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Március 21-ig lehet
szavazni a közösségi
költségvetés tételeire
Napról-napra egyre többen töltik ki a közösségi költségvetés
szavazólapját. Mind papíralapon, mind pedig online felületen népszerű ez a lehetőség. Hónap végén kiderül, mire szavaznak a hatvaniak.

F

ebruár végén elindult a
közösségi költségvetés
szavazólapjainak kiosztása, az önkormányzat munkatársai akkor kezdték meg
a levelek kézbesítését. Sokan
pedig ahogy megkapták ezeket, azonnal vissza is juttatták
őket a városházára. A népszerűséget és a lelkesedést látva

döntöttek úgy, hogy március
elseje helyett korábban megnyitják az online felületet is és
ezzel elindult a szavazás. Fehn
Stefánia is kitöltötte már a
szavazólapot, több lehetőséget is választott, összesen 100
millió forint értékben döntött
a fejlesztési lehetőségekről.
Azt mondja, nagyon jó érzés,

hogy közvetlenül kinyilváníthatja véleményét, és konkrét
fejlesztésekről dönthet.
Horváth Richárd polgármester kiemelte: ez egy egyedülálló lehetőség a városban,
arra kér mindenkit, aki tud,

éljen a lehetőséggel és adja le
szavazatát. Ez az első alkalom,
hogy a hatvaniak közvetlenül
szólhatnak bele a városi költségvetésbe, összesen 11 fejlesztés közül választhatnak,
mire költsön a város. Van itt
játszótérbővítés,
kerékpárút fejlesztés, de eldönthetik
azt is, hogy ebben az évben
legyen-e kedvezményes terményvásár. Szavazni március
21-ig lehet az online felületen
és papír alapon is.

SzP

Megtisztították a Meszlényi hidat, fertőtlenítik a köztereket

A

jó idő beköszöntével, mint minden évben, most is megtisztították a Meszlényi hidat. Az
értékek megóvása érdekében eltávolítják
a csapadékos időjárás után maradt szen�nyeződéseket. A tisztítási folyamatot úgy
időzítették, hogy az a lehető legkisebb
mértékben befolyásolja a közlekedést.
A koronavírus-járvány terjedése kapcsán az egyik legfontosabb, hogy minél
nagyobb hangsúlyt fektessünk a megelőzésre. Ebben segítség lehet a gyakori kézmosás, a maszkhasználat és a fertőtlenítés is. Éppen ezért a Hatvani Szolgáltató
Kft. munkatársai éjszakánként permetezőkészülékkel fertőtlenítik a köztereket.
Így az utcákat, buszmegállókat, padokat
és a játszótereket is.
SzP
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A hatvani kavicsbánya története is
olvasható az idei kalendáriumban

A kommunizmus gyilkos ideológiája
100 millió ember életébe került

Többek között a helyi népi táplálkozásokról, a török kor
ma is fellelhető emlékeiről is lehet olvasni az idén megjelent Hatvani Kalendáriumban. Mindemellett versek és a
2020-as év történései is megtalálhatók a könyvben. A kötet, előzetes bejelentkezés alapján a könyvtárban vásárolható meg.

Február 25.: a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ebből az alkalomból tartottak megemlékező
szentmisét
újhatvanban.
Horváth Richárd szerint
fontos, hogy megértsük a
százmilliónyi áldozat üzenetét.

M

egjelent a 23. Hatvani Kalendárium,
amit a járványügyi
helyzet miatt idén nem lehetett nyilvánosan bemutatni,
így a Hatvan TV studiójában
beszélt ennek elkészültéről
Sinkovics Erika és Bacsa Tibor. A könyvtár igazgatója kiemelte, mikor a tavalyi évben

elkezdték összerakni a kalendáriumot, először megijedtek,
hogy nem tudnak majd mit
beletenni, mivel 2020-ban
szinte teljesen leállt az élet,
nem voltak sem nagy rendezvények, sem kulturális programok. Már azt hitték, hogy
egy vékony könyv lesz csak,
de szerencsére az otthonlét al-

Már mindenhol
kötelező a maszk
használata

Újabb szigorítások léptek
életbe: bezártak az iskolák és
az óvodák, a maszkot ezentúl
mindenhol kötelező hordani, még az utcán is. Horváth
Richárd arra kér mindenkit,
vigyázzunk egymásra és az
egészségünkre.

G

ulyás Gergely jelentette be, hogy a vírus
terjedése miatt újabb
szigorítások lépnek életbe.
Ezek között szerepel, hogy
az óvodákat és az általános
iskolákat április 7-ig bezárják.
Az üzleteket március 22-ig
bezárják. Ez alól kivétel az
élelmiszerbolt, a patika, a drogéria és a benzinkút. Ugyanebben az intervallumban
minden szolgáltatás szünetel,
kivéve a magánegészségügy.
Az edzőtermek sem nyithatnak ki, az igazolt sportolók
meccsei és edzései zárt kapuk
mögött tarthatók csak meg. A
parkok, arborétumok nyitva
lehetnek, a szabadtéri sporttevékenység lehetséges, másfél
méteres távolságtartással. A
kormány mindenkit arra kér,
ahol otthoni munkavégzésre
van mód, biztosítsák ennek a
lehetőségét.
Emellett bevezetik, hogy
mindenhol kötelező a maszk
használata. Hatvanban eddig

kotásra inspirálta a helytörténészeket, akik nagyon aktívak
voltak és sok anyagot adtak le.
A könyv szerkesztését most
is Bacsa Tibor vállalta, aki
hangsúlyozta, hogy Hatvan
egy jól működő város, ahol a
nehéz körülmények ellenére
is történnek dolgok és haladhatunk előre, így számtalan
olyan esemény volt tavaly
is, ami helyet kapott a kiadványban. Ám nem csak ezek,
hanem helytörténeti írások is
vannak benne szép számmal.
Egyik kedvenceként említette Szelei László írását, aki a

is kötelező volt a játszótereken és a buszmegállókban
ennek viselése, így ennek fényében ezentúl mindenhol
hordani kell azt a városban.
Horváth
Richárd
azt
hangsúlyozta,
mindannyiunk érdeke, hogy betartsuk
ezeket a szabályokat. – Már
egy éve élünk korlátozások
alatt, rendszeresen hordjuk a
maszkot, tartjuk a távolságot,
fertőtlenítünk és betartjuk az
óvó rendszabályokat. Nem
könnyű időszak ez, most pedig újabb szigorítások lépnek
életbe. Mi, hatvaniak eddig
is fegyelmezettek voltunk és
odafigyeltünk egymásra. Ebben az időszakban most még
inkább szükség lesz a türelemre és az összefogásra. Arra
kérek mindenkit, tartsunk ki,
hogy minél előbb túl lehessünk ezen a járványon és vis�szatérjen az életünk a rendes
kerékvágásba – mondta el a
városvezető.
Mindemellett szigorítják
a határátlépést a személyforgalom tekintetében. A
már létező szállodákra és
vendéglátóiparra vonatkozó
bértámogatást- és adókedvezményeket kiterjesztik mindazokra a szektorokra, amelyeknek most be kell zárnia.
SzP

Sóderos történet karolta fel
és részletesen bemutatja, hogy
miként alakult ki a kavicsbánya a város határában. Ahogy
mondta: fontosnak tartja,
hogy az utánunk jövő nemzedék is tudja, lássa, mi történt
Hatvanban, ezért is szükség
van az ilyen kalendáriumra. Az idei kiadványt az Ady
Endre Könyvtár Radnóti téri
épületében lehet megvásárolni, a járvány miatt csak előzetes egyeztetés (06 37/542110, aekhatvan@gmail.com)
alapján.
SzP

Cserepes virágokkal
köszöntötték a nyugdíjasokat
Nőnap alkalmából virággal
köszöntötték a nyugdíjas
klubok tagjait és az idős
otthonok lakóit a város vezetői. A vírushelyzet miatt
rendhagyó módon ünnepeltek, személyesen vitték
el a klubok és az otthonok
vezetőségének a virágokat,
hogy azokat később egymás között szétoszthassák
a tagok.

I

dén rendhagyó módon
telt a nőnap Hatvanban, a járvány miatt nem
ünnepelhették meg rendezvény keretében a hölgyeket.
Azonban a város vezetői így
is megemlékeztek a jeles ünnepről, az idős otthonok lakóinak és a nyugdíjas klubok
tagjainak az intézmények és
szervezetek vezetőin keresztül jutatták el nőnapi virágaikat. – Sajnos nem tudjuk
méltóképpen megünnepelni
ebben az évben az asszo-

nyokat, hölgyeket, lányokat
a koronavírus-járvány miatt.
Ugyanakkor
mindenféleképpen szerettük volna felköszönteni őket, hiszen jól
tudjuk, hogy velük együtt

vagyunk egészek, velük kerek a világ – mondta a polgármester. Horváth Richárd,
valamint Szinyei András és
Lestyán Balázs alpolgármesterek személyesen vittek el
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mintegy 350 cserepes virágot
a hatvani idős otthonokba
és nyugdíjas klubokba, hogy
így fejezzék ki tiszteletüket a
hölgyeknek nőnap alkalmából.
Csordás Judit
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4 évvel ezelőtt a szovjet hatóságok mentelmi
joga ellenére letartóztatták, és a Szovjetunióba
hurcolták Kovács Béla országgyűlési képviselőt, a
legnagyobb kormánypárt, a
Független Kisgazdapárt főtitkárát. Erről az eseményről,
valamint a kommunizmus
áldozatairól emlékeztek meg
február 25-én az újhatvani
templomban. Kovács Béla
letartóztatása és elhurcolása jelképesen is megörökíti
mindazt, amit a kommunista
diktatúra hazánkban és szerte a nagyvilágban tömegesen
elkövetett: mutatja egy állam
önállóságának teljes semmibe
vételét, a munkatáborok és az
embertelen kínzások világát.
Horváth Richárd azt mondta: a kommunizmus gyilkos
ideológiája hozzávetőlegesen
100 millió ember életébe került határokon innen és túl.
Mert a kommunizmus embert pusztító hazugságáradata
nemcsak fizikailag ölt, hanem
a lelkeket, a szellemet próbálta megroppantani, maga alá
gyűrni. És végképp eltörölni
azt, ami a nemzeti emlékezet,
a valós magyar történelem,
hogy senki ebben a hazában ne lehessen büszke arra,
hogy magyar, hanem csak
arra, hogy internacionalista.
Akik szembe mertek nézni az
igazsággal, azok hosszú bör-

tönévek fenyegetésével szembesültek, akik nem álltak be a
sorba, azokat halálra szánták.
A kulákoknak nevezett “nép
ellenségeit”, az arisztokrácia
értékteremtőit, a másként
gondolkodókat listázták, lábbal tiportak jogot és erkölcsöt.

– Magyarországon különösen a ’40-es évek végén és az
’50-es években többszázezren
szenvedték el a kommunista
terrort, többszázezren élték át,
hogy mit jelent a tulajdontól
való megfosztás, a kínzás, az
állam által elkövetett gyilkos-

ság, a demokratikus jogállami
normák teljes hiánya. Emlékezzünk elsősorban azokra, akik életükkel fizettek a
kommunizmussal való szembenállásukért. Emlékezzünk a
megkínzottakra, a bebörtönzöttekre és a kitelepítettekre.

Emlékezzünk a magyar vagy
szovjet munkatáborokat megjárt honfitársainkra, de ugyanúgy nem feledkezhetünk el
az ő családjuk, szeretteik fájdalmáról sem. Ne felejtsük el
azt sem, hogy áldozat volt az
is, aki képességei ellenére nem

tölthette be a hivatalt, amelyre
alkalmas lett volna; aki nem
mehetett külföldre tanulni,
akit az apák érdemét véteknek tekintve nem vették fel
az egyetemre – fogalmazott a
városvezető.
Kecskés Attila atya szerint
a kommunizmusban nem
csak azokat nevezhetjük áldozatoknak, akik a rendszer elszenvedői voltak, akiket megöltek, akiket meghurcoltak,
akiket korlátoztak, hanem
azokat is, akik hittek eben az
ideológiában. Őket teljesen
megvezették. Értük is imádkozni kell. A megemlékezés a
templom kertjében ért véget,
ahol megkoszorúzták az emléktáblát, és voltak akik gyertyát is gyújtottak az áldozatok
emlékére.
SzP

A betegekkel történő kapcsolatfelvételhez
látogatási engedély szükséges
A kórházakban lévő teljes
körű látogatási tilalom időtartama alatt a betegekkel
történő kapcsolatfelvétel
kizárólag látogatási engedély bemutatásával történhet meg. Az engedélyt
e-mailben kell kérelmezni, melyet az intézmény
vezetője adhat.

A

járvány elleni védekezés érdekében
az országos tiszti
főorvos az egész országra
kiterjesztette a látogatási tilalmat, ugyanakkor minden
intézményben
biztosítani
kell a kapcsolattartás jogát is. Bugarszki Miklós, a

Hatvani Albert Schweitzer
Kórház ápolási igazgatója elmondta: a látogatási tilalom
ideje alatt, súlyos, életveszélyes állapotú betegnél egy
hozzátartozó tartózkodhat,
amennyiben
rendelkezik
engedéllyel. – Rendkívüli látogatási engedélyt az
intézmény vezetője adhat,
melyet e-mailben kell kérelmezni. A 08:00-15:30 óra
között érkező üzeneteket,
még aznap elbírálják, viszont
a 15:30-08:00 óra között
érkezőket másnap nézik át.
A kapott írásbeli engedélyt
pedig érkezéskor nyomtatott formában kell bemutatni – részletezte Bugarszki

Miklós, az intézmény ápolási
igazgatója.
Hozzátette, hogy a kórházba való beléptetés továbbra is
szigorú szabályok és ellenőrzések között zajlik, melyek
nem csak a betegekre vonatkoznak, hanem a látogatókra
és dolgozókra is. A járvány
terjedésének visszaszorítása
érdekében az intézménybe
érkezőnek kérdéseket tesznek fel, melyből megállapítható a fertőzöttség gyanúja,
illetve a testhőmérsékletet is
mérik. Mindezek mellett a
biztonsági távolságot a látogatóknak a betegekkel szemben is be kell tartani.
Rimán Alexandra
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Elkezdődött
a nagyböjt
Már tart a negyvennapos
böjt, amellyel a keresztények
húsvétra, jézus feltámadásának ünnepére készülnek. A
keresztény egyház szerint
ez az időszak nemcsak a test
méregtelenítéséről szól, hanem egy lelki megtérés és
szellemi megnyílás is történhet Isten felé.

H

amvazószerdával
vette kezdetét a
nagyböjt időszaka, a húsvét előtti negyven
napos előkészület, bűnbánat
ideje. Lényege a húsvétra,
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés, a hitben való elmélyülés. A vallásos gyakorlat
középpontjában ilyenkor a
bűnbánat, a megtisztulás,
az áldozatvállalás és a könyörgés áll. – A böjt az Isten
iránti szeretet és mélyebb
önátadása. A lemondásnak
azonban önmagában nézve kevés értelme van, célját
csak akkor éri el, ha az pozitív tartalmat hordoz. Fontos
megtanulni, hogy helyesen
böjtöljünk és mindig legyen
célja – emelte ki Koza József, prépost, plébános.
Magyar népszokások a
böjthöz kapcsolódóan is
alakultak. Deme Ágnes
néprajzkutató
elmondta,
hogy általában egy régi pa-

raszti háztartásban nagyon
komolyan készültek a böjtre, ugyanis a Dél-Alföldön
sok helyen külön edénykészletet használtak a farsangi és a böjti időszakban
is. – Sok vidéken szokásban
volt, hogy a zsíros edényeket
hamvazószerdán elmosták,
s csak húsvétkor vették elő
azokat. Húst és zsíros ételt
nem ettek, külön edényben,
olajjal vagy vajjal főztek.
Az ételszentelés rituáléja
is megfigyelhető volt, általában kenyeret és száraz
élelmiszereket szenteltek.
Sokan úgy gondolják, hogy
a böjtöt nem csak a vallási meggyőződés, hanem az
élettani szükségletek szempontjából is lehet értelmezni, ugyanis általában egy
paraszti család tartós élelmiszereken húzta ki a telet,
így ezután jól estek a növényi eredetű frissebb élelmiszerek – részletezte Deme
Ágnes néprajzkutató.
Mindezek mellett nagyböjt idején tilos volt a lakodalom, bál, mindenféle
zenés, hangos mulatság.
Nagyböjtben gyóntak, áldoztak, a haragosok igyekeztek kibékülni, illetve
ilyenkor a lányok és menyecskék egyszerűbb, sötétebb színű ruhákat viseltek.
Rimán Alexandra
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Madridban népszerűsítik
a magyar kultúrát

Spanyolországban népszerűsíti a magyar hagyományokat
Tóth Gergő. A hatvani tanár a Hatvany Lajos Múzeummal
együttműködve mutatja be madridi diákjainak hazánk kultúráját, népművészetét.

D

eme Ágnes néprajzkutatóval egyezteti órái részleteit
Tóth Gergő, hatvani tanár,
aki Madridban népszerűsíti a magyar hagyományokat.
Az egyetem elvégzését követően a külügyminisztérium
vendégoktatói hálózatának
magyar lektoraként tanít egy
spanyolországi
egyetemen
immár öt éve. Célul tűzte ki,
hogy megismerteti a magyar
kultúrát és népművészetet di-

ákjaival. Ebben pedig a Hatvany Lajos Múzeum munkatársai segítenek neki, akikkel
folyamatosan együttműködve,
különféle tárgyakat mutatnak
a madridi fiataloknak. – Fontosnak tartom, hogy megmutassam nekik a magyar kultúrát. Én spanyolt tanultam itt
Magyarországon, szeretném,
ha visszaadhatnám ezt kint
nekik, és lehetőségük nyílna
egy másik ország mélyebb
megismerésére. Emellett a

diaszpórában sok magyar
él kint, és szeretnénk, ha ők
megtartanák és gyakorolhatnák magyarságukat, ehhez
pedig nagyon jó eszköz, ha
néprajzi témákkal foglalkozunk – fogalmazott.
Különféle eszközök segítségével mutatja be a magyar
kultúrát diákjainak: fényképeket, tárgyakat, kéziratokat
ismertet meg velük, emellett
sokszor vesz fel óráira népviseletet is. – Az egyetemi
rendezvényeken is sokszor viselek népviseletet, volt már rá
példa, hogy karikázó énekeket
adtunk elő a diákokkal, ők is
beöltöztek. Emellett sokszor

Palackokba kerültek a nagygombosi
borászat tavalyi kincsei
A nagygombosi borászatban a tél sem telik unalmasan. Február közepére a
szőlőültetvény valamennyi
részén befejezték a metszési munkálatokat, ezután a
tőkék kötözése következik.
Emellett a télen történt
meg a borok palackozása is,
a tavalyi nedűk hamarosan
a fogyasztókhoz kerülhetnek.

D

ecember
elejétől kicsit csendesebb időszakát éli a
Nagygombosi Borászat, a téli
fagyok alatt ugyanis pihennek
a szőlőtőkék is. A hideg időjárásnak azonban jótékony hatása is van, a nagy mínuszok
ugyanis segítséget nyújtanak
a különböző szőlőbetegségek,

például peronoszpóra, lisztharmat kialakulása ellen.
A fagyok elmúltával azonban máris akadt tennivaló a

tőkék körül, február végére
ugyanis gyakorlatilag lezajlott
az ültetvény valamennyi részén a metszés. Ez azért is na-

gyon fontos, mert ezt a munkálatot rendszerint addig kell
elvégezni, amíg a növényekben meg nem indul a nedv-

keringés. Barta Anna borász
elmondta: amíg télen a tőkék „alszanak”, a borász nem
pihen, hiszen a szüret után a

mutatok nekik archív fotókat
is, hogy jobban megismerhessék a hagyományainkat –
mondta.
Jelenleg Magyarországon
tartózkodik Tóth Gergő, online órákat tart, emellett a
múzeumban is tevékenykedik.
Célja, hogy minél több helyi
népviseleti darabot felkutasson a járásban, éppen ezért a
múzeum munkatársaival közösen arra kérnek mindenkit,
akinek van fényképe, felvétele
vagy konkrét viseleti darabja,
jelezze feléjük, hogy minél
részletesebben bemutathassák
a magyar népi kultúrát.
Csordás Judit
pincében érlelődő borokkal
napi szinten foglalkozni kell.
– Télen palackozzuk a borokat, elsőként az illatos fehér
borok, illetve a játékos rosék
kerültek üvegekbe. Csak akkor palackozzuk őket, ha palackérettek, tehát alkotórészei
összhangban vannak, s a nedű
harmonikus, fajtajellege kifejeződik. A komplikáltabb
borainkat azonban még csak
most fogjuk palackozni, így
például a gamay rosé is – fejtette ki Barta Anna.
A borász hozzátette: a közeljövőben a szőlők kötözése
következik, de emellett a borpiac változásait is fokozott
figyelemmel kísérik. Barta
Anna kiemelte, hogy ilyen
szempontból
összetettnek
ígérkezik az idei év, hiszen
mindamellett, hogy a borászok nagyon várják a vendéglátóhelyek újranyitását, a piac
jelenlegi lehetőségeit is meg
kell találni.
Lukács Mónika
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