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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Hatvanban is
lehet tesztelni
Március 24-én megérkeztek a hatvani kórházba a koronavírus-gyorstesztek és az azokat tesztelő PCR gép. Ezt a beruházást a város által felajánlott 18 millió forintból finanszírozta az egészségügyi intézmény.

M

ár Hatvanban van
az a gép, ami elemezni tudja a koronavírus-gyorsteszteket. Ám
nemcsak a gép, hanem több
teszt is van már a városban,
így elindult a gyanús esetek
tesztelése.
– Ez a berendezés rendkívül hasznos segítséget nyújt
a koronavírus-járvány megfékezésében. Ilyen gép a hat-

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezt a tesztet csakis
azoknál fogjuk alkalmazni,
akik súlyos tünetekkel jelentkeznek a sürgősségi betegellátásban. Akik enyhe
tünetekkel rendelkeznek, ott
elegendő lesz a lassabb teszt
elvégzése is – részletezte Dr.
Sarnyai Ákos, a hatvani kórház sürgősségi osztályának
vezető főorvosa.
Hozzátette: továbbra is az
lenne a legfontosabb, hogy a
lakosság tartsa be a már kihirdetett előírásokat. Aki teheti,
maradjon otthon, mossanak

vani kórházon kívül még a
Honvéd Kórházban működik
csupán, ezért kiemelten nagy
segítség lesz ez a műszer a
térségben a járvány elleni
küzdelemben. A teszt eredménye a mintavétel után 70
perccel már rendelkezésünkre
áll, ezért hatékonyan és gyorsan el tudjuk majd különíteni
a COVID-19 vírussal fertőzötteket a gyanús esetektől.

gyakran és alaposan kezet, és
csökkentsék minimálisra a
személyes érintkezéseket.
Az új berendezést és a hozzá tartozó teszteket abból a
18 millió forintból vásárolta
meg a kórház, amit a hatvani önkormányzat ajánlott fel
számukra még múlt pénteken.
Ezenkívül a kórház folyamatosan kap a környező településekről is támogatásokat, így
például Lőrinci három millió
forintot ajánlott föl. Az így
összegyűlt pénzből pedig további teszteket vesznek.
Lukács Mónika

Koszorúzással emlékeztek a hatvani csatára
171 éve zajlott a tavaszi hadjárat hatvani ütközete. Hatvanban
minden évben megemlékeznek a jeles napról, idén Horváth Richárd polgármester és Berkes József, a Gáspár András Bajtársi
Egyesület zászlóőre koszorúzott.

A

szabadságharc egyik legkiemelkedőbb eseménye
1849. április 2-án Hatvanban 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 város-

ban. Először a városháza oldalán
lévő Zygmund Milkowski emléktáblája előtt emlékeztek meg, aki a
XIX. század egyik legjelentősebb
lengyel prózaírója és politikusa
volt, emellett hatvani kötődése is
van, hiszen abban a lengyel dandárban szolgált, melyet segítségül
küldtek Gáspár András hadtestének megsegítésére.
Ezt követően Horváth Richárd polgármester megko-

szorúzta a hatvani csata emlékművét a Kossuth téren. – A
mindennapjaink, a jelenünk a
múltból táplálkozik. Nagyon
fontos, hogy megemlékezzünk
azokról a jeles pillanatokról és
azokról az emberekről, akik a
múltban segítették ezt a várost.
A hősök előtt tisztelegni kell,
hiszen példaként állnak előttünk. Különösen fontos most ez,
ezekben az időkben, elvégre ma
is, nagyon sokan hősiesen helytállnak, hogy segítsék az embereket a vírus elleni harcban – fogalmazott a polgármester.
Csordás Judit
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Vigyázat!
A városban
csalók
kéregetnek
A hatvani önkormányzat
nevében házalnak hamis
adománygyűjtők hatvanban és környékén. Ilyen
módon az önkormányzat
nem kér adományokat.
Vigyázat, csalók!

T

öbb jelzés is érkezett a városvezetéshez, miszerint
a hatvani önkormányzat
nevében autókkal járják a
várost, akik adománygyűjtésre hivatkozva kérnek
pénzt. A hatvani önkormányzat felhívja a figyelmet, hogy munkatársai,
képviselői és megbízottai
sem gyűjtenek adományt
házalva, Hatvanban és
környékén. A városvezetés felháborítónak tartja,
hogy egyesek visszaélnek
a hatvaniak jóindulatával
és ebben a nehéz helyzetben megpróbálják kihasználni az állampolgárok
jóhiszeműségét. Az önkormányzat határozottan
elítél minden ilyen cselekedetet. Hatvan polgármestere, Horváth Richárd
az ügyben feljelentést tett.
– Ebben a kihívásokkal
teli időszakban az ös�szefogás lehet az egyetlen
kulcs, hogy visszaszorítsuk a járványt. Éppen
ezért óriási károkat okoznak azok, akik az emberek
bizalmát használják ki,
ezzel veszélybe sodorva a
hatvaniak egymásba vetett
hitét. Arra kérjük mindazokat, akiknél megjelennek a csalók, hogy azonnal
értesítsék a rendőrséget –
áll az önkormányzat közleményében.
A hatvani önkormányzat kizárólag a helyi
Koronavírus Elleni Védekezési Alapba gyűjt támogatásokat a 1040353849575051-56561111
számlaszámra. Vigyázzunk egymásra!
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Nem kerülhet magánkézbe
a sportcsarnok
Felújítják az úszómedencét,
újabb eszközöket vásároltak
a könyvtárhoz, lecserélik
a Dali tartószerkezetét, és
nem kerülhet magánkézbe a
hatvani sportcsarnok.

nem lehet eladni. Azonban
ha kivesszük a törzsvagyonból, amikor 15 év múlva lejár a fenntartási időszak, az
egyesület lesz a tulajdonos.
Az ő tulajdonuk lesz ez a 3,6
milliárd forintos beruházás,
a hatvaniak vagyona magánkézbe kerül. Erre nekünk

sem törvényi, sem erkölcsi
felhatalmazásunk sincs, így
most arról döntöttünk, hogy a
sportcsarnokot a város vagyonában, törzsvagyonban tartjuk – fogalmazott Horváth
Richárd polgármester.
Jól láthatóan zajlik a
könyvtár felújítása, már a

homlokzatot alakítják ki a
szakemberek, most a testület
újabb eszközbeszerzésekről
döntött ezzel kapcsolatban. A
tervek szerint őszre elkészül a
beruházás. Tovább folytatódnak a felújítások a strandon,
most az úszómedencénél
végzik el a munkálatokat, így

megjavítják annak oldalfalát
és a vízellátást biztosító rendszert is cserélik. A Daliban is
folyamatos a munka, ennek
során derült ki, hogy a tetőszerkezet, a tartógerendák
is nagyon rossz állapotban
vannak, így szükséges ezek
cseréje is.

fő tartózkodhat a teremben.
– Betartunk minden higiéniai előírást, minden esküvő
után fertőtlenítjük a helyiséget. A koronavírus-járvány
ideje alatt nincs lehetőség
külső helyszínen való esketésre, csakis a házasságkötő
teremben adjuk össze a pá-

rokat – tájékoztatott Szonda
Katalin
anyakönyvvezető.
Hozzátette: mivel az önkormányzatnál jelenleg nincs
személyes ügyfélfogadás, így
nem tudnak jegyzőkönyvet
felvenni további esküvőkre.
Telefonon lehet egyeztetni
időpontokat, a járvány miatt
azonban egyelőre nem tudják garantálni, hogy minden
a megszokottak szerint fog
alakulni.
Csordás Judit

A gyászolóknak is meg kell tartaniuk a távolságot
A temetéseken is be kell tartani a 1,5 méter távolságot a gyászolók között, és csak a külső helyszíni ravatal megtartását
tanácsolják – változások a koronavírus-járvány miatt.

A

hatvani
temetők
egyelőre
rendes
nyitvatartással
működnek. A koronavírus-járvány
terjedése miatt itt is hoztak
döntéseket, így arra kérnek
mindenkit, hogy csak egy ember menjen be a temető irodájába, ha ügyet kell intéznie.
– Egyelőre minden a megszokottak szerint működik, ám
több kérésünk is van a lakosság
felé. Így szeretnénk, ha mindenki a külső ravatali helyszínt

választaná temetéskor, hogy a
gyászolók ne zárt térben legyenek. Emellett a gyászolóknak is
meg kell tartaniuk a másfél méteres távolságot egymás között
temetéskor – mondta Timár
Dávid, a Hatvani Szolgáltató
Kft. ágazatvezetője. Hozzátette: minden higiénia előírásnak
eleget tesznek, folyamatosan
fertőtlenítik a helyszíneket.
Kiemelte, amint változás történik, haladéktalanul értesítik a
lakosságot. 
Csordás Judit

nak kitéve: az egészségügyi
dolgozóknak – fogalmazott
az alpolgármester.
Így Horváth Richárddal
közösen felkeresték a hatvani
háziorvosokat, hogy átadják
számukra a vitaminokat. A
Bástya utcai és a Bajcsy úti
rendelőben is mindenki számára több hónapra elegendő
készítményt hagytak a dolgozóknak. Ugyanígy vittek a
szociális szolgálat munkatársainak is, akik a hétköznapokban nagy segítséget nyújtanak az idősek ellátásában,

és kaptak a mentősök is, akik
szintén fokozott veszélyben
vannak. – Úgy gondoltuk,
azoknak osztjuk szét, akik

az első fronton küzdenek értünk, hatvaniakért. Köszönjük nekik azt az áldozatos és
fáradhatatlan munkát, amit

végeznek. Jó egészséget és
kitartást kívánunk nekik! –
mondta a polgármester. A város vezetése a kórház számára

is több doboznyi C-vitamint
adott át, hogy ezzel is támogassa az ott dolgozókat.
SzP

A hatvani önkormányzat egy
ózongenerátor megvásárlásával segíti a hatvani mentősök
mindennapjait. A készülék a
mentőautó és az állomás fertőtlenítésére alkalmas.

Nagyon fontos most a fertőtlenítés saját magunk és
a betegeink védelmében is
– fogalmazott Szabó László, a mentőállomás vezetője.
Mindemellett az állomás többi helyiségében is nagy hasznát veszik majd, így akár a hálóban, nappaliban, fürdőben,
de még a garázsban is tudnak
vele szakszerűen és gyorsan
fertőtleníteni.
– A mentősök jelezték felénk, hogy szükségük lenne
egy ózongenerátorra, mivel
ezzel a készülékkel könnyebben és legfőképpen gyorsabban tudnák fertőtleníteni
az eszközeiket. Éppen ezért
arról döntöttünk, hogy vásárolunk nekik egy ilyen készüléket. Kiemelten fontos az
egészségügyi dolgozók munkája, hiszen ők az első sorban
harcolnak a vírussal szemben.
Azon dolgozunk, hogy amiben csak tudunk, támogassuk
őket – jelentette ki Horváth
Richárd polgármester.
SzP

Ózongenerátorral
Köszönjük! Veletek vagyunk!
fertőtlenítenek
– üzeni Hatvan az egészségügyi dolgozóknak
a mentősök

Továbbra is élnek a már lefoglalt esküvői időpontok a polgári szertartásokra, ám a résztvevő vendégek száma nem lehet
több 12 főnél. Változások a koronavírus-járvány miatt.

M
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Horváth Richárd és Lestyán Balázs a háziorvosoknak, kórházi dolgozóknak, mentősöknek és a szociális szolgálat
munkatársainak osztott szét több hónapra elegendő C-vitamint, hogy ezzel is segítsék munkájukat.

T

Nem maradnak el a lefoglalt polgári esküvők
egtartják a már
korábban lefoglalt polgári esküvőket Hatvanban. A résztvevő vendégek számában
történt változás, mindenkit
arra kérnek, hogy minél kevesebben vegyenek részt a
szertartáson, maximum 12

C-vitaminnal segítik
az egészségügyi dolgozókat
öbb, mint 1 millió
forint értékben, ös�szesen 400 doboz
C-vitamint ajánlott fel a
Bioco gyár Hatvannak. Ezt
a több doboznyi adományt
Lestyán Balázs vette át a cég
lőrinci telephelyéről. – Nagyon szépen köszönjük ezt
a segítséget, hiszen ebben az
időszakban kiemelten fontos, hogy karban tartsuk az
immunrendszerünk. A vitaminokat pedig azoknak juttatjuk el, akik a járvány során
a legnagyobb veszélynek van-

R

endhagyó körülmények között tartották
meg március végi testületi ülésüket a képviselők.
Már a nagyterem bejáratánál
fertőtlenítő és maszk várta őket, így mindenki ennek
megfelelően használta is azokat. A felmerülő kérdéseket
írásban lehetett feltenni, hogy
a lehető legrövidebb idő alatt
tudják lebonyolítani az ülést.
Szó volt arról, hogy 100 millió
forintot különítettek el a koronavírus elleni küzdelemre,
emellett létrehozták a koronavírus elleni védekezési alapot, ahová magánszemélyek,
cégek utalhatnak pénzt, ezzel
is segítve harcot.
A sportcsarnok témakörében is tárgyaltak. A város
már korábban megállapodott
abban a Hatvani Kézilabda és
Szabadidő Sportegyesülettel,
hogy mi lesz az elkészült beruházás sorsa. Most azonban
azt kéri az egyesület, hogy a
város vegye ki a sportcsarnokot a törzsvagyonból, hogy az
az övéké lehessen. – A sportcsarnok nem elidegeníthető,
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Ó

riási munka és felelősség van az
egészségüg yben
dolgozókon. Országszerte
akciók indultak, hogy kifejezzék tiszteletüket irántuk.
Sok helyen, így Hatvanban
is minden este 8 órakor
megtapsolják a munkájukat.
Emellett többen piros szíveket rajzolnak, festenek és
ezeket helyezik ki jól látható
helyre a házak, lakások ablakára, ezzel köszönve meg
a fáradhatatlan segítségüket. Hatvanban a városháza
épületére is kihelyeztek egy
hatalmas piros szívet, ami
esténként világít is. Horváth Richárd polgármester
szerda este ezzel kapcsolat-

E
ban ezt írta a Facebookon:
– Köszönjük azoknak, akik
küzdenek a járvány megállításáért! Köszönjük a gyó-

gyítást, a törődést, az óvást
és a segítséget! Mellettetek
állunk! Ha látjátok a sok-sok
szívet az ablakokban, az ut-

cákon, az erkélyeken, tudjátok, érezzétek, hogy veletek
vagyunk! – olvasható az oldalán.
SzP

Germicid lámpákat Folyamatosan
kaptak az orvosi
fertőtlenítenek
rendelők
az utcákon
Az önkormányzat 20 db
germicid lámpát vásárolt a
koronavírus-járvány elleni
küzdelem érdekében. A berendezéseket a város orvosi- és fogorvosi rendelőiben
használják fertőtlenítés céljából.

H

úsz darab germicid
lámpát vásárolt a
hatvani önkormányzat, melyeket a város házi-,
gyermek- és fogorvosi rendelőibe helyeznek el. Ezek felszerelése már el is indult, így
például a Bástya utcai rendelőben már felrakták őket a falra. A germicid lámpa speciális
UV-C tartományú fényforrás,
ami rövidhullámú ultraibolya

sugárzással roncsolja a kórokozók DNS-ét, ionizálja az
oxigént és ózon keletkezik,
ami szintén fertőtlenítő hatású. Éppen ezért alkalmas arra,
hogy zárt térben sterilizálja
az eszközöket. Lestyán Balázs alpolgármester elmondta:
az önkormányzat a germicid
lámpák beszerzésével a koronavírus-járvány terjedését
igyekszik megfékezni. A cél,
hogy az orvosi rendelőkben
a szakemberek és a páciensek
minél biztonságosabb körülmények között tartózkodjanak. A lámpákat éjszakánként
fogják használni, hogy reggelre steril környezetben kezdődhessen meg a munka.
SzP

gy ózongenerátorral
gazdagodott a hatvani mentőállomás. Az
önkormányzat anyagi támogatásával, a Hatvan és Vidéke
Mentőallapítványon keresztül sikerült megvásárolni egy
ilyen fertőtlenítő készüléket.
Ez egy teljesen veszélymentes és vegyszermentes fertőtlenítést biztosít a mentősök
számára. Minden gombát,
penészt és atkát elpusztít
egy kezeléssel. Elsősorban a
mentőautó fertőtlenítése során vesszük hasznát, hiszen
mindent csiramentessé tesz,
anélkül, hogy kárt tenne az
orvostechnikai eszközökben.
Mindent lefertőtlenít, legyen
az kárpit, ruha vagy valamilyen eszköz. Összesen 20-25
perc alatt elvégzi a munkát.

A hatvani szolgáltató kft.
Munkatársai rendszeresen
fertőtlenítenek a városban:
a padokat, korlátokat, buszmegállókat teszik vírusmentessé.

A

koronavírus-járvány
miatt teljesen megváltozott az életünk,
mindenkit arra kérnek, ha
tehetik, maradjanak otthon,
mivel a betegséget leginkább
másoktól lehet elkapni. Éppen ezért csökkenteni kell a
másokkal való találkozást, ezzel csökkenteni annak kockázatát, hogy megfertőződjünk.
Ugyanakkor pár óráig különböző felületeken is megmarad
a vírus, éppen ezért nagy hang-

súlyt kell fektetni a tisztításra
is. – A Hatvani Szolgáltató
Kft. munkatársai kétnaponta,
éjszakánként permetező készülékkel fertőtlenítik a köztereket. Különös figyelmet
fordítanak a buszmegállókra,
padokra, korlátokra, gyógyszertárak, orvosi rendelők környékére – tájékoztatott Török
Éva, a kft. vezetője.
SzP
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Interneten keresztül
tartják a kapcsolatot
a gyermekekkel
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Online foglalkozásokkal
segítenek a szülőknek
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Kékbe öltözött
a városháza

Március 16-án vezették be az oktatási intézményekben a
digitális tanrendet. A hatvani 5. Számú általános iskolában gyorsan és rugalmasan váltottak az új módszerre, a
pedagógusok és a diákok egyaránt igyekeznek a legtöbbet
kihozni a rendkívüli helyzetből.

E

z egy olyan szituáció, amiben a legfontosabb,
hogy
kihasználjuk a bennünk
rejlő kreativitást, valamint
pozitív hozzáállással, nyitottsággal és rugalmassággal
oldjunk meg minden felmerülő helyzetet – jelentette ki
Kutalik Márta, a Hatvani
5. Számú Általános Iskola
igazgatója. Hozzátette: a
tanárok elképesztő gyorsasággal reagáltak a megváltozott körülményekre, zárt
Facebook és Messenger
csoportokat hoztak létre, így
tartják a diákokkal a kapcsolatot. De népszerűek a Prezi
Video-k is, ő maga is ezen
keresztül szokott üzenni az
iskola tanulóinak. – Fontos
hangsúlyozni, hogy ez az
időszak most nem arról szól,
hogy ugyanazt követeljük
meg a diákoktól, mintha
bejárnának az iskolába. Meg
kell találni a helyes arányo-

kat, hogy mi az, ami még
teljesíthető ilyen helyzetben,
s mi az, amire több időt kell
adnunk – közölte Kutalik
Márta.
Sebők Tímea is optimistán látja a helyzetet.
Osztályfőnökként minden
reggel Facebook-on jelentkezik be az elsőseinek és a
szülőknek, igyekszik online
térben is egyben tartani a
társaságot. – Úgy tapasztalom azonban, hogy lassan
kialakul egy stabil rendszer
mindannyiunk életében, és
meg tudjuk oldani az online tanítást – mondta a
pedagógus, aki a digitális
oktatást nemcsak tanárként, hanem szülőként is
tapasztalja. Hangsúlyozta:
pedagógusként és szülőként
is igyekszik sokat dicsérni a
gyerekeket, pozitív megerősítésekkel ösztönözni őket a
hétköznapokban.
Lukács Mónika

Az Autisták Országos Szövetsége ismét bekapcsolódott a nemzetközi szinten hagyományként
működő “Ragyogj kéken!” kampányba (LIGHT IT UP BLUE). A kezdeményezéshez Hatvan
idén is csatlakozott, így a városháza is kék színbe öltözött. Az ENSZ 2007-ben úgy döntött,
hogy április 2-át az autizmus világnapjának jelöli ki. Az ünnep célja, hogy felhívja a világ
figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra. Ez az állapot tízmilliókat érint világszerte, ezért különösen fontos, hogy időt és figyelmet szenteljenek rá, ezért az ENSZ határozata kéri a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az autizmust
minél szélesebb körben megismerje a társadalom minden tagja.

A helyiségeket és a játékokat is lefertőtlenítették az óvodákban és a bölcsődékben. Az intézményekben nagy a csend,
a kisgyermeknevelők és az óvónők online foglalkozásokkal segítenek a szülőknek.

A

Hajós Alfréd úti Bölcsődében
lefertőtlenítettek mindent, a
raktárakat is kitakarították. Különösen kiemelt esetben még lehetett
kérni a gyermek felügyeletét, az intéz-

mény bezárást követően négyen éltek a
lehetőséggel. – Nagyon nagy a csend a
bölcsiben, hiányoznak a gyerekek, élettel
töltötték meg az egész helyet – mondta el
Pappné Rádai Borbála intézményvezető
A Varázskapu Óvodában is fertőtlenítéssel kezdődött a bezárást követő hét.
Itt is azon dolgoznak, hogy minél több
segítséget tudjanak nyújtani a szülőknek
az otthon töltött idő alatt, éppen ezért
Facebook-csoportokban hetente minimum két alkalommal az óvónénik me-

sével, mozgásos játékokkal készülnek a
gyerekeknek. – Túlterhelni sem akarjuk a
szülőket, keressük az egyensúlyt, a lényeg,
hogy megkönnyítsük nekik a mindennapokat. Nagyon sok fényképet kapunk,
hogy miket csinálnak otthon, nagyon
büszkék vagyunk rájuk, hogy ebben a nehéz időben is ilyen derekasan helytállnak,
dolgoznak, és gondoskodnak a gyerekek
fejlesztéséről is – emelte ki Varsányiné
Kondek Mónika óvodavezető.
Csordás Judit

Csak sürgős eseteket
fogadnak a háziorvosok
Telefonon tartják a kapcsolatot a betegekkel, e-receptben adják ki a vényeket, és
csak sürgős esetben, nem felső légúti panaszokkal küzdő
pácienseket látnak el a hatvani háziorvosok. A fogászatokon szintén sürgősségi
betegellátás működik.

Nincs hiány
gyógyszerekből
és vitaminokból
A gyógyszertárakban is rendkívüli terhelés alatt zajlik a
munka a koronavírus-járvány miatt hetek óta, a patikusok
azonban folyamatosan helyt állnak a veszélyhelyzetben is.
Emellett jelentősen megnőtt a forgalom a bioboltokban és
drogériákban is. A legtöbb helyen a kézfertőtlenítőket, a
szájmaszkokat és gumikesztyűket keresik. De vitaminokból
és fájdalomcsillapítókból is többet vásárolnak.

G

A

koronavírus-járvány
miatt számos változás
történt az országban,
így a betegellátás menete is
nagy fordulatot vett. A háziorvosok igazodnak a központi eljárásrendhez, telefonon lehet őket elérni, az ott
egyezettek alapján döntenek
a következő lépésről. – Állandóan csörög a telefon, próbálunk mindenkinek segíteni.
Az e-recept rendszert használjuk, hogy mindenki hozzájuthasson a gyógyszereihez.
Felső légúti megbetegedéssel,
lázzal nem fogadunk betegeket, ám kiemelt esetekben van
lehetőség személyes ellátásra, ha sürgős injekcióbeadást
kérnek vagy EKG-t kell végezni. Minden más esetben
telefonon próbálunk segíteni
a pácienseknek – tájékoztatott Jakab Lajos háziorvos.
– Igyekszünk helytállni ebben a helyzetben, és hálásak
vagyunk mindenkinek, aki
segíti a munkánkat. A legfontosabb most, hogy aki teheti,
maradjon otthon. Nehéz időszakon megyünk át, ezért arra
kérek mindenkit, hogy legyen
türelmes, főleg azokkal, akiknek most muszáj dolgozniuk.
A kereskedelemben dolgozók
vállalják most a legnehezebb
feladatot, feléjük is legyen
mindenki türelemmel, így
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könnyebben átvészelhetjük
ezeket a heteket – vélekedett.
Déry Károly háziorvos már
elmúlt 65 éves, ezért a személyes kapcsolattartást mellőznie
kell, nehogy megfertőződjön.
Azonban a telefonokat fogadják a rendelőben, igyekeznek
mindben segíteni a betegeknek. – Mindenben állunk a
rendelkezésükre,
tanácsot
adunk, elirányítjuk őket a
megfelelő helyre, ha súlyosabb
panaszaik lennének. Folyamatos a kapcsolattartás – mondta.
Déry Károly kiemelte, nagyon
fontos, hogy mindenki tartsa
be a higiéniai előírásokat. –
Aki zárt területre megy, akár
boltba, vagy családot látogat,
vegyen fel maszkot. Amikor
hazaér, vegye le a kinti ruhát,
cipőt, öltözzön át, ne vigye be
a lakásba. Emellett nem lehet
eléggé hangsúlyozni, hogy nagyon fontos a kézmosás és a
két méter távolság megtartása.

Minden testkontaktust pedig
továbbra is kerülni kell – részletezte.
A gyermekorvosok is az eljárásrend szerint dolgoznak.
Hatvanban több idősebb gyermekorvos is dolgozik, ők már
kerülik a személyes kapcsolattartást, akik pedig nincsenek
veszélyeztetett korban, több
úton is próbálnak segíteni.
Szőgyör Zita gyermekorvos
mindent megtesz, hogy segíthessen a kis betegein. – Nálunk is működik az a rendszer,
hogy először telefonon egyeztetünk. Három-négy napig
a szülő otthon kezeli a gyermekét a kiküldött gyógyszerekkel, ha ennyi idő után sem
múlnak a panaszok, vagy súlyosbodnak, akkor újra egyeztetünk, és ha sürgős, akkor
személyesen vizsgálom meg a
gyermeket – mondta. – Nagyon fontos ebben az időszakban is, hogy a kisbabák meg-

kapják a megfelelő oltásokat,
így azokat továbbra is beadjuk
nekik, csak az eljárás menete
változott meg, csak egy szülő
tartózkodhat bent a gyermekkel, és mindenki után azonnal fertőtlenítünk – tért ki rá
a gyermekorvos. Hozzátette:
akiknek kertjük van, menjenek
ki a szabadba minél többet, hiszen a fejlődő szervezeteknek
is szükségük van a napfényre,
a friss levegőre. Aki nem tudja
megtenni, azok is próbáljanak
meg – másokat elkerülve –
szabadlevegőre menni, de csak
a szükséges mértékben.
A fogorvosoknál is hasonlóan működik a rendszer
most, mint a háziorvosoknál.
Nemes Károly és Forgács
Ágota fogorvosok is arról tájékoztattak, hogy lázasan, betegen nem fogadnak senkit, és
csakis sürgős esetekben látják
el a pácienseket.
Csordás Judit

yógyszerhiány nincs,
az utánpótlás azonban éppen a hatalmas kereslet miatt jelentősen
lelassult, de mindez a logisztikai rendszer túlterheltségét
tükrözi,
gyógyszerhiánytól
alapvetően nem kell tartani – közölte Lestyán Balázs
patikus. Hozzátette: a legtöbben multivitaminokat, C- és
D-vitaminokat keresnek, de
jól fogynak az immunerősítő
cseppek is. Hatalmas a kereslet a kézfertőtlenítőkre és
szájmaszkokra, ez azonban
országosan hiánycikknek számít a nagykereskedésekben.
Éppen ezért egyes patikák
saját készítésű kézfertőtle-

nítőket kezdtek el gyártani
a gyógyszertári laborokban,
hogy ki tudják szolgálni a
megnövekedett keresletet.
A bioboltokban és drogériákban is tömegesen keresik
a vitaminokat. – Szinte minden vevő visz valamilyen C-és
D-vitamin készítményt, de
jól fogynak a homoktövisvelő
termékek, és az egyéb magas
hatóanyagtartalmú gyümölcskoncentrátumok, étrend-kiegészítők. Megnőtt a kereslet
a vérnyomáscsökkentő kapszulákra, illetve nyugtatókra–
mondta Szalontai Ildikó, az
Egészség Liget biobolt vezetője.
Lukács Mónika
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Jól szerepeltek
a hatvani
taekwondosok
Több éremmel tértek haza
a Hatvani TKD Klub tagjai a még február végén
megrendezett magyar ITF
taekwon-do országos bajnokságról.

A

Hatvani TKD Klub
első idei versenye a
két naposra tervezett
magyar bajnokság volt Mogyoródon még február végén.
A megmérettetésen 34 klub
350 versenyzője vett részt. Az
első napon a gyerek-serdülő
korcsoport formagyakorlat
és küzdelem versenyszámait
bonyolították le.
A Hatvani TKD Klub három serdülő lány versenyzővel képviseltette magát. Varga Bíborka és Rigó Hanna
formagyakorlatban is, Angeli
Anna csak küzdelemben
nevezett. Mindhárman kezdő (sárga öves) versenyzők.
– Formában sajnos érmet
nem szereztek, viszont küzdelemben Bíborka és Anna
rámenősen, harcosan támadva, egyszerű, de hatékony
technikákat alkalmazva végül bronzérmet nyert. Hanna elsőre megkapta a tavalyi

magyar bajnokot, így kiesett
– mondta Dudás Attila edző.
A verseny második napján
az ifi és a felnőtt versenyzők
következtek. A hatvani klubból két ifi versenyző nevezett.
Kis Márk (I.dan) és Varju
Vilmos (I.dan). – Márknak
volt először mérkőzése, remek és kiismerhetetlen mozgásával, valamint pontos, jól
időzített technikáival hozta
is ezt a meccset. Három mérkőzéssel később összekerült
régi, pétfürdői ellenfelével,
aki megállította a további
harcokban, így bronzérmet
akaszthattak a nyakába. Vilmos a döntőbe jutásért heroikus küzdelemben maradt alul
gödöllői ellenfelétől, végül ő
is bronzéremmel térhetett
haza. A két hatvani még a
gödöllői ifi küzdőcsapat tagjaiként is harcolt, azonban
ebben a kategóriában érmet
nem szereztek – közölte
Dudás Attila. A két versenynapon a versenyzők mögött
Dudás Attila (VI.dan) edző
ült, illetve vasárnap segítségére volt Sőregi Kristóf
(I.dan) mester.
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Jelentős elismerést
kapott az FC Hatvan

A magyar labdarúgó szövetség sikeresnek ítélte azt a
pályázatot, amelyet a női elit
központ státus elnyerésére
nyújtott be az FC Hatvan.

A

Magyar Labdarúgó
Szövetség 2016 óta
ír ki pályázatot női
Kiemelt Képzési Központok számára. A minősítést
elnyerő sportszervezeteknek
az átlagosnál több feladatot kell vállalniuk, szigorúbb
az ellenőrzés is, így viszont
többletfinanszírozást kapnak
a TAO rendszerén keresztül.
– Mi ebbe a programba már
a legelején bekerültünk, mert
a törekvéseink összhangban
voltak azzal, ahogy az MLSZ
női szakága igyekezett felszámolni az ország női futball
térképén levő „fehér foltokat”.
Az idő múlásával, a program
fejlődésével az MLSZ úgy
látta, érdemes a pályázatot

kettébontani, különválasztani a Fejlesztési Központokat
(ezekben továbbra is az alapok lerakása a cél) és az Elit
Központokat. Nyilvánvaló,
hogy utóbbi jelenti a magasabb színvonalat – fejtette ki
Ofella Zoltán.
Az Elit Központok száma
limitált, mindössze nyolc ilyen
lesz a következő bajnoki évben
az országban. Azzal, hogy az
MLSZ női szakágának vezetői
sikeresnek fogadták el az FC
Hatvan pályázatát, bekerültek
a legeslegszűkebb elitbe: oda,
ahol rajtuk kívül a szombathelyi Haladás-Viktória FC, az
ETO FC Győr, a Ferencváros,
az MTK Hungária FC, a Kelen SC, a pécsi Magyar Labdarúgó Egylet, valamint a szegedi St. Mihály FC lesz. – Ha
valaki végignézi a névsort, két
dolgot azonnal észrevehet. Az
egyik, hogy az FC Hatvanon
kívül, csupa olyan sportszer-

vezet alkotja az elitet, amely
rendelkezik élvonalbeli múlttal. Reméljük, a mi esetünkben
is csak néhány éves „késésről”
beszélünk majd. A másik, és
talán most ez a legfontosabb,
hogy az FC Hatvan KeletMagyarország, illetve némileg
szűkebben Északkelet-Magyarország „képviselőjeként”
került az elitbe. Ez pedig
nemcsak lehetőséget, vagy jogot jelent számunkra, de óriási
felelősség is – részletezte az
egyesület elnöke. – Az MLSZ
pozitív döntése megerősíti azt
a szándékunkat, hogy a következő években a magyar női
futball egyik bástyáját, a régió
legerősebb bázisát építsük fel
Hatvanban. Ennek érdekében, már most megszervezzük
és versenyeztetni fogjuk a női
NB II-ben a felnőtt csapatunkat, azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy a lányok
már az első évben a középme-

zőny erősségei legyenek. Készen állunk arra, hogy nyártól
megkezdjük a középiskolás,
sportiskolai programot, amely
a számunkra, a női labdarúgás
realitásait ismerve, tulajdonképpen akadémiai rendszer
lesz majd. Hasonlóan fontosnak tartom, hogy a programot
kiterjesszük az egész régióra,
és tovább bővítsük a partnerklubok rendszerét. A fiúknál
remek modell van előttünk,
Vatai Attila és a Magyar Futball Akadémia kiváló munkát
végeznek, követendő példát
mutatnak. A célok közül még
egyet nem érintettem, pedig ez
is roppant fontos. Szeretnénk,
ha Hatvan, és a város vonzáskörzete büszke lehetne legeredményesebb női csapatára,
ha stabil szurkolótábora alakulna ki a lányoknak, erősítve
a lokálpatriotizmust, kínálva a
„boldog hatvaniság” élményét
– vélekedett Ofella Zoltán.

Bázisintézmény lett a Szent István iskola

A

Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 2023.
június 15-ig használhatja az
„Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet. Kovács János,
az iskola igazgatója úgy véli,
hogy a pályázati siker a pedagógusok oktató-nevelő munkájának köszönhető, s jelentős
szakmai elismerésről van szó.
Az intézményben meghonosított jó gyakorlatokat, mint
például a 3D nyomtatás, a
robotika, a szövegértés fejlesztése LEGO csomag alkalmazásával, GEOMATECH
szívesen megosztják más
intézmények nevelőivel. Ez
egyben feladatuk is lesz. Bázisintézményként helyet és
lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák,
tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus
továbbképzések számára.
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Hatvan,
a kijárási
korlátozás
idején

Csendesebb, de még mindig aktív az élet a piacon
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