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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Közösségi költségvetés:
az út- és járdaprogram
volt a legnépszerűbb

A közösségi költségvetés 11
pontjára március 21-ig lehetett szavazni. A város lakói
dönthettek arról, hogy milyen
fejlesztésekre költsön a város.

L

ezárult a közösségi
költségvetésre
való
szavazás, melyben a
hatvaniak most arról dönthettek, hogy ebben a nehéz
gazdasági helyzetben mik
azok a pontok, amikre költsön
a város. A lakosok közvetlenül
szólhattak bele abba, miket
fejlesszenek ebben az évben
a településen. A szavazólap

11 témát érint, és a hatvaniak 100 millió forint sorsáról
dönthettek, összesen 2000
szavazat érkezett.

Köszönöm szépen mindazoknak, akik éltek a lehetőségükkel! Mi hatvaniak
együtt döntöttünk arról, hogy

mire költsön a város 100 millió forintot. Hatvan történetében először közvetlenül is
beleszóltak a hatvaniak abba,
hogy milyen önerős projekteket valósítsunk meg. A szavazatok feldolgozottsága már
majdnem teljes, de kollégáim
többször is átnézik és csak
ezután lesz hivatalos végeredmény. Az már azonban most
látszik, hogy két beruházás
biztosan ott lesz a megvalósítandó projektek között:
- Út-járdaprogram
- Nyilvános illemhely kialakítása

A hatvaniak döntésének értelmében ezeket mindenképpen megvalósítjuk. A hét közepére kiderül, hogy még mely
projektek kerültek bele a 100
millió forintos keretbe. Természetesen a teljes végeredményt is ismertetni fogjuk!
Köszönjük, hogy elmondták
véleményüket! Hatvan a hatvaniaké! – tájékoztatott Horváth Richárd polgármester.
Az összes szavazólap feldolgozása után azonnal megkezdődnek a munkák a fejlesztésekkel kapcsolatban.
Rimán Alexandra

Ajánlott mindig tiszta arcmaszkot viselni
A vírus elleni védekezésben fontos szerepet játszik az arcmaszk használata, amellyel egymást és magunkat is védjük. Az arcunkat eltakaró textil azonban különböző bőrirritációkat is okozhat, de megfelelő ápolással, tonizálással,
illetve hidratálással a probléma megelőzhető.

A

koronavírus járvány
lassítása érdekében
hordott arcmaszkok,
már csaknem egy éve a mindennapjaink részét képzik.
Több helyen is kötelező a védőeszköz viselése, így a nap
folyamán, akár több órán

át is érintkezhet a bőrrel. A
gyakori használat azonban
bőrirritációval is járhat: pattanások, kiütések vagy már
gyulladásos bőrelváltozások
alakulhatnak ki.
Nagy Zsófia kozmetikus
elmondta, hogy a folyamatos

maszkviselés miatt súrlódik
a bőr, ami apró sérüléseket
okoz. Emellett kilégzéskor a pára és meleg hatására kitágulnak a pórusok,
így könnyebben bejutnak
a kórokozók. – Rendszeres kozmetikai kezeléssel és
megfelelő otthoni arcápolási
rutinnal megelőzhető a probléma. Fontos, hogy reggel és
este is alaposan tisztítsuk le a
bőrt, illetve a hidratálásra is
ajánlott nagy hangsúlyt fek-

tetni. Maszkhasználat során
ajánlott minimalizálni vagy
elhagyni a sminket, illetve
sokat segíthet, ha napközben
többször tonikkal áttörüljük
az igénybe vett bőrfelületet –
részletezte Nagy Zsófia.
Mindezek mellett fontos,
hogy mindig tiszta maszkot
használjuk, az eldobhatót
pedig csak egyszer vegyük
igénybe, majd helyezzük a
szemetesbe.
Rimán Alexandra
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A legtöbben fegyelmezetten hordják
a maszkot a közterületeken

Legyőzhetetlen szabadságeszmét
hagytak ránk a forradalmárok

Március nyolcadika óta kötelező a maszk hordása közterületen is. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy az emberek fegyelmezetten viselkednek e tekintetben, szinte
mindenkin látni valamilyen
védőfelszerelést az utcán.

A járványhelyzet miatt nem lehetett megemlékezést tartani
március 15-én. A nemzeti ünnep alkalmából az 5. Számú Általános Iskola diákjai szavalták el a Nemzeti Dalt, a hatvaniak
nevében pedig Horváth Richárd polgármester koszorúzott.

A

kormány
döntése
értelmében március
nyolcadikán életbe
léptek a március 22-ig tartó
szigorított védelmi intézkedések, amelyeket a koronavírusjárvány harmadik hullámában
a fertőzésszámok csökkentése
érdekében hozott meg a kabinet. Azóta a maszkviselés
a lakott területen belül valamennyi utcán, közterületen
kötelező. Emellett a másik
embertől lehetőség szerint
legalább másfél méter védőtávolságot kell tartani mindenhol. Hatvanban március
nyolcadikáig a játszótereken,
piacokon és buszmegállókon
kívül nem volt kötelező a
maszk hordása, de azóta itt is
mindenhol a hatályos szabály
van érvényben. A tapasztalatok azt mutatják, az emberek

alapvetően fegyelmezettek e
tekintetben, a legtöbben elfogadták és betartják a szabályokat.
– Helyesnek tartom, hogy
az utcán is maszkot kell hordani, mert sajnos nagyon súlyos a vírushelyzet. Mindan�-

nyiunk közös felelőssége ez,
s azt gondolom, hogy ennyit
vállalnunk kell egymásért.
Azt látom, hogy a legtöbben
be is tartják a maszkhordást,
de persze sokszor látok olyat
is, aki abszolút figyelmen
kívül hagyja ezt a szabályt –

Már lehet jelentkezni
a bölcsődékbe

számolt be tapasztalatairól
Berkes László.
– A maszk mindannyiunk
védelmét szolgálja, így teljesen
egyetértek azzal, hogy kötelező a közterületeken is a viselése. Nyilván lehetnek olyan
munkahelyek, ahol megold-

ható az, hogy ne legyen szükség a maszkra, azok szerencsés
helyzetben vannak, de alapvetően ezt most be kell tartani és
vállalnunk kell ezt a felelősséget – közölte Zeke Eszter.
Solti László unokájával a
játszótéren is hordja a masz-

M

ódosult az avar- és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló
rendelet. A környezetvédelmi
törvény alapján az önkormányzatok helyi
rendeletben szabályozhatják a kerti égetés
szabályait. Nagy Márta, a hatvani önkormányzat hatósági irodájának vezetője elmondta, hogy új rendeletet alkotott az önkormányzat, melynek értelmében hétfőn és
pénteken 9 és 18 óra között engedélyezett

M

ár lehet jelentkezni a Hajós Alfréd
úti és a Mohács
úti Bölcsődékbe Hatvanban.
Az intézmények folyamatosan fogadják a kérelmeket, egészen május 31-ig.
A vírushelyzet itt is átírta a
mindennapokat, a nevelők
maszkban dolgoznak, folyamatosan fertőtlenítenek, és
a szülők is a zsilipes módszer
szerint, egyszerre csak egy
szülő rendszerben vihetik
be és haza a gyermekeiket.

Emiatt nyílt nap sem lesz
idén, de igyekeznek mindent
megtenni annak érdekében,
hogy minél jobb rálátásuk
lehessen a szülőknek a bölcsőde mindennapjaira. – A
szülők számára zárva van
a bölcsőde, mindösszesen
a reggeli és a délutáni átadáskor találkozunk velük,
emellett online tartunk szülőcsoportos beszélgetéseket.
Márciusban lenne a nyílt
nap, ám ez most a vírus miatt
nem valósulhat meg, így egy

kisfilmben próbáljuk majd
bemutatni a mindennapjainkat – fogalmazott Pappné
Rádai Borbála, a Hatvani
Hajós Alfréd úti Bölcsőde
intézményvezetője.
A bölcsődei jelentkezési
lap személyesen is kérhető,
illetve a veszélyhelyzetre tekintettel le is tölthető az intézmény honlapjáról, a www.
szogyehatvan.hu-ról. Kitöltést követően, szkennelve,
a hatvanbolcsi@gmail.com
e-mail címre lehet továbbítani. A beérkezett kérelmeket június közepéig bírálják
el, a sikeres felvételről pedig
levélben értesítik a szülőket.
Csordás Judit

A

járványhelyzet miatt a tavalyi évhez
hasonlóan idén sem
tartották meg közönség előtt
a városi megemlékezést. Horváth Richárd beszédében azt
mondta: minden évben lelkesedéssel várjuk ezt az ünnepnapot. Sokan érezzük úgy,
hogy ezzel a nappal végképp
magunk mögött hagyjuk a
zord telet, és mint a jeges
földet felolvasztó tavaszi
napsütés, most úgy váltja fel
lelkünkben a karantén magány érzését a természet éb-

sorsunkat és a modern kor
eszközeivel, békével, összefogással, határozottsággal, és
világos döntésekkel önálló, a
kiszolgáltatottságot elkerülő,
sikeres közösséggé váltunk.
Ez a gondolkodásmód pedig
segít megbirkózni a vészterhes idők kihívásaival. A hétköznapjainkat most már egy
éve alapjaiban átíró járvány
még mindig nem tágít. Most
egy olyan ellenséggel szemben kell megőriznünk a szabadságunkat, akit még mindig
nem tudtunk kiismerni. Az
esetszámok sokáig elmaradtak az országos átlagtól településünkön, büszke vagyok
rá, hogy ilyen fegyelmezetten
sikerült felvennünk a harcot

redése. A bezárt lélek vágya
a szabadság és hűség iránt.
Szabadság és hűség – ez adja
március 15-e erejét akkor
és most egyaránt. Azt a szabadságeszmét, amelyet a forradalmárok hagytak nekünk
örökül, becsüljük meg jól,
hiszen ez minden közösség
alapja. Egy szabad közösség
alkot, mer álmodni, tagjai felelősséget vállalnak egymásért
és önmagukért. Én városunk
polgárait ilyennek látom –
fogalmazott. - Mi hatvaniak a saját kezünkbe vettük a

a vírussal szemben. Egy jól
működő, egymásra érzékeny,
erős közösség védelmet nyújt,
biztonságot ad, ez az egyik
legnagyobb előnyünk ebben
a nehéz időszakban. Mi hatvaniak, törődünk egymással,
ez pedig a leghatékonyabb
módja, hogy túl legyünk a járványhelyzeten – hangsúlyozta
a polgármester.
A forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulója alkalmából a Hatvani 5.
Számú Általános Iskola diákjai szavalták el Petőfi Sándor versét, a Nemzeti Dalt,
amelyet a Hatvan TV a Nagy
Endre Rendezvényteremben
rögzítette.
SzP

Hétfőn és pénteken
lehet kerti hulladékot égetni
Új rendeletet alkotott az önkormányzat az
avar- és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről. Az új rendelet arra ösztönzi a lakosokat, hogy ezeket a hulladékokat elsősorban
komposztálás és a mulcsozás útján hasznosítsák.

Folyamatosan fogadják a jelentkezési lapokat a Hajós Alfréd
úti és a Mohács úti bölcsődékbe. A beérkezett kérelmeket június közepéig bírálják el, a sikeres felvételről pedig levélben
értesítik a szülőket.

kot, ő is egyetért a hatályos
szabályzattal. – Néha jól esik
egy kis friss levegőt szívni a
maszk alól, de alapvetően kibírható a védőeszköz használata. Ezt most el kell fogadni
és remélhetőleg mielőbb túl
leszünk ezen az időszakon –
mondta a férfi. Hozzátette: a
maszk viselésén csak néhány
esetben lazít, például amikor a
szabadban sportol vagy egyedül kocog, biciklizik.
Ezzel kapcsolatban érdemes tudni, hogy a hatályos
szabályok értelmében, az
egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a
maszkot viselni. A maszk hordását azonban minden más
területen komolyan kell venni, ugyanis abban az esetben,
ha a rendőrség ismételt vagy
a figyelmeztetés ellenére történő maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyását
észleli, a törvény lehetőséget
enged 5000 forinttól 150
ezer forintig terjedő helyszíni
bírság kiszabására is, de akár
feljelentést is tehet a maszkot
nem használóval szemben.
Lukács Mónika

az égetés. – Avart- és kerti hulladékot száraz állapotban, megfelelő légköri viszonyok
mellett, szélcsendes időszakban lehet égetni
úgy, hogy az a környezetet ne zavarja. Tüzet
gyújtani csak megfelelően kialakított helyen
lehet, ahol a tűz a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, kárt nem okoz
– részletezte Nagy Márta.
Mindezek mellett fontos, hogy az avart- és
kerti hulladékot ajánlott elsősorban hasznosítással ártalmatlanítani, amely a komposztálás és a mulcsozás, más néven talajtakarás.
Komposztálással a szerves hulladék humuszszerű anyaggá alakítható, a mulcsozás pedig
védi a talajt az erózió, a víz és a szél káros
hatásai ellen.
Rimán Alexandra

Zajlanak a kertészeti munkák Több kiállítással is készül
a város zöldövezeteiben
a múzeumban Kökény Ferenc
Hetek óta rendezik a város
zöldövezeteit a városban,
elkezdődtek a fák szükséges metszései, illetve az őszi
lombok összegyűjtése. Áprilisban faültetés következik,
májusban pedig a virágosítás
veszi kezdetét.

Kökény Ferenc lett a Hatvany Lajos múzeum megbízott igazgatója Márkus Mariann
távozását követően. A több mint négy éve
az intézményben dolgozó történész elmondta, különleges kiállításokkal készülnek a jövőben, emellett az online megjelenésükre is nagy figyelmet fordítanak majd.

M

H

etek óta zajlanak a
kertészeti munkálatok a város közterületein, az enyhe tél ugyanis lehetővé tette, hogy már
január végétől megkezdjék
a fák, cserjék és virágágyások körüli teendőket. – Elsődleges feladatként az őszi
lombok gyűjtése és a zöldövezetek kitakarítása volt a
cél. Ezután kezdődtek meg
a gömbkoronás fák, valamint
a cserjék alakító metszése.
A dolgozók emellett előkészítették a virágágyásokat is,
ahová tavasszal majd az egynyári növények kerülnek. Itt
mindenhol ki kellett építeni
a locsolórendszert, mert a téli
csapadék nagyon kevés volt,

a szeles időjárás miatt pedig
a talaj teljesen kiszáradt, így
gondoskodni kell a megfelelő

locsolórendszer kialakításáról
– részletezte Gulyás Katalin, a
város főkertésze.
Hozzátette: a munkálatok
továbbra is folytatódnak, áprilisban faültetések történnek
majd, új fasorokat is létesítenek a városban. Ezen kívül május elején kezdődik a
konkrét virágosítás is, amit az
ágyáselőkészítés előz meg, így
tehát elvégzik a rotálást, valamint a föld tápanyag utánpótlását is.
Lukács Mónika

árkus Mariann távozását követően Kökény Ferenc lett a Hatvany
Lajos Múzeum megbízott igazgatója. Terveiről, célkitűzéseiről a Hatvan
TV Kommentár című műsorában számolt
be. Több mint négy éve dolgozik a múzeumban történészként, emellett az igazgatóhelyettes posztot is ő töltötte be, ezért, mint
fogalmazott, jó rálátása van az intézmény
működésére. Számos újdonsággal készülnek
a jövőben, elmondta, amennyiben újranyithatnak egy diplomáciáról és protokollról
szóló gyűjteményt mutatnak majd be. Emellett az állandó kiállításoknál is több változásra lehet számítani. – Kevesebb terembe
kerül át a Lesznai Anna-kiállítás, hiszen egy
másik állandó tárlattal is készülünk. Ebben
kimondottan a hatvani gyűjtemény darabjai
szerepelnek majd, ám nem mindig ugyanazok a tárgyak, folyamatosan megújul a kiállítás – részletezte.

Folyamatos a munka a múzeumban, több
restaurálást is elvégeztek az elmúlt időszakban, így például a néprajzi gyűjtemény
faanyagait is rendezték. A koronavírus-járvány miatt a múzeum zárva tart, emiatt az
online megjelenésre nagy hangsúlyt fektettek az elmúlt időszakban. Hatvan múltjával kapcsolatban számos írásuk jelent meg,
népművészeti, történeti, régészeti és képzőművészeti vonatkozásban is. Sok pozitív
visszajelzést kaptak ezzel kapcsolatban, így a
jövőben is folytatják a digitális tartalmak készítését. Emellett fontos célkitűzésük, hogy
bemutassák a hatvaniaknak, milyen értékes
gyűjtemény található a Hatvany Lajos Múzeumban.
Csordás Judit
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Elérhetők
az adóbevallási
tervezetek

A

z utóbbi években
a személyi jövedelemadózás rendszere jelentősen átalakult. Ennek elsősorban az volt a célja,
hogy a magánembereknek
a lehető legegyszerűbben
készüljön el az szja-bevallásuk. A rendszer évek óta
sikeresen betölti ezt a szerepet, egyúttal a digitalizáció
elterjedéséről is érdekes
adattal szolgál: a NAV információi szerint jelenleg
már több mint 4,2 millióan
rendelkeznek elektronikus
tárhellyel. A NAV honlapjáról már most elérhetők
a bevallási tervezetek. Az
eSZJA-portálon (https://
eszja.nav.gov.hu) keresztül a
KAÜ-azonosítóval rendelkezők számítógépen, de akár
okostelefonon vagy tableten
is megtekinthetik, és ha
szükséges, szerkeszthetik is
az szja-bevallás tervezetét.
Aki egyetért a dokumentum adataival, annak nincs
további teendője, május
20-ai hatállyal a tervezet a
kiajánlott adatokkal érvényes szja-bevallássá válik.
Az szja szerint adózó egyéni
vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek, és az
áfafizetésre kötelezetteknek
a tevékenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban
nem szereplő adatokkal kell
kiegészíteniük bevallási tervezetüket. Az ő esetükben
továbbra is önállóan kell benyújtani a bevallást, hiszen a
számukra készített tervezetek nem válnak automatikusan bevallássá, de segítségül
szolgálnak annak elkészítéséhez. Akinek nincs KAÜazonosítója (ügyfélkapuja,
elektronikus személyi igazolványa, telefonos azonosítója) április 15-én éjfélig
kérheti a tervezet postázását. Az április 30-áig postázott küldemény a tervezetek mellett 1+1 százalékos
rendelkezőnyilatkozatot és
válaszborítékot is tartalmaz.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
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