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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Koronavírus: bezártak
az intézmények, elmaradnak
a rendezvények

Az önkormányzati beruházások megvalósítását felülvizsgálják, az ezekre szánt források egy részét a védekezésre csoportosítják át hatvanban, ha szükséges – jelentette be sajtótájékoztatóján a város polgármestere. Horváth Richárd kiemelte, hogy
minden városi program elmarad márciusban és áprilisban.

N

em csak világszinten, lokális szinten is
meg kell birkóznunk
a koronavírus járvánnyal. Éppen ezért Hatvanban is felké-

szülnek minden lehetőségre.
Hatvanban már hetekkel ezelőtt összehívtak egy szakemberekből, orvosokból, szociális
szolgálat munkatársaiból álló

kerekasztalt, ahol a vírussal
kapcsolatban tanácskoztak. Információkat kértek a vírusról,
és próbálták felmérni azt, hogy
Hatvanban milyen lehetőségek
és adottságok vannak a védekezésre.
A márciusi és áprilisi rendezvényeket nem tartják meg a
városban. Nem lesznek programok a kulturális intézmények-

ben sem. Így elmarad többek
között a vasárnapi megemlékezés, a Hatvani Csata, a Futófesztivál és az Egészségnap
is. – Talán szigorúnak tűnhet ez
az intézkedés, de kérem értsék
meg, hogy számunkra egyetlen
hatvani egészsége is sokkal fontosabb mint akár rendezvények
egész sora – fogalmazott a bejelentés kapcsán a városvezető.

A Markovits Kálmán Uszodát, a lengyel piacot bezárták,
a Munkácsy-kiállítást pedig
határozatlan időre felfüggesztik. Emellett a kulturális
intézmények is zárva lesznek.
- A legfontosabb a hatvaniak
biztonsága. Ennek érdekében
hoztuk meg ezeket a döntéseket. Megvédjük a hatvaniakat
és megvédjük ezt a várost –

fogalmazott a polgármester.
Ugyanakkor a belvárosi zöldségpiac nyitva marad, mivel az
az alapvető ellátáshoz nélkülözhetetlen. A város vezetése
folyamatosan vizsgálja, hogy
milyen hatásai vannak a járványnak a településre nézve
és alkalmazkodnak a kialakult
helyzethez.
SzP

A Szelektív Kft. felfüggeszti a lomtalanítást
A lomtalanítás és a zöldhulladék-gyűjtés felfüggesztéséről döntött a nem városi
üzemeltetésű, a térségi
településekben működő
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi
Nonprofit Kft. – A Szelektív Np. Kft. folyamatosan
nyomon követi az aktuális
helyzetet és kiemelten fontosnak tartja az új típusú
– COVID19 – koronavírus

járványvírus elleni védekezést ezért 2020. március
17. napjától visszavonásig
felfüggeszti az előre meghirdetett lom- és zöldhulladék gyűjtését, elszállítását
– olvasható a honlapukon.
Kiemelték: a járat szerinti kommunális- és szelektívhulladék elszállítás
változatlan. Ugyanakkor a
Csányi úti hulladékudvar is
zárva tart.
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Járvány idején önzetlenségükről tettek tanúbizonyságot a hatvaniak

A járvány után
megnyitják
a Munkácsy-kiállítást

A képeket, a megfelelő őrzés miatt elszállították a
városból, de amint véget ér
a járvány, visszahozzák és
megnyitják a kiállítást.

A

járvány miatt az
országban minden
rendezvény elmarad, Hatvanban bezártak a
kulturális intézmények is,
így nem nyitották meg a
Munkácsy-kiállítást sem.
Az intézmény vezetése
azonnal megkezdte a tárgyalásokat a képek tulajdonosával, hogy ne véglegesen
maradjon el a kiállítást.
Most azonban a tárlat da-

rabjait elszállították, mivel
ezeket az értékes tárgyakat
megfelelő biztonsági körülmények között kell tárolni.
A Munkácsy Alapítvány
azért döntött így, mert ha
nem látogatható a kiállítás,
akkor a múzeumnak felesleges az őrzéséért fizetni. –
Ígéretet kaptunk arra, hogy
az egészségügyi vészhelyzet
elmúlásával visszahozzák
ide hozzánk a képeket, és
valóban megnyílhat végre
a Munkácsy-kiállítás Hatvanban – tájékoztatott a
helyzetről Kökény Ferenc,
a Hatvany Lajos Múzeum
igazgatóhelyettese.
SzP

Összefogás
a nehéz időkben
Büszke vagyok közösségünkre, a helytállásunkra és a hatvaniakra, hogy ebben a nehéz helyzetben is tettre készek és
önzetlenek! Vigyázzunk egymásra és tartsák be az óvintézkedéseket, ezzel tehetik jelenleg a legtöbbet! – írta közösségi
oldalán a polgármester.

H

orváth Richárd polgármester Facebookoldalán osztott meg
egy bejegyzést, ahol arról ír,
hogy nagyon sokan megkeresték őt, hogy a járvány miatt
kialakult helyzetben segítséget
szeretnének nyújtani a városnak. Ahogy írja: Örömmel
olvasom ezeket a leveleket és
nagyon köszönöm! Van olyan
vállalkozó, aki az óvodák fertőtlenítését vállalta ingyenesen,
és van, aki a trélerét bocsátja a
rendelkezésünkre! Több hatvani jelentkezett szolgálatra,
hogy bekapcsolódna a munkába azokon a területeken, ahol
erre szükség van. A jelentkezéseket és a felajánlásokat elkezdtük rendszerezni, ha itt az
ideje, akkor értesítjük azokat,

akikre számítunk! Minden
segítségre szükségünk lehet,
ha életbe lép a polgári védekezés! A hasonló megkereséseket a polgarmester@hatvan.
hu e-mail címre várjuk. Sokan
keresnek meg azért is, hogy
pénzzel támogatnák ezt a küzdelmet. Sajnos nem tudhatjuk
mekkora forrásra lesz szükségünk, hogy sikeresen legyőzzük a járványt, éppen ezért létrehoztuk, a Koronavírus Elleni
Védekezési Alapot! Kérem, aki
teheti, segítsen! Az összeget a
szociális szolgálat megerősítésére és a hatékony védekezés
érdekében használjuk fel! Hiszem, hogy a hatvaniak összefogása átsegíti közösségünket
ezen a nehéz időszakon! Vigyázzunk egymásra!
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Türelemmel és fegyelemmel
tudjuk legyőzni a járványt
Szemétszedés
zajlott a városban
A Hatvani Városvédő Egyesület, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat és a Hatvani
Lovasegyesület, illetve több
támogató közösen szedte a
szemetet a város különböző
területein.

Ó

rákon át takarították
a város különböző részeit a hatvani
egyesületek és az önkéntesek.
Több zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze az utakról és az
árkokból. Lakossági kezdeményezésre jött létre az akció, ugyanis a vadászok és a
horgászok is jelezték, hogy
eldobált zacskók és palackok
borítják a Delelő út területét,
a Kisfaludy útszakaszt, illetve
a Zagyva árterét is.
Kondek Zsolt kifejtette,
hogy a Kisfaludy utcába kihelyeztek egy konténert, abban
gyűjtik az összeszedett szemetet. – Rengeteg az eldobált
tárgy ezen a részen, de nagyon
szépen haladunk a takarítással. Fontosnak tartjuk, hogy
rendezett legyen a város és reméljük, hogy a jövőben mások
is óvni fogják ezt a területet –
részletezte Kondek Zsolt.
Az akcióhoz a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai is csatlakoztak,

hogy szebbé tegyék a várost.
Bracso Krisztián elmondta,
hogy szívesen vesznek részt
a kezdeményezésen, ugyanis
szívügyüknek tartják, hogy
Hatvan megőrizze a szépségét és tisztaságát. – Több fiatal is jelen van a szemétszedésen, ami számomra nagy
öröm, hiszen fontos már
gyermekkorban megtanulniuk, hogy óvni kell a környezetet. A jövőben is csatlako-

zunk hasonló programokhoz
és bízunk benne, hogy egyre
többen vesznek majd részt –
mondta Bracso Krisztián, a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője.
Botos Erzsébet, a Hatvani Nőegylet elnökségi tagja
úgy véli kiemelten fontos a
környezet védelem és ezzel
a mozgalommal nagyon jó
példát mutathatnak az embereknek. – Csapatokba rende-

ződve indultunk különböző
irányokba, és mi már több
mint húsz zsák szemetet
szedtünk össze és még csak
az utca egy részén jártunk –
részletezte Botos Erzsébet.
Hatvanban a jövőben is kiemelt szerepet tölt be a környezet védelem, illetve a város
tisztán tartása, ezeknek érdekében számos hasonló program várható.
Rimán Alexandra

Kedves Hatvaniak, barátaim!
Ma már talán a legtöbben
tudjuk, sejtjük, hogy a koronavírus terjedése drámai módon változtatja meg jelenlegi
életünket. Kemény próba előtt
állunk hatvaniként, magyarként, emberként egyaránt!
Kollégáimmal együtt a koronavírus krízisében is elkötelezetten hiszünk abban, ami
eddigi munkánkat vezérelte:
Hatvan a hatvaniaké! Az önkormányzat azért dolgozik,
hogy a vírussal kapcsolatos
információkat a lehető legérthetőbben és legpontosabban adja át városunk minden
lakosának. Szeretném, ha az
általunk és az Operatív Törzs
által meghozott intézkedések
mindegyike érthető lenne

mindenki számára itt Hatvanban. Értenünk kell a helyzetet ahhoz, hogy a tőlünk
megszokott felelős és felnőtt
hozzáállást tanúsíthassuk a
bajban.
A helyzet ugyanis komoly!
Kérem, vegyék Önök is komolyan! Hiszek benne, hogy
megbirkózunk a járvánnyal, ha
polgárként megértjük feladatunkat. Igen, ezt a krízist nem
tudja az ország és a város vezetése megállítani, de még csak
lassítani sem – pedig ma ez talán a legfontosabb cél hazánkban. Erre egyedül mi emberek
vagyunk képesek. Közösen,
egymást támogatva, ahogyan
azt itt Hatvanban már megszoktuk. Arra kérem most tehát minden hatvani társamat,

hogy legyünk türelemmel,
fegyelmezetten tartsuk be a
szakemberek ajánlásait.
Tisztelt hatvani barátaim!
Kérlek, ne feledjétek, hogy a
megbetegedések nem statisztikai számok! A számok mögött minden alkalommal egy
apa, egy anya, egy nagymama,
egy nagypapa, egy szeretett
házastárs, egy élettárs van.
A hatvani pedig egy olyan
közösség, ahol minden élet
egyformán számít! Ha tehát
betartjuk a szakemberek ajánlásait, azzal életeket mentünk!
Tudom, hogy az eddig meghozott intézkedések szigorúak! Tudom, hogy ezek súlyos
hatással vannak életünkre,
öntudatunkra is. Mind tudjuk, hogy egy demokráciá-

ban ilyen korlátozásokat csak
különleges helyzetben hozhatunk. Most azonban nem
mondhatunk le róluk, mert
életeket menthetnek.
Ezúton is szeretném tisztelettel megköszönni az
orvosoknak,
ápolóknak,

mentősöknek, egészségügyi
dolgozóknak a munkát, amit a
vírussal vívott harc első vonalában végeznek. Ők, dacolva a
veszéllyel, áldozatos hozzáállással minden nap megjelennek a munkahelyükön. Teljesítményük lenyűgöző! Szívből
jövő köszönetet mondok nekik. Az egészségügyi szakemberek munkáját azzal is
igyekszünk támogatni, hogy
18 millió forintért koronavírus teszteket elemző gépet
sikerült szereznünk számukra.
Bízunk benne, hogy ennek
segítségével még hatékonyabban vehetik majd fel a harcot
a koronavírus terjedésével.
Köszönöm továbbá azoknak a hatvani társainknak is,
kik a járványveszély ellenére

is másokra gondolnak. Köszönet annak a hatvaninak, ki
az intézmények ózongenerátoros fertőtlenítését ajánlotta
fel. Köszönet annak a hatvaninak, ki trélerét ajánlotta fel
a bajban. Köszönet a hatvaninak, ki maszkokat varr a szociális szolgálat munkatársai
számára.
S végül, de semmiképpen
sem utolsó sorban: Köszönet
minden hatvaninak, aki életeket ment azzal, hogy betartja
a szakmai ajánlásokat.
Vigyázzunk egymásra, különösen a szépkorú hatvaniakra! Hiszem, hogy fegyelmezett közösségünk ezt a krízist
is sikerrel legyőzi majd!
Horváth Richárd
polgármester, Hatvan

A magyarok mindig egységbe kovácsolódnak
Magyarországon minden ünnepi program elmaradt a koronavírus miatt. Az eredeti terv szerint a Kossuth téren mondott volna beszédet Horváth Richárd, azt követően pedig
az ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma adott volna műsort. A járvány miatt
a Hatvan TV korábban rögzítette a városvezető gondolatait
és a diákok előadását.

A

polgármester szerint
a magyarok veszélyhelyzetben mindig
egységbe kovácsolódnak. Március 15-e minden magyar
számára a nemzeti egység ígérete. Ez a közös akarat hogy
szabad nemzetként élhessünk.
Erről szólta 1848-ban a pesti ifjúság idealizmusa, mely
győzedelmeskedett a kishi-

tűséggel szemben. Ez a szabadságszeretet jellemző ránk
– jelentette ki.
A városvezető elmondta: a
magyar nép kész fegyvert ragadni a külső ellenséggel és a
belső zsarnokkal szemben. Ma
azonban talán ennél is nehezebb feladatunk van. Késznek
kell lennünk, hogy megragadjuk azt a fegyvert, mely e

világjárvány megfékezésének
a legfontosabb eszköze: a fegyelmezettséget és az egymásra való odafigyelést!
Horváth Richárd leszögezte: ő bízik a hatvaniak erejében, hiszen már számtalanszor megmutatták, hogy mire
képesek, ha összefognak és
közös akarat mentén haladnak előre. A szeretet és a hit a
legerősebb fegyverünk.
Az ünnepi program részeként a diszis diákok, a haza
minden előtt című műsorukat
adták elő. A megemlékezés
végén pedig a polgármester
megkoszorúzta a Kossuth téri
emlékművet.
SzP
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Bezártak a bölcsődék, óvodák és iskolák
O
rbán Viktor miniszterelnök jelentette be, hogy a
koronavírus-járvány miatt határozatlan időre bezárnak
az iskolák. Nem sokkal később
Hatvanban arról döntöttek, hogy
helyi szinten rendkívüli szünetet
rendelnek el a bölcsődékben és az
óvodákban. A polgármester arról
tájékoztatott, hogy kiemelten indokolt esetben gyermekfelügyeletet
tartanak a városban. – Továbbra is
mindent megteszünk azért, hogy
megvédjük a hatvaniak egészségét.

Ennek érdekében, ha kell szigorú
döntéseket hozunk. Ugyanakkor
közös felelősségünk, hogy elkerüljük a járványt! Kérek mindenkit,
hogy fegyelmezetten tartsa be az
óvintézkedéseket és a védekezést
szolgáló határozatokat! Csak összefogással győzhetünk a járvánnyal
szemben! Mi hatvaniak képesek
vagyunk rá! Mindenkitől felelősségteljes hozzáállást, türelmet, kitartást és higgadtságot kérek – fogalmazott Horváth Richárd.
A nevelőtestületek március 16-

Gazdaságilag is
megterhelő a járvány

H

orváth Richárd azt
mondta: a kialakult
helyzetnek
társadalmi és gazdasági hatásai is
lesznek. A város adóbevételeinek 90 százaléka az iparűzési adóból van, így ha ez akár
15 százalékkal is csökken a
járvány miatt, az 600 millió
forintos kiesést is jelenthet
a település számára. Éppen
ezért előre kell gondolkodni: felülvizsgálják az önkormányzati beruházásokat, és
amiket lehet, azokat későbbre
ütemeznek át. Ez nem érinti
például a Dali felújítását. –
Nagyon fontos, hogy a gazda-

sági stabilitást ebben a megváltozott helyzetben is fenn
tudjuk tartani. Olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek a
hosszútávú működési garanciát szolgálják.
Ahogy a polgármester fogalmazott: sokan már most
a frontvonalon küzdenek.
Az egészségügyi dolgozók, a
szociális hálózat munkatársai,
a mentősök és még nagyon
sokan mások, már harcolnak.
Mi pedig mindenben támogatni fogjuk őket! Hozzátette:
köszöni a hatvaniak türelmét
és felelősségvállalását ebben a
helyzetben!

án gyerekek nélkül, rendhagyó
körülmények között kezdték meg
munkájukat, jelenleg a fertőtlenítés a legfontosabb cél. – Minden
szülőt értesítettünk a változásokról,
és valamennyien együttműködőek, megértőek voltak. Nálunk nem
volt szükség ügyeletet biztosítani,
minden család meg tudta oldani a
gyermekek felügyeletét. Jelen helyzetben úgy tűnik, hogy ez a legjobb
amit tehetünk a családjaink védelmében, és bízunk abban, hogy hamarosan visszaállhat az élet a nor-

mál kerékvágásba – mondta Nagy
Zsoltné, a Hatvani Százszorszép
Óvoda igazgatója.
Az iskolákban is üresek maradtak a tantermek, és az ebédlőkben
sem nyüzsögtek délben diákok. Új
munkarend lépett életbe, a diákoknak otthon kell maradniuk, a
tanárok digitális eszközökkel folytatják a tanítást akár otthonról, akár
az iskolából.– A gyerekek a Kréta
rendszeren keresztül és Google
Drive-on kapják meg a tananyagokat nap mint nap. Már most azon

dolgozunk, hogy miként lehetséges
a tudásszint felmérése és a számonkérése. Az alsós tagozatos gyermekeknél lesz nagyon fontos szerepe
annak, hogy a szülők aktívan közreműködjenek a tanagyag átadásában, ők ugyanis még nem mindig
igazodnak el magabiztosan az online térben. Ennek ellenére bizakodóak vagyunk a nevelő testülettel,
úgy látjuk, hogy összefogással és
konstruktív munkával sikeresen
zárhatjuk majd a tanévet – részletezte Jagodics István igazgató.

A város 18 millió forintot ajánlott
fel a kórháznak koronavírus
gyorstesztek vásárlására

H

orváth Richárd azt mondta:
a járvány napról napra terjed
ezért létkérdés, hogy a szakemberek szűrni tudják a fertőzötteket. A
kórház vezetésével felvettük a kapcsolatot és egyeztettünk az együttműködésről.
Már korábban felkészültünk arra, ha kell,
akkor a költségvetésből átcsoportosítunk
összegeket a védekezésre. Úgy érzem
eljött a pillanat, hogy egy újabb komoly

lépést tegyünk. Orvosaink és az egészségügy minden dolgozója nap mint nap
hősies küzdelmet folytat a koronavírussal
szemben. Ezt leginkább úgy tudjuk nekik megköszönni, ha segítjük őket – fogalmazott.
A hatvani városvezetés által felajánlott 18 millió forint a PCR gép és 60
db teszt megvásárlására elegendő. Jelen
helyzetben a gép a súlyos légúti infek-

cióval kezelt betegek esetében jelent
segítséget az ellátó személyzetnek, akik
állapotukra tekintettel nem tudják megvárni a normál mintavétel szerinti szűrés
eredményét. A tesztek további folyamatos ellátását pedig a térségek települési
önkormányzatainak adománya biztosítja,
mely már eddig a pillanatig is több millió
forint – tájékoztatott Zelnik Krisztina, az
Albert Schweitzer Kórház sajtóreferense.

Élethosszig tartó tanulás
számomra a honvédelem

Szünetel az ügyfélfogadás
a hivatalban

Online vagy telefonon lehet kezdeményezni az ügyintézést a hivatal elérhetőségein keresztül. (www.hatvan.hu)
Elkezdték megszervezni és felmérni, hogy az önkormányzat dolgozói, hogyan tudják ellátni otthonról a munkájukat. Felkészülnek az esetleges szigorításokra, ha ezek bekövetkeznek, akkor is hatékonyan kell működni.

Tiszthelyettesből a parancsnokság alosztályvezetője lett, nyugdíjazását követően pedig a Gáspár András Bajtársi Egyesületben, mint
elnök szervezi tovább a bajtársi életet. Kőszegi Ferenc nyugállomány
alezredes egész életében a haza védelméért munkálkodott.

Segítik az időseket

– Nem hagyjuk magukra az időseket! A kormányrendeletnek megfelelően segítjük a hetven év felettieket a szociális
szolgálaton keresztül. Ugyanakkor az intézményben is szigorítottuk az ügyfélfogadást, egyszerre csak egy ügyfelet
fogadnak az épületben. Arra kérek mindenkit, aki segítségért fordulna a szociális szolgálathoz, hogy ezt elsősorban
a krízisvonalukon keresztül tegye, a 70/638-6645 telefonszámon – szögezte le a polgármester. A közétkeztetés is
ellátja a feladatát.

E

Maradjanak üresen
a játszóterek!
A városvezető felhívta a figyelmet arra, hogy mindenkinek vigyáznia kell magára és vigyáznunk kell egymásra!
Ezért arra kért mindenkit: maradjanak üresek a közösségi
terek, a játszóterek! Vegyük komolyan a szabályokat, felelősen gondolkodjunk!

Akinek a járvány komoly
jövedelemkiesést okoz,
és úgy érzik nem tudnak elegendő
táplálékot adni kedvenceiknek,
keressék fel a Kutyaszív Alapítványt.
Telefonszám: 36-20-248-0208

Az ügyeleten csak a valóban
sürgős eseteket látják el

A

z Országos Orvosi
Ügyelet Nonprofit
Kft.
közleményében tudatta, hogy március
16-tól csak a valóban sürgősségi eseteket látja el (életveszélyes állapotok, ellátás
elmaradásával tartós egész-

ségkárosodást okozó megbetegedések- Ütésszerű fejfájás,
homályos látás, kettőslátás,
végtag gyengeség, mellkasi fájdalom, fulladás influenza-szerű tünetek nélkül,
véres vizelet. Hasi fájdalom.
Széklet kimaradás legalább

3 nap, ezzel egyidejű hányás,
sárgaság. Házilag nem csökkenthető vérnyomás. Fülfájás). Arra kérik a betegeket,
hogy panasz esetén hívják a
06/30-522-38-71 telefonszámot, melyen keresztül ápoló
kollégánk felveszi panaszait,

szükség esetén orvosi ellátást,
és/vagy tájékoztatást nyújt a
további teendők vonatkozásában. Emellett a kórházban
is szigorú korlátozások léptek
életbe, így például elhalasztották az összes elektív, egynapos és ambuláns műtétet.

gészen fiatalkorában még
autószerelőként dolgozott,
majd látott egy hirdetést,
ami megragadta, végül úgy döntött
jelentkezik tiszthelyettes hallgatónak. Így indult Kőszegi Ferenc
története a honvédelemben. Már
akkor azt mondták neki, hogy egy
élethosszig tartó tanulás útjának
kezd neki, akkor ez még csak egy
közhelynek tűnt számára, ám idővel bizonyosságot nyert, hogy az
igazságot fogalmazták meg ezzel
a kijelentéssel. Tiszthelyettesből
a ranglétra minden fokát bejárva
végül a parancsnokság alosztályvezetője lett, alezredesként ment
nyugdíjba és most sem pihen,
egyesületével tovább szervezik és
éltetik a bajtársi életet.
Szabolcsi fiatalból heves megyei
felnőtt lett. Negyvenöt évvel ezelőtt házasodott meg, felesége Lőrinciből származott, egy felétartó
vonatútján hallotta, hogy a hatvani laktanyában akad még hely. Így
hát nem késlekedett, felkereste a
parancsnokot, aki helyet biztosított számára. – Elmentem hozzá,
mert meghallottam ezt a lehető-

séget. Azonnal szolgálati lakást is
ajánlottak, ami lényeges szempont
volt az akkori választásomban. Később már Hatvanban építkeztem,
itt is élünk azóta is, ám az akkori
döntésem, és a hatvani laktanyai
lehetőség határozottan kijelölték
az utamat – fogalmazott. 1982ben tisztté avatták, logisztikai,
szakmai és parancsnoki beosztásokban dolgozott, és közben –
munka mellett – elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát
is. A rendszerváltás sok változást
hozott az életében, először Aszódra került, majd onnan a Budapesti
Helyőrségparancsnokságra, ahol
egészen nyugdíjig szolgált.
Nemcsak elsajátította, tovább
is adta megszerzett tudását, pályája kezdetén két évig főiskolán
oktatott, később pedig hét éven
keresztül kiképzési alosztályvezető
volt. – Nagyon sok kedves, és szórakoztató történetem van ezekből
az időkből. Az újoncok sokszor
megijedtek egy-egy robbantási
foglalkozásnál, volt, aki a lábamat
is átkarolta ijedtében. Egyszer
pedig egy gyalogsági hatásjelző

működését szerettem volna bemutatni, aminek az volt a lényege,
hogy piros füstöt bocsájtott ki, ha
ráléptek. Én egy bottal megérintettem, hogy mindenki láthassa,
hogy reagál a szerkezet. Az egyik
tanonc viszont úgy megijedt, hogy
élesítettem egy aknát, hogy sivalkodva futott be az erdőbe. Ezekre
jó szívvel emlékszem vissza, sok
szép emlék fűz ezekhez az időkhöz – emlékezett vissza Kőszegi
Ferenc.
Négy évvel a nyugdíjba vonulását követően keresték meg
régi kollégái, hogy csatlakozzon
bajtársi egyesületükhöz, ahol később elnökségi tag lett, majd elnök. Felvették a Gáspár András
nevet, tisztelegve ezzel a hatvani
csata vezénylő parancsnoka előtt,
és megemlékezve az egykor a városban tevékenykedő 301. Gáspár
András műszaki mentőezredről.
Mindemellett a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségén belül,
a szervezet Észak-magyarországi Régiójának vezetője, és ezzel a
szövetség elnökségének tagja lett.
A hatvani egyesülettel számos
fontos Hatvant érintő intézkedést valósítottak meg, igyekeztek
kivenni részüket a hatvani csata
lebonyolításában, és mind inkább
szorosabbra fűzni a kapcsolatot

az önkormányzattal, hogy szerves
részei lehessenek a város életének.
Kezdeményezésükre egyre szorosabb, országhatáron is átnyúló
együttműködés valósult meg a
névadójukhoz köthető települések
és intézmények között, aminek az
egyesület az egyik legfőbb mozgatórugója.
Öt évvel ezelőtt a Hatvani Zászlóőrség is integrálódott
egyesületükbe, később még egy
fontos döntést hoztak. – Jelenleg
107 tagunk van, mindez annak
köszönhető, hogy meghoztuk a
döntést, miszerint olyan civilek
is csatlakozhatnak hozzánk, akik
önmagukénak érzik a honvédelem és rendvédelem ügyét és
elfogadják az alapszabályunkat.
Így a tagságunk harminc százalékát már ők teszik ki – mondta
Kőszegi Ferenc. Idén lejárt az elnökség mandátuma, a tisztújítás
lezajlott, melynek eredményeképpen további négy évig Kőszegi
Ferenc tölti be az elnöki posztot
az egyesületben. – Nagyon sok
ötletünk és tervünk van a jövőre
nézve, ám a legnagyobb sikerünket már elértük. Mindig is szerettük volna, ha Gáspár András
nevét nem csak egy kis utca viseli
Hatvanban, sokkal nagyobb tiszteletet érdemel ennél a vezérőr-

nagy. Éppen ezért, egy pályázat
és az önkormányzat segítségével,
sikerült a Radnóti téren egy Gáspár Andrást ábrázoló mellszobrot
avatnunk. A különleges alkotáson
korhűen megjelennek a huszáregyenruhájának díszei is. Azt hiszem, méltó módon megemlékeztünk a hatvani ütközött kiemelt
alakjáról – vélekedett.
A nyugállományú alezredes általános érvényű igazságnak tartja
életében, hogy mindig csak annyit
várhatunk el a másiktól, amennyit
mi magunk is adunk. – Mindig is
eszerint éltem az életemet. Fontosnak tartom, hogy adjak ahhoz,
hogy visszakaphassak. Nem élheti
úgy az ember az életét, hogy csak
elvárásai vannak, őmaga pedig
semmit nem tesz. Igyekeztem ezt
minden rangomban és tisztségemben szem előtt tartani – fogalmazott.
Kőszegi Ferencnek két gyermeke született, lánya informatikusként, fia pedig gépgyártás
technológusként végzett, mind a
ketten két-két unokával ajándékozták meg. Kőszegi Ferenc úgy
fogalmazott, nyugdíjas éveiben
szeretne minél többet velük lenni,
és igaz boldogságot találni a velük
töltött időben.
Csordás Judit
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Ügyfélfogadási rend
a Polgármesteri Hivatalban
Ügyfélszolgálati iroda,
Hatvan, Kossuth tér 2.:
hétfő:
8.00 – 18.00
kedd:
7.30 – 16.00
szerda:
7.30 – 16.00
csütörtök: 7.30 – 16.00
péntek:
7.30 – 12.00
Hivatali általános ügyfélfogadási idő:
hétfőn:
7.30 – 16.00
szerdán: 7.30 – 16.00
péntek:
7.30 – 13.30
Hatvani Járási Hivatal
Kormányablak Osztály
Hétfő:
7:00-17:00
Kedd:
8:00 – 12:00
Szerda:
7:30-17:30
Csütörtök: 8:00- 18:00
Péntek:
8:00 – 16:00
Újhatvani Ügyfélszolgálati Iroda
Hatvan, Bezerédi út 1.:
hétfő:
8.00 – 12.00
kedd:         12.00 – 16.00
szerda:
8.00 – 12.00
csütörtök:  12.00 – 16.00
péntek:
8.00 – 12.00

Orvosi Ügyelet
Felnőtt háziorvosi ügyelet
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.
Országos Orvosi Ügyelet Kft.
06-70-370-3104
Munkanapokon: 17 órától másnap
reggel 8 óráig.
A hét utolsó munkanapján: 12
órától másnap reggel 8 óráig.
Munkaszüneti- és ünnepnapokon: reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig.
Gyermekorvosi ügyelet
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.
Országos Orvosi Ügyelet Kft.
06-70-370-3104
Munkanapokon: 17 órától másnap
reggel 8 óráig felnőtt háziorvosi
ügyeleti ellátás keretében.
A hét utolsó munkanapján:
12 órától másnap reggel 8 óráig a
felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás
keretében.
Munkaszüneti- és ünnepnapokon:
reggel 8 órától 18 óráig gyermekorvos részvételével.

Online kapcsolattartásra
váltottak a hatvani
vallási vezetők
A koronavírus-járvány miatt szigorú intézkedések alá kerültek a templomokban történő
misék, istentiszteletek is. A hatvani felekezetek vezetői ezért online kapcsolattartásra
váltottak, meghatározott időkben, rendszeresen facebook-on vagy saját weboldalon jelentkeznek be a híveknek.
A koronavírus-járvány terjedésének megállítása érdekében a templomok látogatása is
szigorú szabályozás alá került az elmúlt napokban. Az egyházi felekezetek vezetői többnyire közleményben tudatták, hogy a járvány
időszakában a leghelyesebb törekvés a saját
és mások életének megóvása, ezért kerülni
kell a közösségi terek látogatását, illetve különösen óvni kell idősebb honfitársaink életét és egészségét. A hatvani vallási vezetők
is online kapcsolattartásra váltottak, ezzel is
segítve a járvány terjedésének megállítását.
Farkas László, az Újhatvani Római Katolikus Plébánia vezetője a saját Facebook oldalán fog bejelentkezni élőben hetente többször. A szentmisék az élő bejelentkezés után
is elérhetőek lesznek a közösségi oldalán. A
plébános az alábbi időpontok szerint fog rendszeresen bejelentkezni közösségi oldalán:
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök 8:00 –  szentmise
Péntek 17:15 – Keresztút – nagyböjti menet
Péntek 18:00 – szentmise
Szombat 18:00 – vasárnap előesti szentmise
Vasárnap 11:00 – szentmise
Koza József prépost atya is a saját illetve
a Hatvan-Belváros Római Katolikus Egyházközség Facebook oldalán, valamint a hatvanbelvaros.hu honlapon tartja ezentúl a kapcsolatot a hívekkel. Itt osztotta meg híveivel
azt a közleményt is, amit a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia közölt a szentmiséket
illetően. Ennek értelmében tehát a szentmiséket a papok továbbra is megtartják, de a
híveket arra kérik, hogy otthonról kapcsolódjanak be az imádkozásokba. Koza József atya

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
2020-02 Laczkó Attila, Hatvan
2020-02 Jenei Zoltán, Kartal

Médiatámogatónk:

is arra kéri a híveket, hogy ezentúl online
kövessék gondolatait és kapcsolódjanak be a
misékbe.
A református istentiszteletek rendje is
megváltozott. A Hatvani Református Gyülekezet Facebook oldalán tájékoztatta a híveket
arról, miként alakulnak az istentiszteletek és
imakörök programjai:
SZERDAI BIBLIAÓRA: szerda este 6-kor a
hatvanref.hu weboldalra lépve követhetik a
hívek az élő tanítást és imádkozást áldással.
CSÜTÖRTÖKI FÉRFI IMAKÖR: Skype-os
beszélgetésen keresztül tervezik megoldani,
az online imakör szervezés alatt áll.
SZOMBATI ISTENTISZTELET: szombat
délután 4-kor a hatvanref.hu weboldalon egy
igei tanítás közvetítése történik.
VASÁRNAPI ISTENTISZTELET: délelőtt 10kor a hatvanref.hu honlapon követhető lesz
egy igei élő üzenet imádkozással, áldással és
hirdetésekkel.
Az elkészült videókat később bárki megtekintheti a Hatvani Református Gyülekezet
Facebook oldalán is.
Kocsik Mónika is a felekezet weboldalára
tölti fel rendszeresen az igehirdetéseit. Az
evangélikus lelkész a hatvan.egyhazkozseg.
hu honlapra minden vasárnap délelőtt írásban és hanganyagban is feltölti az igéket, a
hívek számára ott elérhetőek lesznek a gondolatok és áhítatok.
Emellett a Hatvan Televízió egyházi műsorában is rendszeresen megszólalnak a helyi felekezetek képviselői. Így Kocsik Mónika
evangélikus lelkész, Farkas László katolikus
plébános, Ondi Alex katolikus diakónus, Tatai
István református lelkész valamint Nemeshegyi-Horváth György baptista lelkipásztor
minden szerdán felváltva a Híradó után megosztják gondolataikat a nézőkkel. Az adást
később a HatvanTv Youtube csatornáján, illetve a hatvanihirlap.hu Facebook oldalán is
megtekinthetik.
Lukács Mónika

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
                  X. évfolyam 3. szám – 2020. március
Földi Tímea, Hatvan
Sztána Csilla, Hatvan

Kiadja: Hatvan Város Önkormányzatának megbízásából a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
Felelős kiadó és szerkesztőség: Média-Hatvan 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: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
Megjelenik havonta 10.000 példányban, ingyenesen terjesztve Hatvan városban.
Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
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www.hatvanihirlap.hu, Hatvan TV, Tourinform Iroda Hatvan
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