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Kicserélték a nyílászárókat, a tető 
felújítása és a külső hőszigetelés 
is folyamatban van – jó ütem-
ben halad a Bajcsy-Zsilinszky úti 
rendelő felújítása. Megújul az 
elektromos hálózat, és egy aka-
dálymentesített mosdót is kiala-
kítanak.

Jó ütemben halad a Bajcsy-Zsi-
linszky úti rendelők felújítása. 
A kivitelező a tervek szerint 

halad a munkával, jelenleg is több 
munkafolyamat zajlik egyszerre. 

Egy új vizesblokkot is kialakí-
tanak, amely akadálymentesített 
lesz, akárcsak a főbejárat. Füzeséri 
László kivitelező elmondta, több 
lépésben haladnak a beruházással. 
– Jelenleg zajlik az épület külső 
hőszigetelése, a nyílászárók már ki 
lettek cserélve, valamint az elekt-
romos hálózat belső alapszerelése 
is kész van már. Terv szerint, üte-
mesen haladunk – tájékoztatott. 
Mindeközben a tető felújítása is 
folyamatban van, az épületen az 
azbesztmentesítés is megtörtént, 

a rendelő épületében a födém is 
szigetelést kap. – A héjazatbontás 
hetven százalékával már kész va-
gyunk, ezzel párhuzamosan folyik 
a szerkezet megerősítése, valamint 
az alátéthéjazat építése – mondta 
Nagy Márton ács. A felújítás alatt 
a Daliban folytatják rendelésüket 
az orvosok, Dr. Kerekes Ildikó és 
Dr. Éger Andrea rendelése azon-
ban nem oda került át, ők a vasút-
állomás épületében várják a bete-
geket átmenetileg.

Csordás Judit

Jó ütemben halad az újhatvani rendelők felújítása



Harminc éve szabadon, a 
szabadságól személyesen – 
ezzel a címmel tartott visz-
szatekintő rendezvényt a 
liszt ferenc vasutas nyugdíjas 
klub a daliban. A programon 
felidézték az eltelt 3 évtized 
történéseit politikai, civil és 
várostörténeti szempont-
ból is, közösen emlékezve a 
rendszerváltás utáni időkre.

A felújított Daliban 
gyülekeztek a hatva-
ni nyugdíjas klubok 

kedd délután, egy egyfajta 
premier előtti rendezvényre. 
Ugyanis az épület felújítása 
elkészült, de az átadás még 
nem valósult meg, mivel ide-
iglenesen ide költöztek át az 
újhatvani rendelők. A progra-
mon azonban ebből semmit 
sem lehetett észlelni, mivel 
mindenkit a rendszerváltás 
óta eltelt 30 év foglalkozta-
tott. A Liszt Ferenc Vasutas 
Nyugdíjas Klub rendezvénye 
ugyanis erre az időszakra 
koncentrált.

– Ezt a programot a Vas-
utas Nyugdíjas Klubok Or-

szágos Szövetsége hirdette 
meg, és erre pályáztunk siker-
rel. Olyan előadókat hívtunk 
meg, akik testközelből, aktí-
van élték meg a rendszervál-
tást és az azt követő időszakot 
– mondta el Berkes Jánosné, a 
Liszt Ferenc Vasutas Nyugdí-
jas Klub vezetője.

Az 1989/1990 óta eltelt 
időszakot pedig három elő-

adó idézte fel a saját, szemé-
lyes történetein keresztül. Így 
Szinyei András alpolgármes-
ter leginkább ennek a politi-
kai oldaláról beszélt, az akkori 
kampányokról, hogy ő miként 
lett akkor polgármester és or-
szággyűlési képviselő. Tompa 
Z. Mihály pedig újságíróként 
tevékenykedett ebben az idő-
szakban, beavatott abba, hogy 

a szerkesztőségükben miként 
élték meg ezt a változást. 
Csernok János pedig hely-
történeti áttekintéssel segített 
közelebb hozni az akkori ese-
ményeket. A program során a 
klub verssel és énekkel is fel-
lépett, emellett pedig Palati-
nus Lőrinc több zenei művet 
is előadott a közönségnek.

SzP
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A Hatvan TV által készí-
tett filmben összegzik azo-
kat az értékeket, amiket 
az értéktár bizottság már 
regisztrált. A több mint fél-
órás filmben érdekességeket 
tudhatunk meg a városban 
jelen lévő épületekről, te-
vékenységekről, szobrokról 
vagy éppen intézményekről.

Nemrégiben új ér-
tékekkel bővült a 
Hatvani Érték-

tár, felvették többek közt a 
Hatvani Kalendáriumot, a 
kolostor kertjének falma-
radványát, Gódor Kálmán 
munkásságát és a Hatvan 
TV-t is. Most, a felújított 
Daliban szintén a hatvani 
értékeket ünnepelték, mivel 
most mutatták be a teljes 

közönség előtt a róluk szóló 
kisfilmet. Ezt az összeállítást 
a bizottsággal együttműköd-
ve a Hatvan TV stábja ké-
szítette el: a félórás filmben 
az akkori 27 értékről kap-
hatunk bővebb információt. 
Olyan ismeretekkel gazda-
godhatunk például, hogy a 

hatvani fehér hímzés a 19. 
században jelent meg a tele-
pülésen, vagy hogy a hatvani 
szimfonikus zenekart 1931-
ben alapították. Szinyei 
András az értéktár bizottság 
elnöke elmondta: a közel-
múltban ismét érkeztek be 
olyan javaslatok, amikről je-

lenleg is tárgyal a bizottság, 
így az értéktár a közeljö-
vőben ismét bővülni fog. A 
film bemutatását követően a 
hatvani szimfonikus szalon-
zenekar adott koncertet.

SzP

Minden évben nagy nép-
szerűségnek örvend a Ba-
laton átúszás, több ezren 
vesznek rajta rész, idén a 
hatvani strandfürdő veze-
tője is teljesítette a féltávot. 
Szegedi Zoltán párjával in-
dult a megmérettetésen.

Az idei volt a 39. Ba-
laton átúszás, amit 
egyszer már az idő-

járás miatt eltoltak, de végül 
augusztus 5-én megtartották. 
Csaknem 7000 ember vett 
rajta részt, minden évben 
nagyon népszerű a program, 
sok sportember teljesíti a ki-
írt távokat. Ebben az évben 
a Hatvani Szolgáltató Kft. 
is képviseltette magát: a cég 
nyári táborainak vezetője és 
az uszoda-strand ágazatveze-
tője is jelentkezett a kihívás-
ra. Podani Dorka a teljes tá-
von indult, 1 óra 58 perc alatt 
teljesítette az 5,2 km-t, Sze-
gedi Zoltán pedig a másod-
jára megszervezett féltávot 
választotta, ahol 1 óra 6 perc 
alatt úszta le a 2,6 km-t.

– Nagyon profi és segítő-
kész csapat volt mindenhol, 

minden zökkenőmentesen 
zajlott. Egy orvosi igazolást 
is vinnünk kellett magunkkal 
arról, hogy alkalmasak va-
gyunk leúszni a kiválasztott 
távot. A déli partról indulók-
nak nagyon kellemes volt a 
víz hőmérséklete, de az észa-
ki partról rajtolók közül töb-
ben panaszkodtak arra, hogy 
túl hideg a víz – avatott be a 
részletekbe Szegedi Zoltán, 
aki kitért rá: a felkészülésük 
nem volt túl intenzív, ennek 
ellenére mind a ketten jobb 
időt úsztak a tervezettnél.

Amíg várakozott, nagyon 
sok úszót látott, amint beért 
a célba. Mindenki arca tele 
volt érzelemmel, boldogság-
gal, örömkönnyekkel, és több 
esetben elégedetlenség is 
tükröződött rajta. Azonban 
a legtöbbjükön az látszott, 
hogy büszkék magukra. – 
Nagyon sokat köszönhetek a 
kollégáimnak, akik mindvé-
gig bátorítottak abban, hogy 
teljesítsem a távot. Jövőre is 
visszamegyek, akkor már az 
5,2 km-t szeretném leúsz-
ni! – újságolta el az uszoda-
strand ágazatvezetője. SzP

Filmben mutatják be a hatvani értékeket

Együtt szurkolt a Hatvani Szolgáltató Kft.: 
munkatársaik átúszták a Balatont

Személyes történetekkel idézték 
fel a rendszerváltás pillanatait

A kalcium nem 
nyújt megoldást 
a csípésre
Egy csípés okozhat erős 
viszketés és súlyos allergiás 
reakciót is. Fontos, hogy fel-
ismerjük időben, miről van 
szó, mert utóbbi esetben or-
vosi beavatkozásra is szük-
ség lehet.

Nyáron, mikor több 
időt töltünk a sza-
badban, sokaknak 

okoznak bosszúságot a rova-
rok. Egy-egy csípés kellemet-
len élmény lehet bárki szá-
mára, mivel legtöbb esetben 
égető, viszkető érzést okoz, 
annak helye pedig feldagad-
hat. A leggyakoribb tünet a 
nagy testfelületen kiterjedő 
kiütés, viszkető, vörös foltok. 
A csípéseket is meg kell kü-
lönböztetünk egymástól, hi-
szen van ami heves reakciót 
okoz és van amikor valódi al-
lergiás reakcióról van szó, ami 
az életet is veszélyezteti. Ez 
esetben akár életmenő, hogy 
orvosi segítséget kérjünk.

– Veszélyes szövődmény-
ként légzőszervi tüneteket is 
okozhat a csípés, de asztmás 
rohamot, gége körüli ödémiát 
is produkálhat. Megváltozhat 
a hang, rekedtté válhat, ugyan-
akkor gyomor és bélrendszeri 
probléma, hasi görcs, rosszul-
lét és akár eszméletvesztés is 
előfordulhat a gyors vérnyo-
máscsökkenés miatt – tájé-
koztatott Dr. Szedlák Miklós 

György, az Albert Schweitzer 
Kórház orvos igazgatója.

Enyhébb allergiás tü-
netnél használhatunk re-
cept nélkül megvásárolható 
antihisztamin tablettákat, de 
helyileg ható gyulladáscsök-
kentőket, krémeket is. Ugyan-
akkor ha nincs allergiánk, úgy 
is bosszantó lehet egy csípés, 
ezeket jól lehet kezelni kül-
sőleg ható készítményekkel, 
érdemes hideg borogatást rá-
tenni és figyelni arra, hogy ne 
fertőződjön el. A kalciumot 
évtizedekig használták a csí-
pésre és allergiára, ám Szedlák 
Miklós György leszögezte: 
semmilyen tudományos meg-
alapozottsága nincs ennek a 
kezelésnek, ártani nem árt, 
de nem is használ, és semmi 
keresnivalója nincs az érdemi 
antiallergiás terápiában. SzP

Sikeres a horgászszezon az 
A beton-tónál, a nemrég 
megnyíló új vendégállások 
nagyon népszerűek a horgá-
szok körében. Az új stégekre 
az ország több pontjáról ér-
keznek látogatók, a fogások 
pedig nemritkán kiemelke-
dőek.

Javában zajlik a horgászsze-
zon az A Beton-tónál, az új, 
bérelhető horgászállások is 

nagyon népszerűek. A horogra 
pedig nagyon szép halak akad-
nak, az elmúlt hetekben kilenc 
darab húsz kilósnál is nagyobb 
fogás született a vendégállások 
körül. Gál Dávid is járt már a 
tónál két évvel ezelőtt, akkor 
is jó tapasztalatokat szerzett. 
– Négy napot töltünk itt, leg-
utóbb épp egy nyolc kilogram-
mos spanyol pikkelyes pontyot 
engedtünk vissza. Hatalmas le-
hetőségeket rejt ez a 120 hek-
táros tó, érdemes ide visszatérni 
– mondta a horgász, aki amióta 
az eszét tudja, űzi ezt a sportot.

Baranyi Béla, a bérelhető 
vendégállásokért felelős hor-
gász elmondta: abszolút sikeres 
a szezon a tónál, eddig csak-
nem 250 látogató érkezett az új 
stégekre, és a fogások is igen-
csak kiemelkedőek. A szezon 
azonban javában tart és messze 
még a vége, hiszen a tó vízhő-
mérséklete viszonylag lassan 

hűlik le, így a horgászáshoz 
szükséges körülmények is so-
káig adottak. – Jelenleg a tó fel-
színe 26-28 Celsius-fok körül 
van, 5-7 méteres mélységben 
ez 14 fokot jelent körülbelül. 
Lassan enged a víz hőmérsék-
lete, tavaly még novemberben 
is fogtunk ki halakat, ami ritka-
ságnak számít. Az A Beton-tó 
emiatt is nevezhető a lehetősé-
gek tárházának, mindamellett, 
hogy különleges és fajsúlyos 

halakat foghatunk ki itt – rész-
letezte Baranyi Béla.

A horgász legutóbbi nagy 
fogása egyébként egy 20,50 
kilós ponty volt, akit egy pár 
közös fotó után máris vissza-
engedett a tóba. Mint mondta: 
a horgászat számára a termé-
szettel való együttműködést 
jelenti, a halakkal történő kí-
méletes bánásmód pedig kö-
vetelmény. Az A Beton-tóban 
egyébként rengeteg kapitális 

hal él, de a 20-30 kg fölötti 
pontyok száma is jelentős. Ép-
pen ezért a tó Magyarország 
legjobb nagyhalas pályájának 
számít a horgászok körében. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
minthogy Ali Hamidi, a világ-
hírű sztárhorgász is járt már a 
hatvani tónál, de rajta kívül az 
ország több pontjáról érkeznek 
ide lelkes horgászok a szép fo-
gás reményében.

Lukács Mónika

Nagy fogásokkal telik 
a nyár az A beton-tónál Szirmai Péter ironman lett 

Nagyatádon. A megméret-
tetésen 3,8 km-t úszott, 180 
km-t kerékpározott és 42 
km-t futott.

Szirmai Péter a ironman 
lett Nagyatádon, 
ahol 3,8km-t úszott, 

180km-t kerékpározott és 42 
km-t futott egyhuzamban. 
A megmérettetést reggel fél 
nyolckor kezdte és 21 óra kö-
rül fejezte be, ezzel pedig hi-
vatalosan is ironman lett. – A 
verseny egy bányatóban kez-
dődött, ahol 3,8 km-t kellett 
teljesíteni. A tervezetthez ké-
pest jobban sikerült leúszni a 
távot, utána visszarohantam a 
depóba, ahol egy gyors átöltö-
zés után biciklire pattantam. 
Ekkor már nagyon meleg 
volt, de jól bírtam a tempót. 
A rendszeres sótabletta, spe-
ciális energiaszeletek elég jól 
működtek. Aztán körülbelül 
120 kilométernél a déli forró-
ság és az „eléhezés” megtette 
a hatását, mélypontra kerül-
tem, de a kísérőim segítsé-
gével sikerült túljutni rajta 
– részletezte Szirmai Péter a 
megmérettetés körülménye-
it. Beszámolt arról is, hogy 
a hétvégi versenyen az egyik 
legnagyobb kihívást a 36 fo-
kos kánikula jelentette, folya-
matosan jéggel hűtötte magát 
a futás alatt is. A versenyszá-
mokat külön-külön már tel-
jesítette, de így egymás után 
még nem volt rá alkalma.

A sportoló egész évben 
nagyon sokat készült erre a 
versenyre, nemrégiben részt 
vett a Balaton átúszáson is, 
de rengeteget edzett a B40 
Fitness Clubban is, akik aztán 
támogatóivá is váltak a hatvani 
férfinak. Szirmai Péter mögött 
egyébként sokéves sportolói 
múlt áll, néhány éve fél Euró-
pát körbebiciklizte, de rendsze-
resen teljesít maratonokat is. A 
teste azonban két évvel ezelőtt 
pihenésre kényszerítette, egy 
komoly derékfájás hónapok-
ra megbénította őt, a sportot 
csak lassan tudta újrakezdeni. 
A legutóbbi nagyatádi verseny 
épp ezért volt számára jelentős, 
mert úgy lett ironman, hogy 
korábban még járni is alig bírt, 
de a kitartásának és a szakértők 
segítéségnek köszönhetően el-
érte a céljait.

Hatvanból többen indultak 
még az eXtremeMan Nagy-
atád Versenyen, Pangl Bettina 
és Furucz Imréné párban, Őri 
Dávid, Lipkovics Bence, aki 
negyedik, valamint dr. Kurpé 
László, aki 25. alkalommal 
teljesített ironmant.

Lukács Mónika

Szirmai Péter 
ironman lett
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Hatvani dobos játszik Dzsúdló zenekarában, 
Ádám Donát a Youtube csatornájára feltöl-
tött videói által került be a köztudatba. A 
fiatal zenész jelenleg három formációban is 
szerepel, napjait a koncertezések töltik ki.

Ádám Donát a gimnáziumban töltött évei alatt 
kezdett komolyabban foglalkozni a dobolással, 
videókat készített tevékenységéről, melyeket 
rendszeresen feltöltött a YouTube csatornájá-
ra. Ennek hatására jött az első megkeresése 
az eXtensive nevű pesti zenekartól, akik éppen 
dobost kerestek, majd ezt követően egy hatvani 
csapat, a ChromoFuck is érdeklődött iránta. A fi-

atal dobos az érettségi elvégzése után tanulmá-
nyait Budapesten, a Kőbányai Zenei Stúdióban 
dob tanszakon folytatta, majd 2019-ben számos 
casting után Ádám Donát az elektronikus zenét 

és főként drum&bass-t játszó Brains zenekar 
dobosa lett. – A management, akivel a Brains 
zenekar által dolgoztam együtt megkeresett 
egy új produkcióval kapcsolatban. Mondanom 
sem kell, hogy Dzsúdlóról volt szó. Szerették 
volna élő dobbal színpadra vinni a felállást és 
engem bíztak meg a feladattal. 2020 elején el is 
kezdtünk dolgozni a műsoron, ekkor zajlottak az 
utolsó simításai Dzsúdló első albumának. Sajnos 
jöttek a lezárások, ezért az élő debütálásig vár-
ni kellett, egészen 2020 szeptemberéig, amikor 
dupla teltházas koncertet adtunk – részletezte 
Ádám Donát.

Rimán Alexandra

Hatvani dobos adja az ütemet Dzsúdlónak

Az augusztus 20-ai szent-
mise az újhatvani római 
katolikus templomban 
zajlott, ahol Árvai Zoltán 
egerszalóki plébános mon-
dott ünnepi misét és felszen-
telte az új kenyeret. A prog-
ramon Horváth Richárd 
polgármester is ünnepi be-
szédet tartott. 

Már hagyomány, 
hogy augusztus 
20-át, a keresztény 

magyar államalapítást szent-
misével és kenyérszenteléssel 
ünneplik meg Hatvanban. 
Idén sem volt ez másképp, 
az Újhatvani Szent István 
király Plébániatemplomban 
sokan gyűltek össze, hogy 
közösen emlékezzenek meg 
a magyar állam ezeréves foly-
tonosságának emléknapjáról. 
A szentmisét Árvai Zoltán 
egerszalóki plébános celebrál-
ta, aki prédikációjában Szent 
Istvánról beszélt. - Szent 
István alázatos volt, és böl-
csen hozta meg törvényeit. 
Tudta, hogy egyszer ott kell 
állnia Isten színe előtt és el 
kell számolnia tetteivel. Ezért 
azon fáradozott, hogy népe 
boldogságban élhessen. A ke-
reszténység vezette a tetteit – 
mondta.

A hívek körmenetet is tar-
tottak, majd ezt követően a 
Szent István szobornál Ko-
csik Mónika evangélikus lel-
kész, Árvai Zoltán plébános, 
valamint Tatai István refor-
mátus lelkész közösen szen-
telték fel és áldották meg az 
új kenyeret.

Az ünnepségen Horváth 
Richárd polgármester, azt 
mondta: az államalapítás ün-
nepe Magyarország legrégibb 
és történetét tekintve talán 
legfényesebben ragyogó ünne-
pi csillaga. A magyarság tör-
ténete ezer esztendőnél mesz-
szebbre nyúlik, messzebbre a 
magyarok ősi nyilaitól akkori-
ban rettegő egyes európai nép-
nemzetségek történeténél is.

Oly messzi időszakra tekint 
vissza ahová emberi szem már 
nem lát tovább, létezéséről 
csak a régészek által feltárt 
tárgyi hagyatékok, mint a 
múlt történelmi szilánkjai ta-
núskodnak. Mai létünk pedig 
e történelmi szilánkok ösz-
szeillesztéséből épült fel az 
elmúlt ezer esztendőn át. Ah-
hoz, hogy a jövőnket építeni 
tudjuk, ezeknek a régmúlt 
időknek a fontos kulturális 
hagyatékait ismernünk és 
tisztelnünk kell. Tisztelnünk 
azért, hogy a nemzeti öntu-
datnak a mai valóság szilárd 
talaján állva, biztos alapot ad-
janak – kezdte beszédét Hor-
váth Richárd.

Emlékeztetett: 1083-ban 
augusztus 20-án Szent Lász-
ló király kezdeményezésére 
avatták szentté államalapító 
első királyunkat, Istvánt. Ez 
a nap egyben a magyar kato-
likus egyház, Magyarország 
fővédőszentjének tiszteletére 
tartott főünnepe is, hiszen 

István király halála előtt 4 
nappal ajánlotta fel Magyar-
országot Szűz Mária oltalmá-
ba. Az elmúlt ezer esztendő 
fénytörései mára három szín-
ben világítják meg Szent Ist-
ván királyunk alakját, piros az 
erő, fehér a hűség, zöld pedig a 
remény színével. S ez a három 
szín az, amely a magyar em-
ber számára a hazát, a nemze-
tet és a Szent Istváni örökség 
nyomán a keresztény vallás 
tiszteletét jelenti. És nincsen 

olyan prizma a földkereksé-
gen, amely e történelmi örök-
ség fényét elhalványítaná. Bár 
az elmúlt évszázadban voltak, 
akik megpróbálták a múltat 
végképp eltörölni, a jövőt átír-
ni, de mára az is egyre világo-
sabbá vált, hogy a magyarok 
szívében a nemzet fogalma 
csak egyre erősebb lett.

Ahogy mondta: az ország-
határokat ugyan megvál-
toztathatták, de a nemzet-
tudatunktól, melyet Szent 

István király az Isten és a 
hazaszeretet lelki közössé-
gének kősziklájára épített, 
sohasem tudtak és a jövőben 
sem fognak tudni megfoszta-
ni bennünket. István nyugati 
típusú királyságot, feudális 
államszervezetet hozott létre, 
kiépítette az egyház szerveze-
teit is, megalapította többek 
között a veszprémi, a kalocsai, 
és győri püspökséget. Uralko-
dása ideje alatt Magyarország 
gazdaságilag felvirágzott, az 

államszervezet kiépült, a terü-
leti közigazgatás legfontosabb 
bástyája a vármegyerendszer 
lett. A megyerendszer, ugyan 
nyilvánvalóan más funkciók-
kal felruházva, de máig élő 
és működő mementója Szent 
István király bölcs és előrelátó 
uralkodásának. Imre fiához írt 
intelmei pedig a minden ge-
neráció számára sokat jelentő 
erkölcsi útmutatással bírnak.

Horváth Richárd kijelen-
tette: ma, amikor Hatvan vá-
rosra fordítjuk tekintetünket, 
látnunk kell, hogy a fejlődés 
záloga itt is az együttműkö-
désre kell épüljön. Ha a város 
előrehaladását tartjuk szem 
előtt, már pedig minden vá-
rost szerető felelősen gondol-
kodónak ez a feladata, akkor 
közösségünk érdekeit kell 
szem előtt tartanunk. Nem 
kerülhetnek előtérbe önös 
érdekek. Csak is egy érdek 
létezhet, ez pedig Hatvan vá-
ros polgárainak közös érdeke. 
Hatvan város vezetése pedig 
csak ezen érdekek szolgála-
tában kíván cselekedni, mert 
továbbra is azt gondoljuk, 
hogy Hatvan a hatvaniaké. 
Tartsuk meg hát tovább Szent 
Királyunk ünnepét jövőbeli jó 
szokásink között, őrizze alak-
ját az emlékezet generációkon 
át, míg magyar él a földön – 
fogalmazott a városvezető.

Az ünnepség a megszentelt 
új kenyér felkínálásával vég-
ződött, melyet a hívek között 
osztottak szét.

Rimán Alexandra

Hatvanban az államalapítás és államalapító Szent István ki-
rály emlékünnepén, kikapcsolódást nyújtó programokon és 
koncerteken vehettek részt az érdeklődők. Idén a Wellhello 
mellett Dzsúdló dalaira is tombolhatott a közönség. 

Tavaly Hatvanban is el-
maradtak az augusztus 
20-ai rendezvények, 

azonban idén Dzsúdló és a 
Wellhello is fellépett a város-
ban. Rengetegen érkeztek a 
Népkertbe, hogy lássák ked-
venc előadójukat, de akadtak 
olyanok is, akik a jó hangulat 
miatt látogattak el a szabadtéri 
eseményre.

Este hét órától Dzsúdló 
adott koncertet, a művésznév 
mögött lévő Juhász Marci el-
nyerte az MTV EMA Leg-
jobb magyar előadója díját. 

- Már egészen gyermekkorom 
óta érdekel a zenélés, mindig 
is szerettem énekelni, felkel-
tette az érdeklődésem a zenei 
világ. A karantén elején adtam 
ki az első nagylemezemet, így 
az ezt követő időszakban, any-
nyira nem voltam aktív. Idővel 
elkezdtem dolgozni a második 
albumon, ami már meg is je-
lent, illetve szervezzük az őszi 
turnét is. A járványhelyzet 
alatt megtanultam csoporto-
sítani az energiáimat, így pro-
duktív maradtam és létrejöhet-
tek az új dalok. Nagyon örülök 

a sok pozitív visszajelzésnek, 
amit a hallgatóktól kapok, il-
letve idén zajlik az első fesz-
tiválszezonom, ami hihetetlen 
élmény és nagyon megszeret-
tem – mondta Dzsúdló.

Fél kilenctől a Wellhello for-
máció lépett a színpadra, akik 
2014-ben alakultak, tagjai, 
Fluor Tomi és az énekes-dal-
szerző, Diaz. A koncerten az 
együttes slágerei is felcsendül-
tek, azonban az új dalaikat is 
hallhatta a közönség.

Tóth Mercédesz kedvenc 
előadója, Dzsúdló miatt ér-
kezett a Népkertbe, azonban 

a segrő és a dodgem pálya is 
felkeltette az érdeklődését. - 
Fantasztikus, amit Dzsúdló 
képvisel, nagyon szeretem a 
dalait. Őszinte és a zenéin ke-
resztül átadja az érzéseit a ra-
jongói számára is. Szerintem 
egyedülálló a stílusa és az ízlése 
is. Továbbá hihetetlen, hogy a 
Wellhello is fellép a városban, 
nagyon örülök neki, semmi 
pénzért nem hagytam volna ki 
ezt a rendezvényt - részletezte.

Az augusztus 20-ai prog-
ramok szervezői a kicsikről 
sem feledkeztek meg, ugyanis 
több vidámparki játék közül 
válogathattak, volt itt körhin-
ta, felfújható csúszda, dodgem 
és légvár is. Mindezek mellett 
a street food büfék is felsora-
koztak, illetve hűtött italokkal 
és jégkásával várták az érdeklő-
dőket, az est pedig tűzijátékkal 
zárult.

Rimán Alexandra

Szent királyunk ünnepe 
az összefogásról szól

Dzsúdló és a Wellhello
dalaira tombolt a közönség
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A nagy hőségben még 
inkább oda kell figyel-
nünk arra, hogy mit 
fogyasztunk, hiszen a 
szervezetünket is meg-
terheli a tartós hőség. 
Célszerű ilyenkor sok 
szezonális gyümölcsöt, 
zöldséget enni és 3-4 liter 
folyadékot inni.

A nyár a szabadsá-
golások időszaka, 
ilyenkor teljesen 

kikapcsolunk, hagyjuk a 
munkát és a hétköznapi 
dolgokat és a legtöbben 
igyekszünk minél jobban 
érezni magunkat ezidő alatt. 
Nagyon fontos azonban, 
hogy oda kell figyelnünk a 
testünkre és egészségünkre, 
utóbbi nem mehet szabad-
ságra. A rendszerességnek 
kulcsszerepe van ilyenkor 
is, és össze kell egyeztetni a 
pihenést az étkezéssel. Aki-
nek speciális étrendje van, 
annak is tartania kell azt, a 
nyaraláskor is. – A legfon-
tosabb az, hogy ilyenkor 
töltsük fel a vitaminraktá-
rainkat szezonális gyümöl-
csökkel és zöldségekkel. 
A nyári kánikulában nem 
szabad megterhelnünk 

a gyomrunkat is, ilyen-
kor nem a csülkös pacal a 
megfelelő ebéd, hiszen a 
40 Celsius-fokban könnyű 
ételekre, főzelékre, zöldsé-
gekre van szükségünk in-
kább. Emellett pedig napi 
3-4 liter folyadékot is fo-
gyasztanunk kell, lehetőleg 
ne cukros üdítőket. Oda 
kell rá figyelni, hogy az al-
koholt sem szabad túlzásba 
vinni, mert annak is ma-
gas kalóriatartalma van – 
mondta el Sándorné Buda 
Ildikó dietetikus.

A dietetikus kitért rá, a 
szezonális édességeknek is 
van helye, egy-egy fagylalt 
vagy jégkrém nem lehet 
káros és még is jól is eshet, 
csak a mennyiségre kell 
odafigyelni. Annak pedig, 
aki most szeretne életmó-
dot váltani, azt tanácsolja, 
fokozatosan kezdjen bele, 
ne arra törekedjen, hogy 
minél előbb adja le az 
esetleges súlyfelesleget. A 
mozgást is időszerű most 
beleilleszteni az életünk-
be. Akinek pedig szüksége 
van tanácsokra, az nyugod-
tan keresse fel a megfelelő 
szakembert, táplálkozásnál 
a dietetikust. SzP

Kánikulában 
nem tesz jót 
a csülkös pacal

Otthon, a saját kertjében 
mindenki bográcsozhat vagy 
grillezhet, de ilyen esetek-
ben is fokozottan felügyelni 
kell a tüzet. Fontos, hogy a 
kerti sütés-főzés befejezése 
után, alaposan el kell oltani 
a lángokat, hiszen az még 
napokig képes parázslani.

Jelenleg nincs tűzgyújtási 
tilalom Heves megyében, 
ám fokozottan figyelni 

kell, hiszen a hőség miatt a 
száraz növényzet a legki-
sebb figyelmetlenség miatt 
is könnyen hatalmas tűzhöz 
vezethet. Tilalom idején tilos 
tüzet gyújtani a külterületi 
ingatlanokon fekvő erdőkben 
és fásításokban, valamint azok 
200 méteres körzetében, még 
a kijelölt helyeken is. Tilos a 
parlag- és gazégetés is.

Otthon, a saját kertjében vi-
szont mindenki bográcsozhat 

vagy grillezhet, de ilyen ese-
tekben is fokozott figyelmet 
kérnek a szakemberek. – A 
tüzet egyetlen pillanatra sem 
lehet felügyelet nélkül hagyni, 
és fontos, hogy mindig legyen 
kéznél egy vödör víz vagy 
nyomás alatt lévő kerti slag 
– hívta fel a figyelmet Nagy 
Csaba, a Heves Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
sajtószóvivője.

Fontos, hogy a kerti sütés-
főzés befejezése után alaposan 
el kell oltani a tüzet, hiszen 
még napokig képes parázsla-
ni. Az idei év első felében 270 
alkalommal keletkezett tűz 
szabad területeken, mintegy 
166 hektárt érintettek a lán-
gok. Ez a 2020-as év első fe-
léhez képest kevesebb, akkor 
400 feletti riasztás érkezett, és 
csaknem 460 hektáron pusz-
tított tűz.

Csordás Judit

Bográcsozáskor is felügyelni kell a tüzet

A városban több mint 
2000 négyzetméter egynyári 
virágot gondoznak naponta
Több mint 2000 négyzet-
méter egynyári növény gon-
doznak a városban naponta, 
melyek a hőségben rendsze-
res karbantartást igényel-
nek. Nyáron a legfontosabb 
feladat a növények tápanyag 
utánpótlása, illetve az öntö-
zés.

Hatvanban nagy fi-
gyelmet fordítanak a 
város megszépítésé-

re, így számos zöldövezet lett 
kialakítva, illetve színes virá-
gok díszítik a közterületeket. 
Annak érdekében, hogy ezek 
a növények mindig egész-
ségesek legyenek, és virágba 
boruljanak kiemelt gondo-
zást kapnak. Gulyás Katalin 
főkertész elmondta, hogy a 

melegben a rendszeres, napi 
önözés és a tápanyag után-
pótlás a legfontosabb feladat. 
– Tavasszal az ágyás előkészí-
tésekkor nitrogén, foszfor és 
kálium tartalmú műtrágyát 
juttatunk az ágyásokban, de 

a tápoldatozásra ezen felül is 
szükség van, így nyáron káli-
um túlsúlyos oldattal öntöz-
zük a növényeket – részletezte 
Gulyás Katalin főkertész.

A városban több mint 2000 
négyzetméter egynyári virá-

got ültettek ágyásokba, illetve 
planténerekben is kerültek ki-
helyezésre. A növények napi 
öntözése járműre szerelt lajtos 
kocsikkal történik. Azonban 
az újonnan épült parkokban 
csepegtető öntözőrendsze-
rek adagolják a vizet a növé-
nyeknek. Nyáron a nagy me-
legben nem csak az egynyári 
virágokat locsolják, ugyanis 
a cserjéknek és a fáknak is 
szükségük van vízellátásra. A 
városban nagy hangsúlyt fek-
tetnek a növények esztétikus 
elrendezésére is, így minden 
évben alaposan megtervezett 
ültetési forma szerint a Zagy-
va-hidat, a posta előtti teret, 
köszöntőtáblákat és villany-
oszlopokat is virágosítják.

Rimán Alexandra
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A fiatal játékosok nevelése lett az új életcélom, egyénileg és csoporto-
san is edzem őket, hogy elérhessék céljaikat – Orbán Attila, a Hatvani 
Gigászok szakmai igazgatója többszörös magyar bajnok, válogatott 
játékos és magyarkupa-győztes jégkorongozó. Szabadidejében sem 
pihen, lovagol, motorozik, és vitorlásversenyeket nyer.

Még el sem kezdte az 
iskolát, mikor már fel-
fedezték tehetségét. 

Az alapoktól indulva jutott fel a 
csúcsra, magyar válogatott, három-
szoros magyar bajnok és egyszeres 
magyarkupa-győztes lett. Orbán 
Attila jégkorongozó energikus 
gyerek volt, a sportban pedig meg-
találta a balanszt hozó nyugalmat. 
Persze ahhoz, hogy valaki építkez-
ni tudjon a tehetségéből, az is kell, 
hogy elszánt legyen, ő pedig sosem 
szűkölködött céltudatosságban. 
Szabadidejében is sportolt, birkó-
zott, bokszolt, atletizált és úszott 
is. – Rengeteg mindent kipróbál-
tam, mindig másban találtam meg 
magam, ez a mai napig jellemző 
rám. Szeretek új dolgokat felfe-
dezni, és feszegetni a határaimat. 
Persze ezek mind a hasznomra 
váltak, a küzdősportok például fej-
lesztették a koordinációmat, ami a 
jégen óriási segítség volt – fogal-
mazott.  Orbán Attila jelenleg az 
FC Hatvan Gigászainak szakmai 
igazgatója, a helyi gyerekeket edzi. 

Mindösszesen hatéves volt, 
amikor már a Dunaferr SE-ben 
játszott, tizenhárom évesen pedig 

már a Budapest Star-hoz igazolt. – 
Miután Kercsó Árpád felfedezett, 
nem volt megállás. Minden edzé-
sen részt vettem, és fejlesztettem 
magam. Budapesten a többi jégko-
rongozó fiatallal éltem egy lakás-
ban, egy házinéni vigyázott ránk, 
majd egy családnál vendégesked-
tem, végül kollégiumban kötöttem 
ki. Ezek a helyzetek önállóságra 
neveltek, és csakis a célra fókuszál-
tam, játszani akartam, mindennél 
jobban. Szerencsére olyan hátte-
rem volt, amellyel ezt meg tudtam 
valósítani, szüleim pedagógusok, 
emellett a sportban is kiemelkedőt 
nyújtottak. Édesapám fociedző 
volt, édesanyám pedig válogatott 
atléta, távfutó. Húgom, Zsófi is 
kézilabdázott, nagyon tehetséges 
volt, de végül a szüleink példáját 
követve a tanári szakma mellett 
tette le a voksát. A mai napig, ha 
azt kérdezik tőlem, mire vagyok a 
legbüszkébb, a családom jut első-
re eszembe. Hálás vagyok nekik, 
mindig, mindenben mellettem áll-
tak – fejtette ki.

A pesti kitérőt követően még 
felnőtté válása előtt visszament 
a dunaújvárosi csapathoz. Persze 
ez idő alatt is több fronton állta a 

sarat, az iskolában floorballozott, 
csapatával az első osztályba jutot-
tak. Emellett inline hokizott is, 
ennek lényege, hogy görkorcsolyá-
val, versenyrendszerben játszanak, 
többek között a magyar bajnok-
ságban és a Cseh Extraligában 
is szerepelt. Az iskola befejezése 
után pedig Fehérvárról keresték 
meg. – Ekkor következett pálya-
futásom aranykora, nagy legen-
dákkal játszhattam együtt, akiktől 
rengeteget tanultam. Ladányi Ba-
lázs és Palkovics Krisztián is pél-
daképemként voltak jelen, emel-
lett a Stanley-kupa győztes Ric 
Jackmannal és a svéd elit egykori 
sokszoros legjobb védőjével, Oscar 
Ackeströmmal is bekktársak vol-
tunk – mondta. A Sapa Fehérvár 
AV19-e megszerezte a magyar baj-
noki aranyérmet, főleg Sille Tamás 
mellett játszott az osztrák EBEL-
ben. – Elképesztő időszak volt ez 
az életemben, a jégkorongsport 
fellegvárában játszhattam. Jó kap-
csolatot ápoltunk a szurkolókkal, a 
legnagyobb fanokkal külön prog-
ramokat is szerveztünk. Éreztem, 
hogy szeretnek, és ezt viszonoztam 
feléjük – mondta. Ezt bizonyítja az 
is, hogy sokszor skandálták nevét a 
lelátóról, az 57-es mezszáma pedig 
végigkíséri életét. A válogatottban 
is játszott, 2015-ben a Divízió I/A 
világbajnokságon feljutottak az 
A-csoportba.

Volt még pár csapata, a Szlo-
vák Extraligában is játszott, vé-
gül a Kanadai Magyar Hokiklub 
csapatkapitányaként fejezte be 
pályafutását 2019-ben. – Mérle-
gelnem kellett, hogy folytatom-e. 
A profi sport sok mindent kivesz 
az emberből, a porcok megeről-
tetése hosszútávon nem kifizető-
dő.  Éppen ezért úgy gondoltam, 
erőm teljében szeretném folytatni 
az életemet, és az edzői munka 
felé fordultam – árulta el. A pi-
henést persze ezután sem jegyze-
te be naptárába. Szabadidejében 
mai napig lovagol, vitorlázik, és 
a chopperével motorozik. – Ez a 
három tevékenység, amelyek során 
leginkább lenyugszom, megélem a 
szabadságot. A vitorlázásban meg 
is mérettettem magam, harmadi-
kok lettünk csapattal a Kékszalag 
versenyen – mondta. Orbán At-
tila azt vallja, bármit is csinál az 
ember életében, az a lényeg, hogy 
élvezze, hogy érezze a rezgést, a 
jól eső bizsergést. Ekkor tudhatja 
igazán, hogy jó irányba halad. – 
Vadásziskolát végzek, golfvizsgát 
teszek nemsokára, és tervem, hogy 
a kiteszörfözésbe is belevágok. 
Emellett most fogok diplomázni 
kereskedelem és marketing sza-
kon. A mezőgazdaság is közel áll 
hozzám, aranykalászos gazda vizs-
gát tettem, és a mezőgazdasághoz 
kötődő járművekre is elvégeztem 

a megfelelő képzést. Továbbá 
szakkommentátor is voltam, és 
modellkedtem is. Persze a sport-
tal is továbbfejlesztettem magam, 
az IFBB nemzetközi akadémián 
végeztem, spinningoktató vagyok, 
manager sportrendezvény-szerve-
ző, és jégkorongedző is – részletez-
te. Ez utóbbival nagy tervei van-
nak, magánórákat tart, tanítványa 
között van Vértes Nátán is, aki az 
NAHL-ben játszik.

Hatvanban edzi a gyerekeket, 
mint fogalmazott, nagy kihívás 
volt ez számára, hiszen ritka az 
olyan hely, ahol ennyi fiatal sze-
retne jégkorongozni. – A legkiseb-
bektől kezdve az U25-ös korosztá-
lyig edzem a játékosokat, fiúkat és 
lányokat egyaránt. Nagyon ered-
ményes csapat állt össze, rengeteg 
munkánk van benne. Mindig azt 
tanítom a jégkorongozóimnak, 
hogy az akarat a legfontosabb, 
szorgalom nélkül a tehetség nem 
elég. Küzdeni kell azért, amit el 
szeretnének érni. Szerencsére azt 
látom, hogy aki igazán szeretné 
ezt, az tesz is érte. A kölcsönös 
tisztelet elve mentén folynak az 
edzések, ez oda-vissza működik a 
gyerekek és köztem, csak így le-
het együtt haladni – vélekedett. 
Gödöllőn szakmai tanácsadó-
nak kérték fel a helyi csapathoz, 
Hatvanban pedig a Szent István 
Sportiskolai Általános Iskola ve-
zetőedzőjeként is helyt áll.

Orbán Attilát habár az adre-
nalin hajtja, néha a művészetben 
találja meg a békéjét. Szabadidejé-
ben zongorázik és fest is, de a gitá-
rozásban is kipróbálta már magát. 
Véleménye szerint az apróságok-
ból lesznek az igazán nagy dolgok, 
fontos a részletekre odafigyelni, 
így lehet építkezni. Eszerint éli az 
életét. Csordás Judit

A jégkorongban 
magamra találtam
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
felsőoktatási intézményben tanulók 
ösztöndíjjal történő támogatásához
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatá-
si intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 
43/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelete értelmében ösztön-
díjat nyújt a sikeresen pályázó hatvani állandó lakóhellyel rendelke-
ző felsőoktatási intézményben tanuló hallgatóknak és segíti a helyi 
munkaerőpiac szervezését.

A pályázatokat a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztá-
lyához lehet benyújtani, melynek határideje minden év szeptember 
30. napja. 

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