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Színes
májusfával
kedveskedtek
a hölgyeknek
a hatvani
városvédők
Feldíszített májusfával kedveskedtek a hatvani városvédők a
hölgyeknek, április utolsó napján ugyanis egy fiatal nyírfát öltöztettek fel színes szalagokkal, majd ültettek el az Ady Endre
Könyvtár elé. A kezdeményezés azt is hangsúlyozza, hogy Hatvanban fontos a környezetvédelem, s a májusfát nem kivágják,
hanem épp ellenkezőleg, elültetik a jövő nemzedékének.

E

gy fiatal nyírfával gazdagodott a Városháza és az Ady Endre
Könyvtár előtti zöldterület, a
Hatvani Városvédők ugyanis
közösen ültettek el oda egy
májusfát. A növényt az ültetés előtt színes szalagokkal
díszítették fel, szimbolikusan
utalva a májusfa állításának
hagyományára.

– Ezzel a májusfával szeretnénk kifejezni a hatvani
hölgyek felé a szeretetünket,
tiszteletünket és nagyrabecsülésünket. Ugyanakkor fontos
hangsúlyozni, hogy ez a hagyományőrzés azért is rendhagyó, mert ez alkalomból mi
nem kivágunk, hanem épp ellenkezőleg, elültetünk egy fát,
ezzel is gondolva a környezet-

védelemre és a jövő generációjára – részletezte Horváth
Richárd polgármester.

Hozzátette: az elmúlt néhány évben több, mint kétezer
fát ültettek el a város külön-

böző pontjain, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy Hatvan
még zöldebb, kellemesebb és

élhetőbb város legyen az itt
élőknek.
Lukács Mónika

100. születésnapján köszöntötték Kádár Andrást
Kádár Andrást köszöntötte 100. születésnapján Szinyei
András alpolgármester. Az ünnepelt elmondta, hosszú életének titka, hogy mindig a családja és a munkája volt számára a legfontosabb. Három gyermeke, öt unokája és hat
dédunokája született.

K

ádár András házának
teraszán gyűlt össze
családja, hogy együtt,
közösen ünnepeljék meg,
hogy immár 100 éve annak,
hogy megszületett. Felköszöntötte az ünnepeltet Szinyei András alpolgármester
is, aki már tíz évvel ezelőtt, a
kilencvenedik születésnapján

is megemlékezett az ünnepeltről, akkor tett számára
egy ígéretet is. – Azt mondta
nekem akkor az alpolgármester úr, hogy majd a századik születésnapomon is ott
akar lenni. És most beváltotta a szavát, velem ünnepelte
ezt a napot is – emlékezett
vissza Kádár András.

Kádár Andrásnak egy fia és
két lánya született, öt unokája
és hat dédunokája van. A nagy
családban mindig örömét lelte, emellett a munka volt az,
amiben igazán ki tudott teljesedni. Habár mint mondta,
nem volt mindig könnyű, hiszen annak idején a kommunista hatalomátvétel az ő életére is kihatott. – Nem lehet
azt rendesen elmondani, hogy
min mentem keresztül a származásom miatt. Annak idején
szegény apámat kulákká minősítették, ez végigkísérte az

én életemet is, sokáig nem kerülhettem magasabb pozícióba, csak fizikai munkát végezhettem, bármilyen keményen
is dolgoztam – mondta.
Habár Kömlőn született,
1952-től Hatvanban él, a
mezőgazdasági munka, a
növénytermesztés és az állattenyésztés elkísérte az élete
során. Egészségének titka
pedig családja szerint – a
genetikai adottságok mellett – az is lehet, hogy Kádár
András élete során mindig a
saját terményeit fogyasztotta.
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Hatvanban továbbra is
élénk az ingatlanpiac
Hatvanban pörög az ingatlanpiac, a koronavírus-járvány ellenére továbbra is nagy a kereslet az ingatlanokra és az albérletekre. A kínálat alapvetően széleskörű. Sokan keresnek
felújítandó családi házat, amit aztán az új állami támogatások segítségével szeretnének saját ízlésük szerint kialakítani.
Egy nem felújítandó családi ház jelenleg 30-35 millió forint
fölött kezdődik.

P

örög az ingatlanpiac
Hatvanban, a koronavírus-járvány ellenére
is erős a kereslet a városban
az eladó ingatlanokra sőt, a
kiadó lakásokra, családi házakra is. Burda Gabriella ingatlanközvetítő elmondta: azt
tapasztalja, hogy az állami támogatások új elemei élénkítik
a keresletet, amelyek egyaránt
segítik az új és használt lakást
vásárlókat.

– Jelenleg Hatvanban egy
felújítandó családi ház körülbelül 20-25 millió forint
körül mozog, természetesen
mindezt befolyásolja az ingatlan mérete és a városban
való elhelyezkedése is. Egy
olyan családi ház, amely nem
a felújítandó kategóriába
esik, nagyjából 30-35 millió
forint fölött kezdődik, de
abszolút jelen vannak a piacon az ennél jóval magasabb

Sok helyen elfagyott
a termés

A fagy nem kedvezett a gyümölcsfáknak, sok helyen virágzáskor kapta el a növényeket. A gazdák minden eszközt bevetnek, hogy védekezzenek a szélsőséges időjárás ellen, van
ahol füstöléssel, nagyobb ültetvényeken pedig fagyvédő géppel igyekeznek enyhíteni a károkat.

A

mezőgazdaságban
dolgozók nem gondolták volna, hogy
három fagyos év után még egy
negyedik is következik. Mivel
viszonylag későn tavaszodott,
nem is számítottak rá, hogy
idén még nagy fagyok lesznek.
A hideghullám azonban megtette hatását, komoly károk
keletkeztek. Minden reggel
-3 -4 fok volt hajnalban, majd
-6-ra is lecsökkent a hőmérséklet. Mindez pedig aszállyal
párosult, ami még jobban felerősítette a fagyhatást. Simon
Attila mezőgazdasági szakértő elmondta, szerencsére náluk még a rügypikkelyek valamennyire védték a bibét, így
kevesebb rügy tudott elfagyni,
ám az ország több területén
nagyobb gondokat okozott a
hideg időjárás. – A fagy miatt
egy jelentősebb gyümölcsáremelkedésre lehet számítani. Az ország több pontján
ugyanis teljes virágzásban
kapta el a növényeket a fagy, a
cseresznyét és a körtét is, talán
az alma az egyetlen kivétel.
Északon még hidegebb volt,
ezeken a helyeken komoly
fagykárok jelentkeztek. Most
sajog minden termelő szíve,
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árkategóriás ingatlanok is –
közölte az ingatlanközvetítő.
Kitért rá: nagy kereslet van a

kiadó lakásokra, családi házakra is. Az ingatlanközvetítő szerint 80-120 ezer forint

között mozognak az albérletek, a tapasztalatai szerint
viszonylag gyorsan ki is tudja

őket adni. Mindez annak köszönhető, hogy Hatvanban a
világjárvány ellenére is stabilak a munkaerőpiaci folyamatok.
Burda Gabriella beszámolt
arról is, hogy az ingatlanok
iránt nemcsak fiatal családok
érdeklődnek, de megjelent a
piacon az idősebb korosztály
is, akik a koronavírus-járvány
alatt átértékelték a fővárosi
életüket és nyugodt, tágasabb
élettérre vágynak vidéken. De
emellett Pest megye több más
településről is jelentkeznek
érdeklődők.
Összességében a keresletet
azonban az állami családpolitikai intézkedések erősítik,
melynek egyik része, hogy
idén januártól ismét 5 százalékosra csökkent az új lakásokat terhelő áfakulcs, ráadásul
a CSOK-kal vásárlók még
ezt az 5 százalékot is visszaigényelhetik. Ezért a szakemberek a lakásépítések ismételt
felfutására is számítanak.
Lukács Mónika

Fákat ültettek
a Föld napja alkalmából
Április 22-e évtizedek óta
a Föld napja, melynek kapcsán világszerte a környezetvédelem fontosságára
hívják fel a figyelmet. Hatvanban ez alkalomból 18 új
fát ültettek el a város különböző pontjain.

F

a károk felmérése még folyamatban van – mondta Simon
Attila.
A házi kertekben sok helyen füstöléssel vagy gyertyával védekeznek a fagyok ellen, a nagyobb ültetvényeken
azonban ez nem nyújt elegendő védelmet. Sok helyen
ezért fagyvédő gépeket vetnek
be, amely felkeveri a lenti hideg levegőt, a fentebbi melegebbel. Ezzel pedig könnyen
csökkenthetik a fagy hatását,
és a fák károsodását.
Csordás Judit
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ákat ültettek a Hegyalja úton, ma ugyanis
folytatták a már korábban megkezdett fasor
telepítését az utcában. A
kezdeményezés nem véletlen
ugyanis ma, azaz április 22én világszerte a Föld napját
ünneplik, ennek alkalmából
pedig számos környezetvédelmi akció történik. A
munkában Horváth Richárd
polgármester is részt vett, a
város vezetésének ugyanis
évek óta kiemelten fontos a
település környezetének és
természeti adottságainak védelme. – Az elmúlt években
több mint kétezer fát ültettünk el a városban, s idén
még ezt legalább ötszázzal fogjuk növelni. Emellett támogatjuk és szorosan
együttműködünk azokkal a
civil szervezetekkel, akiknek
fő tevékenysége a környezetvédelem. Kiemelten figyelünk az illegális hulladék-
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Horváth Richárd: a hatvaniak
példát mutatnak egymásnak
Kedves Hatvaniak!
Magyarország az oltottak számához
viszonyítva hajtja végre a nyitást. Szinte
hétről hétre vezeti be a kormány az újabb
lazításokat, amelyeket természetesen itt
Hatvanban is követünk. Bízunk benne,
hogy jó megoldásra fogadott Magyarország és végre magunk mögött hagyhatjuk
ezt a szörnyű időszakot.
A világjárvány olyan csapást mért ránk
tavaly, egyik percről a másikra, amelyre az
emberiség nem számított. A koronavírus
mindent felborított, a hétköznapi élet teljesen megváltozott. Kénytelenek voltunk
mellőzni megszokott napirendünket, szeretteink ölelését, a megnyugtató biztonságérzetet.
Sokan veszítettek el valakit, barátot, családtagot, szülőt, gyermeket. Igazságtalan és
kegyetlen, hogy ilyen tragédiák megtörténhetnek. Talán ezt a legneheze feldolgozni.
Ahogyan csökkenek az esetszámok és egyre több a beadott oltás, úgy tér vissza a remény is, hogy visszakapjuk a régi életünket.
A hatvaniak fegyelmezetten követték az
óvó rendszabályokat, véleményem szerint
ennek is volt köszönhető, hogy nagyon
sokáig alacsony volt a fertőzésszám a városban. Példát mutattunk egymásnak és a
környezetünknek is, közösségünk ismét
bizonyította, összetartó. Mindannyiunk
számára megpróbáltatásokkal teli és nehéz
volt az elmúlt időszak. Minden bizonytalan
volt. Aggódtunk egymásért, magunkért, a
megélhetésünkért, az álmainkért. Szeretném, ha tudnák bármilyen nehézséget so-
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dorjon elénk az élet, senki sincs egyedül.
Mi hatvaniak törődünk egymással!
Ne felejtsük el azokat az értékeket,
amelyek összekovácsoltak minket! Közösségünk erős és a hatvaniak többször is
világos jövőképet fogalmaztak meg a számunkra. Ehhez tartjuk magunkat és tes�szük a dolgunkat. Több kihívással kellett
szembenéznünk az elmúlt egy évben, de
ezeket hatékonyan kezeltük. Kevés település mondhatja el magáról, hogy segítség nélkül talpon maradt és fejlődött is a
krízis időszakában. A városi költségvetés a
gazdasági visszaesés és az elvonások ellenére stabil maradt. A nagyberuházásainak
megvalósultak, azokat hamarosan átadjuk
a hatvaniaknak. A könyvtárunk és a DALI
nem csak megújult, de jóval többet kínál
majd a helyi közösségeknek, mint korábban. A Közösségi Költségvetésben pedig
a hatvaniak elmondták milyen fejlesztéseket tartanak szükségesnek. A világjárvány
okozta nehézségek persze mindannyiunkat
megviseltek, de büszke vagyok rá, hogy mi
hatvaniak odafigyelünk egymásra, városunkra és közösen képesek vagyunk rendszeresen megfogalmazni milyen legyen
településünk jövője.
Most ismét egy fontos ponthoz érkeztünk, a szigorításokat fokozatosan elkezdték kivezetni hazánkban. A nyitás sikere
azon áll, hogy a felelősségteljes magatartást
mennyire tudjuk fenntartani. Én továbbra
is vigyázok a családomra, kollégáimra. Ezt
kérem a hatvaniaktól is, vigyázzunk egymásra!
Horváth Richárd
polgármester, Hatvan

Indul a kullancsszezon, fontos megfelelően védekezni
lerakók megszüntetésére is,
nemrégiben a mezőőrök tetten is értek néhány törvénytelen szemetelőt. Igyekszünk
mindent megtenni annak
érdekében, hogy Hatvan természeti adottságai, épített
környezete minél tisztább és
rendezettebb legyen, s gyermekeink, unokáink egy élhető várost kapjanak örökségként tőlünk – fogalmazott a
polgármester. A városvezető
hozzátette: minden hatvanit
arra buzdít, hogy védjék kö-

zösen a település természeti
értékeit és csatlakozzanak
bátran a környezetvédelmi
akciókhoz.
A Föld napja alkalmából
nemcsak mezei juhar fasort
alakítottak ki, de több hársfát és korai juhart is elültettek a teniszpálya környékén
valamint a Pázsit úton. A
Hegyalja úton lévő fasor telepítését tavaly ősszel kezdték meg a szakemberek. – A
már elültetett 14 fa mellé ma
plusz 10 egyedet telepítet-

tünk ki. Mindig figyelembe
kell vennünk, hogy a közművek miként helyezkednek el
az érintett területen. A mezei
juhar azért jó választás mert
a lombkoronája nem nő túlságosan nagyra, nem veszélyezteti a villanyvezetékeket
a jövőben – mondta Gulyás
Katalin főkertész. Hozzátette: a közeljövőben folyamatosak lesznek a virágosítások
és fásítások is, valamint a
zöldterületek rendezése.
Lukács Mónika

A tavaszias időjárás beköszöntével a fagyok beálltáig
számíthatunk a kullancsok
megjelenésére. Jellemzően áprilisban, májusban,
júniusban és szeptemberben aktívak. Ha enyhe a
tél, ahogyan az idén is, nagyobb számú kullancs tud
„áttelelni”, és az aktivitásuk
is korábban kezdődik. Idén
heves megyében az egészségügyi szolgáltatók még
nem jelentettek kullancs
által okozott fertőző megbetegedéseket.

A

kullancsfélék családjába világszerte
mintegy 700 ismert
fajt sorolnak. A kullancsok a
pókszabásúak közé tartozó,
gerinceseken élősködő, vérszívó ízeltlábúak. Magyarország területén kb. 20 féle
kullancs él, de nem mindegyik terjeszt az emberre is
veszélyes betegséget. A kullancs az árnyékos helyeket
kedveli, az erdő aljnövényzetében tartózkodik a legszívesebben. A vért adó gazdát
az általa kilélegzett szén-dioxidból, a bőrön át kiválasztott különböző anyagokból,

a testhőmérsékletből és a
mozgás keltette rezgésekből
álló komplex inger révén
érzékelik. A gazdaszervezet
tollazatára, bundájára, ruházatára a lábakon lévő karmok
segítségével kapaszkodnak
fel. (A közvélekedéssel el-

lentétben nem ugranak.) A
kullancs a bőr átszúrása előtt
érzésteleníti azt, így gyakran
észre sem vesszük. A fertőzött kullancs nyálmirigyéből
a megbetegedést előidéző
kórokozók csak a beszúrást
követő 4-6 óra múlva, a fe-

lesleges vér visszaöklendezésekor kerülnek az emberbe.
Ezért fontos, ha “kullancsos”
helyen járunk minden este
meg kell néznünk, nézetnünk magunkat, vagy a gyermekeket (főleg a hajlatokat
és a fül környéki hajas fej-

bőrt) – tájékoztatott Heves
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya.
A két legfontosabb kullancs által terjesztett betegség a vírusos agyvelőgyulladás (kullancs-encephalitis)
és a Lyme-kór.
Kullancs-encephalitis: A
betegséget vírus okozza. A
vírusfertőzött kullancsok által megcsípett emberek egyharmadánál 5 – 14. napon
influenzaszerű tünetek léphetnek fel (láz, fejfájás, végtagfájdalmak). Néhány nap
múlva a panaszok megszűnnek, teljes a gyógyulás. Minden ötödik betegnél második
szakasz is követi az elsőt, a
csípés utáni 4. héten. Erre
jellemző a központi idegrendszer gyulladása (erős
fejfájás, a nyak merevsége,
magas láz, rossz közérzet
és hányás) és idegrendszeri
tünetek, bénulások. A vállizomzat sorvadása és az agyi
működés károsodása maradhatnak vissza.
Lyme-kór: A betegséget
a Borreliaburgdorferi nevű
baktérium okozza. 2 nap és
4 hónap között jelentkeznek a friss fertőzésre utaló

bőrtünetek: kokárdaszerű,
vándorló bőrpír formájában. Ritkábban a fülcimpán és az ízületek felszínén
vastag gyulladt folt alakul
ki. Ideggyulladás: fejfájás,
hallászavar, arcidegbénulás,
agyhártyagyulladás a csípés
után 1-3 hónappal léphet fel.
Késői, kóros immunreakció
következményei a változatos,
hullámzó ízületi gyulladásos
elváltozások. A diagnózis
felállítása orvosi feladat, legtöbb esetben antibiotikummal gyógyítható betegség.
Idén Heves megyében az
egészségügyi
szolgáltatók
még nem jelentettek kullancs által okozott fertőző
megbetegedéseket.
Napjainkban a védekezés legfontosabb alternatívája a megelőzés. Közöttük kiemelt jelentőségű a
kullancsriasztószerek használata, az ún. kullancsvizit, illetve a bőrbe fúródott
kullancs mielőbbi felderítése és eltávolítása. Kullancsencephalitis ellen rendelkezésre áll védőoltás, amelyről
a háziorvosnál lehet érdeklődni.
Csordás Judit
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A hatvani lányok nyerték meg a jégkorong kupát

Áprilisban izgalmas meccsek helyszíne volt a hatvani jégkorongozók szabványméretű jégpályája. Számos csapat mérte
össze tudását az V. Hatvan Girls kupán, melyen díjazták is a
résztvevőket, illetve a legjobban teljesítő játékosok különdíjban részesültek.

Á

prilisban
tartották
az V. Hatvan Girls
Kupát, az esemény
a hatvani jégpályán zajlott, a
megmérettetésen pedig U25ben szereplő amatőr női játékosok vettek részt. Szőke
Attila, a Hatvani Gigászok
szakosztályvezetője elmondta, a két napos tornán nagyon
szoros mérkőzések zajlottak
és büszke a hatvani csapatra,
hiszen ők végeztek az első helyen. – Nem számítottunk rá,
hogy győzni fogunk, ugyanis erős ellenfeleink voltak,

azonban ennek köszönhetően
színvonalas játékot láthattunk
a lányoktól. A játékosaink folyamatosan fejlődnek és egyre
jobb eredményeket hoznak
– részletezte Szőke Attila, a
Hatvani Gigászok szakosztályvezetője.
Orbán Attila, a Hatvani
Gigászok szakmai igazgatója kifejtette, rengeteg jégidőt
kaptak a játékosok, így kimerítő, ugyanakkor sikeres hétvégén vannak túl. – Aranyéremmel a kezünkben jöttünk
le a pályáról és nagyon büszke

vagyok a csapatunkra, de még
fejlődünk kell. Nagyon sokat
edzettünk annak érdekében,
hogy a csapat összeforrjon,
így ez ma már nem okoz gondot, a jövőben pedig a sportolóink egyéni játékát sze-

Idén virtuálisan tartják
meg a hatvani félmaratont
A koronavírus miatt idén
virtuálisan tartják meg a
hatvani félmaratont.

I

dén a koronavírus járvány miatt hagyományos
futóverseny megszervezésére nincs lehetőség, ezért
a virtuális futóverseny mellett
döntöttek a szervezők. Hatvanban a futóversenyeknek
több évtizedes múltja van. A

hagyományos futófesztivál,
duatlon és triatlonversenyeknek mindig nagy sikere volt
helyi és országos szinten is.
Később jött az ötlet, hogy a
hosszútáv szerelmesei helyi szinten kipróbálhassák
magukat Hatvanban is, így
az önkormányzat hagyományteremtő
szándékkal
2016-ban megrendezte az I.
Hatvani Félmaratont. Eb-

ben az évben azonban csak
virtuálisan lehet mindet lebonyolítani. Éppen ezért
nincs fix útvonal, mindenki maga választja ki a távot
és a helyszínt. A nevezni a
hatvanifelmaraton.hu oldalon lehet, ahová később az
eredményt is fel kell tölteni.
A szervezők ez alapján adják
ki az érmeket. Teljesítési határidő: 2021. május 9.

Bronzéremmel térhetett haza
a Hatvan Girls csapata
Újabb sikert értek el a magyar bajnok lányok.
A V. Méri Janka Emléktornán, ahol nyolc
csapat mérettette meg magát. A Hatvan
Girls jégkorongcsapat most is kiemelkedőt
nyújtott, bronzéremmel térhettek haza.

A

szezon utolsó tornáján, a KMH szervezte V. Méri Janka Emléktornán a
dobogó harmadik fokára léphettek a
Hatvani Girls jégkorongcsapat tagjai. Orbán
Attila vezetőedző elmondta, a lányok hozták
az egész évben tőlük megszokott szintet, a
Hatvan Kupa aranya, a Kőszeg Kupa ezüstje,
és a magyar bajnoki cím megszerzését követően most egy bronzérmet is magukénak tudhatnak. – A tornán nyolc csapat vett részt, akik
két csoportban indultak. A hatvani lányok az
A csoportba kerültek a KMH piros, Fradi és
a Kőszegi Jégvirágokkal együtt. Két győzelemmel és egy vereséggel a második helyen

álltak, így a B csoport másodikjával, a KMH
fehér csapatával mérkőztek meg a harmadik
helyért. Nagyon erős volt a mezőny, nehéz torna volt, de a lányoknak sikerült megszerezniük
a bronzérmet – összegezte az edző. A csapat
legjobb játékosa Rozsnaky Lara, míg az egész
torna legjobb hátvédje Jónás Leila lett. CsJ

retnénk fejleszteni – mondta
a Hatvani Gigászok szakmai
igazgatója.
Hozzátette, hogy a Hatvan
Girls csapata a múlt hétvégén,
Kőszegen is bizonyított egy
4×4-es felállású tornán. Az
eseményen ezüstöt szerzett a
csapat, így a második helyen
zárták a tornát. Néma Erzsébet, a Hatvan Girls játékosa
2016-ban kezdett el korcsolyázni, 2017-ben pedig már
az első szezonját játszotta,
azóta a jégkorongsport fontos
szerepet tölt be az életében.
Tervei között szerepel, hogy
humánkineziológusként szeretne foglalkozni a jégkorongozókkal. – Izgalmakkal teli
volt az elmúlt két nap. Nagyon
korán kellett kelnünk és erős,

koncentrált
bemelegítéssel
kezdtük a napjainkat. Szombaton még szoknunk kellett a
helyzetet, azonban vasárnap
teljesen átadtuk magunkat a
jégnek és a játéknak. Kiemelkedően jó hangulatban teltek
a mérkőzések. A KMH-nak
rendkívül jó játékosai vannak,
de szerencsére sikerült magunkat összeszedni fejben is,
így sikerült győzni – részletezte Néma Erzsébet.
Az V. Hatvan Girls Kupán
az értékelés és a díjazás sem
maradt el. Minden résztvevő
csapat kupával távozhatott,
mindezek mellett a csapattagok érmet is kaptak. Továbbá
a legjobban teljesítő játékosok
különdíjban részesültek.
Rimán Alexandra
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Köztünk élő
népviseletek
a főtéren
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FOTÓK: ALBERT PÉTER

Számtalan Hatvan környéki
népviseletbe öltözött hagyományőrzővel lehetett találkozni
április 24-én a városban.

Megnyitottak a teraszok
Az utolsó áprilisi hétvégén
már ki lehetett ülni a vendéglátóhelyek teraszaira.
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