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Csöndesen és meghitten vette
kezdetét az idei adventi időszak
Advent első vasárnapján, Horváth Richárd polgármester meggyújtotta a város adventi koszorújának első gyertyáját. A világjárvány miatt azonban zárt körben, ünneplő tömeg nélkül zajlott az esemény. A városvezető gondolatait azonban a Hatvan
TV, annak Youtube csatornája és a Hatvani Hírlap is közvetíti.

A

dvent első vasárnapját
ünnepeljük, ilyenkor
rendszerint elkezdődik a várakozás és felkészülés
az év egyik legmeghittebb
eseményére, a karácsonyra, Jézus Krisztus születésére. Már
hagyomány, hogy ilyenkor
a hatvaniak közösen ünnepelnek a város főterén és az
adventi koszorú gyertyagyújtásait is együtt élik meg. Idén

azonban ez a tradíció kissé
másképp alakul a világjárvány
miatt, az adventi gyertyagyújtások online programmá
alakultak. Így az eseményeket a Hatvan TV-ben, annak
Youtube csatornáján, valamint
a Hatvani Hírlapon követhetik nyomon az érdeklődők
hétről hétre.
A város adventi koszorújának első gyertyáját Horváth

Richárd polgármester gyújtotta meg. – Ez az év nagyon sok
rendhagyó eseményt tartoga-

tott számunkra, felülíródtak az
eddigi tradícióink, megszokásaink. Az advent mégis min-

dig a befelé figyelésről, a várakozásról szólt, s nincs ez ma
sem másképp. A hit, remény és
szeretet fogalmai ma nagyobb
jelentőséggel bírnak, mint valaha. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a világjárvány idején
még erősebben koncentráljunk
ezekre az értékekre – közölte gondolatait a városvezető.
Hozzátette: a nehéz időszakokon csakis hittel, összefogással és kitartással lehetünk túl
mindannyian.
Mindeközben a város főterén halk, karácsonyi zene
szólt, és felkapcsolták az ünnepi díszkivilágítást is. A város

karácsonyfája már egyébként
is fényárban úszott, de emellett felragyogott a Kossuth
téren felállított fényalagút és
számos ünnepi dekoráció is.
A főtéren így igazán meghitt
hangulat kerekedett, többen a
város karácsonyfáját és a betlehemes jászolt csodálták. A
csacsik is megérkeztek már
a főtérre, akiket nagyon sok
család látogatott meg azóta.
A vírus terjedésének elkerülése miatt azonban fokozottan
ügyelni kell arra, hogy lehetőleg senki ne simogassa, illetve
ne etesse az állatokat.
Lukács Mónika

Már a főtéren áll a város karácsonyfája

A

Dembinszky utca 40. szám
alatt vágták ki azt a csaknem 8 méter magas fenyőfát, amely a város idei karácsonyfája lett. Az örökzöld már csaknem
15 éve volt az óhatvani utca egyik
monumentális dísze, a fa tulajdonosa kissé fájó szívvel vált meg a
háza előtt álló fenyőtől. – A saját
kezemmel ültettem el a növényt,
kis gyökerekkel vettem meg, mégis
szépen fejlődött évről évre. Sajnos
mára már akkora lett, hogy nagyon

nagy árnyékot vetett a házra, ezért
jobbnak láttam, ha kivágatom. Annak azonban örülök, hogy idén ez
a fenyő lehet a város karácsonyfája
– mondta Dávid Terézia Etelka, aki
a kivágás pillanatában meg is kön�nyezte az eseményeket.
A fenyőfát idén is daruval szállították el a főtérre, ahol rutinosan zajlottak az előkészületek. A
szakemberek először kifaragták a
fa alját, majd aztán a végső helyére
állították a tűlevelűt. – Idén három

lakossági felajánlás érkezett, de a
helyszíni szemlék után erre a példányra esett a választás. Úgy láttuk,
hogy ez a takaros, szép formájú fa
méltó dísze lesz főtérnek idén karácsonykor. Továbbá nagy előny
volt, hogy a kivágás körüli teendők
sem voltak bonyolultak, nem kellett
vezetékeket lekötni és könnyű volt
a megközelíthetősége is – közölte
Farkasné Szűcs Daniella, környezetvédelmi ügyintéző.
Lukács Mónika
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Hatvan feliratú maszkot
kapnak a hatvaniak
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Óriási gazdasági károkat okoz
a koronavírus Hatvannak
Ebben az évben a koronavírus okozta gazdasági károk
miatt 730 millió forint hiányzik a kasszából, úgy, hogy
meghúztuk a nadrágszíjat,
időben megállítottuk a fejlesztéseket. Ez jövőre várhatóan még rosszabb lesz,
mivel tovább emelkedik a
szolidaritási adó és a közösségi közlekedésre is többet
kell költeni – erről beszélt a
Hatvan Tv-ben Horváth Richárd polgármester.

A

Az önkormányzat munkatársai elkezdték kiszórni azokat a
maszkokat, amiket a város ad a hatvaniaknak. Ezen a többször használható védekezési eszközön a város neve és logója
is látható.

I

smét maszkokat osztanak a városban: az önkormányzat munkatársai
megkezdték a védőfelszerelések postaládába való kiosztását. Ezek a maszkok egyediek,
külön a hatvaniak számára
gyártották őket: látható rajta a
város neve, a logója és a “Vigyázzunk egymásra!” felirat.
Mindez erősiti a hatvaniak
közötti összetartást és a kö-

zösséget is. – A vírus megjelenése óta azon dolgozunk, hogy
megvédjük a hatvaniakat, és
csökkentsük a fertőzés terjedésének sebességét. Számos
ezzel kapcsolatos intézkedést
hoztunk már, amik mind a
hatvaniak érdekeit szolgálják. Ahogy tavasszal, most is
minden hatvani háztartásba
eljuttatjuk a maszkokat, hogy
ezzel is segítsük a mindenna-

Visszatért
a vásárlási idősáv

pokat – tájékoztatott Horváth
Richárd polgármester.
A maszkok gyártása folyamatos, s ahogy megérkeznek,
tovább folytatódik a munka
és mindenki meg fogja kapni a neki járó maszkot. Az
önkormányzat munkatársai
sorra járják az utcákat és minden postaládába bedobják a
csomagolt maszkokat, így
Újhatvanban és Óhatvanban
is. Már tavasszal is volt ugyanilyen akció, emellett külön,
minden 65 év feletti is kapott
ilyen védekezési eszközt.
SzP

Szigorú szabályokat kell betartani
az éttermekben és az edzőtermekben
A koronavírus-járvány terjedése nehéz időszak elé állította a szabadidős létesítményeket és a vendéglátásban
dolgozókat is. Az edzőtermeket csak versenyszerűen
sportolók vehetik igénybe, az éttermekben pedig helyben
fogyasztásra nincs lehetőség.

N
Hétköznap 9-11 között, illetve hétvégén reggel csak
az idősek vásárolhatnak a
boltokban – közölte Orbán Viktor miniszterelnök
Facebook-oldalán.

Ú

jabb védelmi intézkedést jelentett
be Orbán Viktor
Facebook-oldalán. A miniszterelnök posztjában röviden
közölte: az idősek hétfőtől
péntekig 9 és 11 között védett sávban vásárolhatnak,

vagyis ebben az időszakban
csak ők lehetnek a boltokban.
Hétvégén pedig 8 és 10 óra
között áll rendelkezésre vásárlási idősáv. A rendeletet
a miniszterelnök úgy magyarázta, az idősek bármikor
vásárolhatnak, de van egy védett idősáv, amikor kizárólag
ők tartózkodhatnak a boltokban. A rendeletre azért volt
szükség, mert a leginkább
veszélyeztetett korosztályról
van szó.
Lukács Mónika

agy ütemben nő
a
koronavírusos
megbetegedések
száma, ezért a kormány
november 9-én újabb korlátozásokat vezetett be. A rendelet szerint a szabadidős
létesítményeknek szüneteltetni kell a nyitvatartást a
vírus fékezése érdekében.
Ugyanakkor a rendelet kitér arra is, hogy a jégpályák,

uszodák, edző- és fitnesztermek a sportról szóló
törvény szerint versenyszerűen sportolók számára
edzés céljából látogathatóak. – Mivel eddig is jártak
hozzánk olyan egyesületek
tagjai, akikre ez a kivétel
vonatkozik, így számukra
előzetes egyeztetés alapján
lehetőséget biztosítunk az
edzésre, ha igazolni tudják,

hogy megfelelnek a kritériumoknak – részletezte
Olasz Zoltán, a B40 Fitness
Club üzemeltetési vezetője.
Hozzátette: amellett, hogy
az épület nagy teljesítményű
szellőzőrendszerrel rendelkezik, betartják a megfelelő
óvintézkedéseket is, így folyamatosan fertőtlenítik a
termet és az eszközöket.
Az éttermeket is érintették
a járványügyi intézkedések, a
vendéglátó egységek nem
értékesíthetnek helyben fogyasztásra, azonban a házhoz
szállítás és elvitel engedélyezett. – Fontos a védőmaszk
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viselése, ezen túlmenően
ügyelünk a biztonsági távolság betartására is. Mindezek
mellett egyszerre maximum
három vendég tartózkodhat
az ételbárban. Folyamatosan
fertőtlenítjük a területet, illetve a vásárlóink is használják a kihelyezett kézfertőtlenítőinket. Érezhető, hogy
a korlátozások miatt kevesebben érkeznek hozzánk,
de nem jelentős a változás,
továbbra is sokan választják
az ételbárt – részletezte Báti
Bernadett, a BéBé Ételbár
tulajdonosa.
Rimán Alexandra
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koronavírus alapvetően formálta át a
hétköznapi életünket, ezt mindenki érezheti.
Ugyanakkor nagyon súlyos
gazdasági hatásai is vannak
ennek a járványnak. A város
költségvetésén is jókora lyukat ütött a jelenlegi helyzet,
mivel az iparűzési adó tekintetében jelentős visszaesés tapasztalható. A város költségvetése három alapvető pilléren
áll: az állami támogatásokon,
az adóbevételeken és a lakossági befizetéseken. Ez utóbbi
mértéke a legalacsonyabb,
nem éri el a 2 százalékot sem,
ha csak ez az összeg lenne, a
város másfél hétig tudna működni belőle. A súlyadót a
kormány elvonta, maradt az
építményadó és az iparűzési
adó. Ezek pedig a teljes bevétel 2/3-át adják. A koronavírus miatt a városban található
nagy cégeknek is nehezebb
ez az időszak, az ő bevételeik

is csökkennek, ezáltal ebben
az évben csaknem 650 millió
forinttal kevesebb adó jön be
a városnak tőlük. Ezt az ös�szeget tovább növeli, hogy az
idei költségvetés elfogadása
után 80 millió forinttal emelték meg a szolidaritási adót,
így összesen ebben az évben,
a tervezetthez képest 730
millió forinttal kevesebbel
kell gazdálkodni – tájékoztatott Horváth Richárd. A polgármester a Hatvan TV-nek

adott interjújában elmondta:
a vírus megjelenésekor elsőként léptünk és gazdaságilag
meghúztuk a nadrágszíjat,
leállítottuk a fejlesztéseket és
mindent megtettünk, hogy a
lehető legjobban felkészüljünk erre az időszakra. Kiemelten fontos volt, hogy ne
kelljen senkit elbocsájtani és
ne csökkentsük szolgáltatásokat. Ez a 730 millió forintos összeg nagyon hiányzik
a költségvetésből, mert ezt a

pénzt tudtuk volna például az
utakra, járdákra fordítani. Ez
4 évnyi felújítás teljes összege,
ez esik most ki a kasszából –
hozta fel példának a városvezető.
Ugyanakkor az a döntés
is született, hogy a cégeknek
decemberben nem kell befizetniük az adófeltöltést. Ez
jelen esetben 3-600 millió
forintot jelent. Tehát a város
ezzel a pénzzel számolt, de
nem érkezik meg, majd csak

jövő tavasszal. Ez olyan mintha valaki hónapokig dolgozik,
tervezi a bevételeit és kiadásait, de a bérét majd csak sokkal
később kapja meg. Kitért rá:
az előzetes számítások alapján
a jövő évben még nagyobb
lesz az elvonás, mivel a közösségi közlekedés finanszírozása
is a városra hárulna, ami 16xos növekedést jelent, ez pedig
160 millió forint, valamint
tovább emelkedik a szolidaritási adó is. Ami ebben az év-

3

ben 730 millió forint volt, az
jövőre 1,1-1,2 milliárd forint
is lehet.
Horváth Richárd beszélt
arról is, hogy milyen következményei lennének annak, ha
a kormány elfogadná Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének
azon javaslatát, hogy egy évre
függesszék fel az iparűzési
adót. Ezzel a teljes bevételünk
¾-e veszne el, ez azt jelentené, hogy megszűnne a város
működése, nem lenne gazdálkodás. Ugyanakkor, ha csak a
kis- és középvállalkozásokra
lenne igaz, akkor is 1,1 milliárd
forintos kiesés lenne. - Ha ez
megtörténne, akkor el kellene
kezdenünk az elbocsájtásokat,
összevonni az intézményeket, megnézni, hogy hol lehet
szolgáltatásokat csökkenteni,
legyen szó akár közlekedésről.
Elfogadhatatlannak
tartom
ezt a fajta gondolkodásmódot!
– jelentette ki.
A város mindezek ellenére
stabil, sokat tettünk azért az
elmúlt években, hogy gazdaságilag ilyen erősek legyünk.
A kialakított befektetőbarát
környezet hozza a cégeket
a városba, akik jól érzik itt
magukat. – Megvédjük a várost, a szabadságát, azokat az
értékeket, amiket az elmúlt
időszakban együtt, összefogással, kitartással és következetességgel elértünk! – mondta Horváth Richárd.
SzP

Jövőre adómentes lesz a pálinkafőzés
A magyar kormány döntése értelmében 2021. Január
1-jétől az otthoni magánfőzés és a bérfőzés is újra
adómentes lesz. Jövő évtől
tehát minden nagykorú,
gyümölcstermesztő magyar
állampolgár háztartásonként évi 86 liter gyümölcspárlatot főzhet le magánfőzésben adómentesen. A
pálinkafőző magánszemély
nem értékesítheti a párlatát, de azt családtagjai és
vendégei elfogyaszthatják.

F

olyamatosan főzik a
pálinkát a turai Alexandra Pálinkafőzdében, most még egy liter nedű
1670 Ft/liter áron készül az
üzemben. Jövőre azonban ez
az összeg alacsonyabb lesz,
ugyanis januártól adómentes
lesz a pálinkafőzés. Ez azt jelenti, hogy minden nagykorú,
gyümölcstermesztő magyar
állampolgár háztartásonként
évi 86 liter gyümölcspárlatot főzhet le magánfőzésben
adómentesen. A pálinkafőző

magánszemély nem értékesítheti a párlatát, de azt
családtagjai és vendégei elfogyaszthatják. – Nagyon sokan hozzák a cefréiket, hogy
a friss gyümölcspárlatokból
a közelgő ünnepekkor már
fogyasztani tudjanak. De

olyanok is akadnak, akik már
most lemondták az időpontjaikat, mivel a januári olcsóbb
kifőzést várják – közölte Szilas József.
A pálinkafőzde tulajdonosa egyébként nem tart attól,
hogy kevesebb munkájuk

lenne jövőre, mert véleménye szerint a jó pálinka kifőzése nem csupán mesterség,
hanem művészet is, ismerni
kell a fortélyokat. Az ő vállalkozása hagyományos kisüsti módszerrel működik, ez
alapján a cefréből egy alszesz

készül, majd azt lefinomítják,
és ezután kezdődik a többféle alkohol szétválasztása,
melyet sok zugfőzde már
nem tud kivitelezni.
Az otthoni pálinkafőzéssel
már más a helyzet, hiszen
nagyon sokan vannak, akik

önállóan próbálják cefréiket
szeszes itallá varázsolni. Jelenleg mintegy 27 ezer főzőberendezés van a magyar
háztartásokban, és 2020. január 1-je és október 8-a között 69 ezer párlatadójegyet
váltottak ki az otthonfőzők.
A desztillálóberendezést továbbra is be kell jelenteni az
önkormányzatnál, de a főzést megelőzően bejelentést
kell tenni a Nemzeti Adóés Vámhivatalnál is, amiért
cserébe a hatóság származási
igazolást állít ki, ez igazolja a
párlat eredetét és ezzel lehet
részt venni különböző pálinkaversenyeken is. Az otthoni főzés szabályai betartását
változatlanul az önkormányzati jegyzők ellenőrzik majd.
A statisztikák szerint
2020. október közepéig a koronavírus-járvány ellenére is
jelentős, 947 ezer hektoliterfok volt a bérfőzött pálinka
mennyisége. Ez csaknem 1
millió 900 ezer liter 50 százalékos párlatnak felel meg.
Lukács Mónika
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A VÁROS, AHOL ÉLÜNK

Sztehlo Gábor előtt
tisztelegtek a hatvani
tér elnevezésével

Az ÚRKÁI előtt lévő közterület városi ünnepségek,
koszorúzások helyszínéül
szolgál, a rajta lévő emlékmű a II. világháború és
az 1956-os forradalom és
szabadságharc hatvani áldozatainak állít emléket.
Sztehlo Gábor térre keresztelték ezt a területet.

A

vasúti híd környezetében lévő tér
évek óta szépíti a
várost. Azon részét, amely
városi ünnepségek, koszorúzások helyszínéül szokott
szolgálni, most elnevezték.
Testületi ülés keretében határoztak róla, hogy a Sztehlo
Gábor tér nevet kapja. – Az
evangélikus egyházközösség kezdeményezte, hogy
nevezzünk el Sztehlo Gáborról egy közterületet, hiszen több ezer emberéletet
mentett meg, és ő építette
a hatvani templomot is.
Úgy gondoltuk, hogy róla
valóban érdemes megemlékeznünk Hatvanban ilyen
formában is – mondta Horváth Richárd polgármester.
Sztehlo Gábor evangélikus lelkész a német meg-

szállás után gyermekotthonokban, pincékben bújtatta
a menekülteket. A II. nagy
világégés
áldozataként
mintegy kétezer ember,
közülük ezerhatszáz árva
gyermek életét mentette
meg azzal, hogy 1945-ben
– Gaudiopolis néven – árva
gyermekeket befogadó létesítményt alapított. Sztehlo
Gábor a hatvani evangélikus gyülekezet első lelkésze
volt, aki a jelenlegi hatvani evangélikus templomot
1935-ben
megépíttette.
– Sztehlo mindig kereste,
hogy mit tehet, kutatta a
megoldásokat. Számunkra
is példa lehet ebben a nehéz
időszakban. Nemcsak az
evangélikusok, minden hatvani büszke lehet rá, hogy
ha egy rövid ideig is, de itt
munkálkodott a városban
– mondta Kocsik Mónika
evangélikus lelkész.
Az immár Sztehlo Gáborra keresztelt téren található az az emlékmű, amely
a II.világháború és az 1956os forradalom és szabadságharc hatvani áldozatainak
állít emléket.
Csordás Judit

A koronavírus-válság
lelkileg is megterhelő

A koronavírus mentális egészségünkre is súlyos hatással van,
ezért a lelki segítő szakmák szerepe felértékelődik ebben az
időszakban. A járványügyi helyzetben nemcsak a konkrét
fertőzéstől való félelem lép fel stresszként, hanem az egzisztenciánk felett érzett szorongás, a szeretteinkért való aggodalom is.

A

2020-as évet világszerte a COVID-19
vírus határozta meg
leginkább, mely az emberek
életében nemcsak egészségügyi, de akár egzisztenciális és
mentális szempontból is változásokat hozott. A koronavírus miatt az emberek többsége
hónapok óta bizonytalanságban és szorongásban él, ez
pedig hosszútávon szellemi,
lelki krízist is kiválthat. Nem

véletlen, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
is harmincpontos dokumentumban részletezte ajánlásait
a mentális egészség megőrzésére. Ebben például az egyik
javaslat, hogy korlátozzuk
azoknak a híradásoknak a fogyasztására szánt időt, amelyek aggodalommal töltenek
el, felzaklatnak.
Tompa Gyöngyvér pszichológus alátámasztotta: az egyik

Másodszorra könnyebben ment
az átállás a digitális oktatásra
November 11-től a középiskolákban és a felsőoktatásban is átálltak a digitális
oktatásra. A tanulók és a
tanárok szerint is második
alkalommal már zökkenőmentesen ment a váltás,
átlátható a rendszer, a tananyag is könnyen elérhető.

A

középiskolákban és
a felsőoktatásban ismét átálltak a digitális oktatásra. Évelején még
együtt kezdték a tanévet a
diákok, mindenhol próbáltak
úgy berendezkedni, hogy a
lehető legjobb körülményeket
teremtsék meg a vírus idején.
Deák Andrea, a Hatvani Bajza
József Gimnázium igazgatója
elmondta, mindent megtettek, hogy a vírus terjedését
lassítsák, fertőtlenítőpontokat
tettek ki, illetve hőkamerát is

elhelyeztek. Azonban a kormány döntése alapján november 11-től 14 év felett újra át
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kellett állni a digitális oktatásra. – Nem okozott különösebb
problémát a váltás, már már-

ciusban kitapasztaltuk azt a
programot, amelyben az órákat
tartjuk. A tanárok és a diákok

legnagyobb kihívás napjainkban az, hogy folyamatos
bizonytalanságban
élünk,
amelyhez egyfajta tehetetlenség érzet is kapcsolódik. Sokakat már az is megnyugtat, ha a
figyelmüket ráirányítják, hogy
ők maguk milyen sokat tehetnek, amikor ügyelnek a személyes higiéniára, tisztán tartják
környezetüket, bevásárláskor
is távolságot tartanak másoktól. Tehát befolyásolhatják saját sorsukat. – Nagyon fontos
ilyenkor az, hogy felépítsünk
magunkban egy kiszámítható
napi rutint a mindennapok
során, amelyben csak korlátozott időt szánunk a negatív
hírek fogyasztására. Ellenben

sokat segíthet, ha kitűzünk
magunk elé elérhető célokat,
vagy beiktatunk az életünkbe önmegerősítő szokásokat,
mint például otthoni sporttevékenységet vagy a szeretteinkkel történő online kapcsolattartást – fogalmazott
Tompa Gyöngyvér.
A pszichológus hozzátette:
tudatosítani kell magunkban,
hogy az izoláció és általában
az életünk gyors és alapvető
átrendeződése új megküzdési
módokat kíván tőlünk. Ebben
pedig nagy segítség lehet a
saját belső erőnk, mellyel az
átmeneti, nehezebb időszakokat könnyebb átvészelni.
Lukács Mónika

is nagyon jól kezelik, éppen
ezért most már nem okoz különösebb problémát, hogy online kell oktatni – mondta.
Őszi Anna, a Bajza végzős
diákja már megszokta az új
rendszert. Mint mondta, neki
tizenkettedik osztályos tanulóként könnyebbség, hogy
otthonról kell tanulnia, hiszen
így jobban tud az érettségi tantárgyaira fókuszálni. – Személy
szerint nekem most egyszerűbb így, hogy csak magamra
tudok koncentrálni. Persze
nagyon hiányzik a megszokott
oktatás, de így sokkal jobban
tudok az érettségire készülni –
fejtette ki.
Sőreginé Kovács Krisztina,
a Hatvani Bajza József Gimnázium tanárnője is jelenleg
otthonról tanít, ilyenkor a ház
egyik szobájában ő tart órát, a
másikban pedig a kilencedik

osztályos lánya hallgatja a tananyagot. Kinga elmondta, hogy
ő jobban szeret az iskolában tanulni, bár most második alkalommal már a digitális oktatás
is sokkal zökkenőmentesebben
megy. – Már felkészült az iskola a digitális oktatásra, minden
óránkat meg tudják tartani. A
diákok közül van, aki kedveli és van, aki kevésbé. Nekem
nagyon hiányzik, hogy a pedagógusok személyesen adják le
a tananyagot, úgy könnyebben
érthető volt számomra, mint
online – vélekedett Sőregi
Kinga.
Mind a tanárok, mind pedig
a tanulók azonos véleményen
vannak: második alkalommal
már zökkenőmentesen ment
az átállás a digitális oktatásra.
A rendszert könnyen kezelik,
a dolgozatok átláthatóak, a
tananyagok is könnyen elérhetőek. Azonban mint mondták,
a diákok és a pedagógusok is
egyaránt várják már, hogy újra
a megszokott módon folytatódjon az oktatás.
Csordás Judit
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Szabványméretű jégpályát
építenek a hatvani gigászok

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola területén már javában zajlanak a munkálatok, ugyanis épül a
hatvani gigászok új jégpályája. A sportolók ezúttal egy szabványméretű pályán kezdhetik meg a szezont.

H

atvanban a jégkorong sport egyre
népszerűbb és elismertebb, amelynek helyszíne
éveken keresztül a város jégpályája volt. Azonban a Hat-

vani Gigászok már múlt évben saját jégen sportolhattak,
de a lelkes fiatalok kinőtték a
területet, így Szőke Attila, a
csapatok edzője kitűzte célul,
hogy idén egy szabványmére-

tű pályát építenek. A szezon
hamarosan kezdődik, a szabványméretű jégpálya pedig
már épül is a Hatvani Szent
István Sportiskolai Általános
Iskola területén. – Nagy szükségünk volt egy ilyen méretű
pályára, ugyanis csaknem 200
jégkorongozónk van, sokan
csatlakoztak hozzánk a sportiskolából is. A szabványmére-

Népszerű az ovifoci
az FC Hatvannál
Évadzáró edzést tartották az óvodásoknak az FC Hatvan pályán. A gyerekek a kedvező időjárásnak köszönhetően szeptembertől egészen novemberig heti hét alkalommal sportoltak közösen az egyesületnél. Legközelebb tavasszal kezdik
újra az edzéseket.

S

zezonzáró edzést tartottak az FC Hatvan
ovifoci szakosztályában,
a gyerekek önfeledten rúgták
a bőrt még a hűvös időben
is. A koronavírus-járvány az
óvodai sportéletbe is jelentős
változásokat hozott idén, de
az FC Hatvan edzőinek és
szervezőinek köszönhetően
egészen késő őszig megold-

ható volt a gyerekek sportoltatása.
- Ezek az edzések rendszerint az óvodákban zajlanak, de a vírushelyzet miatt
ez most másképp alakult. A
gyerekeket kisbusszal hoztuk el az FC Hatvan pályáira
heti két alkalommal, az edzéseket a szabadban tartottuk
meg - közölte Nagy Ádám,

az egyesület sportmenedzsere. Hozzátette: az ovifoci már
harmadik éve zajlik nagy sikerrel az egyesületnél, idén
már csaknem 36 gyerek sportolt rendszeresen a klubban.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az utánpótlás nevelést
egyre többen veszik komolyan,
mert nemcsak a gyerekek, de a
szülők és az óvodai szakemberek is lelkesen közreműködnek
abban, hogy a gyerekek rendszeresen részt vehessenek az
edzéseken. A tervek szerint a
szezon jövő tavasszal folytatódik.
Lukács Mónika

tű tér segíti, hogy megfelelő
körülmények között bonyolítsuk le a bajnoki mérkőzéseket,
illetve az edzéseket – részletezte Szőke Attila, a Hatvani
Gigászok szakmai igazgatója.
Hozzátette, hogy a járványügyi intézkedéseket betartva csak igazolt sportolók
használhatják a pályát, illetve
a sportiskola diákjai test-

nevelés óra keretében. – Az
intézmény nagyon szorosan
kapcsolódik a jégkoronghoz,
ugyanis U8 és U10-es bajnokságban vesznek részt a csapataink. Nagy öröm számomra,
hogy az iskola területén épül
a pálya, így a sportolni vágyó
diákjaink könnyen megközelíthetik – mondta Kovács
János, a Hatvani Szent István

7

Sportiskolai Általános Iskola
intézményvezetője.
A Hatvani Gigászok sportolói számos mérkőzésen
bizonyították már a tehetségüket és a jövőben is azon
dolgoznak, hogy még jobban
teljesítsenek a jégen, illetve
szeretnének magasabb kategóriába lépni.
Rimán Alexandra
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