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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Több száz éves falat 
tártak fel 
a városháza udvarán

XII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM

Újabb leleteket találtak a városban, ezúttal XVIII. századi ré-
gészeti leletek kerültek elő a Zöldülő város térfejlesztési prog-
ram munkálatai során a városháza mellett. Az egykori kapuci-
nus kolostort és annak környezetét kutatják. A feltárt darabok 
között találhatók edénytöredékek és állatcsontok is. Miután 
tovább ástak megtalálták az 1300-1400-as évek rétegsorát is.

Egy kapucinuskolos-
tor-falat és kápolnát 
találtak egy városfej-

lesztési projekt munkálatai 
közben. A régészeti leleteket 
a Zöldülő város projekt ki-
alakítása közben fedezték fel 
a polgármesteri hivatal udva-
rán. A történelmi darabok a 
térburkolat felbontása során 
kerültek elő. Tóth Zoltán, az 
egri Dobó István Vármúzeum 
régésze vezeti az ásatást, aki 

az egykori kapucinus kolos-
tort és annak maradványait 
vizsgálja. Kiemelte, hogy a 
megtalált darabok nagy jelen-
tőséggel bírnak. – A kapuci-
nus kolostor eddig írott forrá-
sokból volt ismert. Eddig csak 
nagyjából lehetett tudni, hogy 
a falsíkok hol helyezkedtek el, 
hiszen azokat több épületben 
is felhasználták, így a sóház-
ban majd a városházán is. 
A templom elhelyezkedését 

alapvetően ismerjük, viszont 
régészeti módszerekkel most 
először tudjuk megfigyelni 
a kolostor egyes részleteit – 
mondta el Tóth Zoltán.

A XVIII. századból edény-
töredékek és állatcsontok ke-
rültek elő. Miután átvágták 
a felső rétegsort, alatta az 
1500-1600-as évekbeli, a tö-

rök korból származó leletekre 
bukkantak, többek között egy 
I. Ferdinánd hamiséremre, 
mely az 1526 utáni periódusra 
keltezhető. Ebből az időszak-

ból az egykori palánkvárhoz 
kapcsolódóan a faszerkezetes 
épületek néhány oszlopma-
radványa is előkerült.

Rimán Alexandra

A polgármester Facebook oldalán jelentette be a változást. Horváth Ri-
chárd azt írta: úgy éreztük, ez a helyes döntés. A tűzijáték összegéből a 
rezsiáremelés miatt nehéz helyzetbe került, hatvani ingatlantulajdono-
soknak kínál segítséget az önkormányzat.

Az államalapítás ünnepén 
idén elmarad az eddig 
megszokott tűzijáték Hat-

vanban. A polgármester Facebook 
oldalán úgy fogalmazott, hogy ez a 
helyes döntés. Horváth Richárd azt 

írta: az elmúlt napok bejelentései, a 
nagymértékű rezsi-áremelkedés so-
kakat sodort nehéz helyzetbe ebben 
az egyébként sem könnyű időszak-
ban. Az állampolgárok, a hatvaniak 
terhei egyre csak nőnek. A város-

vezető kiemelte: most összefogásra, 
kitartásra és észszerűségre van szük-
ség. A tűzijátékra szánt összeget, 
mintegy 800 ezer forintot egy ener-
getikai tanácsadó iroda létrehozására 
fordítja az önkormányzat. A szolgál-
tatás minden hatvaninak ingyenes 
lesz, és néhány héten belül indulhat. 
Nemrégiben jelentek meg a részlet-
szabályok a rezsicsökkentés korláto-
zásáról. Eszerint a villamosenergia 

esetében 2523kWh/év, a gáz ese-
tében pedig 1729 köbméteres éves 
fogyasztásig marad az eddigi rezsi-
csökkentett ár. Efölött azonban az 
áramért csaknem a dupláját, a gázért 
pedig több mint a hétszeresét kell 
majd fizetni. A nagycsaládosok ked-
vezményeket kapnak.

Az elmúlt napokban több vidé-
ki település is bejelentette, hogy 
lefújják a tűzijátékot. Helyette 

például Pécsett klímavédelemre 
költenek, Salgótarjánban a kata-
adószabályozás miatt bajba ju-
tottaknak nyújtanak tanácsadást, 
Siófokon pedig takarékossággal in-
dokolták a döntést.

Varga Dorottya

Elmarad a tűzijáték Hatvanban



Ebben az évben is feltérké-
pezték Hatvan parlagfűvel 
szennyezett területeit és do-
kumentálták azok számát. 
A parlagfűkommandó több 
csoportban járta be a várost 
és külterületeit, ellenőriz-
ték, hogy merre található a 
sokak számára allergiát oko-
zó növény.

Parlagfű ellenőrzést tar-
tottak Hatvanban. A 
polgármesteri hivatal 

nagytermében köszöntötte 
Szinyei András alpolgármes-
ter a parlagfűmentesítési ak-
ciónap résztvevőit. Jelen voltak 
a hivatali dolgozók, mezőőrök 
és közterületfelügyelők is. Az 
eseményt a hivatal szervezte 
egy környezetvédelmi akció-
terv keretei között, önkéntes 
jelentkezés alapján. Az alpol-

gármester kiemelte, hogy fon-
tos a parlagfű irtása, ugyanis 
sokakban allergiás reakciót 
vált ki.

Hatvanban hosszú évek óta 
minden évben megszervezzük 
a parlagfűmentesítési akciót. 
A parlagfüvet mindenkinek a 

saját kertjében, földjén ki kell 
írtani, de sajnos azt tapasztal-
juk, hogy ezt sokan elmulaszt-
ják. Pont ezért jött létre ez az 
akciócsoport. Idén 6 alakulat 
megy ki a reggeli órákban és el-
lenőrzik a területeket, hogy hol 
található parlagfű és a tulajdo-

nosokat felszólítják az azonnali 
eltávolításra. Ahol ezt nem te-
szik meg ott bírságot szabnak 
ki, amennyiben ezek után sem 
távolítják el a gyomnövényt, 
ott mi magunk vágjuk le, de 
remélem erre nem kerül sor – 
mondta az alpolgármester.

A megbeszélés során ki-
osztották a jelenlévőknek a 
feladatokat, akik ezután ki-
sebb csoportokban bejárták 
a várost és külterületeinek 
különböző pontjait. A szemle 
során ellenőrzési naplót töl-
töttek ki és fotókkal doku-

mentálták a földek állapotát. 
A résztvevők szerint idén 
jelentős mértékben csökkent 
a parlagfű jelenléte a tavalyi 
évhez képest.

A NÉBIH közleményében 
azt írja, hogy a parlagfű nagy 
mennyiségben szórt allergén 
virágpora miatt hazánkban 
számottevően megnőtt azok 
száma, akiknél a növény aller-
giás, illetve asztmás tüneteket 
vált ki. A pollenszezonjának 
középső harmadában már 
népegészségügyi probléma 
okozója. A gyomnövény mag-
ja 30-40 évig is csíraképes 
marad, ezért kiemelten fontos 
a hatékony és folyamatos vé-
dekezés.

Varga Dorottya
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Továbbra is nagyon kedvelt munkahely a diákok köré-
ben a Hatvani Strandfürdő és a Hatvany Lajos Múzeum. 
Mind a két helyszínen sok fiatal dolgozik, a céljuk pedig, 
hogy minél több tapasztalatot szerezhessenek a munka 
világában.

Kánikula idején sokan 
látogatnak ki a hat-
vani strandra. Ahhoz, 

hogy megfelelő körülménye-
ket biztosítsanak a vendégek 
számára, a strand munkatár-
sai nagy figyelmet fordítanak 
a környezet rendben tartásá-
ra. Ebben idén is van segítsé-
gük, több diák vállalt munkát 
náluk. Lázár Enikő már ta-
valy is dolgozott a strandon, 
idén is itt tölti a nyarat, mert 
nagyon megkedvelte a helyet. 
– Nagyon szeretem a kollé-
gákat, mindenki barátságos 
és segítőkész. Nem megter-
helőek a feladatok, lábmosót 
takarítok, sepregetek, vissza-
hordom a napozóágyakat és 

karszalagot osztok – mondta.
Soltész Bernadett már 

több éve segíti itt a munkát, 
most a gyermektáborban 
kapott feladatokat, rendsze-
rezi a kellékeket, felügyeli a 
gyerekeket. A diákmunkával 
több célja van. – Számomra 
nagyon jó munkatapaszta-
latot jelent, valamint az is 
fontos, hogy pénzt gyűjtsek. 
Ugyanis jövőre érettségizek, 
tovább akarok tanulni, a nyá-
ri munkámból befolyt összeg 
pedig megfelelő kiegészítés 
lesz a szüleim számára – fo-
galmazott.

Szegedi Zoltán, a strand 
vezetője elmondta, többféle 
módon alkalmazzák a diá-

kokat, a Hatvani Szolgáltató 
Kft-n és egy iskolaszövet-
kezeten keresztül is. – Idén 
nagyon sok diák jelentkezett 
hozzánk, mi pedig azért, 
hogy minél több tanulónak 
lehetőséget biztosíthassunk, 
kéthetes beosztásokat szer-
veztünk. Több feladatot is 
rájuk bízunk, így többek 
között kitakarítanak nyitás 
előtt, virágot locsolnak, ösz-
szeszedik a gallyakat és a 
szemetet – részletezte.

A Hatvany Lajos Mú-
zeumban is sok diák vál-
lal munkát. Calo Julianna 
Liliána elmondta, többféle 
feladatot is rájuk bíznak. 
– Gyerekekre vigyázunk, 
felügyeljük őket a nyári tá-
borokban, fogadjuk a látoga-
tókat a portánál és körbeve-
zetjük őket – mondta.

Az önkormányzat közvetí-
tette ki a diákokat, Jagodics 

Milán kiemelte, idén is szá-
mos gyereknek biztosítanak 
munkalehetőséget a nyár 
folyamán. – Fontosnak tart-
juk, hogy a fiatalok is bele-
lássanak az önkormányzat és 
az intézmények munkájába. 
A Hatvani Járási Hivatalon 
keresztül pályázati forrásból 
21 fő diákmunkást alkalma-
zunk. Az önkormányzatnál 
a műszaki irodában és az in-
formatikusok mellett helyez-
tük el őket, az intézmények-
ben pedig leginkább nyári 
táborokban segédkeznek 
– fejtette ki a kabinetfőnök. 
Egyéb feladatokat is kapnak 
a fiatalok. Többek között a 
Tourinform Irodánál és a 
Grassalkovich Művelődési 
Házban is dolgozhatnak a 
nyár folyamán, emellett víz-
osztásnál is segítenek káni-
kula idején.

Csordás Judit

Idén is csökkent a parlagfüves 
területek száma a városban

Strandbelépőt adott 
a roma önkormányzat 
a rászorulóknak

Több, mint háromszáz fő strandolhat idén nyáron a Hatvani 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából. A hátrányos 
anyagi helyzetben lévő családok kikapcsolódását szeretnék 
ezzel biztosítani.

Idén nyáron 76 darab csa-
ládi strandbelépőt vásá-
rolt a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, így összesen 
több, mint háromszáz fő él-
vezheti a hatvani strand vi-
zét általuk. Ezzel szeretnék 
segíteni a hátrányos helyzetű 
családok szórakozását. Nem 
ez volt a roma önkormányzat 
első ilyen akciója, két évvel 
ezelőtt a COVID járványt 
megelőzően, már volt ilyen 
kezdeményezésük.

Baranyi Bracso Krisztián, 
a hatvani Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselője 

elmondta: fontosnak tartják, 
hogy azok a családok is eljus-
sanak a strandra, akiknek ezt 
az anyagi helyzete nem en-
gedi meg. – Szerintem sokan 
szabadstrandra sem jutnak el 
anyagi problémák miatt, ezért 
fontosnak tartjuk, hogy a rá-
szoruló családok is ki tudjanak 
kapcsolódni. A nagy hőség 
hetek óta tart, ezért gondol-
tuk úgy, hogy strandbelépővel 
kedveskedünk a nagycsaládo-
soknak – fogalmazott. Hozzá-
tette a családok nagy örömmel 
fogadták a jegyeket.

Varga Dorottya

Tizenhárom darab ventilá-
tort adományozott az ön-
kormányzat a hatvani Albert 
Schweitzer Kórház – Ren-
delőintézet számára. A cél 
az, hogy javítsák a betegek 
közérzetét a nagy hőségben.

Tizenhárom darab 
ventilátort adomá-
nyoztunk a hatvani 

Albert Schweitzer Kórház 
– Rendelőintézet számára, 
mintegy 250 ezer forint ér-
tékben, hogy javítsuk a be-
tegek közérzetét – olvasható 
Horváth Richárd polgár-
mester facebook posztjában. 
Kiemelte, hogy egy készülé-
ket a BestByte Home Hat-
van műszaki szaküzlet aján-
lott fel.

A bejegyzésben kitért 
rá, hogy reggel Papp Ist-
ván önkormányzati kép-
viselőhöz érkezett jelzés, 
miszerint szükség van a 
hűsítőberendezésekre. Ezt 

követően ajánlotta fel se-
gítségét az önkormányzat, 
és délután már át is adták 
a ventilátorokat a kórház 
munkatársainak.

Csordás Judit

Ventilátorokkal segített 
az önkormányzat 
a kórháznak

A tartószerkezetek alapozását követően már telepítik azokat 
a 21-es számú főút és az M3-as autópálya alcsomópontjaiban. 
Ezeken a helyeken jelzőlámpák segítik majd a forgalmat, 
amely balesetvédelmi szempontból megfelelőbb, mint a ko-
rábbi jelzőtáblás megoldás.

Jelzőlámpákat telepít a 
Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. az M3-as au-

tópálya és a 21-es számú főút 
két főúti alcsomópontjában. 
A tartószerkezetek alapo-
zása már megtörtént és a 
lehorgonyzó szerkezet is el-
készült, július elejével pedig 
a tartószerkezetek telepítése 
is megkezdődött. Jelenleg 
kábelárokásási munkálatokat 
végeznek a területen, a ter-
vek szerint pedig nyár végé-
ig elkészülhet a jelzőlámpák 
telepítése. Kiss Boglárka, a 

NIF Zrt. szóvivője elmondta, 
a beruházásnak köszönhető-
en biztonságosabbak lesznek 
a csomópontok. – Jelenleg 
jelzőtáblával szabályozott ez 
a csomópont, balesetvédelmi 
szempontból megfelelőbb 
lesz a jelzőlámpás irányítás, 
biztonságosabban közleked-
hetnek az autósok – fejtette 
ki.

A NIF Zrt. a beruházás ke-
retében nemcsak jelzőlámpá-
kat helyez ki, hanem a 21-es 
számú főút burkolatfelújításán 
is dolgozik, az 1-es és az 52-

es kilométer között, össze-
sen majdnem 13 kilométer 
hosszon marják a meglévő 
kopóréteget. Ezek a szaka-
szok pedig új aszfaltréteget 
kapnak. Ez a munka Pásztót, 
Szurdokpüspökit, Mátrasző-
lőst és Mátraverebélyt, He-
ves megyében pedig Hatvant, 
Lőrincit és Apcot érinti. – Ta-
vasz óta dolgozik a kivitelező 
a beruházáson, már elvégezte 
a burkolatfelújítási munká-
kat, most a forgalomtechni-
kai jelzőrendszer kialakítása 
történik – tájékoztatott Kiss 
Boglárka.

Ha minden a tervek szerint 
halad, a hazai költségvetésből 
finanszírozott munkálatok 
2023 nyarán fejeződnek be.

Csordás Judit

Már telepítik a jelzőlámpákat 
a 21-es és az M3-as találkozásánál

Sok diák vállalt munkát Hatvanban

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Hor-
váth Richárd polgármester Szabó Istvánnét. A szépkorú 
hölgy meghatódva vette át a városvezető ajándékait, az em-
léklap láttán nagyon elérzékenyült. 

Kilencvenedik születés-
napját ünnepelte Sza-
bó Istvánné. Ebből az 

alkalomból Horváth Richárd 
polgármester köszöntötte őt. 
Rózsika néni 1932. július 11-
én született a Hajdú-Bihar me-
gyei Sápon. Két gyermeke, há-
rom unokája és öt dédunokája 
született. Hatvanban 6 éve él 
lányával és sógorával. Gyerme-
ke úgy jellemzi, hogy független 
és erős nő az édesanyja, azt is 
elárulta, szerinte mi hosszú éle-
tének a titka. – Az akaratossága 
és a makacssága, ami szerintem 
életben tartja őt. Megcsinálja 
a férfimunkát, szeret tényked-
ni, a kinti létet és a jó levegőt. 
Az unokáit és a dédunokáit is 

nagyon szereti és ragaszkodik 
hozzájuk, mindig várja, hogy 
jöjjenek – fogalmazta meg 
Kontra-Sáró Julianna.

A szép kort megélt hölgy 
egész élete során aktív volt. 

Lakott Budapesten is, de szí-
ve visszaszólította vidékre. 
Hosszú éveken keresztül tar-
tott és nevelt állatokat, a mai 
napig szeret kertészkedni és 
minden olyan tevékenységet, 
amit szabad levegőn lehet 
végezni. Családja szerint Ró-
zsika néni hosszú és tartalmas 
életet él.

Varga Dorottya

Tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és 
közút menti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken 
is. A parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett a foko-
zottan tűzveszélyes időszakban.

A kerti sütögetés ilyen-
kor sem tiltott, csak 
fokozott odafigyelés-

sel tanácsos ilyen tevékenysé-
get végezni. A nagy hőségben 
a növényzet szárazabb, köny-
nyen meggyulladhat. Ha van 
rá lehetőség, használjunk in-
kább elektromos grillt!

Idén Heves megyében 851 
szabadtéri tűzesethez riasztot-
ták a tűzoltókat, megyénkben 
2728 focipályányi területen 
csaptak fel a lángok. A tüzek 
megelőzése érdekében a do-

hányzó autósok ne dobják ki 
az égő cigarettacsikket az au-
tóból, mert az út menti száraz 
növényzet nagyon könnyen 
meggyulladhat. A kirándu-
lók ne szemeteljenek, mert az 
üveg- és fémhulladék amellett, 
hogy szennyezi a környezetet, 
a nap sugarait összegyűjtve tü-
zet is okozhat.

Tűzgyújtási tilalom idősza-
kában a legjobb, ha sehol nem 
gyújtunk tüzet, a növényi hulla-
dék is várhat, a tűzből felszálló 
zsarátnok a lángoktól messzire 

is képes meggyújtani az elszá-
radt növényzetet. A szabadtéri 
tüzek számos esetben hétvégi 
házakra, melléképületekre és 
néhány esetben lakóházakra is 
átterjedtek. A vegetációs tü-
zeknek környezetkárosító ha-
tása is van, továbbá a tüzek el-
pusztítják az állatok élőhelyét, 
a gyorsan terjedő lángok elől 
sokszor a nagyobb állatok sem 
tudnak elmenekülni.

Az aktuális tűzgyújtási tila-
lomról és a tűzgyújtási szabá-
lyokról az www.erdotuz.hu, vagy 
a www.katasztrofavedelem.hu 
honlapon elhelyezett térképen 
lehet tájékozódni.

Heves megyei 
katasztrófavédelem

Rózsika néni életében 
a család a legfontosabb

A legkisebb szikra is 
lángokhoz vezethet



A strand megnyitotta kapuit a táborozni vágyó fiatalok előtt. 
Idén is számos szórakozást kínáló táborral készülnek, hogy 
kipihenhessék a tanév fáradalmait. Sok szülőnek jelent se-
gítséget, hogy napközben is felügyelet alatt vannak a gyere-
kek a vakáció ideje alatt.

A strand minden nyáron 
több tábornak ad ott-
hont, jelenleg a Hatva-

ni Gigászok jégkorongcsapat, 
az FC Hatvan kézilabdacsa-
pat, a Hatvani Szolgáltató Kft. 
napközisei, valamint a MATE-
GEAC Valkai Ági Vízilabda 
Akadémia gyermekei élvezik 
a medencék vizét. A foglal-

kozásoknak több medence ad 
otthont, minden táborszervező 
megtalálja a programjaihoz a 
legmegfelelőbbet, és ezt a pár-
huzamosan futó táborok veze-
tői jól tudják koordinálni.

Szegedi Zoltán, a strand ve-
zetője elmondta, hogy a strand 
jelenleg négy tábornak ad ott-
hont, ebből három szorosan 

kapcsolódik a vízhez. A strand 
területén két úszótábor, egy 
vízilabdacsapat, és egy kézi-
labdacsapat – melynek remek 
kiegészítő edzése az úszás – 
található. Szerinte azért jó egy 
szabadtéri tábor, mert nagy 
területen tudnak mozogni a 
gyerekek és négy medencét is 
használhatnak, valamint a ma-
gas létszám ellenére jól elfér-
nek egymás mellett a táborok. 
Hozzátette, a táborvezetők jól 
össze tudják szervezni a prog-
ramokat és nincsenek fennaka-
dások.

Valkai Ági vízilabda akadé-
miájának idén szerveztek elő-
ször edzőtábort. A lányoknál 
kemény munka folyik. A fiatal 
sportolókat Kasó Orsolya Eu-
rópa-bajnok és Valkai Ágnes 
olimpikon, Európa- és világ-
bajnok magyar vízilabdázónők 

edzik. – Színesebbé szerettük 
volna tenni az edzések mono-
tonitását azzal, hogy átjöttünk 
egy ilyen nyitott és gyönyörű 
strandra, mint a hatvani. Na-
gyon jól és hasznosan telnek 
ezek a napok, a technikai- és 
személyiségfejlődést napról 
napra lehet látni a lányokon, 
a visszajelzéseik alapján pedig 
remekül érzik magukat – fo-
galmazott Ančić-Valkai Ágnes.

A táborokban minden szer-
vező azon dolgozik nap, mint 
nap, hogy a gyerekek jól érez-
zék magukat. Születnek új ba-

rátságok, de vannak olyanok 
is, akik csapatban érkeztek, ők 
már régóta ismerik egymást. A 
táborvezetők odafigyelnek arra, 
hogy az edzések mellett jusson 
idő játékra is, az egyik kedvenc 
elfoglaltságuk a ki mit tud, ahol 
a fiatalok megmutathatják te-
hetségüket. A strand a jövőben 
több tábornak is otthont ad, 
többek között iskoláknak, óvo-
dáknak, cserkészeknek, szink-
ronúszóknak, őket szeretettel, 
nagy odafigyeléssel és törődés-
sel várják.

Rimán Alexandra
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Új lakókkal bővült a Hatvani Vadaspark, ugyanis egy dám-
borjú és három gímszarvas született a létesítmény terüle-
tén. Továbbá gyermekközpontú programokkal is készül-
nek a látogatók számára.

A nyári hőség a Hat-
vani Vadaspark la-
kóit is megviseli, 

ezért ilyenkor a létesítmény 
munkatársai még nagyobb 
figyelmet fordítanak az ál-
latok gondozására. Nap-

közben többször töltik fel 
az állatok itatóit, illetve a 
helyüket is locsolják, így 
hűtik a környezetüket. – A 
vadaspark állatállománya új 
tagokkal bővült. Egy dám-
borjú és három gímszarvas 

született a parkban, szeren-
csére minden rendben van 
velük, jó egészségnek örven-
denek – részletezte Tímár 
Dávid, a Hatvani Vadaspark 
vezetője.

A létesítmény vezetője 
kiemelte: gyermekközpontú 
programokkal is készülnek 
a látogatók számára. Mind-
ezek mellett a park büféje 
is folyamatosan üzemel, így 

hűtött italok és jégkrémek 
közül is válogathatnak az 
odaérkezők.

A vadasparkot, a Lomb-
korona járósétányról és a 
Zagyva-gátról lehet megkö-
zelíteni. A létesítmény álta-
lánosan keddtől vasárnapig, 
10 és délután 6 óra között 
várja az állatbarátok látoga-
tását.

Rimán Alexandra

Dámborjú és gímszarvas 
született a vadasparkban

A tradicionális ska és reggae zenei elemeit hozta el a Panno-
nia Allstars Ska Orchestra a Jam Gardenbe. A nyári prog-
ramsorozat számos kikapcsolódási lehetőséget kínál a szó-
rakozni vágyóknak, mindezek mellett gyermekközpontú 
programokkal várják a kicsiket.

Idén is nagy sikernek ör-
vend a Jam Garden ren-
dezvénysorozata, amely 

számos kikapcsolódási le-
hetőséget kínál a szórakoz-
ni vágyóknak. Nemrégiben 
a PASO lépett a színpadra, 
akik a legnagyobb slágereiket 
hozták el a közönségnek. A 
zenekar folyamatosan bővíti a 
zenei mozgásterét és nyit más 
stílusok felé, újszerű megol-
dásokat próbál ki. Az együttes 
frontembere elmondta: náluk 
a dalszerzés folyamata nagyon 
sokrétű, azonban többször elő-
fordult már, hogy improvizáció 
keretében születtek új slágerek. 
– Gyakran alakul úgy, hogy 
zenekari próba szünetében 
születnek a kedvenc dalaink. 
A pihenőben, ha valaki el-
kezd zenélni, mi csatlakozunk 
hozzá és elkezdünk közösen 
jammelni, végül sokszor azon 
kapjuk magunkat, hogy új 

dalt hoztunk létre. Emellett 
gyakran csak egy adott téma 
van a fejünkben, ami alapján 
elindulunk és közösen kidol-
gozzuk. Nagyon változatosan 
jönnek létre a dalaink, azonban 
mindig, minden tagunk stílusa 
szerepet kap a zenéinkben – 
részletezte KRSA, a Pannonia 
Allstars Ska Orchestra front-
embere.

A Jam Gardenben továbbra 
is sok fellépő és program fogja 
színesíteni a hatvani estéket. 
A következő hetekben, szín-
padra áll a The Catzz, Roy és 
Ádám Trió, Ricsárdgír, a Parno 
Graszt, a Treff is, illetve a Hat-
van City Hard Core. Továbbá 
a kertmoziban csütörtökön-
ként több filmet vetítenek, így 
a Thor: Szerelem és menny-
dörgést, az Elvist, és a Gyilkos 
járatot is, illetve premier film-
mel is készülnek. 

Rimán Alexandra

Egymást érik 
a népszerű zenekarok 
a Jam Gardenben

Gyerekzsivajjal telt meg a strandPremontreiekről szóló 
szabadtéri kiállítás nyílt

A premontreiekről nyílt szabadtéri kiállítás a belvárosi templom mellett. A rend alapításának 
900 éves jubileuma alkalmából több városba is elviszik a vándorkiállítást, amelyben Szent 
Norbert szellemiségét jelenítik meg. 

Premontreiekről szóló 
tablók láthatóak a bel-
városi templom mel-

lett, Hatvanba érkezett a róluk 

szóló vándorkiállítás. A rend 
2021-ben ünnepelte alapítá-
sának 900 éves évfordulóját, 
ebből az alkalomból indítot-

ták útjára szabadtéri kiállítá-
sukat. – Hosszú ideig készül-
tünk Magyarországon erre a 
jubileumra, többek között kü-

lönféle konferenciákkal és ki-
adványokkal. Megpróbáltunk 
minden eszközt megragadni, 
hogy a rend 900 éves múltját 
megismertessük az emberek-
kel. Ezeket a transzparenseket 
olyan településekre visszük el, 
ahol a premontreiknek múltja 

van – fejtette ki Balogh Péter 
Piusz, a Gödöllői Premontrei 
Apátság apátja.

Szinyei András alpolgár-
mester a kiállítás megnyitó-
ján a premontrei rend hatvani 
történelmét idézte, kiemel-
ve, hogy valószínűleg hiteles 
helyként működött a rend itt. 
Mint fogalmazott, kötelessé-
günk emlékezni rájuk, hiszen 
a város múltjának fontos ré-
szei. Kökény Ferenc, a Hatva-
ny Lajos Múzeum igazgatója 
elmondta, a korábbi premont-
rei kiállítás is már jó alkalom 
volt arra, hogy minél több 
hatvanival megismertessék a 
rend történetét, a mostani is 

ezt a célt szolgálja. Vélemé-
nye szerint, ezek az esemé-
nyek segítenek benne, hogy 
a premontreiek itt legyenek 
velünk, annak ellenére, hogy 
már réges-régen elköltöztek a 
városból.

A premontrei rendet 1121-
ben alapította Szent Norbert 
Prémontrében. Éppen ezért a 
kiállított tablókon az ő szel-
lemiségét jelenítették meg. A 
vándorkiállítás még 2020-ban 
indult útjára Gödöllőn, a hat-
vani helyszín után pedig Tür-
jére viszik tovább. A belvárosi 
templom mellett egy hónapig 
tekinthetőek meg a tablók.

Csordás Judit

A hatvani könyvtárban egy beszélgetés keretei között mu-
tatta be Vizsy Ferenc író és újságíró Ablak a világra – is-
mert emberek ismeretlen történetei című interjús kötetét. 
A 93. ünnepi könyvhét alkalmából kiadott könyvben 64 
emberrel beszélgetett, többek között három hatvani kötő-
désű személyt megszólaltat.

Az Ady Endre 
Könyvtárban ren-
dezték meg Vizsy 

Ferenc író kilencedik köny-
vének bemutatóját. A szerző 
17 éve újságíró és élete so-
rán sok személlyel készített 
riportot, interjút, rengeteg 
embert ismert meg, sokakkal 
összebarátkozott. Mostani 
könyvében pedig a számára 
legérdekesebb és leginspi-
rálóbb embereket kereste 
fel újra, és ismét leült velük 
beszélgetni. Szakmai törté-
netek, emberi források, élet-
utak és meghatározó cse-

lekmények, ezek jellemzik 
az alkotást. Három hatvani 
kötődésű személy is helyet 
kapott benne, Karádi Győző, 
akivel az író együtt volt vas-
utas, Rácz Lajos helytörté-
neti kutató, valamint Szinyei 
András.

– Soha nem könyvet írok, 
mindig, amikor eszembe 
jutnak gondolatok, papír-
ra vetem őket és amikor 
összegyűlik elég anyag, a 
könyvek napvilágot látnak 
– fogalmazta meg Vizsy 
Ferenc.  Elmondása szerint 
minden a könyvben szerep-
lő emberben megtalálta azt 
az értéket, melyet érdemes 
mások felé közvetíteni. Az 
előző három interjús köte-
te a COVID járvány alatt 
született, a legfrissebb műve 
pedig fél évnél nem régeb-
bi beszélgetésekből épül 
fel.  A szerző jelenleg az 
országot járja új könyvével 
és elsősorban olyan helye-
ket látogat meg, ahonnan a 
megszólaltatott személyek 
származnak.

Varga Dorottya

Hatvaniak is szerepelnek 
Vizsy Ferenc könyvében

A hagyományőrzés kiemelt szerepet kap a Hatvany Lajos 
Múzeumban, éppen ezért az ott megrendezett napközis tá-
borban is ez került a középpontba. A gyerekek megtanultak 
kovászolni, néptáncoltak és még a bajvívásban is kipróbál-
hatták magukat.

A kovászolás lépése-
it sajátították el a 
gyerekek a Hatvany 

Lajos Múzeumban – egyhe-
tes napközis nyári táborban 
vettek részt, ahol számos ér-
dekes foglalkozás keretében 
tanulhattak. Kökény Ferenc 
múzeumigazgató szerint fon-
tos, hogy a gyerekek betekin-
tést nyerjenek a régebbi idők 

tevékenységeibe. – Próbáltuk 
érdekessé tenni számukra a 
hetet. A múzeum jellegéből 
adódóan igyekeztünk olyan 
foglalkozásokat tartani, ame-
lyek a hagyományokhoz kö-
tődnek – fogalmazott.

A szabadfoglalkozások és 
a programok is ugyanolyan 
népszerűségnek örvendtek 
a gyerekek körében. – Na-

gyon jól éreztem magam 
egész héten, néptáncoltunk, 
készítettünk pizzatésztát és 
jókat játszottunk – mondta 
Márkus Dalma. – Nekünk 
is nagyon tetszett ez a tábor, 
filmet is néztünk, játszottunk, 
fociztunk – fűzte hozzá Falusi 
Gergő és Ludányi Csanád.

A táborban bajvívást is tanul-
hattak a fiatalok, népi táncoltak, 
ellátogattak a Cukorgyári Em-
lékházba és más intézmények-
be, de a múzeum falai között 
is több kézművesfoglalkozáson 
vettek részt.

Csordás Judit

Kovászolni is 
tanultak a táborban



Az FC Hatvan és a Bosch 
közös nyári labdarúgótábo-
rában edzenek az általános 
iskolás gyerekek, ahol a fut-
ball szeretetére és a csapatjá-
tékra nevelik a táborozókat. 

Hetedik alkalommal 
rendezték meg az 
FC Hatvan és a 

Bosch közös nyári labdarúgó-
táborát. Július 4-én vette kez-
detét, és négy héten keresztül 
várják az általános iskolai 
korosztályt. Az itt töltött na-
pok alatt a gyerekek fejlesztő 
feladatokat kapnak, emellett 
élményeket is szereznek.

Nagy Gábor, az FC Hatvan 
utánpótlás csapatok szakmai 
vezetője elmondta: a táborban 
jelenleg 68 diák vesz részt, 
azonban a következő hetek-
ben is csatlakozhatnak még 
azok, akik kedvet kapnak a 
sportoláshoz. – A foglalko-
zások nagy segítséget jelent-
hetnek minden gyermeknek, 
hiszen az egész nap a fociról 
szól, így sokat fejlődhetnek a 
táborozók. Mozgalmas prog-
ramokat állítunk össze, a Pus-
kás Ferenc Stadiont is meg-
látogattuk, illetve a strandon 
is fociztunk már – emelte ki 
Nagy Gábor, az FC Hatvan 
utánpótlás csapatok szakmai 
vezetője.

Az idei tábor különlegessé-
ge, hogy egy együttműködés 
keretében a Hellas Verona FC 
edzői is csatlakoztak a hatva-
niakhoz és segítik a gyerekek 
fejlődését. – Nagyon tisztes-
ségesen edzenek a gyerekek 

és rengeteg tehetséges fiatalt 
látok itt, akik nyitottak az új 
irányok felé. Igyekszem nekik 
új technikákat mutatni és a mi 
sajátos olasz edzésformánkat 
is megosztom velük. Olasz-
országban edzés közben nincs 
megállás, akkor is dolgozik 
a testünk mikor az edző be-

szél hozzánk és tanácsokkal 
lát el minket. A tábor alatt 
szeretném én is a folyamatos 
mozgásra és gyorsaságra taní-
tani a gyerekeket – részletezte 
Davide Santeremo, a Hellas 
Verona FC U17 csapat edzője.

Bakalár Gábor Tamás el-
mondta: a kezdetek óta részt 

vesz a focitáborban és minden 
évben szívesen tölti itt a nyá-
ri szünet egy részét, ugyanis 
számos újdonságot próbálhat 
ki. – Idén a Hellas Verona FC 
edzői is támogatnak minket 
és sokat segítenek annak ér-
dekében, hogy egyre jobbak 
legyünk. A táborban minden 
évben új barátokat is szerzek, 
akikkel közösen élhetem meg 
a fejlődés folyamatát, ez nagy 
öröm számomra – mondta 
Bakalár Gábor Tamás.

A labdarúgótábor minden 
évben nagyon sikeres, idén 
nagy részt már be is telt, 
azonban július utolsó két he-
tére még van pár szabad hely, 
így a szervezők továbbra is 
várják a focikedvelők jelent-
kezését.

Rimán Alexandra
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A Hatvani Gigászok csapata 102 főből áll, illetve a Hat-
vani Szent István Sportiskolai Általános Iskolában is 
zajlik jégkorongoktatás, ahol 180 diákkal foglalkoznak 
az edzők. A tervek szerint U18-as csapatot is indít a 
Hatvani Gigászok csapata.

A városban egyre 
népszerűbb a jég-
korongozás, a Gi-

gászok számos mérkőzésen 
bizonyították már tudá-
sukat. A Hatvani Gigá-
szok csapata 102 főből áll, 
azonban a Hatvani Szent 
István Sportiskolai Álta-
lános Iskolában is zajlik 
jégkorongoktatás, ahol 180 
diákkal foglalkoznak az 
edzők. A játékosok kiemel-
kedően szerepelnek a mér-
kőzéseken és új célokkal 
vágnak neki a következő 
szezonnak, ugyanis a tervek 
szerint U18-as csapatot is 
indít a Hatvani Gigászok 
csapata.

Orbán Attila, a Hatvani 
Gigászok szakmai vezetője, 
edzője, úgy véli a hatvani 
sportiskola a hátországuk. –  

Az intézmény udvarán van 
egy szabványméretű fedett 
pályánk, ami egyedülálló az 
országban. Mindezek mel-
lett a rendszeres edzések 
mellett a testnevelés órákon 
is jégkorongoznak és kor-
csolyáznak a diákok.

Hozzátette: Szőke At-
tilával, a Hatvani Gigá-
szok alapítójával mindent 
megtesznek azért, hogy a 
játékosok jól teljesítsenek 
a mérkőzéseken, illetve 
a jövőben is azon fognak 
dolgozni, hogy elérjék cél-
jaikat. A Hatvani Gigászok 
U25-ös B-bajnokságban 
szereplő női csapata meg-
védte a tavaly először meg-
szerzett bajnoki címet, ahol 
szinte csak saját nevelésű 
hatvani sportolókkal álltak 
a jégre. Rimán Alexandra

Felívelőben a hatvani 
jégkorongsport

Focitáborban fejleszthetik 
képességeiket a gyerekek

A meggy idénynek már vége, 
most kezdődik a sárgabarack 
szezon. Idén majdnem min-
den gyümölcs megtalálható 
a polcokon, de több tényező 
is befolyásolta a gyümölcs-
termést és annak árának ala-
kulását.

A téli fagy minimális 
kárt okozott a termés-
ben és a magas napsü-

téses órák száma is megtette a 
hatását, ezért idén kimagasló 
minőségű gyümölcsökkel ta-

lálkozhatunk a piacokon és 
a boltok polcain. A terme-
lők azonban azt tapasztalják, 
hogy kevesebben fogyasztják. 
Simon Attila mezőgazdasá-
gi szakértő elmonda: annak 
ellenére, hogy visszaesett a 
kereslet, a gyerekes családok 
és nyugdíjasok továbbra is 
fogyasztanak gyümölcsöt. – 
Jó hír, hogy idén, hosszú idő 
után ismét lesz sárgabarack, 
ebből a gyümölcsből készült 
lekvár a magyar konyha egyik 
alapeleme, hiszen sok ízletes 

étel alapanyaga. Javaslom a 
háziasszonyoknak, akik lek-
várt szeretnének főzni, hogy 
most szerezzék be a gyümöl-
csöt, ami szükséges a sütéshez, 
főzéshez – fogalmazott Simon 
Attila mezőgazdasági szakér-
tő.

Hozzátette: bár nem köny-
nyű ez az év a gazdálkodók 
számára, azonban idén min-
den termés megérik és zama-
tos gyümölcsöket kínálhatnak 
a fogyasztóknak. A szakértő 
kiemelte azt is, hogy a terme-

lési költségek megemelkedtek 
ugyan, de a gazdák igyekez-
nek minimálisan emelni az 
árakon, hogy többek asztalára 
kerülhessen friss gyümölcs.

A megfelelő mennyiségű 
gyümölcs elfogyasztása fon-
tos, mert hozzájárul immun-
rendszerünk megfelelő mű-
ködéséhez. Jelentős vitamin, 
ásványi anyag és antioxidáns 
tartalma hozzájárul számos 
betegség kockázatának csök-
kenéséhez.

Varga Dorottya

Gazdag termés: minden gyümölcs 
megtalálható a polcokon
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Tinédzserkorában – ha te-
hette – minden nap a hat-
vani strandon volt Szegedi 

Zoltán, és az élet úgy hozta, hogy 
felnőttként is ezt teszi, azonban 
már a kötelesség is a medencék 
mellé szólítja. Csaknem három éve 
ő az uszoda-strand ágazatvezető 
Hatvanban, így már szakmailag is 
átlátja a város vízi életét. 

Hatvanban született, hétéves 
koráig itt élt, majd Aszódra köl-
töztek, a középiskolát pedig Bu-
dapesten végezte a Szent István 
Közgazdasági Szakközépiskolá-
ban. Ez meghatározó élmény volt 
számára. – Édesanyám terelt ebbe 
az irányba, ezért nagyon hálás va-
gyok neki. Nagyon jó iskola volt, 
remek tanárokkal. Egy vidéki fiú 
számára jó tapasztalás volt, ki-
nyitotta a világot előttem. Ennek 
köszönhetően olyan élményekkel 
gazdagodtam, amelyek mai napig 
élénken élnek az emlékezetemben. 
A taxisblokád és a köztársaság ki-
kiáltása is ezek közé tartoznak – 
fogalmazott. 

Az iskolát követően sok min-
dent kipróbált, volt sorkatona, 
benzinkutas és kereskedő is. Egy 
biztos pont azonban mindig jelen 
volt az életében, nagyon szeretett 
gyerekek között lenni, a nevelé-

sükkel foglalkozni. Éppen ezért 
gyermekfelügyelő és nevelőtanár is 
volt az Aszódi Fiúnevelő Intézet-
ben. – A gyerekek szeretete olyan 
erősen munkálkodott bennem, 
hogy egy ritka férfihivatást válasz-
tottam magaménak. Óvó bácsi let-
tem. Óvodapedagógusnak tanul-
tam az ELTE-én, az évfolyamon 
120 lány mellett mindösszesen 
öten voltunk fiúk. Élveztem min-
den percét, és mai napig nagyon 
sokat profitálok belőle – mondta.

Korábban csak a vívásban ver-
senyzett, viszont az úszás is kö-
zel állt hozzá, végül úgy döntött, 
ebben az irányban halad tovább. 
Úszó- és vízilabdaedző lett. – 
Hatvantól sosem szakadtam el, itt 
töltöttem korábban az edzőséghez 
szükséges gyakorlatomat is. Majd 
miután végeztem, itt is részt vet-
tem az úszásoktatásban. Értettem 
a gyerekek nyelvén, így egyre több 
fiatal vízbiztossá nevelésében ve-
hettem részt – fejtette ki. Aszó-
don is edzősködött, mai napig ez 
a két város a legmeghatározóbb az 
életében.

Immár tizenkét éve szervez tá-
borokat gyerekeknek, ebben húga 
és párja a legnagyobb segítsége. 
Együtt azt a célt tűztik ki maguk 
elé, hogy minél több fiatalnak 

megtanítsák, a víz nem játék, fon-
tos, hogy biztonságosan tudjanak 
benne mozogni. – Éppen ezért 
én mindenkinek javaslom, hogy 
már egész kicsi kortól szoktassák a 
gyerekeket a vízhez, és ne a hamis 
biztonságérzetet nyújtó úszógu-
mikra támaszkodjanak. Persze, az 
is fontos kiegészítő, de elengedhe-
tetlen, hogy a kicsik minél hama-
rabb magabiztosan használhassák 
a medencéket – fejtette ki.

Az uszoda és a strand vezetése 
is alá tartozik, mind a kettőt na-
gyon szereti, de mint fogalmazott, 
a strand egy másik világ. – Egy-
szerűen a mai napig rabul ejt, 
reggelente, ha megérkezem oda, 
megnyugszom. Óriási a terület, 
gyönyörű a táj, rengeteg lehetőség 
rejlik benne. Ezért is végeztem el 
– a Hatvani Szolgáltató Kft. mun-
katársainak támogatása mellett – a 
fürdővezetőszakember-képzést a 
MATE-én, így már szakmailag is 
átlátom, hogy milyen irányba fej-
leszthető a strand – fogalmazott. 
Ez az előrehaladás pedig már pár 
évvel ezelőtt elindult, elkészült 
ugyanis a gyermekmedence, majd 
nemrégiben az ötszög meden-
ce és a vizesblokk is megújult, a 
régi vascsöveket pedig lecserélték 
korszerű műanyag borításúra. A 
strand területén már térköves sé-
tányok vezetnek, és most pedig a 
nagymedence is teljesen új külsőt 
kapott. – A kollégáimmal közö-
sen kezdtük meg a régi csempe 

bontását, majd a kivitelező szak-
szerűen újraburkolta. Speciális fu-
gaanyagot kapott, így egy teljesen 
korszerű 33 méteres medencében 
strandolhatnak már a látogatók – 
mondta. – Keresztben is osztható 
a medence, ami rengeteg lehető-
séget rejt magában, nemcsak la-
kossági használatra, de sporttevé-
kenységek végzésére is alkalmas. 
Mióta elkészült már nagyon sok 
egyesület megkeresett, hogy hasz-
nálni szeretnék, szinkronúszók, 
vízilabdások is edzenek benne – 
részletezte. 

Véleménye szerint azonban 
mindez nem valósulhatott volna 
meg, ha nem az a csapat dolgozik 
az uszoda-strand ágazatban, akik 
most. – Mint oly sok mindenre, a 
strandra is el lehet mondani, hogy 
igazán azok az emberek miatt mű-
ködik, akik szeretik, és tesznek 
érte. Olyan munkatársaim van-
nak, akikre mindig számíthatok, 
a gépészektől kezdve, a pénztáro-
sokon át, egészen a takarítósze-
mélyzetig. Az ő szívük viszi előre 
a létesítményt – vélekedett. Ennek 
is köszönhető, hogy egyre több 
mindent tudnak nyújtani a lakos-
ságnak. A szolgáltatásokat bőví-
tették, masszázs, röplabdapálya, 
strandfocipálya, légvár és mozgó 
büfé is várja a látogatókat.

 Szegedi Zoltán, mint mondta, 
édesapjától örökölte kreativitását, 
akárcsak összes testvére, akik mind 
tehetségesek valamilyen művésze-

ti ágban. Nála a kreativitás része 
a pozitív gondolkodás is, hiszen 
véleménye szerint csak így lehet 
alkotni. A munkája során is ezt 
vallja, minden rosszban meglátja a 
jót, igyekszik a maximumot kihoz-
ni a legtöbb helyzetből. Nem sze-
ret keseregni, mindig a következő 
lépésekre koncentrál.

Nemcsak a strand, az uszoda 
is fontos számára, többek között 
azért is, mert ott ismerkedett meg 
annak idején feleségével, Dorkával, 
akivel az úszás szeretete is össze-
köti. Két lányuk született, Zora 
kilenc, Mara pedig hétéves. Mind 
a ketten nagyon hamar hozzászok-
tak a medencékhez, olyannyira, 
hogy fiatalkoruk ellenére már pár 
éve vízilabdáznak.  – Nekik muszáj 
volt megszeretniük a vizet, ezzel 
szoktunk viccelni, de persze önma-
guktól is vágytak a medencékbe. 
Az külön öröm számunkra, hogy a 
tehetségüket is hamar felismerték, 
és egy vízi sportban teljesedhetnek 
ki. Ezt nagyon élvezik – mondta.

A jövőre nézve sok terve van 
még, a strand fejlesztésével kap-
csolatban is. Nemsokára indul az 
új kutak fúrása és megújul a me-
legvizes-ellátás, emellett a hatva-
niak megszavazták, hogy legyen 
egy csúszda is a területen.  Emel-
lett attól sem zárkózik el, hogy 
önmagát is fejlessze, így a jövőben 
szeretné a tanulmányait tovább 
folytatni.

Csordás Judit

Szegedi Zoltán: mai napig 
rabul ejt a strand szépsége
Több éve vezeti a strand és az uszoda ágazatot Hatvanban Szegedi Zoltán, aki 
már gyerekkorában is a medencék mellett töltötte mindennapjait. A gyerekek 
szeretete mindig is központi szerepet kapott nála, a vízbiztossá nevelésük pedig 
az egyik legfontosabb cél lett az életében.
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés 
2022-06 Zsólyomi Tibor, Budapest 08. Mandl Viktória, Budapest 08.
2022-06 Morvai János, Hatvan Sarkadi Margit, Hatvan
2022-06 Laczkó Roland, Boldog Zólyomi Ramóna, Boldog
2022-06 Illés József, Hatvan Jambrik Noémi, Apc
2022-06	 Tóth	Krisztián,	Lőrinci	 Kodák	Renáta,	Lőrinci
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HIRDETMÉNY
igazgatási szünet elrendeléséről
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal munkarendjében igazgatási szünet kerül elrendelésre 2022. 
július 18. napjától 2022. augusztus 21. napjáig.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeleti rend sze-
rint működik.

Ezúton kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy amennyiben az egyéni 
érdekeiket nem sérti, vagy veszélyezteti, az ügyeiket az igazgatási 
szünet időtartamán kívül kérelmezzék és intézzék.

Az ügyfélfogadás módosulása miatt felmerülő esetleges kellemet-
lenségekért ezúton is a Tisztelt Ügyfelek szíves megértését kérem!

Hatvan, 2022. július 7.
    dr. Kovács Éva
           jegyző

HAT/2282-3/2022.

Blázi János július 20-án 
életének 67. évében el-
hunyt. Jani bácsi negy-
vennégy évet töltött az FC 
Hatvan gondnokaként, 
majd nyugdíjba ment. 
Azonban a kötelék, közte 
és az egyesület közt to-
vábbra is szoros maradt.

Blázi János neve ösz-
szeforrt az FC 
Hatvannal, hiszen 

negyvennégy évig végzett 
gondnoki munkát az egye-
sületnél. Mindenki csak Jani 
bácsinak szólította, ugyanis 
mindig számíthattak rá az 
ott nevelkedett gyerekek. 
Emellett feleségével pihenés 
nélkül, nap nap után, hétfő-
től vasárnapig rendezték és 
irányították az FC Hatvan 
mindennapjait: vágták a fü-
vet, és mosták a mezeket is.

Jani bácsi futballtörténe-
te 1975-ben kezdődött. A 
város atlétikai szakosztálya 
három millió forintot nyert 
pályakialakításra, Blázi János 
édesapja építette meg a hat-

vani atlétika-pályát, illetve 
a füves pályát. Ezt követő-
en pedig gondnoki munkát 
ajánlottak neki. Nem akarta 
vállalni, de a felesége és a fia 
tanácsára belevágott. Jani 
bácsi 1992-ben vette át telje-
sen édesapjától a feladatokat. 
Teljes jogú gazdaként ápolta 

a sporttelepet, féltő gondos-
kodással nevelve minden fű-
szálat, illetve minden futbal-
listát. Büszke volt arra, hogy 
Heves megyében náluk volt 
a legjobb a pálya.

Az FC Hatvan egyesület 
sportolói, edzői, vezetői és 
szurkolói, a család gyászában 

osztozva búcsúznak Jani bá-
csitól. Az egyesület honlap-
ján úgy fogalmaztak: Blázi 
János, talán azt hitte, „csak” 
pályát csinál, miközben kö-
zösséget építve vált olyan 
legendává, akinek emléke 
halála után is velünk marad.

Rimán Alexandra

Elhunyt Blázi János

Az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet a járvány-
ügyi mutatókra való tekintettel, saját hatáskörben eljár-
va, teljes területen látogatási tilalmat rendelt el.

Az Albert Schwei-
tzer Kórház- Ren-
delőintézet a jár-

ványügyi mutatókra való 
tekintettel, saját hatáskör-
ben eljárva, teljes területen 
látogatási tilalmat rendelt el. 
2022. július 21-től visszavo-
násig látogatási tilalmat ren-
delt el az Albert Schweitzer 
Kórház- Rendelőintézet, 
mely alól csak és kizárólag a 
kegyeleti okok képeznek ki-
vételt. A tilalom a Sürgőssé-
gi Betegellátó Osztályra ér-
kező betegek hozzátartozó/
kísérőire is vonatkozik. Ez 
alól kivételt képez: – kiskorú 
gyermek, – fogyatékkal élő 

személy, –  szülőnő, – maga-
tehetetlen személy.

A látogatási kérelmeket a 
korhaz@askhatvan.hu köz-
ponti e-mail címre fogad-
ják, elbírálása hétköznapo-
kon munkaidőben történik. 
(07.30.-16.00.) A betegek-
nek szánt csomagok leadá-
sára – a korábban kialakí-
tott rend szerint – a kórház 
külső portáin naponta van 
lehetőség a beteg nevének 
és szobaszámának pontos 
feltüntetésével. A látogatá-
si tilalom visszavonásáról a 
lakosság és a hozzátartozók 
tájékoztatása haladéktalanul 
megtörténik.

Látogatási tilalmat 
rendelt el a kórház
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