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Októberben tartották a kedvezményes vásárt, az újhatvaniak 
a megszokott helyen, a Széchenyi István gimnáziumban 
vehették át terményeiket, az óhatvaniaknak pedig ebben az 
évben a sportcsarnoknál kellett sorban állniuk. Az arra jogo-
sultak mindösszesen 500 Ft-ért vásárolhattak 15 kg burgo-
nyát, 10 kg almát és 3 kg hagymát.

Már reggel nyolc 
óra előtt sokan 
álltak sorban 

Újhatvanban, a Széchenyi 
István gimnázium előtt, hogy 
minél hamarabb átvehessék a 

kedvezményes árú terményei-
ket. Ugyanis az arra jogosul-
tak mindösszesen 500 Ft-ért 
15 kg burgonyát, 10 kg almát 
és 3 kg hagymát vásárolhat-
tak. Ez a mennyiségű termény 

több mint 11 ezer forint len-
ne az átlag fogyasztói árakkal 
számolva a Központi Statisz-
tikai Hivatal adatai szerint.

Horváth Richárd polgár-
mester kiemelte, fontos, hogy 
a hatvaniak mellett álljanak a 
mostani nehéz időszakban. – 
Az elmúlt hónapok áremel-
kedéseit tekintve jól látható, 
hogy ez a csomag most kü-
lönösen nagy segítség. Sok 
család nagy kihívásokkal néz 

szembe, éppen ezért kiemelt 
feladatunk, hogy mi, hatvani-
ak segítsünk egymásnak – fej-
tette ki.

Sokan éltek a lehetőséggel, 
hogy 500 Ft-ért vásárolhat-
nak a kedvezményes vásáron. 
Kalyó Istvánnénak nyugdí-
jasként, mint mondta, óriási 
segítség ez az ár. Molnár Sán-
dor is hasonló véleményen 
volt, szerinte nagyon ked-
vezményesen juthatott hozzá 
a terményekhez. – Jól esik a 
gondoskodás, az hogy ebben 
a nehéz helyzetben is eszé-
be jut az önkormányzatnak, 
hogy segítsen a hatvaniakon 
– mondta.

Idén az óhatvaniak a sport-
csarnok parkolójában ve-
hették át terményeiket. Az 
épület előterében regisztrál-
hatták magukat, majd a csar-
nok mellett kérhették ki zsák-
jaikat. Volt, aki már konkrét 
tervekkel érkezett, hogy mit 
készít majd a terményekből. 
– Az almából lepény készül, 
a hagyma pedig a pörkölt alá, 
míg a krumpli mellé fő majd – 
részletezte Galambos András.

Mindkét helyszínen kép-
viselők és az önkormányzat 
munkatársai segítették a ter-
mények osztását, így minden-
ki gyorsan átvehette a neki 
járó zsákokat.

Csordás Judit

Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Több ezer forintot 
spórolhattak a hatvaniak 
a kedvezményes vásáron
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Több intézmény is bezár a 
téli időszakban Hatvanban – 
erről határoztak a képviselők 
az októberi testületi ülésen. 
Döntöttek továbbá arról is, 
hogy egy új támogatási for-
mát vezetnek be, mellyel a 
megnövekedett rezsiárak 
miatt nehéz helyzetbe kerü-
lő hatvaniakon segítenek.

Megszavazták a 
képviselők azt az 
átfogó intézkedés-

csomagot, amelyre az energia-
árak drasztikus emelkedése és 
a város költségvetési stabili-
tásának megőrzése miatt volt 
szükség. Az önkormányzat el-
sőként saját működését vizs-
gálta felül, így az októberi tes-
tületi ülésen döntöttek arról, 
hogy a hivatalban 18 fokban 
maximalizálják a hőmérsékle-
tet, novembertől pedig beve-
zetik a négynapos munkahe-
tet hosszabb nyitvatartással. 
Horváth Richárd kiemelte, 
az önkormányzatnak kötele-
zően legalább 25 százalékos 
energiamegtakarítást kell 
elérnie. – Meghatározták 
azt az eljárásrendet, amelyet 
ebben a rendkívüli helyzet-
ben követnünk kell. Ennek 
egyik pontjaként előírták, 
hogy 25 százalékkal köte-
lezően csökkenteni kell az 
önkormányzat energiafel-
használását – mondta. En-

nek tükrében vizsgálták meg 
az intézményeket, és hoztak 
döntést. Így az energetikailag 
leginkább elavult épületeket 
bezárják a téli időszakra, így 
a Grassalkovich Művelődési 
Házat, a Hatvani Galériát, a 
Hatvany Irén utcában lévő ci-
vil házat, valamint a Hatvany 
Lajos Múzeumot. A kulturá-
lis intézmények szolgáltatásai 
azonban nem állnak meg, a 
könyvtár, a Dali és a Nagy 
Endre Rendezvényteremben 
lesznek elérhetőek. Az intéz-
kedések az óvodák, a bölcsőde 
illetve a Szociális, Gyermek-
jóléti és Egészségügyi Szol-
gálat működését nem érintik.

Arról is döntöttek, hogy a 
jégpálya ebben a szezonban 

nem nyit ki. A polgármester 
ezzel kapcsolatban rámuta-
tott, hogy a megnövekedett 
energiaárak miatt a jégpálya 
villamosenergia-felhasználá-
sának költsége akár 80 millió 
forint is lehet.

A testületi ülésen felme-
rült a közvilágítás csökken-
tésének kérdése is, mellyel 
kapcsolatban Horváth Ri-
chárd azt hangsúlyozta, hogy 
nem fogják besorolni azt az 
energiamegtakarítási intéz-
kedések közé. – Látjuk több 
településen is, hogy bizonyos 
időszakban csökkentik vagy 
szüneteltetik a közvilágítást. 
Azonban a testületi ülésen 
is elmondtam, hogy az az 
utolsó, amihez hozzá fogunk 

nyúlni – emelte ki. Viszont a 
város díszkivilágítását az idei 
évben a tervek szerint csak 
az óhatvani városrész főterén 
és az újhatvani városrész köz-
pontjában szerelik majd fel.

Döntöttek arról is, hogy 
az önkormányzat egy új tá-
mogatási formával segíti a 
hatvaniakat a mindennapok-
ban. Ez havonta rendsze-
res jelleggel, az áram- vagy 
gázszolgáltatás költségeinek 
enyhítésére, vagy vegyes fűté-
si rendszer esetén fűtőanyag 
vásárlásának támogatására 
igényelhető, és évi szinten 
mintegy 24 ezer forintot 
jelent. – A megnövekedett 
rezsiköltségek miatt új tá-
mogatási formát vezetünk be. 
Azokat segítjük ezzel, akik 
valóban rászorulnak és ne-
héz élethelyzetbe kerültek – 
mondta a polgármester.

A testületi ülésen nyolc fi-
atalnak szavaztak meg helyi 
életkezdési támogatást, vala-
mint határoztak arról, hogy 
a Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény terüle-
ti múzeummá válik. Emellett 
szó volt arról is, hogy a kerék-
páros kalandpark elbontását 
tervezik, és a helyén egy ké-
sőbbi pályázat segítségével 
gyerekek és felnőttek számá-
ra is elérhető közösségi teret 
alakítanának ki.

Csordás Judit

Az energiaárak és az inflá-
ció drasztikus emelkedése 
óriási kihívás elé állítja a 
várost és a háztartásokat 
egyaránt- erről beszélt a 
Hatvani Hírlapnak Hatvan 
polgármestere. Horváth 
Richárd kiemelte, egyelőre 
egyedül kell szembenézni-
ük az önkormányzatoknak a 
plusz terhekkel, Hatvanban 
is kénytelenek voltak több 
nehéz intézkedést meghoz-
ni a város stabilitásának vé-
delme érdekében.

Az elszabaduló ener-
giaárak kezelése vala-
mennyi magyarországi 

települést kihívás elé állít. Hat-
vanban mekkora a baj?

Ez a probléma messze túl-
mutat a városon, ugyanakkor 
a helyzetnek mi is jelentős 
elszenvedői vagyunk. Befe-
lé megyünk az erdőbe, nem 
könnyű pontosan látni mi vár 
még ránk. Egyelőre becslése-
ink vannak, a közbeszerzések 
zajlanak. Számításaink szerint 
több mint 1,2 milliárd forint 
plusz teherrel nézünk szembe. 
Ebből 600-800 millió forint 
a rezsi emelkedése, ami elké-
pesztő mértékű. A szolida-
ritási hozzájárulás képletén 
megint változtatott a kor-
mány, így a tavalyi számítás-
hoz képest most 400 millióval 
többet kell befizetnünk a köz-
ponti büdzsébe, mint ha azt 
a korábbi képlet szerint álla-
pították volna meg. Emellett 
még egy jelentős tétel lesz a 
minimálbér-emelésből adódó 
többletkiadás. 

Kapnak-e központi segítsé-
get?

Átfogó segítséget egyelőre 
úgy tűnik nem kapunk, ma-
gunknak kell kigazdálkod-
nunk ezt a hatalmas mértékű 
áremelkedést. Balla György 
miniszteri biztostól kaptunk 
egy levelet, amelyben bekér-
ték az önkormányzati intéz-
mények fogyasztási adatait 
és le kellett írnunk, hogyan 
tervezzük a kiadásaink csök-
kentését a rezsiválságban. Egy 
nemrég megjelent kormány-
rendelet azt mondja ki, hogy 
amennyiben a takarékosság 
nem elegendő, úgy rendelkez-
nünk kell a tartalékaink fel-
használásáról és a vagyonérté-
kesítésről. Ez nem igazságos. 
Az önkormányzati, városi va-
gyon kiárusítása véleményem 
szerint nem jó megoldás, azt 

pont, hogy őriznünk kell és 
nem elherdálni egy probléma 
pillanatnyi kezelésére. Mi to-
vábbra sem fogjuk felelőtlenül 
szétszórni azt, ettől egy át-
fogóbb és értelmesebb meg-
oldásra van szükségünk. Ha 
feléltünk mindent és eladtuk 
a vagyont,  mi lesz a követ-
kező télen? Az elmúlt évek-
ben átgondolt gazdálkodást 
folytattunk, nem költöttünk 
többet, mint amennyink volt, 
ennek köszönhető, hogy még 
mindig tudunk fejleszteni és 
az egyre sokasodó terhek nem 
törték meg a büdzsénket. A 
Miniszterelnökség meghívott 
minket egy egyeztetésre a 
témában, azt még nem tud-
juk mire számíthatunk ezen 
a megbeszélésen. Folyamato-
san alkalmazkodnunk kell és 
vizsgálni a kialakult helyzetet, 
ehhez tudjuk igazítani a dön-
téseinket. Sok magyarországi 
településnek már meg kellett 
hozni jóval előttünk fájó dön-
téseket. Egy olyan erős gaz-
daságú városban mint Győr 
is bezárják a kulturális és 
sport infrastruktúra jó részét. 
Vácott is zárják az uszodát, a 
stadiont, a sportcsarnokot, a 
művelődési házat. Szegeden 
hasonló a helyzet, Szolnokon 
és Gödöllőn is bezárnak több 
kulturális intézményt a téli 
időszakban. A takarékosság 
és az előírt 25 százalékos fo-
gyasztáscsökkentés egyszerű-

en másképp nem teljesíthető. 
Novembertől nehéz szívvel 
ugyan, de nekünk is be kellett 
vezetnünk több válságkezelő 
intézkedést.

Mi alapján szelektáltak?
A takarékoskodást magun-

kon kezdtük. A polgármes-
teri hivatal egyik szárnyát 
már októberben lezártuk és a 
hőmérsékletet 18 fokban ma-
ximáltuk. Az energetikailag 
leginkább elavult intézmé-
nyeinket, így a Grassalkovich 
Művelődési Házat, a Hatvani 
Galériát, a Hatvany Irén utcá-
ban lévő civil házat zárjuk be. 
A Hatvany Lajos Múzeum 
sem fogadna látogatókat té-
len és a Tourinform Iroda is a 
lehető legalacsonyabb nyitva-
tartási idővel működik majd. 
A kulturális intézmények 
szolgáltatásai nem állnak 
meg, a könyvtár, a Dali és a 
Nagy Endre Rendezvényház-
ban lesznek elérhetőek. Az át-
menetileg bezárt épületekben 
működő civil szervezeteknek 
is az említett intézményekben 
biztosítunk helyet. Le kellet 
mondanunk sajnos a jégpá-
lyáról is, a létesítmény rezsi-
költsége többe kerülne, mint 
a  teljes szezon fenntartása 
korábban. A díszkivilágítást 
is korlátozzuk, csak a belváros 
és Újhatvan központi részén 
lesznek ünnepi fények. Az 
óvodák és a bölcsődék műkö-

désén nem spórolunk, a gyer-
mekeinknek megfelelő körül-
ményeket kell biztosítanunk, 
az egyetlen intézkedés ezen a 
területen, hogy az iskolai szü-
net idejére csak ügyeleti rend 
lesz az ovikban, ez nagyjából 
két hét.  

A polgármesteri hivatalban 
a négynapos munkahéttel meg 
tudják tartani a megszokott 
ügyintézést?

A négynapos munkahét be-
vezetésének is egyrészről ta-
karékossági okai vannak, a fű-
tést minden héten egy nappal 
hamarabb lejjebb tudjuk ven-
ni. A munkaidő megmarad, 
hétfőtől csütörtökig hosszabb 
lesz egy munkanap. Fél hatig 
tartunk majd nyitva, ez talán 
azoknak az ügyfeleknek még 
kedvezőbb is lehet, akik nehe-
zen tudták eddig megoldani, 
hogy délután négy óra előtt 
ügyet intézzenek a polgár-
mesteri hivatalban. 

A jövőben szükség lehet to-
vábbi intézkedésekre?

A városi létesítmények két 
nagy fogyasztója az uszoda 
és a sportcsarnok. Az uszo-
da kapcsán már tárgyalunk a 
sportért felelős államtitkár-
sággal, kértünk támogatást 
a fenntartására, reményeink 
szerint megkapjuk, küzdünk 
az uszodánkért. A sportcsar-
nok működését is megpróbál-

juk finanszírozni. A valós ter-
hekkel még csak a következő 
hónapokban fogunk szem-
besülni, ha a várakozásainkat 
fölülmúlja a plusz kiadások 
mértéke, akkor előfordulhat, 
hogy az uszodát és a sport-
csarnokot is be kell zárni egy 
időre. 

A testületi ülésen döntöttek 
egy plusz támogatásról is. Kik 
vehetik ezt igénybe?

A rászoruló hatvani csa-
ládok számára egy új támo-
gatási formát vezetünk be, 
amely a rezsiszámlák kifize-
tésében nyújt majd reménye-
ink szerint fontos segítséget. 
Ez egy évben 24 ezer forint 
és tűzifa vásárlására is fordít-
hatják az igénylők. Nagyon 
fontos változás a többi tá-
mogatásunkhoz képest, hogy 
ebben az esetben csak a jöve-
delemhatárt nézzük, így eh-
hez a támogatási formához a 
korábbiakhoz képest többen 
hozzáférhetnek. A rezsivál-
ság minden egyes hatvanit 
nehéz helyzet elé állít, min-
den segítségre szükség van. 
Természetesen egymagunk 
nem tudjuk megoldani a tel-
jes krízist, de ragaszkodtunk 
ahhoz az elvhez, hogy mi, 
hatvaniak törődünk egymás-
sal és minden tőlünk telhetőt 
megteszünk, hogy segítsünk. 
A jövedelemhatár egy főre 
vetítve a mindenkori öreg-

ségi nyugdíj 500 százaléka, 
142 500 forint, családban élő 
esetén ez 400 százalék vagy-
is 114 000 forint. Az eddigi 
szociális támogatások is el-
érhetőek maradtak, ezeket is 
érdemes mindenkinek meg-
vizsgálni, hogy mire jogosult, 
a kollégáim ebben szívesen 
segítenek. A nyugdíjasoknak, 
családosoknak és az első osz-
tályos gyermekeknek járó tá-
mogatás igénylésénél közeleg 
egy fontos határidő, ezeket 
ebben az évben november 
végéig kérhetik, ezt követően 
már csak jövő évre vehetik 
igénybe a jogosultak.  

A pályázatokra mennyire le-
het számítani? Most is vannak 
olyan projektek, amelyek pályá-
zati támogatással valósultak 
meg vagy vannak folyamatban.

A TOP kiírásban elvileg 
kiemelt településnek számí-
tunk, így kaphatnánk ebben 
a hét éves ciklusban összesen 
1,4 milliárd forintot, csak je-
lenleg nincs a számunkra el-
érhető pályázat. A Zöldülő 
város projektben még kértünk 
82 millió forint ráemelést, 
ugyanis a beérkezett árajánlat 
ennyivel magasabb a támo-
gatási összegnél, de a Heves 
Megyei Közgyűlés erről szó-
ló előterjesztését március óta 
nem tűzi napirendre, így eh-
hez sem férünk hozzá. Sajnos 
ezekhez az akadályokhoz már 
hozzá kellett szoknunk. Az új 
térrész kialakítása és a zöldí-
tés szerencsére ennek ellené-
re jól halad. Ezen kívül egy 
szép futópályát is átadtunk 
októberben, ennek egyhar-
madát finanszírozta az állam, 
a többit saját forrásból tettük 
hozzá.

Jelenleg is zajlik a Közösségi 
Költségvetés 2023 első forduló-
ja. Ezek szerint ezt a lehetőséget 
fenntartják?

Ebben a nehéz helyzetben 
felértékelődnek azok a for-
rások, amelyekről szabadon 
dönthetünk. A közösségi 
költségvetésben a hatvaniak 
mondják meg, milyen fejlesz-
téseket valósítson meg a város. 
Az összefogásra és a közös 
gondolkodásra továbbra is 
nagy szükségünk van. Közös-
ségünk már többször bizo-
nyította, hogy tagjai képesek 
egymás felé fordulni, együtt 
pedig nagy dolgokat tudunk 
megvalósítani.

hatvanihirlap.hu

Új támogatási formával 
segítik a hatvaniakat

Horváth Richárd: minden eddiginél 
nagyobb kitartásra lesz szükségünk
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Elkészült 
a Grund-közösségi 
tér projektjének 
első üteme

Focizhatnak, kosárlabdáz-
hatnak és teqballozhatnak 
a fiatalok a volt újhatvani 
kispiac területén. Ez a 
beruházás is a közösségi 
költségvetés része.

Megnyitotta ka-
puját a Grund-
közösségi tér a 

kispiacnál. A több mint 
480 m2-es terület ön-
tött gumiborítást kapott. 
Foci, kosár, egy teqball, 
valamint egy ping-pong 
pálya is várja a sportolni 
vágyókat. A pályát egy 5 
méter magas védőhálóval 
kerítették körbe. Emellett 
három betonkő burkolatú 
gépkocsiparkolóhelyet és a 
hozzájuk kapcsolódó járdát 
is kialakították. Ez a pro-
jekt is a közösségi költség-
vetés része, vagyis ennek 
megépítését is a hatvaniak 
szavazták meg – mondta 
el Horváth Richárd. - A 
foci- és kosárlabdapálya 
33 millió forintból valósult 
meg, a környezetrendezés 
– a parkolók és a járdák – 
további 11 millió forintba 
kerültek. Fontos, hogy a 
projekt még nem készült el 
véglegesen, padokat és ke-

rékpártárolókat helyeznek 
majd el itt, valamint továb-
bi térkövezett felületeket 
alakítanak ki. A tapaszta-
latok szerint nagy az ér-
deklődés a fiatalok részéről 
a közösségi tér iránt, ezért 
is nyitottuk meg előttük a 
területet. Remélem, hogy 
nagy örömmel, és jó egész-
séggel használják majd a 
fiatalok. Arra kérek min-
denkit, hogy vigyázzanak 
a Grundra! – fogalmazott a 
polgármester.

A pályára gumitalpú ci-
pővel lehet belépni, a bicik-
liket, elektromos rollereket 
kívül kell hagyni. A Grund-
közösségi tér véglegesen 
várhatóan jövő tavasszal 
készül el. Mindeközben 
már várják a lakosok öt-
leteit a jövő évi közösségi 
költségvetés projektjeire. 
Az önkormányzat ismét 
elkülönít erre a célra 100 
millió forintot. Az aján-
lásokat a postaládákba el-
juttatott projektlapon vagy 
a kozossegikoltsegvetes.
hatvan.hu weboldalon le-
het benyújtani. Az ötleteket 
november 13-ig várják a 
hatvaniaktól.

Rácz-Szénási Réka

Az egyetemi diákság felvo-
nulásával kezdődött 1956. 
október 23-án Budapesten 
a szovjet megszállás és a 
kommunista elnyomás elle-
ni felkelés. Ez a forradalom 
a magyar történelem egyik 
legmeghatározóbb esemé-
nye volt. A 66 évvel ezelőtt 
történtekre emlékeztek meg 
az ÚRKÁI udvarán.

1956. október 23-án a kom-
munista elnyomás igájában 
rabláncra fűzött magyar sza-
badságeszme ismét magára 
irányította a világ szabadság-
szerető népeinek figyelmét. 
Tizenegy esztendővel a vesz-
tes második világháború után 
a kommunista rendszer ön-
kényuralmának testet és lelket 
megnyomorító, ártatlan életek 
kioltásán keresztül felépített, 
szilárdnak hitt bástyáján, vá-
ratlanul repedés keletkezett.  
Mert amikor már senki sem 
hitt a szabadság feltámadásá-
ban, mikor a hatalmi téboly 
már korlátok nélkül járta őrült 
táncát a megtört lelkek fe-
lett, egyszer csak megtörtént 
a csoda – emelte ki Horváth 
Richárd polgármester ünne-

pi beszédében. – Az október 
23-ai események hírei, a bá-
tor magyar fiatalok szabadság 
melletti kiállása, megmutatta 
a világnak a remény útját – 
hangsúlyozta.

A forradalom fegyveres fel-
kelésbe csapott át, amely már 
nem csak Budapest utcáin, 
hanem az ország számos más 
pontján folytatódtak. A fel-
kelők laktanyákat foglaltak el, 
fegyvereket rekviráltak és osz-
tottak szét számos helyen. – A 
forradalom és szabadságharc 
honvédő háborúba fordult, a 
hősies ellenállást azonban a  
szovjet túlerő lépésről lépésre 

haladva, rövid 6 nap alatt vér-
be fojtotta. A megtorlás pedig 
gyors és véres volt – emlékez-
tetett a polgármester. Hozzá-
tette: a megemlékezés ünnepi 
fényét beárnyékolja a szom-
szédunkban zajló orosz-ukrán 
háború. – S míg az 1956-os 
forradalmi események tükré-
ben, fejet hajtunk az ártatlan 
áldozatok és a hősök emléke 
előtt, egyúttal némi aggoda-
lommal pillantunk a jövőbe, 
de bizalommal is vagyunk az 
ország és a világ érintett ve-
zetőinek bölcsessége irányába 
és hisszük, hogy sikerül vi-
lágméretű konfliktus nélkül a 

szomszédunkban zajló háború 
békés megoldását megtalálni-
uk – zárta gondolatait a pol-
gármester.

A hatvani megemlékezésen 
részt vettek Kézdivásárhely, 
Losonc és Jánok testvérváros-
ok delegációi. Bokor Tibor, 
Kézdivásárhely polgármestere 
ünnepi gondolataiban leszö-
gezte: több mint száz évvel 
ezelőtt csak az ország terüle-
tét tudták szétmarcangolni, 
a magyarság lelke mindvégig 
egységes maradt. Így az ’56-os 
események során is egyszerre 
dobbant minden magyar szív a 
szabadságért.

Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 66. évfor-
dulója alkalmából a Széche-
nyi István Római Katolikus 
Technikum és Gimnázium 
tanulóinak „Hiszünk a for-
radalomban” című műsorát 
láthatták a jelenlévők. A di-
ákok egy korabeli Csepel te-
hergépjárművön és egy Ural 
motoron vonultak be.

A program végén a pártok, 
intézmények és civil szerveze-
tek képviselői megkoszorúzták 
az emlékművet.

Csordás Judit

Október 23.: a remény útját 
mutatták meg a magyar fiatalok
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Az 1 kilométer hosszú és 1,2 méter széles pálya öntött 
gumiboritást kapott. A projekt az országos futópálya-építési 
program részeként valósult meg.

Futópályát adtak át 
Hatvanban. A belváros 
központjától néhány 

percre egy modern, 1 km 
hosszú, kifejezetten futásra 
kialakított, öntött gumibo-
rítású pálya várja a sportolni 
vágyókat a Zagyva-ligetben. 
Az átadó ünnepségen Hor-
váth Richárd polgármester 
azt mondta: fontos a mozgás 
és hogy megőrizzük az egész-

ségünket, a cél pedig, hogy a 
város megadja a lehetőséget 
mindenkinek, aki szeretne 
egészségesebben élni. Hoz-
zátette: reméli, hogy minél 
több helyi lakos fogja moz-
gással, aktívan eltölteni itt a 
szabadidejét.

„Sokan futnak a városban, 
sőt egyre többen választják 
ezt a mozgásformát, így volt 
igény a futópálya kialakí-

tására. Saját tapasztalatból 
tudom azt mondani, hogy 
fontos a futás, a mozgásnak 
ugyanis sok pozitív élettani 
hatása van” – hangsúlyozta.

Az eseményen részt vett 
Révész Máriusz aktív Ma-
gyarországért felelős államtit-
kár, aki beszédében elmond-
ta, hogy az Eurobarométer 
legutóbbi felmérése szerint 
Magyarországon a lakosság 
59 százaléka saját bevallása 
szerint egyáltalán nem mo-
zog. Hozzátette: idehaza a 
halálesetek kilenc százaléka 

közvetlenül a mozgásszegény 
életmódra vezethető vissza, 
ezért fontos, hogy minél több 
embernek teremtsék meg a 
mozgás lehetőségét. Közöl-
te: a hatvani futópályaprojekt 
több mint 90 millió forintból 
valósult meg.

„Az aktív települések pro-
jekt keretében hirdettük 
meg a futókörépítési prog-
ramunkat, ami arról szól, 
hogy a futókör építésének 
ötven százalékát a kormány 
finanszírozza, másik felét az 
önkormányzatnak kell hoz-

zátennie. Hatvan élt ezzel a 
lehetőséggel, 35 millió fo-
rintot nyert pályázaton, az 
önkormányzat pedig további 
60 millió forintot tett hozzá” 
– mondta.

A szalagvágás után 
Czmorek Piroska, a Fut60 
Sportegyesület vezető-

je, Hatvan futónagykövete, 
Horváth Richárd polgármes-
ter, valamint Révész Máriusz 
államtitkár, az 5. számú Álta-
lános Iskola és az Újhatvani 
Római Katolikus Általános 
Iskola diákjaival közös futás-
sal avatták fel a pályát.

Rácz-Szénási Réka

Kakaópartyra invitálták 
az óvodásokat a Hatvani 
5. Számú Általános Iskola 
munkatársai. Előadással és 
táncos produkciókkal ké-
szültek nekik, majd közös 
limbózáson vehettek részt a 
gyerekek. A napot kakaóval 
és pillecukorral zárták.

Az Ötös iskola tor-
natermében gyűltek 
össze hatvani óvo-

dások, ugyanis az intézmény 
munkatársai Kakaópartyra 
hívták őket. Miután a gyere-
kek elhelyezkedtek, Kutalik 
Márta intézményvezető kö-
szöntötte őket. Elmondta, 
hogy senki nem távozik tőlük 
üres kézzel, ugyanis ajándék-
kal készültek a gyerekeknek. 
– Az idei év mottója a „Ha-
józz be az Ötösbe, légy a mi 

vendégünk, gyere hozzánk”.  
Szeretnénk, ha az óvódások 
az ehhez kapcsolódó prog-
ramsorozatunk minden állo-
mására eljönnének, és meg-
ismernék az itt folyó munkát. 
Egy kis hajót adtunk min-
denkinek ajándékba, aminek 
a vitorláján minden fontos 
tudnivaló rajta van az iskolá-
ról – fejtette ki.

Az iskola drámaszakkö-
re egy előadással készült a 
Kakaópartyra, a Sündisznócs-
ka lovagol darabot mutatták 
be. A szórakozás ezután is 
folytatódott táncos produkci-
ók következtek, melyekbe az 
óvodások is becsatlakozhattak.

A rendezvényen kakaóval 
és pillecukorral kínálták az 
óvódásokat. A Hatvani Száz-
szorszép Óvodába járó Pápis-
ta Csepke Dorka és Horváth 
Alex Zoltán elmondták, na-
gyon élvezték a programokat, 
az előadás különösen tetszett 
nekik.

A Kakaóparty egy közös 
ünnepléssel zárult, közösen 
táncoltak és limbóztak az is-
kolások és óvodások.

Csordás Judit

Modern futópálya épült 
a Zagyva-ligetben

Kakaóval és pillecukorral 
várták az óvodásokat

Decemberben utazik ki egy ötfős baptista csapat „Lencse-or-
szágba”, egy létező ázsiai országba, ahol a lakosság nagy több-
sége muszlim, a keresztények pedig elnyomva élnek. Rövid 
távú missziós útra mennek, igét hirdetnek, bátorítják az ottani 
hívő testvéreket, meghallgatják a problémáikat, és lehetősége-
ikhez mérten anyagi segítséget is visznek nekik.

Nemeshegyi-Horvát 
György, a Hatvani 
Baptista Gyülekezet 

lelkipásztora kéri a hívő em-
berek és minden jószándékú 
ember segítségét az alábbi-
akban. – Lencseország nem 
egy mesebeli vidék, hanem 
egy létező ázsiai ország, ahol 
a lakosság nagy többsége 
muszlim. A keresztények el-
nyomva élnek. Bár hivatalo-
san ott is tilos a rabszolgatar-
tás, a gyakorlatban él és virul 
a jelenség: sok keresztény a 
szó szoros értelmében rab-
szolga. Téglagyárakban vagy 
a mezőgazdaságban dolgoz-
tatják őket reggeltől estig, 
embertelen körülmények 
között. A mentő nem megy 
ki a keresztények által la-
kott területekre, a kórházak-

ba gyakran nem fogadják be 
őket. Ezen felül az idei évben 
több természeti katasztrófa 
is érte az országot, ami miatt 
a szokásos nehézségeknél is 
nehezebb nekik. Azért neve-
zem az országot fiktív néven 
„Lencseországnak”, mert ha 
nyíltan kiírnám a nevét, ami-
kor ezekről a negatív dolgok-
ról beszélek, akkor lehet, hogy 
az ott dolgozó magyar szolgá-
lattevők kitiltását kockáztat-
nám, és az ottani keresztény 
közösségeket is retorziók ér-
hetnék – tájékoztatott.

A baptista lelkipásztor 
szeretné, ha minél jelentő-
sebb támogatást tudnának 
magukkal vinni egy ottani, 
már épülő, tető alatt lévő 
egészségügyi központ kiala-
kításához és felszereléséhez. 

Ugyanis a helyi kereszté-
nyek nem vagy csak nagyon 
minimálisan részesülnek az 
ottani egészségügyi ellátás-
ból; így például általában a 
keresztény nők sem szül-

hetnek a kórházakban, ezért 
indokolt, hogy létrehozzák a 
saját klinikájukat.  – Ehhez 
szeretnénk anyagi támoga-
tást kérni azon hatvaniaktól, 
akiknek van lehetőségük és 

jó szívvel tudnak adni erre a 
célra. Sajnos logisztikai ne-
hézségek miatt csak pénzbeli 
adományt tudunk kijuttatni. 
Nem azoktól kérünk, akik 
maguk is küszködnek, ha-

nem azoktól, akiknek van, és 
szívesen tudnak adni. Igen, 
vannak sokkal közelebb is 
szegény emberek, és lehető-
ségünk szerint itthon, a köz-
vetlen környezetünkben is 
szoktunk segíteni az Úr ne-
vében. Mégsem ésszerűtlen 
dolog a messzebbre nyújtott 
segítő kéz sem. Isten orszá-
ga felekezeteken, népeken, 
nyelveken átívelő realitás – 
fogalmazott. Decemberben 
utazik ki egy ötfős baptista 
csapat Nemeshegyi-Horvát 
György vezetésével.

Mint mondta: könyvelé-
sük belsőleg és külsőleg is 
többszörösen felülvizsgált, 
átlátható, nyomon követhe-
tő. A kiutazó csapat a pénzt 
közvetlenül a klinikát építő, 
általuk jól ismert közösség-
nek adja át. Az adományokat 
a következő bankszámla-
számra kérik: Hatvani Bap-
tista Gyülekezet, OTP Bank, 
11739054-21249547, a köz-
leménybe azt írva: „klinika”.

Csordás Judit

Hatvaniak is segíthetik a missziót Veszélyeshulladékot és gu-
miabroncsokat vettek át a 
Népkertben. A meghirde-
tett akció sikeresen zárult, 
több tíz tonna hulladék 
gyűlt össze.

Most is a Népkert-
ben lehetett lead-
ni a veszélyes hul-

ladékokat. Lehetett ez üveg, 
festék, elektromos termékek, 
gumiabroncs. Kondek Zsolt 
képviselő azt mondta: fon-
tos, hogy ezeket a veszélyes 
anyagokat megfelelő helyre 
gyűjtsük, és gondoskodjunk 
a szakszerű elhelyezésükről. 

– A város életében nagyon 
fontos a veszélyeshulladék-
gyűjtés, hiszen a háztartá-
sokban több ilyen fajta hul-
ladék keletkezik, és ennek az 
összegyűjtése nagyon fontos, 
hiszen ez feldolgozható, és 
nem a környezetet terheli – 
tette hozzá. 

A Csányi úti hulladékud-
varba évente legfeljebb 100 
kg mennyiségű veszélyes 
hulladékot adhatnak le a 
hatvaniak is. Ehhez lakcím-
kártya, valamint az utolsó 
negyedéves befizetési igazo-
lás szükséges.

Varga Dorottya

Tíz tonna hulladékot 
adtak le a hatvaniak Több fát ifjítanak és gallyaznak Hatvanban, ezeket a munká-

kat a vegetációs időszakot követően, ősztől tavaszig végzik. 
Ennek célja, hogy a fák új hajtásokat hozzanak és teljesen 
megújuljanak.

Több fa megújul az 
elkövetkezendő idő-
szakban Hatvanban, 

ugyanis az ifjítási munkála-
tok segítenek abban, hogy a 
fák megerősödhessenek, és 
új lombkoronájuk fejlődjön. 
Gulyás Katalin főkertész 
elmondta, minden évben el-
végzik a gallyazási és ifjítási 
munkákat. – A fák, különö-
sen a fűzfák újra meg újra 
megújulnak ifjítás esetén, 
egy év alatt két-három mé-
teres új hajtásokat hoznak, 
néhány év múlva pedig el-
nyerik eredeti habitusukat – 
fejtette ki.

Van olyan eset, amikor 
egyébként is indokolt a be-
avatkozás, így például, ha bal-

esetveszély áll fenn. Van olyan 
terület, ahol korábban a vihar 
megrongálta a fákat. A száraz 
ágak ilyenkor gondot okoz-
hatnak, illetve az is, ha veze-
ték fut felettük.

A Zagyva-ligetben is több 
fa megújul, a ráírt jelek alap-
ján jól látható, melyikkel, 
milyen munkálatokat végez-
nek majd. A kör a gallyazást, 
a száraz ágak eltávolítását, a 
függőleges piros jelzés az if-
jítást, vagyis az erőteljes visz-
szametszést, míg a vízszintes a 
kivágást jelöli. Ezen a terüle-
ten egyébként a legutóbbi jel-
zést nem használták, ugyanis 
minden fát igyekeznek meg-
újítani az elkövetkezendő 
időszakban.

Csordás Judit

Segítik a fák
megújulását
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Az Alfa-Bob Kft. csapata nyerte a Támogatók Tornáját. A 
FC Hatvan Egyesület szervezte az összecsapást, amelyen 
több hatvani és környékbeli cég képviseltette magát. A 
mérkőzések után különdíjakat is osztottak, így a legjobb 
kapust és mezőnyjátékost is elismerték, emellett a gólki-
rályt is megválasztották.

Idén is megrendezték a 
Támogatók Tornáját az 
FC Hatvan pályáján. 

Lestyán Balázs nyitotta meg 
a rendezvényt, a csapatok pe-
dig felsorakoztak, hogy ismét 
összecsapjanak a Népkerti 
Sporttelepen. Számos hatva-
ni és környékbeli cég lépett 
pályára. Több mérkőzést is 
játszottak, minden játékos 
komolyan vette a tornát. 
Ofella Zoltán, az FC Hatvan 
Egyesület elnöke elmond-
ta, több mint hét éve volt az 
első ilyen torna, a támogatók 
pedig idén is nagyon lelkesek 
voltak, hogy a futballpályán 
bizonyíthatnak.

Amíg a meccsek tartottak 
főztek is a csapatok, több 
bográcsban is készült étel. 
A tornát követően Horváth 
Richárd polgármester mél-
tatta a csapatokat, elmondta, 

az ilyen rendezvények sosem 
a díjakról szólnak, hanem 
hogy jól érezzék magukat 
a résztvevők. – A foci min-
den esetben formálja a kö-
zösséget, éppen ezért nem 
az számít, hogy ki hányadik 
helyen végzett, hanem hogy 
mindenki kellemesen töltse 
az időt – fogalmazott.

Ezt követően a polgár-
mester átadta a legjobbak-
nak járó díjakat, a tornát az 

Alfa-Bob Kft. csapata nyerte. 
Csapatkapitányuk elmondta, 
jó hangulatban telt a torna. – 
Az esélytelenek nyugalmával 
indultunk, de végül sikerült 
nyernünk. Ez nagy öröm 
számunka, különösen azért, 
mert célunk, hogy az ifjú-
ságot is arra biztassuk, hogy 
sportoljanak, és ne otthon 
üljenek a televízió előtt – fej-
tette ki Hanák Ede Tamás.

Ezen kívül különdíjakat 
is osztottak, a legjobb ka-
pus Balázs János, a legjobb 
mezőnyjátékos Hanák Már-
ton Sándor lett, a gólkirályi 
címet pedig Bokor József 
nyerte el.

Csordás Judit

Már tart a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítási 
kampánya. A szakemberek szerint érdemes tájékozódni 
a díjakról, ugyanis sokat lehet spórolni, ha alaposan kö-
rülnézünk a szolgáltatók tekintetében.

November még sok 
esetben kötelező 
felelősségbiztosí-

tási kampányról szól. Eb-
ben az időszakban azok 
köthetnek új szerződést, 
akik 2010 előtt vásárolták 
járművüket. A szakem-
berek szerint a több mint 
félmillió érintett csupán 
30 százaléka köt új szer-
ződést. Arra hívják fel a 
figyelmet, hogy aki most 
szeretne váltani, annak 
idén november 30-ig kell 
felmondania a meglévőt, 
és december 31-ig kell 
megkötnie az újat. Mielőtt 
ezt megtennénk célszerű 
tájékozódni, ugyanis akár 
a mostani összeg felét is 
megtakaríthatjuk. 

– Érdemes megnézni a 
biztosításunkat, ugyanis 
a biztosítók 60 nappal a 
szerződés megújítása előtt 
küldenek egy díj igazolást, 
hogy mennyit kell majd 
fizetnünk a következő 

évben a kötelező biztosí-
tásért. Van, aki online újra 
kötheti, és van, aki postai 
úton kapja meg a szerző-
dést. 

Mindenféleképpen utá-
na kell nézni, mert sokat 
emelkedtek az árak – 
mondta Sági Gabriella az 
INTI Független Biztosí-
tási Alkusz Kft. ügynöke.

Azok, akik 2010 után 
vásároltak autót évfordu-
lókor van lehetőségük a 
módosításra. A biztosítási 
ügynök hozzátette: egyes 
biztosítótársaságoknál év 
közben is csökkenthető 
a meglévő biztosítás díja. 
Így például kevesebbet 
kell fizetni, ha nyilatko-
zunk, hogy évszaknak 
megfelelő gumiabroncsot 
használunk, megadjuk, 
hogy hány kilométert 
megy az autó egy évben, 
vagy van 18 év alatti gyer-
mek a családban.

Rácz-Szénási Réka

A tervek szerint november 
elején elkészül a jég, a hatva-
ni gigászok pályáján, amely a 
Hatvani Szent István Sport-
iskolai Általános Iskola te-
rületén. A szabványméretű 
tér megfelelő körülménye-
ket biztosít a bajnoki mérkő-
zések megrendezéséhez.

A Hatvani Gigászok 
gőzerővel készülnek 
a szezonra, már áll 

a jégpálya a Hatvani Szent 
István Sportiskolai Általános 
Iskola területén. A terepren-
dezés már megtörtént, csak 
a jég készítése maradt hátra, 
illetve az ezzel kapcsolatos 
apró simítások, majd a pró-
ba üzemeltetés. A Hatvani 
Gigászok szakmai igazgató-
ja elmondta terveik szerint 
november elején, már a saját 
pályájukon tarthatják meg az 
edzéseiket. – A játékosok je-
lenleg nagyon jó állapotban 
vannak, jól teljesítettek a mér-
kőzéseken, így a szezonban 
a szinten tartást helyezzük a 
középpontba. Továbbá szeret-
nénk bővíteni a létszámunkat, 
bízunk benne, hogy idén még 

többen csatlakoznak hozzánk 
– emelte ki.

Szőke Attila azt is kiemel-
te: tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a városban egyre nép-
szerűbb a jégkorong sport. 
– A Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Iskola 
diákjaival együtt, majdnem 
300 gyermek edz nálunk, akik 
teljes szerelésben lépnek a 
jégre. A műkorcsolya szakosz-
tályunk is szépen gyarapodik, 
és egyre ügyesebbek a tagok – 
részletezte.

A gigászok kiemelten nagy 
figyelmet fordítanak a felké-

szülésekre kitartóan és rend-
szeresen edzenek. A csapatta-
gok nyáron sem tétlenkedtek, 
heti több alkalommal vettek 
részt az úgynevezett száraz-
edzéseken, ahol különböző 
feladatokkal erősítették a játé-
kosokat. A Hatvani Gigászok 
sportolói számos mérkőzésen 
bizonyították már a tehet-
ségüket, idén a városvezetés 
díszoklevéllel is kitüntette a 
csapatot. A sportolók a jövő-
ben is azon dolgoznak, hogy 
bizonyítsák tehetségüket a 
jégen.

Rimán Alexandra

A Hatvani Művésztelep és az 
Art Camp keretében készült 
alkotásokból nyílt tárlat a 
városházán. A kiállítás célja, 
hogy minél több emberhez 
eljussanak a művek, amelyek 
Hatvan és a környék látvá-
nyosságait mutatják be.

A Hatvani Galériához 
kötődő művészek al-
kotásai sorakoznak a 

városháza falain. A kiállítás 
ünnepélyes megnyitóján Szi-
nyei András alpolgármester 
kiemelte, a kiállított képek 
színesítik a hivatal életét. – 
Mindig megújul így a város-
háza, és öröm látni, hogy az 
erre járó ügyfelek és vendégek 

megállnak, és nézegetik a ké-
peket – fogalmazott.

Már hagyomány, hogy a 
Hatvani Galéria külső hely-

színeken is kiállít, ezzel az a 
céljuk, hogy minél több em-
bernek bemutathassák az al-
kotásokat. – Minden évben 

elhozzuk a művészek alko-
tásait a városházára. Így aki 
nem látogat el a galériába, az 
is láthatja a műveket – mond-
ta Tompa Z. Mihály, a Hatva-
ni Galéria vezetője.

A kiállítás anyagát az Art 
Camp és a Hatvani Mű-
vésztelep keretében készült 
alkotások adják. Így meg-
tekinthetőek a városhá-
zán többek között Ghyczy 
György, Bugyi István Jó-
zsef, Szpisják Pál, Jároszlává 
Kátrán, valamint Mátyássy 
Gábor művei is. A tábo-
rokban az alkotások témája 
idén is Hatvan és környé-
kének látványosságai voltak. 
Az elkészült képeken meg-
elevenedtek a nyári hangu-
latok, a zöld növények és a 
színes virágok is. A megnyi-
tón a Hatvani Kossuth La-
jos Általános Iskola diákjai 
adtak műsort, szavaltak és 
énekeltek a közönségnek.

Csordás Judit

Az Alfa-Bob Kft. csapata 
nyerte a Támogatók Tornáját

Kötelező 
felelősségbiztosítás: 
érdemes tájékozódni

Hamarosan kezdődik 
a jégkorongszezon

Hatvani látnivalók 
a városháza falán

Már behelyezték az előre-
gyártott elemeket az FC 
Hatvan lelátójába, jelenleg 
a falazási munkák folynak. 
Ezzel az építkezés harmadik 
szakaszát zárták le. A lelátó 
mintegy 1200 férőhelyes és 
több mint 12 méter magas 
lesz.

Már behelyezték azo-
kat az előregyártott 
elemeket, amelyen 

az FC Hatvan lelátójának 
ülései kapnak majd helyet, ez-
zel egy látványos szakaszához 
érkezett az építkezés. Az első 
szint már körvonalazódik, a 

lépcsőt is kialakították már. 
Ezzel az építkezés harmadik 
szakaszát zárták le. – Szer-
kezetkész állapotban van az 
alsó szint, egy-két utómun-
kálat van hátra. Egyelőre itt 
megállunk, és várjuk a pá-
lyázat további jóváhagyását. 
Ez a lelátó a koronája lesz a 
létesítménynek. Sokan kíván-
csiak lesznek majd rá, és mi is 
szeretnénk olyan csapatokat 
pályára állítani, akik kihoz-
zák a közönséget – fejtette ki 
Ofella Zoltán, az egyesület 
elnöke.

Amint elkészül a lelátó egy 
korszerű, minden igényt ki-
elégítő szurkolói helyiséget 
kapnak a hatvaniak. Legalul 
mosdó, öltöző és egy nagy 
konferenciaterem kap majd 
helyet. A lelátó mintegy 1200 
férőhelyes és több mint 12 
méter magas lesz. A tervek 
szerint jövő év végére elké-
szülhet a beruházás.

Csordás Judit

Látványos szakaszához 
érkezett a lelátó építése



Extra8 HIRDETÉS 2022. NOVEMBER


