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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Magyar bajnok a Hatvan 
Girls jégkorongcsapat
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Női u25 b jégkorong döntő zajlott a miskolci jégcsarnokban, 
a megmérettetésen a Hatvan Girls is részt vett és a bajnoki 
címet is megszerezték. Azonban a hatvani csapat itt nem áll 
meg, ugyanis terveik között szerepel, hogy a jövőben az A 
osztályban is bizonyítsák tudásukat.

Magyar bajnoki cí-
met szereztek a 
Hatvani Gigászok. 

Női U25 B döntő keretében 
a DVTK Jegesmedvék ellen 

játszott a Hatvan Girls, a hat-
vani csapat izgalmas mérkő-
zést produkált a pályán, majd 
a győzelmi trófeát is bezsebel-
ték. Szőke Attila, a Hatvani 

Gigászok szakmai igazgatója 
úgy véli, hét év kitartó munká-
ja teljesedett be a mérkőzésen. 
– A lányok elszántságának kö-
szönhető a bajnoki cím meg-
szerzése, ugyanis mindig teljes 
gőzerővel zajlanak az edzése-
ink is, annak érdekében, hogy 
a mérkőzéseken is a legjobb 
formánkat hozzuk. A bajnok-
ságon erős ellenfelünk volt, ám 

a szorgalmas munkánk meg-
hozta az eredményt – részle-
tezte Szőke Attila, a Hatvani 
Gigászok szakmai igazgatója.

A hatvani jégkorongozók 
tervei között szerepel, hogy 
még feljebb lépjenek a rang-
létrán, illetve a jövőben sze-
retnék A osztályba is megmé-
rettetni magukat.

Rimán Alexandra

Beköszöntött a jó idő, ami azt jelenti, hogy a hőmérsék-
let mostmár napközben tartósan 7 Celsius-fok felett van. 
Ilyenkor célszerű nyári abroncsokra váltani, mivel azok 
összetétele és kialakítása miatt biztonságosabbak.

A biztonságos közle-
kedés elengedhe-
tetlen része, hogy 

megfelelő gumiabroncsokat 
használjuk a gépjárműve-
ken.  Az időjárási viszonyok 
változása miatt többféle 
abroncsot gyártanak, hi-
szen ezek a gumik teljesen 

másféle összetétellel ren-
delkeznek, így másképp vi-
selkednek fagyban, hóban, 
esős időben vagy éppen hő-
ségben.

– A nyári abroncsokra 
akkor érdemes váltani, ha a 
hőmérsékelt elérte a 7 Cel-
sius fokot, hiszen ha a mele-

gebb időben a télit hagyjuk 
fent, akkor az gyorsan elöre-
gedik. Ugyanakkor ezeknek 
a gumiknak teljesen más a 
kialakítása, más a vízelve-
zetése is, így mindenképpen 
célszerű az évszaknak meg-
felelő abroncsot választani 
– mondta el Valló Róbert, a 
VR Gumi & Autókozmeti-
ka ügyvezetője.

A szakember szerint ér-
demes figyelni azt is, meny-
nyi idős a gumi, mivel 5 

évnél idősebbek már nem 
biztos, hogy megfelelő biz-
tonságot nyújtanak. Ugyan-
akkor azt is szem előtt kell 
tartani, hogy a kopásmély-
ség ne essen 2 mm alá, mert 
úgy már nem lehet használ-
ni. Az új gumik vásárlásakor 
azt tanácsolja, hogy min-
denki nézze meg a tapadási 
tényezőt, mivel ez mutatja 
meg, hogy vizes úton, mi-
ként teljesít a gumi.

SzP

Eljött az ideje a nyári gumiabroncsoknak!
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Az járványhelyzet az érett-
ségi megszokott menetét is 
befolyásolja. Az idei évben 
elmaradnak a szóbeli vizs-
gák, így csak írásbeli felada-
tok megoldására lesz lehető-
ség az iskolákban. Továbbá 
a vizsga szigorú biztonsági 
előírások mellett történik.

Az elmúlt évhez hason-
lóan idén is írásbeli 
érettségi vizsgákat 

tartanak az iskolákban. Or-
bán Viktor jelentette be a hírt, 
hogy az érettségi vizsgatárgyak 
szóbeli és gyakorlati vizsgaré-
szeit – néhány kivételtől elte-
kintve – nem szervezik meg. A 
kormányfő kifejtette, ez azért 
is fontos, mert az érettségi 
szerepet játszik az egyetemek-
re való bejutásban; azért, hogy 
fair legyen a tavaly és az idén 
érettségizők versenye fontos, 
hogy összhang legyen a két 
vizsga között. Deák Andrea, 
a Hatvani Bajza József Gim-
názium intézményvezetője 
elmondta, egy felkészült diák 
írásban is jól teljesít, azonban 
a szóbeli vizsgák, mindig le-
hetőséget adtak a pontszámok 

növelésére, így sajnálják, hogy 
ez elmarad, de megértik, hogy 
nagy kockázatot jelentene a 
vírushelyzetben.

– Középszinten és emelt 
szinten is nagy számban tesz-
nek majd vizsgát, ugyanis 119 
végzősünk van az idei tanév-

ben, illetve 72 tanulónk fog 
előrehozott érettségit tenni. A 
tantestület és a diákok számá-
ra is a következő időszak az 
írásbelire való felkészülésről 
szól. Szerencsére nagyon jól 
működik az online rendsze-
rünk is, így azt gondolom, 

hogy a vizsgákon minden 
diákunk jól fog teljesíteni – 
mondta Deák Andrea, a Hat-
vani Bajza József Gimnázium 
intézményvezetője.

Király Anna a BME ve-
gyészmérnök szakára szeretne 
járni, éppen ezért mindent 

megtesz annak érdekében, 
hogy sikeres legyen az érett-
ségije. Véleménye szerint 
jobb lett volna, ha hamarabb 
értesülnek arról, hogy csak 
írásban kell számot adniuk a 
tudásukról, hiszen akkor kon-
centráltabban tudtak volna 

készülni a típusfeladatokra. 
Azt mondja, nem gondolja, 
hogy így sokkal nagyobb te-
her lenne az érettségi, de ő 
szerette volna szóban is ki-
próbálni magát. – Örültem 
volna, ha lehetőségünk nyílik 
a szóbeli vizsgákra is, ugyan-
is ez egy javítási lehetőség és 
még több pontot szerezhe-
tünk, ami jól jön a felvételinél. 
Írásbeli vizsgán nagyobb a tét, 
mert nincs lehetőségünk javí-
tani, viszont pozitívum, hogy 
számunkra előbb kezdődik 
a nyári szünet – részletezte 
Király Anna, a Hatvani Bajza 
József Gimnázium diákja.

Az idei érettségi is szigorú 
biztonsági előírások mellett 
zajlik. A vizsgázónak masz-
kot, a tanároknak pedig kesz-
tyűt is biztosítanak. A tan-
termekben legalább másfél 
méteres távolság betartásával 
legfeljebb tíz vizsgázó tartóz-
kodhat. Mindezek mellett az 
intézményekben biztosítani 
kell a megfelelő mennyiségű 
kézfertőtlenítőt, amelynek 
használata fontos a fertőzések 
megelőzése érdekében.

Rimán Alexandra
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Hamarosan újra megkezdődhet a tantermi oktatás, illet-
ve az óvodák is megnyitják kapuikat. Óvatos és fokozatos 
tempóban zajlik a nyitás, illetve a biztonsági intézkedések 
betartása továbbra is kötelező az intézményekben is.

Április 19-én az óvodákban és az általános iskolák alsó 
tagozatán elindult a jelenléti oktatás, a felső tagoza-
ton és a középiskolákban pedig május 10-től folyta-

tódik a tanulás az intézményekben. Kutalik Márta, a Hatva-
ni 5. Számú Általános Iskola intézményvezetője elmondta 
nagyon várták, már hogy újra találkozzanak a diákokkal, 
hiszen március 8-tól nem volt jelenléti oktatás, azonban ez 
idő alatt számos munka zajlott az intézményben. – Az iskola 
munkatársai két héten keresztül nagytakarítást folytattak az 
intézményben ezt követően egy felajánlásnak köszönhetően 
ózonos fertőtlenítés is zajlott. Az egészségügyi szabályaink 
továbbra is változatlanok, illetve a szünetekre is vonatoznak. 
Kedvezőnek találom, hogy a felső tagozat nem lesz itt, így 
még nagyobb tér áll a rendelkezésünkre annak érdekében, 
hogy a távolságtartásra vonatkozó szabályokat betartsuk – 

részletezte Kutalik Márta, a Hatvani 5. Számú Általános 
Iskola intézményvezetője.

Az óvodák fertőtlenítése is megtörtént. Tormáné Tóth Éva, 
a Hatvani Csicsergő Óvoda intézményvezetője elmondta 
hogy, az intézmény továbbra is nagy hangsúlyt fektet a vé-
dőintézkedések betartására, továbbá csak egészséges gyer-
mekeket fogadnak. – Az óvodapedagógusaink felkészülten 
várják a gyermekeket, az intézményben egy átfogó nagy fer-
tőtlenítése is zajlott. Fenn áll a lehetősége annak is, hogy pár 
hét alatt a gyermekek elszoktak az óvodától, így készülünk az 
átmeneti érzékenységre is, ilyenkor mindig több vigasztalásra 
van szükségük a kicsiknek – részletezte Tormáné Tóth Éva, a 
Hatvani Csicsergő Óvoda intézményvezetője.

Az intézményekben továbbra is kötelező a testhőmérséklet 
mérése, a fertőtlenítés és a távolságtartás érdekében beveze-
tett intézkedések megtartása. A fertőtlenítőszerek és digitális 
hőmérők biztosítva vannak az intézmények számára. Továb-
bá, ha egy szülő nem akarja óvodába, vagy iskolába küldeni a 
gyermekét, arra is lehetősége van, a távolmaradást az intéz-
ményvezetők engedélyezhetik. Rimán Alexandra

Fokozatosan nyithatnak 
az iskolák és az óvodák

Búcsúmise keretében köszönt el a 
hívektől Koza József . A nyugdíjba 
vonuló atya személyes gondola-
tokkal, hálaadással és áldással bú-
csúzott a hívektől.

Az irgalmasság vasárnapján 
tartotta meg búcsúmisé-
jét Koza József atya, aki 

16 éven keresztül volt a  Hatvan-
Belváros Római Katolikus Egy-
házközség prépostja. Az ünnepi 
szentmisére teljesen megtelt a 
Szent Adalbert Plébániatemplom, 
rengetegen jöttek el tiszteletüket 
kifejezni az atya felé. Koza József 
március végén jelentette be, hogy 
egészségügyi állapota miatt április 
12-től nyugdíjba vonul. – Keveset 
beszéltem az állapotomról. A leg-
többen csupán a szívinfarktusokról 
tudtak, de sajnos ezen kívül kiala-
kult egy komoly urológiai betegség 
is, valamint a Parkinson kórral is 
meg kell küzdenem a mindenna-
pokban. El kellett fogadnom, hogy 
mindezekkel együtt már nagyon 
nehéz elvégeznem a feladataimat, 
ezért vonulok nyugdíjba. Orvosi 

kezelések veszik kezdetét. A vá-
rosban maradok még egy ideig, 
bízom abban, hogy meggyógyulok. 
Később egyik húgomhoz költözök, 
idős napjaimat családi körben töl-
töm majd – árulta el a híveknek 
Koza atya.

Az ünnepi szentmisén a hagyo-
mányos liturgikus imádságok mel-
lett Koza atya személyes hangvéte-
lű gondolatokat is közölt. – Nagyon 
hálás vagyok a negyven évnyi papi 
hivatásomért. Boldogsággal gondo-
lok a közös örömökre, az együtt töl-
tött ünnepekre, a sok együtt megélt 
élethelyzetre. A misékre mindig 
lelkiismeretesen készültem. Mind-
annyian Isten gyermekei vagyunk, 
akikben Jézus Krisztus szeretete 
lakik. Azt szerettem volna, hogy ez 
a szeretet éljen a közösségekben, a 
családokban, minden emberben – 
fogalmazott az atya. Kifejtette: fon-
tos megérteni, hogy ha nincs ben-
nünk szeretet, akkor szétszakadnak 
a családjaink és a közösségeink. 
Éppen ezért a legfontosabb az ir-
galom, a megbocsátás és szeretetre 
való törekvés.

A szentmisét mindvégig ünnepi 
kórusénekek kísérték. Az atyától 
elbúcsúztak az egyházközség fi-
atal tagjai, közvetlen kollégái is. 
Búcsúbeszédet mondott Horváth 
Richárd polgármester valamint 
Szabó Zsolt országgyűlési képvi-
selő is. Koza atya megrendülten, 
ugyanakkor méltóságteljes szere-
tettel és hálával köszönt el az egy-
házközség tagjaitól, a várostól és a 

plébánia összes munkatársától. – 
Hiszek egy jobb és szebb világban, 
a szeretet erejében, a család és a ba-
rátság szentségében. Amit tudtam, 
megtettem. Tiszta szívből szeret-
tem volna, ha mindenkihez eljut 
az üzenet: Isten mindennap adni 
akar nekünk valami jót és irgalmas 
szeretettel szeret minket. Adjuk 
tovább egymásnak ezt a szeretetet 
és soha ne felejtsük el, Isten velünk 

van és örök belső békét ajándékoz 
annak, aki hozzá fordul – mondta 
Koza József. Az atya hozzátette: 
továbbra is imádkozni fog Hatva-
nért, a közösségekért és a családo-
kért.

Koza József  az egyházközséget, 
a templom és a plébánia körüli te-
endőket Kecskés Attila újhatvani 
atyának adta át.

Lukács Mónika

Koza atya: Isten veletek!

Idén is csak írásbeli érettségi 
vizsgákat tartanak a középiskolákban

Csetneki Zsoltot 
nevezték ki 
rendőrkapitánynak

Czinege László rendőr dandártábornok, rendőrségi 
főtanácsos, a Heves megyei Rendőr-főkapitányság ve-
zetője 2021. Április 1-jei hatállyal kinevezte a hatvani 
rendőrkapitányság vezetőjének Csetneki Zsolt rendőr 
alezredest, aki eddig megbízással látta el a kapitány-
ságvezetői feladatokat.

Elkezdődött az Ady Endre Könyvtár könyveinek, bútorainak 
költöztetése, az intézmény a Radnóti téri ideiglenes otthoná-
ból a felújított Kossuth téri épületbe tér vissza. A pakolásban, 
szállításban a Hatvani Városvédő Egyesület tagjai is segédkez-
tek, április végéig csaknem százezer könyv kerülhet a helyére.

A városi könyvtár Rad-
nóti téri épületében 
többnyire már üresen 

állnak a könyvespolcok, az in-
tézmény költöztetése nem-
régiben elkezdődött. Jelenleg 
nagy erőkkel folynak a mun-
kálatok, a könyvek dobozok-
ban sorakoznak, de a bábok 
és a gyermekkönyvtár játékai 
is türelmesen várják sorsukat, 
hogy átkerüljenek az intéz-

mény megújult Kossuth téri 
épületébe. – Első körben már 
sikerült 1200 darab könyvekkel 
teli ládát átvinni a könyvtár új 
otthonába. Ott a kollégák fo-
lyamatosan ürítik a dobozokat, 
itt pedig készülnek az újabb ra-
kományok. Csaknem százezer 
kötetet kell átköltöztetni, és 
emellett még a bútorokat, polc-
rendszereket és egyéb kiegészí-
tőket is át kell telepíteni. Úgy 

látjuk, hogy április végére vé-
gezhetünk a költözéssel, a má-
just már az új épületben kezd-
jük, ott alakítjuk ki a könyvtár 

végleges arculatát – részletezte 
Sinkovics Erika igazgató.

A költöztetésben  a Hatva-
ni Városvédő Egyesület tagjai  

is aktívan részt vettek. – Most 
mindenki azzal segít, amivel 
tud. A könyvtár vezetője fel-
hívással élt irányunkba, hogy 
ha van lehetőségünk, akkor 
autókkal, saját erőinkkel moz-
dítsuk előre a költözés folya-
matát. Nagy öröm részt venni 
ezekben a munkálatokban, 
hiszen a könyvtár költözése 
jelentős esemény a város éle-
tében – közölte Lestyán Ba-
lázs alpolgármester.

A beruházás a Zöldülő vá-
ros projekt kapcsán valósulha-
tott meg, melynek összértéke 
mintegy 960 millió forint. A 
fejlesztés során az intézmény 
körüli zöldterületek is meg-
újulnak. – Már túl vagyunk 
azokon a jogi folyamatokon 
is, melyek lehetővé tették azt, 
hogy ez a költözés elinduljon. 
Előreláthatólag a könyvtárat 
akkor tudjuk átadni, amikor a 
koronavírus-helyzet lehetővé 
teszi, hogy méltóképpen tud-
juk felavatni az intézményt. 
Azt szeretnénk, ha a hatva-
niak együtt ünnepelnék meg 
ezt a nagyszabású beruházást. 
Ez az intézmény Heves me-
gye egyik legmodernebb és 
legnagyobb könyvtára lesz, 
melyre minden hatvani büsz-
ke lehet majd – fogalmazott 
Horváth Richárd polgármes-
ter, aki egész nap tevékenyen 
részt vett a költöztetésben is.

A könyvtár új épületé-
ben számos közösségi tér 

is helyet kapott, így az in-
tézmény 20-30 fős, illetve 
nagyobb, akár 80 fős kultu-
rális eseményeknek is ott-
honául szolgálhat majd. Az 
emeleten a felnőtt részleg 
lesz a kölcsönzővel, az olva-
sóteremmel és a hangtárral. 
A tetőtérben pedig a gyűj-
teménytárakat helyezik el. 
Az épületben az új lépcső 
mellett egy lift is megköny-

nyíti majd a közlekedést, 
a felújítás során pedig egy 
akadálymentes főbejáratot is 
kialakítanak. Lesz WIFI is a 
könyvtárban, a nagyothalló 
látogatók számára pedig egy 
úgynevezett indukciós hurok 
lesz elérhető az intézmény-
ben, ami segíti őket a hallás-
ban. Lukács Mónika

Visszaköltözik a főtérre 
az Ady Endre Könyvtár
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Edzi, lelkesíti és csapattá formálja a gyerekeket Szőke Attila, a Hat-
vani Gigászok szakmai igazgatója. Lelkesedése oly nagy, hogy még 
a jeget is maga készíti, hiszen egyebek mellett az ehhez szükséges 
végzettséget is megszerezte. A hatvani jégkorongsport megálmodója 
szerint sosem a külcsín volt a fontos, hanem a jég, és az azon folyó 
szakmai munka.

Tíz évvel ezelőtt senki sem 
gondolta volna a városban, 
hogy pár évet kell várni, 

és egy egészen új sportágban je-
leskedhetnek a hatvaniak, azt pe-
dig különösen nem, hogy mindez 
egy jeges sport lesz. Szőke Attila 
azonban elhozta hozzánk a jégko-
rongot, és az FC Hatvan Gigászai 
– vagy ismertebb nevén a Hatvani 
Gigászok – kiváló eredményeikkel 
színesítik azóta is a hatvani sport-
életet. Legutóbb a Hatvan Girls 
csapat például magyar bajnok lett, 
ami jól mutatja, hogy milyen szin-
tű szakmai munka folyt az elmúlt 
hét évben náluk. Ugyanis 2013-
ban került ide Szőke Attila, és ek-
kortól, egészen az alapoktól épít-
gette a hatvani jégkorongot.

Ahhoz, hogy valaki ilyen el-
szántan munkálkodjon valamiért, 
szinte elengedhetetlen, hogy maga 
is olyan gyökerekkel rendelkezzen, 
amelyek táplálják lelkesedését. 
Szőke Attila Budapesten született 
és nőtt fel, és mindösszesen két 
trolimegállóra lakott a Városlige-
ti Műjégpályától. Ez a közelség 

pecsételte meg a sorsát, barátaival 
minden szabadidejüket ott töltöt-
ték. Volt, hogy korcsolyában sétált 
haza, mert nem találta a kulcsot 
– a ma már igencsak régiségnek 
számító – kulcsos korcsolyájához. 
Tehetségére itt figyelt fel Leveles 
György, a sajnálatosan igen fiata-
lon elhunyt BVSC és magyar válo-
gatott csatár. – Megkérdezte, sze-
retnék-e játszani, természetesen 
igent mondtam. Ekkor 6-7 éves 
lehettem, rögtön a KSI-be kerül-
tem. Pár évet játszottam itt, majd 
később inkább kajakoztam, de 
visszatértem a jégre, és 14 évesen 
a BVSC-hez igazoltam. Pár évre 
rá Dunaújvárosba mentem, majd 
végül Jászberényben kötöttem ki 
– részletezte. Itt azonban, ahogy 
odakerült, megszűnt a felnőtt csa-
pat. Ellenben megkérdezték, nem 
vállalná-e az edzői feladatokat a 
fiataloknál. Így történt, hogy már 
21 éves korától a gyerekek fej-
lesztése határozza meg az életét. 
Habár voltak még kitérői, egy évet 
katona is volt, emellett üzletkötő-
ként is kipróbálta magát, mégis a 

jégkorong maradt mindig a biztos 
pont életében. 

A Hatvani Gigászok szakmai 
igazgatója eredetileg esztergá-
lyosként végzett, majd gépész-
technikus lett belőle, emellett a 
testnevelés edzőit is megszerez-
te. Továbbá jégkarbantartógép-
kezelő és jégmesteri végzettsége 
is van. És hogy mit is csinál egy 
jégmester? Pontosan tudja, hogyan 
kell jeget készíteni, kijavítani a 
lyukakat seperc alatt. A korcsolyá-
zásra alkalmas jégnél ugyanis nem 
mindegy a be- és kimenő hőfok és 
a víz minősége sem. 

2012-ben már ismét Jászberény-
ben edzősködött. Egy évvel később 
hallotta, hogy Hatvanban van egy 
jégpálya, gondolta, átjár a csapa-
tával ide edzeni. Sok időt töltött 
itt, hétköznap a hobbikorcsolyá-
zóknak segített, majd elhatározta, 
hogy a hatvaniakat is bevonja az 
edzésbe. Szórólapokat osztogatott 
a gyerekeknek és szüleiknek, re-
ménykedett, hogy a meghirdetett 
első edzésre legalább egy ember el-
megy. Legnagyobb meglepetésére 
azonban mintegy húszan várakoz-
tak a jégpálya mellett. – Nagyon 
befogadóak voltak a hatvaniak, 
jöttek, és játszani akartak. Az első 
év végén már meg is rendeztük a 
Totyogó Kupát. Egyszerre vittem a 
jászberényi csapatokat, és emellett 

a hatvaniakat edzettem. Olyan sok 
tehetséges gyerekkel találkoztam 
itt, hogy körülbelül ötöt közülük 
azonnal igazolt játékosként vittem 
tovább – mondta. Aztán a sors úgy 
hozta, hogy 2014-ben befejezte 
az edzősködést Jászberényben, de 
nem csüggedt, hiszen Hatvanban 
várták a játékosai. Éppen ezért 
párjával, Gabriellával ideköltöztek, 
és létrehozták a jégkorongszak-
osztályt, később pedig már az FC 
Hatvanhoz kerültek, és így lettek 
ők az FC Hatvan Gigászai. 

Három fia is van Szőke At-
tilának, legidősebb, Attila profi 
jégkorongjátékos volt, harminc 
éves koráig aktívan játszott. 
Csaba a teniszben jeleskedett, 
ő jelenleg Grazban dolgozik 
gyógymasszőrként. Legkisebb fia, 
Simon szintén jégkorongozott. 
A fiúk mindig segítségére voltak 
édesapjuknak, edzéseket tartottak, 
részt vettek a gyerekek fejleszté-
sében és követték kijelölt elveit. 
Szőke Attila szerint ugyanis az a 
legfontosabb, hogy a tanítványok 
érezzék, megbecsülik őket, hogy 
emberi hangon beszélnek velük, 
szeretetet kapnak, és tudják, ha 
veszítenek, akkor is nyernek már 
azzal, hogy játszottak.  Véleménye 
szerint kiemelten kell kezelni a 
gyermekek sportolását, már óvo-
dáskorban fontos, hogy megismer-

kedjenek a mozgással. – A gyere-
kek nem tudják, hogy mi lenne 
az, amiben ki tudnának teljesedni, 
ezért nagyon fontos, hogy meg-
mutassák nekik a lehetőségeiket. 
Én kimondottan szorgalmaznám, 
hogy már az iskolákba bevigyék a 
különféle sportokat, hogy bármit 
kipróbálhassanak a diákok. Éppen 
ezért is nagy öröm számunkra, 
hogy a Szent István Sportiskolai 
Általános Iskolában már tanulhat-
ják a jégkorongot a diákok. Akik 
elkezdték, mind folytatták is, mind 
beleszerettek ebbe a sportágba – 
fogalmazott. 

Szőke Attila úgy vallja, hogy a 
sikeres emberek nem mindig érik 
el a céljaikat, de mindig vannak 
céljaik. Ő eszerint halad előre. A 
gyerekeknek sem tűz ki sohasem 
elérhetetlent, szép lassan, sorban 
haladnak, hogy megtapasztalhas-
sák a siker érzését. Már vannak 
műjégkorcsolyázók a szakosztály-
nál, emellett terveik között szere-
pel a gyorskorcsolya bevezetése. A 
szülők rengeteget segítenek neki 
a fejlesztésekben, nem hiába volt 
már több jégpályájuk a városban. 
A mostaninak is őmaga készítet-
te a jegét, és mint mondja, nem a 
külcsín számít egy pályánál, ha-
nem a jég, és a rajta zajló szakmai 
munka. 

Csordás Judit

A gyerekek sikerélménye 
viszi előre a munkában
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Illegális 
szemetelőket 
fogtak 
a mezőőrök

Továbbra is sokszor 
előfordul, hogy 
illegálisan helyez-

nek ki hulladékokat köz-
területekre, külterületi 
városrészekre. Ilyen veszé-
lyeztetett terület a Gör-
beéri-tavak környéke, és a 
Teleki út, Turai út felé eső 
része. Éppen ezért a me-
zőőrök rendszeresen jár-
őröznek ezeken a helyeken 
is, hogy megakadályozzák 
a hulladékok kihelyezését. 
Így történt ez nemrégiben 
is, amikor nagyobb meny-
nyiségű szemetet találtak 
ezen a területen. Átvizsgál-
va a területet megállapítot-
ták, hogy egy házfelújítás 
során keletkezett hulladé-
kokról van szó, ezalapján 
pedig megtalálták a tulaj-
donost is. Kiderült, hogy a 
felújítást végző vállalkozó 
hordta ide ki ezeket a tár-
gyakat, beismerte tettét és 
már aznap elkezdte össze-
szedni és elszállítani a sze-
metet – tájékoztatott Sza-
bó Alexandra, a Hatvani 
Önkormányzat Rendészeti 
Osztályának vezetője. A 
vállalkozó beismerte a tet-
tét, és már aznap elkezdte 
összseszedni és elszállítani 
az általa kirakott hulladé-
kot. Minden ilyen esetben 
szabálysértési eljárás indul 
a szemetelő ellen, és súlyos 
pénzbírsággal sújthatják 
őket. SzP
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