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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Extra

Ismét eltelt egy esztendő, ez pedig kiváló alkalom 
arra, hogy számot vessünk 2018-ról. Mikor a csa-
ládról beszélünk, meg kell nézni: sikerült-e elérni 

azokat célokat, amiket kitűztünk magunknak. Sike-
rült-e a gyermekünk továbbtanulása, le tudtuk-e cserél-
ni az autót, vagy éppen megvalósult-e az a felújítás, amit 
szerettünk volna. Ugyanez igaz a városra is, számot kell 
vetnünk eredményeinkről. Ugyanakkor ez az időszak 
a tervezésről is szól: megnézzük, hogy mit szeretnénk 
elérni 2019-ben. Mikor évet tervezünk, arra biztatom 
önöket, tűzzenek ki kisebb és nagyobb célokat is maguk 
elé! S mikor ezeket elérték, álljanak meg és ünnepeljék 
meg azt szeretteikkel!

Hatvanban 2019 az építkezések éve lesz. Számtalan 
beruházás indul el, ami mind a hatvaniak érdekében va-
lósul meg. Ezen a településen a családok megtalálják a 
számításaikat. A város vezetése - ahogy eddig is - a jövő-
ben is támogatja Önöket abban, hogy elérjék céljaikat.

Békés, boldog új évet kívánok mindenkinek!
Isten áldja Hatvant! Isten áldja a hatvaniakat!
    Horváth Richárd
         polgármester

Ez az esztendő 
az építkezések 
éve lesz

Lilla 2019 első hatvani babája

Idén sem maradt üres szék a Nagy Endre Rendezvényteremben,  
amikor a Hatvani Szimfonikus Zenekar újévi koncertet tartott.  
A hangversenyen filmslágerek, opera és operett részletek is elhangzottak.  
Kiss Zoltán karmester pedig egy írógépen polkát játszott. 

A Hatvani 
Szimfonikusokkal 
indult az év

Január 5-én, 14:35 órakor született meg Szabó Lilla. Az év első hatvani babája 3900 grammal és 57 centiméterrel jött a világra édesanyja és 
édesapja első gyermekeként. Horváth Richárd és Lestyán Balázs közösen köszöntötték az újszülöttet.      FOTÓ: ALBERT PÉTER
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Nyertes 
pályázatból újul 
meg a lesznai

Újabb siker: 
50 ezer eurót nyert 
a Hatvany múzeum

A Lesznai és a gyöngyösi 
Arany János iskola közös pá-
lyázatot nyert.

A Hatvani Tankerületi 
Központ pályázott és 
nyert, így valamivel 

több mint 480 millió forintból 
két intézmény is megújulhat. 
A Gyöngyösi Petőfi Sándor 
EGYMI, Óvoda, Általános 
Iskola és Készségfejlesztő 
Speciális Iskola Arany János 
Általános Iskola mellett a 
Hatvani Lesznai Anna Óvo-

da, Általános Iskola, Szakis-
kola, Készségfejlesztő Iskola 
és Egységes Gyógypedagógi-
ai Módszertani intézmény is 
fejleszteni tud. Itt a tervezett 
felújítás célja, hogy a külsőleg 
a közelmúltban már megújult 
és korszerűen hőszigetelt 
épület belső terei, épületgépé-
szeti rendszerei és elektromos 
hálózata is megújuljon, hogy a 
mai kor elvárásainak megfele-
lő színvonalú környezetet biz-
tosítson az ide érkező tanulók 
számára.  (Sz.P.)

A Hatvany Lajos Múzeum 
50 ezer eurót nyert a határo-
kon átívelő kapcsolatok fej-
lesztésére. A programban a 
királyhelmeci Bodrogközi és 
Ung-Vidéki Közművelődési 
Intézettel működnek együtt.

Sikerrel pályázott a Hat-
vany Lajos Múzeum, 
így a királyhelmeci 

Bodrogközi és Ung-vidéki 
Közművelődési Intézettel 
közösen egy olyan projek-
tet valósítanak meg, amiben 
a határon túli kapcsolatokat 
erősítik. Elsősorban a köz-
intézmények és a határtér-
ségben élő emberek határon 
átnyúló együttműködésének 
javítása van a középpontban, 
de a két integrált intézmény 
közös munkáját is bemu-
tatják. Erre nyertek 50 ezer 

eurót. A projekt februárban 
indul és év végig tart. Ez idő 
alatt négy szakmai napot tar-
tanak: kettőt Hatvanban, ahol 
a kommunikáció és a rendez-
vényszervezés a téma, kettőt 
pedig Királyhelmecen, ahol 
a turizmus fejlesztésére, vala-
mint az identitás erősítésére 
összpontosítanak. Emellett 
mindkét városban megvaló-
sítanak egy kétnapos feszti-
vált, ahol egymás kultúrájával 
lehet megismerkedni – tájé-
koztatott Márkus Mariann, 
a Hatvany Lajos Múzeum 
igazgatója. Lesznek még ki-
állítások is, és más szakmai 
programok. A pályázatot 
idén júliusban nyújtották meg 
az Interreg V-A Szlovákia 
– Magyarország Együttmű-
ködési Program Kisprojekt 
Alaphoz. (Sz.P.)

Közösen ünnepeltek a nyugdíjasok

Jézuska Járat  
– több száz 
gyermek öröme

Karácsony alkalmából bejglivel 
ajándékozták meg az időseketA gyermekek szemével 

láthatjuk a várost

A hatvani nyugdíjas klubok most is összegyűl-
tek év végén, hogy együtt ünnepeljék meg Jézus 
eljövetelét. Közös ebéd, operett és kabaré is volt 
a városi rendezvényen.

Másodjára tartottak közös karácsonyi 
ünnepséget a hatvani nyugdíjas klu-
bok. A Nagy Endre Rendezvényte-

remben a polgármester a karácsonyi csodáról, a 
szeretetről, és arról beszélt: ilyenkor azok is ott 
vannak velünk a fa alatt, akik már fizikai valósá-
gukban nem lehetnek velünk. A nyugdíjasokat 
közös ebéd és számtalan program szórakoztatta, 
így volt komédia és operett is. – Nagyon boldog 
vagyok, hogy csaknem harminc éve részt vehe-
tek a nyugdíjas klub életében. Csodálatos ez a 
helyszín, ahol most együtt vagyunk, és nagyon 
jól érezzük magunkat – mondta a 90 éves Tóbi 
Jánosné. Juhász Zoltánné és Gonda Józsefné is 
örömmel vett részt a programon. – Nagyon finom 
volt az ebéd, és jól szórakozunk a műsorokon is. 
Szeretünk a klubok tagjai lenni, sok örömöt ad 
nekünk ez a közösség egész évben – mondták a 
hölgyek.  (L.M.)

Egy kívánságlista segít-
ségével minden gyer-
mek azt az ajándékot 

kapta meg a Jézuskától, amit 
szeretett volna. A Jézuska Já-
rat Hatvanba ért.

A Nagy Endre Rendez-
vényteremben gyűltek ösz-
sze a rászoruló gyermekek és 
szüleik karácsony előtt. Első 
alkalommal érkezett a város-
ba a Jézuska Járat. – Ez a civil 
mozgalom 2012-ben Oros-
házáról indult, s mára orszá-
gos programmá nőtte ki ma-
gát. Nyár óta szervezzük ezt 
az eseményt a hatvani Szoci-
ális, Gyermekjóléti és Egész-
ségügyi Szolgálattal közösen, 
ők azok, akik az ellátottjaik 
közül kiválasztották azokat 
a gyermekeket, akiknek az 
álma ma teljesülhet – mondta 
Petrus Márta, a Jézuska Járat 
program ötletgazdája. A fő-

szervező hozzátette: a moz-
galom különlegessége abban 
rejlik, hogy a gyerekek leve-
let írnak a „Jézuskának” így 
kiderül, hogy mi az álmuk. 
Ehhez a kívánságlistához 
csatlakoznak országszerte az 
„Angyalkák”, azok a segítő 
szándékú emberek, vállalko-
zók, csoportok, akik aztán 
megvásárolják a személyre 
szóló ajándékokat. Így pél-
dául Lézu Dávid Fortnite 
videojátékos pólót és SD 
kártyát kért, Makai Letícia 
táncszőnyeget és mindket-
tejük kívánságát teljesítette 
a Jézuska. Horváth Richárd 
polgármester úgy fogalma-
zott: A karácsony a gyerekkor 
felejthetetlen élményei közzé 
tartozik, a decemberi várako-
zás és csoda még felnőttként 
is elkísérhet benneteket.  

 (L.M.)

Az ünnepek közeledtével a 
városban található idősek 
otthonaiban is megtartották 
a karácsonyi műsorokat. 

A hatvani Szent Erzsé-
bet Idősek Otthoná-
ban az ünnepi hangu-

latot a Naplemente Nyugdíjas 
Klub produkciója tette még 
emelkedettebbé, akik egy ka-
rácsonyi műsort adtak elő. Ezt 
követően pedig a Horváth 
Richárd polgármester kö-
szöntötte az időseket. Ahogy 
mondta: egész évben fontos, 
hogy odafigyeljünk szerette-
inkre, ám ilyenkor, az ünnepek 
alatt még inkább törődünk 
másokkal. A városvezető nem 
csak itt, hanem a Heves Me-
gyei Fenyőliget Egyesített 
Szociális Intézmény otthoná-
ban élőket és a Hajós úton is 
ajándékkal lepte meg az idő-
seket. A csomagban többek 
között bejgli is volt.  (R.A.)

Ötszáz darab naptár készült, amikben 
a roma gyerekek rajzai láthatóak. Az 
átadón ajándékcsomagokkal jutal-
mazták az alkotókat.

A kalendáriumok pályázat útján 
jöttek létre, melyben a hatvani 
roma gyerekek rajzai látható-

ak. A naptárban található alkotások a 
hatvani mindennapokat ábrázolják és 

céljuk megmutatni, hogy a kiskorú-
ak milyennek látják a várost. Baranyi 
Béla, a roma nemzetiségi önkormány-
zat elnöke elmondta, szerinte ez egy 
nagyon jó kezdeményezés, hiszen a 
gyermeki szem sokkal tisztábban látja 
a körülötte lévő világot. – Nagyon szé-
pek lettek a rajzok, és én szeretném, 
ha a jövőben több ilyenben lehetne 
részünk. Ez egy hatalmas kihívás volt 

nekik. Számunkra viszont ez egy nagy 
büszkeség, hogy ilyen dolgokat is lét-
re tudunk hozni – részletezte Baranyi 
Béla.  A rendezvényen a falinaptárban 
szereplő grafikák alkotóit ajándékcso-
magokkal jutalmazták, amikben rajz-
készletek voltak. A falinaptárból 500 
darab készült és nagyrészt roma csa-
ládokhoz juttatják el őket a karácsony 
jegyében. Rimán Alexandra

Jótékonyság: az önzetlenség jellemezte a várost
Meleg étel az ünnepek alatt

A hatvani önkormányzat és a Hegymenet Klub Szociális In-
tézmény a hatvani lakosok számára ingyenes ételosztást szer-
vezett az adventi időszakban. – December 18-tól december 
21-ig minden nap, 12 órától meleg ebéddel várták a rászoru-
lókat a Daliban. Mindehhez egy hatvani lakcímkártyára van 
szükség. Az étel helyben is elfogyasztható és elvitelre is lehet 
kérni – mondta Kondek Zsolt, önkormányzati képviselő. Cél-
juk, hogy a teljes téli időszakban rendszeresen tudjanak meleg 
ételt osztani a rászorulóknak, így márciusig szeretnénk ezt a 
programot meghosszabbítani.  (L.M.)

Lesznais diákok öröme

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat  22. alkalommal tartott 
adománygyűjtést karácsonyt megelőzően. Az „Adni öröm” 
kampány keretében több helyszínen várták a felajánlásokat, 
amiket végül a lesznais diákoknak juttattak el. A Johnson 

Electric Hungary Kft. dolgozói is csatlakoztak a kezdemé-
nyezéshez, ők ajándékokkal teli cipős dobozokat gyűjtöttek a 
gyerekeknek. A Kóter Gym is részt vett az adományozásban 
ők játékokat, csokikat és cukorkákat gyűjtöttek a rászorulók 
számára. Az idén a Hyundai Hatvan is felajánlott egy autót 
a szeretetszolgálat részére, hogy megkönnyítse a dolgukat. 
Így segítettek, hogy az adományok karácsonyra célba érjenek. 
Tóth Zsolt Ágoston, a szolgálat helyi vezetője azt mondta, 
hogy kimagaslóan sok ajándék gyűlt össze és hatalmas volt az 
összefogás. Többségében játékokat, sporteszközöket, és ruhá-
kat adományoztak a gyermekeknek.  (R.A.)

140 családnak segített a roma önkormányzat

Karácsony előtt ismét nagy munkába fogtak a hatvani roma 
nemzetiségi önkormányzat képviselői: ez már sorban a negye-
dik alkalom volt, hogy csomagokat állítottak össze rászorulók 
számára. Csaknem félmillió forintot költöttek arra, hogy eb-
ben az évben 140 családnak segítsék a karácsonyt. – Most is 

tartós élelmiszerrel, cukorral, rizzsel, tésztával és konzervekkel 
készültünk. Fontos számunkra, hogy támogassuk a rászoru-
lókat, hogy szebbé tegyük számukra az ünnepeket – fogal-
mazott Baranyi Krisztián képviselő. Emellett a roma önkor-
mányzat most is támogatja a hátrányos helyzetű gyermekeket. 
Segítségükkel a korcsolyaszezon végéig több száz fiatal csúsz-
hat ingyen a jégen.  (Sz.P.)

Az újhatvani egyházközösségnek gyűjtöttek

A Hatvani Városvédő Egyesület tagja is gyűjtöttek, ők az 
újhatvani egyházközség részére. Horváth Richárd, az egye-
sület elnöke kifejtette: a felajánlásokat rászoruló családok 
részére juttatják el. Bútorok, gyerekülés, etetőszék, ruhák, 
bábszínház és játékok gyűltek össze. Az egyházközség tagjai 
gondoskodtak arról, hogy minden tárgy eljusson a megfele-
lő helyre. Huszár Attila, az egyháztanács elnöke hozzátette, 
hogy ezekkel a felajánlásokkal boldogabbá szeretnék tenni a 
rászoruló emberek ünnepét.  (R.A.)

FOTÓ: ALBERT PÉTER

Már 7500 
korcsolyázó 
lépett a jégre
Töretlenül nagy népszerűségnek örvend a hatvani jégpálya. Janu-
ár másodikán már a 7500. korcsolyázót köszöntötte a polgármes-
ter, emellett egy új rekord is született.

Már 7500 korcsolyázó lépett a hatvani jégpályára. Harmati 
Blanka volt a szerencsés, aki a szüleivel érkezett kikap-
csolódni. – Két éve tanultam meg korcsolyázni és a sza-

badidőmet szívesen töltöm a pályán. Nagyon vártam már ezt az idő-
szakot, mert itt mindig jó a hangulat és jókat lehet nevetni- mondta 
Harmati Blanka. Hatvanban a korcsolyapálya nagyon nagy siker és 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend. – Jó hírrel indul az év, hiszen 
egy újabb rekord is született a jégen, a két ünnep között volt olyan 
nap, amikor 550 ember jött el korcsolyázni – mondta el Horváth 
Richárd polgármester.

Rimán Alexandra



A város vezetése év végén a rendőröknek, a tűzoltóknak és 
a mentősöknek is megköszönte az egész éves kitartó mun-
kájukat. A polgármester úgy fogalmazott: a kéklámpások az 
év minden napján szolgálatot teljesítenek és vigyáznak ránk, 
ezért kiemelkedően fontos, hogy a közösség elismerje őket. 

A  kéklámpások azok, 
akik baj esetén első-
ként érkeznek, hogy 

segítsenek. Mindig ott vannak, 
ha szükség van rájuk és mindig 

számíthatunk rájuk. A város 
életében nélkülözhetetlen sze-
repet töltenek be, a hivatásuk 
biztonságot nyújt a hatvaniak 
számára – ezek Horváth Ri-

chárd gondolatai. Ennek kap-
csán az év végén mindhárom 
szervezethez ellátogatott, hogy 
megköszönje kitartó munká-
jukat. Kifejtette, a város a tűz-
oltókkal, a mentősökkel és a 
rendőrökkel nagyon jó viszonyt 
ápol, együttműködésük példa-
értékű és minden kérdésében 
összetartanak. A rendőrség 
tagjainak jutalmat is átadott.

Az elmúlt évek során már 
hagyománnyá vált, hogy a 
polgármester adományokkal 
segíti a hatvani tűzoltókat. 
Most is olyan tárgyakat adott 
az állománynak, amikre szük-
ségük volt. Például plédeket, 
székeket és egy tv-t is fel-
ajánlott a katasztrófavédelem 
részére.

Rimán Alexandra

A Szent István Általános Iskola egy pályázat keretében 
teqball asztalt nyert. Az új készségfejlesztő sporteszköz re-
mek lehetőség a testmozgásra.

A Szent István Általá-
nos Iskola tanulóinak 
a karácsonyi ünnep-

ség végén meglepetésben volt 
részük. Ugyanis egy pályázat 
segítségével Teqball asztallal 
gazdagodott az intézményük. 
Kovács János, az iskola veze-

tője kifejtette: Ofella Zoltán, 
az FC Hatvan elnöke java-
solta, hogy induljanak sport-
szer pályázatokon és a teqball 
asztal felkeltette az érdeklő-
désüket ezért benyújtották a 
nevezésüket. –Ez egy össze-
fogás eredménye és nagyon 

nagy öröm számunkra, hogy 
nyertük – mondta az igaz-
gató. A gyerekek az átadást 
követően kíváncsian állták 
körbe az asztalt és izgatottan 
várták, hogy kipróbálhassák. 
– Meglepett ez az ajándék és 
szerintem nagyon hasznos, 
mert többféle sportot lehet 
vele űzni. Fejleszti a kész-
ségeket is és jókat lehet vele 
játszani -  mondta Misinszki 

Kristóf Zsolt 6.c osztályos 
tanuló.

Boka Ákos, a Teqball szak-
mai vezetője részletezte, hogy 
a sporteszköz segítségével 
szeretnének hozzájárulni a 
testedzéshez és ahhoz, hogy 
a testnevelő tanárok egy új 
innovatív eszköz révén még 
inkább népszerűvé tegyék a 
mozgást.

 Rimán Alexandra

Teqball asztal volt 
a karácsonyi meglepetés
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Maratoni foci: 
120-an rúgták 
a bőrt az Ötösben
Tizenöt csapat rúgta a bőrt a Hatvani 5. Számú Általános Is-
kolában. Az esemény reggeltől egészen késő estig tartott. A 
kupát végül a Dream Team nyerte meg.

Már tizennegyedik 
alkalommal ren-
dezték meg a Ma-

ratoni Focit. Az idei évben a 
Hatvani 5. Számú Általános 
Iskola tornaterme biztosí-
tott helyet a csapatoknak. A 
rendezvény kezdetekben egy 
drogprevenciós program ke-
retében indult, de ez mára 
már egy kicsit háttérbe szo-
rult. A sport szeretete viszont 
megmaradt a fiataloknál, ezért 
minden évben megrendezik 
az eseményt. A tradíciót tart-
va, most is Horváth Richárd 
polgármester kezdőrúgásával 
indult a focimaraton.

Gulyás Beáta, a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészség-
ügyi Szolgálat Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

szakmai vezetője, a Maratoni 
Foci főszervezője kifejtette, 
hogy fontos része a prog-
ramnak a jótékonykodás. A 
nevezési díjakból rászoruló 
családokat támogatnak. Az 
eseményre amatőr focicsapa-
tok jelentkezhettek, így baráti 
találkozások helyszíne is volt 
a tornaterem.  A kupát végül 
a Dream Team nyerte meg. A 
program keretein belül lehe-
tőség volt vérnyomásmérésre 
és vércukorszint mérésre is, 
de a résztvevők tájékoztatást 
kaphattak arról is, hogyan 
őrizzék meg az egészségüket. 
A reggeltől egészen késő estig 
tartó rendezvényen a győzni 
akarás és a csapatszellem volt 
az, ami motiválta a fiatalokat.

Rimán Alexandra

Szigetelt bódéval 
óvjuk kedvenceinket
A kemény fagyok nem csak 
az embereket terhelik meg, 
a kedvenceiket sem kímé-
lik, így ilyenkor még inkább 
oda kell rájuk figyelni. Az 
elsődleges az, hogy meg-
felelően szigetelt és bélelt 
bódéjuk legyen. Juhászné 
Hidvégi Beáta, a Dream 
Kutyaiskola vezetőjének 
tanácsai.

Szalma, faforgács, pléd, 
szőnyeg – ezeket is tehetjük 
a kutyánk bódéjába, hogy 
megóvjuk a mínuszoktól. 
Fontos, hogy megfelelő 
időközönként cseréljük is 
őket, mivel könnyen átvi-
zesedhet, hiszen az állat 
a bundájával, lábával be-
hordja a havat. Juhászné 
Hidvégi Beáta, a Dream 
Kutyaiskola vezetője azt 
tanácsolja: arra is oda kell 
figyelni, hogy ezekre az 
anyagokra ne legyen aller-

giás az állat. A legfonto-
sabb kritérium, hogy a ku-
tyához méretben megfelelő 
házat kell választani, mivel 
ha túl nagy a bódé, akkor 
nehezebb felmelegíteni. A 
házát pedig érdemes telje-
sen leszigetelni: a csapadék 
sehol se jusson be, a meleg 
pedig bent maradjon.

A lakásban tartott ked-
venceket a szabadban fo-
lyamatosan mozgassuk, 
vagy szükség esetén nekik 
készült ruhát adjunk rá-
juk. A felelős gazdák pedig 
szem előtt tartják, hogy a 
sózott vagy éppen fagyos 
talaj bánthatja a kutyák 
mancsát. Juhászné Hidvégi 
Beáta rávilágított: a meg-
felelő táplálék egész évben 
fontos, ebben az időszak-
ban pedig célszerű langyos 
vizet adni nekik, naponta 
többször.  (Sz.P.)

Kéklámpások 
munkájának elismerése
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Futás és segítségnyújtás az év végén
Már hagyomány, hogy év vé-

gén adománygyűjtő futást 
szerveznek a városban. Idén 

a Lesznai Anna Alapítványt támogat-
ták a futók, akik a jótékonykodás mel-
lett kellemes időben, és jó hangulatban 
teljesítették a kitűzött céljaikat is.

A Családok és Barátok a Sportért 
Egyesület és BSI Hatvan futónagy-
követe szervezésében szilveszteri ado-
mánygyűjtő futást rendeztek a város-
ban. A szervezők szakítottak az eddigi 

hagyományokkal, ugyanis új helyszí-
nen tartották a futást, így az Újhatvani 
Római Katolikus Általános Iskola 
adott helyet a rendezvénynek. Továb-
bá nem tartós élelmiszert gyűjtöttek, 
hanem a nevezési díjat ajánlották fel a 
Lesznai Anna Alapítvány részére.– A 
nemes cél érdekében harmincheten 
futottak velünk, így 130 ezer forin-
tot gyűjtöttünk az alapítvány részére. 
Nagyon örülök, hogy ebben a kelle-
mes, napos időben ilyen sokan meg-

mozdultak ezért a jó ügyért – mondta 
Czmorek Piroska, a Fut60 futónagy-
követe.

Az adományt Ványi Lászlóné, intéz-
ményvezető örömmel vette át a hely-
színen. A futókat teával, forralt borral 
és zsíros kenyérrel kínálták a megtett 
kilométerek végeztével a szervezők, 
akik az adományozás mellett tovább-
ra is nagyon fontosnak tartják a sport 
népszerűsítését és megszerettetését.

Lukács Mónika

HIRDETMÉNY

KÖZMEGHALLGATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Hatvani Kö-
zös Önkormányzati Hivatal székhelyén (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) 2019. január 25-én (pénteken) – áramszü-
net miatt – az ügyfélfogadás szünetel.

Az Újhatvani Ügyfélszolgálati Irodában és a Kerekha-
raszti Ügyfélszolgálaton az ügyfélfogadási rend változat-
lan.

Hatvan, 2019. január 4.

    dr. Szikszai Márta
                jegyző

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. 
január 30-án (szerdán) 10.00 órakor a Hatvani Közös Ön-
kormányzati Hivatal emeleti nagytermében (3000 Hat-
van, Kossuth tér 2.) közmeghallgatást tart, melyre tiszte-
lettel meghívja Hatvan város lakosságát.

2019. január 27-én 16.00 óráig lehetőségük van az állam-
polgároknak arra, hogy a közmeghallgatásra vonatkozóan 
önkormányzati ügyekben írásban kérdést tegyenek fel, 
amelyet a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegy-
zői Irodájához (postacím: Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; e-mail cím: jegyzo@
hatvan.hu) lehet eljuttatni.

A közmeghallgatáson részt venni szándékozóknak lehe-
tőségük van továbbá arra, hogy 2019. január 29-én 16.00 
óráig a Jegyzői Irodán írásban bejelentsék a közmeghall-
gatáson történő felszólalási szándékukat a fenti elérhető-
ségeken.
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Karácsony után ismét a Ko-
dály adott otthont a kará-
csonyi kupának, ahol most 
21 csapat indult el a bajnoki 
címért.

A női csapatok viadalá-
val indult a 39. Ka-
rácsonyi Labdarúgó 

Kupa. A versenyre összesen 
10 női csapat jelentkezett, a 
selejtezők már kora délelőtt 
elkezdődtek. A bronzéremért 
a gyöngyösi GYAK és az FC 
Hatvan U19-es női csapa-
ta küzdött, ahol 0-1 ered-
mény született, így a hatvani 
utánpótlás csapat lett a kupa 
harmadik legjobbja. Ezután 
a tavalyihoz hasonló helyzet 
állt elő: az aranyérmekért az 
Amazon SE és a Kelen SC 
küzdött. A mérkőzés mind-
végig szoros volt, büntetőkkel 
döntöttek: 5-4 –re ismét győ-
zött a Kelen SC. – Nagyon 
boldog vagyok, hogy har-
madjára is győztünk a csapa-
tommal. A döntő mérkőzés a 
tavalyihoz hasonlóan nagyon 
kemény volt, de szerencsére 

mi lettünk a bajnokok a tor-
nán. Heti négyszer edzünk 
és hétvégenként nagypályás 
meccseink is vannak, így elég 
sokat készültünk erre a torná-
ra is, örülünk az eredménynek 
– mondta Orosz Katalin, csa-
patkapitány.  A nap végén dí-
jazták a legjobb mezőny játé-
kost is, aki Horváth Viktória 

lett, az Amazon SE játékosa. 
A legjobb kapusnak járó dí-
jat Pityó Zsanett, a Kelen SC 
sportolója vehette át, míg a 
gólkirálynő címet Téglás Vik-
tória nyerte el tíz góllal.  A 
díjakat többek között Tarsoly 
Imre önkormányzati képvise-
lő, Ofella Zoltán, az FC Hat-
van elnöke és Pacsold Attila, 

az FC Hatvan női szakosztály 
vezetője adták át.

A férfiak három napon át 
küzdöttek a címért. A bronz-
éremért a Perla – X/ Leguán 
valamint az Alphazoo Gyön-
gyös csapata játszott, ahol 3-1 
–re a Perla – X győzedelmes-
kedett. A felnőttek meccse 
után a gyerekek vették birtok-

ba a pályát, az FC Hatvan U8 
és U9 csapatai szórakoztatták 
komoly játékukkal a közönsé-
get.  A mindent eldöntő mér-
kőzés csak ezután következett, 
ahol a KEX és a Góliát Juniors 
csapatai mérték össze tudásu-
kat. A játék sokáig kiegyen-
lített volt, majd az első félidő 
vége előtt négy perccel Kará-
csony Dávid belőtte az első 
gólt, így a KEX átvette a veze-
tést 1-0-ra. A második félidő-
ben komolyodott a hangulat, a 
játékosok keményebbre vették 
a stílust. A Góliát folyamato-
san támadta az ellenfél kapu-
ját, de a KEX játékosai sokáig 
védték a térfelüket. A feszült 
helyzetet Csoszánszki Dávid 
oldotta meg, aki a második 
félidő utolsó négy percében 
pályára lépett, és azonnal lőtt 
is egy hatalmas gólt, amivel a 
Góliát egyenlített. A meccset 
a büntető rúgások döntötték el 
végül, ahol a 3 -3 próbálkozás 
után még mindig döntetlen 
volt az állás, míg végül nagy 
izgalmak után 4-3-ra győzött 
a KEX csapata. – Közösen 

nem szoktunk edzeni, de szin-
te gyerekkorunk óta ismerjük 
egymást, együtt nőttünk fel és 
a pályán is jól értjük egymást. 
Már sokadik éve indulunk 
ezen a tornán, és mindig az a 
célunk, hogy játsszunk egy jót 
közösen. Nem hittem volna, 
hogy eljutunk idáig, de nagyon 
boldogok vagyunk mindany-
nyian – mondta Karoura Lo-
renz, a csapat kapitánya.

 – Idén is színvonalasra sike-
redett ez a futball rendezvény. 
Négy napon keresztül kiváló 
teljesítményeket láthattunk 
mind a nők és a férfiak játé-
kában, nagyon jó csapatok ju-
tottak be a legjobb nyolc közzé 
is – értékelte a tornát az FC 
Hatvan elnöke. Ofella Zoltán 
hozzátette: most 21 csapat 
indult a kupán, ez a nevezési 
létszám reményeik szerint jö-
vőre növekedni fog. Továbbá 
megjegyezte, hogy a csapatok-
nak több sportszerűséget és 
fegyelmet kellene tanúsítania, 
hogy elkerülhetőek legyenek a 
fölösleges viták a pályán.

Lukács Mónika
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Kelen SC és a Kex szerezte meg a bajnoki címet

Ez volt a 39. karácsonyi kupa
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