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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

A munkahelyek megtartására
összpontosít az önkormányzat

Az idei költségvetés során egymilliárd forint mínusszal kell tervezni a koronavírus-járvány és a kormányzati elvonások miatt.
Ezért a városi szolgáltatások számán csökkentést terveznek,
de az önkormányzati cégeknél és intézményeknél elbocsájtani
senkit sem fognak – mondta el Horváth Richárd polgármester.

A

koronavírus járvány
világszerte változtatja meg az emberek
életét: óriási gazdasági hatásai vannak, amit mindenki
érezhet környezetében, lakóhelyén, munkahelyén. Hatvanban ez számszerűsítve azt

jelenti, hogy az idei városi
költségvetés egymilliárd forint mínusszal indul. Így, a
teljes költségvetés egynegyede hiányzik a kialakult gazdasági helyzet és az elvonások
miatt. Tavaly év végén jelentették be, hogy elengedik a

kis- és közepes vállalkozások
iparűzési adójának egy részét,
ami Hatvanban újabb 260
millió forint kiesést okozott a
költségvetésben. Ugyanakkor
már megjelent a kormányrendelet, hogy a 25 ezer fő alatti
települések az év során, két
részletben visszakaphatják ezt
az összeget a NAV által.
– Rendkívüli időszakot
élünk, amely során 1 milliárd
forint mínusszal kell szembenéznünk. Ezt a mínuszt

külső körülmények okozták,
nekünk ehhez kell alkalmazkodunk. Más városokban nagyon szigorú intézkedéseket
vezetnek be, sokan elbocsájtásokban gondolkodnak. Hatvanban a városi cégekben és
intézményekben 580 ember
dolgozik. Tudjuk, hogy egy
ilyen helyzetben még inkább
fontos a munkahely, éppen
ezért mi nem bocsájtunk el
senkit. Nem akarjuk, hogy
hatvani családok még nehe-

zebb helyzetbe kerüljenek
ezáltal. Ugyanakkor azt a sokszínű és komoly szolgáltatást,
amit a város nyújt, csökkenteni kell, mert csak így tudjuk
kigazdálkodni a hiányzó ös�szeget. De ez az időszak nem
csak a túlélésről szól, hanem
egy jövőképet is fel akarunk
vázolni. Ezért a költségvetésbe bevezetünk egy új sort,
amiről a hatvaniak döntenek
majd, mire használjuk fel –
részletezte a polgármester.

Horváth Richárd kitért rá:
nem először vonják be a hatvaniakat a várost érintő fontos
kérdésekbe, hiszen a Hatvani
Konzultáció során is megkérdezték, hogy milyen irányba fejlődjön a település, és a
válaszokat szem előtt tartva
hozták meg az intézkedéseket.
A költségvetési tárgyalások
és egyeztetések még mindig
zajlanak, a teljes költségvetést
februárban fogadják el.

SzP

Aktívan dolgoznak a Vécsey téri ügyeleten
Tavaly év végén költözött a felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyelet a kórházból a volt tüdőgondozó épületébe.

M

ár egy hónapja az új
helyén, a Vécsey téren
működik a felnőtt- és
a gyermek háziorvosi ügyelet. Az
egykori tüdőgondozó épületét teljesen felújították és átalakították,
hogy megfeleljen a rendelési elvárásoknak. Az ügyelet a háziorvosi rendelési időn kívül áll rendelkezésre a
betegeknek, így hétköznaponként
17 órától másnap 8 óráig várják a
panasszal érkezőket. Hétvégén pedig 8 órától másnap 8 óráig van or-

vos az ügyeleten. Emellett hétvégén
a gyermekorvos is rendelkezésre áll
az ügyeleten – tájékoztatott Szabó
László, az ügyelet vezetője. Kitért
rá: ide azokat a betegeket várják,
akik alapvetően a háziorvosukhoz
fordulnának panaszaikkal, akinek
komolyabb vizsgálatra van szükségük, azokat átirányítják a kórház
sürgősségi osztályára, amennyiben
szükséges, mentőt is hívnak nekik.
Jelenleg a koronavírus miatt, aki
ide érkezik, az ajtóban lévő telefonszámot kell felhívnia, itt tud beszélni a bent ügyelő orvossal, aki alaposan kikérdezi, ezt követően engedik
be az épületbe.
SzP
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Hatvan a legjobb osztályzatot
kapta az Állami Számvevőszéktől

Idén elmaradhat
az influenzaszezon

Az Állami Számvevőszék első alkalommal értékelte egyidejűleg az összes magyarországi önkormányzatot. Hatvan, az egytől ötig terjedő rendszeren a legjobbnak számító ötöst kapta
meg. Ez azt jelenti, átláthatóan működik az önkormányzat.

Az előző évekhez képest jóval kevesebben fordulnak influenzás tünetekkel háziorvoshoz, amelynek oka többek között a
maszkhasználat és a távolságtartás lehet.

A

z összes magyarországi önkormányzatot egy ötös skálán
értékelte az Állami Számvevőszék. Az Alaptörvényben
megfogalmazott alapértékek,
elvek szerint minden szervezet köteles a nyilvánosság
előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság

jól szabályozott rendszereket,
döntési mechanizmusokat.
Amelyik település ötöst
kapott, az az jelenti, hogy az
önkormányzat
átláthatóan
és elszámolhatóan működik.
Hatvan az Állami Számvevőszéktől ötös értékelést kapott.
A térségünkben ötöst kapott még Apc, Rózsaszentmárton, Szűcsi, Petőfibánya és
Zagyvaszántó. Csány, Ecséd,
Kerekharaszt, Heréd
és
Nagykökényes négyest, Boldog, Lőrinci hármast, Hort
pedig egyest.

SzP

és a közélet tisztaságának elve
szerint kell kezelni. A járvány
következtében kialakult helyzet megnövekedett feladatok
elé állítja az önkormányzatokat, melyek megoldása kellő
szakmai körültekintést is igényel. Fontos, hogy az önkormányzatok tisztában legyenek
az integritási kockázatokkal,
azokat rendszeresen mérjék
fel, és alakítsanak ki átlátható,

A turizmust is segíti
a világkiállítás

S

emjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tegnap
az Országos Magyar
Vadászkamara új székhelyén,
a hatvani Széchenyi Zsigmond
Kárpát-Medencei
Vadászati Múzeumban egy
sajtótájékoztató
keretében
közölte, hogy amennyiben a
világjárványt sikeresen megfékezik, a vadászati világkiállítást, valamint a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszust
is megrendezik 2021-ben.
Mindkét világesemény jelentősen hozzájárul majd
Magyarország
turizmusának sikeres újraindításához.
Mindebben Hatvan is kiemelt
szerepet kap, hiszen a vadászati múzeum a nemzetközi
vadászati világkiállítás egyik
fontos helyszíne lesz.
Ahhoz azonban, hogy a
vadászati világkiállítással kapcsolatos aktualitások minél
több érdeklődőhöz eljussanak,
szükséges egy rendszeres hírforrás. Éppen ezért a Nimród
vadászújsággal együttműködésben márciustól ingyenesen
jut hozzá a vadászkamara új
hírleveléhez a hazai vadásztársadalom, mindez 65 ezer
magyar vadászt és családját

érinti. Az ingyenes kiadványban azonban nemcsak erről
tájékozódhatnak az érintettek,
hanem a vadgazdálkodáshoz
kapcsolódó folyamatos aktualitásokról. Semjén Zsolt, az
Országos Magyar Vadászati
Védegylet elnöke kiemelte: a
Nimród vadászújság tartalmában és üzeneteiben több
célt szolgál.
– A Nimród vadászújság
immár 113 éves hagyományával egyedülálló a magyar
vadászat történetében és
nemzetközileg is. A lap az
elmúlt években megújult, és
mára elérte a legelőkelőbb,
legjelentősebb vadász-világlapok színvonalát – fogalmazott
Semjén Zsolt.
Kovács Zoltán államtitkár,
kormánybiztos, a Nimród
Vadászújság
főszerkesztője a sajtótájékoztatón arról
beszélt: az elmúlt több mint
egy évben annak szellemében
alakították át a lapot, hogy az
struktúrájában és jövőképében
egyaránt a magyar vadászat és
vadásztársadalom megújulásának, újrapozícionálásának
fontos eszköze legyen.
A tájékoztató végén Semjén Zsolt, Kovács Zoltán és
Jámbor László, az Országos
Magyar Vadászkamara elnöke
aláírták a Nimród hírlevél kiadására vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozatot.
Lukács Mónika

országszerte kevés az ilyen
típusú megbetegedés.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ január 13-i
jelentése szerint az influenzavírus már jelen van Magyarországon, de jóval kevesebb az
influenzás beteg, mint tavaly
az év ugyanezen szakaszában.
Déry Károly háziorvos is azt
erősíti meg, hogy Hatvanban
nem, vagy csak nagyon kevés

influenzás megbetegedést regisztráltak január végéig.
– Az, hogy idén nem jelentkezik az influenzaszezon,
annak köszönhető, hogy a
koronavírus-járvány
miatt
bevezetett intézkedések ezt
a vírust is feltartóztatja. A
távolságtartás, maszkhasználat, valamint a gyakori kézmosás, fertőtlenítés mind
azt eredményezik, hogy az
egyéb vírusos megbetegedések is nehezebben terjednek
– magyarázta Déry Károly. A
háziorvos hozzátette: tavaly

ősszel sokan kérték az influenza elleni védőoltást is, mely
szintén hozzájárult a betegség
megfékezéséhez.
A szakember azonban kiemeli: korai lenne még fellélegezni, hiszen továbbra is
bárki megfertőződhet a korona- vagy influenzavírussal,
éppen ezért nagyon fontos
betartani az eddig bevezetett szabályokat, így a maszk
rendszeres használatát, a gyakori kézmosást és a távolságtartást is.
Lukács Mónika

Új gazdasági ügyvezető igazgató
a hatvani bosch gyárban
Idén januártól dr. Arne Ziegenbein a hatvani Robert Bosch
Elektronika kft. új gazdasági ügyvezető igazgatója. A német szakember a nyugdíjba vonuló Wolfgang Steint váltja
a pozícióban, aki 2017 januárja óta volt a hatvani Bosch
gyár menedzsmentjének tagja. Az új gazdasági gyárigazgató, aki az elmúlt években a vállalat németországi és indiai telephelyein dolgozott vezető pozíciókban, ismerősként
tér vissza hatvanba, mert 2009 és 2014 között ő felelt a telephely logisztikai és kontrolling részlegeiért.

A Nimród vadászújsággal
együttműködésben márciustól ingyenesen jut hozzá a vadászkamara új hírleveléhez a
hazai vadásztársadalom.

Ő

sszel még attól tartottak az egészségügyi szakemberek,
hogy ha a hagyományos
influenzaszezon beköszönt,
akkor a koronavírus-járvány
miatt egyébként is leterhelt
egészségügyi rendszer jelentős nyomás alá kerül. Ehhez
képest a statisztikák azt mutatják, hogy még nem beszélhetünk influenzajárványról,

D

r. Arne Ziegenbein
közel 14 éve dolgozik a Boschnál.
A szakember az aacheni
Rajna-Vesztfália
Műszaki
Egyetemen végzett okleveles
villamosmérnöként, később
a hágai egyetemen üzleti tudományokból szerzett mesterdiplomát, majd a zürichi
műszaki egyetemen szerzett
PhD-fokozatot.
Szakmai
pályáját 2002-ben az ETH
Zürich Műszaki Egyetem
Vállalati Tudományok Központjának tudományos munkatársaként és projektmenedzsereként kezdte, majd
2007-ben a Boschnál folytatta karrierjét. Két Stuttgartban
eltöltött év után Magyarország következett, ahol a vállalat hatvani gyárában logisztikai és kontrolling területeken
töltött be vezetői pozíciókat.
2015-től Indiában folytatta
szakmai pályáját, ahol a vállalat bengalurui járműelektronikai gyárát irányította.
Ezt követően, 2017 és 2020
decembere között a stuttgarti
Bosch-központban a vállalati

teljesítmény-ellenőrzési, kockázatkezelési, valamint egyesülésekért és felvásárlásokért
felelős részleg alelnöke volt.
„Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy mostantól a Bosch legnagyobb
autóipari elektronikai gyárának vezetőjeként dolgozhatok itt, Hatvanban” – hangsúlyozta kinevezése kapcsán
Dr. Arne Ziegenbein. „Az a
célom, hogy a folyamatain-

kat, a szervezetet és a teljesítményt tovább fejlesszük,
erősítve ezáltal a gyár versenyképességét. Nagy hangsúlyt fektetünk a jövőben
a termelési és ellátási lánc
digitalizációjára, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy
gyárunk továbbra is a világ
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Újabb segítség
érkezett Minnesotából

Ismét egészségügyi eszközökkel segített a minnesotai magyarok közössége. A
Szent Erzsébet Idősek Otthona és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat kapták meg a felajánlást, amely segítségével
könnyebben tudják ellátni a
mindennapi teendőiket.

I

mmár sokadik alkalommal segít a Minnesotai
Magyarok
közössége
Hatvanban. Korábban is adtak már eszközöket a Szent
Erzsébet Idősek Otthonának
és a Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Szolgálatnak,
most pedig ismét egészségügyi felszereléseket adományoztak számukra. Lestyán
Balázs és Szinyei András
alpolgármesterek adta át a
felajánlást. – A Minnesotai
Magyarok egy nagyon aktív
közösség, önkéntes alapon
segítenek. A helyi kórházban feleslegessé vált ápolási
eszközöket összegyűjtik, és
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével eljuttatják Magyarországra, ebből
kaptunk itt, Hatvanban egy
jelentősebb tételt – mondta
Szinyei András.
Sáráné Durnek Erika, a
Szent Erzsébet Idősek Ott-

élvonalában maradjon” – tette hozzá a szakember.
A Robert Bosch Elektronika Kft. 1998-ban alakult
Hatvanban, a gyár a Bosch
csoport gépjármű-elektronika részlegének legnagyobb
gyártóközpontja a világon.
Az elmúlt évtizedekben világszerte több százmillió
járművet szereltek fel a hatvani telephelyen készült különböző elektronikákkal. A
vállalat stratégiai célja, hogy
munkavállalói szakértelmének, valamint csúcstechnológiát képviselő gyártási
megoldásainak folyamatos
fejlesztésével az automatizált, balesetmentes és környezetbarát autózás jövőjében aktív szerepet vállaljon
– írja közleményében a gyár.
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honának főnővére elmondta,
a mindennapi gondozásban
nagy segítséget nyújtnak a
most kapott eszközök. – Rengeteg hasznos tárggyal gazdagodtunk, amelyek megkön�nyítik a munkánkat. Emellett
ezek a lakóknak is hasznukra
vállnak, így például ilyenek a
felfújható ülőpárnák is – fogalmazott.
A szociális szolgálat is részesült a felajánlásból, náluk az idősellátás során fogják használni a most kapott
egészségügyi
felszerelést.
– Már korábban is kaptunk
a Minnesotai Magyaroktól
eszközöket, most is nagyon
örülünk ezeknek. Nagy segítség a heveder, amellyel fel
tudjuk húzni a betegeket az
ágyban, illetve az ágyalátétek,
kitámasztók is hasznosak a
mindennapokban – közölte
Stefánovics Barbara, az idősek
ellátásának szakmai vezetője.
Az eszközöket már el is
szállították az idős otthonba
és a szociális szolgálathoz,
hogy minél hamarabb használhassák azokat. A most
átadott dobozokban kézfertőtlenítők, tisztálkodó szerek,
orvosi és egyéb gyógyászati
segédeszközök is megtalálhatóak voltak.
Csordás Judit

Sok pénz landol a magyar családok kukáiban
Egy friss kutatás szerint a valós igényeinkhez képest túl sok
élelmiszert veszünk, ami aztán megromlik a konyhánkban.
A megtermelt élelem kidobása is környezetszennyezés,
mert felhasznált energiát, munkaerőt, erőforrást hagyunk
elveszni. Hazánkban fejenként nagyjából 68 kilogramm
élelmiszert dobunk ki évente, ami a teljes lakosságra vetítve évi 1,8 millió tonnát jelent.
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ag yarországon
évente mintegy
1,8 millió tonna
élelmiszer-hulladék keletkezik, melynek jelentős része
megelőzhető lenne. A 2019ben elvégzett Európai Uniós
kutatás szerint jellemzően
a készételek, friss zöldségek
és gyümölcsök, valamint kenyér, illetve egyéb pékáruk
mennek veszendőbe a magyar háztartásokban. A statisztikák szerint egy átlagos
magyar állampolgár 68 kg
élelmiszert dob a szemetesbe
évente. A kidobott ennivaló
pedig kidobott pénz is. Egy

átlagos négyfős magyar család évente 50 000 Ft értékű
olyan élelmiszert dob ki, amit
feleslegesen vett meg.
Bár a hazánkban keletkező
élelmiszer-hulladékok jelentős hányada a háztartásokban
termelődik, fontos, hogy az
élelmiszerláncok is részt vegyenek az élelmiszerpazarlás
mérsékléséért folytatott harcban, hiszen a felelősség közös.
Magyarországon 2013 óta
működik a Tesco Global Zrt.
élelmiszer-mentő programja.
Ennek keretében az áruházak
munkatársai minden munkanap végén összegyűjtik és

szortírozzák a már nem eladható, de fogyasztásra még
alkalmas élelmiszereket.
– A 2019/2020-as pénzügyi év alapján elmondható,
hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel kialakított
partnerkapcsolatunk révén 6
436 tonna élelmiszer-felesleget adományoztunk helyi
karitatív szervezeteknek áruházainkból és raktárainkból

egy év alatt. Ez több mint 16
millió adag ételnek megfelelő
mennyiség. Az adományozási
tevékenység 2014-es indulása
óta a pénzügyi év végéig pedig több mint 60 millió adag
ételt juttattunk el közvetve a
rászorulókhoz – közölte Varga Eszter, a Tesco Global Zrt.
szóvivője.
A statisztikák szerint a világon megtermelt élelmiszer

egyharmada
hulladékként
végzi, ezzel a mennyiséggel
3 milliárd embert lehetne jól
lakatni. Sok múlik tehát a
háztartások szereplőin, fontos lehet a bevásárlások tudatos megtervezése, illetve,
hogy legyenek megoldásaink
a megmaradt élelmiszerek
eltárolására vagy más jellegű
felhasználására.
– Természetesen nálunk
is keletkeznek maradékok a
konyhában, de igyekszünk
ezt valahogyan hasznosítani.
Ha túl sokat főzünk valamiből, azt több kisebb adagokban le tudjuk fagyasztani,
amit később jól esik elővenni.
Van egy kutyánk is, ő is sok
élelmiszer-hulladékot el tud
fogyasztani. Ahol van háztáji
gazdaság, ott is kevés maradék landol a kukában. És a
komposztálás is egy jó megoldás lehet a hulladékok új-

rahasznosításában – mondta
Barla Ibolya.
– Igyekszünk úgy főzni,
hogy az belátható időn belül
elfogyjon. Így az ételeket frissen fogyasztjuk és maradékokat sem kell kidobni. Emellett tudatosan megtervezzük
a heti menüt is, így a bevásárlásokat is. Nem állítom, hogy
egyáltalán nem keletkezik
nálunk élelmiszer-hulladék,
de igyekszünk erre figyelni,
hiszen ez így gazdaságos számunkra – árulta el Bognárné
Barta Hajnalka.
Az
élelmiszer-pazarlás
nem csupán társadalmi, hanem egyben környezetvédelmi probléma is. Amikor
élelmiszert dobunk ki, a
megtermeléséhez, szállításához és csomagolásához felhasznált összes energia és víz
is veszendőbe megy.
Lukács Mónika
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A hidegben óvni
kell az állatokat
A hideg, fagyos időjárás az
állatokat is megviseli, ezért
a gazdáknak télen több dologra kell odafigyelni. A
kutyákat a kutyaház szigetelésével lehet melegen
tartani, illetve a kalóriadús
táplálással könnyebben vészelik át a zord időjárást.

A

hogy az emberek,
úgy a kutyák is
könnyen fázhatnak
a téli napokon, hidegtűrő
képességük pedig főként
a fajtájuktól függ. A kint
tartott kutyák esetében a
legszükségesebb tennivaló a kutyaház leszigetelése.
Rudas Aranka, a Kutyaszív
Állatmentő
Közhasznú
Alapítvány elnöke hangsúlyozta, egy kevés szalma
vagy takaróbéléssel is sokat
tehetünk annak érdekében,
hogy kedvencünk komfortosabban érezze magát a hidegben is. – A legfontosabb
kritérium, hogy az ebhez
méretben megfelelő házat
kell választani, mivel ha túl
nagy a bódé, akkor nehezebben melegíti fel az állat
a testével. A hőszigetelés
mellett ügyelni kell arra is,
hogy nedvesség ne jusson
be, ha pedig a kutya a lábával mégis behordja például a
havat, akkor cserélni kell a
párnát, takarót – részletez-

te Rudas Aranka, a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú
Alapítvány elnöke.
Hozzátette, hogy nagyon
fontos a kutyaházak tájolása, ügyelni kell arra, hogy
szélvédett területen helyezzék el a gazdák, illetve a ház
alja ne érintkezzen közvetlenül a hideg talajjal.
Juhász Anikó tapasztalt
kutyagondozó, kedvenceivel
számos versenyen részt vett
már. Kiemelte, hogy a hideg időben az ebek kalória
bevitelére is ajánlott kiemelt
figyelmet fordítani, illetve
az idősebb állatok külön
gondozást igényelnek ebben
az időszakban. – Az idősebb
kutyáknál gyakori az ízületgyulladás, melyet a hideg
idő felerősíthet. A gyulladás tünetei jól láthatóak,
hiszen ilyenkor kedvenceink mozgása megváltozik,
lomhább lesz. Sokat segíthetünk az ebeknek azzal,
ha megfelelően kiválasztott
táplálékkiegészítőket juttatunk a szervezetükbe – részletezte Juhász Anikó.
Mindezek mellet a hideg
téli időszakban a felelős
gazdáknak arra is ügyelni
kell, hogy a sózott út és a
fagyott talaj sértheti a kutyák a mancsát, így ajánlott
elővigyázatosnak lenni.
Rimán Alexandra

AZ ÖNKORMÁNYZATI
ADÓHATÓSÁG
TÁJÉKOZTATÓJA
a mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülő vállalkozóknak
a 2021. évi adóelőleg csökkentés lehetőségéről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleket, hogy a mikro-,
kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adó esetében legkésőbb 2021. február 25. napjáig tehetik meg
nyilatkozatukat kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül elektronikus úton az adóelőlegük
csökkentése érdekében.
A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya
alá tartozó vállalkozó adóalanyoknak (KATA) nem
kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati
adóhatóság automatikusan 1%-os adómértékkel állapítja meg a fizetendő adóösszeget.
A nyilatkozatok feldolgozását követően – előreláthatólag 2021. március 10-ig – kerülnek az elektronikus tárhelyre kikézbesítésre az értesítések a 2021. évi
adószámla egyenlegekről.
Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózókra ez a tájékoztatás nem vonatkozik.
Hatvani Polgármesteri Hivatal Adóosztály
Elérhetőségeink: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.,
Telefon:37/542-300, email:helyiado@hatvan.hu
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Új horgászhelyek nyílnak
az A beton-tó körül

Új helyek nyílnak az a beton-tó körül, az eddigi 307 kiépített horgászállás mellé három új helyszín nyílik. Tavasztól
a b/1, b/2, b/3 állásokra napi jegyet lehet majd vásárolni.
A tó magyarország legjobb nagyhalas pályájának számít a
horgászok körében, a három új horgászállás pedig kiváló
lehetőséget teremt a pecások számára a zavartalan horgászásban.

E

gy 200 méteres területen, vadregényes,
érintetlen közegben
nyílik meg márciustól három
új horgászállás az A Betontó körül. A fákkal, bokrokkal
körülvett új területek a horgászok számára felbecsülhetetlen értéket jelenthetnek, az
A Beton-tó ugyanis az ország
egyik legnépszerűbb horgász

tava. A B/1, B/2, B/3 horgászállásokra napi jegyeket
lehet majd vásárolni, a Carp
Hunter Product és az A Beton-tó Facebook-oldalakon
lehet majd érdeklődni. Baranyi Béla elmondta: a tó
tulajdonosai őt bízták meg
azzal, hogy koordinálja a
vendéghorgászokat, valamint
felügyelje a halakkal történő

kíméletes bánásmódot, s ő intézi majd a papírmunkákat is.
– A partszakasz előreláthatólag nagy lehetőséget rejt
magában, ugyanis ez a terület
hosszú évek óta érintetlen,
a horgászok sok meglepetésre számíthatnak. A tó itt
körülbelül 7-10 méter mély
lehet, sok olyan hal rejtőzhet
itt évek óta, amit még nem is
láthattak a horgászok – közölte Baranyi Béla. Kifejtette
azt is: az ide érkező horgászok zavartalan kikapcsolódásra készülhetnek, parkolni
közvetlenül a partszakaszon
lehet majd, ahol 4 sátornak is
kényelmesen lesz hely. Mind-

ezek mellett terveznek még
illemhelyeket és asztalokat is
kihelyezni a területre.
Az A Beton-tóban rengeteg kapitális hal él, de a 2030 kg fölötti pontyok száma
is jelentős. Éppen ezért a tó
Magyarország legjobb nagyhalas pályájának számít a
horgászok körében. Az enyhe
időjárás miatt még január elején fogtak itt pontyokat, ami
egyébként nem megszokott
a téli szezonban. De a legsűrűbb időszak kétségkívül tavasztól indul a tavon, évente
ugyanis három négyszáz horgász pecázik itt rendszeresen.
Lukács Mónika

Zárult az első félév, megkapták
jegyeiket a diákok
Zárult az első félév az iskolákban. Az általános iskolákban
a megszokott tantermi oktatás keretében tanulhattak a gyerekek, a megfelelő higiéniai szabályok betartása mellett.
Az Ötös iskola tanulói azon a véleményen vannak, hogy jó
eredményeik születtek így, hogy nem a digitális oktatás keretében folytatták tanulmányaikat.

A

tanév első fele a végéhez ért, január 22én zárult a félév. Az
általános iskolákban rendes
keretek között, tantermi oktatással kezdték meg tanulmányaikat a diákok. Kutalik
Márta, a Hatvani 5. Számú
Általános Iskola intézményvezetője elmondta, rendben
le tudták zárni a félévet, habár nehéz helyzet elé állította
őket is a koronavírus-járvány.
– Az előző tanév második felében még nálunk is digitális
oktatás volt, azonban szeptemberben már a tanteremben
adhattuk le a tananyagot. Nagyon odafigyeltünk a járványügyi előírások betartására,
ennek köszönhetően alig volt
megbetegedés nálunk – fogalmazott.
A diákok is hozzászoktak
a megváltozott szabályokhoz.
A 7.B osztály tanulóinak álláspontja szerint így, hogy a
tantermi oktatás keretében

tanulhattak, számukra nem
okozott nehézséget a félév.
Pálinkás Máténak a biológia
és a testnevelés a kedvenc tantrágyai, jól is teljesített ezeken
a területeken. Mint mondta, a
tanév pár tantárgy tekintetében nem indult jól számára,
szerencsére ez a bizonyítványán nem fog meglátszódni.
– Kezdésként nem voltam a
legjobb, de felhúztam magam
a félév végére, így nagyon jól
záródott az első félévem –
fogalmazott. Kolesza Evelin
Pálmának fordítva alakult a
teljesítménye, az elején volt
jobb. Ő nagy segítségként
élte meg, hogy az általános iskolai oktatás a rendes keretek
között folytatódhatott. – Így,
hogy nem online tanultunk
és volt tanári magyarázat,
sokkal könnyebb volt. Év elején jobbak voltak a jegyeim, a
vége fel kicsit rontottam, de
jó eredményeim születtek –
fűzte hozzá. Vígh Roberta is

nagyon örült annak, hogy az
iskolájukban nem volt digitális oktatás. Azonban a versenyeket náluk is online rendezték meg, matematikából
és angol nyelvből is megmérettette magát. Mint mondta,
igyekezett ebben a félévben is
kiemelkedőt nyújtani mind a
versenyeken, mind pedig a tanulmányai során. – Néhány új
tantárgy jött be hetedikben,
ami nehezítette a tanulást, de
ahhoz képest elég jól teljesí-

tettem. Az elején kimondottan jól kezdtem, de a végére
kicsit rontottam, viszont a
második félévben kijavítom a
jegyeimet – közölte.
A diákok mind egyetértettek abban, hogy nagyon
izgultak a félévi jegyeik miatt, azonban jól tudják, hogy
melyik területeken kell majd a
tanév második felében javítaniuk, hogy minél eredményesebbek lehessenek.
Csordás Judit
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A téli metszés segíti
a fák szellőzését
Elkezdődtek a metszési munkálatok a nagyobb
kertekben, a mínuszok
kedveznek ezeknek a folyamatoknak. A fagytűrőbb fajtánál, így az almásoknál,
körtéseknél
akár már otthon is el lehet
kezdeni a metszést, ezzel
átszellőztetve a fákat.
Folyamatosan
metszik
a gyümölcsfákat az üzemi
ültetvényeken, a mínuszokkal járó téli időjárás során
sem pihenhetnek a gazdák,
ilyenkor is fontos a kertek
gondozása. Simon Attila
mezőgazdasági szakértő elmondta, a normál metszési
idő általában február vége
felé szokott kezdődni, de
akiknek nagy ültetvényeik
vannak, a sok fa miatt, már
hamarabb neki állnak a
munkafolyamatnak. Ahhoz,
hogy megfelelő eredményt
érjenek el a gazdák, oda kell

figyelniük, miként metszik
meg a fákat. – A tavalyi
fagynak is köszönhető, hogy
erőteljesen megnövekedtek
a fák, nemcsak az nagy ültetvényeken, a házi kertekben is. Ilyenkor a legfontosabb, hogy megmetsszük a
fákat, ezzel átszellőztetve.
Be kell engedni a fényt és
kialakítani a megfelelő koronaformát – mondta.
Hozzátette, az almásokban, körtésekben akár
otthon is el lehet kezdeni
a metszést, hiszen azok kevésbé érzékenyek a fagyra.
Ennek oka, hogy ezek kontinentális éghajlatra lettek
kinemesítve, együtt élnek a
-16 fokkal is. Ilyen időjárás során pedig olyan mély
nyugalmi állapotban vannak
a fák, hogy sokkal könnyebb
őket megmetszeni, és így
nem okoznak bennük sérülést a vágásokkal.
Csordás Judit

2021. FEBRUÁR

Egyre többen kezdtek el futni
a járvány időszaka alatt

2021. FEBRUÁR

A hólepte város

A covid-19 vírus miatt hozott szabályozások a sportolási lehetőségeket is jelentősen lekorlátozták, bezártak
a konditermek, átmenetileg
megtiltották a csoportos
sportolásokat is. Éppen ezért
válhatott egyre népszerűbb
mozgásformává a futás. Futni
ugyanis önállóan, egyénileg
is lehet, sokan így vezetik le
a koronavírus okozta stresszt
és mentális terheltséget.

A

z elmúlt időkben felértékelődött az egészség fogalma az emberek életében, hiszen már több
mint egy éve annak, hogy a
COVID-19 vírus miatt számtalan helyről árad felénk az,
hogy miként óvhatnánk meg
szervezetünket a betegségtől. A járvány azonban nehéz
helyzetet állított fel, mert miközben mindenki egészséges
szeretne maradni, bezártak a
konditermek, megtiltották a
csoportos sportórákat, többféle korlátozással kellett megtanulni együtt élni. Mindez pedig mentálisan is próbatételt
jelenthet az embereknek.
Ebben a helyzetben egyre többen kezdtek el futni,
hiszen ezt a mozgásformát

egyedül, önállóan semmi
sem tiltja. Czmorek Piroska,
a Fut60 futónagykövete elmondta: egyre több új arcot
lát futni az utcákon, sokan a
stresszt vezetik így le, de többektől hallotta már, hogy az
egészsége érdekében kezdett
el sportolni. A közösségi futások ugyan tavaly elmaradtak,
a futók tábora mégsem csökkent, a BSI Futónagykövet
– Hatvan közösségi oldalon
egymást bátorítják a tagok,
így még a téli sportoláshoz is
többen kedvet kapnak. – So-

sem késő elkezdeni sportolni, és még a téli időjárás sem
lehet akadály azok előtt, akik
rászánják magukat a mozgásra. A hideg időjárásban azonban nagyon fontos a megfelelő ruházat viselése, különösen
fontos lehet a kezek védelme,
ezért érdemes kesztyűt húzni. Fontos hangsúlyozni azt
is, hogy télen nem szabad a
hidegben megállni, a folyamatos mozgás lényeges, mert
különben könnyen megfázhatunk. Mindezek ellenére a
téli sportolástól nem kell félni,

számtalan jótékony hatása van
a szabadban történő mozgásnak, az immunrendszert is
erősíti, ha megfelelő módon
végezzük – közölte Czmorek
Piroska.
A futónagykövet elmondta
azt is: amennyiben idén javul
a járványhelyzet és a korlátozásokon oldalnak, egyre
több közösségi futást fognak
szervezni, hiszen az csoportos
sportolásnak nagy motiváló
ereje van, és nem utolsó sorban nagyon jó élmény lehet.
Lukács Mónika
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