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Fennállásának 130. évét ün-
nepelte a hatvani református 
egyházközség. A hálaadó 
istentiszteleten Barthos 
Gergely lelkipásztor igehir-
detését hallgathatták meg a 
hívők.

A Hatvani Református 
Gyülekezet 130 éves 
fennállását ünne-

pelte. Az eseményen először 
Barthos Gergely hévízgyörki 
lelkipásztor igehirdetését 
hallgatták meg a hívek. – Mi-
hez hasonlítsuk Isten orszá-
gát? Olyan, mint a mustár-
mag. Mikor elvetik kisebb 
minden magnál a Földön. 
Miután pedig elvetették meg-
nő és nagyobb lesz minden 
veteménynél és olyan nagy 
ágakat hajt, hogy árnyéká-
ban fészket rakhatnak az égi 
madarak. Isten az ő kegyel-
méből nagyon pici dolgokból 
egészen hatalmas dolgokat 
tud végez vinni – hangzott el 
a példázat. Elmondta, hogy 
nem önmagában a növekedés 
az, ami ünnepelendő, mert a 
gyom is tud növekedni. Isten 
országa az, ami ily módon 
növekszik és terjeszkedik, ezt 
kell celebrálni, ezért ünnep 
egy gyülekezet megalakulása.

Az igehirdetést követően 
a tanévkezdés alkalmából a 
pedagógusokért és a hittanos 
diákokért imádkoztak. A gye-
rekek énekeltek, majd áldást 
kaptak, utána pedig Dr. Tatai 
István lelkipásztor beszélt a 
Hatvani Református Gyüle-
kezet megalakulásának körül-
ményeiről. –Hatvan városa ör-
vendetes gyarapodáson ment 
keresztül az 1890-es évek 
elejétől. 1892-ben, amikor a 
szervezés elindult 214 lélek 
lakott itt, akik magukat evan-
gélikusnak, illetve református-
nak vallották. Isten szívügye, 

hogy legyenek lelki otthonok, 
ahol üdvösségről hallanak, 
ahol otthonra lelnek, ahonnan 
elindul a misszió, ahol hall-
gatják Isten igéjét. Legyen egy 
lelki hajlék. Ennek az előre-
mozdítója Keresztesi Sámuel 
volt – mondta.

Az egybegyűltek ezután 
egy előadást hallgathattak 
meg Keresztesi Sámuel szol-
gálatairól, aminek előadója 
Millisits Máté András művé-

szettörténész volt. A felszó-
lalás után Horváth Richárd 
polgármester mondott ünne-
pi köszöntőt. – Amikor bejö-
vök ide mindig megnyugvást 
és békességet kapok, mert ezt 
a helyet átjárja a szeretet. Ez 
alapvetően a közösségnek és 
annak vezetőjének köszön-
hető. Annak az embernek, aki 
összefogja ezt a közösséget, 
irányt mutat és mindig segít 
– fogalmazott.

–  A szívünkben van, hogy 
erősen meg kell fognunk 
egymás kezét szeretetben. 
Vannak nagyon nagy közös 
céljaink a többi felekezet-
tel is. Szeretetben és Isten-
re mutatva haladunk előre 
mindenkivel, aki készséges a 
közös szolgálatra népünkért, 
hazánkért, magáért az Úrért 
– zárta a gondolatait Dr. Ta-
tai István.

Varga Dorottya

Hatvan Város Önkormányzatának lapja

130 éves a hatvani
református gyülekezet
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Már jelzőlámpák segítik 
a forgalmat a 21-es számú 
főút és az m3-as autópálya 
alcsomópontjaiban. A pró-
baüzem még tart, mintegy 
három hét míg összehan-
golják azokat, hogy minél 
gördülékenyebb legyen a 
forgalom, és ne alakuljanak 
ki torlódások.

Már jelzőlámpák 
irányítják a for-
galmat a 21-es 

főúton. Ezzel a beruházással 
az volt a cél, hogy bizton-
ságosabbá tegyék az M3-as 
autópálya és a 21-es számú 
főút alcsomópontjait. Kiss 
Boglárka, a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. szó-
vivője kiemelte, két helyen 

helyeztek ki jelzőlámpákat. 
– Két főúti alcsomópontot 
is átalakítottunk jelzőlám-
pássá. Először az alépítmény 
és a kábelezések készültek el, 
majd elhelyezték a tartóosz-
lopokat. Összesen a két hely-

re 24 darab háromfogalmú 
jelzőlámpát, valamint nyolc 
darab járműérzékelő detek-
tort telepítettek – fejtette ki. 
A jelzőlámpák próbaüzeme 
még tart, mintegy három hét 
míg összehangolják azokat, 

hogy minél gördülékenyebb 
legyen a forgalom, és ne ala-
kuljanak ki torlódások. A 
programozási időszak alatt az 
autóvezetők türelmét kérik.

A NIF Zrt. a beruházás 
keretében nemcsak jelző-
lámpákat helyezett ki, ha-
nem a 21-es számú főút 
burkolatfelújításán is dol-
gozott, az 1-es és az 52-es 
kilométer között. Összesen 
majdnem 13 kilométer hosz-
szon marták a meglévő ko-
póréteget. Ezek a szakaszok 
pedig új aszfaltréteget kaptak. 
Ez a munka Pásztót, Szur-
dokpüspökit, Mátraszőlőst és 
Mátraverebélyt, Heves me-
gyében pedig Hatvant, Lő-
rincit és Apcot érintette.

Csordás Judit
Az elmaradt tűzijáték árából energetikai tanácsadó iro-
dát hoznak létre – erről is döntöttek a testületi ülésen.  
Szó volt az emelkedő gázárakról is, valamint határoz-
tak arról, hogy három új térfigyelő kamerát helyeznek ki 
Hatvanban.

A város középiskolá-
inak előző tanévi 
beszámolóival kez-

dődött a testületi ülés. A 
Hatvani Bajza József Gim-
názium, a Széchenyi István 
Római Katolikus Technikum 
és Gimnázium valamint a 
Damjanich János Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégi-
um képviselői részletesen fel-

vázolták az intézményükben 
zajló diákéletet.

A képviselők elfogadták a 
városi cégek, az óvodák, va-
lamint az önkormányzat első 
félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolóit. Emellett a fia-
talok életkezdési támogatása 
is napirenden volt. A baba-
kötvénnyel most tíz hatvani 
gyermeknek segítenek.

Egy energetikai tanácsadó 
irodát is létrehoznak Hat-
vanban, erről is határoztak a 
képviselők. Horváth Richárd 
kiemelte, az elmúlt időszak 
bejelentései, a nagymértékű 
rezsi-áremelkedés sokakat so-
dort nehéz helyzetbe ebben 
az egyébként sem könnyű idő-
szakban. Az állampolgárok, 
a hatvaniak terhei egyre csak 
nőnek. Most összefogásra, ki-
tartásra és észszerűségre van 
szükség. Éppen ezért szeret-
nének a hatvaniaknak szakmai 
segítséget nyújtani az iroda 
létrehozásával. – Úgy éreztük, 

az a legjobb döntés, ha idén a 
tűzijátékot nem tartjuk meg 
augusztus 20-án. Az erre szánt 
összeget, 800 ezer forintot pe-
dig egy energetikai tanácsadó 
iroda létrehozására fordítjuk. 
Itt bárki tanácsot kaphat azzal 
kapcsolatban, hogy melyik fű-
tési rendszer mivel jár, milyen 
előnyei vagy hátrányai vannak. 
Akik tanácstalanok, ide bejö-
hetnek, és segítséget kapnak 
– fejtette ki. Elmondta, a pol-
gármesteri hivatalban működő 
iroda szolgáltatásait a hatvani-
ak ingyenesen vehetik igény-
be, és előreláthatólag három 

hónapon át kijelölt napokon 
fogadják őket.

A testületi ülésen Horváth 
Richárd kiemelte, hogy a glo-
bálisan jelentkező, nagymér-
tékű világpiaci áremelkedés 
nyomán a korábbihoz képest 
jelentősen magasabb gázárakra 
számít az önkormányzat, akár 
tízszeres összeg is előfordul-
hat. – Hatvan esetében több 
mint 80 millió forint az eredeti 
gázszámla összege, ez tízszeres 
szorzóval azt jelenti, hogy több 
mint 800 millió forintot kell 
fizetni. Egyelőre várjuk, hogy 
valós számokat kapjunk, és kal-

kulálhassunk. Ez alapján rakjuk 
majd össze a jövőévi költségve-
tést. A koronavírus kapcsán is 
kerültünk nehéz helyzetbe, de 
megoldottuk, ezt is igyekszünk 
kezelni – fejtette ki.

A parkolási díj a városban 
az óránkénti 200 forintról 300 
forintra emelkedik, erről is ha-
tároztak a testületi ülésen, ki-
emelve, hogy Hatvan kártyával 
továbbra is ingyenes a parkolás. 
Emellett a városi közbiztonság 
növelése érdekében három új 
térfigyelő kamera kihelyezésé-
ről is döntöttek.

Csordás Judit

Már jelzőlámpák irányítják 
a forgalmat a 21-es számú főúton

Energetikai tanácsadó irodát 
hoznak létre a hivatalban

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
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Okoszebra vigyáz a gyalogosokra az Iskola utcában
Okoszebra segíti az átke-
lést az Iskola utcában. A 
járdán elhelyezett oszlopok 
érzékelik, ha egy gyalogos 
át akar menni, ekkor be-
kapcsolnak a sárga villogók, 
amit az autóvezetők már 
150 méterről is könnyen lát-
hatnak.

Már egy okoszebrán 
kelhetnek át a 
hatvaniak az Is-

kola utcában.  Az új gya-
logátkelőhely lényege, hogy 
megvédje a gyalogosokat, és 
láthatóvá tegye őket az au-
tósok előtt. Az okoszebra a 
járda négy sarkán elhelyezett 
2-2 oszlopból áll. Ezek érzé-
kelik, ha a gyalogos át akar 
kelni, ekkor az oszlopokon 

bekapcsolnak a sárga villo-
gók, amiket az autóvezetők 
150 méterről is könnyen lát-
hatnak. Szürkületben és éj-
szaka pedig egy másodlagos 
védelmi rendszer teszi biz-
tonságosabbá az átkelést, az 
úttest felett egy lézersík lép 
működésbe. – A közösségi 
költségvetés egy újabb pro-
jekteleme valósult meg ezzel. 
Az ország több területén lát-
hatunk ilyen zebrákat, ennek 
egyik fajtáját alakítottuk ki 
most a hivatal és a Kossuth 
iskola közötti átkelőnél. Azt 
is vizsgáljuk, hogy melyik a 
legjobb a megoldás, hiszen 
szeretnénk később több ilyen 
okoszebrát is Hatvanban. A 
cél, hogy még biztonságo-
sabbá tegyük a közlekedést 

– fejtette ki Horváth Richárd 
polgármester.

Ebben az évben is 100 
millió forintról dönthettek 
a hatvaniak, az idei közös-
ségi költségvetés projektjeit 
lakossági ötletek alapján ál-
lították össze, ebből pedig 
szintén a hatvaniak választ-
hatták ki, mi valósuljon meg. 
Az okospad már elkészült 
a Meszlényi híd alatt, az 
újhatvani tó partján, most 
pedig már a zebra is. A meg-
szavazott fejlesztéseket a 
közeljövőben folytatják, így 
például kezdődhet a Grund 
közösségi tér kialakítása a 
kispiacnál, valamint a nyil-
vános illemhely, az ivókutak 
és a kerékpártárolók kiépíté-
se is. Csordás Judit

Idén is mozgalmas 
szezont zárt a strand
Augusztus 31-én a naptár 
szerint véget ért a nyár, így 
ezen a napon bezárt a strand 
is. Az idei szezon sikeres 
volt, emelkedett a látogatók 
száma, emellett több tábor-
nak is otthont adott a fürdő. 

Idén még népszerűbb volt 
a strand a tavalyi évhez 
képest. Többször volt 

ezen a nyáron hőségriadó, 
ezekben az időszakokban 
egy órával tovább lehetett 
használni a medencéket.

Mozgalmas szezont zár a 
strandfürdő, ugyanis ebben 
az évben teljesen megújult 

a 33 méteres úszómedence, 
nemcsak a burkolatot cse-
rélték le, a környezetét is 
korszerűsítették. Több tábor 
helyszínéül szolgált a hatvani 
strand, így például a Hatva-
ni Gigászok, az FC Hatvan 
kézilabdacsapata, valamint a 
MATE-GEAC Valkai Ági 
Vízilabda Akadémia növen-
dékei is itt edzettek. Szink-
ronúszó bemutatót is tartot-
tak, melynek keretében az 
Eger Városi Úszóklub spor-
tolói mutatták meg tehetsé-
güket a vízben.

Szegedi Zoltán, az uszo-
da-strand ágazatvezetője 

elmondta, hogy a jövő sze-
zonra is készülnek újítással. 
– A közösségi költségvetés-
ből a hatvaniak megszavaz-
ták a csúszdát. Elindult ez a 
projekt, várjuk, hogy mi lesz 
a végeredmény. Nagyon sze-
retnénk, ha jövő nyár elejére 
elkészülne a csúszda és hasz-
nálhatnák a vendégek már a 
szezon elejétől – tette hozzá.

Augusztus végével bezárt 
a fürdő az idei szezonra, de 
szeptember 5-étől nyitott az 
uszoda. Ezzel egy időben to-
vábbá igénybe lehet venni a 
szaunát és a gőzkabint is.

Varga Dorottya

A tanévkezdés után néhány héttel gyakori, hogy az or-
vosi rendelők megtelnek diákokkal, akik légúti beteg-
ségekkel küzdenek. A háziorvos azt javasolja a szülők 
számára, helyezzenek hangsúlyt a megelőzésre, ugyanis 
megfelelő immunerősítéssel elkerülhetők az egészség-
ügyi problémák.

Szeptembertől újra isko-
lapadba ültek a diákok. 
Amint kezdetét veszi a 

tanév, az első hetekben gyak-
ran alakulnak ki különböző 
betegségek. A hirtelen kö-
zösségbe kerüléstől, és a vál-
tozékonyabb hűvösebb időtől, 
megjelenhetnek az orrfolyós, 
torokfájós, köhögős tünetek. 
Déry Károly háziorvos azt 
tanácsolja: amennyiben nát-
hás vagy lázas a gyermekük, 
ne engedjenek közösségbe, 
ugyanis önmagára, és a kör-
nyezetére is nagy veszélyt 

jelent. – Sokat segíthet, ha 
megpróbáljuk növelni a gye-
rekek ellenállóképességét. 
Rendszeres gyümölcs és 
zöldségfogyasztással sok vi-
taminhoz juthat a szervezet, 
amely jótékony hatással van 
az immunrendszerre. Napi 
táplálkozásukban mindig le-
gyenek tápanyagban gazdag 
ételek. Továbbá fontos, hogy 
kerüljék a stresszes állapoto-
kat is – emelte ki Déry Károly 
háziorvos.

Hozzátette: a koronavírus 
továbbra sem szűnt meg ezért 
ajánlatos a megszokottnál is 
figyelmesebbnek lenni, ne fe-
ledkezzünk meg a rendszeres 
kézmosásról, illetve a haszná-
lati tárgyaink fertőtlenítéséről 
sem. A háziorvos azt javasolja 
a szülők számára, hogy gyer-
mekeiket érdemes fokoza-
tosan átszoktatni az iskola 
miatti koránkelésre, fontos 
hogy a diákok ne kimerülten 
érkezzenek a közösségekbe. 
Mindezek mellett az immun-
erősítés a legfőbb, ugyanis 
megfelelő egészségi állapot-
ban könnyebben megy majd a 
tanulás is.

Rimán Alexandra

Betegségek is 
jöhetnek 
a tanévkezdéssel
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Elindult a 2022/2023-as 
tanév a hatvani általános- és 
középiskolákban. Az önkor-
mányzat ezúttal is ajándék-
kal segítette az elsősöket az 
iskolakezdésben, többek kö-
zött tornazsákot, baseball-
sapkát és egy készségfejlesz-
tő játékot kaptak.

Vége a nyári szünetnek, 
az összes hatvani isko-
lában megkezdődött 

a tanév, a gyerekeknek már a 
tanulásra kell koncentrálni-
uk. Augusztus utolsó napján 
elindultak a tanévnyitók a vá-
rosban: az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskolá-
ban is megnyitották az évet. 
– Nagyon szeretek tanulni, a 
matekot nem annyira kedve-
lem, de olvasni sokat szoktam 
– mondta Merkel Nikolett 
negyedik osztályos tanuló. 
Osztálytársának, Korecz Zor-
ka Annának pedig a rajz és a 
technika a kedvenc tantárgyai. 
Testvére, Ada pedig most 
kezdi az első osztályt, amit 
nagyon várt már. – Izgulok, 
de szerintem jó lesz az iskola. 
Én is nagyon szeretek rajzol-
ni és matekozni is – mondta 
Korecz Ada.

Az újhatvani templom első 
padjaiban gyűltek össze az el-
sőosztályosok, akik az iskola-

táskájukat is magukkal vitték. 
Horváth Richárd köszöntötte 
őket, a jövőről beszélt, arról, 
hogy kihívásokkal teli időszak 
következik. Felhívta a diákok 
figyelmét arra, hogy bátran 
forduljanak tanáriakhoz se-
gítségért, ha bármikor gond-
juk akad az év során. Már 
hagyomány, hogy az elsősök 
ajándékcsomagot kapnak a 
várostól, a polgármester min-
denkinek átadta az ajándéko-
kat rejtő zsákokat.

Szeptember elsején a töb-
bi intézményben is megkez-
dődött az oktatás, a Hatvani 
Szent István Sportiskolai Ál-
talános Iskolában zenés mű-
sorral kezdték a tanévet. A 
gyerekek előadását követően 
Kovács János igazgató kö-
szöntötte az elsősöket.  – 
Számukra a legizgalmasabb 
az évnyitó, hiszen végre már 
iskolában tanulhatnak, nagy 
lépés ez számukra, most ők 
a mese hősei – fejtette ki. Itt 
Kondek Zsolt képviselő adta 
át a város ajándék tornazsák-
jait, amiket többen azonnal ki 
is bontottak, hogy megnéz-
zék, mit rejtenek. Találhattak 
benne egy készségfejlesztő já-
tékot és egy baseballsapkát is. 
Utóbbit sokan fel is próbálták, 
és büszkén mutogatták.

A Kodály Zoltán Érték-

közvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskolában az aulá-
ban gyűltek össze a diákok, 
hogy közösen kezdjék a tan-
évet. Füzér Baranka és Ma-
kádi Menta elmondták, hogy 
azért várták a tanévet, hogy 
találkozhassak a barátaikkal, 
és hogy tanulhassanak. Nagy 
Flóra és Híres Richárd pe-
dig már a nyolcadik osztályt 
kezdik meg idén, sok tervük 
van a jövőre nézve. – Nagyon 
szeretnék kitűnő lenni ebben 
az évben, és utána egy jó gim-
náziumba menni – mondta 
Flóra. – Én is gimnáziumban 
szeretnék tanulni, és bioló-
gia, kémia fakultációra járni 
– fűzte tovább a szót Richárd. 
A tanévnyitó ünnepségre az 
elsősök műsorral készültek, 
verseket szavaltak. Lestyán 

Balázs alpolgármester kiosz-
totta a város ajándékait az 
első osztályosoknak, majd el-
kezdődött a tanítás, négy osz-
tályfőnöki órával. A diákok 
izgatottan várták az első órát, 
amelynek keretében megkap-
ták tankönyveiket.

Nem csak az általános, ha-
nem a középiskolákban is 
elindult a tanév. A Széchenyi 
István Római Katolikus Tech-
nikum és Gimnázium diákjai 
is izgatottan várták a kezdést, 
Kecskés Attila atya pár bízta-
tó szóval nyitotta meg a tan-
évet. Fehér Józsefné igazgató 
is elmondta ünnepi gondola-
tait a megnyitóünnepségén, 
majd a hagyományokhoz hí-
ven az új széchenyis diákok 
közösen esküt tettek.

Csordás Judit

Elkezdődött a tanév, 
becsengettek az iskolákba

Vadász-gyereknapot tar-
tottak a Grassalkovich-
kastélyban szeptember első 
hétvégéjén. A fiatalok néz-
hettek bábelőadást, részt ve-
hettek solymászbemutatón, 
de a lézervadászatot is ki-
próbálhatták. Az eseményen 
több zenei fellépő is szín-
padra lépett.

Családok látogattak a 
Grassalkovich Kas-
tély kertjébe szept-

ember első szombatján. A 
Vadászati Múzeum szer-
vezésében ugyanis Vadász-
Gyereknapot tartottak, 
melynek célja az volt, hogy a 
fiatalok minél jobban megsze-
ressék a természetet. Számos 
program közül választhattak 
a fiatalok, így kipróbálhatták 
az íjászatot, a lézeres vadá-
szatot, lovagolhattak pónin, 
ezenkívül kézműveskedhettek 
és kvízvetélkedőn is kipróbál-
hatták tudásukat. – Hagyo-
mányteremtő módon az idei 
Vadász-Gyereknapunkon a 
reggelt bábelőadással kezd-
tük, ami nagyon nagy érdek-
lődésnek örvendett, tele volt 
a dísztermünk. Rengeteg 
gyerek együtt táncolt és éne-
kelt a színészekkel, úgyhogy 
nagyon jó hangulat volt. A 
nap további részében vadász-
kutya-bemutatót tekinthettek 
meg a látogatóink, emellett 
folyamatosan ismerkedhettek 
vadászkutyafajtákkal, meg 
lehet őket simogatni, felsze-

reléseiket is meg lehet tekin-
teni. Vadászkürt koncerttel is 
kedveskedtünk vendégeink-
nek, eközben is meg lehetett 
ismerni a vadászati hagyo-
mányokat, hogy milyen kürt-
szignál mikor hangzik el egy-
egy eseményen. Igyekeztünk 
ismeretterjesztő, de egyben 
szórakoztató programokat 
összeállítani – foglalta ösz-
sze Nagy-Hanula Viktória a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati 
Múzeum intézményvezető-
helyettese.

Az állatokkal is megismer-
kedhettek közelebbről, pél-
dául madarakat simogathat-
tak, többek között baglyot és 
ara papagájt. Bemutatkozott 

a Magyar Vadászgörény Klub 
is, akik ismertették a göré-
nyek örökbeadásának folya-
matát. A gyerekek elmondták 
mi tetszett nekik legjobban a 
Vadász-Gyereknapon. – Iz-
galmas volt, ahogy bemutat-
ták az állatokat és érdekes-
nek találtam a koponyákat is 
– mondta el Csonka Martin. 
Zsákai István Máténak is 
tetszettek ezek a lehetőségek. 
Ő kiegészítette azzal, hogy 
újdonság volt számára a va-
dászgörény, mert eddig még 
nem találkozott vele, vala-
mint a lézervadászatot is ki-
emelte. Durai Lara elmond-
ta, hogy azért tetszik neki a 
bagoly, mert szépen csillog-
nak a szemei és nagyon okos 

állatok. Már régóta szeretne 
ilyen repülő kedvencet, de 
tudomása szerint tartásához 
engedély kell. Balogh Hanna 
is hasonló véleményen volt, 
ő is szeretne otthon madarat 
tartani.

A Vadász-Gyereknap kere-
tében több bemutatót is tar-
tottak, így a látogatók meg-
nézhették hogyan dolgoznak 
a vadászkutyák, milyen faj-
tájúak léteznek. Emellett a 
solymászbemutató keretében 
a madarakról is bővebb in-
formációt szerezhettek az 
érdeklődők. Délután pedig 
színpadra lépett a Dalvarázs 
gyerekkórus, majd Lola adott 
akusztik koncertet.

Varga Dorottya

Baglyot is simogathattak 
a gyermekprogramon

Nagy érdeklődés fogadta a Huncut Szilva Herceget
Megválasztották az ország tortáját. Minden évben az állam-
alapítás ünnepén, augusztus 20-án mutatják be Budapesten 
a szimbolikus édességet. Idén a Huncut Szilva Herceg nyer-
te el a díjat. A sütemény megkóstolható Hatvanban is.

Idén 16. alkalommal vá-
lasztották meg az ország 
tortáját, amit az államala-

pítás ünnepén, augusztus 20-
án mutattak be. Idén Karikó 
Orsolya nagykőrösi cukrász 
Huncut Szilva Herceg névre 
keresztelt mesterműve visel-
heti a Magyarország Tortá-
ja címet. Az édesség alapja 
egy lisztmentes, mogyorós 
dacquoise karamellizált cso-
koládés fahéj ropogóssal, me-

lyet csokoládés szilva mousse 
rétegez. További alkotóeleme 
az egri borvidékről származó 
vörösborral készült erdei áfo-
nya-szilva zselé.

2012-től lehet pályázni a 
Magyarország Cukormen-
tes Tortájára címre is, ami 
idén a „Nagyi kedvence” 
nevű tortacsoda lett. Ezt a 
szegedi Virág Cukrászda 
és Kávéház mestere, Gyuris 
László alkotta. A hozzáadott 

cukor nélküli desszertben 
megtalálható a savanykás 
málnavelő, fehércsokoládés 
pisztácia ropogós, valamint 
mascarpone mousse. Ezt az 
ízvilágot hibiszkuszvirág és 
csipkebogyó egészíti ki.

Magyarország tortái Hat-
vanban az Ennie Coffeeban 
is kaphatók, visszajelzések 
szerint ízlik a vendégeknek 
és sokan keresik. – Nagyon 
népszerű ez a szimbolikus 
desszert. Itt a kávézóban 
hagyomány, hogy minden 
évben megtalálható ilyenkor 
a kínálatunkban Magyaror-
szág Tortája és Magyaror-

szág Cukormentes Tortája. 
Előrendeléseket szoktunk 
felvenni, de tartunk készle-
ten is, hogy aki szeretné meg 
tudja kóstolni ezt a különle-
gességet – mondta el Bozóné 
Balogh Napsugár az Ennie 
Coffee felszolgálója. Hoz-
zátette, hogy pár hétig még 
kapható lesz a desszert. A 
hely tulajdonosa, Gömöriné 
Molnár Enikő, aki egyben a 
kávézó baristája, a Huncut 
Szilva Herceg mellé naran-
csos cappucinot ajánl, ami jól 
harmonizál a tömör ízekkel 
és jól kiegészítik egymást.

Varga Dorottya
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő 

támogatásához

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fel-
sőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő tá-
mogatásáról szóló 43/2012. (VIII.31.) önkormányzati 
rendelete értelmében ösztöndíjat nyújt a sikeresen pályázó 
hatvani állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intéz-
ményben tanuló hallgatóknak és segíti a helyi munkaerőpi-
ac szervezését.

A pályázatokat a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szerve-
zési Osztályához lehet benyújtani, melynek határideje min-
den év szeptember 30. napja. 

Részletes tájékoztató, illetve a kérelemhez szükséges 
nyomtatvány a http://hatvan.hu/ugyintezes/felsooktatasi-
osztondij-tajekoztato/ oldalon érhető el.

Teljes erőbedobással készül-
nek a Hatvani Gigászok a 
mérkőzésekre, ugyanis a 
nyár folyamán szárazedzése-
ken gyakorolnak. Új célok-
kal vágnak neki a szezonnak  
és szeretnének még feljebb 
jutni a tabellán.

A Hatvani Gigászok 
gőzerővel készülnek a 
mérkőzésekre. A csa-

pattagok heti több alkalommal 
vesznek részt az úgynevezett 
szárazedzéseken, ahol külön-
böző feladatokkal erősítik a 
játékosokat és javítják az álló-
képességüket. Orbán Attila, a 
Hatvani Gigászok vezetőedző-
je elmondta: nagy hangsúlyt 
fektetnek az egyéni, speciális 
edzésekre, ugyanis nagyon 
fontos, hogy minden tag kép-
zettsége a legmagasabb szinten 
legyen.

– Aktívan edzettünk a nyár 
folyamán, egy tábor keretében 
is zajlott oktatás, emellett a 
pihenésre is szántunk időt. A 
felmérések alapján, a csapat fel-
készültsége nagyon jó, de azért 
van mit fejleszteni. Nagyon 
várjuk már, hogy jégre léphes-
sünk. A szezonban szeretnénk 
magasabb szintre lépni, illetve 

egy 18-as korosztályunk is lesz. 
A csapataink erősek és tehetsé-
ges tagokból állnak, mi pedig 
támogatjuk a munkájukat – 
emelte ki Orbán Attila, a Hat-
vani Gigászok vezetőedzője.

A Hatvani Gigászok kiemel-
ten nagy figyelmet fordítanak a 
felkészülésekre kitartóan, rend-
szeresen edzenek annak érde-
kében, hogy a legjobb formá-
jukat nyújtsák a mérkőzéseken.

Rimán Alexandra

Új célokat tűztek ki 
a Hatvani Gigászok

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés 
2022-08  Hamernyik Ernő, Hatvan  Greff Dorottya, Hatvan
2022-08  Takács László, Hatvan  Kókai Mária, Hatvan
2022-08  Kaszás Attila, Zagyvaszántó  Melykó Szimonetta Kinga, Hatvan
2022-08  Bartyuk Mihály, Kerekharaszt  Horváth Piroska, Budapest 10.
2022-08  Sánta Gellért Szilárd,  Boldog Szőke Renáta, Hatvan
2022-08  Timár Viktor, Hatvan  Mester Ildikó, Bag
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