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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Több család kaphat
támogatást

Az önkormányzat emelte a rászorulók támogatását: a gyermekvédelmi rendelet alapján az összeg 50 százalékkal, a támogatáshoz szükséges jövedelemhatár pedig 30 százalékkal emelkedett,
így még többen juthatnak hozzá a város nyújtotta segítséghez.

A

z
önkormányzat
többféle támogatást
biztosít a rászorulók
számára a városban, ide nem
csak a szociális ellátás vagy az
ingyenes bölcsőde tartozik,
hanem van szociális kártya is,
amivel olcsóbban lehet vásárolni, de többen kapnak anyagi

mogatást. Ugyanakkor az ös�szeg is emelkedett, méghozzá
50 százalékkal – jelentette ki
Lestyán Balázs alpolgármester.
Hozzátette, a települési támogatás összege évente és
családonként legfeljebb 15.000
Ft lehet. A módosítás értelmében immár azok a családok
részesülhetnek a támogatásban, ahol az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a
45.600 forintot, a gyermekét
egyedül nevelő, három vagy

segítséget is. Most módosult
a gyermekvédelmi rendelet a
városban, ez alapján pedig többen és több támogatást kaphatnak.
A jövedelemhatár 30 százalékkal emelkedett, ezáltal pedig még több ember, még több
család veheti igénybe ezt a tá-

A hatvaniak véleménye alapján fejlesztenek
A közösségi költségvetés során megszavazott öt beruházás
mind-mind más ütemben valósítható meg. Azonban mindenről pontosan beszámolnak a hatvaniaknak, hogy beleláthassanak a közösen kiválasztott fejlesztések menetébe – erről
beszélt Horváth Richárd polgármester a Hatvan TV-ben.

Ö

t fejlesztést valósítanak meg Hatvanban a közeljövőben.
Ezeket a létrejövő projekteteket a hatvaniak választották
ki a közösségi költségvetés
során. Március 21-én zárult a
szavazás, mely alapján az utak
és járdák építése, egy köztéri
illemhely kialakítása és a vadaspark fejlesztése kapták a
legtöbb szavazatot, emellett a
megvalósuló projektek közé
került a bevásárlóközpontig és az újhatvani temetőig
tartó kerékpársáv létesítése,
valamint egy seprőgép be-

szerzése is. Horváth Richárd
polgármester a Hatvan TV
Kommentár című műsorában összegezte a közösségi
költségvetéssel kapcsolatos
tapasztalatokat. Elmondta,
a városi projektek megvalósítása hosszabb folyamat, de
mindenről pontosan be fognak számolni a hatvaniaknak,
hogy ők is beleláthassanak a
közösen megszavazott fejlesztések menetébe. Az öt
beruházás mind-mind más
ütemben valósítható meg, az
út-és járda program például
egy bonyolultabb és össze-

tettebb folyamat, csak, mint
az illemhely kialakítása is,
hiszen itt még a közművekre
is csatlakozni kell. – A vadaspark fejlesztésével és a közterület tisztítására alkalmas
új berendezés beszerzésével
gördülékenyebben tudunk
haladni, mindegyik projekt
megvalósításához más-más
időkeret szükséges. Azonban
fontos hangsúlyozni, hogy
az önkormányzatnak több
kritériumnak is meg kell
felelnie fejlesztések során,
ez mindig komplex eljárás.
Most viszont a hatvaniak is
pontos képet kaphatnak a
beruházások megvalósításairól, így teljes egészében részesei lehetnek a megszavazott fejlesztéseknek – emelte
ki a polgármester.

A polgármester hozzátette, nagy örömmel fogadták,
hogy sokan döntöttek úgy,
szavazatukkal segítik a közösségi költségvetés megvalósulását. Célul tűzte ki a
városvezetés, hogy a koronavírus-járvány alatt is megtartja a város stabilitását és az
önkormányzathoz köthető
munkahelyeket, ezt meg is
tudták valósítani. Ám gazdaságilag nehéz helyzetbe került a város, így csökkenteni
kellett a megszokott magas
színvonalú
szolgáltatások
számát. Éppen ezért is határoztak úgy, hogy az elkülönített 100 milliós keretösszeget
olyan célok megvalósítására
fordítják, amelyekről a hatvaniakkal közösen döntöttek.
Csordás Judit

több gyermeket nevelők esetében 51.300 Ft-ot, ahol pedig
a szülők nyugellátásban részesülnek ott 48.450 Ft-ra módosult az összeg. Lestyán Balázs
kiemelte, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél több
embernek tudjanak segíteni,
így már előkészítés alatt van,
hogy ismét támogassák az első
osztályos gyermekeket, a gyermeket nevelő családokat és a
nyugdíjasokat.
Rimán Alexandra
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Április 21. és április 26. között
zajlik az óvodai beiratkozás
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az óvodai nevelési évre történő beiratkozás a megszokottól eltérően történik. A beiratkozás április 21. és április 26.
között zajlik, lehetőség szerint elektronikus úton.

A

koronavírus az óvodai beiratkozásokat
is érintette, így idén
elektronikus úton zajlik, csak
különösen indokolt esetben
van lehetőség személyesen
beíratni a gyermekeket. A
szülőnek a kitöltött beiratkozási lapot a választott óvoda
e-mail címére kell elküldeni.
A 2021/2022. nevelési évre
történő óvodai beiratkozás
április 21. és április 26. között
zajlik. – Minden gyermek
abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év
kezdőnapjától legalább napi

négyórás óvodai nevelésre
kötelezett. Ez a kötelezettség
azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember
1. napja előtt születtek, és
még nem járnak óvodába.
Az intézményekbe egy formanyomtatvány
kitöltésével lehet jelentkezni, amely
a hatvan.hu weboldalon is
megtalálható – részletezte
Varsányi Mónika, a Varázskapu Óvoda intézményvezetője.
Nagy Zsoltné, a Hatvani
Százszorszép Óvoda vezetője elmondta, hogy az intézmények weboldalain számos

A hónap végéig
érvényesek a tavalyi
Hatvan Kártyák

információ található a beiratkozással kapcsolatban, így
érdemes azokat felkeresni és
körültekintően tájékozódni.

– Az e-mailben megküldött
beiratkozási lap megérkezéséről az érintett óvoda egy
munkanapon belül visszajel-

zést küld a szülőnek. Amen�nyiben a szülő a visszajelzést
nem kapja meg, arról munkanapokon 9-12 óra között

Nyugdíjba vonul Koza József atya
lehet érdeklődni az óvoda
telefonszámán – mondta a
Hatvani Százszorszép Óvoda
vezetője.
Az első óvodai foglalkozási
napon be kell mutatni a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyazonosságot
igazoló, valamint a lakcímet
igazoló hatósági igazolványt.
A gyermek TAJ kártyáját, továbbá a szülő személyi azonosságát és lakcímét igazoló
hatósági igazolványát; nem
magyar állampolgár kiskorú
óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy
fennállnak az óvodai ellátásra jogosultság feltételei. Az
első óvodai foglalkozási nap:
2021. szeptember 1.
Rimán Alexandra

Várják a javaslatokat
a Hatvani Értéktárba

A

Már egyszerűbben lehet új Hatvan Kártyát igényelni, valamint a meglévő adatokban bekövetkezett változást bejelenteni új nyomtatványon. A nyomtatvány a www.hatvankartya.
hu internetes oldalról letölthető vagy személyesen igényelhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatain.

A

meglévő Hatvan Kártya érvényességének
meghosszabbításáról elegendő egy regisztráció,
amelyhez szintén új nyomtatvány áll majd rendelkezésre. A
kártya ettől az évtől a kiállításának napjától számított egy
évig lesz érvényes, és nem a
tárgyévet követő év január 31ig. Ezzel a módosítással elkerülhetők lesznek a jövőben a
tömegesen jelentkező igények
az érvényesítésre.
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A jelenlegi, 2020-ban kiadott kártya és a hozzá tartozó kedvezmények az eddigi
megszokott szerint nem január végéig, hanem április 30-ig
érvényesek. Ugyanez vonatkozik a szociális vásárlási kártyára is, minden külön eljárás
nélkül év vége helyett 2021.
április 30-ig lehet vele vásárolni. Szintén újdonság, hogy
a Hatvan Kártya díját már
bankkártyával is lehet fizetni.
Rimán Alexandra

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
Extra szám – 2021. április

Kiadja: Hatvan Város Önkormányzatának megbízásából
a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.
Felelős kiadó és szerkesztőség: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Madách Imre utca 12. e-mail: info@mediahatvan.hu
Felelős szerkesztő: Szűcs Péter
Munkatársak: Albert Péter, Csordás Judit, Lukács Mónika, Rimán Alexandra
Hirdetésfelvétel: 06 30 724 0563.
Nyomdai munkálatok: IPRESS CENTER Central Europe Zrt.
Terjeszti: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.
Megjelenik havonta 10.000 példányban, ingyenesen terjesztve Hatvan városban.
Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
Együttműködő partnereink:
www.hatvanihirlap.hu, Hatvan TV, Tourinform Iroda Hatvan

nyek, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített
(mesterséges) része, amely
elsődlegesen az egyéni és
közösségi lét feltételeinek
megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevő
környezet
fenntartásához
kapcsolódó szellemi termékek;
ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés
– beleértve a kézműipart,
kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai,
különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép-, és műszergyártás,
műszaki eszközökkel végzett
személy és áruszállítás;
kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és
tárgyi javai, különösen az

irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet,
iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett
ingatlan értékei, különösen a
nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi
emlékhelyek, világörökségi
helyszínek;
sport: a fizikai erőnlét és
a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését
szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy
szervezett formában, illetve
versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység,
különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
természeti környezet: az
ember természetes kör-

Néhány napja Koza József
prépost atya Facebook közösségi oldalán közölte a
hívekkel, hogy betegsége
miatt április 12-től nyugdíjba vonul. A belvárosi plébániában betöltött szolgálatát
Kecskés Attila, újhatvani
atya veszi át.

a Honvéd Kórházban szívműtéten estem át, a felépülés
sokáig tartott. A húgaim már
akkor figyelmeztettek, hogy
betegen nehezen fogom bírni
a szolgálatot, de a Jóisten még
megsegített és három évet
képes voltam dolgozni. Köszönöm Istennek, a munkatársaknak, a híveknek és a sok
támogató, szerető embernek,
akik mindvégig sokat segítettek nekem ez idő alatt – fogalmazott Koza József. Hozzátette: sajnos újabb betegségek
alakultak ki nála, március 14én a szentmisén már nagyon
rosszul érezte magát.
Az atya ezután Marton
Zsolt püspökkel leegyeztette,
hogy április 12-től nyugdíjba vonul egészségi állapota
miatt, az egyházközséget, a

K

oza József atya nemrégiben
Facebookoldalán közölte a hívekkel, hogy betegsége miatt
nyugdíjba vonul. A Hatvan
– Belváros Római Katolikus
Egyházközség prépostja részletesen kitért arra, hogy az
elmúlt években több betegség
is megnehezítette szolgálatát,
s egészségügyi állapota az elmúlt időkben is folyamatosan
romlott. – 2018 augusztusában

172 éve zajlott a tavaszi
hadjárat hatvani ütközete.
Hatvanban minden évben
megemlékeznek a jeles
napról.

nyezetének tárgyi javai,
különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy
képződménycsoportok,
geológiai és geomorfológiai
képződmények, természeti
tájak, természeti területek,
életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az
embert körülvevő környezet
fenntartásához kapcsolódó
szellemi termékek;
turizmus és vendéglátás:
a turizmus és a vendéglátás
szellemi termékei és tárgyi
javai, különösen a turisztikai
attrakciók, szolgáltatások, a
vendéglátó-ipari termékek,
valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
Aki pályázni szeretne, az
a Hatvany Lajos Múzeum
honlapjáról letölthető formanyomtatványon, vagy személyesen a múzeumban is
megteheti.

szabadságharc egyik
legkiemelkedőbb
eseménye 1849. április 2-án, a hatvani csata
zajlott, ezzel vette kezdetét
a dicsőséges tavaszi hadjárat. Hatvanban minden évben megemlékeznek a jeles
napról, ünnepi műsorral,
felvonulással és a csata újrajátszásával. Most a koronavírus-járvány miatt nem lehet
rendezvényeket tartani, ezért
idén koszorúzással tisztelegtek a városban. Így megkoszorúzták Gáspár András
Radnóti téri szobrát, a városházán oldalán lévő Zygmund
Milkowski
emléktábláját,
valamint a Kossuth téri emlékhelyet is. Az alkalomból
közönség nélkül, a Hatvan
TV kamerái előtt mondta
el ünnepi beszédét Lestyán
Balázs alpolgármester.
„Mikor az előttünk csak
imént is tüzet hányt szőllős
tetőket elértük: hűlt helyét
találtuk ott az ellenségnek.
És mikor a magaslatnak
túlsó lejtőjéhez értünk: egy
nagyszerűen meglepő, egy
lelkesítő eleven kép tárult
elénk. Alattunk a szőlőhegy

lábánál ott terült Hatvan,
túlsó szélén egy visszás nagy
S betű alakjában körülfolyva
a Zagyvától.
A Zagyván túl a császári sereg, - széjjel a Zagyva
egyetlen hídjától - főirányára
nézve egyetlen hosszú széles vonal, az országúton es
kétfelől mellette, Aszód felé
visszavonulóban.”
Tisztelt Hatvaniak, Hölgyeim és Uraim!
Az idézett sorok Görgey
István, a fővezér testvéröc�csének visszaemlékezéséből
olvashatók, aki maga is részt
vett az ütközetben, mint a

Kossuth Sándor vezette dandár katonája.
Igen, a nevek hallatán
jogosan kapja fel a fejét a
hallgatóság, hiszen 1848-49
es szabadságharc eseményeinek felidézésekor leginkább
Görgey Arthúr vezénylő tábornokról, vagy éppen Kossuth Lajos kormányzóról
hallottunk, a hatvani csata
kapcsán leginkább Gáspár
András ezredesről, de Görgey Istvánról, vagy Kossuth
Sándorról nem szólnak a
memoárok.
És nem szólnak még név
szerint azokról a honvédek-

ről sem, akik halált megvető
bátorsággal ezrével és tízezrével harcoltak a magyar szabadságért Klapka, Damjanich, Pöltenberg, tábornokok
hadtestjeiben.
Nem szólnak a memoárok
a dicső küzdelmek és fényes
diadalok mindennapi hőseiről, mert a történelem többnyire csak az őket diadalra
vezető tábornokok neveit
őrizte meg az utókor számára örökül. Pedig a győzelem
nem érhető el a mindennapi
hőstettek nélkül.
Görgey István így emlékezik erről:

„Az előre ment zászlóaljak
odább-odább helyezkedtek a
két ág közti szigeten fölfelé,
úgy hogy az én csapatom a
fő Zagyvának az ellenség
által széthányt fahídjához
ért el. Itt Kossuth Sándor
dandárnokom meglátva engem, parancsot ád, hogy állítsuk helyre ezt a hidat. Az
ellenség már nem ért volt rá a
szétrombolás művét egészen
befejezni: a fő gerendázat
keresztül a vízen helyén volt
még, csak a keresztpallincsok
és az összeálló faburkolat hiányzottak. Hozzá fogtam a
parancs teljesítéséhez és saját
kezűleg a gerendához; s eleinte ugyan nagy ügyetlenül
és üggyel-bajjal, utóbb egy
hozzá értőbb tisztben segítséget és vezetést nyervén,
helyre állítottuk a hidat, úgy
a hogy – szakadatlan ágyútűzben. Mire elkészültünk
vele. besötétedett s az ágyúzás is megszűnt. Egy csapat
huszár még át is vonult nagy
óvatossággal az összetákolt
hídon – üldözőbe ... 1849.
ápril 2-án fényesen megnyertük Schlik ellen a hatvani csatát!”
Tisztelt Hatvaniak!
Bár a leírás nagyon plasztikus, azért javaslom, a helyzetet képzeljük csak magunk
elé. Görgey István, a fővezér
testvéröccse parancsot kap
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templom és a plébánia körüli teendőket Kecskés Attila újhatvani atyának adja
át. – Arra kérek mindenkit,
hogy fogadják szeretettel és
bizalommal az új plébános
urat. Én az orvosi vizsgálatok
idejéig Hatvanban maradok
nyugdíjasként, bízom abban,
hogy orvosaim meg fognak
tudni gyógyítani. Ezután úgy
tervezem, hogy valamelyik
papi otthonba, vagy az egyik
húgomhoz költözöm – közölte Koza atya.
A prépost atya bejelentésében köszönetét és örömét
fejezte ki az iránt, hogy az
elmúlt 16 évben Hatvanban
szolgálhatott, és a 40 éven át
tartó hivatására is hálával és
szeretettel gondol.
Lukács Mónika

Szükségünk van a hétköznapi hősökre

A

Bővül a hatvani értéktár:
június 30-ig lehet leadni a
jelentkezéseket a Hatvany
Lajos Múzeumba.
Hatvany Lajos Múzeum egyik büszkesége a város területén fellelhető nemzeti
értékeket tartalmazó gyűjtemény, a helyi értéktár, egyben ipartörténeti kiállítás.
A hungarikumok ügyének
felkarolása, a helyi értékekkel való törődés hozzájárul
önbecsülésünk és elismertségünk növeléséhez. Csaknem
30 érték van már benne, és
most újabb lehetőség van
rá, hogy bővüljön a lista. Az
ajánlásokat június 30-ig lehet megtenni az alábbi kategóriákban:
agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi
termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat,
vadászat és állategészségügy területét-, különösen a
mezőgazdasági
termékek
és élelmiszerek, a borászat,
továbbá az állat- és növényfajták; agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai
– beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét-, különösen
a mezőgazdasági termékek
és élelmiszerek, a borászat,
továbbá az állat- és növényfajták;
egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés
és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen
a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmé-
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felettesétől, a lerombolt fahíd gerendázatának megjavítására. És Görgey István
a fővezér testvéröccse 1849.
április 2-án beleáll a jéghideg Zagyvába hidat ácsolni.
Nem, nem kezdte el
a kifogásokat keresni, a
testvérbáttyára hivatkozással kibúvót találni. Nekiállt
a parancsot teljesíteni. Mert
ezt kívánta meg a becsület és
katonai fegyelem. És mert
háborúban nincs parancsmegtagadás. Még a fővezér
testvéröccsének sem.
Kedves Barátaim!
A minket sújtó világjárvány elleni védekezés, hasonló fegyelmet és a mindennapi
hősök kitartó munkáját követeli meg tőlünk. Most nem
kell szakadatlan ágyútűzben
jeges vízben állva fahidat
ácsolnunk, de kell egymásra
odafigyelve, mindent megtenni a védekezés sikeréért.
Aki ilyenkor a kifogásokat
keresi, egyéni érdekeit másoké elé helyezi, az a járvány
oldalára áll, így nem csak a
maga, de ezzel más emberek
életét is veszélybe sodorja.
A hatvani csata 172. évfordulóján kívánok magunknak
ilyen hétköznapi hősöket,
sok mai Görgey Istvánt és
minél több általuk stabilan
újragerendázott lelki hidat
egymás felé. Így legyen!
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Játékos kaland
a Tourinform
irodával
Az intézmények virtuális
séta keretében, 6 állomáson különböző érdekességeket és megoldandó
feladatokat osztanak meg
húsvéttal kapcsolatban.

K

özös húsvéti játékra invitálják az érdeklődőket a Hatvany Lajos Múzeum és a
Tourinform Hatvan Iroda
szervezésében. Eredetileg
egyénileg végigjárható sétának lett megálmodva a
túra, de biztonsági okokból
az állomásokat a virtuális
térbe helyezték át. 2021.
április 1-től kísérjék figyelemmel a Hatvany Lajos
Múzeum
(http://www.
hatvanymuzeum.net/) vagy
a Tourinform Hatvan Iroda honlapját (http://www.
hatvaniturizmus.hu/).
A 6 állomáson különböző
érdekességeket és megoldandó feladatokat osztunk

meg húsvéttal kapcsolatban.
A virtuális séta állomásai:
Szentháromság-szobor
Nepomuki Szent János
szobra
Szent Adalbert-templom
Hatvani
Református
Egyházközség temploma
Lesznai Anna szobra
Oroszlános díszkút
A helyes megfejtéseket
a kitöltők nevével együtt
2021. április 9-ig várják
a
hatvan@tourinform.hu
címre!
A helyes megfejtők nyereményjáték
sorsoláson
vesznek részt 2021. április
12-én.
Nyeremények:
Belépőjegy 2 fő részére a
Hatvany Lajos Múzeumba
1 db Tourinform póló
A nyertesek nevét a Hatvany Lajos Múzeum és a
Tourinform Hatvan Iroda
Facebook-oldalán
teszik
közzé.
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Tavasszal érdemes
átvizsgálni a kerékpárokat

Tavasszal egyre többen ülnek kerékpárra, dolgozni és bevásárolni is azzal mennek. Érdemes karbantartást végezni a jó
idő beköszöntével, egyebek mellett a bicikli kerekének nyomásértékét, a fékek fogását és a váltók működését is érdemes
leellenőrizni.

A

jóidő beköszöntével
egyre többen választják a kerékpárjukat
közlekedésre. Érdemes tavasszal egy karbantartással
kezdeni, hogy biztonságosan
tekerhessünk a biciklivel. A
legtöbb folyamatnak nem érdemes otthon nekiállni, egy
jó szakemberrel hamarabban
és tartósabban megoldhatjuk a felmerülő problémákat.
Lénárt Ferenc, a Hatvan TV
Kommentár című műsorá-

ban elmondta, a legfontosabb, hogy semmiféleképpen
ne próbáljuk a csapágyakat
megtisztítani. – Otthoni körülmények között nem lehet
tisztán tartani a csapágyakat,
szervizben lehet elvégezni, megfelelő kenőanyaggal.
Az élettartamát azzal tudjuk
növelni, ha nem használunk
nagynyomású mosót, hiszen
így a víz bejut olyan helyekre
ahová nem kellene, kifolyni
pedig nem tud, ezzel korró-

ziót okoz, ezáltal kopást is –
mondta a Bringaszerviz 60
tulajdonosa.
A tavaszi karbantartás során fontos, hogy a fékeket leellenőrizzük, ha elöregedtek a
gumialkatrészek, cserélni kell
azokat. Emellett fontos a láncot is rendben tartani, amelyet egy egyszerű szerkezettel
otthon is megtehetünk. Ezt
érdemes kerékpározás után
megtenni, így minden szen�nyeződést eltávolíthatunk a
szemek közül. A váltóknál
fontos, hogy leellenőrizzük a
beállítást, hiszen a bovdenek
nyúlása miatt akadhatnak
pontatlanságok, emellett a
kerekek nyomásértékét is

figyelni kell. – Az ajánlott
nyomásérték minden esetben
szerepel a gumik felületén.
Az sem jó, ha túl lapos és az
sem, ha túl kemény, bár mind
a kettőnek megvannak az előnyei. Azzal tehetjük a legjobbat, ha nem fújatjuk teljesen
maximumig – mondta.
Ha útra kelünk érdemes a
kerékpár felszereltségét is átvizsgálni, és mind a prizmákat és lámpákat leellenőrizni.
Lénárt Ferenc szerint a legjobb, ha 1000-1500 kilométerenként átvizsgáltatjuk a kerékpárunkat, hogy biztos ne
érjen semmilyen meglepetés
egy hosszabb út során sem.
Csordás Judit

Volánbusz: nem lehet felszállni az első ajtón
A járványügyi helyzetre való
tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében
a volánbusz rendkívüli intézkedést vezet be: a közszolgáltatás folyamatos fenntartása
érdekében március 29-től valamennyi járatán felfüggeszti
az első ajtós felszállást, a járművezetőket pedig kordonnal
határolja el az utastértől.

A

Covid-19 harmadik
hulláma minden eddiginél
komolyabb
erőpróba elé állítja Magyarországot, a járvány utasaink és
munkavállalóink egészségét is
egyre erősebben veszélyezteti.
A Volánbusz ezért rendkívüli
forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be járatain:
a fizikai kontaktus minimalizálása érdekében az országos, az
elővárosi és a regionális forgalomban, illetve – azokon a településeken, ahol a társaság látja
el a helyi közlekedési szolgáltatást – a helyi járatokon március
29-től egységesen felfüggeszti

az első ajtós felszállást; a járművezetőket kordonnal határolja el az utastértől.
Az állami tulajdonú közlekedési társaságok összehangolt, egységes működésének
köszönhetően utasainknak a
korábbi hasonló intézkedésekhez képest több lehetőségük
van megvenni jegyüket vagy
bérletüket: a kordonozást követően továbbra is elérhető
csatornákon (pénztárak, jegykiadó automaták, Közlekedési
Mobiljegy alkalmazás és társalkalmazásai), illetve a partnereknél a korábban megszokottak szerint zajlik az értékesítés.
Újdonságként a MÁV-START
pénztáraiban – országszerte
közel 300 helyszínen – március
29-től, hétfőtől első lépésben a
helyközi április havi bérleteket
lehet megvásárolni. A szájat és
az orrot eltakaró maszk használata 2020. november 11-től
nemcsak a zárt utasforgalmi
helyiségekben, hanem az állomások és a megállóhelyek teljes
területén kötelező.
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Hatvan is
csatlakozott
a Föld órájához
J

elképes villanylekapcsolással figyelmeztet az
energiatakarékosságra és a
környezetszennyezésre a Föld
órája elnevezésű akció, mely
mára világmozgalommá nőtte
ki magát. A kezdeményezés
eredetileg azzal a céllal in-

dult 2007-ben Ausztráliából,
hogy az éghajlatváltozásra és
annak negatív hatásaira irányítsa bolygónk lakosságának
figyelmét, tavaly pedig már
több mint 180 ország vett
részt. Világszerte az épületek,
nevezetességek
díszvilágí-

tása lekapcsol március utolsó szombatján egy órára. A
szimbolikus 60 perces sötétség mellett a világ legnagyobb
önkéntes akciója 2018 óta a
természeti értékekre és azok
megóvására, ezzel együtt pedig a fenntartható életmódra

helyezi a hangsúlyt. Hatvan is
csatlakozott az akcióhoz, így
március 27-én 20:30-tól egy
órára sötétségbe borult a Kossuth tér, ezzel is jelezve, hogy
városunk is fontosnak tartja
az energiatakarékosságot, illetve a fenntarthatóságot.
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