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Január 20.: a város fogadalmi ünnepe 
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1740. január 20-án ért véget a Hatvanban, a város történe-
tének legnagyobb pusztítását okozó járványa, a pestis. Nem 
egészen egy év alatt a település lakosságának 60 százaléka 
meghalt, csaknem 600 embert temettek el 10 hónap alatt. 

Már hagyomány, hogy 
a város együtt em-
lékezik meg január 

20-án Szent Sebestyénről és a 
pestisjárványról, mely tíz hónap 
kemény pusztítás után ezen a 
napon ért véget. A pandémia 
során a város lakossága meg-
tizedelődött, így ezen a napon 
minden évben egy szentmise 

keretein belül adnak hálát a 
város lakói a betegség elmú-
lásáért. Kecskés Attila atya a 
hálaadó szentmisén kiemelte: 
az 1739 tavaszán indult pestis-
járvány a lakosság csaknem 60 
százalékát pusztította el. Elő-
ször a betegek és a gyermekek 
haltak meg. Hónapról hónapra 
növekedett az áldozatok száma, 

augusztusban már a 150 főt is 
elérte. A csaknem egy év alatt 
568 fő halt meg a betegségben, 
ám haláluk előtt mindegyiket 
meggyóntatták, megáldoztat-
ták és a szent kenet szentségét 
is felvették. A városi ügyeket is 
intéző Palics János prépost atya 
rendkívüli erőfeszítéseket tett a 
hatvaniak érdekében.

A betegség 1740-ben Szent 
Sebestyén napján szűnt meg, 
akit kereszténysége miatt fához 
kötöttek és nyilakkal lövettek 
meg. A középkorban a pestist, 

Isten nyilakkal küldött bün-
tetéseként fogták fel, s mivel 
Szent Sebestyén túlélte a nyi-
las kínzást, tőle várták a meg-
menekülést. Így lett ő a pes-
tisszent. Éppen ezért a misén 
imákkal emlékeztek meg róla.

A szertartást követően a hí-
vők a Szent Sebestyén szobor-
nál elmondták az ősi fogadalmi 
imát. Megkoszorúzták Boldog 
Meszlényi Zoltán emléktáblá-
ját, mivel január 2-án volt szü-
letésének 130. évfordulója.

SzP

Január 15-én este fél 10-kor csacsi született a hatvani va-
dasparkban. A kislány szamár kinézetben albínó apjára 
ütött, napjait pedig édesanyja mellett tölti. Szerdán már ki 
is merészkedett helyéről, a gondozók langyos vízzel, friss 
lucernával látják el őt, emellett szénával bélelték ki lakhe-
lyét, hogy melegen tartsák.

Új lakóval bővült a 
Hatvani Vadaspark, 
csacsi született a na-

pokban. Igyekszik minden 
percet anyja óvó közelségé-
ben tölteni, tegnap merészke-
dett ki először a szabadba. A 
vadaspark gondozói vastagon 

befedték lakhelyét szalmával, 
hogy melegen tartsák élete 
első napjaiban. Tímár Dávid, 
a Hatvani Vadaspark vezető-
je elmondta, nagyon várták 
már születését. – Január 15-
én este fél 10-kor értesített 
az éjszakai állatgondozónk, 

hogy megellett a szamár. Sze-
rencsére minden rendben zaj-
lott, egészséges kisszamarat 
hozott világra. Eddig nem 
tudtuk még az ivarát, ám teg-
nap már közelebb engedte 
magához a gondozókat, és 
kiderült, hogy kislányról van 
szó, egy kancaszamár szüle-
tett – mondta. Karácsonykor 
a főtéren kihelyezett betle-
hem mellett már találkoz-
hattak a csacsi anyukájával a 
hatvaniak, akkor már vem-
hesen láthatta őt az ünneplő 
tömeg. Ő egy magyar parlagi 
szamár, az apa pedig egy al-
bínó szamár, az új jövevény 

kinézetben apjára ütött. Az új 
lakónak még nincs neve, ám 
a tervek szerint a vadaspark 
Facebook-oldalán szavazás 
alapján keresztelhetik el a lá-
togatók a kancaszamarat.

Nem ő az egyetlen újszü-
lött a vadasparkban, a na-
pokban több kisbirka is szü-
letett, emellett tegnap két kis 
kecske is meglátta a napvilá-
got. Őket is és a kisszamarat 
is a márciusi nyitást köve-
tően láthatják majd a láto-
gatók, addig is a vadaspark 
Facebook-oldalára több friss 
képet feltöltenek majd róluk.

Csordás Judit

Csacsi született a vadasparkban 



A közösségi költségvetés so-
rán a hatvaniak nagy szám-
ban szavaztak arra, hogy 
szükség van nyilvános illem-
helyre a városban. Ennek 
megfelelően most el is ké-
szült a WC a Bástya utca sar-
kánál, a kondipark mellett.

Egy százforintos érmé-
vel működik az az új 
nyilvános illemhely, 

amit a Bástya utca sarkára te-
lepítettek nemrégiben. A WC 
elkészült, már bárki használ-
hatja, egyszerű a működése, 
csak be kell dobni a pénzt és 
nyílik is az ajtó. Bent rendezett 

körülmények várják a hasz-
nálókat, van fűtés, szappan és 
kézszárító is. Az illemhelyet 
úgy tervezték, hogy szükség 
esetén minél többen tudják 
használni, a közelben van 
kondipark, játszótér és nagy 
parkoló is. A belvároshoz kö-
zel van, de a település más 
részeiről is könnyen elérhető. 
A beruházás a közösségi költ-
ségvetés keretein belül valósult 
meg, mikor tavaly tavasszal 
a hatvaniak dönthettek 100 
millió forint felhasználásáról. 
Az itt megszavazott tételek 
közül már szinte mind teljesen 
megvalósult, az út- és járdafel-

újítások folyamatosak, a ke-
rékpársávot kiépítették, a va-
dasparkba tervezett fejlesztést 
elvégezték, és a takarítógép is 
hamarosan megérkezik.

Azért nagyon fontos a kö-
zösségi költségvetés, mert itt a 
hatvaniak közvetlenül szólhat-
nak bele, hogy mi történjen a 
városban, ők döntik el, milyen 
fejlesztések legyenek. Ezek 
menték alakítjuk a várost. A 
2022-es közösségi költségve-
tésre is nagyon sok ötletet kap-
tunk a hatvaniaktól, ezek elbí-
rálása zajlik, hamarosan ismét 
a hatvaniak mondják meg, mi 
valósuljon meg – tájékoztatott 
Horváth Richárd polgármes-
ter. A mosdót mozgáskorláto-
zottak is használhatják. Jelen-
leg két nyilvános illemhely van 
a városban, az egyik a könyvtár 
mellett, most elkészült a Bás-
tya utcánál, a jövőben pedig 
Újhatvanban is szeretnének 
egyet kialakítani. SzP

A hetvenkilenc évvel ezelőt-
ti doni katasztrófára emlé-
keztek hatvanban az őrszem 
szobornál. Horváth Richárd 
polgármester kiemelte: az 
események ismerete nem 
csak kötelességünk, de főhaj-
tás is azon katonáink előtt, 
akik a feladatuk teljesítése 
közben estek el. A nemzet 
áldozatvállalásából hatvan 
is kivette a részét, hiszen itt 
is kevés olyan család él, akit 
akkor élő hozzátartozóik ré-
vén ne ért volna veszteség a 
fájdalmas események során.

Az 1943. január 12-én 
a Don-kanyarban tör-
tént tragikus esemény-

re emlékeztek meg az Őrszem 
szobor előtt. Ez az a hely, ahol 
az akkor háborúba induló hat-
vaniak is gyülekeztek. – 1943. 
január 12-én megremegett a 
föld, a szovjet hadsereg a mí-
nusz 30 fokos hidegben átkelt 
a Don folyó jegén, 4 nap alatt 
áttörve a magyar-német had-
sereg védvonalait, megkezdve 
elsöprő erejű előrenyomulását 
Berlinig. Ma már tudjuk, hogy 
a méltatlan körülmények miatt 
és az óriási túlerővel szemben 
a magyar katonáknak esélyük 
sem volt. Ők azonban utolsó 
leheletükig kitartottak, hősi 
helytállásuk példa és tragédia 
is egyben. A Don-kanyar azóta 
egyszerre fogalom és kegyetlen 
jelkép a magyar történelem 

emlékezetében – kezdte meg-
emlékezését Horváth Richárd 
polgármester. Szerinte az ese-
mények ismerete nem csak kö-
telességünk, de főhajtás is azon 
katonáink előtt, akik a felada-
tuk teljesítése közben estek el.

A városvezető kifejtette: 
a magyar hadsereget nyári 
egyenruhában küldték ki a 
frontra, akik nem voltak fel-
készülve a kegyetlen orosz 

télre. A fronton így leg-
alább annyian haltak meg 
a 40 fokos fagyokban, mint 
amennyien az ellenséges go-

lyó által. Mindezek tükrében 
még fontosabb kiemelni Jány 
Gusztáv vezérezredes szavait, 
aki azt mondta:  „Hódolattal 
álljunk meg hősi halottaink, 
sebesülteink ezrei előtt, di-
csőség nevüknek, hála és elis-
merés illesse őket” – idézett a 
polgármester az ezredes kora-
beli méltatásából.

A 2. magyar hadsereg vesz-
teségét a hadtörténészek ösz-
szességében 125-135 ezer főre 
becsülik. – A doni katasztrófa 
áldozataira, mi hatvaniak, itt 
az Őrszem szobornál emléke-
zünk, ahol a frontra indulók 
gyülekeztek. Az elesettek a mi 
közös emlékezetünkben örök-
ké élnek és élni fognak, míg 
létezik magyar nemzeti érzés 
és felelősség.  Ők ezért áldoz-
ták életüket, nekünk pedig 
kötelességünk ezt megőrizni, 
és az utánunk jövők számára 
örökül hagyni. Mert nemzet 
csak így épülhet, város is csak 
így fejlődhet. Dicső helytál-
lással mindenkinek a maga 
frontján. Isten áldja a hősöket, 
Isten áldja a hatvaniakat – zár-
ta beszédét Horváth Richárd 
polgármester.

A hatvani megemlékezés 
végén Horváth Richárd pol-
gármester megkoszorúzta 
az Őrszem szobrot, majd a 
megemlékezők elhelyezték 
mécseseiket, így tisztelegve a 
hősi katonák emléke előtt.

Lukács Mónika
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Február 1-től online is igényelhető és megújítható a kedvez-
ménykártya. A plasztiklapok mellett a virtuális kártya is elér-
hetővé válik, így akár egy mobiltelefon is elég lesz a kedvez-
mények érvényesítéséhez a vásárlások során, az új megoldás 
pedig nem csak praktikus, de környezettudatos is. A hatvan 
kártya eddig megszokott előnyei – mint az ingyenes parkolás 
– maradnak, a jövőben pedig bővítik a kedvezmények sorát is.

Február elsejétől több 
változás is életbe lép 
a Hatvan Kártyával 

kapcsolatban. Ettől az idő-
ponttól kezdve ugyanis már 
elektronikus módon is igé-
nyelhetővé, valamint meg-
újíthatóvá válik a  kedvez-
ménykártya. A felhasználók a 
hatvankartya.hu weboldalon 

tudnak majd regisztrálni, ezt 
követően pedig mindenkinek 
lesz egy saját adatlapja, ahol 
minden olyan ügyéntézést 
gyorsan és könnyen el tud 
rendezni, amiért korábban az 
ügyfélszolgálatot kellett sze-
mélyesen felkeresni.

Újítás még, hogy február 
elsejétől már virtuálisan is 

elérhető lesz a Hatvan Kár-
tya. A digitális változatot egy 
mobiltelefon segítségével is 
lehet majd használni, ami 
egy praktikus és környezet-
kímélő felhasználást biztosít 
a hatvaniaknak.

A kiállítástól számított 
egy évig érvényes, személy-
re szóló kedvezménykártya 
továbbra is számtalan lehe-
tőséget kínál majd a lakosság 
számára. A kártya az ingye-
nes parkoláson túl a rend-
szerhez csatlakozott hatvani 
vállalkozások, szolgáltatások 
tekintetében is folyamato-
san bővülő kedvezményeket 

nyújt a mindennapokban.
A kártya igénylésében és ér-

vényesítésében természetesen 
megmarad a hagyományos 
rendszer is. Aki tehát szeret-
né, az az önkormányzat ügy-
félszolgálatán a megszokott 
módon is igényelheti ked-
vezménykártyáját, a plasztik 
változatot pedig külön kérés-
re megkaphatja. A megújult 
arculattal rendelkező Hatvan 
Kártya regisztrációs felülete 
már él, a hatvankartya.hu ol-
dalon számos tájékoztató és 
információ elérhető, azonban 
regisztrálni majd csak február 
elsejétől lehet.

Fontos tudni, hogy akinek 
januárban kellene megújítani 
a kártyáját, annak egyelőre 
semmi tennivalója nincs, a 
jogosultság automatikusan 
tovább él február elsejéig. 
Akkor azonban érdemes re-
gisztrálni a weboldalon és 
online érvényesíteni a kártyát. 
Ha azonban valakinek csak 
április 30-tól kellene megújí-
tani a jogosultságot, az majd 
csak a lejárati dátum előtt 1 
hónappal tudja érvényesíteni 
a kártyáját az online felüle-
ten. Ettől függetlenül még 
érdemes lesz regisztrálni a 
hatvankartya.hu weboldalon, 
mert számos aktualitásról és 
egyéb újdonságról informá-
lódhatnak a felhasználók.

Lukács Mónika

Megújul a Hatvan Kártya!

Már üzemel a nyilvános 
illemhely a Bástya utcánál

A doni katasztrófára emlékeztek 

Ninabella volt 
az egyik legegyedibb 
név 2021-ben
A 2021-es évben a leggyakoribb női név a Hanna és az Anna 
voltak. A férfinevek közül pedig Leventének és Benettnek 
nevezték el legtöbben a fiú gyermekeiket. Mindezek mellett 
a legegyedibb név a Ninabella volt.

Gyakori, hogy a szülők 
saját vagy felmenő-
ik utóneveiket ad-

ják gyermekeiknek, így akár a 
régi magyar neveket tekintve 
közkedvelt a Levente, Lász-
ló, Katalin, Erzsébet és Anna 
név is. Továbbá minden évben 
népszerűek a híres emberek 
gyermekeinek, illetve a tv soro-
zatok sztárjainak nevei. Szon-
da Katalin anyakönyvveztő 
elmondta, hogy Hatvanban 
2021-ben nagy népszerűség-
nek örvendtek a különleges 
hangzású nevek. - Leginkább 
az egyedi nevek a divatosak, 
fiuknál például: Benett, Noel, 
Marcell, Zalán. A lányoknál 
pedig a Hanna, Vivien és a 
Zoé. Ha a választott utónév 
nem szerepel az utónévjegy-
zékben, akkor kérheti a jogsza-
bályban meghatározott módon 
az anyakönyvi szerv közremű-
ködésével a Nyelvtudományi 
Intézet nyilatkozatát a kért 
utónév anyakönyvezhetőségé-
ről. Például a tavalyi év folya-
mán a Ninabella név így került 

az utónévjegyzékbe, emellett 
az elmúlt évben különlegesnek 
számított a Zejnep és Miron 
név is – részletezte.

Varsányi Mónika, a Hatvani 
Varázskapu Óvoda vezetője 
elmondta, hogy az intézmény-
ben a hagyományos nevek is 
nagyon népszerűek. - Van az 
óvodánkban Gáborka, Péter 
János, Máté és Dóra is, azon-
ban előfordulnak, idegenebb 
csengésű nevek, amik nem-
zetközi viszonylatban is elfo-
gadottak, így van Viviánánk, 
Dávidunk és Tamásunk is. Azt 
tapasztaljuk, hogy szívesen ad-
nak a szülők két keresztnevet is 
a gyermeknek, az intézmény-
ben minden harmadik gyerek-
nek van második keresztneve, 
amit általában a nagyszülőkről 
kapnak – tette hozzá.

A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy némelyik keresztnév 
többet árul el a szülőről, mint 
a gyerekről. Tükrözheti az ízlé-
süket, sőt adott esetben még a 
példaképeiket is. 

Rimán Alexandra

Ökumenikus istentiszte-
letet tartottak a belvárosi 
Szent Adalbert templom-
ban. Hagyományosan janu-
árban tartják az ökumeni-
kus imahetet a keresztények 
egységéért, idén január 16-a 
és 23-a között rendezik 
meg. Ebből az alkalomból 
a hatvani felekezetek közö-
sen adtak hálát, több igesza-
kaszt is meghallgathattak a 
hívők tolmácsolásukban. 

Kecskés Attila, a 
templom plébánosa 
kiemelte, Betlehem 

városában lépett be az Úr, 
az Isten fia a világba. – Egy 
szegény falusi leány méhében 
öltött emberi testet és válasz-
totta, hogy ismeretlenségben 
és egyszerűségben élje em-
berségét. Búzaszemmé lett 
a szántóföldön, kovásszá a 

tésztában, vékony fénysugár-
rá a szemünkben, és azután 
ez a fény betöltötte a Földet 
– idézte.

Kocsik Mónika evangélikus 
lelkész a jó pásztor jellemvo-
násait ismertette Dávid zsol-
tárának szavai alapján. – Jó 
pásztor, aki óv a veszélytől, el-
űzi az ellenséget, aki számon 
tartja az életünket, aki min-

den egyes percünkben jelen 
van, és jelen is akar lenni, aki 
terelget és utat mutat. Dávid 
erről mondja, hogy ez vigasz-
talás. Ha érezzük magunkon 
a jó pásztor botját, ha értjük 
szavát, útmutatását. Ez adhat 
békességet a nehéz helyze-
tekben is – fogalmazott.

Tatai István református 
lelkész igehirdetésében rá-

mutatott, aki megtér, annak 
új életútja van. – Amiben 
nagyon meg kell térnünk, az 
a boldogságkeresés dolga. A 
boldogság azt jelenti sok em-
bernek, hogy azt kívánja, va-
laki elégítse ki a nagy szere-
tetéhségét. Ettől szenvedünk 
legtöbbet, ezért akarunk 
angyalok és néha ördögök 
lenni.  A megtérés azt jelenti, 

hogy már megtaláltuk Jézust, 
és mi szeretnénk szeretet 
adni és szomjúzást csillapíta-
ni – fejtette ki.

N e m e s h e g y i - H o r v á t 
György baptista lelkipásztor 
Lukács evangéliumából vett 
igeszakaszt idézett, miszerint: 
„Ne félj, te kicsiny nyáj, mert 
úgy tetszett a ti Atyátoknak, 
hogy nektek adja az országot!” 

– Oda kell figyelni kicsiny 
nyáj, mert ahogy a tolvaj nem 
szokta bejelenteni mikor jön 
betörni, úgy az Úr Jézus se 
jelenti be, mikor jön haza, ez 
egyedül az Atyaisten szuverén 
döntése – hívta fel a figyelmet.

Az idei imahét anyagát és 
istentiszteleti rendjét a Kö-
zel-Keleti egyházak Tanácsa 
állította össze, a textusok vá-
lasztását pedig az újszülött 
Királyhoz látogató napkele-
ti bölcsek története ihlette, 
Szent Máté evangéliumából 
vették az imahét idézetét, 
miszerint: „láttuk az ő csilla-
gát napkeleten, és eljöttünk, 
hogy imádjuk őt”. Az üzenet 
az, hogy Isten Jézusban kö-
zölt megváltó szeretete egye-
temes. Messze napkeletről is 
jönnek őt imádni, hiszen az 
egész világ megváltója ő.

Csordás Judit

Ökomenikus imahét: Jézus szeretete egyetemes



A Magyar Rákellenes Liga hatvani szervezete csatlakozott a 
rákellenes világsétához, ennek keretében pedig január 9-én 
hat kilométeres sétára hívták a helyieket. Hazánkban több 
tucat város csatlakozott a felhíváshoz, világszerte 250-en te-
lepülésen vettek részt a rendezvényen.

A Magyar Rákellenes 
Liga a Relay for Li-
fe-hoz csatlakozva 

idén már második alkalom-
mal hirdette meg a Rák-
ellenes Világsétát (World 
Cancer Walk) Magyaror-
szágon. Ennek keretében a 
résztvevőket arra biztatták, 

hogy január 9-én végezze-
nek csoportos testmozgást. 
Az esemény különlegessége, 
hogy nem egyetlen hely-
színre és időpontban várják 
a résztvevőket. Az esemény 
egy 24 órás világséta, több 
száz város résztvevőivel. A 
hatvani szervezet tagjai a 

Bástya utcában találkoztak, 
hogy együtt vegyenek részt 
ezen a megmozduláson. – 
Azért van ez a program, hogy 
akik érintettek a betegség-
ben, akár elszenvedője, akár 
a családja, barátja, ismerőse 
által került vele kapcsolat-
ba, érezze: nincs egyedül, mi 
együtt vagyunk, átérezzük a 
problémákat, gondolunk és 
figyelünk egymásra – mondta 
el Lazányi Jánosné, a Magyar 
Rákellenes Liga Hatvani 
Szervezetének elnöke.

A séta során összesen hat 
kilométer távolságot tettek 
meg: a bástya utcából indulva 
végigmentek a Zagyva-tölté-
sen, innen a régi téglagyárig 
gyalogoltak, és úgy haladtak 
vissza a kiindulási pontig. A 
hatvani szervezet sűrűn vesz 
részt hasonló akciókban, 
és maguk is sokat szervez-
nek: legközelebb iskolákban 
tartanak programot, ahol a 
megelőzésre hívják fel a fi-
gyelmet.

SzP
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Január 22-én országszerte a Magyar Kultúra Napját ünne-
pelték, az emléknapon a magyarság szerte a világban meg-
emlékezik a magyar kulturális értékekről. Hatvanban a 
Grassalkovich-kastély dísztermében is ünnepi koncertek 
zajlottak, valamint kiosztották a Pro Cultura kitüntető em-
lékérmet, melyet idén Kassa Andrásné vehetett át.

Idén is a Grassalkovich-
kastély dísztermében tar-
tották meg a városi ma-

gyar kultúra napi ünnepséget. 
Horváth Richárd polgármes-
ter köszöntőjében kiemelte: 
a Hatvanban sikeresen mű-

ködő kulturális intézmények 
nagyban hozzájárulnak a 
magyar kultúra terjesztésé-
hez, valamint a polgáriasodó 
város szellemiségének kiala-
kításához. – A magyar kul-
túra a legféltettebb kincsünk 

és a jelenlévő kulturális dol-
gozók azok, akik ezt ápolják. 
Mindennapi munkájuknak 
köszönhető, hogy a városban 
egy, olyan réteg jelent meg, 
akik igénylik a kultúrát, így 
meg kell nekik azt mutatni.  
Hálás vagyok, azoknak az 
embereknek, akik őrzik és 
népszerűsítik a hatvani érté-
keket– részletezte Horváth 
Richárd polgármester.

Az ünnepségen, a kö-
szöntő beszéd után átadták 

a „Pro Cultura kitüntető 
emlékérem Hatvan város 
kultúrájáért” elismerő címet 
is. A képzőművészeti kivi-
telezésű kristály emléktárgy, 
az oklevél és a pénzjuta-
lom, olyan szakdolgozónak 
adományozható, aki Hat-
vanban működő kulturális 
intézményben dolgozik, a 
munkáját eredményesen, ki-
emelkedő színvonalon végzi 
és ezáltal általános elisme-
rést vívott ki a szolgáltatást 

igénybe vevők körében. Az 
idei kitüntetést Kassa And-
rásné vehette át.

A hatvani Ady Endre 
Könyvtár könyvtáros alkal-
mazottja, több mint négy 
évtizede tevékenykedik a 
könyvtárban. Kezdetben az 
újhatvani fiókkönyvtárban, 
majd 1981-től a központi 
könyvtár gyermekkönyvtárá-
ban vezető beosztásban dol-
gozik. 2020 novemberétől az 
intézmény igazgatóhelyette-
se is. Munkáját odaadással és 
igényesen végzi. A sokéves 
tapasztalat megszerzése után 
is azt mondja, hogy a mun-
kája egyben a hobbija is és 
a gyermekekkel való foglal-
kozás nagy örömmel tölti el. 
Az ifjúság részéről is mindig 
pozitív visszajelzés érkezik 
személyével, hozzáállásával 
kapcsolatban. Kassa András-
né nevéhez fűződik többek 
között a Könyves Kalandok, 
a Könyvjelző – 100 könyves 
olvastató játék és az Irodalmi 
udvar nyári napközis kézmű-
ves foglalkozássorozat is.

– Nagyon felemelő érzés, 
hogy idén én vehettem át ezt 
a díjat. Szeretném a hálámat 
kifejezni azoknak a kolléga-
imnak, akik az elmúlt évek 

során segítették a munkámat 
és közös sikereket érhet-
tünk el. A hivatásom során 
megtapasztalhattam, hogy a 
gyerekek a leghálásabb kö-
zönség, ők azonnal kifejezik 
az érzéseiket, ami számomra 
hatalmas öröm. A fő célom 
az, hogy a könyvári látogatá-
suk során élményeket adjunk 
nekik, és emeljük az olvasá-
si kultúrájukat is, mindezek 
mellett a szövegértésük fej-
lesztését is próbáljuk segíteni 
– részletezte.

A program ünnepi mű-
sorral folytatódott, melynek 
keretében Ruszó Alexandra 
mezzoszoprán operaénekes, 
Beeri Barnabás Vásáry Ta-
más ösztöndíjas zongoramű-
vész és Szajkó Géza Junior 
Prima díjas hegedűművész 
adott koncertet. Mindhárom 
előadó a budapesti Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyete-
men szerezte meg alap, majd 
mester diplomáját.

Hazánkban a magyar kul-
túra napját 1989 óta ünne-
peljük január 22-én annak 
emlékére, hogy a kézirat ta-
núsága szerint Kölcsey Fe-
renc 1823-ban ezen a napon 
fejezte be a Himnuszt.

Rimán Alexandra

Kassa Andrásné kapta 
a Pro Cultura díjat

Akkor is érdemes fogorvoshoz menni, ha nincs panaszunk
Nem csak esztétikai, hanem egészségügyi szempontból is na-
gyon fontos, hogy egészséges fogaink legyenek. Éppen ezért 
akkor is érdemes elmenni szakemberhez ellenőrzésre, amikor 
nincs semmiféle panaszunk. Gyermekeknél is oda kell figyel-
ni arra, hogy minél előbb megtanulják a helyes szájhigiéniát.

A többség nagyon nehe-
zen szánja rá magát, 
hogy ha valamilyen 

panasza van, elmenjen orvos-
hoz. Halmozottan így van ez, 
ha fogorvosról van szó. Évti-
zedek óta tartó rosszul rögzült 
vélekedés ez, holott már min-
den alapot nélkülöz a félelem. 
A modern fogorvostudo-
mányban már teljesen fájda-
lommentesen tudják kezelni 

és megmenteni a fogakat. Dr. 
Bakos Boglárka azt mondja: a 
szájüreg az emésztőrendsze-
rünk első szakasznak része, 
éppen ezért kiemelten fontos, 
hogy odafigyeljünk rá. En-
nek első lépése, hogy ha nincs 
gond, akkor is rendszeresen, 
félévente keressük fel a fogor-
vost általános ellenőrzésre, ne 
várjuk meg amíg fájdalmaink 
vannak. Fontos az otthoni 

szájhigiénia, a rendszeres fog-
mosás, fogközök tisztítása, és 
a képződött fogkövet is el kell 
távolítani.

Dr. Bakos Boglárka leszö-
gezte: már nem él az a szte-
reotípia, miszerint a fogorvos-
hoz járás fájdalommal jár. Ha 
megfelelően kezelik a pácien-
seket, akkor semmiféle rossz 
tapasztalatot nem szerezhet 
egy rendelőben. Kiemelte: 
ők maximálisan odafigyelnek 
arra, hogy mindent alaposan 
elmagyarázzanak, különösen 
akkor, ha gyermekekről van 
szó, akik először járnak fog-
orvosnál. – Első lépésként 

alaposan megismerkedik a 
rendelővel, bemutatjuk az 
eszközöket, liftezünk a szék-
kel, kipróbáljuk a nyálelszívót, 
először csak pohárban, aztán 
szájban, sorra vesszük az esz-
közöket, így tudni fogja mi 
történik vele és nem fog félni 
a kezelés során – fogalmazott 
a fogorvos. A szakember el-
mondta: fontos, hogy a szülő 
se aggódjon, ha a gyermeket 
fogorvoshoz viszi, mert akkor 
mindketten nyugtalanná vál-
hatnak. Az első benyomások 
pedig egész életre meghatáro-
zó lehet.

SzP

Hat kilométer az egészségért

Télen nem minden hazai madár vonul melegebb tájakra, 
számos faj itthon marad. A hideg, fagyos időszak azonban 
megviseli a tollas kisállatok testét, ezért a téli madáretetés 
segítséget jelent számukra.

A téli időszakban egy-
re nehezebb a mada-
raknak energiadús 

táplálékhoz jutniuk. Így 
fontos szerepe van ilyenkor 
az emberi beavatkozásnak. 
Már egészen szeptember 
elején elkezdhető a madár-
etetők kihelyezése, azonban 
az etetési szezon hivatalosan 
október végétől április vé-
géig tart. A fagyok egészen 
tavaszig is elhúzódhatnak, 
ilyenkor a tollas kisállatok 

a táplálékhoz is nehezebben 
jutnak hozzá.

Kontsits Pál elmondta, 
hogy madáretetőt saját-ke-
zűleg is készíthetnek az ál-
latbarátok, ugyanis nem kell 
hozzá több, mint néhány 
kisebb deszka, léc és szögek. 
– A madáretetőket lehetőleg 
olyan helyre akasszuk, ahol 
kevesebb az emberi mozgás, 
így nem ijesztjük el a tollas 
kisállatokat. Továbbá fontos 
az is, hogy eső ne érje a ki-

helyezett etetőket, illetve a 
táplálás legyen folyamatos, 
ugyanis a madarak gyorsan 
megszokják és számítanak az 
etetőhelyek táplálékkínálatá-
ra – részletezte.

A sajátkészítésű etető-
ket megtölthetjük kölessel, 
gabonafélékkel, tökmaggal 
vagy akár dióbéllel is, hiszen 
ez a legmegfelelőbb táplá-
lékforrások a madarak szá-
mára. Mindezek mellett, ha 
szeretnénk teljeskörű gon-
doskodást nyújtani számuk-
ra, akkor ne feledkezzünk 
meg az ivóvízről sem, és an-
nak rendszeres cseréjéről.

Rimán Alexandra

Néhány deszkából, 
készíthetünk madáretetőtA téli időjárás még a rutinos 

autóvezetőket is kihívás elé 
állítja. Ebben az időszakban 
a legtöbb problémát a csú-
szós utak és a romló látási 
viszonyok jelentik.

A téli időszakban, a 
csúszós útfelületeken 
történő közlekedés 

fokozott figyelmet kíván. Az 
autósoknak ilyenkor külö-
nösen körültekintőnek kell 
lenniük, nemcsak az óvatos 
vezetésre, a kocsijuk felsze-
reltségére is oda kell figyel-
niük. Télen a száraz és nedves 
útszakaszok hirtelen válthat-
ják egymást, ami fokozott 
óvatosságot és figyelmet kíván 
a járművezetőktől.

Farkas Gergely gépjármű-
vezető szakoktató szerint: a 
szélsőséges időjárás és a gyor-
san változó útviszonyok, ál-
landó óvatosságot és kiemelt 
körültekintést igényelnek a 
vezetőktől, ugyanis a jeges 
felületen a gépjármű köny-
nyen megcsúszhat. – Csúszás 
esetén a vezetők reflexszerűen 
megijednek, azonban az ilyen 
helyzetekben, higgadtnak kell 
maradni. A fék használata 
ilyenkor nem segít és az erős 
gáz használata is csak ronthat 
a helyzeten, a helyes megoldás 
az, ha az autót ellenkormány-
zással tereljük a helyes irányba 
– mondta Farkas Gergely.

A gépjárművezető szakokta-
tó hozzátette, hogy mindezek 

mellett a rossz látási viszonyok 
miatt ügyelni kell a jármű-
vek világító berendezéseinek 
működőképességére, azok 
tisztántartása is. A balesetek 
megelőzése érdekében csúszós 
útviszonyok között a járművek-
kel indokolt nagyobb követési 
távolságot tartani, figyelemmel 
kell lenni a megnőtt fékútra, 
és a gumiabroncsok csökkent 
tapadására is. A téli időszak a 
gyalogosok közlekedésére is ve-
szélyt jelenthet. A csapadékos, 
illetve csúszós úttesten a gyalo-
gosok lassabban közlekednek, 
az eleséstől, elcsúszástól való 
félelem eltereli a figyelmüket és 
kevésbé figyelnek a közlekedés 
más résztvevőire.

Rimán Alexandra

Télen indokolt nagyobb 
követési távolságot tartani
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Súlyosabban büntetik a jö-
vőben az állatok megmérge-
zését, szigorúbban lépnek fel 
a szaporítók ellen, mindezek 
mellett az állatviadalokon 
való részvétel is bűncselek-
ménynek számít. A módo-
sítás főleg a befogott kóbor 
állatokra, láncon tartott ku-
tyákra, kikötött lovakra vo-
natkozik.

Januártól jelentősen szi-
gorodott az állatvédelmi 
szabályozás, elfogadták 

az állatok védelme érdekében 
szükséges egyes büntetőjogi 
tárgyú törvények módosítá-
sát. A jövőben szigorúbban 
lehet fellépni többek között 
a különös visszaesőkkel, a 
haszonszerzési céllal működ-
tetett szaporítótelepekkel, 
illetve azokkal szemben, aki-
ket korábban már az állatok 
tartásával összefüggő tevé-
kenységtől eltiltottak.

Rudas Aranka, a Kutya-
szív Állatmentő Alapítvány 
elnöke kiemelte a módosí-
tások a teljes lakosságot, az 
önkormányzatokat és ál-
latvédelmi hatóságokat és 
az ebrendészeti telepeket 
is érinti. – A gyepmesteri 
telepek működését illető-
en is több szigorítás jelent 
meg. A szabályozás célja 
a közegészségügyi, állat-
egészségügyi és állatvédelmi 

szempontból is megfelelő és 
korszerű környezet létreho-
zása, amelyek révén növek-
szik az ebrendészeti telepek 
szakmai színvonala – részle-
tezte Rudas Aranka, a Ku-
tyaszív Állatmentő Alapít-
vány elnöke.

Hozzátette: a gyepmesteri 
telepeknek minden esetben 

törekedniük kell az eredeti 
gazda megtalálására. A ren-
delet meghatározza az egész-
séges állatok minimális tar-
tási idejét is, ami 14 napról 
45 napra emelkedik, illetve 
az állatokról részletes nyil-
vántartást kell vezetni.

A törvény módosítása so-
rán magasabb büntetési té-

telt hoztak létre, így egytől öt 
évig terjedő szabadságvesztés 
szabható ki a méreg alkalma-
zásával vagy az élet kioltására 
alkalmas csalétek kihelyezé-
sével több állat pusztulását 
okozó, illetve a különös visz-
szaesőként történő állatkín-
zás elkövetéskor.

Rimán Alexandra

Szigorítottak az állatvédelmi törvényen
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Sok olyan szakma van, ahol a 
munka mögött lévő ember 
láthatatlan. Ilyen a grafikusi 

hivatás is, látjuk a vonalakat, min-
tákat, alakzatokat, de sokszor bele 
sem gondolunk, ki és hány mun-
kaórát dolgozott azzal. Kláben 
Kitti már évek óta készíti a hatvani 
arculatokat, eleinte azonban nem 
a kreatív, alkotó tevékenység felé 
haladt.  – Miután végeztem a 3-as 
iskolában döntenem kellett, hogy 
merre induljak tovább. Akkoriban 
indult a Közgében a vállalkozói 
ügyintéző szak, így oda jelentkez-
tem. Ez meghatározta a további 
tanulmányaimat is, közgazdász 
diplomát szereztem – fejtette ki. 
– Közel állt hozzám ez az irány, 

már tinédzserkoromban könyvel-
tem édesapám cégében. Később 
pedig egy nagy multinál lettem 
sales executive, majd egy másiknál 
key account manager. Habár a má-
sodik, budapesti állásom már egy 
kicsit izgalmasabb volt, hiszen jár-
nom kellett az országot, mégis úgy 
éreztem, változatosabb, kreatívabb 
munkára vágyom. Ám ekkoriban 
még nem gondoltam, hogy mást is 
dolgozhatnék, mint amit tanultam 
– tette hozzá. Később hozott egy 
döntést, felmondott, majd visz-
szaköltözött Hatvanba. Közben 
lehetősége adódott pályázatírónak 
tanulni, ezzel egy céget is alapí-
tott, mely reklámtevékenységgel 
is foglalkozott. – Egy grafikus ba-
rátom segítségét kértem az arculat 
megtervezéséhez, és miközben fel-
ügyeltem a munkáját, megtetszett 
az egész folyamat. Bár, akkor még 
álmodni sem mertem volna, hogy 
ebben fogok dolgozni. Majd meg-
terveztem az esküvői meghívónk 
grafikáját, amire rengeteg pozitív 
visszajelzés érkezett. Ezután pedig 
nagyon sok barátom kért fel, hogy 
alkossak nekik is a nagy napjukra. 
Így kezdődött – mondta. 

Családja persze mindenben tá-
mogatta, édesapja, Kláben György 

– akit a sportélet meghatározó 
szereplőjeként is sokan ismerhet-
nek Hatvanban – vállalkozó szel-
lemű, ezért támogatta benne, hogy 
mindig próbáljon ki valami újat az 
életben. Édesanyja pedig ápolónő, 
aki gondoskodásával a biztonsá-
got és az otthon melegét nyújtotta 
neki. Emellett testvéreire is min-
dig számíthatott.  – Öcsémhez és 
unokanővéremhez különösen erős 
a kötődésem, de unokaöcsém is az 
életem szerves része, így számomra 
mindig olyan volt, mintha négyen 
lennénk gyerekek a családban. Ez 
csodálatos érzés – mondta. – Fér-
jem, Viktor ügyvéd, három gyere-
künk született, Olivér, Dorottya és 
Barnabás. Velük lett igazán teljes 
az életem. Nagyon szeretek az 
anyukájuk lenni, férjemmel min-
dig azt tartottuk legfontosabbnak, 
hogy érezzék, ott vagyunk szá-
mukra, bármi is történjen – fűzte 
hozzá. Baráti kapcsolatai is rend-
kívül fontosak számára, bármikor 
szívesen kapható egy kávé melletti 
baráti beszélgetésre.

Kitti mélyen hiszi, hogy folya-
matosan dolgoznunk kell magun-
kon, ezt nem lehet megúszni, ha 
eredményesek akarunk lenni va-
lamiben, vagy teljes értékű életet 

szeretnénk élni. Érdemes mindig 
befelé figyelni, ami nehéznek és 
fárasztónak tűnhet, de véleménye 
szerint, megéri. Ez a fajta önisme-
ret segítette őt azon az úton, hogy 
váltani merjen. – Idézhetnék bár-
milyen nagy gondolkodót, aki se-
gített az önfejlesztésben, de való-
jában a legnagyobb tükröt mindig 
is a gyermekeim mutatták nekem, 
ők a legnagyobb tanítóim. Leg-
idősebb fiam egyszer azt mondta, 
nem ül le, tovább szemléli a tájat 
az ablakon át, mert olyan csodá-
latos a világ, legkisebb fiam pedig 
volt, hogy arra kért, kapcsoljam 
ki a töprengőmet, ha fáj a fejem. 
Ezek a gondolatok mind nyo-
mot hagytak bennem, de az egyik 
legmélyebben kislányom szavai 
érintettek. Egyszer megkérdezték 
tőle, hogy mik a szülei, mire ő azt 
válaszolta, hogy apa ügyvéd, anya 
Kitti. Ez elgondolkodtatott és rá-
világított arra, hogy amit csinálok, 
nem szívvel teszem, így megérett 
bennem a változás – közölte.

Először még az önkormányzat 
pályázati osztályán dolgozott, majd 
harmadik gyermeke születése után 
sok grafikát készített. Több úton is 
kipróbálta magát, az ELTE pályá-
zatát meg is nyerte, így mai napig 
az általa tervezett logóval készült 
pólók is megvásárolhatók az egye-
temen. – Ez is nagyon jó visszajel-
zés volt számomra, úgy éreztem, 
érdemes ezzel foglalkoznom. Ép-
pen ezért már a GYES-t követő-
en marketing-és kommunikációs 
referensként mentem vissza az 
önkormányzathoz, eközben pedig 
grafikusi végzettséget is szereztem 

a Budai Rajziskolában. Végre iga-
zán magamra találtam, úgy érez-
tem, azzal foglalkozom, ami igazán 
érdekel. Így már a gyerekeim is azt 
látták, szívvel-lélekkel végzem a 
munkámat, ami örömet ad, és köz-
ben ki is kapcsol – fogalmazott. 

Habár nem minden önkor-
mányzati anyag az ő munkája, a 
hatvaniak már sok helyen láthat-
ták alkotásait. Ő tervezte többek 
között a Hatvani Serfőzde serei-
nek címkéit, alátéteit. Emellett a 
Tourinform iroda számára a Hat-
vant jelképező pólóknak is ő adta 
a jellegét, színes grafikájával ka-
raktert adva a felsőknek. A tavalyi 
Sörfesztivál repoharai sem lehet-
tek volna annyira vidámak, ha Kit-
ti nem tervezi meg őket. – Ezek 
mellett a burgonyaosztáskor ka-
pott receptfüzetek, városi plakátok, 
hatvani maszk arculata, oklevelek, 
és az új nyilvános WC dekoráció-
ja is a munkáim közé sorolhatóak. 
Szerencsére az önkormányzatnál 
szabad kezet adnak nekem, persze 
a koncepciót mindig egyeztetjük, 
de rám bízzák a megvalósítást, 
és engednek a művészi szabad-
ságnak. Habár sokan azt hihetik, 
hogy ez egy gyors folyamat, mégis 
rengeteg munkaóra van egy-egy 
alkotásban. Minden grafikám be-
mutatása előtt alszom rá egyet, 
hogy másnap tiszta fejjel is meg-
nézhessem, valóban tetszik-e, amit 
létrehoztam. Maximalista vagyok, 
a saját magam mércéjét mindig 
igyekszem megugrani – árulta el. 
A most megújult Hatvan Kártya 
kinézete is az ő munkáját dicséri.

Mindig szeretett sportolni, fi-
atalkorában triatlonozott, úszott, 
futott és aerobikozott is. Manap-
ság a tánc a meghatározó az éle-
tében, férjével rendszeresen járnak 
órákra, legidősebb fiával pedig te-
niszezni. Kitti úgy tartja, sosem a 
cél a lényeg, hanem maga a folya-
mat, hogy megéljük az utat, amíg 
eljutunk a megvalósulásig. Így a 
későbbiekben is az a terve, hogy 
minden napban megtalálja az örö-
möt, és hogy még tovább fejlessze 
magát a grafikai tudásban, vala-
mint lelkileg és szellemileg is.

Csordás Judit

Az évek alatt rájöttem, 
az alkotás az, ami 
igazán kikapcsol

A Hatvani Ser címkéi, a repoharak kiné-
zete, a megújult Hatvan Kártya grafikája 
– sokszor láthatják ezeket a hatvaniak, de 
talán nem mindenki tudja, hogy mindnek 
egy ember tervezte az arculatát. Kláben 
Kitti már régóta dolgozik a hatvani ön-
kormányzatnál, és már egy ideje ő készíti a 
városi grafikák egy részét. 
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Oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány, így 
február 15-étől csak azoknak a kártyája lesz érvényes, akik 
három oltással rendelkeznek, vagy 6 hónapon belül kap-
ták meg a második oltásukat – jelentette be Gulyás Ger-
gely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Eddig a védettségi 
igazolvány mutatta 
azt, ha valaki kapott 

koronavírus elleni védőol-
tást. Már az első oltást kö-
vetően meg lehetett kapni, 
illetve aki átesett a víruson, 
annak is járt ilyen plasztik 

kártya, és a vele járó vé-
dettség. Ennek birtokában 
lehetett részt venni például 
programokon, moziba, mú-
zeumba, vagy éppen kon-
certre járni. Azonban en-
nek is változnak a szabályai, 
február 15-től a kormány 

nem védettségi, hanem ol-
tási igazolvánnyá alakítja 
át. – A koronavíruson “át-
esettség fogalma” az omik-
ron variáns után mást fog 
jelenteni; nem az átesettség, 
hanem az oltás jelent vé-
dettséget – fejtette ki, utal-
va arra is, hogy ezen variáns 
miatt bizonyos változtatá-
sokat Európában minden-
hol meghoztak. Nem kell 
új igazolványokat kiadni, 
a QR-kód alapján lehet 

ellenőrizni az okmányt – 
emelte ki Gulyás Gergely 
miniszterelnökséget vezető 
miniszter.

Hozzátette: lerövidítik a 
karantén-kötelezettség idő-
tartamát, mivel az omikron 
gyorsabb lefolyású vírus. A 
kötelező karantén hét nap 
lesz a felnőtteknél, de öt nap 
után tünetmentesség esetén 
negatív teszttel szabadulni 
lehet. A gyerekekre vonat-
kozó szabályok ugyancsak 
változnak. Elhangzott az is, 
hogy a negyedik oltás egy-
előre nem kötelező, de or-
vosi konzultáció után bárki 
megkaphatja.

SzP

Csak három oltás után 
jár a védettség

Június 30-ig 
érvényesek 
a lejárt okmányok

Meghosszabbította az or-
szággyűlés - a kormány ja-
vaslatára - a koronavírus-jár-
vány miatti veszélyhelyzetet, 
így a lejárt okmányokra is új 
érvényességi határidő vonat-
kozik. Az új határidő: 2022. 
Június 30.

A veszélyhelyzettel ösz-
szefüggő egyes sza-
bályozási kérdésekről 

szóló törvényjavaslat elfo-
gadásával a lejárt okmányok 
érvényessége ismét meghosz-
szabbodik, az új határidő: 
2022. június 30. A rendel-
kezés a magyar hatóság által 

kiállított, Magyarország terü-
letén hatályos, 2020. március 
11. és 2020. július 3. között 
lejárt, vagy 2020. november 
4. és 2022. május 31. között 
lejárt vagy lejáró hivatalos 
okmányokra vonatkozik, ide-
értve a forgalmi engedélybe 
bejegyzett műszaki érvényes-
ségi időt is.

A kormányablakokban, ok-
mányirodákban és valamennyi 
kormányhivatali ügyfélszolgá-
laton – a koronavírus-járvány 
terjedésének megakadályozása 
érdekében – kötelező a szájat 
és az orrot eltakaró maszkot 
viselni. MTI
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés 
2022-01	 Buzás	Imre,	Hatvan	 Mészáros	Gabriella,	Hatvan
2022-01	 Juhász	László,	Hatvan	 Rigó	Boglárka,	Hatvan

A farsang a vízkereszttől 
húshagyókedd éjfélig, a 
hamvazószerdával kezdődő 
nagyböjtig tartó időszak el-
nevezése. Hagyományosan 
a vidám lakodalmak, bálok, 
mulatságok, népünnepélyek 
jellemzik. Idén január 6-tól 
március 1-ig tart a farsangi 
időszak.

Január 6-án vízkereszt 
napjával lezárult a ka-
rácsonyi ünnepkör, és 

elkezdődött a télbúcsúztató-
tavaszváró időszak, a húsvét 
előtti negyvennapos böjt kez-
detéig, hamvazószerdáig tar-
tó farsang. Az ősi tavaszváró 
ünnephez sok néphagyomány 
kötődik, így a jelmezes bálok, 
a táncos mulatságok és a fánk-
sütés is. Farsang a tavaszvárás 
pogánykori, igen változatos 
képet mutató ünnepeiből 
nőtt ki, gyakorlatilag a zajos 
mulatozás, a tréfacsinálás, bo-
londozás, eszem-iszom és az 
advent lezárulásával, a párke-
resés, udvarlás időszaka. – A 
farsang gyökere egészen az 
ókori Rómáig nyúlik vissza. 
Akkor Szaturnusz Isten tisz-
teletére rendeztek hétnapos 
vigasságokat. Ez az ünnepség 
terjedt el a középkori Európá-
ban. A farsang jellegzetessége, 

hogy jelentős vallási ünnep 
nem kapcsolódik hozzá, kö-
zépkori hiedelmeken és babo-
nákon alapul – mondta Kö-
kény Ferenc történész.

A farsang hossza változó, 
attól függően, hogy mikor van 
húsvétvasárnap. Ettől a nap-
tól számolunk vissza negyven 
hétköznapot és szombatot, a 
vasárnapokkal együtt 46 na-
pot, amikor kezdődik a nagy-
böjti időszak. – A farsangi 
időszak utolsó három napját 
a „farsang farkának” nevezik. 
Ezek a felszabadult mókázás 
igazi napjai. „Felkötjük a far-
sang farkát” – mondták még 
ötven éve is az idősebbek, ha 
farsang idején meglátogatták 
a rokonokat, barátokat, is-
merősöket, vagy szórakozni 

mentek. A farsang farkának 
néhány napja alatt rendezik 
meg ma is a karneválokat, 
ahogyan a velencei, vagy riói 
ünnepet, úgy a magyarországi 
legjelentősebb farsangi ese-
ményt, a mohácsi busójárást is 
– részletezte Kökény Ferenc.

A történész az ünnepkör-
höz kapcsolódóan kiemelte 

még a torkos csütörtököt, más 
néven kövércsütörtököt is, ami 
már a böjti időszakra esik, de 
mégis a farsanghoz köthető. – 
Ennek az oka, hogy a farsan-
gi és főként a húshagyókeddi 
mulatságok utáni engedmény-
ként, ezen a napon még el le-
het fogyasztani a maradékot 
és még egyszer jól lehet lak-
ni a nagyböjtöt megelőzően. 
Néhány éve a hazai éttermek 
újraélesztették ezt a hagyo-
mányt, és ilyenkor kedvezmé-
nyekkel várják a vendégeket – 
magyarázta a történész.

A farsang korábban a pár-
választás időszaka is volt, egy-
ben fontos esküvői szezon, 
mivel a húsvéti böjt idősza-
kában már tilos volt esküvőt 
tartani. A farsangi időszak 
legjellegzetesebb édessége ná-
lunk a farsangi fánk.

Lukács Mónika

Január 6-tól március 1-ig 
tart idén a farsangi időszak

A Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Is-
kolában egy nap csak a jég-
korong sport népszerűsí-
téséről szólt. Az intézmény 
tanulói közül 144 diák 
csatlakozott a jégkorong 
csapathoz, akiket tapasztalt 
edzők és szakemberek segí-
tenek.

A Hatvani Szent Ist-
ván Sportiskolai 
Általános Iskola 

jégkorongozói egyszerre lép-
tek a pályára, így 144 fiatal 
játékos siklott egyidejűleg 
a jégen. Az intézményben 
rendkívül nagy szerepet tölt 
be a jégkorong sport, saját 
szabványméretű jégpályával, 
hozzátartozó zsűri bódéval és 
öltözőkkel is rendelkeznek.

Kovács János, a Hatvani 
Szent István Sportiskolai 

Általános Iskola intézmény-
vezetője elmondta, hogy az 
esemény célja, a sport nép-
szerűsítése és a játékosok 
bemutatása. – Az elmúlt 
években nagyon sokan csat-
lakoztak a jégkorongozó 
csapatokhoz, felívelőben van 
ez a sportág. A gyermekek 
nagyon lelkesek, mi pedig 
mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy támogassuk 
őket – részletezte az intéz-
ményvezető.

Szőke Attila, a játékosok 
edzője úgy véli: 5-6 éven 
belül, akár meghatározó sze-
replői is lehetnek a jégkorong 
sportnak. – Nagyon sok fan-
tasztikus, ügyes gyerek tanul 
az intézményben, szinte min-
den osztályból van 4-5 olyan 

gyermek, aki kiemelkedően 
teljesít a jégen. A jövőben is 
folytatjuk a munkát, és sze-
retnénk nagy pályán indulni, 
illetve folyamatosan neveljük 
az utánpótlást – mondta Sző-
ke Attila, a csapatok edzője.

Az edző kiemelte azt is, 
hogy a szabványméretű jég-
pályát maximálisan kihasz-
nálják, ugyanis minden nap 

délelőtt tornaóra keretében 
diákok játszanak, a délutánok 
folyamán viszont a Hatvani 
Gigászok uralják a jeget. Ma-
gyar Janka elmondta, hogy az 
egyik kedvenc elfoglaltsága 
a jégkorongozás és mindig 
boldog, amikor a pályán le-
het. – Nagyon jó érzés a jé-
gen siklani, hiszen itt gyorsan 
lehet haladni. Szeretném, ha 

a jövőben még több időt tölt-
hetnék a jégen – emelte ki.

Tuza-Tóth Izabella nem 
csak a jégkorongozás lelkes 
kedvelője, szabadidejében 
műkorcsolyázni is tanul. 
– Mind a kettő sportágat 
nagyon szeretem, hiszen jó 
érzés a korongot vezetni és 
boldog vagyok, amikor gólt 
lövök. Mindezek mellett a 
műkorcsolyázáshoz is na-
gyon kötődöm, ugyanis ha-
sonlít a baletthez, hasonló 
mozgásokat végzünk, csak mi 
a jégen vagyunk – mondta.

A csapatok edzői mindent 
megtesznek annak érdeké-
ben, hogy a játékosok a leg-
jobb formájukat hozzák, és 
jól teljesítsenek. Minden sze-
zonnak új tervekkel vágnak 
neki, és céljuk, hogy egyre 
jobban bizonyítsanak a jégen.

Rimán Alexandra

144 sportiskolai tanuló csatlakozott a jégkorongozókhoz

A Ferencvárosi TC nyerte 
a nemzetközi tornát
Az FC Hatvan u17-es nem-
zetközi labdarúgó tornát 
szervezett a hétvégén: ösz-
szesen 6 csapat állt a pályára, 
végül a ferencvárosiak bizo-
nyultak a legjobbnak. A turai 
megmérettetésen szlovák és 
ukrán gárda is részt vett.

Év elején nemzetközi 
leány labdarúgó tor-
nát rendeztek a turai 

sportcsarnokban. A megmé-
rettetést az U17-es korosztály 
számára szervezték. Az FC 
Hatvanos lányokhoz Szlo-
vákiából, Ukrajnából, Buda-
pestről és Pécsről is érkez-
tek versenyzők. A hivatalos 
megnyitókor együtt álltak fel 
a pályára, ahol mindenki el-
énekelte a saját nemzeti him-
nuszát. Ezt követően pedig 
megkezdődött a torna, amit a 
kispályás labdarúgás szabályai 
szerint játszottak. Ofella Zol-
tán, az FC Hatvan elnöke úgy 
véli, fontos, hogy a sportolók 
többféle tornán megméret-
tessék magukat, különböző 
játékosokkal álljanak pályára, 
mert nagyon sokat lehet ta-

nulni az ellenféltől. – Nagyon 
jó kapcsolatokat ápolunk 
nemzetközi szinten is több 
csapattal, őket hívtuk most 
meg erre a tornára. Emellett 
fontos szempont volt a szak-
maiság is, hogy olyanok jöj-
jenek el, akik által közösen 
fejlődhetünk – mondta.

Az FC Hatvan csapata szá-

mára egyébként nem idegen a 
versenyzés, hiszen a lányok a 
pest megyei szövetség kerete-
in belül is rendszeresen járnak 
meccsekre. Kondek Zsolt hat-
vani önkormányzati képvise-
lő elmondta: a városvezetés 
számára kiemelten fontos a 
sportélet, éppen ezért támo-
gatják az egyesületeket, hogy 

minél többen mozogjanak, 
sportoljanak.

A tornát végül 15 ponttal 
a Ferencváros csapata nyer-
te meg, második az Ungvár, 
harmadik pedig Eperjes lett. 
A hatvaniak mindössze egy 
pontot szereztek, így ők a ha-
todik helyen végeztek.

SzP
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Ezékiel próféta könyvét csaknem két évezrede ábrázolták 
először, azóta is visszatérő eleme a művészeteknek. Az al-
kotók többféle módon jelenítették meg könyvének fejeze-
teit. Ezekről tarott előadást Millisits Máté művészettör-
ténész a Hatvany Lajos Múzeumban.

Ezékiel próféta alak-
ja meghatározó 
az ószövetségben, 

könyve pedig olyan szinten 
megkerülhetetlen, hogy év-
ezredek óta foglalkoztatja az 
emberiséget. Köztük a mű-
vészeket is, mivel számtalan 
módon született már róla al-
kotás. Az első Krisztus után 
240-ben készült el, de a XX. 

század számtalan alkotóját is 
megihlette. A könyv szövege 
ad különböző értelmezési 
lehetőségeket a művészek-
nek, leggyakrabban az első 
fejezetet ábrázolják, ami egy 
látványos, vízió szerű elhí-
vás, az isteni trónnal az égen. 
Emellett sokakat inspirál a 
37. fejezet is, a csontok élet-
re keltése, ami a feltámadás 

szimbóluma. – A Hatvany 
Lajos Múzeum gyűjtemé-
nyében 40 Kondor Béla al-
kotás van, köztük pedig az 

egyik Ezékiel prófétát ábrá-
zolja. Ennek érdekessége az, 
hogy a két téma – az elhiva-
tott proféta és a feltámadás – 
egyszerre jelenik meg benne, 
még akkor is, ha a hangsúly 
érezhetően az elsőn van – 
mondta Millisits Máté.

A művészettörténész elő-
adása során az 1800 évet 
felölelő ábrázolásokat vette 
górcső alá, így Raffaello, Mi-
chelangelo, Rubens mun-
káin keresztül eljuthattunk 
Kondor Béla és Herman Li-
pót alkotásaihoz is.

SzP

Ezékiel évezredes ábrázolásai
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