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Extra

Folyamatosan újulnak 
meg az utak és a járdák 

Hatvan útjai évtizedes lemaradásban vannak, bőven van mit felújítani a településen. A városvezetés azon dolgo-
zik, hogy minél több járdát és utat javítsanak meg. Az elmúlt időszakban több mint másfélmilliárd forintot költöt-
tek ilyen munkálatokra. Nemrégiben az Ötös iskola előtti szakaszt is átadták. 2. OLDAL

Népszerű volt az idei strandszezon 
Ezen a nyáron is nagyon sokan pihen-
tek a hatvani strandon. Már az első 
hónapban rekordot döntött látogatott-
ságban. Ebben a szezonban is több 
fejlesztés valósult meg a területen. 
- Nyár elején elkészült a teljesen új 
vizesblokk, napvitorlákat helyeztek ki 
a termálmedence fölé. Emellett a ko-

rábbi focipálya helyén már strandkézi-
labda pályát alakítottunk ki. Elvégez-
ték a homok-utánpótlást, kicserélték 
a labdafogó hálókat és az oszlopokat 
is. Mindez egy sikeres pályázat ke-
retében valósult meg – számolt be a 
fejlesztésekről Papp István, a körzet 
képviselője.
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Az elmúlt években több mint másfél-
milliárd forintot költött a város az 
utak rendbetételére. Sok helyen javí-

tották ki a járdákat is. - Hatvanban nagyon 
sokáig nem foglalkoztak az utak és a járdák 
felújításával. Mi vagyunk az első városvezetés, 
akik kiemelten kezelik ezeket a munkálatokat. 
Külön költségvetési sor is szerepel erre. Nem 
állunk meg, folytatjuk a munkát és még több 
helyen végzünk el felújításokat – fejtette ki 
Horváth Richárd polgármester. Elkészült a 
Balogh Ádám út és a Bartók Béla út is.

Új út az Ötös iskola előtt

Két hónappal ezelőtt kezdődtek meg a mun-
kálatok a Pázsit utcában, az Ötös iskola előtt. 
Ezen a szakaszon már régóta rossz állapotban 
volt az út, mivel az iskola és a társasházak mi-
att nagy itt a forgalom, rengeteg autó parkol 
itt és közlekedik erre. Az előző tanév végén 
felszedték a burkolatot és egy teljesen új réte-
get húztak fel. Ezt adták át most hivatalosan. 
Lestyán Balázs, a körzet képviselője elmond-
ta: több mint 40 éve után sikerült most tel-
jesen felújítani ezt az utat, hiszen eddig csak 
javításokat végeztek itt. – Nagyon sokan élnek 
itt és járnak errefelé, ezért is volt fontos, hogy 
rendbe tegyük ezt a területet – fogalmazott az 
alpolgármester.

Térkövezett járda a Kazinczy utcán
Régóta rossz állapotban volt a járda a Kazin-
czy utcán. Az ott élők jelezték, a városvezetés 
számára, hogy szükség lenne felújítani, így 
elindultak a munkálatok. A Kazinczy utcai-
ak kifejezett kérésére pedig nem bitumenez-

ték azt, hanem térkővel rakták ki, hogy még 
szebb és tartósabb legyen. Így már babako-
csival vagy kerekesszékkel is kényelmesen 
lehet itt közlekedni. Emellett több felújítás is 
történt a város ezen részén: a Nádasdy úton 
és járdát újítottak fel, parkolókat alakítottak 

ki a Szabadság úton, és új lámpatesteket is 
helyeztek ki.

A szobrokra is odafigyelnek

Az elmúlt években a város vezetői kiemelt fi-
gyelmet fordítottak a szobrok felújítására. Hat-
van számos művészi alkotással igyekszik meg-
őrizni a történelmi múltját. – Nagyon büszkék 
vagyunk ezekre az alkotásokra. Fontos, hogy a 
szobrok szépek és gondozottak legyenek, hiszen 
ezekkel tisztelgünk elődeink előtt. Éppen ezért 
felújítottuk az Őrszem szobrot és a Werbőczy 
István emlékműnél is történtek rekonstrukci-
ók. Mindemellett pedig a Grassalkovich An-
tal szobor is megújult a főtéren- tájékoztatott 
Szinyei András. Az alpolgármester elmondta: a 
jövőben is terveznek rekonstrukciókat és sze-
retnék, ha a város minden évben gazdagodhat-
na egy új emlékművel. Idén például a Gáspár 
András Bajtársi Egyesület állíttat egy szobrot 
a névadójukról, amit ősszel készülnek felavatni.

Járda a 21-es út mellett

Az utak mellett a járdákra is sokat költ a város, 
így megújult a Balassi Bálint, a Hegyalja út és 
a Báthori István utcán is. A 21-es út mellett, a 
Bercsényitől pedig szintén új járda van, így itt 
is biztonságban lehet már sétálni.

Folyamatosan újulnak meg 
az utak és a járdák

Korszerűsítették a Hatvani Szent Ist-
ván Általános Iskola ebédlőjét. A fel-
újítás a Menő menza pályázatból és 

a Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Országos 
Szövetsége támogatásából jött létre.

Ezentúl megújult körülmények között ét-
kezhetnek a Szent István iskola diákjai. A fa-
lakat színes alakzatok díszítik és új székekkel, 
asztalokkal is bővült az ebédlő. A korszerű 
étkezőt ünnepélyes keretek között adták át. A 

rekonstrukciókban a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. is részt vett. – Azzal keresett meg minket 
az iskola igazgatója, hogy szeretnék, ha közö-
sen újítanánk fel az étkezőt. Az intézmény si-
keresen vett részt a Menő menza pályázaton, 
így volt mire alapozni. Az önkormányzat cége,  
a közétkeztetési kft  pedig 850 ezer forinttal 
támogatta a felújítást – mondta Smidné Vereb 
Julianna, a Hatvani Közétkeztetési Kft. vezető-
je, a Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Orszá-
gos Szövetsége alelnöke. A Menő menza, az 
egészséges étkezést és életstílust népszerűsíti 
a gyerekek körében. – A rekonstrukciós mun-
kálatokban rengetegen vettek részt. A menza 
felújítása csak az első lépés, egy apró részlet a 
korszerű étkeztetés küszöbén – fogalmazott 
Kovács János, a Hatvani Szent István Álta-
lános Iskola vezetője. Az ünnepélyes átadatót 
az intézmény diákja egy zenés táncos elő-
adással tették még emlékezetesebbé.

Megújult a Szent István étkezője

A polgármester felesége és kisfia is célkeresztbe került az egyik hatvani 
oldal lejárató cikkeiben. Horváth Richárd lapunknak úgy fogalmazott: 
méltatlan a hatvaniakhoz ez a fajta aljas támadássorozat.

Napi szinten jelennek meg az 
Ön munkáját, a várost le-
járatni akaró cikkek. Már 

a családját is említik, a kisfia még az 
egyik cikk kezdőképére is rákerült. Ezt 
hogyan éli meg?

Nehéz azt látnom, hogy a kisfiamat 
és a feleségemet célkeresztbe állítják. 
Nagyon szeretem a családomat, büsz-
ke vagyok rájuk. Mindenben össze-
tartunk, számíthatunk egymásra. Ne-
kem és azt hiszem minden jóérzésű 
magyar embernek a család egy olyan 
alapvető értéket jelent, amelyet nem 

tiporhatunk meg. Tisztelnünk kell 
egymást, és egymás családját. Tőlem 
teljesen idegen ezekben a cikkekben 
olvasható aljas gondolkodásmód, 
ezért nehezen is értem meg, hogyan 
lehet ehhez hasonló gátlástalan esz-
közöket bevetni, még akkor is, ha 
kampány van. Magunkhoz és a hatva-
niakhoz is méltatlan ez a stílus, amit 
ezek az orgánumok közvetítenek. Mi 
soha sem süllyedünk le erre a szintre, 
akárhogy támadnak, megőrizzük em-
beri méltóságunkat. Számomra meg-
döbbentő, hogy egyesek feláldoznák a 

hatvaniak békés közösségét is egyéni 
céljaik eléréséhez. Ez a fajta gyűlölkö-
dés senkinek sem jó, nem határozhat-
ja meg Hatvanban a hétköznapokat 
az áskálódó, becstelen beszéd. 

Hogyan lépnek fel ellene?
Hasonló módszerekkel semmiképp. 

Egy gátlástalan háborúba beleroppan-
hat a hatvani közösség, oda lesz az 
összetartás, a békét a gyűlölet váltaná 
fel. Ezt nem hagyhatom! Én nem eb-
ben hiszek. A hatvaniak tehetségében, 
emberségében, a közösség erejében hi-
szek!  Törvényes eszközökkel lépek fel. 
Egy feljelentést már tettem ez ügyben. 
A bíróság ezt megalapozottnak ítélte 
és elrendelte a nyomozást. Még egy 

feljelentést készítettünk elő hasonló 
témában, ugyanis egy kiadványban is 
megjelentek ezek a hazugságok. Az 
elvtelen támadások témájában egyéb-
ként a napokban egy tájékoztató leve-
let küldtem a hatvaniaknak. 

A várost ugyanakkor folyamatos fej-
lesztések határozzák meg…

Így van! Örömmel mondhatom, 
hogy a könyvtár felújítása is elindul 
a Zöld város projekt részeként. Végre 
visszaköltözhet majd méltó helyére, a 
Kossuth térre ez a kiváló intézmény. 
Sikerrel szerepeltünk egy pályázaton, 
így a HACS keretében a DALI is 
megújul. Az épületbe költözik majd az 
újhatvani fiókkönyvtár.  A fejlesztések 

folytatódnak, Hatvan erős! A sport-
csarnok pedig gőzerővel halad!

Holt tart a beruházás?
A lelátók és a külső borítóelemek is 

már a helyükön vannak. Kívülről szinte 
nem is látszik, hogy milyen hatalmas 
és tágas az épület. Egy gyönyörű sport-
csarnoka lesz Hatvannak. Tűzben szü-
letett ez a beruházás, hiszen rengeteget 
kellett dolgoznom és küzdenem érte, 
de minden perc megérte. Erről a hat-
vaniak is megbizonyosodnak. Szept-
emberben egy nyílt napot tartunk, így 
minden érdeklődő megnézheti test-
közelből, hogy hol tart a beruházás. 
A sportcsarnok a fejlődő Hatvan egy 
emblematikus bizonyítéka. 

Horváth Richárd: 
Nem hagyhatjuk, 
hogy bántsák 
családjainkat, 
városunkat
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Köves Gáborné képviselőt többször is kerestük, de nem kívánt nyilatkozni lapunknak.

A képviselői munka egy szol-
gálat, nem pedig hatalom-
gyakorlás, ennek szellemé-
ben lehet csak megfelelően 
képviselni a hatvaniak érde-
keit – fogalmazott Palik Jó-
zsefné, az EHE képviselője.

Palik Józsefné óvoda-
pedagógusi és óvoda-
vezetői munkája során 

számos emberrel tartott kap-
csolatot, hallott a hatvaniakat 
érintő problémákról, az embe-
rek bizalommal fordultak felé. 
Mindig is szeretett közösség-
ben és a közösségért dolgozni, 
így amikor 2010-ben megala-
pították az Együtt Hatvanért 
Egyesületet, ő lett az elnöke 
szervezetüknek. – Olyan em-
berekkel dolgozhattam együtt, 
akik hasonlóan látták a világot, 
mint én, a szociális problé-
mákra, a gyermekek jólétének 
biztosítására helyezték a hang-
súlyt, ezzel könnyű volt azono-
sulnom – mondta. Még abban 
az évben már képviselő is lett a 
testületben, véleménye szerint 
azt volt a legnehezebb meg-
szokni a politikában, hogy nem 
mindig az emberségesség ke-
rült előtérbe. – Mindig is sze-
rettem volna, ha a politikában is 
mások tisztelete érvényesülne, 
pártállástól függetlenül. Hiszen 

ha ez megvan, akkor mindenki 
tudja, hogy fontos a véleménye, 
figyelnek rá, mit mond. Így 
pedig megfelelő viták és párbe-
szédek hangozhatnának el egy 
testületben – fogalmazott.

Mint mondta, a képvise-
lői munkát komolyan vette, 

mindig alaposan átnézte a 
feladatait. – Rengeteg min-
dent kellett tanulmányozni, 
fontos volt, hogy a megfelelő 
kérdéseket tegyük fel egy-egy 
ülésen. Szerencsére hamar 
tapasztalatot szereztem, és a 
mai napig minden egyes elő-

terjesztést teljesen elolvasok, 
ami bár nagyon időigényes, 
de csak így lehet egy témáról 
valós véleményt alkotni – ál-
lította. Palik Józsefné rámuta-
tott, hogy az ellenzék szerepe 
is nagyon fontos egy testület-
ben, hiszen nem szabad elfe-

lejteni, hogy a választópolgá-
rok őket is beszavazták, nekik 
az ő álláspontjukat kell képvi-
selni. – Éppen ezért az lenne 
a legjobb, ha a kompenzációs 
listáról mandátumot szerezett 
képviselőknek is lenne egy 
kerete, amelyet a hatvaniak 

problémáinak megoldására 
fordíthatna. Nem véletlenül 
szavaztak bizalmat nekünk, 
szeretnénk ezt mi is minél 
eredményesebb munkával 
meghálálni – fogalmazott. 

Palik Józsefné jelenleg a 
Pénzügyi, Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottság tagja, 
mint mondta, igyekszik ebből 
a posztjából is a maximumot 
kihozni, és az itt élők szem-
pontjából a legjobb dönté-
seket hozni. – A képviselői 
munka egy szolgálat, nem 
pedig hatalomgyakorlás, ezt 
mindig szem előtt kell tarta-
ni. Amely döntés a város fej-
lődését szolgálja, vagy az itt 
élőkért van, azt támogatom, 
amely viszont indokoltatlan 
pénzköltéssel jár, azt nem. A 
végső célom az, hogy minden 
átlátható legyen, hogy béke és 
nyugalom jellemezze a várost, 
hogy egy közös célért dolgoz-
hasson mindenki – vélekedett.

A jelenlegi ciklust véle-
ményezve Palik Józsefné azt 
mondta, büszke az eredmé-
nyeikre. A továbbiakban azt 
szeretné, ha minél több hat-
vaninak tudnának segíteni, így 
például az egészségügy, közle-
kedés és bűzhelyzet megoldá-
sában is.

Csordás Judit

Szeretek a közösségért dolgozni

Bátran fordulhatnak hozzám a hatvaniak
A legfontosabb, hogy megfelelő 
párbeszéd alakuljon ki a Hatvan-
ban élők és a képviselők között, 
hiszen csak így figyelhetünk fel 
a hatvaniakat legjobban érintő 
problémákra – hangsúlyozta Rá-
kócziné Lózs Csilla, a Jobbik kép-
viselője.

Rákócziné Lózs Csilla hu-
szonegy éve él Hatvanban. 
Ez idő alatt – főként kép-

viselői munkájának köszönhetően 
– megismerték a hatvaniak. Annak 
idején, egy Jobbik rendezvényen 
került kapcsolatba a párttal, később 
pedig be is lépett hozzájuk. – Na-
gyon tetszett az alapelveik, szim-
patizáltam a nézeteikkel. A csalá-
dok támogatása, a devizahitelesek 
védelme csak kettő a sok közül, 
amelyek miatt szívesen csatlakoz-
tam hozzájuk. Addig nem is gon-
doltam, hogy egyszer politikával 
fogok foglalkozni, ám mégis úgy 
alakult, hogy mintegy tíz éve párt-
tag vagyok – mondta. Hozzátette: 
az elején még csak a plakátok ki-
helyezésével, standolással és a szó-

rólapok kiosztásával foglalkozott, 
mindezeket munka után végezte. 
Lelkesedése odáig vezetett, hogy 
egyre jobban sajátjának érezte a fel-
adatait. Így először a hatvani Jobbik 
alelnöke, majd elnöke lett, illetve 
jelenleg a megyei alelnöki posz-
tot is ő tölti be. – Remek csapattal 
dolgoztam és dolgozok együtt a 
mai napig, a hasonló értékrendünk 
miatt, nagyon jól tudunk együtt-
működni. Éppen emiatt, amikor 
Tóth György lemondott képviselői 
posztjáról, és engem kértek fel a 
helyére, egyértelmű volt, hogy vál-
lalom, hiszen egy ilyen csapattal a 
hátam mögött bátran bele mertem 
vágni – fejtette ki. 

Amikor képviselőtestületi tag lett, 
állítása szerint, igyekezett minél in-
kább hangot adni a véleményének. 
– Nagyon fontos, hogy az ellenzéki 
képviselők felszólaljanak, ha vala-
mivel nem értenek egyet, igyekez-
tem mindig a hatvaniak érdekeit 
nézni, éppen emiatt, ha olyan témá-
ban született döntés, ami maximá-
lisan az itt élők érdekeit szolgálta, 
akkor azt megszavaztam – fejtette 

ki. – Mivel nekünk nincs képvise-
lői keretünk, amiből fordíthatnánk 
a problémák megoldására, ezért 
a legtöbb, amit tehetünk, hogy ha 
hozzánk fordul valaki, akkor utá-
najárunk, és igyekszünk megoldást 
találni a gondjaira – fűzte hozzá.

Rákócziné Lózs Csilla szerint 
vannak még megoldatlan helyzetek 
a városban, amelyekre összponto-
sítani kell, így véleménye szerint 
a közlekedés, a parkolás és a bűz-
helyzet megoldása mind kiemelt 
feladatnak kell hogy legyen. Emel-
lett a városban található játszóterek 
korszerűsítésére, valamint a kisebb 
utcákban lévő járdák felújítására is 
fordítani kellene.  – A legnehezebb 
a képviselői munkában az, hogy 
nem tudunk mindenkinek azonnal 
segíteni, de ha már kialakult a meg-
felelő bizalom, sokkal könnyebben 
elérhetjük a céljainkat – hangsú-
lyozta. Éppen ezért eredményesnek 
könyvelte el a testület tagjaként el-
töltött időszakot, hiszen mindig a 
lelkiismerete szerint eljárva tudott 
a hatvaniak mellett állni.

Csordás Judit

Becsengettek: 
elkezdődött a tanév

Minden általános és középiskolában elkezdődött a 2019/2020-
as tanév. A sort az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
kezdte, ahol a hagyományokhoz hűen szentmisével egybekö-
tött évnyitót tartottak. Farkas László atya idén is megszentelte 
a tanulók táskáit. A város többi általános iskolájában most is 
kaptak ajándékot az elsősök. Az önkormányzat által összeállí-
tott csomagban ezúttal tornazsák, sapka és egy frizbi az aján-
dék, hogy könnyebben kezdődjenek az iskolaévek.

FOTÓK: ALBERT PÉTER, BAJZÁTH GERGŐ, OCSOVAI ZOLTÁN, PODONYI JÁNOS 
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Mindenki 
megkapta 
a csekket

Idén márciusában Hat-
van város önkormányzati 
adóhatóságát közpon-

tilag csatlakoztatták egy or-
szágos, kötelezően bevezetett 
adónyilvántartó programhoz. 
Ugyanakkor az összeg meg-
állapításához alkalmazott 
országosan kötelezően beve-
zetett adónyilvántartó prog-
ram, azoknak is kiküldte a 
számlát, akik korábban már 
egy összegben befizették azt.  
A pontos egyenlegről a csekk 
mellé kapott tájékoztatóban 
a vastagon szedett „Szám-
laegyenleg” sor tartalmazza 
a tényleges tartozást, sok 
esetben itt már nulla érték 
szerepel. Ebben az esetben a 
csekket figyelmen kívül kell 
hagyni.  L. M.

Egy rövid nyári szünet után 
augusztus elején újra edzeni 
kezdett a Hatvani KSZSE. 
A női felnőtt kézilabda csa-
pat 2019/2020-as szezon-
ban már NB II-es mezőny-
ben bizonyíthat, ugyanis az 
előző évadban a Pest megyei 
női felnőtt bajnokság ezüst 
érmesei lettek, ez pedig osz-
tályváltást jelentett a csa-
patnak. 

A lányokat ebben a sze-
zonban már Padla 
József edzi, a csapat-

hoz pedig három új játékos is 
érkezett. Tóth Adél 10 éves 
kora óta kézilabdázik, játszott 
már Egerben és Veszprém-
ben is NB II-ben. - Irányí-
tóként érkeztem a csapatba, 
nagyon tetszik, hogy az egye-
sület az elmúlt időkben egyre 
eredményesebb volt. Ezekhez 
a sikerekhez szeretnék én is 
hozzátenni, erős, húzó játé-
kossá válni - mondta Tóth 
Adél.

Jó Szilvia Gerda kapusnak 
érkezett a csapatba, úgy érzi, 
hogy a lányok nagyon befo-
gadóak, kedvesek és segítő-
készek az újakkal szemben. 

- A futás nem az erősségem, 
engem minidig a kapus poszt 
vonzott. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy egy kapus is 
minden edzésen jelen legyen, 
tökéletesen ismerje a csapat-
tagokat, és mentálisan erős 
jelenléte legyen - részletezte 
Jó Szilvia Gerda.

Király Ramóna 18 éve kézi-
labdázik, számos NBII-es csa-
patban játszott már. A beálló 
játékos egy év kihagyás után 
érkezett a hatvani csapathoz, 
azonban több éves tapaszta-
lata és rutinja sok eredményt 

hozhat a bajnokság során. - A 
pályafutásom alatt az eddi-
gi legszebb eredménynek azt 
tartom, amikor Eger felnőtt 
női kézi csapatával feljutot-
tunk NB I-be. Kész vagyok 
itt Hatvanban is a sikerekért 
küzdeni és bízom abban, hogy 
sokat tehetek majd a jó ered-
ményekért - közölte Király 
Ramóna.

Padla József edző szerint 
a lányok az elmúlt hetekben 
kellően összeszoktak, a baj-
nokságra lelkesen készülnek. 
- Heti 5-6 alkalommal edzet-

tünk a lányokkal az elmúlt 
időkben, és voltak már edző-
mérkőzések is. Ezen alkal-
makkor jól kiderül, hogy mi 
az, amire jobban kell vigyáz-
nunk, s hol vannak az erőssé-
geink. A lányoktól azt várom, 
hogy a bajnoki mérkőzéseken 
egy erős, harcos, lendületes 
formájukat mutatják - részle-
tezte az edző.

A lányok első bajno-
ki mérkőzése szeptem-
ber 15-én idegenben lesz 
Vásárosnaményben a Vitka 
SE ellen.

Új játékosok a női 
kézicsapatban
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Nyári túlélőtáborban 
vettek részt 
a hatvani harcosok

Autóhúzás, lövészet, sárban kúszás – csak pár feladat, 
amelyet a Hatvani Taekwon-do Klub sportolóinak tel-
jesíteniük kellett a nyári túlélőtáborukban, mellyel az 
őszi szezonra készültek fel.

Nyári táborban vet-
tek részt a hatvani 
taekwon-do csapat 

tagjai. Dudás Attila, a klub 
vezetője úgy alakította ki a 
heti edzésprogramot, hogy 
a sportolók minél jobban 
felkészülhessenek az őszi 
versenyszezonra. Így napi 
kétszer három órát edzet-
tek, és a takewon-do összes 
összetevőjét gyakorolták. – 
Az idei táborban a gödöllői 
klubbal egy időben vettünk 
részt, így a küzdelmi blok-
kok változatosabbak voltak 
a közös edzésen. Mind-
emellett a formagyakorlat-
ban a többszörös EB he-
lyezett, a IV danos Könczöl 
Alexandra segítette a csa-
patokat. A harminc Celsi-

us fokos hőséget mindenki 
kibírta, de éppen ezért a 
vízi edzéseket várták a leg-
jobban, a fárasztó progra-
mok után pedig senkit nem 
kellett altatni, mindenki 
ki tudta pihenni magát – 
mondta Dudás Attila. 

A tábor egyik napján 
katonai kiképzést is tartot-
tak, amiben autóhúzástól 
a lövészetig sok mindent 
kipróbálhattak a harcosok. 
A tizenkét állomásos pálya 
zárásként füstgránáttal szí-
nesített tíz méteres sárban 
kúszáson vehettek részt a 
taekwon-dosok. A hetet 
pedig a táborba ellátogató 
szülőkkel és hozzátarto-
zókkal közös nyársalással 
zárták le.
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