
Idén is a Nagy Endre teremben tartotta meg évértékelő be-
szédét Horváth Richárd, aki az év nehézségeiről, háborúról, 
rezsiválságról beszélt. Emellett felsorolta mindazt a fejlesz-
tést, amelyet sikerült megvalósítani a kihívásokkal teli el-
múlt időszak ellenére is. Az ünnepségen dr. Szilágyi Máriát, 
a hatvani polgármesteri hivatal szervezési osztályának veze-
tőjét „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” 
díjjal jutalmazták.

A városzászló bevo-
nulásával indult 
Hatvan évzáró ün-

nepsége a Nagy Endre Ren-
dezvényteremben. Horváth 
Richárd polgármester év-
értékelő beszédében részle-
tesen beszámolt a 2022-es 
év eseményeiről. Mint fo-
galmazott, olyan alapérté-
kek mentén haladtak előre, 
amelyeket a hatvaniakkal 
közösen határoztak meg. 
Kiemelte, hogy az elmúlt 
időszakban erős közösség 
lett a város, és bebizonyo-
sodott, hogy a hatvaniak tö-
rődnek egymással, és együtt 
döntenek a további lépések-
ről. Rámutatott, a hatvani 
értékek, a közös együttgon-
dolkodás és cselekvés egyik 
legerősebb példája a Pro 
Natura mozgalom, amely 
számos civilt fog össze a 
környezet védeleméért.

A polgármester részle-
tezte az év során megvaló-
sult projekteket, kiemelte, 
hogy felújították a Dalit, a 
strand úszómedencéjét és az 
újhatvani rendelőket, elké-
szült a futópálya, a hatvani-
ak végre birtokba vehették 
a sportcsarnokot, a Zöldülő 

város projekt pedig méltó 
folytatása lett a főtér felújí-
tásának. Hozzáette: a közös-
ségi költségvetés beruházásai 
100 millió forintból valósul-
tak meg, és mindeközben 
elindult már a következő évi 
projekt is. Mint mondta, fon-
tos kiemelni, hogy az elért 
eredményeket komoly kihí-
vások mellett sikerült véghez 
vinni. – Az első és legfonto-
sabb kihívás az volt, hogy 2,2 
milliárd adót fizettünk be a 
központi költségvetésbe eb-
ben az évben, tavaly 1,1 mil-
liárd forintot, azelőtt pedig 
600 millió forintot. Három 
év alatt a hatvani emberek 
közel 4 milliárd forinttal 
támogatták a központi költ-
ségvetést. Gondoljunk bele, 
ebből az összegből mennyi 
utat és járdát lehetne építeni 
– mondta. 

Hozzátette, a Covid19-
időszak és az Európa kö-
zepén kitört orosz-ukrán 
háború is több kihívás elé 
állította a várost. Az ennek 
következményeként feltörő 
energiaválság pedig minden-
kire komoly terhet ró.

Horváth Richárd leszö-
gezte, a szakmai munka 

mindeközben sem állt meg, 
olyannyira, hogy számos 
rangos elismerést nyert el a 
város. Átvehették a Város-
marketing Gyémánt Díjat, 
a Virágos Magyarország 
Környezetszépítő Verseny 
különdíját, Gulyás Kata-
lin főkertész pedig az év 
főkertésze lett. Emellett a 
Legjobb Női Munkahely 
különdíját is elnyerte a pol-
gármesteri hivatal.

A beszédében kitért rá, a 
terményvásáron mindössze-
sen 500 Ft-ért vásárolhattak 
a hatvaniak 15 kg burgonyát, 
10 kg almát és 3 kg hagy-
mát. Emellett egyéb módon 
is segítenek a városban. 
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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Városunk képviselő-testülete nevében
áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt kívánunk! 

Horváth Richárd polgármester, Szinyei András alpolgármester, Lestyán Balázs alpolgármester
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Horgolt játékokat, fazekas 
termékeket, ünnepi dekorá-
ciókat, asztal- és ajtódísze-
ket, valamint ékszereket is 
vásárolhat bárki, aki kiláto-
gat a programra.

Kerámia angyalkákkal 
és edényekkel, kézzel 
készült ékszerekkel, 

plüssállatokkal és karácsonyi 
dekorációkkal telt meg az 
Ady Endre Városi Könyvtár 
aulája. A kézműves vásárt 
Szinyei András alpolgár-
mester nyitotta meg, aki be-
szédében azt hangsúlyozta: 
a kézműves munkák egyben 
minőséget jelentenek. Az ün-
nepséget a Dalvarázs Show 
Kórus színesítette. - Egysze-
rűen csodálatos kiállított ter-
mékeket láthatnak itt. Min-
denkinek azt ajánlom, hogy 
látogasson el ide, és nézzen 
szét, hiszen ez a program ar-
ról szól, hogy a szép karácso-
nyi ünnepet olyan kis aján-
dékokkal színesítsük meg, 
amelyek minőségi, kézműves 
termékek - mondta az alpol-
gármester.

A hagyományos kézműves 
vásárba idén is szebbnél szebb 
termékeket hoztak magukkal 
a kiállítók, akik szívvel-lélek-
kel készítik a portékákat. – Itt 

minden egyedi darab, és úgy 
gondolom, hogy ennek nagyon 
nagy értéke van, mert ezek a 
saját kezünk munkái. Minden 
szeretetünk benne van, mert 

csak így lehet szép dolgo-
kat csinálni és örömet okoz-
ni másoknak - hangsúlyozta 
Csákányosi Lászlóné, kézmű-
ves. Rácz-Szénási Réka

2 VÁROS, AHOL ÉLÜNK 2022. DECEMBER VÁROS, AHOL ÉLÜNK 32022. DECEMBER

Kézműves karácsonyi 
vásár a könyvtárban

Egyre közelebb 
van karácsony

Energiabeszerzésekről döntöttek a képviselők

Új, nyitott térrel bővült a város

Már három gyertya is ég a 
város adventi koszorúján. 
Az elsőt Horváth Richárd, 
a másodikat Tatai István, a 
harmadikat pedig Kocsik 
Mónika gyújtotta meg.

Hatvanban hosszú 
évek óta hagyomány, 
hogy a város közö-

sen készül fel a karácsony-
ra és együtt ünnepelnek az 
emberek. Már elkezdődött a 
várakozás az év egyik legmeg-
hittebb eseményére, a kará-
csonyra, Jézus Krisztus szüle-
tésére. Advent idején egymást 
váltják a programok a város-
ban, így a fellépett Singh Viki 
és Vásáry André is.  Második 
vasárnap Tatai István refor-
mátus lelkész azt mondta: az 
örök életre szól az ember és 
Jézus Krisztus közötti kap-
csolat, ezért olyan nagy kincs 
a karácsony ünnepe. Az öröm 

lángjának meggyújtásakor 
pedig Kocsik Mónika úgy fo-
galmazott: - Velünk az Isten. 
Ez pedig örömmel tölthet el 
bennünket, hiszen nem va-
gyunk egyedül gondjaink-
ban, a nehézségek között, 
igyekezetünkben, mert Jézus 
Krisztus már a földre érkezett, 
jelen van az életünkben, csak 
hívnunk kell, hogy hozzánk is 
belépjen szeretetével, segítsé-
gével, hogy megszabadítson 
bennünket minden sötéttől, 
mely elveheti reményünket, 
békességünket

A közös ünneplés tovább 
folytatódik Hatvanban. Ad-
vent negyedik vasárnapján, a 
Szirkék adnak hangversenyt 
a Liszt Ferenc Művelődési 
Házban, ezt követően Kri-
zsán Zoltán atya gyújtja meg 
a város adventi koszorújának 
utolsó gyertyáját a főtéren.

Rimán Alexandra

Az önkormányzat még ko-
rábban határozott arról, 
hogy a villamos energia, il-
letve a földgáz beszerzésével 
kapcsolatban közbeszerzési 
eljárást indít.

Rendkívüli testületi 
ülést tartottak a képvi-
selők december elején. 

Döntöttek a villamos energia, 
valamint a földgáz beszer-
zésekről. A testület a napi-
rendi pontokat egyhangúlag 
elfogadta. A közbeszerzések 
ajánlati árai meghaladták a 
korábbi években megkötött 
szerződések értékeit, amely-
nek elsődleges oka az elmúlt 
időszakban globálisan jelent-
kező, nagy mértékű világpiaci 
energia áremelkedés.

Horváth Richárd polgár-
mester elmondta: jövőre há-
rom nagy kihívással szembesül 
majd a város: a minimálbér-
emeléssel, a szolidaritási adó 
emelkedésével, valamint az 
energiaválsággal. Hozzátette: 
önmagában a rezsikiadások 
elérhetik a 600-800 millió fo-

rintot 2023-ban. -A jelenlegi 
számaink alapján úgy néz ki, 
hogy a becsléseink helytálló-
ak voltak, most nagyjából az 
összes fogyasztási hely, több 
mint egyharmadáról döntöt-
tünk. A gáz ára hat-nyolc-
szorosa lesz a jelenleginek, a 
villany esetében pedig hatszo-

rosa, vagyis az előzetes kalku-
lációink helytállóak - mondta 
a polgármester

Horváth Richárd emlékez-
tetett arra, hogy infláció és az 
energiaárak drasztikus emelke-
dése nem csak az önkormány-
zatot és cégeit, de minden 
egyes hatvanit rendkívül nehéz 
helyzet elé állít. Mindez a vá-
ros számára 2023-ban összesen 
több mint 1,2 milliárd forint 
többletkiadást jelent majd. A 
polgármester hangsúlyozta: to-
vábbra is megtesznek mindent 
annak érdekében, hogy ezen a 
nehéz helyzeten minél gördü-
lékenyebben átlendüljön a vá-
ros, az eddigi átlátható, stabil 
gazdálkodásuk miatt pedig bi-
zakodóan tekintenek a jövőbe.

Rácz-Szénási Réka

Kávéház, több mint 150 fa és különböző utcabútorok is szí-
nesítik az újonnan kialakított teret a városháza mellett. A 
projekt során gyalog- és biciklisút is épült, mely a Horváth 
Mihály úttól indul és a Hunyadi térig vezet.

Birtokba vették a hat-
vaniak a polgármesteri 
hivatal melletti terüle-

tet – hivatalosan is átadták a 
Zöldülő város projekt kereté-
ben megvalósult teret. Ezzel 
ez a rész immár mindenki előtt 

nyitva áll, egy olyan közösségi 
teret alakítottak ki, amely ösz-
szeköti a főteret a piaccal. - A 
Zöldülő Város keretén belül 
már átadtuk a könyvtárat, 
most pedig a környezete is 
megújult. Ennek a projektnek 

az volt a célja, hogy egy zöld-
területet alakítsunk ki, és meg-
nyissuk ezt a térrészt minden-
ki előtt. Az egész átláthatóvá 
vált, és teljesen megújult. A 
városháza körülötti tér nyitott 
lett, az utcakép kialakításához 
pedig több mint 100 utcabú-
tort helyeztünk el, valamint 
72 parkolóhelyet alakítottunk 
ki, melyből 7 akadálymente-
sített – foglalta össze az ered-

ményeket Horváth Richárd. 
A polgármester hozzátette: a 
Zöldülő város projekt közel 
2 milliárd forintos támoga-
tásból valósult meg, amit az 
önkormányzat még további 
350 millió forint összegű saját 
forrással egészített ki. A most 
átadott téren egy kávézó is he-
lyet kapott, melynek Kapuci-
nus kávéház a neve.

Varga Dorottya

1. OLDALRÓL
– Folyamatosan biztosítunk 
különböző támogatási formá-
kat, a hatvani önkormányzat 
kiemelten segíti a gyerme-
keket nevelő családokat, a 
nyugdíjasokat illetve az első 
tanévüket kezdő gyerme-
kek szüleit is. Most pedig, 
az aktuális helyzetre reagál-
va rezsitámogatást vezetünk 
be, amellyel megpróbálunk 
azokon segíteni, akik a meg-
növekedett rezsiárak miatt 
nehéz helyzetbe kerültek. 
Mindemellett támogatjuk a 
civileket, sportegyesületeket, 
és megpróbálunk mindenki 
mellé odaállni, aki hozzánk 
fordul – részletezte.

Ezen a napon több díjat is 
átadtak. A „Dr. Papp Zoltán 
kitüntető emlékgyűrű – a 
közügyért” kitüntetést Dr. 

Szilágyi Mária, a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal Szer-
vezési Osztályának vezetője 
kapta meg. Mária 2017. má-
jus 1-től kezdett dolgozni a 
hivatalban közoktatási refe-
rens munkakörben. Ugyan-
ezen év december 1-étől 
tölti be a hivatal Szervezési 

Osztályának vezetői tiszt-
ségét. Rendkívül szerteága-
zó munkaterületért felel. 
Munkakörébe tartozik az 
önkormányzat köznevelést 
és közművelődést érintő fel-
adatainak ellátása, melyek 
keretében az önkormányzat 
fenntartásában álló hét óvo-

dai- és négy kulturális intéz-
mény tartozik hozzá.

Az est során a polgármes-
teri díszokleveleket is átad-
ták, így kitüntették Garádi 
Gézát, a Hatvani Úszó Klub 
vezetőedzőjét, Mátyássy Gá-
bor festőművészt, Molnár Ta-
mást, a Szent Adalbert Római 
Katolikus Templom kántorát, 
aki egyben a Grassalkovich 
Énekegyüttes karnagya is, to-
vábbá polgármesteri díszokle-
velet kapott Prouteau Éva, a 
hatvani Gigászok Sportegye-
sület úszóedzője és Schósz 
Barnabás, a Hatvani Sakk Kör 
elnöke.

A program zárásaként 
Ambruzs Berill és Ambruzs 
Nadin karácsonyi, zenés mű-
sorát hallgathatta meg a kö-
zönség.

Csordás Judit

Horváth Richárd: 
összefogással kezelhetőek 
a felmerülő kihívások

Megoldódni látszik az újhatvani posta ügye

A Magyar Női Karrierfej-
lesztési Szövetség azokat a 
munkahelyeket jutalmaz-
ta, amelyek a munkaválla-
lók érdekeit is figyelembe 
véve segítik a munka, a 
magánélet és a családi élet 
összeegyeztetését.

A Legjobb Női Mun-
kahely 2021 külön-
díjában részesült a 

hatvani polgármesteri hiva-
tal. Az elismerést dr. Kovács 
Éva, Hatvan jegyzője és 
Tóth Ivett, a hivatal pályá-
zati osztályának vezetője 
vette át Budapesten. Immár 
tizenötödik alkalommal írta 
ki a Magyar Női Karrierfej-
lesztési Szövetség a legjobb 
női munkahely pályázatot, 
melynek célja, hogy ki-
emeljék a nők foglalkoz-
tatásának esélyegyenlőségi 
szempontjait, valamint al-
kalmazásuknak gazdasági 
szükségszerűségét. Emel-
lett szeretnének jó példákat 
bemutatni, amelyeket más 
munkáltatók is átvehetnek. 
Hiszen a példaként szerep-
lő munkahelyeken a mun-
kavállalók érdekeit is figye-
lembe véve segítik a munka 
és a magánélet, családi élet 
összeegyeztetését.

A Legjobb Női Munka-
hely 2021-es kiírásán több 
kategóriában nevezhettek 
a munkaadók. A hatvani 
önkormányzat 20-250- fő 
munkavállalót foglalkozta-
tók körében nyújtott be pá-
lyázatot. Tóth Ivett, a hivatal 
pályázati osztályának veze-
tője elmondta, a teljes mun-
kaidőben foglalkoztatottak 
száma az önkormányzat-
nál 110 fő, amelyből 81-en 
nők. Az állományból 43 fő 
kisgyermeket nevel, 71-en 
pedig negyven év felettiek. 
Tizenöt részmunkaidős nő 
dolgozik a hivatalban, akik 
közül heten kisgyermeket 
nevelnek. Négy roma és hét 
megváltozott munkaképes-
ségű nő is szerepel a fog-
lalkoztatottak között. – A 
hivatal rugalmas munkaidő-
kezdéssel- és befejezéssel 

segíti a női munkatársakat, 
akik bölcsődébe, óvodá-
ba, iskolába viszik, hozzák 
gyermekeiket. Emellett 
otthonról történő munka-
végzésre is van lehetőségük. 
Különlegesség még, hogy a 
nyári szünetben kedvezmé-
nyes térítési díj ellenében 
napközis táborban vehetnek 
részt a hivatali dolgozók 
gyermekei – részletezte. 
Évente rendeznek köztiszt-
viselő napot, amelyre meg-
hívják a dolgozók család-
tagjait is, akárcsak a május 
elsejei közös főzésre. Ezekre 
az eseményekre a gyermek-
gondozási, ápolási szabad-
ságon lévő munkavállalókat 
is várják. A hivatalban min-
den évben tartanak karácso-
nyi ünnepséget, valamint 
a munkatársakat nőnapon 
és névnapjuk alkalmából is 
köszöntik. A mozgás is fon-
tos szerepet kap, így évente 
két alkalommal csapatépítő 
kirándulásokat szerveznek, 
mindemellett hozzájárul-
nak fitnesz- és kondibérlet 
kedvezményes megvásárlá-
sához is.

Tóth Ivett elmondta, az 
átadóünnepségen inspiráló 
volt hallgatni a díjazottak 
különböző működő prog-
ramjait. Kiemelte: elisme-
rés illeti a hivatalvezetést a 
törekvések megvalósításáért 
és a fejlődés lehetőségének 
megteremtéséért, valamint 
a férfi kollégákat a támo-
gató és pozitív munkahelyi 
légkör biztosításáért.

Csordás Judit

Önkormányzat: Legjobb 
Női Munkahely különdíj

Minden esély megvan arra, hogy az 
újhatvani posta újranyisson januárban 
- írta közösségi oldalán a polgármester.

Sokakat felháborított és kétség-
be ejtett a postabezárások ténye 
országszerte és Hatvanban is – 

közölte a közösségi oldalán Horváth 
Richárd. Mint írta: a Magyar Posta 
bejelentése után azonnal léptek annak 

érdekében, hogy a két bezárt hatvani 
postahivatal közül legalább az újhatvani 
megmaradjon. A polgármester bejegy-
zésében hangsúlyozta: az Országházban 
tartott egyeztetésen kiderült, hogy ez 
csak akkor lehetséges, ha az üzemelte-
tés felét átvállalja az önkormányzat. - 
A város a megemelkedett terhek miatt 
nincs könnyű gazdasági helyzetben, de 
elkötelezettek vagyunk abban, hogy el-

érhető maradjon ez az alapszolgáltatás az 
újhatvani városrészen is. Az együttmű-
ködés részletszabályozása még folyamat-
ban van, de jól haladunk - fogalmazott a 
polgármester. Horváth Richárd kiemel-
te: minden esély megvan arra, hogy az 
újhatvani posta újranyisson januárban.

Az ügy további részleteiről lapzártánk 
után születik döntés.

Rácz-Szénási Réka
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A Hatvani Galéria egy ré-
sze ideiglenesen átköltö-
zött a Daliba. A Költészet 
és képzőművészet névvel 
indított sorozat első kiál-
lításán Gálfy-Bódi Tamás 
alkotásait tekinthetik meg 
az érdeklődők a művelődési 
házban. 

Gálfy-Bódi Tamás 
rendszeres kiállítója 
a Hatvani Galériá-

nak, most azonban a Daliban 
tekinthetők meg linómet-
szetei, melyek feldolgozzák 
többek között az év hónap-
jait is. A tárlat megnyitóján 
Tompa Z. Mihály beszélge-
tett Farmosi Lászlóval, aki 
legújabb verseit is előadta a 
közönségnek, így például a 
Keresztútont, amit most elő-

ször hallhatott a publikum. 
A hatvani költő elmondta: 
ezt a versét a Szent Adalbert 
Templom ihlette, azonban 
több téma inspirálja. Beszélt 
az alkotás folyamatáról is. – 
A valóságból indul, például 

természetből, a tájból. Utána 
lesz belőle egy gondolat-
térkép, egy magasabb ren-
dű üzenet. Ez egy szellemi 
szint, egy időben és térben 
kiteljesedett felemelkedet-
tebb dolog, ami a csoda a 

művészetben – mondta. 
Tompa Z. Mihály elmondta: 
a művészeti ágak szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz, 
és egyik erősíti a másikat. – 
Egy ilyen költőest után talán 
egy kicsit másképpen nézik a 
képzőművészeti alkotásokat, 
akik ellátogatnak hozzánk. 
Ez fordítva is igaz, amikor 
megnéznek egy tárlatot, egy 
kiállítást utána a költészet 
már másképp jut el hozzá-
juk. A lelket igyekszünk fel-
készíteni erre a szimbiózisra, 
a költészet és a képzőmű-
vészet kapcsolatára – tette 
hozzá.

A sorozat folytatódik, a 
későbbiekben zenével is sze-
retnék majd színesíteni eze-
ket a programokat.

Varga Dorottya

Költészet és képzőművészet 

A Magyar Vöröskereszt 
rendszeres véradóinak tar-
tott összejövetelt a Hatvani 
Rendezvényházban. Az ese-
ményen a sokszoros véradó-
kat oklevéllel tüntették ki. 

A Magyar Vöröske-
reszt Hatvan Területi 
szervezete véradóün-

nepséget szervezett a Hat-
vani Rendezvényházban. Az 
eseményen olyan önkéntesek 
vettek részt, akik rendszere-
sen segítik a magyar vérellá-
tást, így életeket mentenek. 
A programon Kondek Zsolt 
önkormányzati képviselő be-
szédében méltatta az önkén-
tes véradókat. Grubert Ro-
land, a Magyar Vöröskereszt 
Heves Megyei Szervezeté-
nek igazgatója arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a betegek 
gyógyulásához nagyon fontos 
a vér, hiszen az mással nem 
pótolható.

– Magyarországon az a cél, 
hogy a lakosság 4 százaléka 
legyen véradó, így naponta 
1600-1800 önkéntesre van 
szükség, annak érdekében, 
hogy minden vércsoportból 
megfelelő mennyiségben áll-
jon rendelkezésre készítmény. 
Heves megyében jelenleg 
rendezéséére áll a biztonságos 

ellátáshoz megfelelő mennyi-
ség. Igyekszünk megszólítani 
az embereket és minél több 
fiatalt bíztatni a véradásra, 
hiszen ez egy nemes segítség-
nyújtás – részletezte.

Az eseményen a sokszoros 
véradók, a véradásszervezés-
ben tevékenykedők, valamint 
és a mozgalom támogatói 
elismerésben részesültek. A 
programon voltak olyan ön-
kéntes tagok is, akik már több 
mint száz alkalommal adtak 
vért. Harmos István Gábor 
már 172-szer adományozott, 
2021-ben pedig Pro Vita 
díjjal tüntették ki. A Magyar 
Vöröskereszt Országos veze-
tősége Szabó József Lászlónét 
rendszeres véradásáért bronz 
fokozatú kitüntetésben része-
sítette. Marika néni a Petőfi-
bányai Alapszervezet oszlo-
pos tagja. 1971-től önkéntes, 
sokat adományoz. Józsáné Fá-
bián Valériát, a véradó moz-
galomért kifejtett tevékeny-
ségéért ezüst emlékéremmel 
díjazták. Az önkéntes már 10 
éve segíti a vöröskereszt mun-
káját. A programot a Hatva-
ni 5. Számú Általános Iskola 
drámaszakkörös diákjai színe-
sítették énekes, táncos előadá-
sukkal.

 Rimán Alexandra

Közös ünnepséggel zárta az 
évet a Németi Gábor Hon-
ismereti Kör. A több mint 20 
éve működő közösség tagjai 
az idén is sokat utaztak, több 
előadást is tartottak, és már a 
2023-as évre is nagy tervek-
kel álltak elő.

Versmondással, közös 
beszélgetéssel, játé-
kos kvízzel, pezsgő-

vel, valamint süteményekkel 
tartott évzáró ünnepséget a 
Honismereti Kör. A tagok a 
Nagy Endre Rendezvényház 
emeletén található Panorá-
ma termében gyűltek össze. 
Bartha László, elnök szerint 
bár az idei év nehezen in-
dult a koronavírus-járvány 
miatt, összességében még-
is sikeresnek értékelhető 
2022. - Elég sok előadást 
tartottunk idén, kiemelke-
dő volt például a 150 éves 
Richter Gedeon ünneplése, 
amit Lestyán Balázs, alpol-
gármester tartott. Emellett 
szerveztünk egy eseményt, 
ahol én mutattam be Hatvan 
város vízközműhálózatának 

fejlesztését. De nemcsak 
előadásokat tartottunk, ha-
nem idén több kiránduláson 
is részt vettünk, eljutottunk 
például Szentendrére, a Ko-
máromi Erődbe, Őrboty-
tyánba a Harangművekhez, 
év végi zárásként pedig a 
fővárosi Operaházat néztük 
meg, valamint a budai Szik-

lakórházat - részletezte Bart-
ha László. Az elnök arról is 
beszélt, hogy a 2023-as évre 
is nagy tervekkel álltak elő. 
Több megemlékezés szervez-
nek és előadást is tartanak, 
például a Don-kanyari ka-
tasztrófa 80. évfordulójáról és 
Hatvan város utcáiról.

Rácz-Szénási Réka

Évzáró ünnepséget 
tartott a honismereti kör

Csokoládét és ropit is vitt 
a Mikulás a gyerekeknek
Idén is végigjárta az óvodá-
kat és bölcsődéket a Miku-
lás. Minden gyermeknek vitt 
ajándékot, a mikuláscsomag 
sok-sok finomságot rejtett: 
csoki, szaloncukor és ropi is 
lapult benne. A Mikulás az 
intézményekben köszöntöt-
te a gyerekeket, akiktől sok-
sok rajzot kapott.

A Mikulás idén is nagy 
utat tett meg, meg-
látogatta az összes 

gyereket, és édességekkel ju-
talmazta meg őket. A hatva-
niakról sem feledkezett meg, 
így már korán reggel a böl-
csődéket és óvodákat járta, 
hogy mindenkinek átadhassa 
az ajándékát. A Hajós Alfréd 
úti Bölcsődébe is elment, ahol 
a kicsik csodálkozva nézték 
nagy ősz szakállát, hatalmas 
piros ruháját. A gyerekek ver-
sekkel, dalokkal készültek a 
várva várt vendégnek, búcsú-
záskor pedig boldogan inte-
gettek neki.

Az újhatvani, Mohács ut-
cai bölcsődésekről sem fe-
ledkezett meg a Mikulás, aki 
elmondta, nem volt nehéz 
dolga, itt is mindenki megér-
demelte az ajándékot, hiszen 
Hatvanban csak jó gyerekek 
vannak.

A nagyobb gyerekek sem 
maradhattak kis a sorból, az 
óvodákba is ellátogatott. A 

Vörösmarty téri Óvoda abla-
kán kopogtatott, így jelezve a 
kicsiknek, hogy megérkezett. 
Majd bement hozzájuk, min-
den csoportot végigjárt, és 
ajándékokat osztott.

A Mikulás a Hatvani Száz-
szorszép Óvodában folytatta 
az útját. A nagyszakállú csen-
gőszóval jelezte, hogy meg-
érkezett, a gyerekek pedig 
énekkel köszöntötték. Továb-
bá voltak olyan csoportok is, 
ahol színes rajzokkal ajándé-
kozták meg. Az intézmény-
ben egyébként régóta készül-
nek a messziről jött vendég 
fogadására, a tiszteletére, az 

óvoda bejáratánál egy kará-
csonyi sarkot is berendeztek.

A Mikulás útja itt még nem 
ért véget. A Hatvani Geszte-
nyéskert Óvodába is megláto-
gatta a gyerekeket. Az intéz-
mény ünnepi díszbe öltözött 
erre a különleges eseményre. 
A kicsik teával és keksszel 
várták, énekkel köszöntötték 
őt. Az intézmény minden 
csoportjába ellátogatott.

Nagy volt az öröm a Hat-
vani Napsugár Óvodában is, 
amikor megérkezett hozzájuk 
a Mikulás. Gyökér Kira azt 
mondta, már az otthonában 
is járt a Mikulás. Tamáska 

Lili pedig verssel is készült. 
– Végre itt vagy, nagyon vár-
tunk! Gyere, kedves Mikulás! 
Arany szánod, teli zsákod, oly 
izgalmas, oly csodás – szaval-
ta. A Mikulás személyre szó-
lóan átadta az ajándékokat.

Következő állomása a Csi-
csergő Óvoda volt, ahol a ki-
csik zenés-táncos előadással 
köszöntötték. Mivel a gyere-
kek jók voltak idén, kosarából 
itt is előkerültek a meglepe-
tések. Kovács Panna mindig 
készül a Mikulásnak. – Úgy 
szoktuk, hogy mindig készí-
tünk neki díszeket, adunk 
neki sütiket – mondta.

 A Hatvani Brunszvik Te-
réz Óvodában mondókák 
mellett édességgel is készül-
tek. Közös fényképezkedés 
után a Mikulás felkerekedett, 
hogy tovább folytassa útját 
Hatvanban. Elment a hatvani 
kórház bölcsődéjébe, továbbá 
meglátogatta a gyermekosz-
tályt is, ahol a kicsik szeretet-
tel fogadták őt.

A Varázskapu Óvodában 
sem maradtak ajándék nélkül 
a gyerekek. A kicsik izgatot-
tan várták a Mikulást, dalok-
kal, versekkel és zenés műsor-
ral készültek neki ők is. Az 
előadások után kiosztotta a 
jól megérdemelt csomagokat, 
amikben olyan finomságok 
voltak, amit a kicsik szeretnek. 
Az ajándékok átvétele után a 
gyerekek nagy örömmel rész-
letezték a Mikulásnak, hogy 
egész évben jól viselkedtek, és 
otthon is sokat segítenek. Ő 
pedig mindenkinek megígér-
te, ha jól fognak viselkedni, 
akkor jövőre is eljön hozzá-

juk, és ismét meglepetéseket 
fog hozni nekik.

A kicsik a hatvani főtéren 
is találkozhattak a Mikulással, 
aki egy hangulatosan beren-
dezett színpadon várta a hoz-
zá érkező gyermekeket, hogy 
szaloncukorral és almával lep-
je meg őket, illetve akár kö-
zös fotók is készüljenek vele. 
Csák Henrietta gyermekével 
látogatta meg a Mikulást, el-
mondta, igyekeznek meghitté 
tenni a karácsonyt, és ebben 
az időszakban sok időt tölte-
nek a szeretteikkel.

A Mikulás kiemelte, idén is 
minden hatvani gyermek na-
gyon jól viselkedett. – Olyan 
jó gyerekek voltak és gyö-
nyörűen énekeltek azokban 
az iskolákban és óvodákban, 
ahol jártam, hogy hihetetlen. 
Úgy láttam, mindenki nagyon 
igyekezett, és remélem min-
denkinek örömet okoztam 
egy kis ajándékkal – mondta.

A főtér pedig idén is kará-
csonyi hangulatba burkoló-
zott, a vásárban kürtőskalá-
csot, forralt bort és különféle 
ajándékokat lehet vásárolni. 
Emellett a csacsikat, Bóbitát 
és Fülest is meg lehet látogat-
ni, a legkisebbek felülhetnek 
az ingyenes körhintára, to-
vábbá fényalagúttal, valamint 
Mikulás-házzal is készültek a 
kilátogatóknak.

Csordás Judit

Az eseményen tizenhét 
egyetem továbbtanulási le-
hetőségeivel ismerkedhettek 
meg a diákok, valamint több 
mint 100 előadó mutatta be 
saját foglalkozását.

Pályaorientációs napot 
tartottak a Bajza Jó-
zsef Gimnáziumban. 

Az intézmény tornatermében 
17 egyetem mutatkozott be a 
standoknál, egyebek mellett 
a Corvinus Egyetem, a Bu-
dapesti Gazdasági Egyetem, 
valamint az ELTE. A tan-

termekben a nap folyamán 
szakemberek mutatták be 
foglalkozásaikat. Az esemé-
nyen különböző szerveze-
tek is részt vettek, például a 
Heves Megyei Iparkamara, a 
Hatvani Rendőrkapitányság, 
és a Robert Bosch Elektroni-
ka Kft. 

Az elmúlt évekhez hasonló-
an a pályaorientációs napon a 
diákok információs anyagokat 
kaphattak a különféle egye-
temekről, az egyes karokról 
és szakokról, de voltak olyan 
standok is, ahol pszichológiai 

tesztet is kitölthettek a tanu-
lók, amellyel felmérhették, 
hogy hol és hogyan látják a 
jövőjüket, melyik szakma áll-
hat hozzájuk a legközelebb.

A bajzás fiatalok 112 elő-
adót hallgathattak meg a nap 
folyamán, például a bánya-és 
geotechnikáról, a zöldener-
giáról, valamint a gyógyszer-
gyártás folyamatáról. Deák 
Andrea, intézményvezető 
szerint a pályaorientációs 
nap egy nagyon jó alkalom a 
diákoknak, hogy közelebb-
ről is megismerkedhessenek 

az egyetemekkel, főiskolák-
kal. Mint mondta: mindent 
megtesznek annak érdekében, 
hogy a tanulóikat felkészítsék 
a jövőre, és ezt bizonyítják a 
számok is. A Bajza József 
Gimnáziumban 96 százalékos 
a továbbtanulási arány. - Azt 
vettük észre, hogy a gyere-
keknek igényük van erre, mi 
felépítettünk egy négy, illetve 
most már hat éves pályaori-
entációs folyamatot, mely-
nek a vége a pályaválasztás, 
hogy a gyerekek megfelelő 
egyetemet tudjanak választa-

ni, majd megfelelő szakmát, 
hivatást, ahhoz, hogy boldog 
életet élhessenek - hangsú-
lyozta Deák Andrea. Az in-
tézményvezető elmondta azt 
is, hogy a Hatvani Bajza Jó-
zsef Gimnázium Magyaror-
szágot képviselte a ’Meeting 
the future today’ elnevezé-
sű háromnapos nemzetközi 
konferencián Prágában. Az 
eseményen 16 országból 
mintegy 300 fő részvételével 
a fiatalság jövőjéről, pálya-
orientációs tevékenységéről 
és pályaválasztásukról ér-

tekeztek a résztvevők több 
helyszínen. Veresné Kalcsó 
Krisztina intézményvezető 
helyettes Federics Ibolyával, 
a Heves Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat munkatársá-
val pályázatot nyújtott be a 
Euroguidance Hungary- hoz, 
mely első helyezést ért el. 
Deák Andrea intézményve-
zető a pályázatban felvázolt 
iskolai tevékenységeket, pá-
lyaorientációs feladatokat 
mutatta be a nemzetközi kö-
zönségnek.

Rácz-Szénási Réka

Díjazták a sokszoros 
hatvani véradókat

Népszerű a zöldenergia a továbbtanulók körében
Mikulás-ünnepséget szervezett a roma nemzetiségi ön-
kormányzat, az eseményen a kicsiket megajándékozta a 
pirosruhás, valamint közös képet is készíthettek vele. A 
program keretében csaknem 200 gyermeket leptek meg.

A hatvani Roma 
Nemzetiségi Ön-
kormányzat min-

den évben nagy hangsúlyt 
fektet a gyermekközpontú 
programok szervezésére. 
Így Mikuláskor is gondol-
tak a legkisebbekre, ünne-
pi programmal készültek a 
számukra. – Gyermekként 
mi is nagyon vártuk a Mi-
kulást, ezért úgy döntöttünk, 
hogy egy délutáni esemény 
keretében, mi is meghívjuk 
a gyerekekhez. Csaknem 
200 ajándékcsomaggal ké-

szültünk a kicsik számára, 
melyek olyan édességeket 
rejtenek, amiket nagyon sze-
retnek – részletezte Baranyi 
Bracso Krisztián, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselője.

A gyerekek nagyon várták 
a pirosruhást, aki csengőszó-
val jelezte érkezését. A nagy-
szakállúnak segítői is voltak, 
krampuszok kíséretében 
látogatta meg a gyerekeket, 
a Nagy Endre Rendezvény-
házban. A kicsik izgatottan 
fogadták a már nagyon várt 

vendéget, a Mikulás pedig 
megajándékozta őket.

A gyermekek dalokkal 
és versekkel is készültek a 
pirosruhásnak, melyeket 
az elmúlt hetekben sokat 
gyakoroltak. Banya Máté is 

nagyon várta már az ünne-
pi időszakot, ilyenkor min-
dig sok időt töltenek együtt 
családjával. – Igyekeztem 
jól viselkedni, hogy engem 
is megajándékozzon a Mi-
kulás, a csizmámat is kipu-

coltam. Várom már a ka-
rácsonyt is, mert mindig jó 
hangulatban töltjük – rész-
letezte.

A Mikulás nemcsak a hat-
vani gyermekeket fogadta, 
hanem a környékbelieket 

is megajándékozta, így az 
ünnepségre Ecsédről, Lő-
rinciről, Csányról valamint 
Boldogról is érkeztek kicsik. 
Továbbá az erőműi gyer-
mekotthonba is ellátogatott.

Rimán Alexandra

Ajándékcsomagokkal készült a roma önkormányzat
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Igazi balatoni lánynak tartja 
magát Gulyás Katalin. Sió-
fokon született, Zamárdiban 

élt, egész fiatalkorában körülvette 
az ezekre a településekre jellemző 
hangulat: a víz közelsége, a virá-
gokkal teli belváros olyan szemlé-
letet adtak neki, amellyel később 
bárhová magával tudta vinni a szí-
nes, üde környezetet. Mindemellett 
fiatal lány korában a saját és nagy-
mamája kertjében töltötte az időt, 
kivette a részét a munkából. Így, 
mint mondta, nem volt kérdés szá-
mára, hogy gimnáziumot követően 
a kecskeméti kertészeti főiskolára 
jelentkezik. – A zöldségtermesztő 
szak dísznövény ágazatára mind-
összesen tíz embert vettek fel, sze-
rencsére köztük lehettem, és kitün-
tetéssel végeztem. Ezt követően a 
budapesti kertészeti egyetemet is 
elvégeztem okleveles mérnökként. 
Már ekkor is rálátásom volt a szak-
mára, az igazi tudást a gyakorlatban 
szereztem meg. Ebben nagy segít-
ségemre volt az, hogy különböző 
területeken dolgozhattam életem 
során – mondta.

Tanulmányait követően Siófokon 
helyezkedett el egy termelőszö-
vetkezetben, ahol nagy növényis-
meretre tett szert, és a zöldségter-
mesztésben is jártassá vált. Majd 
kempingek és szállodák zöldterü-

leteinek a fenntartásával, zöldte-
rület fejlesztésével foglalkozott, itt 
tanulta meg pontosan, hogy melyek 
azok a fák, amelyek gondozásra 
szorulnak, vagy balesetet okoz-
hatnak. – Ezt követően a Somogy 
Megyei Településtisztasági és Ker-
tészeti Vállalatnál kezdtem dolgoz-
ni, mint a zöldterület-gazdálkodási 
ágazat vezetője. Nagyon nagy kihí-
vás volt számomra, de igazán sze-
rettem. A Balaton partjára jellemző 
egy- és kétnyári virágok kiültetésé-
nek tervezése, a munka szervezése 
is a feladatom volt. A munkahelye-
im által a kertészeti munkák külön-
böző ágazataiban mélyedhettem el, 
amiért nagyon hálás vagyok, mert 
így tudtam igazán fejlődni – fogal-
mazott. A munkája mellett tanított 
is, először csak óraadóként, majd 
főállásban is, és egy saját kertészeti 
vállalkozást is vitt. 

Sosem gondolta volna, hogy 
valaha elköltözik a Balaton mel-
lől, végül a sors mégis úgy hozta, 
hogy 2010-ben Hatvanba költö-
zött. Itt a tanítást folytatta tovább, 
a Grassalkovich iskolában oktatott 
több mint három évet. Viszont hi-
ányzott neki a szakma gyakorlati 
része, így végül, amikor lehetősége 
nyílt rá, örömmel vállalta el, hogy 
ő legyen Hatvan főkertésze, 2013. 
január elsejétől ő tölti be ezt a posz-

tot. – Nagyon szeretem a munká-
mat. A cserje- és virágkiültetéseket 
kedvelem a legjobban, melyeknél 
személyesen ott vagyok, hiszen 
bár előre megtervezem, ez sosincs 
kőbe vésve, helyben is változtatni 
kell. Az egynyári virágok a szívem 
csücskei, mai napig sok van belőlük, 
de sajnos a klímaváltozás miatt már 
vannak olyan növények, amelyek 
kiszorulnak az ágyásokból. Így pél-
dául a petúnia is, ami a nagy me-
legben tönkre megy. A páraszegény 
levegő, a forróság és a magas UV-
sugárzás miatt meg kell változtatni 
a szortimentet – fogalmazott. 

Gulyás Katalin azt mondta, ha 
választania kellene, akkor a leven-
dulát és a talajtakaró rózsát emelné 
ki, mint kedvenc virágait. Viszont 
minden növényt nagyon szeret, 
és a közelükben lenni igazi öröm, 
időt fordítani arra, hogy a lépésről-
lépésre építkezve végül összeálljon 
a virágokkal tarkított környezet. – 
Sokszor megállítanak a városban, 
hogy megköszönjék a munkámat. 
Ez a legjobb visszajelzés számom-
ra. Volt, aki azt mesélte, ha erre 
jár, inkább lehajt az autópályáról, 
hogy végigmehessen a városon, és 
megcsodálja a virág kiültetéseket 
– mondta. Éppen ezért folyama-
tosan fejleszti magát, hogy minél 
különlegesebb és szebb környezetet 
teremthessen Hatvanban.

Feladatai sokrétűek, a város szé-
pítése mellett egyéb teendői is van-
nak. Így a muskátliosztásban részt 
vállal, és minden évben ő szervezi 

a kertészeti kiállítást a városban. 
Menedzseli a helyi versenyeket, 
amelyeken a hatvaniak mutathatják 
meg legszebb konyhakertjeiket, vi-
rágoskertjeiket – Emellett nagyon 
fontos, hogy felkészítsük a várost a 
Virágos Magyarország környezet-
szépítő versenyre. Itt kompletten 
nézik a települést, számít az épí-
tett környezet, a környezeti neve-
lés, illetve azt is figyelik, mennyire 
vonjuk be a lakosságot a folyama-
tokba. Számos díjat sikerült már 
elnyernünk, korábban megkaptuk 
az Arany rózsa díjat, több alkalom-
mal a Belügyminisztérium külön-
díját, 2016-ban Az év települése 
díjat, 2017-ben pedig az Ország 
főtere cím birtokosai lettünk. Idén 
pedig az Agrárminisztérium kü-
löndíjában részesültünk – sorolta. 
Minden évben megválasztják az 
év főkertészét, akit a Magyar Ön-
kormányzati Főkertész Egyesület 
ajánl, és a mozgalom szervezőbi-
zottsága hagy jóvá. Ebben az évben 
Gulyás Katalint tüntették ki ezzel 
a rangos elismeréssel.  – Sosem 
gondoltam volna, hogy elnyerem, 
a díjat életmű díjnak tekintem, hi-
szen ebben a kategóriában ez a leg-
nagyobb, amit elérhet bárki ezen a 
szakterületen. Persze ennek elnye-
rése egyedül nem sikerült volna, 
kellett hozzá egy igazán jó csapat. 
Nagyon hálás vagyok a Hatvani 
Szolgáltató Kft. munkatársainak, 
akik erőn felül teljesítenek, illetve 
a város vezetésének is, akik mindig 
partnerek voltak Hatvan megszé-

pítésében. És persze a lakosokat 
sem hagyhatom ki a felsorolásból, 
óvják és vigyázzák a környezetet, 
és minden évben sokan részt vál-
lalnak saját ingatlanuk virágosítá-
sában – részletezte. Hozzátette: azt 
sajnálja, hogy édesanyja már nem 
élhette meg ezt az elismerést, de, 
mint mondta, biztos benne, hogy 
nagyon büszke lenne rá.

Gulyás Katalinnak nagyon fon-
tos a családja, mint fogalmazott, a 
világon a legbüszkébb a lányaira, 
Évire és Ágira, akikre mindig, min-
denben számíthat.  – Nagyobbik 
lányom korábban sajtókommu-
nikációval foglalkozott – többek 
között a WWF sajtószóvivője volt 
–, mára már jógatanárként segíti 
mások testi-lelki teljessé válását. 
Kisebbik gyermekem pedig pénz-
ügy és számvitel diplomájával a ke-
reskedelemben dolgozik – mondta. 
– De a családom ennél sokkal tá-
gasabb. A férjem, Turi Péter tős-
gyökeres hatvani és ő is szakmabeli, 
kertészmérnök, aki helyismereté-
vel, tudásával mindig mindenben 
segítséget nyújt, és támogat. Az ő 
gyermekei, Orsi és Péter, akikkel 
sok időt töltünk együtt. Kijelent-
hetem, hogy a családom a hobbim, 
nagyon szeretek velük lenni – fűzte 
hozzá. Évi és Orsi két-két unokával 
ajándékozták meg, Botond, Luca, 
Alina és Patrik fiatalosan tartják a 
nagymamát.

Habár időközben nyugdíjba 
ment, a főkertészi feladatokat to-
vábbra is ellátja a városban, és mint 
mondta, nem is szeretne hátradől-
ni, hiszen a Virágos Magyarország 
fődíját még nem sikerült elnyerni-
ük. Így Hatvanban is sok terve van 
még, emellett célja, hogy a későbbi-
ekben minél több időt tölthessen a 
Balaton mellett, ahonnan az életét 
végigkísérő szemléletet hozta.

Csordás Judit

Gulyás Katalin: minden
virágkiültetésnél jelen vagyok
A kertészeti munka minden ágában dolgozott már Gulyás Katalin, aki tíz éve 
tervezi és alakítja a város környezetét, választja ki a szebbnél-szebb virágokat. 
Hatvan főkertészét a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen is-
merték el, őt választották meg az év főkertészének.

3000 Hatvan, Kisfaludy u. 17.
+3637 999 650

informacio@mc60.hu
www.mc60.hu

AJÁNDÉKOZZON EGÉSZSÉGET 
KARÁCSONYRA!
AZ MC60 AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL 
A SIKER GARANTÁLT, 
HISZEN AZ EGÉSZSÉG A LEGJOBB AJÁNDÉK!

Nem tudja, mivel lepje meg szeretteit?

Az utalványokat a recepciónkon lehet megvásárolni.
Érvényességi idő: vásárlástól számított 1 év.
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Idén is megrendezték a Kodályban az őszi kupát, melyet a 
90-es évek óta szerveznek az intézményben. A kétnapos te-
rületi versenyen összesen öt iskola fiú- és lánycsapata méret-
tette meg magát.

Csapatbíztató mottó 
után pályára léptek a 
Szent István Általá-

nos Iskola kézis lányai a Ko-
dály tornatermében. Megren-
dezték ugyanis az Őszi Kupát. 
A területi versenyen részt 
vettek az 5-ös Számú Álta-
lános Iskola, a Kodály Zoltán 
Értékközvetítő és Képesség-
fejlesztő Általános Iskola, a 
Szent István Sportiskolai Ál-
talános Iskola, a Kossuth La-
jos Általános Iskola, valamint 
a turai Hevesy György Általá-
nos Iskola csapatai.

A 12 éves Bohák Zenina a 
turai csapat tagjaként érke-
zett. Egy éve kézilabdázik, és 
ez idő alatt nagyon megsze-
rette a sportágat és a csapatot. 
Azt mondja, több dolog kell 
ahhoz, hogy valaki jó játékos 
legyen. – Bízzon önmagában, 
a csapattársaiban, és ne adja 
fel soha – mondta.

Edzője elmondta: régóta 
kézilabdázik a csapat, és már 
többször vettek részt ezen a 
kupán. – Amikor lehetősé-
günk van, akkor tornákon és 
edzőmeccseken pallérozó-

dunk – tette hozzá Horváth 
Zoltán, a Hevesy György Ál-
talános Iskola testnevelője.

Pápa János a Kodály Zoltán 
Értékközvetítő és Képesség-
fejlesztő Általános Iskola test-
nevelője elmondta: az intéz-
mény régóta szervezi meg az 
Őszi- és Tavaszi Kupát. – Ez 
az iskolák közötti bajnokság 
hagyomány volt itt Hatvan-
ban. Sajnos az elmúlt években 
a koronavírus-járvány miatt 
nem tudtunk ilyen kézilab-
dás eseményeket szervezni a 
gyerekeknek. Megbeszéltük a 
hatvani testnevelőkkel, hogy 
idén mindenképpen újra in-
dítjuk ezt a szokást – részle-
tezte.

A kétnapos Őszi Kupa ver-
senyen fiúk közül első helye-
zést a Kodály Zoltán Érték-
közvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskola, második he-
lyezést a Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola, harmadik helye-
zést az 5-ös Számú Általános 
Iskola csapatai értek el. Míg 
lányoknál első helyen az 5-ös 
Számú Általános Iskola, má-
sodik helyen Hevesy György 
Általános Iskola, harmadik 
helyen pedig a Kodály Zol-
tán Értékközvetítő és Képes-
ségfejlesztő Általános Iskola 
végzett.

Varga Dorottya

Megrendezték az őszi 
kupát a Kodályban

A fiatal hatvani férfi a 
kempo világbajnokságon 
nyert aranyérmet, felnőtt 
kategóriában, a 71 kilo-
grammosok súlycsoportjá-
ban.

A szigetszentmikló-
si sportcsarnokban 
rendezték meg a 

Kempo Világbajnoksá-
got, melyen Oláh Zoltán, a 
Koko Fight Club verseny-
zője aranyérmet szerzett 
felnőtt kategóriában, a 71 

kilogrammosok súlycso-
portjában. Ennél a szerve-
zetnél a juniorok közt már 
az Európa bajnokságon és 
világbajnokságon a fiatal 
férfi feljutott a dobogó leg-
felső fokára, a felnőtt kate-
góriában azonban ez volt az 
első alkalom. - Szerencsére 
nagyon sok segítségem van, 
edzőimnek Skáfár Bencé-
nek, Kovács Gábornak és 
Benedek Barnának óriási 
hálával tartozom. Továbbá 
két csapattársamnak Ke-

rek Csabának és Oroszi 
Bertoldnak, akik nyomnak 
engem előre napról-napra. 
A B40 Fitness Centrum 
támogatásával pedig az ál-
lóképességemet is a legma-
gasabb szintre tudom hozni 
-  mondta Oláh Zoltán. 

A hatvani kempo világ-
bajnok hangsúlyozta, hogy a 
versenyt magabiztosan nyer-
te meg, submission-el, azaz 
az ellenfél feladásra kény-
szerítésével.

Rácz-Szénási Réka

Ismét világbajnok lett 
Oláh Zoltán

FOTÓ: OLÁH ZOLTÁN
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HIRDETMÉNY
AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND MÓDOSULÁSÁRÓL 
ÉS IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL 

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Hatvani Pol-
gármesteri Hivatal 2022. december 15. napján (csütörtökön) 
az alábbi ügyfélfogadási rend szerint működik:

Hatvani Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)

7.30 órától 11.00 óráig
Újhatvani Ügyfélszolgálati Iroda 

(3000 Hatvan, Bezerédi u. 2.)
az ügyfélfogadás szünetel

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a kü-
lönleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok 
képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási 
szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szó-
ló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 662/2022. 
(XI. 24.) számú határozata alapján a Hatvani Polgármes-

teri Hivatal munkarendjében igazgatási szünet kerül el-
rendelésre.

Az igazgatási szünetre tekintettel a hivatal valamennyi 
szervezeti egységénél

(beleértve az Ügyfélszolgálatot és az Újhatvani 
Ügyfélszolgálati Irodát is)

2022. december 22. és 2023. január 6. napja között 
az ügyfélfogadás szünetel.

Az ügyfélfogadás módosulása és szünetelése miatt felme-
rülő esetleges kellemetlenségekért ezúton is a Tisztelt Ügy-
felek szíves megértését kérem!

Hatvan, 2022. november 30.
    dr. Kovács Éva
           jegyző

HAT/2282-7/2022.

Nem szabad megvárni a jeget és a havat 
- figyelmeztetett a szakember, ugyanis 
a nyári gumik 7 fok alatt már nem nyúj-
tanak megfelelő tapadást a kocsinak. 

A legtöbben a téli abroncsok fel-
szerelését kérik ebben az idő-
szakban – mondta egy hatvani 

szerelőműhely tulajdonosa. Balog József 
hozzátette, rendkívül veszélyes lehet, ha 
7 Celsius-fok alatt a nyári gumikkal köz-
lekedünk. – A nyári gumik anyagát, úgy 
állították össze, hogy 7 Celsius-fokig 
őrzi meg a rugalmasságát. A hidegben 

folyamatosan csökken a rugalmassága 
és felkeményedik, – 20 Celsius-foknál 
szinte üvegesség válik az anyaga, ezért 
életveszélyes vele közlekedni – mondta.   

Balog József kiemelte, hogy a téli ab-
roncsok anyaga sokkal lágyabb keverék-
ből készül, és a mintázatukat is a csúszós, 
havas útviszonyokhoz fejlesztették ki. 
Hozzátette, a gumik szerelési költsége 
egy év alatt 20 százalékkal, míg az ab-
roncsok ára átlagosan 30 százalékkal 
emelkedett meg. A szakember azt is el-
mondta, a biztonságos téli üzemeltetés-
hez a megfelelő gumikon kívül másra is 

figyelni kell az autó felkészítésénél. - A 
legfontosabb a folyadékok ellenőrzése, 
de szükség lehet a szélvédőmosó, vala-
mint a fékfolyadék, vagy akár a motorolaj 
ellenőrzésére, vagy cseréjére is. Emellett 
fontos a fékek és a futóművek állapotá-
nak a vizsgálata, mert a nem megfelelő 
működés, jelentősen befolyásolhatja a 
nedves, csúszós úton való közlekedés 
biztonságát - részletezte. A szakember 
arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes 
odafigyelni a lámpák állapotára is, vala-
mint az ablaktörlőlapátok működését se 
felejtsük el ellenőrizni. Szeniczey Csaba

Téligumi: 7 Celsius-fok alatt érdemes váltani
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