Extra

2020. NOVEMBER

Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Erre a tanévre öt diák
kapta meg a városi ösztöndíjat
Az önkormányzat idén is
támogatta a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat.
Ebben a tanévben öt tanuló
kapta meg az ösztöndíjat,
ami havonta 25 ezer forintot
jelent a számukra.

A

z önkormányzat idén
is segíti a felsőoktatásban résztvevő hatvani diákokat. A 2020/2021es tanévtől újabb 5 diák
jogosult az ösztöndíjra. Az
első diplomájukat szerző fiatalokat a hatvani önkormányzat
havonta 25 ezer forinttal támogatja a képzésük ideje alatt.
A támogatáson túl a program

célja az is, hogy segítse a helyi munkaerőpiac szervezését.
Horváth Richárd elmondta,
bízik benne, hogy ezzel a hoz-

zájárulással a diákok könnyebben elérik a kitűzött céljaikat.
– Minden évben támogatjuk a
diákok továbbtanulását. Olyan

hallgatók jelentkeznek erre
az ösztöndíjra, akik vállalják,
hogy a megszerzett tudásukat
Hatvanban hasznosítják. Így

ez a támogatás nemcsak a családok számára fontos, hanem
a város szempontjából is. Jó
érzés tudni, hogy a fiatalok itt

látják a jövőjüket – fogalmazott a polgármester.
Gálik Laura Frida, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának Ápolás és
betegellátás dietetikus szakos
hallgatója szerint nagy segítség ez az ösztöndíj. – Sajnos
most a munkámat nem tudom
olyan intenzitással végezni,
mint eddig, ezért örülök ennek a támogatásnak. Jövő júniusban végzek az iskolával és
a hatvani kórházban szeretnék
elhelyezkedni, mint dietetikus
– mondta. A bíráló bizottság
tagjai a tanulmányi átlagot is
figyelembe vették, ez alapján
hozták a döntést.
SzP

A hatvani kórház is fogadja a Covid-betegeket
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere bővítette a Covidellátásba bevont intézmények körét – közölte az emberi erőforrások
minisztériuma (Emmi).

K

özleményükben kiemelték:
ahogy egész Európa, Magyarország is a koronavírusjárvány meredeken felszálló szakaszában van. A körülöttünk lévő
országokban és Magyarországon is
dinamikusan nő a fertőzések szá-

ma. Ezért a jövőben újabb hat vidéki kórház fogad Covid-betegeket:
a váci Jávorszky Ödön Kórház, a
ceglédi Toldy Ferenc Kórház, az
esztergomi Vaszary Kolos Kórház,
a hatvani Albert Schweitzer Kórház, a Bajai Szent Rókus Kórház
és az Orosházi Kórház. Ezeknek az
intézményeknek az összes finanszírozott ágyszámuk 20 százalékával
kell felkészülniük a Covid-betegek
ellátására. Kásler Miklós arra utasította a Covid-betegek ellátásá-

ban eddig is részt vevő kórházakat,
hogy október 30-ig, péntekig az
összes finanszírozott ágyszámuk 20
százaléka helyett annak 30 százalékát készítsék fel a Covid-igazolt és
a Covid-gyanús betegek ellátására.
Horváth Richárd polgármester
még márciusban jelezte: a város 18
millió forintot ajánl a kórház számára, hogy vásárolni tudjanak egy
PCR gépet, és hozzá teszteket. Az
eszköz akkor meg is érkezett az
egészségügyi intézménybe.
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Szigorú gazdálkodás mentén
halad az önkormányzat
Sikerült megtartani az önkormányzat gazdasági stabilitását a járványhelyzet
alatt, a jövőben is folytatjuk
a megkezdett utat, szigorú
gazdálkodás mentén haladunk tovább – jelentette ki
Horváth Richárd az októberi testületi ülésen. A képviselők döntöttek a Kodály
Zoltán iskola udvarának
térkövezéséről, valamint arról, hogy Sztehlo Gábor térre keresztelik az Újhatvani
Római Katolikus Általános
Iskola előtti területet.

I

dén mintegy 650 millió forint esett ki a város
költségvetéséből a koronavírus-járvány okozta gazdasági helyzet miatt – erről is
szó volt a mai képviselőtestületi ülésen. Horváth Richárd
polgármester elmondta, a város időben reagált, így olyan
döntéseket hoztak meg már
a vírus megjelenésekor, amelyekkel biztosítani tudják a
város gazdasági stabilitását a
jövőben is. – Sokat számoltunk, és most már látjuk azt is,
hogy mennyi pénz fog kiesni a
költségvetésből. Ennek legnagyobb része az iparűzésiadócsökkenés, amelyet a cégek
elszenvedtek, egy része pedig
a súlyadó, ami elkerül az önkormányzattól. Emellett van

egy összeg, amit az önkormányzat a koronavírus elleni
védekezésre költött, hiszen a
kórházat is segítettük 18 millió forinttal a tesztgép megvásárlásával. Ami a jövőt illeti,
egy rendkívül szigorú gazdál-

kodást követünk, amit eddig
is megköveteltünk az önkormányzattól és a cégeinktől is.
Ennek köszönhetően sikerült
megtartani az önkormányzat
gazdasági stabilitását – mondta Horváth Richárd.

Minden évben jelentős
költséggel jár a folyamatosan felbukkanó illegális hulladéklerakók felszámolása, a
képviselők arról döntöttek,
pályázatot nyújtanak be,
hogy plusz forrást fordít-

Újabb maszkokat
Állapotfelmérést
kapnak a hatvaniak

hassanak ezek megszüntetésére.
A képviselők határoztak a
sportszervezetek támogatásáról. A testület tárgyalt arról
is, hogy a kézilabda-egyesület
nem számolt el a tavalyi tá-

végeznek a Boldogi úton
A város, a közút és a MÁV
közösen egyeztetett a boldogi út problémájának
megoldásáról.

R

Egyedi arculatú, fekete,
többször használatos maszkokat kapnak a hatvaniak – újabb egészségügyi
eszközökkel segít a vírus
elleni védekezésben az önkormányzat. Az erről szóló
előterjesztést a napokban
tárgyalta a képviselő-testület illetékes bizottsága.

Ú

jabb maszkokat visznek minden hatvani
háztartásba – jelentette be Horváth Richárd. –
Az erről szóló előterjesztést a
napokban tárgyalta a képviselő-testület illetékes bizottsága.
A védekezést a járvány kirobbanásának kezdetétől rendkí-

vül komolyan vesszük Hatvanban, és még mindig nem
lazíthatunk. Az egészségünk
védelme most a legfontosabb
feladatunk közösségi szinten
is. Az esetszámok folyamatosan emelkednek országszerte,
és a kormányzat szigorított a
maszkviselés szabályain, ezek
mind olyan jelzések, amelyek
indokolják az újabb fellépést
– mondta a polgármester. – A
kollégáim a napokban készítik elő az akciót, a beszerzést
már elindították – fűzte hozzá. Az újabb maszkok egyedi
arculatúak, fekete színűek,
kétrétegűek és többször használatosak lesznek.
Csordás Judit

endszeresen gondot
okoz, hogy nagy esőzések idején megáll a
víz a Boldogi úton, a vasútállomás és a buszpályaudvar
közötti szakaszon. Az üg�gyel kapcsolatban Horváth
Richárd polgármester kezdeményezésére a Közút és a
Máv munkatársaival közösen egyeztettek, hogy minél
hamarabb megoldódjon a
probléma. – Arra kértem a
feleket, hogy dolgozzunk

ki egy végleges és hatékony
megoldást a Boldogi út
problémájára. Mivel az úthoz kapcsolódó csapadékvíz
hálózat jelentős része álla-

mi területen halad, ezért az
említett társaságok megkerülhetetlenek az ügyben. A
tárgyaláson megállapodtunk
abban, hogy közösen egy ál-
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mogatásával. A beszámolót
késve nyújtották be, és hétmillió forint felhasználását
nem igazolták hivatalosan,
éppen ezért ezt a pénzt vis�sza kell fizetniük. Egy testületi előterjesztésből pedig az
is kiderült, hogy a HKSZSE
a mintegy kétmilliárd forintos kormányzati támogatás
elszámolásához sem nyújtott
be minden szükséges dokumentumot, és az egyesület
tartozik a sportcsarnok kivitelezőjének. Horváth Richárd
kiemelte, az önkormányzat
megpróbál mindent megtenni, hogy megtalálják a lehető
legjobb megoldást.
Sztehlo Gábor tér – erre
a névre keresztelték az
Újhatvani Római Katolikus
Általános Iskola előtti területet. Az evangélikus egyházközösség kezdeményezte
az önkormányzatnál, hogy
emlékezzenek meg a névadás
során templomuk építtetőjéről. Emellett döntöttek a képviselők a Kodály Zoltán iskola udvarának térkövezéséről,
valamint a csapadékvíz-elvezetés kiépítéséről. A testületi
ülés napirendi pontjai között
szerepelt a gesztenyefasor
rendbetétele, valamint további fákkal való bővítésének
terve is.
Csordás Judit

lapotfelmérést végeztetünk
el, tervező bevonásával, és
szándékunkban áll a felmerült költségeken osztozni.
Az önkormányzat vállalta,
hogy a vizsgálathoz bekéri
a megfelelő árajánlatokat. A
felmérést követően tudjuk
meghatározni, hogyan kezelhető a probléma. Az út
csapadékvíz-elvezető rendszerének egy része a konzervgyár és a volt cukorgyár
területén húzódik, az önkormányzat megkereste a tulajdonost, hogy tegye lehetővé
ennek vizsgálatát, hiszen
csak így kaphatunk teljes
képet a hálózat állapotáról.
Sürgős megoldásra van szükség, ezért bízom az illetékesek további partnerségében!
– tájékoztatott Facebook oldalán a városvezető.
SzP
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Megalakult a Pro Natura
mozgalom Hatvanban

ható szemét. A saját tétlenségem is zavart, így jött az
ötlet, hogy a tettek mezejére
lépjek. Megkerestem Lestyán Balázst az ötletemmel,
a közösen megálmodott Pro
Natura mozgalomhoz pedig
egyre többen szerettek volna
csatlakozni – mondta Kádár
Róbert.
– Nemcsak alpolgármesterként, magánszemélyként
is nagyon fontos számomra,
hogy óvjam a környezetemet. A városvezetés mindig
is külön figyelmet fordított
Hatvan tisztán tartására, folyamatos a szemétszedés a
városban. Ám a külterületeken sokan eldobálják a szemetüket, ezeknek a részeknek a megtisztítást pedig egy
összefogás keretében tudjuk
leghatékonyabban megvalósítani – mondta Lestyán
Balázs alpolgármester. Hozzátette, fontos, hogy ne csak
alkalomszerűen, hanem egy
hosszútávú szerveződés keretében tegyenek a környezetért.
A Pro Natura megalakításának megerősítéseként aláírták a Charta Pro Naturát,
amely rögzíti azokat az alapokat, amelyet célul tűztek
ki maguk elé a mozgalom
tagjai. Számos szervezet és
civil döntött úgy, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez. Így egyebek mellett a
Hatvani Nőegylet, a Hatvani Horgász Egyesület és a
Hatvani Lovasegyesület is.
Az alapításkor már ki is jelölték a mozgalom következő tevékenységét, november
végén közös szemétszedést
tartanak a városban. A tagok
hangsúlyozták, a mozgalomhoz bárki csatlakozhat,
a Facebook oldalukon bárki
követheti az eseményeket.
Csordás Judit

Hatvan tisztán tartását, a
város környezeti értékeinek
védelmet tűzte ki célul a
Pro Natura mozgalom – az
alapelveket tartalmazó dokumentum aláírásával megalakult a több szervezetet
és magánszemélyt is magába tömörítő szerveződés.
Céljuk, hogy szemétszedési
akciók keretében tisztítsák
meg a város szeméttel sújtott
részeit, hirdessék a környezetért való felelősségvállalást, és megszólítsák a hatvaniakat a természetvédelem
érdekében.

L

ovasok,
horgászok,
városvédők és még
sokan mások – megalakult a Pro Natura mozgalom Hatvanban, amely olyan
személyeket tömörít magában, akiknek céljuk, hogy
olyan közösségi alapokat
alakítsanak ki Hatvanban és
környékén, amellyel aktívan
támogathatják a teremtett

természeti örökséget és az élő
környezeti értékek védelmét.
Horváth Richárd polgármes-

ter hangsúlyozta, a mozgalom
tagjainak célja, hogy tisztán
tartsák a várost.

Korábban már összefogtak a hatvani egyesületek és
civilek, hogy a város külön-
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böző pontjait megtisztítsák
a szeméttől, ekkor a Zagyva ártere, valamint a Delelő
és a Kisfaludy útszakasz is
megtisztult, 10 köbméter
szemetet szedtek össze. Az
akció sikere teremtette meg
az igényt egy, a környezetünket óvó közösség megalakítására, melynek egyik kezdeményezője Kádár Róbert
volt, akit Lestyán Balázzsal
együtt a mozgalom vezetőjévé választottak. – Agrármérnökként és természetbarátként is nagyon bántotta
a szememet egy-egy sétám
során a külterületeken talál-

Szemét ügy: bírsággal sújthatók,
akik illegálisan helyezik ki lomjaikat
Megunt lomokat, háztartási szemetet, de még veszélyes
hulladékot is kihelyeznek az utcákra. Az illegálisan lerakott tárgyak száma megnövekedett hatvanban az elmúlt
időszakban, leginkább a lakótelepek környékén. A szakemberek felhívják rá a figyelmet, hogy megunt tárgyakat
továbbra is le lehet adni a hulladékudvarban.

H

ulladéktárolók
mellett,
utcákra
kihelyezett
lomok – sokan pakolják ki
megunt tárgyaikat a házak
elé, remélve, hogy valakinek szüksége lesz azokra.
Gyuricza Zoltán, a Hatvani Szolgáltató Kft. park- és
közterületfenntartásért felelős ágazatvezetője elmondta,
veszélyes hulladékot, háztartási szemetet és számos lomot is kihordanak az utcára.
Leginkább a szelektív hulladékgyűjtők mellé helyezik
ki azokat, és főleg a lakótelepeken jellemző a szemét
illegális lerakása. – Ezeken

a területeken nehezebb
utolérni az elkövetőt, sokkal
könnyebben lehordhatják éjszaka ide a szemetüket. Még
olyan helyzettel is találkoztunk, hogy a szelektív gyűjtők mellett vidékről származó hulladékot helyeztek el
– mondta.
Farkasné Szűcs Daniella
környezetvédelmi ügyintéző
rámutatott, az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít
a város tisztán tartására, de
ahhoz hogy ez megvalósulhasson, a hatvaniak segítségére is szükség van. Éppen
ezért, fontos, hogy mindenki
ismerje az erre vonatkozó

szabályokat. – Hatvanban
az ingatlantulajdonosok kötelesek gyűjteni a hulladé-

kot, amik az ingatlanjukon
keletkeznek. Azt kötelesek
átadni a hulladékszállítást

végző cégnek, ami jelen esetben a Szelektív Kft. Emellett
fontos, hogy tilos hulladékot

elhagyni, illetve őrizetlenül
hagyni közterületen. Erről
van egy rendeletünk, amely
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról címen megtalálható a hatvan.hu-n, illetve
az önkormányzat ügyfélszolgálatán is megtekinthető –
tájékoztatott.
Aki illegálisan helyezi ki a
hulladékot, bírsággal sújtható. Ha be tudják azonosítani,
hogy ki tette ki a szemetet,
akkor azt a személyt, ha
nem, akkor – egy elszállításra való felszólítást követően
– azt a tulajdonost bírságolhatják meg, akinek az ingatlanján kihelyezték a lomokat.
A szakemberek felhívják rá a
figyelmet, hogy a megunt
tárgyakat, az erre vonatkozó
szabályok betartása mellett,
továbbra is le lehet adni a
hulladékudvarban.
Csordás Judit
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Esőben teljesítették
a távokat a terepfutók

Ismét megrendezték a
Mustang Trail terepfutó
versenyt, idén azonban közösségi futásként szervezték meg a sporteseményt.
Csaknem negyven résztvevő startolt el a versenyben,
a sportolókat még az eső
sem tántorította el a távok
teljesítésétől.

A

z esős időjárás sem
szegte kedvét annak
a csaknem 40 főnek,
akik részt vettek a harmadik
Mustang Trail közösségi
futáson. Idén a koronavírusjárvány miatt a futóversenyt
nem hirdették meg szélesebb körben, azonban a leglelkesebb sportolók mégis
összefogtak, hogy közösen
teljesítsék a távokat. A gyülekező idén is a megszokott
helyszínen, a Nagygombosi
Borászat előtt zajlott. – A
szőlőültetvények
között
történik a start, majd egy
nagyon szép ösvényen keresztül vezet a futók útja.
Ez a terep most leginkább
a gyakorlott, edzett sportolóknak ajánlott, de a táj
szépsége és a mozgás öröme mindenkit kárpótolhat
a küzdelmekért – mondta
Tábit Adél, főszervező.

Oroszi Bertold is részt vett
az idei futáson, ő azt mondta, szerinte a sport minden
körülmények között a legjobb választás, és nagyon
hálás azért, hogy idén is itt
lehet a sporteseményen. – A
futás szabadságot és lendületet ad az életemben, nagyon örülök, hogy legalább
ez a sportesemény nem
maradt el és közösen sportolhatunk – fogalmazott a
futó. A sportoló a futás előtt
egy bemelegítést is tartott a
közösségnek. A résztvevők
komolyan vették a gyakorlatsorokat, lelkesen végezték
a mozdulatokat.
Ezután mindenki felsorakozott a rajthoz és egy hangos puskalövés kíséretében
elindult a közösségi futás.
A lelkesedésre és az erőre
azonban ezután volt csak
igazán szükség, ugyanis eleredt az eső, a Kisgombosi
tölgyeseknél a futóknak már
igazán meg kellett küzdeniük az elemekkel. A sportolók arcán azonban még ekkor is az elszántság látszott,
a rutinos futók számára ez
az esemény is egy újabb
örömteli sportélményt jelentett.
Lukács Mónika

Kedves Kismamák!

Minden édesanya álma, hogy anyatejjel táplálhassa csecsemőjét – de sajnos ez nem mindenkinek adatik meg. Intézményünkben az elmúlt időszakban az anyatej igénylés nagy
mértékben megnövekedett, ezért várjuk olyan Hatvan és
környékbeli anyukák jelentkezését, akik hozzá tudnak járulni
rászoruló csecsemők anyatejes táplálásához.
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Több mint 300 alkotás
érkezett a biennáléra

A Hatvani Galéria 24. alkalommal hirdette meg a Magyar Tájak Országos Tájkép
Biennálét. A felhívás idén
is nagy népszerűségnek örvendett, ugyanis a zsűri 207
alkotó műveit bírálta.

Ö

sszesen 207 művész több mint 300
alkotással
nevezett a Hatvani Galéria által
meghirdetett biennáléra. A
vészhelyzetre való tekintettel ezúttal mailben küldték
el munkáikat. A zsűri projektorral nagy méretben kivetítette munkákat és így
született meg a döntés: 160
alkotó mintegy 200 munkája került beválogatásra.
A képeket H. Szilasi Ágota
művészettörténész, F. Balogh
Erzsébet festőművész, főiskolai docens, illetve Tompa
Z. Mihály galériavezető osztályozta. - Különböző tematikákban láthatunk műveket.
Tájakat, épületbelsőket, utcarészleteket. Színes, érdekes

festményeket.
Különösen
nagy öröm számunkra, hogy
rengeteg fiatal, tehetséges alkotó jelentkezett a biennáléra. A zsűrizés több szempont
alapján zajlott. Figyelembe
vettük, hogy az alkotók, milyen módon adják át a tájak
hangulatát, illetve értékeltük
azokat is, akik mertek kísérletezni alkotás közben – rész-

letezte Tompa Z. Mihály, a
Hatvani Galéria vezetője.
A Magyar Tájak Országos
Tájkép Biennále legjobbnak
járó díját Ronga Eszter alkotása illeti, így ő kapta az arany
diplomát. – Nagyon meghatódtam, amikor kimondták
a nevem, nem számítottam
rá, hogy ennyire fog tetszeni
az alkotásom a zsűriknek. A

festményemen a Margit híd
látható, ez volt az inspirációs
forrásom. Vászonra alkottam és a képemhez olajfestéket használtam – fejtette ki
Ronga Eszter. Az ezüst diplomát D. Prax Ágnes érdemelte
ki, a bronz diplomás elismerést pedig Tóth Angelika vehette át.
Rimán Alexandra

A leadott anyatej díjazása: 2.700 Ft/liter
További információ:Anyatejgyűjtő Állomás
3000 Hatvan, Bástya u. 10.
Tel.: 37/341-198

TÁJÉKOZTATÁS LEJÁRT SÍRHELYEKRŐL
Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 126 és Újhatvan, Bercsényi úti köztemetőkben 2019-ben lejárt sírhelyeket, urnahelyeket, kriptahelyeket,
illetve 2019 év előtt lejárt és meg nem váltott sírhelyeket, urnahelyeket, kriptahelyeket irodánkban 3000 Hatvan, Temető út 14/a szám alatt újraváltani szíveskedjenek.
Amennyiben a lejárt sírhelyek nem kerülnek megváltásra a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet alapján a temetési helyet az üzemeltető újraértékesítheti.
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FOTÓK: ALBERT PÉTER
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