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Együtt készül 
az adventre a város

Advent első vasárnapjával meg-
kezdődött a karácsonyra törté-
nő lelki felkészülés időszaka, a 

várakozás Jézus Krisztus születésének 
ünnepére. Már hagyomány, hogy együtt 
ünneplik a hatvaniak az adventi idősza-
kot. A Szirkék kórusa Sillye Jenő: Jézus 
anyja, Mária oratóriumot adta elő az 
újhatvani templomban. Ezt követően a 
Kossuth téren folytatódott advent első 
vasárnapja, ahol Horváth Richárd fiával 
közösen gyújtotta meg a város adventi 
koszorújának első gyertyáját. Mint fo-
galmazott a karácsony, és az azt meg-

előző várakozás időszaka az, amikor egy 
kicsit megpihenhetünk. – A nagy roha-
násból jó kilépni és megpihenni. Együtt 
lenni azokkal, akik mindig mellettünk 
vannak, a családunkkal és emlékezni 
azokra, akik már nem lehetnek velünk, 
de fentről vigyázzák utunkat. Ez a ka-
rácsony csodája – mondta.  – Kezembe 
akadt egy kép a 2012-es gyertyagyújtás-
ról, amikor a fiammal gyújtottam meg 
a gyertyát. Egy törékeny kisember volt, 
most hét év elteltével már egy igazán 
nagyfiú lett. Ez mutatja igazán az idő 
múlását, és azt hogy mi az igazán fon-

tos az életben. Ezért is vagyok büszke 
rá, hogy ma is itt állt mellettem – fűzte 
hozzá.

Amint fellobbant a gyertya lángja, a 
Kossuth tér is fényárban úszott, hiszen 
ugyanabban a pillanatban felkapcsolták 
az ünnepi fényeket. A városháza előtt 
pedig már várja a látogatókat a karácso-
nyi vásár, ahol kürtöskalácsot, díszeket, 
forralt bort és sok-sok ajándékot lehet 
vásárolni az ünnepekre. A gyerekek 
pedig felülhetnek a körhintára, és ta-
lálkozhatnak a jégpálya mellett a két 
csacsival is. Csordás Judit

Tizenöt iskola a pályaválasztási kiállításon
Főztek, fúrtak, játszot-

tak is a diákok a Hat-
vani 5. Számú Általá-

nos Iskolában megrendezett 
pályaválasztási kiállításon. 
A rendezvényen, a járás 15 
iskolája mutatta be képzési 
kínálatát, emellett a fiatalok 
pályaválasztási tanácsadáson 
is részt vehettek. Szalatnai 
Gábor, a Hatvani Járási Hiva-
tal vezetője elmondta, fontos, 
hogy már itt találkozzanak a 
diákok a cégekkel és láthas-

sák, később milyen lehető-
ségeik lesznek. – Az elsőd-
leges cél, hogy a diákoknak 
segítsük a pályaválasztásukat, 
hogy merre tudnak elindulni. 
Emellett fontos az is, hogy 
az iskolák és a cégek is be-
mutathassák magukat – fo-
galmazott. Mintegy hatszáz 
diákot vártak a rendezvényre. 
– Megnéztük a Bajza József 
Gimnázium kínálatát, sze-
mély szerint az érdekel en-
gem legjobban, ott szeretnék 

továbbtanulni. Emellett a 
vendéglátós iskolák standjait 
is megtekintettük – mondta 
Palik Kamilla. – A mező-
gazdasági iskola képzéseiről 
is tájékozódtunk, egy trak-
torba is beülhettünk – fűzte 
hozzá Ambruzs Nadin. So-
kan érkeztek a kiállításra már 
konkrét tervekkel. – Sok ter-
vem van a jövőre nézve, leg-
inkább az ügyvéd pálya ér-
dekel – mondta Tábik Virág. 
– Engem pedig a cukrászok 

világa vonz, megnézek ter-
mészetesen mást is, de majd-
nem biztos, hogy ebben az 
irányban fogok továbbtanul-
ni – közölte Szalóki Vivien. 
A pályaválasztási kiállításon 
gyakorlatban is bemutatták 
egy-egy szakma munkafo-
lyamatát, emellett a fiatalok 
pályaválasztási tanácsadáson 
vehettek részt, és tájékozód-
hattak az ösztöndíjakról és 
más támogatási lehetőségek-
ről is. CsJ
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A hatvani önkormányzat 
a Gáspár András Bajtársi 
Egyesülettel közösen mell-
szobrot állított fel a hatvani 
csata helyszínének közelé-
ben. Az eseményen ünnepé-
lyes keretek között emlékez-
tek meg Gáspár Andrásról, 
a hatvani csata vezénylő pa-
rancsnokáról.

Újabb szoborral bővült 
Hatvan, ugyanis má-
tól Gáspár András 

mellszobra látható a Radnóti 
téren. A Hatvani Csata ve-
zénylő parancsnoka fontos 
szerepet tölt be a város tör-
ténelmében, hiszen ő vezette 
győzelemre a magyar honvé-
deket az 1848-49-es szabad-
ságharc hatvani ütközetében.

A szoboravató esemény a 
Himnusz közös eléneklésé-
vel kezdődött, majd köszön-
tő beszédekkel folytatódott. 

Horváth Richárd polgármes-
ter szerint fontos a katonai 
hagyományok ápolása és a 
történelmünk emlékeinek 
megőrzése. – Nemcsak Gás-
pár Andrásnak állít emléket 
ez az alkotás, hanem minden 
egyes magyar katonának, aki 

szolgálta országunkat és életét 
adta a hazáért – mondta Hor-
váth Richárd polgármester.

A városban működő Gás-
pár András Bajtársi Egyesület 
egyszerre emlékezik a sza-
badságharcra, a Hatvani Csa-
tát vezénylő parancsnokra, és 

az egykor városban működő 
katonai szervezetre. Kőszegi 
Ferenc nyugállományú alez-
redes, a Gáspár András Baj-
társi Egyesület elnöke kifej-
tette, hogy céljuk, a nemzeti 
és helyi hagyományok ápolá-
sa. – Fontos, hogy megemlé-
kezzünk elődeink tetteiről és 
tiszteletünket tegyük előttük. 
Egyesületünk az egykori hon-
védségi nyugdíjas klub alapja-
ira építkezve, a honvédelem 
és rendvédelem ügye iránt el-
kötelezett személyek számára 
igyekszik szervezeti keretet 
biztosítani. Tagjaink között 
megtalálhatóak aktív, illetve 
nyugállományú tartalékos ka-
tonák és rendvédelmi szervek 
egykori tagjai is. A szobor-
avató ünnepséget a Magyar 
Honvédség Légierő Zenekar 
Szolnok előadása tette még 
emlékezetesebbé.

Rimán Alexandra

Gáspár Andrásnak 
állítottak emléket

1,5 millió forinttal segítik 
az első lakásukat vásárlókat
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A Széchenyi István Római 
Katolikus Gimnázium és 
Szakgimnázium végzős di-
ákjaira az újhatvani temp-
lomban tűzték fel a szala-
gokat.  Az est a Nagy Endre 
Rendezvényteremben foly-
tatódott, ahol a fiatalok ke-
ringőket táncoltak.

Az újhatvani temp-
lomban kezdődő 
eseményen Farkas 

László plébános elmond-
ta: az elmúlt négy évben az 
iskolában sokan dolgoztak 
azon, hogy a tanulókból ér-
telmes, becsületes, szeretni és 
hinni tudó emberek váljanak, 
akik erős erkölcsi és szelle-
mi alapokkal léphetnek ki 
a felnőtt életbe. – Legyetek 
nyitottak arra a változásra, 
amit Isten akar az életetekbe 
elhozni. Hamarosan véget ér 
egy korszak, de ne féljetek 
az átalakulástól. Próbáljátok 
meg észrevenni, hogy Isten 
milyen utat szánt nektek és 
bátran haladjatok arrafelé. 

Ha Jézushoz szóltok, ki-
nyitjátok felé a szíveteket, ő 
örökké segíteni fog nektek és 
számíthattok rá – fogalma-
zott a plébános.

Az iskola kórusának elő-
adása után az osztályfőnökök 
feltűzték diákjaikra a sokat 
szimbolizáló szalagokat. – 
Ez egy jelkép, amelynek erős 
összekötő szerepe van, hiszen 
így mindig emlékezhettek az 
iskolaközösséghez, illetve 
a katolikus egyházhoz való 
tartozásra. Az elmúlt négy 
év alatt igyekeztünk az erős 
szakmai alapok mellett belő-
letek olyan fiatalokat nevelni, 
akik boldog, kiegyensúlyo-
zott emberekké válhatnak, 
továbbá hittel és szorgalom-
mal tudnak céljaikért küzde-
ni – részletezte Fehér József-
né intézményvezető.

Az est a Nagy Endre 
Rendezvényteremben foly-
tatódott. Az öt végzős osz-
tály növendékei izgatottan 
készülődtek a keringőkre, 
melyeket hetekig próbáltak 

közösen. A báli ruhákba öl-
tözött fiúkon és lányokon 
itt látszott leginkább: gyer-
mekkorukat és kamaszságu-
kat hamarosan hátrahagyva, 
komoly, reményekkel teli 
fiatal felnőttekként folytat-
ják útjukat az életben. – Na-
gyon jó volt az elmúlt négy 
év, jó osztályközösségünk, 
fantasztikus tanáraink és 
osztályfőnökünk volt. Min-
denki nagyon fog hiányozni 
érettségi után, de szerencsére 
addig még van néhány hó-
nap – mondta Bodó Boglár-
ka, aki óvónői pályára készül 
továbbtanulni. – Legfőbb cé-
lom először is a sikeres érett-
ségi, majd aztán művészeti 
vonalon szeretném tovább 
képezni magam. Leginkább 
a színház és a képzőművé-
szetek érdekelnek – árulta el 
Gazsó Boglárka. – Azt terve-
zem, hogy az érettségi után 
az ötödik évben sikeresen 
megszerzem az OKJ-s rend-
szergazda oklevelem, majd 
egyetemen szeretnék to-

vábbtanulni – mondta Tóth 
Áron. Hozzátette: az elmúlt 
négy év nagyszerű élmény 
volt az életében, jó csapat lett 
az osztályából és nagyon há-
lásak az iskola tanárainak a 
sok törődésért és tanításért.

Ezt a napot azonban 
nemcsak a végzősök, hanem 
az őket kísérő osztályfő-
nökök is meghatódva élték 
meg. – Úgy érzem ilyenkor, 
mintha a saját gyerekeimet 
indítanám útnak a felnőtt 
életbe, és közben eszembe 
jut, mennyire cserfes, izgá-
ga kamaszokként ismertem 
meg őket négy évvel ezelőtt. 
Voltak nagy harcaink, nem 
volt mindig könnyű velük, de 
mára egy igazi jó közösség 
alakult ki az osztályomban. 
Előttünk áll azonban még az 
érettségi, ehhez pedig sok erő 
és összpontosítás szükséges, 
hogy mindenki elégedetten 
tudja lezárni a gimnáziumi 
éveit – összegezte Mesterné 
Széles Ágnes osztályfőnök.

Lukács Mónika

Erős erkölccsel indulnak 
útnak a széchenyisek

Már a patikákban vannak 
az influenza elleni védőoltások

Újabb két sikeres pályázat 
a múzeumban

A szakemberek idén is hangsúlyozzák, hogy érdemes idő-
ben beadatni – még a járvány megjelenése előtt, hiszen a 
betegségnek akár súlyos szövődményei is lehetnek.

Hivatalosan már 
megkezdődött az 
influenzaszezon: 

ennek legalábbis biztos jele 
az, hogy nemrégiben meg-
érkeztek a patikákba és a 
háziorvosokhoz a vakcinák. 
A szakemberek nem győzik 
eléggé hangsúlyozni, hogy 
védőoltással megelőzhető-
ek a betegség súlyos követ-
kezményei. Az influenza 
nagyon kellemetlen, lázzal, 
izomfájdalommal, gyenge-
séggel járó megbetegedés, 
és az esetek kisebb részé-
ben a szövődmények miatt 
a beteg kórházi ápolásra, 
intenzív terápiára szorul. 

Bár jelenleg nincs járvány, 
már most érdemes beadat-
ni a vakcinát, ami többek-
nek ingyenesen jár, mások 
receptre vásárolhatják meg 
a patikákban. Idén is – az 
elmúlt évekhez hasonlóan 
– 1,3 millió adag védőoltás 
áll rendelkezésre a rizikó-
csoportba tartozók oltásá-
hoz. Így például a várandós 
kismamák, a cukorbetegek, 
a szív-, érrendszeri beteg-
ségben szenvedők, a 60 év 
fölöttiek kaphatják meg 
ingyenesen a védőoltást. – 
Járványról még nincs szó, 
egyelőre csak a prevención 
van a hangsúly. Ugyanis a 

beadott oltás 2-3 hét után 
kezdi kifejteni a hatását, így 
aki most beoltatja magát, 
annak nem kell aggódnia 
a december végén – január 
elején beköszöntő járvány 
miatt. Az évenkénti beada-
tás pedig azért fontos, mert 
az influenzavírus szerkeze-
te folyamatosan változik, 
újabb és újabb törzsek jelen-
nek meg, az oltóanyagot pe-
dig mindig az aktuális törzs 
ellen állítják elő – mondta 
Papp András gyógyszerész.

A szakember hozzátette: 
aki beoltatja magát influen-
za ellen, az nem csupán ma-
gát védi meg a vírustól, ha-
nem környezetét is, hiszen 
már hordozója sem lesz a 
betegségnek.

Lukács Mónika

Nemrégiben ért véget a Kultúrzsongás integrált utakon című 
projekt keretében megrendezett programsorozat a Hatva-
ny Lajos Múzeumban, az intézmény máris két új pályázatot 
nyert meg.

Arról már többször 
beszámoltunk, hogy 
idén a hatvani intéz-

mény és a királyhelmeci köz-
művelődési intézet több kö-
zös rendezvényt tartott meg 
egy pályázati együttműködés 
alapján, melyre 50 ezer eu-
rót nyertek. A múzeum most 
azonban egy újabb Interreg 
pályázatban szerepelt jól, 
ezúttal Jánok község önkor-
mányzatával fognak együtt 
dolgozni. Korábban Jánok 
község önkormányzata és a 
hatvani Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény közös 
pályázatot nyújtott be a Via 
Carpatia Szlovákia Magyar-
ország kisprojekt alapjához. 

A vezető kedvezményezett 
Jánok község önkormányzata, 
a hatvani intézmény partner-
ként vesz részt a projektben. 
A pályázat témája a 2020-as 
Trianon emlékévhez is kap-
csolódó Sziklay család élet-
művének feldolgozása. – A 
cél egy tudományos kutató-
központ létrehozása Jánokon 
a Hatvany Lajos Múzeum 
szakembereinek bevonásával. 
A projekt célkitűzése a kétol-
dalú kapcsolatok erősítése, a 
falu identitásának megerősí-
tése. A közösen elnyert összeg 
56000 euró, a pályázat 85%-
os finanszírozási intenzitású 
– mondta Márkus Mariann, a 
Hatvany Lajos Múzeum igaz-

gatója. A múzeum egy másik 
pályázatban is jól szerepelt, 
azt a hatvani önkormányzat 
adta be a Kubinyi Ágoston 
Program keretein belül. Ez 
alapján a hatvani intézmény 
kétmillió forintot nyert rak-
tárfelújításra.

Lukács Mónika

Még több hatvani lesz jo-
gosult az első lakáshoz ju-
tóknak járó pénzügyi tá-
mogatásra. Emellett annak 
összegét is továbbemelik. 
Erről is döntöttek a képvise-
lők a testületi ülésen.

A képviselők döntöttek 
arról is, hogy fejlesztik 
a Kossuth téri wifi há-

lózatot, melyet egy tizenötezer 
eurós pályázat segítségével 
valósítanának meg. Emellett 
módosítják az első lakáshoz 
jutók pénzügyi támogatásáról 
szóló rendeletet, enyhítenek a 
feltételeken, valamint emelik a 
támogatás összegét is. Legfel-
jebb 1.000.000 Ft kamatmen-
tes visszatérítendő és 500.000 
Ft vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesülhetnek. 
– Több új támogatási formát 
vezettünk be, ezek közül az 
első lakáshoz jutók támoga-
tása egy kiemelt terület. Nagy 

rá az érdeklődés, éppen emiatt 
igyekszünk úgy alakítani, hogy 
minél jobban kielégítse az igé-
nyeket. Most az igénybevé-
telhez szükséges jövedelem-
határon módosítottunk, hogy 
minél többen tudjanak hozzá-
jutni – tájékoztatott Horváth 
Richárd polgármester.

A sportcsarnok vezetősé-
gével kapcsolatban is döntést 
hoztak. Egy korábbi önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági 
társaság nevét megváltoztatták 
Hatvani Sportcsarnok Üze-
meltető Kft-re, és új ügyveze-
tőt választanak az élére, mely 
tisztséget mostantól Krémer 
Dániel fog betölteni.

Addig míg a kézisek nem 
edzhetnek a sportcsarnokban, 
továbbra is a Kodály Zoltán 
általános iskola tornatermében 
játszanak. Ennek felújítására 
is fordít a képviselő-testület, 
hiszen az önkormányzat pá-
lyázatot nyújtott be a Torna-

terem Felújítási Programra, 
hogy a tornateremben kor-
szerűsíthessék az öltözőket, 
a berendezést, az elektromos 
hálózatot, valamint hogy új 
lelátót építhessenek. A kép-
viselők döntöttek a pályázat 
megvalósításához szükséges 
többletforrások biztosításáról.

Az uszodában is több fej-
lesztést valósítanak meg, mind 
az épületen, mind pedig az ok-
tatás terén. Így az önkormány-
zat az elmúlt évekhez hason-
lóan biztosítja az úszásoktatás 
költségeit az önkormányzati 
fenntartású óvodák, és január-
tól a Hatvani Tankerületi Köz-
pont által fenntartott általános 
iskolák számára. Emellett az 
újhatvani intézmények ese-
tében az útiköltség finanszí-
rozását is vállalja. Az uszodát 
pedig öt új rajtkővel és pálya-
elválasztó kötéllel fejlesztenék, 
emellett a világítást is korsze-
rűsítenék. Csordás Judit

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
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HIRDETMÉNY
az ügyfélfogadási rend módosulásáról és igazgatási szünet elrendeléséről 

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Hatvani Közös Önkormány-
zati Hivatal valamennyi szervezeti egységénél (beleértve az Ügyfélszolgálatot, 
az Újhatvani Ügyfélszolgálati Irodát és a Kerekharaszti Ügyfélszolgálatot) 

2019. december 7-én és 2019. december 14-én (szombati napokon) az 
ügyfélfogadás szünetel.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Hatvani Közös Ön-
kormányzati Hivatal munkarendjében igazgatási szünet kerül elrendelésre 
2019. év december hó 23. napjától 2020. év január hó 5. napjáig.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
valamennyi szervezeti egységénél (beleértve az Ügyfélszolgálatot és a Kerek-
haraszti Ügyfélszolgálatot)

2019. december 23-án (hétfőn), 2019. december 30-án és 31-én (hétfőn és 
kedden) az ügyfélfogadás szünetel.

2020. január 2-án és 3-án (csütörtökön és pénteken) az általános ügy-
félfogadási rend lesz érvényben azzal, hogy a Hivatal ügyeleti rend szerint 
működik.

Az Újhatvani Ügyfélszolgálati Irodán az igazgatási szünet teljes időtarta-
ma alatt az ügyfélfogadás szünetel. Az első ügyfélfogadási nap 2020. év ja-
nuár hó 6. napján lesz. Az ügyfélfogadás szünetelése alatt felmerülő esetleges 
kellemetlenségekért ezúton is a Tisztelt Ügyfelek szíves megértését kérem!

Hatvan, 2019. november 27.
    dr. Szikszai Márta
                   jegyző
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Ismét megnyílt az az adventi 
kézműves kiállítás és vásár a 
Grassalkovich Művelődési 
Házban, ahol hagyomány 
szerint az ünnepekre alapo-
san be lehet vásárolni.

Fonálból készült pók-
ember és rénszarvas, 
agyagedény, amin a 

város neve és a jelképe látha-
tó, textiltáskák, neszeszerek, 
pénztárcák és adventi koszo-
rúk. Rengeteg karácsonyi de-
koráció és az ünnephez kap-
csolódó kézműves termékkel 
érkeztek a kiállítók és az al-
kotók az idei adventi vásárra.  
Aki szeretne, itt könnyedén 
beszerezheti a megfelelő ka-
rácsonyi ajándékot, legyen az 
bőrdíszműves termék vagy 
ízesített méz. A hagyomá-
nyoknak megfelelően ünne-
pélyes keretek között nyitot-
ták meg a vásárt, ahol Smidné 
Vereb Julianna önkormányza-
ti képviselő köszöntötte az al-
kotókat. Mint mondta: a mai 
pazarló és fogyasztói társada-
lomban nagyon sokat jelente-

nek az ilyen helyben és kézzel 
készült termékek. Ahogy fo-
galmazott: büszkék lehetünk 
az alkotókra, akik őrzik ezeket 
a hagyományokat és ilyen erős 
közösséget alkotnak.

Őszi Judit évek óta rend-
szeres kiállító itt, ő elsősor-

ban újrahasznosított fonálból 
és textilből készít ékszere-
ket. – Jobban érdekel a fonál, 
mint az alapanyag maga. A 
horgoláson túlmutatva pró-
bálom kihasználni az anyag 
adta lehetőséget. Sokszor a 
fonatok keverednek egy spe-

ciális technikával. A horgolás 
alapjait felhasználva jönnek 
létre ilyen fúziós ékszerek 
– fogalmazott a JuccWork 
néven alkotó Őszi Judit. A 
programon fellépett a Dalva-
rázs Show Kórus is. 

SzP

Kézműves termékek az ünnepre

Mindenkit vár 
a főtéri jégpálya

Idén is egy hatvani család 
ajánlotta fel a város kará-
csonyfáját, amely a Kossuth 
teret díszit. Egy óhatvani 
udvarról hozták el a mintegy 
10 méter magas lucfenyőt.

Egy daru segítségé-
vel emelték ki az 
óhatvani kertes ház-

nak az udvaráról azt a fát, 
amelyet a főtéren állítanak 
fel, és a város karácsonyfája-
ként fogja díszíteni Hatvant. 
A fenyőt idén is egy hatvani 
család ajánlotta fel. Kalmár 
Katalinék örömmel adták 
oda nagyra nőtt fenyőjüket. 
– Azért döntöttük amel-
lett, hogy a városnak adjuk a 

fánkat, mert mindig nagyon 
szépeket szoktak kiállítani, 
úgy éreztük a miénk is mél-
tó lenne erre a szerepre. A 
lányommal egyidős a fa, 21 
éves, de sajnos a mi kertünket 
már jócskán kinőtte – mond-
ta. – A város karácsonyfája 
mintegy 10 méter magas luc-
fenyő. Miután kiemelték az 
udvarról egy teherautóra tet-
ték, hogy elszállíthassák. A 
főtérre a Hatvani Szolgáltató 
Intézmény munkatársai és 
Dudás Attila vitte el – tájé-
koztatott Dusik Milán kör-
nyezetvédelmi ügyintéző. A 
város karácsonyfája egészen 
vízkeresztig szépíti a főteret.

Csordás Judit

Mintegy 10 méteres a város karácsonyfája

Megnyitották saját jégpályájukat a gigászok
A létesítményben nyilvános 
közösségi korcsolyázást nem 
fognak tartani, viszont szer-
vezett családi programokon 
és amatőr csapatok mérkő-
zésein részt vehetnek majd 
az érdeklődők.

Hivatalosan is birtok-
ba vették a Hatvani 
Gigászok az Újélet 

utcán felépített saját pályáju-
kat. A csapat tagjai hosszú és 
gondos tervezés, illetve mun-
ka után, már kedvükre gyako-
rolhatnak a jégen, ugyanis a 
helyszín a sportolók fejlődését 
szolgálja.

A Gigász csapat 2013-ban 
alakult, a 2014/15-ös szezon-
ban már bajnokságon is in-
dultak. Az elszánt sportolók 
kinőtték a városi pályát, így a 
csapat szakmai igazgatója el-

kezdett azon dolgozni, hogy 
saját létesítményük lehessen.

Szőke Attila elmondta, egy 
álmuk vált valóra azzal, hogy 
saját jégpályán tarthatják az 
edzéseiket. – Rengeteg fejlő-
dési lehetőségünk lesz a jövő-
ben a pályának köszönhetően, 
ha szeretnénk, akár reggeltől 

estig gyakorolhatunk. A Gi-
gászok nagyon kitartóak és 
elszántak, ha sportról van szó, 
így biztos vagyok benne, hogy 
a szezonban is így állnak majd 
a témához. Az edzéseken 
próbálom azt is megtaníta-
ni a tagoknak, hogy nagyon 
fontos a kitartás a céljaink 

elérése érdekében – részle-
tezte Szőke Attila, a Hatvani 
Gigászok szakmai igazgatója. 
Hozzátette, hogy sokat dol-
goztak azért, hogy megfelelő 
helyszínt biztosítsanak a Gi-
gászoknak, a munkálatokkal 
gyorsan haladtak, hiszen sok 
volt a segítőkész támogató.

Kolozsvári Angelika úgy 
véli, a második otthona lesz az 
új jégpálya, ha teheti, minden 
szabadidejét itt tölti majd. – 
Nagy boldogsággal tölt el min-
ket, hogy Attila bácsival közö-
sen, ilyen hatalmas sikereket 
érhetünk el, mint a pálya létre-
hozása. A jövőben rengeteget 

fogunk itt hokizni, és célunk, 
hogy minél többen bekerül-
jünk a válogatottba – mondta 
Kolozsvári Angelika, a Hatva-
ni Gigászok csapatkapitánya.

Tarsoly Imre szerint, nagy 
büszkeség a város számára ez 
az egyesület, illetve szemmel 
látható a sportolók fejlődése. 
– Tanítok néhány Gigász pa-
lántát, és hatalmas örömmel 
tölt el, hogy ilyen sikereket 
érnek el. Két volt diákom pél-
dául korosztályos válogatott 
csapatban játszik – részletezte 
Tarsoly Imre önkormányzati 
képviselő. A hatvani gigász-
csapat számára a szezon el-
indult. A sportolók a jövőben 
folyamatosan azon dolgoz-
nak, hogy nagyobb sikereket 
érjenek el és még többet fej-
lődjenek.

Rimán Alexandra

Jégtáncosok, hokisok, Animal Cannibals koncert és 
jégdiszkó is várta a korizókat a nyitás napján a Kossuth téren. 
Hivatalosan is megnyitott a jégpálya kilencedik szezonja.

Már a hivatalos kez-
dés előtt sorban 
álltak a jégpályánál 

az emberek, a büfében beszél-
gettek, melegedtek, a gyere-
kek pedig a körhintára ültek 
fel, míg a pályán az utolsó 
simításokat végezték. – Nagy 
örömmel tölt el, hogy 2011 
óta minden évben megnyit a 
főtéri jégpálya. Itt tanulnak a 
gyerekek már egészen óvodás-
koruktól korcsolyázni. És idén 
a korisok már nem itt fognak 
edzeni, így sokkal több lehe-
tőségük lesz a hobbikorcsolyá-
soknak is kihasználni a pályát 

– fogalmazott Tarsoly Imre 
önkormányzati képviselő, aki 
ezzel megnyitotta a jégpálya 
kilencedik szezonját.

Ezt követően a Pavuk Mű-
korcsolya Iskola tanítványai 
léptek a jégre, fiúk és lányok 
karácsonyi dalokra szelték át 
a jeget, ünnepi hangulatot te-
remtve a jégpályán. Utánuk a 
Hatvani Gigászok és a Szent 
István Sportiskolai Általános 
Iskola növendékei foglalták el 
a jeget.

Az idei jégpályaszezont 
az idén harmincéves Animal 
Cannibals nyitotta meg. 

Ricsipí és Qka MC már nem 
először léptek fel Hatvanban, 
mint mondták, nagyon szeret-
nek idejárni, mindig jó hangu-
latban telnek a koncertek. A 
mostani pedig igazán külön-
leges volt számukra. – Nagyon 
terveztük, hogy ha már har-
mincéves az együttes, megnyi-
tunk egy jégpályát. De sajnos 
nyáron nem jött össze, ősszel 
már kicsit izgultunk, hogy mi 
lesz, de szerencsére ma megte-
hettük. Ez számunkra is nagy 
élmény. Mindig szeretünk ide 
járni, mintha hazajönnénk. 
Azért csináljuk ezt már több 
tíz éve, mert élvezzük nagyon 
– mondta Qka MC.

Míg zenéltek bárki felme-
hetett a jégre, a korcsolyázók 

onnan hallgathatták végig a 
koncertet. Rácskay Bernadett 
Hévízgyörkről érkezett, mint 
mondta, most először korcso-
lyázott. – Nagyon jól érzem 
magam, pláne, hogy életemben 
először próbáltam ki a korizást. 
Azt hittem, nem fog menni, de 
könnyebb, mint gondoltam – 
fogalmazott. Boda Viktória 
pedig Turáról érkezett. – Na-
gyon tetszik a jégpálya, párszor 
majdnem elestem, de attól még 
nagyon jó élmény. Majdnem 
minden évben eljövök ide – 
mondta.

Az Animal Cannibals fel-
lépése után pedig kezdődött 
is a jégdiszkó, Dj Gézu és 
Hatvani Fecó szolgáltatták a 
korialávalót. Csordás Judit
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