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Teljesen megújult a strand 
úszómedencéje, a 33 méteres 
medence burkolatát teljesen 
kicserélték. A hivatalos át-
adáson vízilabda bemutató 
és szinkronúszás is volt. A 
strand a hőségriadóban este 
8 óráig van nyitva.

Látványos bemutatóval 
adták át hivatalosan 
a hatvani strandon a 

megújult úszómedencét. A 
Valkai Ági vízilabda akadé-
mia növendékei avatták fel 
elsőként, akik egy rövid já-
tékkal szemléltették, hogy a 
medencét erre a célra is töké-
letesen lehet használni. Őket 
az Óbudai Szinkronúszó SE 
sportolói követték, akik min-
dent megtettek annak érde-
kében, hogy lenyűgözzék a 
közönséget. A 33 méteres 
medencében a munkálatok 
még tavasszal indultak el, 
mivel az eltelt 3 évtizedben 
hiába javították a burkolatot, 
már teljes körű felújításra volt 
szükség. – Amikor 30 évvel 
ezelőtt elkészült a medence, 
akkor, az akkori kor követel-

ményeinek megfelelt. Azóta 
sok minden fejlődött, már 
ráfért a teljes felújítás, és nem 
csak a burkolatot cseréltük, 
hanem a medence környeze-
tét is megújítottuk, valamint 
keresztbe is oszthatóvá vált 
már a medence – avatott be a 
részletekbe Szegedi Zoltán a 
strand vezetője.

Kiemelte, külön köszönet 
jár a strand és uszoda ágazat 
dolgozóinak, akik lelkiis-

meretesen, szívükön viselve 
a fejlesztéseket dolgoztak 
azon, hogy a strandra látoga-
tók maximálisan elégedettek 
legyenek a szolgáltatások-
kal. A városban sokan járnak 
úszni, reggel is folyamatosan 
használják a medencét, de a 
délutáni időszakban is egyre 
többen sportolnak itt

Horváth Richárd hangsú-
lyozta, hogy a városban tör-
ténő beruházásokat, mindig 

a hatvaniak határozzák meg, 
és a hatvaniaknak fontos a 
strand. – Pár évvel ezelőtt 
elkészült a gyermekmeden-
ce, ami nagy öröm, hiszen 
azóta rengeteg család jár 
ide, vonzóbbá vált a létesít-
mény. Nemrégiben az ötszög 
medence és a vizesblokk is 
megújult, most pedig az úszó-
medence vált korszerűvé. Ez 
egy sajáterős beruházás, ami 
95 millió forintba került. A 

jövőben a vízellátás stabilitá-
sa érdekében új kutat fúrunk 
és megújítjuk a melegvizes 
ellátást, a hatvaniak pedig 
arról döntöttek a közösségi 
költségvetésben, hogy sze-
retnének egy csúszdát is, ez a 
következő évben valósul meg 
– mondta el a polgármester.

A bemutatókat követően 
pedig az úszók is birtokba ve-
hették a megújult medencét. 
Stolmár Aladár rendszeresen 

jár úszni, az uszodában és a 
strandon is állandó vendég, 
ahogy mondta: egy infark-
tust követően az egészsége 
érdekében kezdte el a moz-
gást, napi 7 kilométert úszik, 
és a Balatont is átúszta már 
többször. – Tökéletes ennek a 
medencének a hossza, nagyon 
jó a hőmérséklete, feszített a 
víztükör, mindenkinek csak 
ajánlani tudom – fogalmazott.

SzP

A Rákosmentétől érkezett az FC Hatvan új edzője. Zoran 
Spisljak a DVSC-vel számtalan sikert ért el, most Hatvan-
ban kezdi meg a munkát, ahol öthetes felkészülési prog-
rammal áll neki a szezonnak.

Megkezdődött a 
felnőtt csapat 
felkészülése a 

következő szezonra. Má-
jusban derült ki a Magyar 
Labdarúgó-Szövetség sorso-
lásán, hogy a Karcagi SE és a 
Móri SE és az FC Hatvan is 
osztályozó nélkül feljutott az 
NB III-ba. Nahóczky Attila 

edzőt pedig Zoran Spisljak 
váltja, így már ő készíti fel 
a fiúkat. Ahogy az újonnan 
érkezett szakember látja, ez 
egy erős, dolgozni akaró csa-
pat, akik bizonyítani akar-
nak a magasabb osztályban, 
közös munkával pedig bízik 
a sikerben. - Nagyon pozi-
tívak a benyomásaim a csa-

patról, vidámak, lelkesek és 
tettrekészen állnak a feladat 
elé. Nem a korábbi sikeresek, 
hanem a jövőre koncentrá-
lunk. Most egy intenzív öt-
hetes felkészülési program 
következik, ahol nagy hang-
súlyt kap az erőnléti edzés, 
de a pálya mellett folyama-
tosak az elemzések, a taktikai 
és stratégiai tervezések. Sok 
foglalkozást tartunk, min-
dent a labdarúgásra és a pon-
tok szerzésére hegyezünk ki 
– fogalmazott az edző.

Zoran Spisljak edzői kar-
rierjét a Cardiff City ifjúsági 
csapatánál kezdte 1991-ben, 
majd 2007-ben Magyar-
országra jött a DVSC-hez. 
A debreceni három év alatt 
magyar bajnoki címet, illetve 
Bajnokok Ligája és Európa 
Liga csoportkört ünnepel-
hetett a vasutas csapattal. 
Békéscsaba az ő irányításával 
harcolta ki 2015-ben az NB 
I-ben való szereplés jogát. 
Legutóbb az RKSK NB III-
as csapatát irányította. SzP

Zoran Spisljak megkezdte a felkészítést az FC Hatvannál

Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Teljesen megújult 
a strand úszómedencéje
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A Múzeumok Éjszakája szí-
nes programokkal várta a 
látogatókat Hatvanban is, 
így az érdeklődők interaktív 
játékokban is kipróbálhat-
ták tudásukat, illetve számos 
kiállításon is részt vehettek. 
Sokan használták ki az al-
kalmat, hogy egy belépővel 
több múzeum tárlatait is 
megtekinthették.

Több helyszínen és 
számos programmal 
várták a látogatókat 

a Múzeumok Éjszakáján. Az 
országos programból adódó-
an, egy jegy is elegendő volt 
ahhoz, hogy a Hatvany Lajos 
Múzeum és a vadászati múze-
um tárlatait, illetve a Hatvani 
Cukorgyár Emlékházat meg-
tekinthessék az érdeklődők. 
A Grassalkovich Művelődési 
Ház Díszkertjében már dél-
előtt, az agyagozással és ne-
mezeléssel ismerkedhettek a 
kicsik, továbbá bábelőadást is 
láthattak.

A vadászati múzeumban is 
izgalmas programokon vehet-
tek részt a látogatók délután 
6 órától, egészen 10-ig. A 
Múzeumok Éjszakája során, 
a Madársuli bemutató kereté-
ben különböző madarakkal is-
merkedhettek az érdeklődők, 

így láthattak vándorsólyom 
madarat és törpekuvikot is. – 
Nagyon tetszenek a múzeum 
programjai, mindig érdekelt a 
vadászat világa és örülök neki, 
hogy a rendezvényen sok új-
donságot tanultam. Lehető-
ségem volt megérinteni egy 
madarat is, ami nagyon tet-
szett – mondta Szabó Csepke.

Mindemellett az állandó 
kiállításában különböző tör-
ténelmi korok elevenedtek 
fel, mint például a honfog-
lalás kora, a török hódoltság 
időszaka és a barokk kor. To-
vábbá találkozhattak a kastély 
Hatvany-család korát idéző 
bálokkal is. – Egy igazi idő-
utazással készültünk a láto-
gatóink számára, amit korhű 

öltözékekben prezentálunk. 
A kiállításában barangolva 
különböző történelmi korok-
ba csöppenhetnek a látogatók 
és a modern vadgazdálko-
dást is bemutatjuk. Számos 
interaktív élmény színesíti a 
programot, mint a lézerva-
dászat – részletezte Nagy-
Hanula Viktória, a Széchenyi 

Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum 
igazgatóhelyettese.

A Hatvany Lajos Múzeum-
ban interaktív programokon 
vehettek részt a látogatók. A 
könyvtárteremben a Haydn 
Baryton trio adott koncertet, 
a magyar zenészek a baryton 
hangszer hangzásvilágát is-
mertették meg a hallgató-
sággal. Mindezek mellett a 
múzeum kiállításait is végig-
járhatták a vendégek, így a 
Császári porcelánok, királyi 
kerámiák elnevezésű kiállítást 
is megtekinthették. – A tár-
laton a Hüttl-Aquincum, a 
Herendi, a Hollóházi és Zsol-
nay-gyárak törékeny tárgyait 
láthatják az érdeklődők. To-

vábbá helyi ásatásokon talált 
kerámia elemekkel, illetve mo-
dern stílusú porcelán ereklyék-
kel is ismerkedhettek – emelte 
ki Kökény Ferenc, a Hatvany 
Lajos Múzeum igazgatója.

A Csűrdöngölő mesekocs-
ma programon felnőtteknek 
szóló történeteket hallhattak 
az érdeklődők. Mindezek 
mellett az est hátralévő ré-
szében pedig Moldvai tánc-
ház keretében szórakozhat-
tak a résztvevők, amely a 
Hatvankodók Néptáncegyüt-
tes közreműködésével zajlott. 
A táncos mulatság a TOP 
7.1.1-16-H-ESZA-2021- 
02287 számú pályázat kereté-
ben valósult meg.

A Múzeumok Éjszaká-
ja célja, hogy népszerűsítse 
a múzeumok látogatását és 
felkeltse azoknak az érdek-
lődését a múzeumok iránt, 
akik ritkán látogatják a tár-
latokat.

Rimán Alexandra
Egy energetikai beruházás is megvalósul a strandon, és ha-
marosan indulnak a hatvaniak által megszavazott közösségi 
költségvetés projektjeinek kivitelezései is. A dráguló élelmi-
szerárak miatt pedig bővítik a szociális segítséget, hogy még 
több hatvaninak tudjon segíteni az önkormányzat.

Most arról is döntöt-
tek a képviselők, 
hogy a strandon 

megújuló energiaforrással 
biztosítják majd a víz megfe-

lelő hőfokát, valamint, hogy 
elindul a Zagyva-ligetben a 
futópálya építése. Mindkettő 
beruházás az elmúlt időszak-
ban nagyon sokat drágult, így 

például utóbbinál a tervezett 
71 millió forint helyett már 
90 millió forintnál tart az 
összeg. Ezért az önkormány-
zatnak egyre több önerőt kell 
biztosítani a kivitelezéshez. 
A strandál ugyanígy a be-
csült érték 52 millió forint 
volt, most a kivitelezés 90 
millió forintos ár felett való-
sul meg. 

Horváth Richárd polgár-
mester kiemelte, hogy az ilyen 
drágulások kapcsán is nagyon 
fontos, hogy jól tervezhetően 
és felelősen gazdálkodjanak, 
mert csak így tudják biztosítani 
ezek megvalósítását, ennek kö-
szönhető, hogy önerőből meg 
tudják valósítani a beruházá-
sokat. Szintén a drágulás kap-
csán módosították a szociális 

segélyeket is, hogy minél több 
hatvaninak tudjanak segíteni.

Indulnak a közösségi költ-
ségvetésben megszavazott 
projektek is. Ebben az évben 
is 100 millió forintról dönt-
hettek a hatvaniak, 19 pro-
jektből választhatták ki, hogy 
mi az, ami megvalósuljon. 
Most ezek kaptak zöld utat, 
így például kezdődik a Grund 

– közösségi tér a kispiacnál, 
nyilvános illemhely, okos zeb-
ra, okospad, ivókutak és kerék-
pártárolók kiépítése is.  A vá-
ros és a Bosch hosszú évek óta 
jó kapcsolatot ápol egymással, 
számtalan közös munkát való-
sítottak meg, most arról dön-
töttek, hogy a továbbiakban is 
együttműködnek egymással.

A testület döntött arról is, 
hogy egy trafiboxot telepítenek 
a Horváth Mihály út és a Dó-
zsa tér kereszteződésébe, a köz-
lekedés biztonságának növelése 
érdekében. Sinkovics Erika 
augusztus végével nyugdíjba 
vonul az Ady Endre Könyvtár 
éléről, a testület megköszönte 
eddigi munkáját. SzP

1950. Június 19-én feren-
ces atyákat és védelmükre 
kelt családokat vetettek 
börtönbe vagy hurcoltak el 
internálótáborba. Ma dél-
előtt az ő emlékükre tartot-
tak szentmisét, újhatvani 
templomban.

A k o m m u n i z m u s 
ideje alatt elhurcolt 
hatvani szerzete-

sek és családok tiszteletére 
tartottak szentmisét vasár-
nap az Újhatvani Római 
Katolikus Templomban. 
Hatvanban ’46 tavaszán 
Lukács László Pelbárt 30 
éves ferences hittanárt és 
vele együtt P. Zachar Imre 
Róbert, Farkas Imre Jo-
zafát és Richter Károly 
Regalát lelkészeket le-
tartóztatták. Pelbárt atya 
mindent magára vállalva, 
minden gyanút elhárított 
rendi testvéreiről, akiket bi-
zonyíték hiányában szaba-
don engedtek. Őt, azonban 
munkatáborba szállították, 
ahonnan már nem tért 
vissza élve.

1950 júniusában az ÁVÓ 
megszállta a hatvani kolos-
tort: a nép azonban kiállt 
a lelkészekért. A rendhá-
zat tömege vette körül és 
követelték az ávósok távo-
zását. Az ÁVÓ vérbe foj-
totta megmozdulásukat, 
százakat internáltak a Hor-
tobágyra, a ferences szerze-

teseket pedig az Andrássy 
út 60-ba szállították, miu-
tán bántalmazták őket.

Az áldozatok emlékéért 
Kecskés Attila atya tartott 
szentmisét. Beszédében ki-
fejtette: a ferencesek szent 
szolgálatot teljesítettek éle-
tükben, s a vértanúságukkal 
bizonyították Isten iránt 
érzett szeretetüket. – A fe-
rencesek a hitükért álltak 
ki, a hatvaniak pedig a fe-
rencesekért. Mindazonáltal 
nem szabad elfelednünk 
őket és tetteiket, hanem 
példaként kell előttünk 
állniuk, így sosem lesz hi-

ábavaló a küzdelmük és a 
bátorságuk – emelte ki. A 
szentmisét követően meg-

koszorúzták P. Lukács Pel-
bárt és P. Kriszten Rafael 
ferencesrendi házfőnökök 

emlékére a templomban 
elhelyezett táblákat, vala-
mint a templom udvarán 

az összes elhurcolt hatvani 
emlékére állított táblát.

Rimán Alexandra

A ferencesek elhurcolásáról emlékeztek meg a templomban

Madársuli bemutató és táncház 
a múzeumok éjszakáján

Indulnak a közösségi 
költségvetés projektjei
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Elismerő oklevéllel tüntette ki a Hatvani Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat azokat a roma diákokat, akik kiemelkedően 
teljesítettek a tanév alatt. Képviselőik több általános iskolai 
tanévzáróra és ballagásra is ellátogattak, hogy személyesen 
adhassák át az elismeréseket.

Az 5. Számú, a Lesznai 
Anna, a Kodály Zol-
tán és az Újhatvani 

Római Katolikus Iskola tan-
évzáróján is okleveleket adott 
át a hatvani Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat. Azokat 
a roma diákokat tüntették ki, 
akik kiemelkedően teljesítet-
tek a tanév során. Az elmúlt 
napokban több évzárón és bal-
lagáson is részt vettek, azok-
ba az iskolákba látogattak el, 
amelyekben jelezték feléjük, 
hogy jól teljesítő roma gyerek 

tanul. Az elismeréseket ifjabb 
Baranyi Bracso Béla és Bara-
nyi Bracso Krisztián adták át. 
– Egyeztettünk az igazgatók-
kal a diákok névsorát illetően. 
Segítettek nekünk, hogy kik 
azok a diákok, akiknek tanul-
mányi eredményük vagy ma-
gatartásuk kiemelkedő. Ezzel 
szeretnénk ösztönözni őket, 
hogy igyekezzenek jobban az 
iskolában, hiszen csak a tanulás 
az, ami megtérül, azzal alapoz-
hatják meg a jövőjüket – fejtet-
te ki Baranyi Bracso Krisztián, 

a hatvani Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselője.

A Lesznai Anna általános is-
kolában tanuló Oláh Matild is 
kapott oklevelet, mint mondta, 
ösztönzőleg hat rá ez az elisme-
rés. – Igyekszem még jobban 
tanulni jövőre. Nagyon örülök 
az elismerésnek, édesanyám is 
nagyon büszke rám – mondta. 
A hatvani roma önkormányzat 
kitűzött célja, hogy segítse a 
roma gyerekeket és a rászoruló 
családokat is. Több olyan meg-
mozdulásuk volt már, amellyel 
támogatták őket, ingyen bizto-
sították számukra a korcsolyá-
zást, ruhákat osztottak és több 
család karácsonyát tették már 
szebbé adományaikkal.

Csordás Judit

Oklevéllel tüntették ki 
a jól tanuló roma diákokat

Már 45 éves a Kopa Lajosné 
Díszítőművészeti Szakkör
Hatvanban 45 éve alakult meg a Kopa Lajosné Díszítőművé-
szeti Szakkör, amely jelenleg 20 főből áll. A tagok sok ered-
ményt értek el az elmúlt évtizedekben, megyei és országos 
kiállításokon is részt vettek. Mindezek mellett kiemelten fon-
tosnak tartják, hogy megörökítsék a hatvani fehér hímzést.

Már 45 éves a Kopa 
Lajosné Díszítő-
művészeti Szak-

kör, az évforduló alkalmából 
a tagok a hatvani Ady Endre 
könyvtárban gyűltek össze, 
hogy közösen ünnepeljék a 
jeles eseményt. A szakkör 
1977 óta tevékenykedik a 
településen. A klubtagok 
fennállásuk második évében 
a kalocsai és furta mintákból 
kiállítást is rendeztek, mely-
nek akkora sikere volt, hogy 
a 12 fős szakkör mintegy 
negyven főre egészült ki. Je-
lenleg 20 főből áll a csoport 

és a legtöbb tag 80 éves múlt, 
illetve 90 évesek is vannak a 
közösségben.

Búzás Imréné, a Kopa 
Lajosné Díszítőművészeti 
Szakkör vezetője elmond-
ta: a jövőben is szeretnék 
a hatvani fehér hímzést 
népszerűsíteni és megis-
mertetni az emberekkel. – 
Büszkeséggel tölt el, hogy 
a hatvani fehér hímzést és 
Lesznai Anna hímzésterveit 
varrjuk, ugyanis az ország-
ban a mi szakkörünk kapta 
meg a levarrási lehetőséget. 
A szakkör tagjaival nagyon 

sok eredményt értünk el az 
elmúlt évtizedekben, megyei 
és országos kiállításokon is 
részt vettük, utóbbiról pe-
dig ezüst plakettel távoztuk 
– emelte ki Búzás Imréné, a 
Kopa Lajosné Díszítőművé-
szeti Szakkör vezetője.

Búzás Imréné a szakkör 
vezetője, azt is kiemelte, 
hogy a klubtagok most is 
aktívan tevékenykednek és 
rendszeresen szerveznek 
foglalkozásokat, ahol min-
dig jó hangulat uralkodik. A 
Kopa Lajosné Díszítőművé-
szeti Szakkör tagjai a jövő-
ben is folytatják a hímzést és 
azon fognak munkálkodni, 
hogy megörökítsék a hím-
zésterveket a jövő generáci-
ójának.

Rimán Alexandra
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Kirándulós könyv és krimi 
a nyári olvasmányok közt

A nyári kikapcsolódás része, hogy könyveket olvasunk, 
az Ady Endre Könyvtár munkatársai pedig válogattak is a 
legnépszerűbb és legfrissebb kötetek közül, hogy mit aján-
lanak a vízpartra, a nyaraláshoz.

A nyaralás során jól 
eső érzés a vízpar-
ton, vagy az erdő-

ben elővenni egy jó könyvet, 
amibe könnyedén beleme-
rülünk. Lehet az krimi, hu-
moros írás vagy tudományos 
mű, a hangsúly azon van, 
hogy mi olvasás közben 
gazdagodunk. A gyermekek 
számára válaszhatunk isme-
retterjesztő és szépirodalmi 
művekből is. Kepes Gab-
riella, a gyermekkönyvtár 
vezetője előbbiek közül egy 
olyan könyvet ajánl, amivel 
körbekirándulhatjuk az or-
szágot. – A Tengerecki című 
kötet kortárs írók meséit, 
mondáit tartalmazza, amik 
hazánk egy-egy települé-

séhez, tájegységéhez kap-
csolódnak. Így könnyedén, 
játékosan ismerhetik meg a 
családok az egész országot. 
Mindehhez egy térkép is jár, 
ami pontosan megmutatja 
a helyeket, a mellékelt ba-
kancslistán pedig azt lehet 
bejelölni, hol már jártunk – 
részletezte.

Mindemellett pedig a 
korosztálytól függően le-
het lapozgató meséskönyvet 
kölcsönözni, de ha már tud 
a gyermek olvasni, több so-
rozat között dönthet, ilyen 
például Kácsor Zoltán rövid 
történetei. A könyvtárban 
külön polcon mutatják be az 
újdonságokat, de a sikerlis-
tás és díjazott könyveket is 

kiemelt helyen kezelik. Így 
például akit a kedvenc éte-
lek történetei iránt kíváncsi, 
elolvashatja Kalas Györgyi: 
Sandwich grófja és nápolyi 
pizza könyvét is, de Boncsér 
Orsolya könyvéből a fotózás 
alapjait is elsajátíthatják.

A felnőttek is számtalan 
könyv közül választhatnak a 
nyárra. Görög Viktória J. K 
Rowling, Robert Galbraith 
álnéven írt könyvét, a Ka-
kukkszót ajánlja, ami egy 
sorozat első kötete. Itt egy 
nyomozópáros munkáját 
követhetjük végig, akik egy 
furfangos gyilkosságot derí-
tenek fel.  Orhan Pamuk, A 
nevem piros regénye, a No-
bel-díjas szerző szépirodalmi 
köntösbe bújtatott krimije, 
aminek központi témája a 
nyugat és a keleti találkozá-
sa. Ugyancsak a következő 
hónapokra ajánlja David 

Nicholls Mi című regényét, 
amiben egy házaspár európai 
körútra indul, de az utazás 
során eltávolodnak egymás-
tól.

Nemrégiben megalakult 
a könyvklub is, ahol az első 
közös olvasmány: Émile 
Ajar Előttem az élet című 
alkotása, amiben egy 10 éves 
gyermek szemével láthatjuk 
a világot. A klub tagjai min-
den hónap utolsó keddjén 
találkoznak, amikor is kivá-
lasztanak egy könyvet, amit a 
következő alkalomra elolvas-
nak és közösen kielemeznek.

A könyvtár a követ-
kező hónapokban nyári 
nyitvatartással üzemel, esze-
rint minden hétköznap 9 és 
17 óra között várják az olva-
sókat, július 25 és augusztus 
20 között pedig zárva tarta-
nak.

SzP

Egy napon keresztül úsztak 
a Markovits Kálmán Uszo-
da medencéiben a 24 órás 
úszás indulói. A programot 
Fülöp Andor hívta életre, 
így az ideit az ő emléke előtt 
tisztelegve rendezik meg. 
Ebben az évben két újítást 
is behoztak: búvárkodás és 
vízi röplabda is várj a részt-
vevőket.

Régóta hagyomány a 
városban a 24 órás 
úszás, amikor is az 

uszodában egy napon keresz-
tül megállás nélkül úsznak 
a résztvevők a medencében, 

egymást váltva. Az idei ese-
ményt Jagodics Milán kabi-
netfőnök nyitotta meg, aki 

elmondta, hogy a rendezvényt 
Fülöp Andor hívta életre, aki 
mindvégig nagy lelkesedés-

sel menedzselte azt, közpon-
ti alakja volt. Smindé Vereb 
Julianna fújta meg a sípot, és 

erre a jelre hivatalosan is elin-
dult az úszás. Egy teljes napon 
megállás nélkül zajlott a prog-

ram, egy időbeosztás szerint 
érkeztek az úszók a medencé-
be. Bárki részt vehetett benne, 
hiszen nem az időeredmények 
számítottak, hanem a közös-
ség és a sportolás. Újdonság 
idén, hogy a búvárkodást is ki 
lehetett próbálni, pár perc ok-
tatást követően lehetőség volt 
demomerülésre. Akit pedig a 
vízi röplabda érdekelt, arra is 
volt opció. Összesen 151-en 
csatlakoztak a programhoz, 
a legfiatalabb úszó 7, a leg-
idősebb pedig 73 éves volt, és 
volt aki 120 hosszt úszott le 
az eseményen.

SzP

Folytatódott a hagyomány: 
24 órán át úsztak

A tikkasztó melegben szin-
te hívogatják a hűsölni vá-
gyó járókelőket a medence 
nélküli köztéri szökőkutak. 
Azonban nem árt ezekkel a 
feltörő vízsugarakkal szem-
ben az óvatosság.

Nyáron nagyon nép-
szerűek a fő- és 
köztéri szökőkutak, 

amelyek körül szívesen időzik 
a lakosság. A Kossuth téren 
gyakran látni, hogy a talajból 
feltörő vízoszlopok között 
gyermekek szaladgálnak. Ká-
nikulában sokan használják a 
szökőkutakat és csobogókat 
arra, hogy kicsit enyhítsék a 
forróságot, ám akár betegsé-
get is kaphatnak azok, akik ily 
módon hűsítik magukat.

A Kossuth téren levő szö-
kőkút rendszere több mint 
hét köbméter vizet forgat, 
amit különféle vegyszerek-
kel tisztítanak. A szökőkutak 
fertőtlenítése úgy biztosít-
ható, hogy bróm tartalmú 
készítményeket alkalmaznak. 
A víz minőségének javítása 
érdekében UV szűrőt is hasz-
nálnak. Bori Gabriella védő-
nő elmondta, hogy fertőzések 
forrása lehet a szökőkutakban 
való fürdés, illetve nem aján-
lott a gyermekek felhevült 
testét, ilyen módon hűsíte-
ni. – Sebes bőrelváltozások 
is jelentkezhetnek, illetve ha 
valaki a szökőkút vizét lenyeli, 
hasmenést okozó baktérium 
kerülhet a szervezetébe – 
mondta.

A szakember szerint mér-
gezést nem okoz a szökőku-
tak vízsugara, de a meden-
cékben lévő vízbe gyakran a 
vegyszereken kívül hulladék 
és állati ürülék is kerül, amik 
már komolyabb fertőzések 
forrásai is lehetnek.

Rimán Alexandra

Ne fürödjünk szökőkútban, 
ugyanis fertőzést okozhat

Ismét egy figyelemfelhívó 
kerékpározásra invitálta 
a hatvaniakat a Magyar 
Rákellenes Liga Hatvani 
Alapszervezete, ezúttal a 
mozgás fontosságára hívták 
fel a figyelmet. Rozványi 
Balázs, a liga elnöke kerék-
páros körútra indult, amely 
során több alapszervezetet 
is meglátogatott, Hatvan 
volt a második állomás, 
ahol megpihent. A hatvani 
kerékpárosok elkísérték út-
jának egy szakaszán.

A Turai úti kereszte-
ződésnél várakoz-
tak a kerékpárosok, 

ők a Magyar Rákellenes 
Liga Hatvani Alapszerve-
zetének programján vettek 
részt. Ugyanis ismét egy 
figyelemfelkeltő kerékpáro-
zásra hívták a hatvaniakat. 

– A mozgást népszerűsít-
jük ezzel a kerékpározással. 
Fontos a betegeknek és az 
egészségeseknek is hogy 
aktívak legyenek. Emel-
lett ez az alkalom tökéletes 
arra, hogy együtt legyünk, jó 
társaságban töltsük az időt 
– mondta Lazányi Jánosné, 
a Magyar Rákellenes Liga 

Hatvani Alapszervezetének 
elnöke.

A Magyar Rákellenes Liga 
2018-ban indította útjára 
az Örökmozgó Kerékpáros 
Országjárást, ezt folytatták 
most. A Magyar Rákellenes 
Liga elnöke, Rozványi Balázs 
feleségével hosszú utat tett 
meg. Mint fogalmazott, fon-

tos üzenete van ennek az út-
nak. – Egyik célja, hogy a liga 
alapszervezeteit meglátogas-
suk, mozgást vigyünk a hét-
köznapokba. Másik célunk 
pedig, hogy felhívjuk arra a 
figyelmet, napi félóra köze-
pesen intenzív mozgás min-
denkinek jelentősen javítja az 
életminőségét – hangsúlyozta 
Rozványi Balázs. A kerék-
párosok csatlakoztak a há-
zaspárhoz, és közösen, Hat-
vanban is bicikliztek egyet. 
Megálltak pihenni a híd alatti 
kis tónál, majd a művelődé-
si ház felé vették az irányt. 
Rozványi Balázséknak Hat-
van a második állomásuk volt 
a túra során, Gödöllő után 
érkeztek ide. A kilencnapos 
kerékpározás során Gyön-
gyösre, Mezőberénybe és 
Nagyszénásra is ellátogatnak.

Csordás Judit

A mozgás fontosságára hívta fel 
a figyelmet a Magyar Rákellenes Liga

Összesen hat csapat neve-
zett az idei Hatvani Strand-
fürdő Kupára: a július eleji 
eseményen nagy hőségben 
csaptak össze a játékosok a 
forró homokban. A kupát a 
Petrol FC nyerte meg.

A július eleji hőségben 
találkoztak a strandon, 
a homokos pályán 

a strandfoci kupa résztvevői. 
Összesen hat csapat indult el 
a tornán, amit három évvel 
ezelőtt, hagyományőrző szán-
dékkal szerveztek meg itt. A 
strandfoci kupát 30×20 méte-
res pályán rendezték meg, 3×2 
méteres kapuba lőtték a gólo-
kat, és fontos szabály, hogy a já-
tékosoknak nem lehetett zok-
nit és cipőt sem használniuk. A 
kétszer tíz perces mérkőzések 
kora délelőtt kezdődtek meg 
a strandon, a játékosok pedig 
mindent beleadtak abba, hogy 
előbbre vigyék a csapatukat.

Balog Bence, az esemény fő-
szervezője kiemelte: ez a prog-
ram minden évben arról, szól, 
hogy összejönnek a játékosok 

és egy jó hangulatú napot tölt-
senek el együtt.  – Nagyon jó 
csapatok jöttek össze, három 
megyéből érkeztek hozzánk, 
küzdelmes meccseket láthat-
tunk. Az a tervünk, hogy a 
következő évre még többen je-
lentkezzenek, 8-10-12 csapat-
ra duzzasztanánk fel a tornát, 
hiszen minden adott egy jó, 
pörgős naphoz itt a strandon – 
mondta el Balog Bence. 

A focikupa végén zajlott az 
eredményhirdetés, ahol min-
den résztvevő emlékérmet 
vehetett át. A kupa első helye-
zettje a Petrol FC lett.  SzP

EREDMÉNYEK:
1.Petrol FC
2.Black Panthers
3.Oktat60-Karifa
4.Zagyvaszántó SE
5. Heréd LC U-19
6. Héhalom SE
Gólkirály: Nagy Szilárd „Csana”
Legjobb játékos: Baranyi Richárd
Legjobb kapus: Bódi Kristóf
Legszebb gól: Oláh Norbert
Legjobb fiatalkorú játékos: 
Oszvald Olivér

Új bajnok 
a strandfociban

Nyáron a háziállatokra is 
fokozottan oda kell figyelni, 
ugyanis nem mindegy, mikor 
etetjük őket és mikor visszük 
sétálni. A hőségben biztosít-
sunk számukra friss vizet és 
árnyékos, hűvös helyet.

A nyári melegben házi-
állatainkat is tudato-
sabban kell gondozni. 

A kánikulában naponta több-
ször is cserélni kell az ivóvizü-
ket, illetve érdemes árnyékos 
helyet biztosítani nekik. A 
sétáltatást és mozgásos prog-
ramokat ajánlott a késő estére 
időzíteni, ugyanis a felforró-
sodott beton megégetheti a 
kutyák lábát.

Rudas Aranka, a Kutyaszív 
Állatmentő Alapítvány el-
nöke elmondta: a meleg hő-
mérséklet miatt, hűteni kell a 
kutyát vagy a környezetét. – A 
legnagyobb veszélyben a lán-

con és kennelben élő kutyák 
vannak, ugyanis nincs lehető-
ségük hűvös, árnyékos helyet 
keresni az udvarban. Ajánlott 
a gazdáknak, hogy legalább a 
nyár folyamán engedjék el az 
ebet az udvarban, így elkerül-
hető, hogy hőgutát kapjanak. 
Mindezek mellett fontos, 
hogy nyáron könnyedebb és 
kevesebb adag étellel táplál-
juk a kedvenceinket, tiszta 
víz azonban mindig legyen az 
állat előtt – emelte ki Rudas 
Aranka, a Kutyaszív Állat-
mentő Alapítvány elnöke.

A nyári hőségben a kutyák-
nak jól esik a hűsítő locsolás 
is, ez egyfajta játék is nekik, 
ha szeretik a vizet. Azonban 
ezzel a lehetőséggel óvatosan 
kell élni, ugyanis a túl sok 
fürdőzés nem tesz jót a sző-
rüknek, akár bőrgyulladás is 
kialakulhat náluk.

Rimán Alexandra

A melegben hűteni 
kell a kutyák 
környezetét
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Hőségben is 
virágzik a város

FOTÓK: ALBERT PÉTER



Extra8 HIRDETÉS 2022. JÚLIUS


