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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Horváth
Richárd:
minden
hatvani
háztartásba
viszünk
szájmaszkot
Az önkormányzat minden hatvani
háztartásba tanúsítvánnyal ellátott,
többször használható, mosható, vasalható egészségügyi szájmaszkot
juttat el a következő hetekben.

A

hatvani önkormányzat a
veszélyhelyzet kihirdetése
óta mindent megtesz azért,
hogy megvédje a hatvaniak egészségét. A védekezés érdekében számos
intézkedést hoztak meg az elmúlt
hetekben, így például 18 millió forintos forrást biztosítottak a hatvani
kórháznak, hogy megvásárolják azt a

gépet, amellyel koronavírus teszteket tudnak elemezni. Továbbá igyekeznek könnyíteni azok munkáját,
akik most a frontvonalban vannak,
az egészségügyi és szociális dolgozók. – Semmi sem lehet fontosabb
a hatvaniak egészségénél, nem feledhetjük, hogy felelősséggel tartozunk
egymásért, amely ebben a nehéz időszakban még jobban felértékelődik.
Már korábban felvettük a kapcsolatot egy szájmaszkokat gyártó céggel,
hogy minden hatvani családot el
tudjunk látni egy kiváló minőségű,
mosható szájmaszkkal. Nem könnyű

most nagy mennyiségben beszerezni ezekből a védőfelszerelésekből,
hiszen óriási rá az igény. Azonban
sikerült megállapodnunk, így minden hatvani háztartásba viszünk
szájmaszkot. Ebben a hatvaniak intézhetik azokat az ügyeket, amelyek
miatt elkerülhetetlen, hogy utcára
menjenek – fogalmazott Horváth
Richárd polgármester. Hozzátette:
ezek a maszkok orvosi használatra
tervezett egészségügyi termékek, tanúsítvánnyal vannak ellátva, ötvenszer használhatóak, moshatóak és
vasalhatóak.

A gyártó folyamatosan készíti és
szállítja ezeket a speciális védőfelszereléseket. – Négy hét alatt kapja
meg minden háztartás a csomagokat. Ez azért van, mert a gyártó

ennyi idő alatt tudja elkészíteni az
általunk megrendelt mennyiséget.
Egy héten 2000-2500 maszkot viszünk ki, Óhatvan és Újhatvan területén párhuzamosan történik majd a
szétosztás. Minden hatvani háztartásba jut majd védőfelszerelés, kérem a hatvaniak türelmét, jutni fog
mindenhová – közölte a városvezető.
Hozzátette: az óvintézkedések betartása továbbra is elengedhetetlen,
most a legfontosabb, hogy aki teheti, maradjon otthon és tartsák be az
előírt higiéniai szabályokat.
Lukács Mónika

Maradj otthon! – ezt üzenik a hatvaniak
Új cikksorozat indult a
hatvanihirlap.hu oldalon,
ahol hatvaniak üzennek
a hatvaniaknak a járvány
kapcsán.

M

aradj otthon! – ez
annak a cikksorozatnak a címe,
ami nemrégiben indult el a
város hírportálján, a www.
hatvanihirlap.hu
oldalon.
Ezekben a cikkekben hatvaniak mondják el, hogy ők
mivel töltik ezt az időszakot,
és arra bíztatnak mindenkit:
felelősségteljesen tartsák be
az előírt szabályokat. Birkás
Ildikó zenepedagógus úgy
véli, hogy a pozitív hozzá-

állás nagy szerepet játszik
ebben az időszakban. Azt
tanácsolja a hatvaniaknak,
hogy keressék meg, hol és
milyen területen tudnak másoknak segíteni, hiszen ez
most nagyon fontos. – Az
adás öröme, hogy másokon
segíthetünk az minket is fel-

tölt, hasznosnak érezzük magunkat és olyan jó, ha látjuk,
hogy ez másoknak mekkora
öröm – tette hozzá.
Jagodics Milán, a város
kabinetfőnöke szerint a
megváltozott helyzetre és
kötelezettségekre pedig új
lehetőségként tekinthetünk.

- Örülök, hogy több dologra
így újra nagyobb figyelmet
fordítok. Végre kézbe vettem a kedvenc íróm Stephen
King új regényét, én alig bírom letenni, ajánlom mindenkinek. Az otthonunkban
napokban nekiláttam azoknak a javításoknak, felújí-

tásoknak, amelyeket eddig
halogattam, bevallom ezen a
téren amúgy is rám fér a gyakorlás, a végeredmény még
bizonytalan, de az ütvefúrót
már elég stabilan forgatom.
A szüleimmel a korábbiakhoz képest jóval kevesebbet
találkozom és akkor is csak

a megfelelő távolságot tartva, de anyukám ennek köszönhetően egészen aktív
közösségioldal-felhasználó
lett, legalább így tudok nekik
segíteni, hogy jobban eligazodjanak az online térben.
Mozgás nélkül pedig nagyon
nehéz lenne kibírni a hétköznapokat, szóval magányosan
ugyan, de kedvenc hobbinak,
a kerékpározásnak hódolok,
amennyit csak tudok. Próbára tesz mindannyiunkat
ez az időszak, de csak együtt
győzhetjük le a járványt –
vélekedik.
A cikkek folyamatosan
jelennek meg
a hatvanihirlap.hu oldalon.
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Idén is díjazzák
a legvirágosabb házakat,
erkélyeket, intézményeket
Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
„Tiszta, virágos Hatvanért”cím elnyerésére,
a következő kategóriákban: lakóház, többlakásos lakóépület.
Kategóriánként a díjazottak értékes jutalomban részesülnek. A cím elnyerői falra szerelhető fémtáblát és egy polgármesteri oklevelet kapnak, valamint egyszeri díjazásban részesülnek.
A díjazás mértéke:
•
Lakóház kategóriában:
1. helyezett esetén: 50.000,- Ft,
2. helyezett: 20.000,- Ft,
3. helyezett esetén: 10.000,- Ft,
•
Többlakásos lakóépület kategóriában:
1. helyezett esetén: 100.000,- Ft,
2. helyezett esetén: 40.000,- Ft,
3. helyezett esetén: 20.000,- Ft
Feltételek:
A „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 37/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet alapján a
cím akkor adományozható, ha az ingatlan tulajdonosa (használója,
kezelője) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló
rendeletében foglalt kötelezettségein túlmenően
– az ingatlanát és az ingatlan előtt, mellett vagy mögött lévő közterületet kiváló minőségben gondozza, tisztán, rendben tartja és virágosítja;
– a növények – fák, cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári virágok,
gyepfelületek – minősége harmonizál az épített és természeti környezettel; vagy
– a gondozott környezetben a praktikussági és kényelmi szempontok
dominálnak a tér és kert kialakításnál.
A pályázat benyújtási határideje és helye:
A pályázatot 2020. június 30-ig lehet benyújtani a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodájára a muszakiiroda@
hatvan.hu email címen a 37/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2.
számú mellékletében szereplő adatlapon.
A pályázatot
– az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója),
– nem társasházi, többlakásos lakóépület esetén a tulajdonosok több
mint fele által meghatalmazott személy,
– társasház esetén a társasház alapító okiratában meghatározottak
szerint a közös képviselő (aki közös képviselői jogosultságát közgyűlési
határozattal köteles igazolni) nyújthatja be.
A pályázati adatlapon kérjük, hogy szíveskedjenek feltüntetni a telefonszámukat a későbbi helyszíni bejárások egyeztetése miatt.
A pályázati adatlapokhoz a következő helyen lehet hozzájutni:
Hatvan Város Önkormányzatának honlapján (hatvan.hu)
-----------------------------------------------------------------------------Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet
„Hatvan legvirágosabb erkélye” cím elnyerésére.
Kategóriánként a díjazottak értékes jutalomban részesülnek. A cím elnyerői falra szerelhető fémtáblát és egy polgármesteri oklevelet kapnak, valamint egyszeri díjazásban részesülnek.
A díjazás mértéke:
1. helyezett esetén: 20.000,- Ft,
2. helyezett: 10.000,- Ft,
3. helyezett esetén: 5.000,- Ft,
Az épületek virágos erkélyei, ablakai nagymértékben hozzájárulnak a
városkép kialakításához. A növények változatos formákkal, üde színekkel teszik környezetünket szebbé, hangulatosabbá.
A pályázat benyújtási határideje és helye:
A pályázatot 2020. június 30-ig lehet benyújtani a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodájára a muszakiiroda@
hatvan.hu email címen a 37/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2.
számú mellékletében szereplő adatlapon.
A pályázatot az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) nyújthatja
be.
A pályázati adatlapon szíveskedjen feltüntetni a telefonszámát a helyszíni bejárások egyeztetése végett.
A pályázati adatlapokhoz a következő helyen lehet hozzájutni:
Hatvan Város Önkormányzatának honlapján (hatvan.hu)
-----------------------------------------------------------------------------Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet
„A legvirágosabb hatvani intézmény” cím elnyerésére.
A díjazottak értékes jutalomban részesülnek. A cím elnyerői falra szerelhető fémtáblát és egy polgármesteri oklevelet kapnak, valamint egyszeri díjazásban részesülnek.
A díjazás mértéke:
1. helyezett esetén: 150.000,- Ft,
2. helyezett: 100.000,- Ft,
3. helyezett esetén: 50.000,- Ft,
A pályázat benyújtási határideje és helye:
A pályázatot 2020. június 30-ig lehet benyújtani a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodájára a muszakiiroda@
hatvan.hu email címen a 37/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2.
számú mellékletében szereplő adatlapon.
A pályázatot az intézmény képviseletére jogosult személy nyújthatja
be.
A pályázati adatlapon szíveskedjen feltüntetni a telefonszámát a helyszíni bejárások egyeztetése végett.
A pályázati adatlapokhoz a következő helyen lehet hozzájutni:
Hatvan Város Önkormányzatának honlapján (hatvan.hu)

Köszönet
a hétköznapok
hőseinek!
T

Félidőnél tart
a könyvtár felújítása
Liftakna kialakítása, villanyszerelési- és gépészeti
munkálatok,
homlokzati
hőszigetelés – folyamatosan
dolgoznak a könyvtár felújításán. Jelenleg félidőnél tart
a beruházás, őszre befejeződhet az építkezés.

F

olyamatosan dolgoznak
a könyvtár felújításán.
Jelenleg a nyílászárók
helyét alakítják ki, a liftaknát
betonozzák, villamossági- és
gépészeti munkákat végeznek, emellett kívülről már a

homlokzat hőszigetelését készítik. A beruházás ezekkel a
folyamatokkal már a félidejénél tart. – A vállalkozó elérte
az ötven százalékos teljesítést,
ami nagy öröm számunkra.
Gőzerővel folynak a munkálatok, és amennyiben a koronavírus-helyzet nem befolyásolja az építkezést, úgy őszre
elkészülhet az új könyvtár –
fogalmazott Horváth Richárd
polgármester.
Az épületben számos közösségi teret alakítanak ki. A
földszinten a gyermekkönyv-

tár helyiségei, így az olvasóterem és a foglalkoztató kapnak helyet, emellett itt lesz a
könyvraktár és a rendezvényteremként funkcionáló tér is.
Az emeleten a felnőtt részleg
lesz a kölcsönzővel, az olvasóteremmel és a hangtárral.
A tetőtérben pedig a gyűjteménytárakat helyezik el. Az
épületben az új lépcső mellett
egy lift is megkönnyíti majd a
közlekedést, a felújítás során
pedig egy akadálymentes főbejáratot is kialakítanak.
Csordás Judit
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öbb, mint egy hónapja,
hogy a mindannyiunk
életét, hétköznapjait
alapjaiban átíró koronavírus
hazánkban is megjelent. Ez
alatt az egy hónap alatt fájdalmas felismerésre kényszerültünk: megtanultuk, hogy
életünk megszokott menete,
a hétköznapinak megszokott
szolgáltatások nem magától
értetődőek!
Eddig is tudtuk, hogy számíthatunk az egészségügyre,
de meg kellett tanulnunk,
hogy az orvosok, ápolók,
mentősök, s az egészségügyben dolgozó összes ember
munkája mennyire nem magától értetődő! Látjuk, hogy
ezek a szakemberek milyen
emberfeletti, lenyűgöző munkát végeznek. Szeretném ezúton is minden hatvani nevében hálásan megköszönni
elhivatottságukat, kitartásukat és hősies helytállásukat!
Korábban nem gondolkodtunk sokat a civil szervezetekről és a szociális munkásokról,
csak tudtuk, hogy vannak,
dolgoznak. De meg kellett

tanulnunk, hogy micsoda értéket képviselnek, s vallanak,
mely nélkül jelen helyzetben,
lehetetlen helyzetbe kerülnének a rászoruló hatvani polgárok, szépkorúak. Soha el nem
múló hála illeti meg ezeket az
áldozatra kész embereket!
Korábban nem gondolkodtunk sokat az asztalunkon illatozó reggeli kenyérről, csak
tudtuk, hogy van és lesz. De
meg kellett tanulnunk, hogy
a kenyeret sütő pékek, az azt
szállító sofőrök, az azt eladó
boltosok munkája kell ahhoz,
hogy nekünk legyen mit ennünk! Hála, köszönet és tisztelet illeti meg mindazokat,
kik nélkül nem lenne mit az
asztalra tenni. Köszönjük!
Korábban nem gondolkodtunk sokat azokon a szolgáltatásokon, melyek annyira
részei a mindennapjainknak.
Magától értetődőnek vettük
a fodrász, a kozmetikus, a
rendőr, a tűzoltó, a zöldség- és
gyümölcstermesztő, az áruszállító munkáját. Felsorolni
is nehéz azon szakmákat és
szakembereket, melyek és kik

nélkül megállna az élet itt,
Hatvanban is. Elkötelezett
tisztelet és köszönet illet mindenkit, kik dacolva a járván�nyal minden egyes nap végzik
a dolgukat a hatvani közösség
érdekében.
Köszönet a pedagógusoknak, akik ebben a hirtelen
megváltozott helyzetben is
gyermekeinkért dolgoznak.
Köszönet az óvónőknek és
dajkáknak, hogy nem engedték el a kicsik kezét.
Köszönet a takarítóknak,
akik mindig csendben, szinte
észrevétlenül végzik a munkájukat, most azonban rá kellett
döbbennünk, hogy nélkülözhetetlenek.
Talán a legtöbb hatvaninak jól ismert igazság ez, de
azért engedjék meg, hogy
egy alapvető tényre ezúton is
felhívjam a figyelmet: ezek a
szakemberek a járvány előtt
is életeket mentettek, rászorulókon segítettek, végezték a
dolgukat kizárólag azért, hogy
a hatvani lakosok élete, a mi
életünk könnyebb és jobb minőségű lehessen.

Erősen hiszem ezért, hogy
ezek a szakemberek minden nap, minden hónapban
és minden évben (bármikor)
a legnagyobb tiszteletet és
megbecsülést érdemlik! A
járvány ideje alatt éppen úgy,
mint azt megelőzően, vagy ezt
követően!
Mert Önök az igazi hősök!
Önök, akik napról napra dolgoznak a hatvani közösségért!
A koronavírus borzasztó világjárvány, de ennek köszönhetően talán rádöbbenhetünk: minden embernek jár a
tisztelet!
A sors most egymás felé
fordította a hatvani emberek
arcát – vigyázzunk erre az
érzésre és értsük meg fontosságát. E gondolat kíséretében szeretném újra (és
újra) el nem múló tisztelettel
megköszönni mindazoknak a
munkáját, kik a hatvani közösségért dolgoznak e nehéz
időkben is. Minden hatvani
hálás Önöknek!
Horváth Richárd
polgármester
Hatvan

A járvány miatt akár 1,3 milliárd forintos
kiesés is lehet a városi büdzséből
A járvány miatt több elvonás is érinti a városi költségvetést:
közvetlenül 95 millió forintot vesznek el hatvantól, de az
iparűzési adó várható kiesése becslések szerint 1,1 milliárd
forint is lehet. Emellett a szolidaritási adóba is 80 millió forinttal többet kell befizetni.

A

járvány miatt alapvetően
változott
meg a hétköznapi
élet, de óriási hatással van
mindez a város gazdasági
életére is. A kormány két
elvonást jelentett be nemrégiben: a gépjárműadót és
a parkolási bevételeket elviszik az önkormányzatokból.
Horváth Richárd polgármester elmondta: ez összesen 95 millió forintot jelent
Hatvanban. Ugyanakkor a
költségvetés elfogadását követően jelentették be azt is,
hogy növelik a szolidaritási
adót, ami újabb 80 millió forintos kiesést jelent a településnek. Ez így már 175 millió forinttal kevesebb, mint
amivel erre az évre terveztek.
A városvezető, a Hatvan
TV Kommentár című műsorában kitért rá: a legnagyobb
változás azonban az iparűzési adó kapcsán érintheti a

várost, hiszen a járványnak
nagyon súlyos gazdasági
hatásai vannak világszerte.
Hatvanban, az elsődleges
becslések szerint akár 25
százalékos csökkenés is lehet ezen a téren, ami így 1,1
milliárd forintot jelent. Így a

járvány miatt előreláthatólag
1,3 milliárd forintos kieséssel lehet számolni Hatvanban.
A városnak mindemellett
fenn kell tartani az olyan intézményeit, mint például az
uszodát, a piacot, a kulturális intézményeket, amiknek
csak kiadásaik vannak, a bevételek elmaradnak. – Dolgozunk azon, hogy megfelelően kezeljük ezt a kialakult
helyzetet. Összerakunk egy

csomagot, amivel a város
meg tudja tartani az eddigi
eredményeit. Csak a legszükségesebb fejlesztéseket
hatjuk végre. Komoly és nehéz döntéseket kell meghoznunk, de a lehető legkörültekintőbben járunk el. Olyan
megoldásokra törekszünk,
amivel hosszútávon kiszolgáljuk a várost, és minél
kisebb krízissel tudjuk átvészelni ezt a helyzetet – fogalmazott Horváth Richárd.

Az önkormányzatra több
munka is hárul a járvány
miatt. A jogszabály szerint
a szociális szolgálat most kiemelt feladatokat lát el, ők
gondoskodnak az idősekről
is, nagyon sokan támaszkodnak most rájuk. Éves szinten
370 millió forintból gazdálkodnak, de az egy nyugalmi
helyzetre lett betervezve. Az
ottani szakembergárda sem
erre a megnövekedett munkára van felkészülve, de min-

denki szívét, lelkét beleadva
végzi a feladatokat, erejükön
felül teljesítenek – mondta el.
Mindent
megteszünk
azért, hogy a hatvaniakat
megvédjük! Már a magyarországi megjelenés előtt ös�szehívtunk egy megbeszélést,
ahol a vírussal kapcsolatban
tájékozódtunk,
germicid
lámpákat szereltünk fel az
orvosi rendelőkbe, ózongenerátort vásároltunk a mentősöknek, fertőtlenítőkkel
láttuk el az oktatási intézményeket és 18 millió forintot
ajánlottunk fel a kórháznak,
hogy vásároljanak koronavírus-gyorsteszteket és az azt
elemző gépet. Rengetegen
jelentkeztek, hogy segítenének, volt aki pénzzel, más
eszközzel vagy szolgáltatással támogatná a várost.
Büszke vagyok a hatvaniakra, hogy összefognak és segítik egymást – jelentette ki
a polgármester, aki minden
egészségügyi dolgozónak, és
minden munkáját, ezekben
az időkben is végző szakembernek megköszönte a kitartását.
SzP

4

KORONAVÍRUS

2020. ÁPRILIS
A #TAPSOLJUNKEGYÜTT HATVAN VÁROS elnevezésű facebook-csoport akciója többek között az
egészségügyi dolgozóknak, a tömegközlekedést működtetőknek, a rendőröknek és mindazoknak szól, akik
a veszélyhelyzetben is segítik az embereket.

H
Tapssal köszönik meg
az egészségügyi
dolgozók munkáját

atvanban
egyre több helyen
állnak ki az udvarokra és erkélyekre esténként, hogy tapsolással
köszönjék meg azok munkáját, akik nem tehetik
meg, hogy otthon maradjanak a koronavírus-járvány idején. Számos csoport alakult a Facebookon,
ahol élőben közvetítik a
tapsviharokat. Telek Zsanett a #TAPSOLJUNKEGYÜTT Hatvan város
elnevezésű csoport adminisztrátora elmondta, ő is
csatlakozott az országos
kezdeményezéshez, majd
saját ötletként március 22én létrehozta a csoportot a
városra szűkítve. – A helyi összefogást szerettem
volna erősíteni a mostani nehéz helyzetben. A
csoportunk 1150 taggal
büszkélkedhet. A csoportot támogató adminok és
moderátorok: Dóra Zita,
Szalmási Judit, PataiPesádi Szilvia, Kocka Beáta, Földesi-Korsós Andrea
és jómagam. Minden este
egy poszt alatt gyűjtjük
össze a tapasztalatokat,
hogy a város különböző
részein mennyire aktívak
az emberek. Kijelenthető,
hogy vannak a városnak
olyan részei, ahol március

22 óta minden este tapsolnak. Kitartóan, ahogyan
azok az emberek is kitartanak, akik értünk dolgoznak
ebben a nehéz helyzetben
– részletezte Telek Zsanett.
Patai-Pesádi
Szilvia
a
#TAPSOLJUNKEGYÜTT Hatvan város
elnevezésű csoport tagja
elmondta, hogy a hatvaniak nagyon aktívak és
minden este egyre többen
csatlakoznak a köszönetnyilvánításhoz. – Úgy
gondoltuk, hogy a taps
mellé szóljon zene is, erről
esténként szavazás zajlik
a csoportban és a többség dönt. Plakátakció is
zajlott, melyben megköszöntük az értünk dolgozók munkáit. Az oldalon
a koronavírussal kapcsolatos hírek és tudnivalók is
olvashatók, illetve hangsúlyozzuk, hogy mindenki
tartsa be a rendeleteket
– részletezte Patai-Pesádi
Szilvia.
Aki szeretne csatlakozni a kezdeményezéshez,
minden nap este 8 órakor
álljon meg egy pillanatra
és pár percig tapsoljon az
ilyenkor dolgozókért. Erre
bárhol sor kerülhet: az ablakban vagy akár az erkélyen.
Rimán Alexandra

A védőnők a járvány
Zacher Gábor:
ideje alatt is a kismamák Hatvanban kiválóan
mellett állnak
kezelik a járványügyet
Továbbra is ellátják a védőnői feladatokat, azonban
a járvány terjedésének lassítása érdekében lehetőség
van telefonos és online kapcsolattartásra is. A kötelező
oltásokat megkapják a kisbabák.

L

ehetőség nyílt az online és a telefonos
kapcsolattartásra
a
védőnőkkel, hogy minél kevesebbre csökkentsék a személyes találkozások számát
– erről is beszámolt Tóth
Györgyné, a hatvani védőnői
szolgálat vezetője a Hatvan
TV Kommentár című műsorában. – Számos új lehetőséget vezettünk be, hogy ebben
a nehéz időszakban is kismamák mellett tudjunk lenni,
mégha ez személyesen nem is
minden esetben valósul meg.
Videóchaten, telefonon is tudunk beszélni, le lehet fotózni
a gyermek köldökcsonkját, a
bőrét, amiket a védőnő kép
alapján is ellenőrizhet – fogalmazott. Hozzátette, továbbra
is biztosítják a személyes
találkozást, ha arra szükség

van. A tanácsadót folyamatosan fertőtlenítik, a személyi
higiéniára most különösen
nagy figyelmet fordítanak.
A várandósoknak a kötelező
várandósgondozással kapcsolatos találkozóinak számát
lecsökkentették, hat hét telik
el két ellenőrzés között. Őket
a kórház eljárásrendjéről is
részletesen tájékoztatják, továbbra is megtörténnek a kötelező ultrahang vizsgálatok,
valamint vérvételek, ezekben az esetekben a védőnők
egyeztetnek a kórházzal.
A védőnői feladatok része,
hogy otthon is meglátogassák
az újszülötteket, erre is lehetőség van kiemelt esetekben.
– Ezeknek a látogatásoknak
és a tanácsadóiban történő
kontrolloknak a számát is
csökkentettük. Az újszülöttek alapméréseit az anyukák
is el tudják végezni otthon, az
idősebb kori, 3,4,5 éveseknek
szóló eszközös vizsgálatokat
pedig eltoltuk. Ezek, így például a hallásvizsgálat nem végezhetőek el otthon – mondta
Tóth Györgyné. – A szülői
kérdőíveket kiküldjük, telefo-

non átbeszéljük. Ebben a nehéz időszakban is mindenben
az anyák és gyermekeik mellett állunk – fogalmazott.
A kötelező oltásokat is
megkapják az újszülöttek, 18
hónapos korig a legkiemeltebbek, ezek elengedhetetlenek a gyermek megfelelő
fejlődéséhez. A tanácsadót
ebben az esetben is folyamatosan fertőtlenítik, és kijelölt
időpontban érkezhetnek a
szülők.
Tóth Györgyné azt tanácsolja a kismamáknak, hogy
ne menjenek most közösségbe, szellőztessenek sokat,
és mindig alaposan mossák
meg a kezüket, otthon pedig
érdemes fertőtleníteni. – A
plüssöket most jobb egy kicsit
mellőzni, a többi játékot pedig fertőtleníteni. Elég, ha a
normál higiéniai szabályokat
betartják – vélekedett. Végső
tanácsként pedig azt mondta,
mindenki próbáljon meg kiemelten odafigyelni ebben az
időszakban a helyes táplálkozásra és a megfelelő folyadékbevitelre.
Csordás Judit

Zacher Gábor a jelenlegi
rendkívüli helyzetben a
hatvani kórházban dolgozik. Egy interjúban azt
mondta: Hatvanban kiválóan kezelik a járványügyet, a saját tesztelő-készülék nagy segítséget
jelent.

Z

acher Gábort egy
barátja
kérdezte
meg, lenne-e kedve
a hatvani kórházban dolgozni, mivel ott az intenzív osztályon szükség van
emberre. – Nem kellett
kétszer mondani. Ebben
a helyzetben le a kalappal
a vezetőség előtt, kiválóan kezelik a járványügyet.
Saját tesztelő-készülékünk
van, amelyet a polgármester „gyorsban” elintézett. A
beruházást a város által felajánlott 18 millió forintból
finanszírozta az intézmény.
A teszt eredménye a mintavétel után 70 perccel már
rendelkezésünkre áll. Tehát
hamar el tudjuk különíteni
a COVID-19 vírussal fer-

tőzötteket a gyanús esetektől. Ám lényeges, hogy ez
nem gyorsteszt, hanem egy
nagyon alapos eredmény
– mondta el a novekedes.
hu-nak adott interjújában a
toxikológus.
Arról is beszélt, hogy a
hatvani kórházban van elég
maszk és fertőtlenítő. – Van
védőmaszk, szemüveg, vagy
akár pajzs is. Természetesen
a speciális védőruhát azokban akkor hordjuk, ha fertőzöttel, vagy fertőzésgyanús
beteggel találkozunk. Hiszen ezt a mentőszolgálat is

jelzi, ha ilyen pacienst hoznak – fogalmazott.
Kitért arra, hogy fontos a
testmozgás, ő, miután leteszi
a munkát a hatvani intenzíven, a Zagyva partra szokott kimenni egy órát futni.
Ugyanakkor kerülni kell a
tömeges találkozásokat, a
csoportosulásokat. – Nincs
rá szó, hogy mennyire fontos
a Maradj otthon! kampány.
Nem haladhatja meg a betegek megjelenésének drasztikus száma az egészségügyi
rendszer ellátóképességének
a kapacitását – emelte ki.
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Szívek
városszerte
az ablakokban
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További maszkokat
és kesztyűket
osztottak ki

A

hatvani telephel�lyel rendelkező JV
Europe cég ös�szesen 2000 darab maszkot
adományozott Hatvannak.
– Nagyon szépen köszönjük ezt a felajánlást, nagy
segítség ez számunkra. A
város ezeket az eszközöket a
hatvani idősotthonoknak és
a gondviselés házának osztja szét, de emellett kapnak a
védekezésben résztvevők is
– mondta el Lestyán Balázs
alpolgármester. Folytatja a
higiéniai eszközök adományozását a Hatvani Városvédő Egyesület képviselője,
Smidné Vereb Julianna.
Ezúttal a Hatvan Város és
Környéke Mozgáskorláto-

zottainak Egyesületének,
valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzata kapott maszkokat. – Nagyon
büszke vagyok a hatvaniakra, hogy az elmúlt másfél
hónapban ilyen fegyelmezetten viselkedtek és igyekeznek betartani az előírt
szabályokat. Ehhez azonban fontos, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő
higiéniai eszközök. Éppen
ezért szívügyemnek érzem,
hogy a lehetőségeimhez
mérten segítséget nyújtsak a
civil szervezeteknek, illetve
azoknak, akik rászorulnak
– mondta Smidné Vereb
Julianna.
Lukács Mónika
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A karantén idején is
törődnek egymással
a nyugdíjas klubok tagjai
Hetek óta nem tudnak egymással találkozni a hatvani
nyugdíjas klubok tagjai sem,
de telefonon és interneten
folyamatosan tartják egymással a kapcsolatot. Az
idősebbek igyekeznek hasznosan tölteni a felszabadult
időt, vannak akik kertészkednek,
veteményeznek,
hímeznek vagy maszkokat
varrnak.

A

hatvani
nyugdíjas
klubok élete is megváltozott, hetek óta
nem tartanak találkozókat
egymással a tagok. A karantén időszaka nekik sem kellemes, hiszen a klubokban
tavasszal mindig változatos
és színes programok zajlanak,
de jelen esetben mindenki
türelmesen elfogadja a kialakult helyzetet. – Nagyon
hiányzunk egymásnak, rendszeresen beszélünk telefonon
vagy interneten keresztül, figyelünk egymásra ezekben az
időkben is. A szokásos ünnepeink és összejöveteleink sajnos most elmaradnak, de van,
amit még így is meg tudunk

Csak a Bástya út
felől lehet bemenni
a kórházba
Teljesen lezárták a hatvani
kórház Balassi Bálint út felőli bejáratát. Sem autóval,
sem gyalog nem lehet itt bemenni. A bejárat a Bástya út
felől lehetséges.

M
szervezni, csak kicsit másképp. A nyugdíjasok országos
szövetsége ugyanis online
szavaló versenyt hirdetett,
így mindenkit arra buzdítok,
hogy aki szereti a verseket, az
bátran jelentkezzen a programra – részletezte Sánta
Gyula, a Naplemente Nyugdíjas Klub elnöke. Hozzátette: a klub egyik tagja, Tóth Józsefné például úgy tölti el az
időt, hogy mindennap verseket oszt meg Facebook-on a
követőivel, de sokan rejtvényt
fejtenek, kertészkednek vagy
egyszerűen csak tv-t néznek,
interneteznek otthon.

A Liszt Ferenc Vasutas
Nyugdíjas Klubban is sok
változás történt az elmúlt hetekben. – Az év eleje nagyon
rosszul indult nálunk, hiszen
néhai vezetőnk Editke tragikus hirtelenséggel elhunyt. A
szomorúságból alig bírtunk
felocsúdni, amikor hirtelen
megtudtuk, hogy a rendszeres
összejöveteleinkről is le kell
mondjunk. Ennek ellenére
azt mondhatom, hogy a tagok erősek és kitartóak, mindenki elfogadta a kialakult
helyzetet és lehetőség szerint
betartják a szabályokat – részletezte Berkes Jánosné Majer

Magdolna. Az újhatvani klub
megbízott vezetője kifejtette
azt is, hogy a tagok a legkülönbözőbb módon foglalják
le magukat, mindenki nagyon kreatív és ötletes. – Van
aki kézműveskedik, hímez,
barkácsol vagy kertészkedik.
Többen maszk gyártásába
kezdtünk, én például délutánonként ülök neki a varrásnak, a férjem pedig a szabásban segít. A klubtagokkal
rendszeresen felhívjuk egymást telefonon is, senki nincs
magára hagyva – fogalmazott
Berkes Jánosné Majer Magdolna.
Lukács Mónika
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ind a személy,
mind a gépjárműforgalom elől lezárták a kórház Balassi Bálint
út felőli bejáratát. - Betegeink,
szállítóink a Bástya úti portán
keresztül gyalogosan juthatnak be intézményünkbe. A
Bástya úti portán gépkocsival
csak a mentők, betegszállítók,
a szállítók, a dolgozók és a
mozgáskorlátozott betegek
hajthatnak be. Betegeink a

városi parkolót tudják igénybe venni, mely a Kormány
döntése alapján ingyenesen
használható. Fenti szigorító
intézkedések bevezetésére betegeink, kollégáink és a lakosság védelmében van szükség!
Kérjük, fentiek betartásával
segítség munkánkat! – adta
hírül a kórház.

Szigorodnak
a kéményseprés
ellátásának feltételei

A március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi
sormunkáit felfüggeszti és
átütemezi a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve, az ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése
érdekében. A kötelező ellenőrzésekre később kerül sor.

A

katasztrófavédelem
k é m é n y s e p rő i p a r i
szerve az ügyfelek
és a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a
március 17-e utáni időszakra
meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási területén – így Heves megyében
is – felfüggeszti és átütemezi,
vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor. – Ez
a változás részben érinti az
egylakásos ingatlanok kéménytulajdonosainak kérésére egyeztetett időpontokban
elvégzendő ellenőrzéseket és
megrendeléseket is, amelyeket
szervezetünk szintén meg-

próbál átütemezni, kivéve, ha
az ellenőrzési időpont közös
megváltoztatására már nincs
lehetőség, vagy ha az ellenőrzés elvégzését halaszthatatlan
fontosságú probléma indokolja – adta hírül a katasztrófavédelmi
főigazgatóság
kéményseprőipari tevékenységet ellátó szervezete.
Nincs változás a műszaki
vizsgálatokat, vagy üzemzavar elhárítást érintő megrendelések teljesítésében, és a
kéményseprőipari nyilatkozatokhoz kötődő feladatok ellátásában. Ezeket a munkákat
a kéményseprők továbbra is
elvégzik.
A járvány miatt az általános udvariasság szabályai
is megváltoztak. A szakemberek kerülik a kézfogást, és
védőeszközökkel – szájmaszk,
védőszemüveg és kesztyű viselésével –, valamint sűrű kézmosással és kézfertőtlenítéssel
védekeznek a vírus terjedése
ellen.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
2020-03 Mészáros András, Hatvan
2020-03 Györgyfi Balázs, Hatvan
2020-03 Tősér Attila, Heréd

Médiatámogatónk:

Ismét nyert
a rákellenes
liga hatvani
szervezete
A Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezet és
Segítő Szolgálata 2019 októberében meghirdetett „Ön
választ, mi segítünk” program hetedik fordulójában
400 000 forintot nyert. A hatvani alapszervezet főként
egészségmegőrző és rehabilitációs programokra fordítja az adományt.

A

Magyar Rákellenes Liga Hatvani
Alapszervezet és
Segítő Szolgálata március 17-én 400 000 forintot
nyert az „Ön választ, mi
segítünk kampány keretében. A pályázatban egy
hónapon keresztül volt lehetőségük az embereknek
szavazni a helyi szervezetekre, melyeket szívesen támogattak volna. Az
Alapszervezet és Segítő
Szolgálat nagy hangsúlyt
fordít a megelőzésre. Ezért
választották fő témájuknak
a daganatos betegségek

szűrővizsgálatát valamint
a mozgást. Projektjük során kiemelkedően az alábbi
szűrésekkel foglalkoznak:
PSA szűrés a 10 Ezer Lépés Program keretében,
szájüregi szűrés, bőr- és
melanomaszűrés a hatvani
strandon.
A liga tagjai kiemelten
nagy figyelmet fordítanak
arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét a szűrővizsgálatok, a mozgás és ezzel
kapcsolatban a megelőzés
és a korai felismerés fontosságára.
Rimán Alexandra
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