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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Horváth Richárd: 
a hatvaniak 

döntöttek,
mi fejlesztünk
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A hatvani közösségi költségvetés során a hatvaniak döntöttek, 
hogy a város a következő időszakban az utak és járdák javításá-
ra, kerékpárút fejlesztésére, nyilvános illemhely kialakítására, 
vadaspark fejlesztésére, valamint egy seprőgép beszerzésére 
költsön. Ezek a folyamatok már mind elindultak.

Összesen öt fejleszté-
si pontot szavaztak 
meg a hatvaniak a 

közösségi költségvetés során, 
így ezek mentén indult meg 
a munka az önkormányzatnál. 
Az előkészítési fázis már zajlik, 

hamarosan szemmel látható-
ak és tapasztalhatóak lesznek 
ezek a közösség által megsza-
vazott beruházások. Ugyanak-
kor az már most látszik, hogy 
az árak drasztikus növekedése 
miatt a tervezett 100 millió fo-

rintos keret nem lesz elég, de 
ennek ellenére is minden fej-
lesztést megvalósítanak.

– Már kijelöltük azt az út-
vonalat, amin keresztül ke-
rékpáron is biztonságosan 
megközelíthető lesz a bevásár-
lóközpont is. Ehhez szükség 
lesz az érintett útszakaszok 
javítására is. Megvan a nyilvá-
nos illemhely pontos helye is, 
a közművel zajlanak az egyez-
tetések a technikai folyama-

tokról, a seprőgép műszaki 
tartalmát már összeállítottuk, 
közbeszerzés útján vásároljuk 
meg. A legnagyobb projekt az 
utak és járdák fejlesztése, ahol 
elsőkörben most a járdákra fó-
kuszálunk: a szakemberek már 
felmérték, hol indulnak meg 
a munkák, de ez egy folyamat 
lesz, fokozatosan haladunk 
előre – avatott be a részletekbe 
Horváth Richárd polgármes-
ter. Mindemellett a vadaspark 

fejlesztése is folyamatban van, 
hiszen erre a tételre is sokan 
szavaztak. A közösségi költ-
ségvetés egy új lehetőség volt 
márciusban Hatvanban: a hat-
vaniak dönthették el online és 
papír alapú szavazólapon, hogy 
a város mire költsön el összesen 
100 millió forintot. Mik azok a 
fejlesztési pontok, amikre min-
denképp szükség van a telepü-
lésen. Ezek alapján indultak el 
a beruházások. SzP

A meleg és párás idő beköszöntével fokozottabban kell figyelni a házi 
kedvencekre, hiszen ilyenkor megnőhet a kullancscsípések száma. A leg-
fontosabb a megelőzés, dr. Hajdú Pál állatorvos szerint, a kullancsellenes 
szerek használata mellőzhetetlen az állatokról való gondoskodás során.

A kullancs elleni védekezés 
egyik legjobb módszere, ha 
direkt erre a célra alkalmas 

szereket vetünk be házi kedven-
ceinknél. Dr. Hajdú Pál állatorvos 
elmondta, számos kipróbált ké-
szítményt forgalmaznak a gyártók, 
ám ezek között is vannak olyanok, 
amelyekkel sokkal hatásásosabban 
lehet védekezni a vérszívók ellen. 

– Régebben fürdetéssel, erre a célra 
használatos samponokkal riasztot-
ták a kullancsot, ám ezeknél már 
vannak sokkal jobb módszerek is. 
Célravezetőbb lehet a kullancs- 
és bolhaellenes nyakörv, illetve a 
spot on technika is, amely során 
rácsöppentenek a kutya martájéká-
ra, és a bőrön keresztül szívódik fel 
a szer. A legújabb módszer pedig, 

amikor szájon keresztüli adagolás 
során, jutalomfalatnak tűnő készít-
ménnyel érik el a kullancs elleni 
hatást – részletezte.

Egész évben fontos a védelem, 
hiszen nemcsak tavasszal támad-
hatnak a kullancsok, akár télen is 
veszélyt jelenthetnek a házi kedven-
cekre. Magyarországon az általuk 
terjesztetett leggyakoribb és leg-
veszélyesebb betegség a babesiosis. 
Ekkor a fertőzött kullancs egy pa-
razitát juttat vérszívás során az ál-
latok vérébe. Emellett Lyme-kórt 
is terjeszthetnek, ám hazánkban ez 
ritkábban fordul elő. Dr. Hajdú Pál 
szerint legfontosabb a megelőzés, az 
hogy folyamatosan és visszatérően 
gondoskodjanak a gazdák kedven-

ceik védelméről. Ha viszont már 
megtörtént a baj, és kullancsot ta-
lálnak az állatban, kullancskanállal 
gyorsan otthon is eltávolíthatóak az 
ízeltlábúak, vagy az állatorvos  szak-
szerű segítségével is. Habár meg-
oszlanak a vélemények egy-egy kul-
lancs elleni szer hatásosságáról, az 
állatorvos azt tanácsolja, mindenki 
találja meg azt, ami a kedvencének 
a leghatékonyabb védelmet nyújtja, 
hogy megóvhassák őket a meleg és 
a párás levegőben fokozottabban tá-
madó kullancsok csípésétől.

Csordás Judit

Kullancsellenes szerekkel segíthetünk kedvenceinken



Megnyitotta kapuit a hatvani vadaspark. A terület új lakók-
kal is bővült, így ezentúl két emuval és egy vizibivaly borjú-
val is találkozhatnak a látogatók.

A Hatvani Vadaspark 
munkatársai az el-
múlt hónapokban 

sem tétlenkedtek, ugyanis a 
területen számos terepren-
dezés történt, illetve a gaz-

dasági udvar szerszámtároló 
padlásterét galambos házzá 
alakították át. Mindezek 
mellett új lakókkal is bővült 
a park, így ezentúl két emu-
val és egy vizibivaly borjúval 

is találkozhatnak a látogatók. 
Továbbá a régi kedvencekkel 
is megtekinthetők.

Tímár Dávid, a vadaspark 
vezetője elmondta a fej-
lesztések a jövőben is foly-
tatódnak, ugyanis a város 
közösségi költségvetésében 
5 millió forintot szavaztak 
a hatvaniak a park rekonst-

rukciójára, amiért nagyon 
hálás. – Ebből az összegből 
szeretnénk a járósétányok 
nagy részét kaviccsal feltöl-
teni, így kényelmesebben 
megközelíthető lesz a park, 
illetve bővíteni szeretnénk 
a terültet egy páva volierrel, 
amit a pénztár előtt terve-
zünk felépíteni. Mindezek 

mellett a mosómedvék jelen-
legi helyét is rekonstruáljuk, 
terveink között szerepel még 
a központban elhelyezkedő 
baromfiudvar teljes felújítása 
is – részletezte Tímár Dávid, 
a Hatvani Vadaspark veze-
tője.

A Hatvani Vadaspark má-
jus 4-én újra megnyitotta 

kapuit, a létesítmény terüle-
tén a maszk viselése nem kö-
telező, azonban ajánlott, il-
letve a védettségi igazolvány 
felmutatásával látogatható a 
terület. A park keddtől va-
sárnapig délelőtt 10 óra és 
délután 6 óra között várja az 
állatbarát érdeklődőket.

Rimán Alexandra
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Már 30 éve, hogy elhunyt 
Gódor Kálmán, ebből az 
alkalomból a hatvani kul-
turális intézményvezetők 
tiszteletüket tették a festő-
művész sírjánál.

Halálának 30. évfor-
dulóján a hatvani 
kulturális intéz-

ményvezetők megkoszorúz-
ták Gódor Kálmán sírját. 
A festőművész 1991. má-
jus 9-én távozott el, gazdag 
életművének jelentős részét 

azonban Hatvan két kultu-
rális intézménye, a Hatvany 
Lajos Múzeum és az Ady 
Endre Könyvtár őrzi. Mind-
ezek mellett már 30 éve az 
általa adományozott harang 
csendül fel a Szent Adal-
bert-templomban. A hatvani 
Magyarok Nagyasszonya-
harangot Marosi Izidor Ist-
ván, a Váci Római Katoli-
kus Egyházmegye püspöke 
szentelte fel.

Szinyei András alpolgár-
mester elmondta, Gódor 

Kálmán jelentős szerepet 
töltött be a város életében. – 
Szeretettel gondolok vissza 
Gódor Kálmánra, ugyanis 
biztatást adott az embe-
reknek, illetve a haranggal 
nagyvonalú adományt ha-
gyott a városra, mindezek 
mellett vagyontárgyai és az 
értékes festményei is megte-
kinthetők a város kulturális 
intézményeiben – részletezte 
Szinyei András alpolgármes-
ter.

Rimán Alexandra

A 30 éve elhunyt 
Gódor Kálmánra emlékeztek
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A Kossuth téri játszótér és az 
újhatvani templom közelébe he-
lyeztek ki kupakgyűjtő szíveket, 
aki ide hordja a kupakokat, az se-
gít. A most indult akció keretében 
a hatvani Bánkúti Zoltánt és csa-
ládját támogatják.

Üdítős, mosószeres, testápolós 
kupakokat, tejesdoboz, sam-
pon, balzsam, de fogkrémes 

tubusok kupakjait is beledobhatjuk 
a most kihelyezett piros, szív ala-
kú gyűjtőpontokba. Mindezeket a 
Hatvani Karitatív Összefogás ötle-
te nyomán állították fel a város két 
pontján. A Kossuth téren azonnal 
meg is kezdődött a gyűjtés, a két kis 
nyíláson, kétoldalt lehet beledobálni 
a kupakokat. A tervek szerint mindig 

megadott céllal és mindig helyieknek 
segítenek majd a kupakok által. 

Az első választottunk, a nehéz 
helyzetben élő hatvani Bánkúti Zol-

tán és családja. Most az ő megsegíté-
sükre zajlik ez a gyűjtés. A következő 
félévben minden összeg, ami ezáltal 
jön össze, azt nekik ajánljuk fel, 

hogy ezzel könnyítsük meg a min-
dennapjaikat. Bízunk benne, hogy a 
hatvaniak nagyon sok kupakot fog-
nak idehozni. Mi hatvaniak, mutas-
suk meg a szívünket! – fogalmazott 
Smidné Vereb Julianna, a Hatvani 
Karitatív Összefogás vezetője.

Horváth Richárd polgármester 
szerint jó látni, hogy egyre több az 
ilyen megmozdulás és összefogás a 
városban, hiszen a hatvaniak már 
számtalanszor megmutatták, hogy 
együtt, közösen bármilyen akadályt 
le tudnak győzni. 

Amikor a gyűjtőedények meg-
telnek, akkor a benne lévő kupa-
kokat felvásárolják, majd ezeket 
újrahasznosítják, így például kukák, 
különböző edények, műanyag szer-
számok vagy gyeprácsok készülnek 

belőlük. Ezzel pedig a környeze-
tünket is kíméljük és egy jó ügyet is 
segíthetünk. A gyűjtésbe a gyerekek 
is szívesen bekapcsolódnak, mivel 
izgalmas dolog és a tudatos nevelés 
is megvalósul vele. 

A szíveket - amiket Pál Péter és 
Csejtey Zoltán készített -  a Kossuth 
téri játszótér és az újhatvani temp-
lom közelében lehet megtalálni.

SzP

Kupakgyűjtés: összefogás és segítségnyújtás

Új lakókkal bővült a vadaspark

Hatvani tűzoltó is 
részt vett 
a lépcsőfutó 
versenyen

A hatvani hivatásos tűzoltó, Bősze Balázs zászlós sikeresen 
teljesítette a Berlin Firefighter Stairrun lépcsőfutó versenyt. 
A kihíváson 120 méternyi szintmagasságot kellett teljesíteni, 
melyet 10 perc és 48 másodperc alatt hajtott végre.

A német tűzoltók a 
Berlin Firefighter 
Stairrun lépcsőfu-

tó versenyt a járványhelyzet 
miatt online formában ren-
dezték meg a hétvégén. A 
versenyen a berlini Park Inn 
40 emeletes épülethez hason-
ló magasságot, vagy 120 mé-
ternyi szintmagasságot kellett 
teljesíteni. A hatvani hiva-
tásos tűzoltó, Bősze Balázs 
zászlós, most is örömmel fo-

gadta a kihívást, megmutatta, 
hogy kondícióját a vírushely-
zet alatt is töretlenül sikerült 
megőriznie. Egy hatvani tíz-
emeletes házat nézett ki ma-
gának, majd teljes védőfelsze-
relésben, légzőkészülékkel a 
hátán négyszer felfutott a 10. 
emeletre, mindössze 10 perc 
és 48 másodperc alatt teljesí-
tette a kihívást.

Forrás: heves.
katasztrofavedelem.hu

Ismét akcióba lendültek a 
Pro Natura Mozgalom akti-
vistái, az önkéntesek ezúttal 
a Turai út, Herédi út és 32-es 
főút bizonyos területeit tisz-
tították meg az illegálisan le-
rakott szeméthalmoktól. Az 
összefogásnak köszönhető-
en két konténernyi, összesen 
14 köbméternyi hulladéktól 
sikerült megszabadítani a 
természetet.

A nagygombosi lakta-
nya előtt gyülekeztek 
azok az önkénte-

sek, akik csatlakoztak a Pro 
Natura Mozgalom második 
szemétszedési akciójához. 
Egy rövid megbeszélés után 
a természetvédő közösség 
csapatokra vált szét, hogy így 
még hatékonyabban tudják 
megtisztítani a Turai út, Te-
leki út, Herédi út, valamint 
a 32-es főút bizonyos szaka-
szait. – Hatvanban nagyon 
fontos a környezetvédelem, 
éppen ezért időről időre 
meghirdetünk különféle sze-
métszedési mozgalmakat, 
melyekhez a civilek is bátran 

csatlakozhatnak. Nagyszerű 
látni, hogy egyre többen érzik 
szívügyüknek a város és an-
nak környékének tisztaságát, 
sokan jöttek el erre a meg-
mozdulásra is – fogalmazott 
Horváth Richárd polgármes-
ter. Hozzátette: a városban 
kiemelt figyelmet fordítanak 
arra, hogy felszámolják az il-
legális szemétlerakatokat, és 
közben igyekeznek folyama-
tosan tetten érni a bűncselek-
mény elkövetőit is.

A Pro Natura Mozgalom 
mai megmozdulásához Kont-
ra Marietta, a Hatvani Nő-
egylet elnöke is csatlakozott, 

ő a kisfiát is magával hozta 
az eseményre. – Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy példát 
mutassunk a gyermekeknek e 
tekintetben, hiszen a környe-

zetvédelem az ő jövőjük zá-
loga is egyben. Véleményem 
szerint Hatvan egy gyönyö-
rű, virágos város, éppen ezért 
fontos, hogy a környezetünk 

mindig tiszta és rendezett 
legyen, hiszen ez mindannyi-
unk közös érdeke – mondta 
az édesanya.

A hulladékok felelőtlen ke-
zelése azonban jól láthatóan 
komoly társadalmi probléma, 
hiszen az önkéntesek az érin-
tett területeken pár órán belül 

óriási mennyiségű szemét-
halomtól szabadították meg 
a természetet. Az akcióban 
összesen 14 köbméternyi hul-
ladékot sikerült összegyűjteni, 
ez körülbelül két nagy konté-
nernyi hulladékot jelent.

A környezetvédő aktivis-
ták a megtisztított területe-
ken egy-egy táblát is maguk 
mögött hagytak „ Mi nem 
szemetelünk – A Pro Natura 
Mozgalom által megtisztított 
terület” címmel, utalva arra, 
hogy a hulladékoknak nem 
természetben, hanem az erre 
kialakított hulladéklerakó te-
lepeken van a helye. Az akció 
résztvevői a közétkeztetés 
jóvoltából szendvicseket és 
üdítőket is kaptak a pár órás 
munka után.

Lukács Mónika

A Pro Natura Mozgalom aktivistái 
illegális szemétlerakatokat számoltak fel

Sem a környezetet, sem mások munkáját  
nem tisztelik a szemetelők
A Pro Natura Mozgalom május 8-án szedte össze a szemetet a város 
külterületein, másnap már ismét szemét borította a helyet. A szándé-
kosság azon is észrevehető, hogy a kihelyezett táblát, miszerint „Mi nem 
szemetelünk” kitörték és erre pakolták rá a szemetüket.
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A XXXV. Országos TDK versenyen egy első és egy második helyezést 
szerzett, valamint kiérdemelte a honvédelmi miniszter különdíját – a 
hatvani Ádám Balázs céltudatosan halad előre, hiszen később, had-
naggyá avatását követően tűzszerésztiszt szeretne lenni. A sportban 
is kiemelkedően teljesít, a Harcosok Éjszakján kétszer is nyert, emel-
lett nemzetközi viszonylatban is szerzett már thai boksz aranyérmet.

Fegyverropogás, kamuflázs 
egyenruhák, bajtársak és 
heroikusküzdelem-felhő-

ben úszó harcmező – a legtöbb 
fiút elvarázsolja a katonák világa, 
egészen kiskoruktól álmodoznak 
arról, hogy ők is uniformisba bújva 
vívhatják meg háborújukat. Sok-
szor elhajlott botokkal, éppen útba 
eső eszközökkel, harsányan csat-
tanó hangutánzó szavak kíséreté-
ben – a fantáziavilág legbelsőbb 
árkaiban elmélyülve – próbálják 
kibontakoztatni a bennük rejlő 
hőst. Mégis sokan közülük később 
elhagyják régvolt vágyaikat, új 
célokat kutatva, éppen állatorvos-
nak, vagy akár tanárnak készülnek. 
Vannak azonban olyanok is, akiket 
örökké köt életük első pár évében 
tett fogadalmuk, és a játékfegyve-
rekkel, kövekkel megvívott küz-
delmük felnőttkori megvalósulásig 
vezeti őket. Így történt ez Ádám 
Balázzsal is, aki már bölcsődés ko-
rában tudta, nem választhat más 

pályát magának, csakis katonaként 
kívánja szolgálni hazáját. – Igazán 
nem is emlékszem másra, csak 
arra, hogy mindig is katona szeret-
tem volna lenni. Az óvodában már 
büszkén vállaltam választásomat, 
informálódtam, kutakodtam, ho-
gyan is valósíthatnám meg álma-
imat. A motivációm nem csökkent 
később sem, a tanulmányaim so-
rán is azért küzdöttem, hogy mi-
nél szerteágazóbb tudásra tegyek 
szert, amit később a szolgálat alatt 
hasznosíthatok – mondta.

Hatvanban született, és itt is 
tanult Ádám Balázs, a jelenlegi 
Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Is-
kolában pedig a lehető legtöbb 
versenyen kipróbálta magát. – Ne-
gyedikesként a lovagkorból hozott 
szokásokat dolgoztam fel, és elin-
dultam vele a most már KGYTK-
ként ismert országos versenyen. 
Harmadik lettem, bár ez engem 
akkor nagyon elszomorított. Erőt 

vettem magamon, és újabb lendü-
lettel két témába is beleástam ma-
gam, az 1849-es hatvani ütközetet, 
valamint Hatvan címerének válto-
zásait kutattam. Ezekkel már sike-
rült országos elsőként végeznem 
– részletezte. Választott témáiból 
is jól látható, hogy a történelem 
kedvelt tantárgyai közé tartozott, 
azonban a Bajza József Gimná-
ziumba már matek-fizika szak-
ra jelentkezett. Ez sem véletlen, 
édesanyja könyvelő, édesapja villa-
mosmérnök, öccse, Albert is mér-
nöknek készül. – A reáltantárgya-
kat is kimondottan szeretem, sok 
matematikaversenyen is indultam. 
A katonaság során sem engedtem 
el ezirányú érdeklődésemet, habár 
felvételt nyertem a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem katonai logisz-
tikai szakára, később váltottam, és 
a katonai vezetői szakon folytat-
tam tovább tanulmányaimat, ahol 
két év után a műszaki specializá-
ciót választottam. Itt több mint 
húsz szakterületen kell helytáll-
ni, amelyek gyökeresen eltérnek 
egymástól. Így egyebek mellett a 
hídépítés, víztisztítás, épületrob-
bantás, tűzszerészet, de még a rep-
térkarbantartás is ide tartozik. Ép-
pen ezért nagyon komoly szakmai 

felkészültséget igényel – fejtette ki. 
Ahhoz, hogy minél előrébb 

juthasson valaki a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemen, fontos, 
hogy minden téren kiemelkedőt 
nyújtson, így nemcsak a tanulmá-
nyokban, a sport világában is jár-
tasnak kell lenni. Ádám Balázsnak 
szerencsére ez nem okoz gondot, 
gyerekkorában kézilabdázott, at-
letizált, majd az FC Hatvannál 
futballozott egészen kilencedikes 
koráig, emellett mezei futóverse-
nyekre is járt. Aztán megismerke-
dett a küzdősportokkal, és végül 
a thai boksz lett számára az, ahol 
teljesen kibontakozhatott. – El-
mentem Hatvani Ferenc egyik 
edzésére, már első alkalommal na-
gyon jót bunyóztam az egyik srác-
cal, éreztem, hogy ez a nekem való 
sportág. Heti két-három edzésen 
vettem részt, pár hónap után már 
el is indultam az első versenyemen, 
ahol jól ki is kaptam. De nem ad-
tam fel, egyre jobban és többet 
edzettem, így egyebek mellett 
nemzetközi versenyen is szerez-
tem aranyérmet, emellett kétszer 
is győztem a Harcosok Éjszakája 
rendezvény keretében – mondta. 
Az egyetem alatt is képzi ma-
gát, ha ideje engedi, thai bokszol, 
emellett kipróbálta magát már a 
vívásban is, de snowboardverse-
nyen is nyert már aranyérmet.

A tanulás igazi erény a katona-
ságnál, Ádám Balázs pedig szereti 
magát képezni. Jelenleg a Puskás 
Tivadar Műszaki Szakkollégi-
um elnöke, valamint a Hallgatói 
Önkormányzat tanulmányi ügye-
kért felelős alelnöke is. Emellett 
felsőoktatási tanulmányai során 
is folytatta a már tinédzserként 
megkezdett kutatásokat. Amint 
elkezdte az egyetemet megkereste 
a szintén hatvani Padányi Józsefet 
– aki jelenleg a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Katonai Műszaki 
Doktori Iskolájának vezetője –, 
hogy tanácsot kérjen, milyen té-
mát dolgozzon fel alaposabban. – 
Kaptam tőle egy könyvet, amelyet 
elolvasva már tudtam, hogy fém-
kereső műszerrel akarok dolgozni. 
A II. világháború eseményeit sze-
rettem volna kutatni, és mindezt 
a lakhelyemre vetítve, így a He-
rédnél történt harcok rekonstruá-
lást tűztem ki célul, ugyanis 1944 

decemberében a német páncélo-
sok itt tartóztatták fel a szovjet 
harckocsikat – közölte. – Renge-
teg engedélyeztetés és vizsgálódás 
előzte meg a munkát, szovjet és 
német forrásokat, folyóiratokat, 
térképeket, könyveket néztem át, 
majd fémkeresővel indultam neki 
a környéknek, tavasztól-őszig ku-
tattam nyomok után. Összesen 
mintegy ötvenezer négyzetmétert 
néztem át. A csaknem 700 talált 
tárgyból 171 darab bizonyult ér-
tékesnek, repeszdarabok, hüvelyek, 
aknagránátstabilizátor-szárny, 
de még egy Panzerfaust 30 kézi 
páncéltörő gránátot is találtam 
– fűzte hozzá. Ezeket a szerzett 
információkat összefoglalta, és 
először intézményi szinten, majd 
a TDK országos fordulójában is 
első helyezést ért el vele. Ezt kö-
vetően a Karola-vonal kutatásába 
kezdett, rengeteg levéltári munkát 
és terepbejárást követően sikerült 
pontosabban meghatároznia, hogy 
Aszód és Gyöngyös között – tehát 
Hatvan térségében is – hol hú-
zódhatott a védelmi vonal. Ezzel 
a feldolgozott kutatásával országos 
második helyezett lett. Emellett 
kiérdemelte a honvédelmi minisz-
ter különdíját is.

A céljai között szerepel, hogy 
folytatja a kutatásokat, jelenleg 
Zrínyi Miklós egykori fegyvere-
iről gyűjt információkat, később 
azonban szeretne egy mesterséges 
intelligencia alapú szoftverről ta-
nulmányt írni, amellyel a robba-
nótestek azonosítása válik köny-
nyebbé. Legnagyobb célja is ezzel 
kapcsolatos, ugyanis leghőbb vá-
gya, hogy később tűzszerésztiszt 
lehessen, és világháborúból visz-
szamaradt robbanótesteket men-
tesíthessen, emellett szeretne kül-
földön több katonai misszióban 
részt venni. Mint fogalmazott, az 
eddigi eredményei nem sikerül-
hettek volna a családja támogatása 
nélkül, akik mindig, mindenben 
mellette álltak. Ők tanították meg 
neki, hogy legyen elkötelezett 
afelé, ami érdekli, enélkül ugyan-
is nem érheti el céljait. Épp ezért 
úgyis tartja, hogy minden körül-
mények között száztíz százalékot 
kell nyújtania, és így haladhat elő-
re a pályája során is.

Csordás Judit

Szívügyem Hatvan háborús 
történelmének kutatása
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A központ nyolc évvel ez-
előtt nyitotta meg kapuit 
a mozogni vágyók előtt. 
Azóta több fontos átala-
kítás jelezte a folyamatos 
fejlődést. Most egy újabb 
mérföldkőhöz érkezett a 
B40.

Hiánypótló jelleg-
gel nyitott meg 
annak idején az 

európai színvonalú Fitness 
Centrum Hatvanban. Az-
óta a város 20-30 km-es 
vonzáskörzetéből is járnak 
ide a mozgás szerelmesei. 
Elsősorban azok, akiknek 
jogos igényei lehetnek a 
körülmények, a szolgál-
tatások és a szakmaiság 
tekintetében. „A járvány-
helyzet alatti bezárás egy-
ben lehetőség is volt a 
megújulás szempontjából.”  
- Mondta Árvai Balázs, az 
új üzemeltetési vezető. A 
tulajdonosok döntése alap-
ján meghozott személyi 
változások egyúttal garan-
ciát is kell, hogy jelentse-
nek a töretlen fejlődés felé. 
Balázs – előző munkájá-
ból kifolyólag – 10 évig 

„tanulmányozta” a világ 
tucatnyi országának edző-
termeit. Ez a tapasztalat 
is hozzájárul ahhoz, hogy 
szakmailag is profi módon 
menedzselje a B40-et. A 
profi géppark folyamatos 
fejlesztése mellett, mos-
tantól új személyi edzők, új 
fehérjedús termékek és új 
bérlet konstrukciók is vár-
ják a vendégeket. Komplex 
megoldásokat kínálnak az 
egészség megőrzése ér-
dekében, a dietetikustól a 
masszőrig. „A cél az, hogy 
a B40 klubtagok egyben 
kvázi családtagok is le-
gyenek, ha megérkeznek 
hozzánk!” – tette hozzá 
Lauber Attila, tulajdonos. 
A Hatvanban is egyedülál-
ló kerti környezetben nem 
csak az edzeni érkezők 
vagy kísérőik, de az utcáról 
betérő járókelők is szívesen 
ülnek le egy jó kávéra vagy 
turmixra. A járványügyi 
korlátozó intézkedések 
teljes feloldása után pedig 
már igazolások (védettségi 
vagy versenyigazolás) nél-
kül is látogatható lesz B40 
edzőterme Hatvanban. (X)

Személyi és szakmai megújulás: 
újranyitott a B40 Fitness Centrum

A B40 terasz nem csak az edzeni érkezőket várja

Árvai Balázs, az új üzemeltetési vezető
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