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N 
éhány évvel a trianoni békediktátum 
után az a beszéd járta, hogy nem-
zetünk történelme során öt krisz-
tusi sebet kapott: Muhi, Mohács, 
Kismajtény, Világos és Trianon. A 

trianoni diktátum is öt országrészt hasított 
ki a történelmi Magyarország testéből, s az 
ország joggal érezhette úgy, hogy Krisztus 
kereszthalálához hasonló módon feszítették 
meg egy örökkévalóságra. Valamennyi seb 
önmagában is halálos lehetett volna, más 
nemzetek ennél kisebb sebektől is elvérez-
tek. Szabó Zsolt polgármester, országgyűlési 
képviselő beszédében hangsúlyozta a triano-

ni traumából való feleszmélést, öntudatra éb-
redést további mély sebek követték, melyek 
fekélyei a második világháborút követően, 
még további negyven esztendeig fertőzték a 
magyar lelkeket.

Szabó Zsolt kitért arra is, büszkeséggel 
tölti el, hogy két évvel ezelőtt megépülhetett 
a trianoni emlékmű Hatvanban.  Megépült 
annak ellenére, hogy a korábbi kormánypár-
ti sajtó kigúnyolt és kritizált minden olyan 
megemlékezést, amely a magyarság határo-
kon átívelő újraegyesítését célozta. A 2010-
ben felálló új Országgyűlés és annak kormá-
nya törvénybe iktatta június 4-ét, ezzel meg-

kezdte a sebek begyógyítását. Az elszakított 
területeken élő magyarok számára megte-
remtettük a kettős állampolgárság jogintéz-
ményének lehetőségét.  

Leszögezte: ha ezen az úton járunk tovább, 
ha nem újabb sebeket ejtünk önmagunkon, ha-
nem rendületlenül hiszünk a nemzeti összetar-
tozás erejében, nos, akkor van remény Triano-
non túllépni, akkor van remény a XX. század 
és a közelmúlt sebeit begyógyítani, s van re-
mény a nemzet felemelkedésére. 

Az eseményen „Tiéd ez az ország, múltja 
s jelene…” című ünnepi műsort adott a Ko-
dály Zoltán Általános Iskola. Az Ady Endre 
Könyvtárban pedig a gyerekek közösen eléne-
kelték A Nemzeti Összetartozás Dalát.
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M 
árcius 8-án, Nőnappal in-
dult a programsorozat, 
ahol a Nő dicsérete című 
rendezvény keretében be-
szélgetett Horváth Gá-

bor tűzoltóparancsnok, Juhász Já-
nos rendőrkapitány és Szabó László 
mentőállomás vezető. A nőnapi ren-
dezvényen egy zenés produkcióval 
lepték meg a hölgyeket: Szabó Zsolt 
polgármester, Tóth Csaba kabinet-

főnök és a fideszes önkormányzati 
képviselők is bekapcsolódtak a ze-
nélésbe. A dalhoz pedig klipet is ké-
szítettek.

Hatvan vendége volt tavasszal töb-
bek között Endrei Judit író, műsorve-
zető, egy irodalmi est keretében Sza-
bó T. Anna, Keresztes József és Var-
ró Dániel is. Hazánk első és ezidáig 
egyetlen űrhajósa Farkas Bertalan az 
űrkutatásról, az űrhajózásról és ezek 

fejlődéséről tartott előadást. Laár 
András pedig a buddhizmusról és a 
valláshoz fűződő kapcsolatáról be-
szélt Hatvanban. A zenekedvelőknek 
sem kellett programokat nélkülözni-
ük, számos könnyű és komolyzenei 
koncert volt ezidőalatt a városban.

A Közéleti Szalon vendége volt 
Katona Tamás, az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc történeté-
nek legismertebb, kutatója és szakte-
kintélye. A mai magyar színházi élet 
egyénisége, Bruce Willis és Eddie 
Murphy magyar hangja, Dörner 
György is a Szalonban beszélgetett 

pályájáról, de a város díszpolgárát 
Pálos Frigyes Leót is meginvitálták 
egy társalgásra.

 A fesztivál eseményei során szá-
mos sportrendezvénnyel találkoz-
hattak a hatvaniak. Márciusban 
Taekwon-do Magyar Bajnokságot 
rendeztek, áprilisban futófesztivált 
és egészségnapot tartottak, volt tánc-
verseny, extrém sportnap és családi 
sportnap is.

Nagy ünnepekből sem volt hiány 
tavasszal. Március 15-én lovas fel-
vonulással, zászlófelvonással és a 
„Csillagok értünk ragyogjatok” ün-

nepi műsorral emlékeztek meg a hat-
vaniak az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 165. évfordulójáról. 
Április elején pedig újraélhettük a 
hatvani csatát, ami idén is több tele-
pülés összefogásával, több helyszí-
nen valósult meg. Május 1-én együtt 
ünnepelt a település a Városi Majá-
lis és Civil Sokadalom keretében, 
amelyre megtelt a Kossuth tér.

Ebben az évben sem maradt el a 
virágosztás. Május 11-én harmadik 
alkalommal szervezte meg az önkor-
mányzat a hatvaniak számára, hogy 
három cserép ingyen muskátlival 
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1920. június 4-én a Versailles melletti 
Nagy-Trianon palotában aláírták az első 
világháborút Magyarország számára 
lezáró békediktátumot.
A trianoni békedöntéssel a hazánk te-
rülete 282 870 km2-ről harmadára, 92 
963 km2-re csökkent, lakossága 18 
millióról 7,6 millió főre esett vissza. Az 
elcsatolt területekkel együtt mintegy 
3,2 millió honfitársunk került határain-
kon kívülre, szorult ki a nemzet össze-
tartó erejéből.  

 a tRIanOnI DÖntÉSI 

A gyermekprogramoktól, a koncerteken és a kiállításokon át a 
sportrendezvényekig minden korosztály megtalálhatta a számá-
ra legmegfelelőbb programot a hatvani Tavaszi Fesztiválon.

Trianon:  
örökké bennünk él

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M 
ár csak pár család él a 
nagygombosi Grassalko-
vich majorban, miután 
egy korábbi hatósági dön-
tés alapján el kellett hagy-

niuk a majort, mert az a szakértők 
szerint életveszélyes. Ám Gyön-
gyös jegyzőjének eljárási hibája 
miatt egyelőre maradhatnak. 

Az egész ügy még 2009 janu-
árjában kezdődött, Hatvan akkori 
szocialista városvezetése vette át a 
majorságot a Gödöllői Tangazda-
ságtól, ám - a lakástörvény határo-
zata ellenére - nem kötöttek bérleti 
szerződéseket az épületegyüttesben 
lakókkal.  Így az ott élők tovább-
ra is a rendkívül alacsony bérleti 
szerződést fizették. Holott az ön-
kormányzati lakások díjai ezeknek 
a többszörösei voltak.  2010-ben 
a választásokat követően a Fidesz 
veszi át az irányítást, s miután tu-
domást szerez a nagygombosi ál-
lapotokról, azonnali lépésre szán-
ja el magát. Szakértői véleményt 
kérnek az épületegyüttesről, hogy 

azok biztonságosak-e. A szakértő 
kimondta: az épület nem alkalmas 
a rendeltetésszerű használatra, ezért 
az önkormányzat felhívja a lakók fi-
gyelmét arra, hogy el kell hagyni-
uk a majorságot. Ehhez pedig több 
segítséget is nyújt: felajánl egysze-
ri támogatást vagy egy másik lakást 

azoknak akik a költözést választ-
ják. Paulheim Károlyné azt mond-
ja, örül, hogy elfogadta a lehetősé-
get, mert Nagygomboson már elha-
nyagolt volt az épület, saját erőből 
végezték el a kisebb felújításokat, 
most pedig egy jobb környezetbe 
kerültek.

A gyöngyösi jegyző több eljá-
rási hibát is vétett, ezért új vizs-
gálat indul. Az egyik hogy a lakó-
kat nem kezelték a törvényi kö-
telezettségnek megfelelően ügy-
félként, így nem értesítették őket 
hivatalosan mindenről. Valamint 
ahogy dr. Konkoly-Thege Lász-

ló, a Heves Megyei Főügyészség 
sajtószóvivője fogalmaz aggályos, 
hogy az önkormányzat, valamint 
a nagygombosiak által készítetett 
szakértői vélemény eltér egymástól.

Az önkormányzat kötelezettsé-
gének eleget téve birtokba bocsátá-
si pereket indított azon lakók ellen, 
akik nem költöztek ki a felszólítás 
ellenére, ezeknek a bíróság első fo-
kon helyt adott. –Az ügyészség fel-
hívásában az első fokú határozatot 
megsemmisítette az önkormányzat 
kéri, hogy a pereket ne függesszék 
fel másodfokon, hiszen a szakértői 
vélemények alapján az életveszély 
továbbra is fennáll, és az ott lakók 
érdeke, hogy az ingatlanokat minél 
hamarabb elhagyják - fogalmazott 
dr. Szikszai Márta, Hatvan város 
jegyzője. A hatvani önkormányzat 
továbbra is azon van, hogy minden-
ben segítse a majorságban élőket.

Az Egri Járási Hivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala foly-
tatja le az újabb eljárást az üggyel 
kapcsolatban. XXXXXXX

B 
ővíti meglévő gyárát a 
Jász-Plasztik Kft. Nagy-
rédén. Újrahasznosított 
PET palackokból gyárt-
nak tojástartókat, ame-

lyek a világ 80 országában érté-
kesítenek. Az 1,9 milliárd forin-
tos beruházással több mint 100 új 
munkahelyet hoznak létre.

Az ünnepségen ifj. Kasza La-
jos, a cég ügyvezetője részletesen 
bemutatta a családi vállalkozás-
ként indult vállalat munkáját. El-
mondta, hogy a jászberényi köz-
pontú cégcsoport akkumulátoro-
kat, festékeket, szigetelőanyago-
kat, háztartási tisztítószereket és 
fröccsöntött termékeket állít elő, 
logisztikai és autóértékesítő szol-
gáltatást is nyújt. Összesen mint-
egy ötezer embert foglalkoztat 
Magyarország mellett Romániá-
ban és Szlovákiában. Az anyavál-
lalat 2400 embernek ad munkát 
hazánkban.

Az ünnepségen Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter hang-

súlyozta: az újabb és újabb beru-
házások azt jelzik, hogy a magyar 
gazdaság a 2010-ben kijelölt kor-
mányzati célok mentén fejlődik. 
Emlékeztetett: az elmúlt években 
sikerült csökkenteni Magyaror-
szág adósságszintjét, és ha szerény 
mértékben is, de bővült a foglal-
koztatás, továbbá külső segítség 
nélkül, kilenc év után kikerült az 
ország a túlzottdeficit-eljárás alól.  
A Jász-Plasztik Kft. beruházása és 
a hozzá hasonló teljesítmények vi-
szik előre az országot, ezért példa-
ként szolgálhatnak mások számára 
is - mutatott rá Varga Mihály.

Balázs József Nagyréde polgár-
mestere felidézte, hogy 2008-ban 
a községben jelentős cégeket te-
metett maga alá a válság. Az el-
múlt időszakban viszont egyre 
inkább a könnyűipar adja a helyi 
munkahelyek többségét a mező-
gazdaság helyett - emelte ki.  Az 
építkezést elkezdték, a tervek sze-
rint őszre mindez meg is valósul.  
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Letették az alap-tojástartót Nagyrédén. A Jász-Plasztik Kft 
1,9 milliárd forintos beruházást valósít meg a megyében, ezzel 
több mint 100 új munkahelyet hoz létre.

Nagygombos: még miNdig NiNcs végleges döNtés

MunkahelyekeT 
TereMTenek  
Nagyrédén

Újabb vizsgálatot rendelt 
el az ügyészség a Gras-
salkovich majorral kap-
csolatos ügyben. A gyön-
gyösi jegyző korábbi el-
járási hibái indokolták a 
döntést. A lakóknak egy-
előre nem kell költözniük.

Újabb eljárás    
a majorság ügyében

Trianon mindenkit megtanított arra: hazánknak hűséggel tartozunk, nemzetünk-
höz pedig mindenkor szolidárisnak kell lennünk. A Nemzeti Összetartozás Napja.

több miNt 23 ezreN    
a Tavaszi Fesztiválon

Tavaly kezdődött  a hatvani vízbázis diagnosztikai 
vizsgálata, amelynek célja a vízbázis sérülékeny-
ségének a felmérése és a biztonságba helyezéshez 
szükséges intézkedések megtétele. A projekt ered-
ményeként Hatvanban megvalósul a hosszútávon 
biztonságos, minőségi vízellátás. A projekt össz-
költsége kilencvenegy millió forint, amelyet teljes 
mértékben az Európai Unió finanszíroz. 

Hatvan város Város önkormányzata Önkor-
mányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Ener-
gia Operatív Program keretében sikeres pályázatot 
nyújtott be, így a település támogatást kapott a te-
rületén lévő sérülékeny földtani környezetben lévő 
ivóvízbázis diagnosztikai, ellenőrző vizsgálatára. A 
felszín alatti ivóvízbázis állapotának folyamatos 
vizsgálata elengedhetetlen annak érdekében, hogy 
minden háztartásban tiszta, és az uniós normák-
nak megfelelő legyen a víz minősége. A kilencven-
egymillió forintos beruházást teljes mértékben Eu-
rópai Uniós forrásból finanszírozzák.

A projekt legfőbb célja annak vizsgálata, hogy 
Hatvan ivóvízbázisa mennyire sérülékeny, tehát 
mennyire károsította azt az ipar és társadalmi fej-
lődés valamint a mezőgazdasági termelés.

A munkálatok 2011 nyarán kezdődtek el. Első 
lépésként a szakemberek összegyűjtötték az archív 

vízföldtani naplókat és meteorológiai adatokat, 
majd rendszerezték azokat. Ezt követően sor került 
egy részletes helyszíni bejárásra, illetve a mintavé-
teli helyszínek és a monitoring kutak helyszínének 
pontosítására is. A következő lépésben geofizikai 
mérések segítségével meghatározták a vízműkutak 
körül jellemző földtani karakterisztikákat. 

Ezt követően kezdődött el a szennyezőforrások 
feltárása. Ehhez tavaly év végén elkezdték a fura-
tok kialakítását, amelyből a mintavételek történ-
nek. Az év elején befejeződött a szennyezésfeltárás 
és a monitoring kutak fúrása, elkészültek tehát a 
megfigyelő kutak. Az új figyelőkutakat a kivitele-
zők korláttal elkerítették, kék színűre festették és 
pirossal írták rá a jelüket. A furatokon kívül fel-
színi vízből is történt víz- illetve iszapmintavétel, 
valamint 3 vízműkút esetében történt komplex 
vízvizsgálat. A vízműkutak környezetében elhe-
lyezkedő szántóföldről átlagmintákkal vizsgálták 
a növényvédőszer maradványokat. A víz-, talaj, 
és iszapminták laboratóriumi vizsgálata és feldol-
gozása megtörtént, jelenleg a 4 db maradandó 
monitoring kút üzemelési engedélyezési eljárása 
van folyamatban. Időközben egy új munkafázis 
is megkezdődött a területen, a "Tartós szivattyú-
zás és egymásrahatás-vizsgálatok" munkarész, 

mely során a hatvani vízbázis vízműkútjaiba és a 
megfigyelő kutakba vízszintregisztráló műszereket 
(Dataqua) telepítettek. Ezek a műszerek több hé-
ten keresztül regisztrálják a területen a vízkiterme-
lés hatására jelentkező vízszintváltozás mértékét 
(leszívást és visszatöltődést) az összes vízmű- és 
megfigyelőkútban. Ezáltal a sekélyebb és mélyebb 
vízadó rétegek "kommunikálását", egymásra-ha-
tását is vizsgálni lehet. Ezenkívül megtörtént 25 
darab, már meglévő hatvani kút (vízmű monitoring 
kút, szennyvíztelep figyelőkútjai, egyéb, a területen 
található kút) felülvizsgálata, GPS-koordinátáinak 
bemérése, helyben történő vizsgálatok (pH, vezető-
képesség, összes oldott anyag tartalom, talpmély-
ség, nyugalmi vízszint). A vízműkutak és az újon-
nan létesült megfigyelőkutak a geodéziai bemérése 
megtörtént.

A projekt végső célja egy olyan biztonságba 
helyezési terv elkészítése, amely részletesen tar-
talmazni fogja azokat az intézkedéseket, amelyek 
szükségesek az egészséges ivóvíz megtartásához. 

ellenôrzik a vízbázis minôségét Hatvanban

A 
Varázskapu Óvoda és a 
Kossuth Lajos Általános Is-
kola közös műsorával kez-
dődött a pedagógusnap Hat-
vanban a DISZI aulájában. 

Az ovisok és a tanulók humoros és 

életszerű elbeszélései a  pedagógu-
sokról derültséget okoztak a terem-
ben. A díjátadó pedig a Széchenyi 
István Római Katolikus Közgazda-
sági és Informatikai Szakközépis-
kola műsorával folytatódott. Sza-

bó Zsolt polgármester beszédében 
a pedagógusok áldozatos munkáját 
hangsúlyozta, és biztosította őket, 
hogy a fenntartóváltás után is kitart 
az önkormányzat az iskolák mellett.

Az 50 és 60 éve szerzett diplo-
mák alapján a képző intézmények 
díszoklevelet adományoztak a szak-
embereknek. Az Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetem Gyémánt Dísz-

Pedagógusnapot tartottak Hatvanban. A város legkiválóbb 
óvónői, tanítói, tanárai kaptak díjakat, elismeréseket. A pe-
dagógusnapot 1952 óta ünneplik Magyarországon.

a pedagógusokat  méltatták


