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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Extra

A Bosch 9,6 milliárd forintból hajt végre 
fejlesztéseket a hatvani gyárban – je-
lentette be Wolfgang Stein a Külügy-

minisztériumban. A cég gazdasági ügyvezető 
igazgatója elmondta: a beruházás keretében a 
vállalat új, korszerűbb gyártást szolgáló esz-
közöket szerez be. Szijjártó Péter szerint ma-
napság a technológia számít leginkább, éppen 

ezért kiemelkedően fontos, hogy ilyen fejlesz-
tés valósul meg Hatvanban.   Ezzel olyan új 
technológiákat hoznak Magyarországra, amik 
a teljes magyar autóipar működését színvo-
nalát fejlesztik, ezért a kormány úgy döntött, 
hogy 1,2 milliárd forinttal támogatja a beru-
házást. – Ez szükséges azért, hogy a Bosch 
fenntartsa az innovációt, a versenyképességét 

és a tényt, miszerint a hatvani gyár a Bosch 
gépjármű elektronikai ágazatának világszerte a 
legnagyobb gyára – fogalmazott a külgazdasá-
gi és külügyminiszter.

A Bosch és a hatvani városvezetés évek óta 
partneri kapcsolatban van egymással. Horváth 
Richárd polgármester szerint nem csak a gyár, 
hanem a település számára is kiemelt fontos-

ságú ez a beruházás. -  Nagyon nagy büszke-
ség nekünk, hogy ilyen korszerű gyártás lesz 
a városban. Ezáltal Hatvan és a közösség is 
egyre erősebb lesz. Szeretném megköszönni a 
kormány és a Bosch menedzsment támogatá-
sát, és szeretném megköszönni minden Bosch 
dolgozó mindennapi munkáját – mondta el 
Horváth Richárd. Sz. P.

Stimecz András, a hatva-
ni Pro Urbe díjas Polifó-
nia Vegyeskar karnagya 
tavaly novemberben 
hunyt el tragikus hirte-
lenséggel. Kórusai, a hat-
vani Polifónia Vegyeskar 
és a budapesti Gesualdo 
Kamarakórus, valamint a 
Budavári Kamarazenekar 
és az Arco Kamarazene-
kar, továbbá gimnáziumi 
tanítványai, zenésztár-
sai és barátai tartottak 
emlékkoncertet a Nagy 
Endre Rendezvényterem-
ben. Sz.P.

Csúcstechnológia 
a hatvani gyárban

Mozarttal emlékeztek 
Stimecz Andrásra A testület elfogadta 

a 2019-es költségve-
tést, ami Horváth Ri-
chárd szerint sosem 
volt még ennyire erős 
és stabil. Emellett új 
támogatási rendszert 
is bevezetnek a város-
ban: egyszeri összeget 
kapnak a nyugdíjasok, 
a családosok, az első 
lakásukat vásároló-
kat pedig 500 ezer fo-
rinttal segíti Hatvan. 
Emellett 750 ezer fo-
rint kamatmentes hi-
telt is ad.  3. oldal

Erős 
költségvetés, 
új támogatások
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Több fontos ügyről is döntés 
született a testületi ülésen

Sosem feledhetjük a kommunizmus bűneit

Új támogatási rendszert vezet be a hatvani városvezetés. 
Ezentúl a nyugdíjasokat, a családosokat egyszeri támoga-
tással segítik, emellett anyagilag is hozzájárulnak az első 
lakás vásárlásához.

A testület elfogadta a 
2019-es költségvetést. 
Horváth Richárd azt 

mondta: olyan költségvetés 
született, amire még nem volt 
példa a város életében. Hatvan 
gazdaságilag stabil, önálló és 
erős. A fejlesztéseket külső se-
gítség nélkül tudja végrehajta-
ni. Ahogy a polgármester fo-
galmazott: három évvel ezelőtt 

azt tűzték ki célul, hogy egy 
kis Győrt valósítsanak meg 
itt. Kemény munkába fogtak 
és a kormányzatnak, a helyi 
gazdaságpolitikának, valamint 
a munkahelyteremtésnek kö-
szönhetően sikerült ilyen szin-
ten megerősíteni Hatvant.

A városvezető a Hatvan TV 
Kommentár című műsorában 
arról beszélt: Hatvan a megye 

3. legnagyobb városa a 20 ezer 
fős lakosságával. Hatvan ipar-
űzési adóbevétele 2014-hez 
képest 80 százalékkal emel-
kedett, ennek összege pedig 
alig marad el a megyeszékhely, 
Eger mögött. A polgármester 
szerint ez óriási eredmény.

Beszélt arról is, hogy a hat-
vani konzultáció során meg-
kérdezték a hatvaniakat, mit 
szeretnének fejleszteni. Az 
idei költségvetést pedig ez 
alapján állították össze, így a 
hatvaniak mondták meg, mire 
van szükség. Ezek alapján az 

óvodák működésére évi plusz 
200 millió forintot, a kulturá-
lis intézményekre plusz 250 
millió forintot költenek, de 
több jut sportra, a civilekre és 
az utak felújítására is. Bővítik 
az óvodai parkolókat, rende-
zik a temetőket, épül a lelátó a 
népkerti sporttelepen, fejlesz-
tik a közvilágítást és a bizton-
ság érdekében még több tér-
figyelő-kamerát helyeznek ki. 
Emellett az újhatvani posta is 
nagyobb helyre költözik és a 
sóderosra vezető utat is járha-
tóvá teszik. Az újhatvani fiók-

könyvtár beköltözik a Daliba, 
ahol szintén felújításokat vé-
geznek majd. Az év első felé-
ben megújul az újhatvani főút 
és a Gabi sor is, lecserélik az 
utcabútorokat és a járdákat is. 

Ugyancsak újdonság, hogy 
új támogatási rendszert is 
bevezetnek, amivel a nyug-
díjasokat, a családokat és az 
első lakáshoz jutókat segítik. 
Egyszeri támogatást kapnak 
a nyugdíjasok és a gyermekes 
családok is. Utóbbiaknál az 
összeg függ attól, mennyi gye-
reket nevelnek, így a segítség 

mértéke lehet 8, 16 vagy ép-
pen 24 ezer forint is. Ugyan-
akkor azok is pénzt kapnak, 
akik első lakást vásárolnak 
Hatvanban: 500 ezer forint 
vissza nem térítendő támoga-
tásban részesülnek, amihez to-
vábbi segítség, hogy 750 ezer 
forint kamatmentes hitel is 
igényelhető.

A polgármester leszögezte: 
az intézkedéseik lényege, 

hogy a város gazdasága 
mindvégig stabil legyen és 

tudjon támogatásokat adni a 
hatvaniak számára. Sz.P.

A képviselők elfogad-
ták Hatvan város 
tűz- és katasztrófa-

védelmi helyzetéről szóló be-
számolóját is. Zólyomi Géza, 
a Heves Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Gyön-
gyösi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének vezetője, 
valamint Horváth Gábor, a 

Hatvani Hivatásos Tűzol-
tóság parancsnoka megkö-
szönték az önkormányzat 
együttműködését.

A képviselők ezen kívül 
értékelték a kulturális intéz-
mények működését, valamint 
döntöttek a fiatalok helyi 
életkezdési támogatásáról, és 
a sóderoshoz vezető földút 

javításáról is. A testületi ülé-
sen arról is határoztak, hogy 
pályáznak az illegális szemét-
lerakók megszüntetésére is.

A képviselők továbbá el-
fogadták az önkormányzati 
cégek éves üzleti terveit is. 
– Évekkel ezelőtt azt fogal-
maztam meg, hogy egy rend-
kívül szigorú és céltudatos 

gazdálkodást, valamint tiszta 
átláthatóságot várok el a cé-
gektől és azok vezetőitől. Ez 
az elvárásom abszolút meg-
valósult, a város költségve-
tése, és azon belül az egyes 
elemek rendkívül stabilak és 
jó számokat produkálnak – 
közölte a polgármester.

Lukács Mónika

A kommunista diktatúra áldozataiért tartottak megemlékezést febru-
ár 25-én az újhatvani templomban. A polgármester szerint Hatvan re-
ményteli, jövőbe mutató úttal rendelkezik.

Február 25-én, az Újhatvani 
Római Katolikus Plébánia-
templomban a kommunista 

diktatúra áldozataira emlékeztek 
meg a hatvaniak. 72 évvel ezelőtt 
1947. február 25-én a Független 
Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bé-
lát a megszálló szovjet katonai ha-

tóságok jogtalanul letartóztatták és a 
Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc 
évet töltött fogságban.

Kovács Béla elhurcolásáról és a 
kommunizmus áldozatairól először 
2000.február 25-én emlékeztek meg 
az Országgyűlésben és az ország kö-
zépiskoláiban. Az eseményen Hor-

váth Richárd polgármester elmond-
ta: azért emlékezünk évről évre az 
áldozatokra, hogy a ma élők figyel-
mét ráirányítsuk azokra a valóságban 
megtörtént eseményekre, amelyekről 
akkor hallgatni kellett. – Hatvan-
nak is van mit tanulnia a történelmi 
múlt hagyatékából, ugyanis jelenleg 
a hatvaniaknak is van már maguk 
választotta, reménnyel kecsegtető 
önálló útjuk. Az elmúlt évek során 
verejtékes munkával ugyan, de folya-

matosan fejlődik a város, az eredmé-
nyeket pedig felelős gazdálkodással, 
önbecsüléssel, felelősségtudattal és 
cselekvő akaraterővel sikerült elérni 
– közölte a polgármester.

 A városvezető beszéde után Bok-
ros Levente plébános tartott szent-
misét. Az atya kifejtette: a történe-
lem viharait mindenkinek rendeznie 
kell magában, a múltat helyre kell 
tenni a szívben, és megbocsátással, 
békével kell tovább írni a jövőt. – 

Ha az egyén nincs önmagával rend-
ben, akkor a külvilágban sem lesz 
rend. Ha a szívben nincs béke, akkor 
soha nem lesz kint sem békesség. A 
történelmi sebekről beszélni kell, és 
rendet kell rakni a lélekben. Csakis 
így lehet egy új, tisztább jövőt írni 
– mondta a plébános. A megemlé-
kezés a templom kertjében ért véget, 
ahol az emléktábla megkoszorúzása 
és gyertyagyújtás történt.

 Lukács Mónika

Szinyei András a KDNP hatvani 
szervezetének februári üléséről 
számolt be lapunknak. A tag-

ságot Horváth Richárd polgármester 
tájékoztatta a város nemrégiben elfo-
gadott 2019-es büdzséjéről. – Soha 
nem volt ilyen stabil költségvetése a 
településnek, a tájékoztató alapján 
ezzel minden tagunk egyetértett. Új 
támogatási formákat vezet be, a fej-

lesztési keret minden eddiginél ma-
gasabb és  a sportcsarnok építése mel-
lett végre elindul a könyvtár és a piac 
átépítése is – értékelt Szinyei András.

Az alpolgármester az európai parla-
menti választás jelentőségére is felhív-
ta a figyelmet az ülésen, a városvezető 
szerint kiemelten fontos az EU és ha-
zánk jövője érdekében, hogy sikerül-
jön megfékezni a migrációs áradatot.

A KDNP hatvani szervezetének 
tanácskozásán EP-választásokhoz 
kapcsolódva merült fel, hogy mi vár-
ható Hatvanban az őszi, önkormány-
zati választáson.

-Többen hallották, hogy már meg-
neveztek bizonyos jelölteket. Ven-
dégként szerepeltek olyan progra-
mokon, ahová meg sem hívták őket.  
Ezt magam is furcsállottam, mivel 

hivatalos döntés még nincs a jelölt-
állítással kapcsolatban. Van viszont 
egy gentleman agreement, egy adott 
szóra épülő megállapodás, melynek a 
lényege, hogy Szabó Zsolt indult az 
országgyűlési választáson és Horváth 
Richárd lesz a polgármester- jelölt az 
önkormányzati választáson. Abban 
bízom, hogy a Fidesz és a KDNP kö-
zötti jó szövetséget helyi szinten ez a 

megállapodás még inkább megerősí-
ti– hangsúlyozta Szinyei András.

-Látva Hatvan fejlődését, stabil 
gazdasági helyzetét azt tudom mon-
dani mindenkinek, hogy nem bízhat-
juk másra, csak Horváth Richárdra és 
a csapatára a város vezetését! Ő az, aki 
valóban úgy gondolja, hogy Hatvan a 
hatvaniaké – fogalmazott az alpolgár-
mester.

Elfogadták 
a költségvetést
Horváth Richárd 

polgármester sze-
rint az új büdzsét 

a hatvaniak igényei szerint 
állították össze, éppen ezért 
az új költségvetés egy közös 
döntés volt a város lakói-
val. – Mi vagyunk az első 
városvezetés, akik megkér-
deztük a hatvaniakat, hogy 
milyen igényeik és elkép-
zeléseik vannak az életüket 
és a város jövőjét illetően. 
Ezt a költségvetést a hat-
vaniakkal együttműködve 
határoztuk meg, a város 
robbanásszerű fejlődése pe-
dig nem áll meg – közölte a 
városvezető. Lestyán Balázs 
alpolgármester kifejtette, az 
önkormányzat segíti a fia-
talok első lakáshoz jutását. 
Erre több mint 1 millió 200 
ezer forintot tudnak majd 
igényelni az érintettek. Szi-
nyei András alpolgármester 
pedig a nyugdíjasok támo-
gatását emelte ki, így ők 

is több ezer forintos hoz-
zájárulásra számíthatnak. 
Az önkormányzat továbbá 
segíti a több gyermekes csa-
ládokat is.

A 2019-es büdzsét a kép-
viselők többsége elfogadta, 
Köves Gáborné tartózko-
dott, Bíró József és Rákóczi-
né Lózs Csilla nemmel sza-
vazott. Bíró József, az  EHE 
képviselője a testületi ülésen 
megjegyezte: az FC Hatvan 
sportegyesület szerinte nem 
érdemel ennyi pénzt annak 
teljesítménye miatt. Továb-
bá úgy véli, több területre 
is túl sokat költ a város a 
költségvetésből. Köves Gá-
borné a városi rendezvények 
hangerejét kifogásolta. A 
gazdasági bizottság elnöke, 
Papp István  szerint azok a 
képviselők, akik nem fogad-
ták el a költségvetést, nemet 
mondtak a hatvani családok, 
fiatalok és nyugdíjasok tá-
mogatására is.
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Horváth Richárd: támogatjuk 
a nyugdíjasokat, a családokat 
és az első lakáshoz jutókat

Szinyei András: 
Nem bízhatjuk másra, 
csak Horváth Richárdra 
a város vezetését

A város alpolgár-
mestere az európai 
parlamenti vá-
lasztás jelentősé-
gét hangsúlyozta. 
Szinyei András a 
KDNP hatvani el-
nökeként beszélt 
arról a háttér-
megállapodásról 
is, miszerint Hor-
váth Richárdot 
támogatják a kor-
mánypártok.
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A hatvani gyermekorvosi 
rendelők korszerűsítésére 
fordítják az idei városbál be-
vételét. Az összegyűlt össze-
get hétfő délután adták át a 
Városházán a gyermekorvo-
soknak.

Február 9-én a Nagy 
Endre Rendezvényte-
remben tartották meg 

a városbált, ahol többek kö-
zött fellépett Ungár Anikó 
és Wolf Kati is. A program 
most is a jótékonykodásról 
szólt, ezúttal a gyermekorvosi 
rendelők számára gyűjtöttek. 
A tombolákból és a jegy-
árakból pedig összesen 1,6 
millió forintot sikerült sze-
rezni a várók klimatizálására. 
– Nagyon örültünk, hogy 
ránk esett a választás, mivel 
a rendelőnk régi épületben 
van, ráfér a korszerűsítés. Per-
sze mi, gyermekorvosok és az 
ott dolgozók is rendszeresen 
javítgatunk, de erre az ön-
kormányzati segítségre nagy 
szükségünk volt már. A nya-
rak egyre melegebbek, így a 
klíma sokat segít majd a vára-
kozó gyermekeknek és szüle-
iknek – fogalmazott Szőgyör 
Zita gyermekorvos.

Az összeget jelképező táb-
lát Sandoly Ernőné, a Hatvan 

Városért Közalapítvány elnö-
ke és Horváth Richárd adta 
át a hatvani gyermekorvosok 
számára. A polgármester el-
mondta: szülőként pontosan 
tudja, milyen szörnyű érzés, 
mikor a gyermekünk beteg 
lesz. Ilyenkor mindent meg-
teszünk azért, hogy a lehető 
legjobbat nyújtsuk a gyerme-
künk számára. – Ez egy ki-

váló alkalom arra, hogy meg-
köszönjük gyermekorvosaink 
munkáját, hogy ilyen lelkiis-
meretesen és magas szakmai 
szinten végzik munkájukat – 
emelte ki a városvezető. Hoz-
zátette: Hatvanban figyelnek 
arra, hogy a hatvaniak kiemelt 
szolgáltatásokat kapjanak, 
éppen ezért folyamatosan fej-
lesztik a települést.

Négy éve hagyományte-
remtő szándékkal rendezték 
meg az első városbált. Első 
évben a Fogyatékkal Élők 
Nappali Intézményét, aztán a 
hatvani mentőszolgálatot, ta-
valy pedig a Szociális, Gyer-
mekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Védőnői Szolgála-
tát támogatták a bevételből.

Sz.P.

Egy komplex programmal 
búcsúztak a Hunyadi kiállí-
tástól. Tárlatvezetéssel, elő-
adásokkal és filmvetítéssel is 
készültek a szervezők, hogy 
méltó módon ünnepeljék 
meg a tárlat elmúlt heteinek 
sikereit, eredményeit.

Tavaly október 4-én 
nyílt meg a Hunya-
diak dicső kora című 

kiállítás a Hatvany Lajos Mú-
zeumban. A vándorkiállítás 
számos eredeti korabeli tárgyi 
eszközzel, interaktív táblák-
kal, rajzokkal, Mátyás király 
életéről szóló írásokkal várta 
heteken keresztül a látogató-
kat. Búcsúzóul egy nagysza-
bású záró programmal készül-
tek a szervezők, ahol elsőként 
tárlatvezetéssel, majd előadá-
sokkal és filmvetítésekkel is 
várták a látogatókat.

Millisits Máté művészet-
történész elmondta: a mú-
zeumpedagógiai foglalko-

zásoknak köszönhetően az 
elmúlt hónapokban nagyon 
sok gyermek és diák vett részt 
a kiállításon, ahol számukra 
is élethűbbé és közvetleneb-
bé vált a magyar történelem 

egyik legdicsőbb kora. – A 
gyerekeknek kivettük a vit-
rinből a vas buzogányt, hogy 
megérezzék, milyen nagy 
súlya is volt a korabeli har-
ci eszköznek. De az érmé-

ket, különböző leleteket is 
megfoghatták, hogy valós 
élményük legyen egy olyan 
korról, ahol még nem mű-
anyagból készültek a tárgyak, 
és teljesen más hangulata, je-

lentősége volt a korabeli esz-
közöknek. A diákok lelkesek 
és mindvégig érdeklődőek 
voltak, a kiállítás sikeres volt 
itt Hatvanban – részletezte a 
muzeológus. A kiállítás záró 

ünnepségén, Hegedűs Sándor 
könyvbemutatója után Békés 
Attila mandolin művész mű-
sorát hallgathatták meg az 
érdeklődők.

Lukács Mónika

Extra Extra4 A VÁROS, AHOL ÉLÜNK 2019. MÁRCIUS KULTÚRA 52019. MÁRCIUS

Cimbalom 
és brácsajáték

Zenével a világ körül 
címmel az Artcafe 
Quartet és a Cimba-

lom Brothers közös koncert-
jével szórakoztatta a nagyér-
deműt.

Igényes élőzenét hallhatott 
a közönség a Grassalkovich 
Művelődési Házban, ugyanis 
az Ürmös László brácsamű-
vész által megálmodott ren-
dezvény, az ArtCafe ismét 
folytatódott. A koncertsoro-
zat a zenei élményen kívül, 
több művészeti sajátossággal 
szórakoztatta a közönséget.  
A házigazdákon túl, az ese-
ményen fellépett a Cimba-
lom Brothers is, akik cimba-
lomjátékukkal nyűgözték le a 
hallgatóságot. A zenekar egy 

újabb szintre emeli az egyik 
hungarikumunkról, a magyar 
cimbalomról alkotott képün-
ket. Unger Balázs elmondta, 
hogy már gyerekkora óta ér-
deklik a hangszerek és a zene 
végigkíséri az életét. Tizenhá-
rom éves koráig főként brá-
csán és hegedűn játszott. – A 
régi tanárom ajánlotta, hogy 
tanuljak meg cimbalmon ját-
szani és akkor szerepelhetek a 
zenekarában. Amikor kipró-
báltam, egyből rádöbbentem, 
hogy az eddigi ismereteim 
alapján a ritmusok már benne 
vannak a kezeimben. Végül 
nagyon megkedveltem ezt a 
hangszert, így lettem cimbal-
mos – részletezte Unger Ba-
lázs. Rimán Alexandra

Népszerű volt Hatvan 
az Utazás kiállításon
Idén már 42 alkalommal 
került megrendezésre Ma-
gyarország legnagyobb 
turisztikai seregszemléje a 
Hungexpo területén, ahol 
Hatvan is bemutatkozott.

A 42. Utazás Kiállí-
tás középpontjába 
az élmények szer-

zését, a személyes kap-
csolatok kialakítását és a 
látogatók minél szélesebb 
körű tájékoztatását állítot-
ták a szervezők. A legtöbb 
magyar turisztikai célpont, 
város jelen volt itt, de nem 
csak belföldi, külföldi úti 
célok is felsorakoztak.  A 
hatvani standon szóróla-
pokkal, széleskörű infor-
mációval várták a város 
iránt érdeklődőket. S aki 
már eljött idáig, megpör-
gethette a hatvani sze-

rencsekereket, ahol apró 
ajándékok mellett kedvez-
ményes múzeumi belépőt, 
vagy éppen sörjegyet nyer-
hetett. –  Nagy öröm szám-
unka, hogy bemutathatjuk 
itt Hatvant. Partnerekkel 
találkozunk, kapcsolato-
kat építünk. Az érdeklő-
dők számára a városnéző 
programok a legnépsze-
rűbbek – tájékoztatott 
Schoblocher Bernadett, a 
Tourinform Hatvan iroda 
vezetője. Hatvant pedig 
sokan ismerik, a budapes-
ti Hetényi Zsolt például 
nemrégiben járt már itt, de 
tervezi, hogy hamarosan 
ismét eljön. – A kastélyt 
újra megnézném, nagyon 
tetszett. De a belváros és 
a környezet is elvarázsolt, 
biztosan visszatérünk még 
– fogalmazott.   Sz.P.

Városbál: 1,6 millió forint 
a gyermekorvosi rendelőkre

Tárlatvezetéssel búcsúztak 
a Hunyadi kiállítástól

Hatvan Város Önkormányzatának lapja
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Restaurálták 
Telegdi Miklós művét
A Hatvany Lajos Múzeum nagysza-
bású restaurálást végeztetett el a tör-
téneti gyűjteményébe tartozó, Telegdi 
Miklós által 1577-ben írt prédikációs 
könyvén, mely az intézmény gyűjte-
ményének egyik legértékesebb éke.

Az evangeliumoknak, mellyeket 
vasárnapokon és egyéb innepe-
ken esztendõ által az anyaszent-

egyházba olvasni és prédikálni szoktanak 
magyarázatjának elsõ része, mely magába 
foglalja az Adventtõl fogva Húsvétig való 
vasárnapi evangéliumokat, egynéhány 
egyéb innepeknek… evangeliumaival… 
egyetembe.” – áll a kötet elején mintegy 
tájékoztatásként annak felhasználásával 
kapcsolatban.

A történeti gyűjteménybe tartozó, 
Telegdi Miklós által 1577-ben írt pré-
dikációs könyv restauráltatása tavalyi 
gyűjteményi munkánk egyik legnagyobb 
eredménye volt. A Nemzeti Kulturá-
lis Alaphoz tartozó Közgyűjtemények 
Kollégiuma 300.000 forintot biztosított 
a könyv javítására, melyhez az Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény ön-
résszel is hozzájárult. A budapesti szék-
helyű ArchivArt Könyvrestaurátor Mű-
hely munkatársai kézzel és papíröntéssel 
végezték a javításokat, a restaurálás során 
a prédikációs könyv új kötést is kapott. A 

Hatvany Lajos Múzeum történeti gyűj-
teményében található 442 éves prédiká-
ciós könyv, pontos megfogalmazás sze-
rint a középkori előzményekből építkező 
postilla, a Szentírás, illetve prédikációk 
magyarázatának megléte miatt minden, a 
könyvészet, a vallásos irodalom és a tör-
ténelem iránt érdeklődő személy számá-
ra kiemelt fontossággal bír. Mint minden 
műtárgynak, ennek is története van.

A bihari jobbágycsaládból származó 
Telegdi Miklós (1535?–1586) a krakkói 
egyetemen tanult. 1558-ban Nagyszom-
batban a káptalani iskola tanára volt. 
1561-ben érseki helynökként, 1579-
ben pécsi püspökként tevékenykedett. 
A katolikus egyház újjászervezéséért 
és Nagyszombat kulturális központtá 
alakításáért fáradozott. 1577-ben meg-
indította a városban a katolikus könyv-
nyomtatást. Még ugyanebben az esz-
tendőben nyomtatták Bécsben Telegdi 
Miklós prédikációs könyvét, amely egy 
középkori előzményekből építkező, az 
egyházi év ünnepnapjaira és vasárnap-
jaira rendelt evangéliumi és apostoli 
levélrészleteket tartalmazó kötet, ami 
igehirdetési eszközként funkcionált. 
A szóban forgó első rész az Adventtől 
Húsvétig tartó időszakra szóló prédi-
kációkat foglalja magában. A kiadást 
megrendelő Telegdi Miklós tevékenysé-

gén érthető meg a szándék, amely nem 
titkoltan a protestáns Bornemissza Pé-
ter támadásaira kívánt reagálni, vallását 
védve és a katolikus hívek hitét erősítve. 
A 1626-ig, Káldi György teljes katolikus 
bibliafordításának megjelenéséig Telegdi 
kötete tekinthető a legelterjedtebb kato-
likus rész-bibliafordításnak. A beszédek 
alapjául szolgáló bibliai részletek, sem a 
kódexek, sem más egykorú prédikációk 
fordításrészleteivel nem egyeznek. Való-
színű, hogy Telegdi maga fordította őket 
szorosan ragaszkodva a Vulgata szöve-
géhez.

Toldy Ferenc irodalomtörténész, egye-
temi tanár, az MTA tagja és titkára a kö-
vetkező gondolatokkal méltatta Telegdit: 
„Telegdi Miklós, pozsonyi prépost és 
utóbb pécsi püspök, néhány vitázó ira-
taival, de főleg prédikációival, melyeket 
valláserkölcsi irány, nemes népszerűség s 
szabályos nyelv jellemez, amely gyakran 
művészi szépségre emelkedik.”

A 442 évvel ezelőtt nyomtatott könyv 
egyik fennmaradt példánya került sok 
évvel korábban Dr. Fister Károlytól 
Doktay Gyulához. A kötet a történeti 
gyűjtemény egyik éke, amely a látoga-
tókon kívül a könyvészeti ritkaságokat 
kutató szakemberek számára egyaránt 
nyújthat értékes információt és esztétikai 
élményt. Jelenleg a múzeum könyvtárá-
nak előterében tekinthető meg a „Múló 
idők rögzítése” című, „mini kamara-kiál-
lításon” szereplő régi és jelenkori kalen-
dáriumok társaságában. Az idei év őszén, 
a múzeum 50. születésnapjára rendezen-
dő kiállításon ismét fel fog tűnni, a sok 
értékes műtárgy mellett, amelyek intéz-
ményünk szakgyűjteményeit gazdagítják.

Kökény Ferenc
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A február a farsangi mulatságokról szólt a város óvo-
dáiban, iskoláiban. Ebbe a lapszámunkba is készültünk 
egy fotógalériával a jelmezes programokról.

Februárban már éreztette erejét a tavasz: megszűntek a mínuszok, helyüket pedig felváltotta a napsütés. 
Albert Péter fotóin meg a tél utolsó napjait nézhetjük meg.
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Bál, bál 
maszkabál!

FOTÓK: ALBERT PÉTER, BAJZÁTH GERGŐ

Ilyen volt 
a 2018/
2019-es 
szezon
Február 24-én véget ért 
a jégpálya idei szezonja. 
Családok, baráti társa-
ságok, óvodások, iskolá-
sok rendszeresen jártak 
ide, hétvégente pedig a 
fiatalok szórakoztak a 
jégdiszkón. Emellett folya-
matosak voltak az edzések 
is: a fiatalok és a felnőttek 
is szinte minden nap jég-
korongoztak a pályán.

Megérkezett a tavasz
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