásul a szülővárosom, 
ahol a kulturális élet egyik láncsze-
me vagyok – fogalmazott.

Fiatalkorában még nem volt 
benne biztos, hogy a közművelő-
dés irányába indul el, közgazdász és 
mérlegképes könyvelő végzettsége 
is van. Ám tanulás közben mindvé-
gig a művelődési házban dolgozott, 
és egyre inkább magával ragadta a 
közművelődés világa. Már akkor 
érezte, hogy szeretne többet hoz-
záadni ehhez a munkához. – Sok 
esetben kevésnek éreztem azt, amit 
a gyerekeknek nyújtunk, többet 
szerettem volna egy sima techni-
kaóránál, olyan tudást igyekeztem 
átadni a fiatalabbaknak, amivel 
még nem találkoztak, és amivel ta-
nulhatnak. Szerencsére ötleteimet 

mindenben támogatták, és pozití-
van fogadták az újításaimat – fo-
galmazott. Ezt követően ajánlották 
fel neki szervezze ő a gyermek- és 
ifjúság közművelődési alapellátá-
sát szolgáló tevékenységeket. Így 
úgy döntött továbbfejleszti ma-
gát, először gyakorlati tudásra tett 
szert a Kulturális Projekt Ciklus 
Menedzsment című továbbképzési 
programban, majd felsőfokú Köz-
művelődési Szakember képesítést 
szerzett. 

Sok gyermek főiskolára jár már 
azok közül, akikkel Csaszli Mariann 
foglalkozott. Mint fogalmazott, jó 
érzéssel tölti el, hogy az utcán meg-
állítják, emlékeznek rá, megmarad 
bennük, hogy annak idején milyen 
rendezvényeken találkoztak. Épp 
ezért is fontos, hogy minél körülte-
kintőbben szervezze meg ezeket a 

programokat. – Feladataim lefedik 
a közművelődési feladatok teljes 
eszköztárát, aminek örülök, hiszen 
sokszínű, izgalmas, mozgalmas, 
lehetetlenség unatkozni, és az eset-
leges váratlan problémákkal is meg 
kell birkózni. Nincsen két egyfor-
ma nap, és uniformizálható feladat 
sincsen. Figyelni kell a programok-
ban résztvevőkre, meg kell ismerni 
őket, figyelni kell a visszajelzésekre. 
Fontos jó partnereket találni, köny-
nyebb olyan emberekkel dolgoz-
ni, akiknek ismerem a stílusát, és 
akikre számíthatok. A pedagó-
gusok között is meg kell találni a 
jó partnereket. Minden foglalko-
zásra, eseményre egyformán kell 
készülni, ha rutinból szeretnénk 
megoldani valamelyik részét, akkor 
biztosan lemarad valami – szögez-

te le Csaszli Mariann. Hozzátette, 
a kollégái nélkül nem haladhatna 
megfelelően előre, a jó kollektí-
va az alapja a sikeres munkának. 
– Ehhez kapcsolódóan van is egy 
kedves emlékem. Az első Barokk 
Kastélynapok rendezvény előtt már 
türelmetlenül vártam, hogy végre 
láthassam a romos kastélybelsőt, 
hiszen az óvodai fogászat volt ak-
kor az utolsó emlékem a kastélyról.  
Lázasan készültünk, hogy a város 
lakossága is részese lehessen ennek 
az élménynek. Az érdeklődők egy 
héten át tekinthették meg a fel-
újításra váró műemléképület belső 
termeit, valamint barokk ruhák 
divatbemutatóján, és ételkóstolón 
vehettek részt. A szervezésen kívül 
biztonságossá kellett tenni a bejá-
rást, meg kellett oldani a világítást, 
egy alapos takarításra, parkettatisz-

tításra és olajozásra is szükség volt 
– mindezt természetesen az akkori 
kollektíva végezte. Gyorsan és idő-
re együtt dolgoztunk, a „mi” tudat 
érvényesült. Nekem például ez egy 
meghatározó emlék lett – idézte fel.

Munkája részeként táborokat 
is szervez, eleinte napközis, majd 
bentlakásos formában. Az előbbi-
ben a kreatív foglalkozások szer-
vezése, múzeumok, tájházak láto-
gatása tette ki a programok nagy 
részét. Az utóbbiban pedig fontos 
szerepet tölt be a tematika. – A 
tábor első napján – természetesen 
sötétedés után –, átlépjük az idő-
kaput, és másnap reggeltől minden 
nap másik korszakban ébredünk. A 
gyerekek egy történelmi keretjáték 
segítségével megismerkedhetnek 
az adott történelmi korral, a kü-
lönböző népek művészeti ágaival, 
tárgyi világával, életmódjával. A 
piramisok földjén gazdag fára-
óknak öltözünk, majd az időgép 
Hollandiában a tulipánok, fapapu-
csok, szélmalmok hazájában landol 
velünk, harmadnap viszont már a 
vikingek földjén vagyunk, ahol a 
gyerekek egy legendát hallhatnak a 
tengeri küzdelmekről, és így tovább 
– részletezte.

Csaszli Mariann szabad-
idejében is sokat foglalkozik 
kézműveskedéssel. Édesapjával kö-
zösen saját kezűleg készített, borovi 
fenyőből kivágott, festett dekoráci-
ókat és bábokat alkotnak. Emellett, 
ha ideje engedi, kerékpározik, túrá-
zik, koncertekre és kiállításokra jár. 
Mindezek feltöltik, hogy tovább 
tudjon koncentrálni az előtte álló 
feladatokra. Véleménye szerint ki-
csi korban kell elhinteni a  kultúra 
iránti érdeklődés magvait, legyen 
szó képző-, tánc- vagy bármely 
más művészetről, elősegítve ezzel a 
minőségi kultúrafogyasztóvá válást. 
– Ennek érdekében folyamatosan 
dolgozunk, most zárunk például 
egy projektet, aminek segítségével 
tizenhárom nevelési-oktatási part-
nerintézmény diákjainak tudtunk 
színvonalas rendezvényeket, kul-
turális órákat, szakköröket, téma-
napokat kínálni.  Így indult útjára 
a táncházi programsorozatunk, a 
kreatív, kézműves gyerekfoglalko-
zásunk, drámafoglalkozásaink, a 
Múltunk nyomában helytörténeti 
foglalkozássorozatunk, és folytat-
hatnám a sort. Mindemellett már 
évek óta indulunk a Nemzeti Te-
hetség Program nyílt pályázatán is, 
ezeken a komplex foglalkozásokon 
azok a gyerekek vesznek részt, akik 
tehetségesnek bizonyulnak térbeli 
vizuális, logikai területeken – tag-
lalta.

A jövővel kapcsolatban Csaszli 
Mariann úgy fogalmazott, szeretne 
tovább haladni azon az úton, amit 
már sok évvel ezelőtt elkezdett, 
hogy munkájával tovább gazdagít-
hassa Hatvan kulturális életét. Cél-
ja, hogy pozitív hatást gyakoroljon 
a hatvaniakra, hiszen álláspontja 
szerint, küldetése az itt élők lelki 
egészségvédelme.  

Csordás Judit

Kiskorban kell elmélyíteni 
a kultúra iránti érdeklődést
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Illegálisan elhelyezett sze-
métlerakó helyeket kutat-
tak fel és dokumentáltak a 
polgárőrök. A hatvaniak, a 
lőrinciek és a zagyvaszán-
tóiak fogtak össze, hogy 
gátat szabhassanak a kör-
nyezetszennyezésnek.

Szolgálati kutya is 
segíti a keresést 
Nagygombosnál. A 

polgárőrök mindent bevet-
nek, hogy feltérképezzék 
a Petőfibánya, Lőrinci és 
Hatvan külterületén lévő 
illegális hulladéklerakó he-
lyeket. A keresésben lovas, 
kutyás és gyalogos járőrök 
is segítenek.

A polgárőrök folyama-
tosan járőröznek a külterü-
leteken, hogy jelenlétükkel 
megakadályozzák a környe-
zetkárosítást. Számos helyen 

találtak illegálisan elhelye-
zett hulladékot, ezeket do-
kumentálták, és értesítették 
az illetékes hatóságokat. – 
Sajnos nagyon aktuális ez a 
probléma. A Szőlőhegy kör-
nyékén, a gesztenyefasornál 
és Lőrinci bevezetőútjainál 
rengeteg szemetet találtunk. 
Ezt fel kell számolni, ezért is 
fogtunk most össze – mond-
ta Varbai Tamás, a hatvani 
polgárőrség elnöke.

A hatvani, lőrinci és a 
zagyvaszántói polgárőrség 
tagjai fogtak össze, hogy 
megállítsák a környezet-
károsítást. Több technikai 
eszközt is bevetnek a kere-
sésben, éjjellátókat és ka-
merákat is. A polgárőrök 
továbbra is járni fogják kül-
területeket, hogy tetten ér-
hessék az elkövetőket.

Csordás Judit

Illegális szemétlerakó 
helyeket kutattak fel 
a polgárőrök

Rákellenes világnapi ren-
dezvényt szerveztek a 
Grassalkovich Művelődé-
si Házban. Az eseményen 
szakemberek tartottak elő-
adásokat a méhnyakrákról, 
illetve a szűrővizsgálatok 
fontosságáról.

Informatív előadásokkal és 
tanácsadással telt a Rák-
ellenes Világnap alkal-

mából megrendezett program 
a Grassalkovich Művelődési 
Házban. Az eseményt Les-
tyán Balázs alpolgármester 
nyitotta meg. Beszédében a 
szűrővizsgálatok fontosságá-
ra és az egészség megőrzésére 
hívta fel a figyelmet. Rozványi 

Balázs, a Magyar Rákellenes 
Liga elnöke elmondta, hogy a 
2019-es évhez hasonlóan 2020 
is a tettek és a cselekvés éve, 
melynek mottója „Ez vagyok, 

és ezt teszem”. Ezért e szlogen 
jegyében indított kampányt az 
egyesület is. – Mindenki tehet 
valamit a rák ellen, akár moz-
gással vagy önkéntes felada-

tokkal, hogy másokon segítsen. 
Fontos, hogy figyeljünk az 
egészségünk megőrzésre, illet-
ve az is egy követendő példa, 
ha az emberek kerülik az alko-
holt és a dohányzást – részle-
tezte Rozványi Balázs, a Ma-
gyar Rákellenes Liga elnöke.

A programon a Magyar 
Rákellenes Liga tagjai mel-
lett több érdeklődő is részt 
vett, hogy többet tudjanak 
meg a betegség megelőzésé-
ről. A szervezet a jövőben is 
azon dolgozik, hogy felhívja 
a figyelmet a cselekvés fon-
tosságára, így további rendez-
vényekkel készül a betegség 
megelőzése érdekében.

Rimán Alexandra

A szűrések fontosságára hívta fel 
a figyelmet a Rákellenes Világnap
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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)
Szabó	Loretta	 2020-01	 Szabó	Krisztián,	Fülöp	Virág
Beszer	Auróra	Hanna	 2020-01	 Beszer	Gábor,	Lázár	Eszter
Duka	Ferenc	Ruben	 2020-01	 Duka	Ferenc,	Farkas	Klaudia
Hegedűs	Bence	 2020-01	 Hegedűs	István,	Üsztöke	Erika
Szabó	Péter	 2020-01	 Szabó	Tamás,	Csorba	Csilla
Csikós	Ida	Lara	 2020-01	 Csikós	László,	Pál	Adriána
Kátai	Zente	 2020-01	 Kátai	Zoltán	László,	Hajnal	Csilla	Ildikó
Végvári	Benett	 2020-01	 Végvári	Alexandra

Házasságkötés 
2020-01	 Baranyi	Sándor,	Hatvan	 Balogh	Diána	Andrea,	Hatvan
2020-01	 Kelemen	Dávid,	Hatvan	 Bánhegyi	Viktória,	Hatvan
2020-01	 Nánási	Dániel,	Hort	 Buborék	Dorina,	Hort

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
   																		X.	évfolyam	2.	szám	–	2020.	február

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.
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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

Ropogós panírozás 
egészségesen
Laczkó Ildikó receptje (Egészség Liget biobolt Hatvan)
Évek	 óta	 nem	 találtam	 rá	 az	 egészséges,	
gluténmentes,	 lassan	 felszívódó	 szénhidráto-
kat	tartalmazó	panírozási	módra.	2009-től	1	év	
alatt	 30	 kg-t	 fogytam,	 közben	 arról	 álmodoz-
tam,	hogy	ha	elérem	a	kívánt	súlyt,	rántott	húst	
fogok	enni.	Mire	lefogytam,	rájöttem,	hogy	nem	
ismerek	egészséges	változatot,	 így	elmaradt	a	
vágyott	 étel.	 A	 bioboltomban	 azonban	 időköz-
ben	 sok	 új	 alapanyagot	megismertem,	 ilyen	 a	
tápióka	dara	 is.	 Ez	 egy	 csodás,	 gluténmentes,	
paleo	 alapanyag,	 lassan	 felszívódó	 szénhidrát	
forrás,	 ráadásul	 rezisztens	 keményítő	 forrás	 is	
egyben,	mely	 igazán	jótékony	hatással	rendel-
kezik	az	egészséges	bélflóra	tekintetében.
Használhatunk	Omega-3	 zsírsavban	 gazdag	

halfilét	 (lazac,	 tengeri	 hal,	 harcsa,	 ponty),	 de	
csirkemellet,	vagy	karajt	is.	A	halat,	vagy	húst	
egy	 tepsiben	sütőpapírra	 fektetjük,	 sózzuk,	 íz-
lés	 szerint	 fűszerezzük,	megkenjük	 extra	 szűz	
olíva	olajjal,	bőségesen	megszórjuk	tápióka	da-
rával	 (nem	 baj,	 ha	 a	 papírra	 is	 kerül,	 nagyon	
finom,ropogós	 lesz)	 és	 180-200	 fokos	 sütőbe	

tesszük.	 Az	 alapanyagtól	 függően	 15-25	 perc	
után	 reszelt	 parmezán	 sajttal	 megszórjuk	 (a	
parmezán	sajt	kálcium	 tartalma	a	 tejtermékek	
között	 kiemelkedően	 magas)	 és	 addig	 sütjük,	
amíg	 szépen	 megpirul	 a	 széle.	 (Vigyázzunk,	
hogy	ne	égessük	meg,	mert	a	parmezán	keserű,	
ha	megég.	 	Ha	csak	megpirul	a	 széle,	nagyon	
finom,	ropogós	réteg	lesz	a	sütőpapíron	és	hal/
hús	szélén	is.
Én	alaplében	főtt	basmati	rizst	adtam	mellé	

zsenge	zöldborsóval	és	blansírozott	reszelt	sár-
garépával.	A	bélflórám	és	az	ízlelőbimbóim,	jobb	
emésztésem	kedvéért	fermentált	répa-cékla	sa-
vanyúságot	ettem	mellé.
Ez	egy	csodás,	teljes	értékű	étel,	fehérjékkel,	

lassan	felszívódó	szénhidrátokkal,	zöldségekkel,	
fermentált,	emésztést	segítő,	színpompás	zöld-
séggel,	igazán	büszke	vagyok	rá.	Együnk	minden	
nap	 hasonlóan	 tápláló	 ételeket	 és	 garantálom,	
hogy	jobban	fogjuk	érezni	magunkat,	hiszen	bél-
flóránk,	emésztésünk	meghatározza	közérzetün-
ket,	egészségünket,	energia	szintünket.
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