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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Indul a közösségi költségvetés:
a hatvaniak mondják meg,
mire költsön a város

Újabb történelmi pillanat a
városban: közvetlenül beleszólhatnak a hatvaniak a
költségvetésbe. Kérdőíven
mondhatják el, mire költsön
el a város 100 millió forintot
ebben az évben. A Hatvani Konzultáció után ismét
megkérdezik a hatvaniak véleményét.

E

gyedülálló módon készült Hatvanban az
idei költségvetés. Egy
teljesen új megközelítést alkalmaznak: megkérdezik a
hatvaniakat, hogy mik azok a
fontos témák, amikre ők ebben a járvány okozta válságos,
nehéz gazdasági helyzetben
mindenképpen költenének.
Elkészült egy szavazólap,
amin azok a fejlesztési tételek vannak felsorolva, amiket
erre az évre beterveztek, de a
külső hatások miatt nem valósulhatnak meg. Ezek közül
választhatnak március 1-től a
hatvaniak, hogy szerintük mi
az, amire szükség van. Ez lehet például az utak és a járdák
fejlesztése vagy a játszóterek
bővítése.
Ilyen még soha nem volt: a
hatvaniaknak közvetlen beleszólása van abba, hogy mire

költsünk el 100 millió forintot. A közösségi költségvetés
jól példázza azt, ahogyan ez a
városvezetés dolgozik. Ahogy
az korábban a Hatvani Kon-

zultáció során is kiderült,
nagyon fontos számunkra a
hatvaniak véleménye, és ez
alapján hozzuk meg a döntéseket, hiszen Hatvan a hatva-

niaké – részletezte Horváth
Richárd.
A koronavírus okozta válság súlyosan érinti az egész
világot, nem csak egészség-

ügyileg, hanem gazdaságilag
is. Emiatt Hatvanban csaknem 1 milliárd forint esett
ki a költségvetésből, ami
óriási összeg, hiszen a teljes

bevétel egynegyede ezáltal
nincs meg. A polgármester
leszögezte: azt tartották szem
előtt, hogy a város stabilitása megmaradjon, valamint
senkit se kelljen elküldeni
az önkormányzathoz köthető munkahelyekről. Ehhez
azonban csökkenteni kellett a
településen megszokott magas színvonalú szolgáltatások
számát. Horváth Richárd
kijelentette: elengedhetetlen,
hogy megbízható és érezhető jövőképet alkossunk, ezért
különítettünk el összesen
100 millió forintot a közösségi költségvetésre, amiben
azokra a tételekre szavazhatnak a hatvaniak, amik az elvonások miatt kiesnének az
idei fejlesztésekből. Szavazni
március 1-től március 21-ig
lehet, az ehhez szükséges szavazólapot mindenki megkapja a postaládájába. Emellett
elektronikusan is részt lehet
venni a költségvetésben, a
kozossegikoltsegvetes.hatvan.hu oldalon. A szavazás
után összegzik az eredményt,
és ez alapján hozzák meg a
döntéseket, így valóban a hatvaniak mondhatják meg, mire
költsön a város.
SzP
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Hanna és Bence – Hatvanban ezeket
a neveket adták legtöbben gyermeküknek
a legnépszerűbb, míg fiúknak
a Bence, Noel, László és Balázs neveket adták a legtöbben.
Ugyanakkor sok különleges név
is akadt, ide tartozik az Alba,
Goldina, Melodi, Száva, Lotár,
Ében, Jáfet, Kemál, Damián
vagy éppen a Baltazár.
A Hatvani Százszorszép
Óvodába 145-en járnak, ebből
65 gyermeknek van teljesen
egyedi neve, ide tartozik például Norina, Korina, Larina,
Denisz, Simeon, Jonatán és
Vajk. Nagy Zsoltné rámutatott:
itt, a legnépszerűbb nevek a
Boglárka, a Marcell és a Zoltán,
mindből 5-5 van az intézményben. Az igazgató elmondta, a
szülők sok szempontot figyelembe vesznek, mikor nevet adnak a gyermekeiknek. – Szinte
mindenki számára fontos, hogy
a vezetéknév és a keresztnév
együtt kimondva szép legyen,
jó legyen a hangzása. Sokan az
egyediségre törekednek, mások
a nagyszülők előtt akarnak tisztelegni az utónévvel, de vannak olyanok is, akik azt veszik
figyelembe, hogy külföldön is
megállja a helyét a név – részletezte Nagy Zsoltné.
SzP

Az elmúlt évben tovább nőtt a
hatvanban született gyermekek száma, a neveket tekintve
pedig vegyes a kép: népszerűek a hagyományos elnevezések, mint az Anna és a László,
de Lotár és Goldina is született 2020-ban a városban.

A

szülők életében fontos pillanat a gyermek
nevének kiválasztása:
a 16 hetes ultrahangon már
többnyire tudható az utód
neme, így legtöbbször ekkor
indul meg a tanakodás, hogy
mi is legyen a neve. Vannak,
akik határozottan tudják, mit
szeretnének, mások alaposan
kikérdezik a család és barátok
véleményét. Hatvanban a korábbi évhez képest 2020-ban
nyolc százalékkal több gyermek született: összesen 535, a
fiúk voltak többségben. Ami a
neveket illeti: gyakori, hogy továbbörökítik a szülők utóneveit,
és sok hagyományos név is van
a listán, mások pedig szívesen
választanak valami egyedibbet.
Szonda Katalin anyakönyvvezető elmondta: Hatvanban
a lány nevek közül a Hanna,
Maja, Szofia és az Anna volt

Dr. Nagy Tamás az új
A mínuszok miatt több
a munka a vadasparkban gyermekorvos Hatvanban
A hatvani vadasparkot is érintette az extrém hideg, ami
az elmúlt napokban érzékelhető. Az állatpark gondozói
felkészültek a fagyos időjárásra, az állatok vizét naponta többször cserélik, illetve növelték a takarmányadagokat is.

A

z extrém hidegben a vadaspark
lakói is fokozott
figyelmet igényelnek. Az
állatpark dolgozói még a
fagy előtt előkészültek a
mínuszokra, így a parkban
élő állatok biztonságban és
megfelelő körülmények között vészelhetik át a hideg
időszakot. Tímár Dávid, a
Hatvani Vadaspark vezetője elmondta, hogy kollé-

gáival mindent megtettek
annak érdekében, hogy ne
keletkezzen fagy okozta
kár a park területén. – Az
irodákban, pénztárépületben és a szerszámtárolóban
is elindítottuk a fagyőröket, valamint fűtőszálak
és hőkábelek biztosítják,
hogy a kültéri csövek ne
fagyjanak el. Mindezek
mellett az állatok helyét
szalmával tartják szárazon,

illetve az itatásra is fokozottan ügyelnek, a park
lakói naponta többször
kis adagokban meleg vizet
kapnak, így elkerülhető,
hogy befagyjon az itató.
Az állatok takarmány igénye télen nagyobb, fontos,
hogy a gondozók jóllakottság érzetet biztosítsanak
számukra így könnyebben
átvészelik a hideg napokat
– részletezte Tímár Dávid,
a Hatvani Vadaspark vezetője. Az elmúlt hetekben új
lakókkal is bővült a vadaspark, ugyanis kiskecskék és
kisbárányok is születtek.
Rimán Alexandra
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Elkészült a város 2021-es költségvetése

Szigorú gazdálkodás,
kompromisszum
és párbeszéd
Elkészült a város költségvetése, amelynek tervezését az elmúlt
tíz év legnehezebb kihívásai szőtték át. Gazdasági válság, az
adóbevételek visszaesése, elvonások, mindezek nyomán 1
milliárd forinttal kevesebből kell gazdálkodnia Hatvannak a
tervezetthez képest 2021-ben. A település polgármestere azt
mondta a nehézségek ellenére a város fenntartása biztosított,
sikerült elkerülni a drasztikus megszorításokat. Horváth Richárd kiemelte: a megfeszített munka eredményeként fejlesztésekre is jutott forrás, ennek felhasználásáról a hatvaniak
dönthetnek, ez a közösségi költségvetés.

A

tavalyi év minden
szempontból felforgatta a hétköznapokat, a
krízisen még mindig nincs túl
a világ. Minden folyamatosan
változik, a gazdaság pedig finoman szólva is élt már szebb
napokat. Ilyen körülmények között hogyan tudtak nekilátni a
2021-es év tervezésének?
Először fejest ugrottunk a
mélybe, aztán igyekeztünk,
hogy ne csak zuhanjunk, hanem átvegyük az irányítást
és végül oda érkeztünk ahová
kell. Ehhez azonban minden
tapasztalatunkat és tudásunkat be kellett vetnünk. A tavalyi év rendkívüli módon próbára tett mindannyiunkat. A
koronavírus-járványnak nem
várt és súlyos következményei
lettek. Az egészségügyi krízis
a gazdaságot is megroppantotta. Így a mi adóbevételeink
is visszaestek, kevesebb pénzből tudtunk és tudunk most is
gazdálkodni. Összességében
egy milliárd forint esett ki a
büdzséből a tervezetthez ké-

pest. Ez a bevételeink egynegyede. Ugyanakkor mi a kellő
időben meghoztuk a szükséges döntéseket, és ennek köszönhetően megmaradt egy
alap, amelyre tudtunk építeni.
A kiesést hogyan gazdálkodták ki?
Nem volt könnyű hiszen
pont a fő bevételi forrásunk
sérült, az adók a háromnegyedét teszik ki a költségvetés
bevételi oldalának, az állami
normatíva az egynegyede, a
lakossági befizetések pedig
mindössze 1 százalékát. Le
kellett tehát mondanunk az
önerős fejlesztések és a Hatvanban megszokott plusz
szolgáltatások egy részéről.
Kompromisszumokat kötöttünk annak érdekében, hogy
a város fenntartását stabilan
biztosítani tudjuk. Így sikerült
elkerülnünk azokat a drasztikus lépéseket, amelyeket több
helyen sajnos nem tudtak más
önkormányzatok. A munkahelyeket megvédtük, ez na-

gyon fontos hiszen több mint
580 munkavállalót foglalkoztat az önkormányzat és a hozzá kötődő intézmények, cégek.
Az intézményeink önállóságát
is megtartottuk, nem lesznek
a válsághelyzetekben gyakran
előforduló összevonások.
Mi lesz a nagyberuházásokkal?
A könyvtárat, a zöldterületfejlesztést és a DALI-t is be
tudjuk fejezni, erre az önerőt
elkülönítettük. A pályázati
lehetőséggel továbbra is élni
szeretnénk, a fejlődés nem
állhat meg.

geket, hogy ne csak öt évente szólhassanak bele a város
ügyeibe. Ilyen volt a Hatvani
Konzultáció. A közösségi
költségvetésnek is ez az alapja. A krízisben összetartunk,
mi hatvaniak számíthatunk
egymásra, a folytatásról is
együtt döntünk. A szükséges megszorítások az önerős
beruházásokat érintették a
leginkább. Főleg a fenntartásra koncentrálnunk, a fejlesztéseket viszont át kellett
értékelnünk.
Ugyanakkor
nem kell mindenről lemondanunk. Sikerült elkülönítenünk 100 millió forintot,
amelyről a hatvaniak mondhatják meg, hogy mire költse
a város. Ez a közösségi költségvetés. Azokat a projekteket gyűjtöttük össze, amelyek
már nem fértek bele az idei
büdzsébe, azonban terveztük
a megvalósításukat. Mindegyikre nem lesz elég forrásunk, a hatvaniakat kérjük
meg, hogy mondják el, szerintük melyek ezek közül a
legfontosabbak. Arra szeretném kérni a hatvaniakat,
hogy vegyenek részt minél
többen a szavazásban. Erre
levélben és elektronikusan is
lesz lehetőségük.

Az önkormányzati támogatások is megmaradnak?
Igen. Ezekhez sem nyúltunk. A helyi közösségeknek
köszönhető, hogy Hatvan
ennyire sokoldalú és erős.
A Civil Alap pályázatokat a
második félévben újra kiírjuk. Az első félévben is csak
azért nem, mert még az előző forduló projektjei sem valósultak meg a járványügyi
korlátozások miatt, így ezek
elszámolását meghosszabbítottuk. A nyugdíjasok, első
lakáshoz jutók és a családosok támogatási rendelete is
hamarosan elkészül. A szo-

Van egy új elem, a közösségi
költségvetés. Ezt miért vezették
be?
A hatvaniakat már évek
óta igyekszünk minél inkább
bevonni a döntésekbe, megteremtjük azokat a lehetősé-

Az önkormányzat egy kiemelkedő visszajelzést is kapott
a munkájáról nemrégiben. Az
Állami Számvevőszék a legmagasabb osztályzattal illette, ez
azt jelenti szabályosan és átláthatóan működnek.
Mindkettő alapfeltétele a
működésünknek. A törvényesség és az átláthatóság
határozza meg a munkánkat.
Ehhez megvan a precíz hivatali hátterünk is, dr. Kovács
Éva jegyző asszony és csapatának munkáját dicséri, hogy
minden szabályzatunk, amelyek ezeket a követelményeket biztosítják szakmailag is
pontosan el vannak készítve.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzése mindig egy fontos
visszajelzés, büszke vagyok rá,
hogy a legjobb osztályzatot
kaptuk.

augusztus vége felé már az
elsőn elindulhatnak a tesztelések és próbagyártások, és
novemberre már országosan,

első lépésként 2000 településen jelenhetnek meg az itt
készült termékek – fejtette ki
Tóth Péter, a Lipóti Pékség
alapítója.
Az építkezés során a munkaerő-felvétel is folyamatosan zajlik majd, a gépek
beüzemelésénél mérnökök
segítenek, ezt követően pedig

novemberben több állást is
meghirdetnek a gyárban. A
gyárban mintegy 260 ember
kap munkát, a beruházás pedig 15 milliárd forintból valósul meg. A tervek szerint a
Lipóti Pékség gyárának építése novemberre teljes egészében befejeződhet.
Csordás Judit

ciális szolgáltatásainkon sem
csorbítottunk. Most minden segítségre még nagyobb
szükség van. Az óvodáink
is megkapják a 200 millió
forintos plusz támogatást,
megpróbáljuk a gyermekeinknek biztosítani a lehető legjobb körülményeket,
ameddig csak lehet.

Jó ütemben halad a Lipóti Pékség gyárának építése
Dr. Nagy Tamás látja el a IV. számú körzet gyermekorvosi
feladatát. Dr. Boross Márta nyugdíjba vonulását követően
jelenleg helyettesít, hamarosan pedig teljes állásban fogadja
a kisbetegeket.

A

hatvani IV. számú
körzetben korábban
Dr. Boross Márta
gyermekorvos és Juhász Tamás Pálné asszisztens látták
el az egészségügyi szolgáltatásnyújtást. Év végén azonban nyugdíjba vonultak, így
helyettesítésüket Dr. Nagy
Tamás gyermekorvos és as�szisztense, Dusikné Deák
Dóra végzik január 4-től.
Dr. Nagy Tamás 1981-ben
végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Három
szakvizsgája van, csecsemőés
gyermekgyógyászatból,

háziorvostanból,
valamint
üzemorvostanból. Dolgozott
Miskolcon, Jászberényben,
majd hosszú ideig Horton
látott el háziorvosi feladatokat. Hatvanban fél évig
helyettesít, ezt követően pedig főállású gyermekorvos
lesz itt. Mint fogalmazott, a
legfontosabb feladata, hogy
minden kisbetegével megtalálja a közös hangot. – A gyerekellátás mindig izgalmas
feladat, hiszen velük sokkal
többet kell foglalkozni, mint
egy felnőttel ahhoz, hogy
biztonságban érezzék magu-

kat a vizsgálaton. Partnerként
tekintek rájuk, mindig bemutatkozom nekik, elmondom,
hogy mit fogunk csinálni,
hogy ne ijedjenek meg. A
szülőktől is azt kérem, hogy
tájékoztassák előre a gyereküket, mi fog történni a vizsgálaton, például, ha védőoltást
kapnak, hiszen így bátrabban
jönnek hozzám. Ezáltal szép
lassan megismerjük egymást
– mondta.
A gyermekorvos elmondta,
nagyon jól érezi magát Hatvanban. A feladatai ellátásához ugyanis nagy koncentrációra van szüksége, amihez
elengedhetetlen a nyugodt
környezet, amit mint fogalmazott, meg is kap a városban.
Csordás Judit

Már a fedés csaknem teljes
egészében elkészült a Lipóti
hatvani gyáránál, jelenleg a
fagyos raktár kialakítása folyik, ezt követően pedig az
aljzatot készítik el. A tervek
szerint novemberre teljes
egészében befejeződhetnek
a munkálatok.

N

agy ütemben zajlanak az építési munkálatok a Lipóti
Pékség készülő gyárában. A
mintegy 17 ezer négyzetméteres épület fedését csaknem
teljes egészében elkészítették,
jelenleg töltik fel az aljzatot,
lépésről-lépésre
haladnak.
A fagyos raktár kialakításán
dolgoznak, ezt követően pedig elkészítik a homlokzatot.
Nyáron már a gépek ös�szerakását és beüzemelését
tervezik, ezt követően már

el is kezdődnek a próbagyártások. – Négy nagyobb
teljesítményű gépsor lesz a
gyárban, amellyel napi 1,3

millió sütőipari terméket
tudunk gyártani. Folyamatában üzemeljük be a gépsorokat, én bízom benne, hogy
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Ha újrakezdhetném,
ismét óvónő lennék!
Óvó néniként is anya szerepet tölt be Padányiné Kalocsai Edit, aki ösztönös szeretettel fordul a gyermekek felé. Negyven éve a Vörösmarty téri
Óvoda munkatársa, májusban kezdi meg nyugdíjas éveit. Mint fogalmazott, a mai napig jó kapcsolatot ápol volt óvódásaival, és minden tőlük
kapott emlékre szeretettel gondol.

K

evesen olyan szerencsések,
hogy már gyermekkoruktól
tudják, milyen hivatást választanak maguknak. Padányiné Kalocsai Editnek nemcsak konkrét terve volt tizennégy éves korában, de a
gyakorlatban is kipróbálta már magát. Habár neki is volt korábban kitérője – gondolkodott a szemészorvos hivatáson –, de már nyolcadikos
korára megfogalmazódott benne,
hogy gyermekekkel szeretne foglalkozni. Ezért a nyári szünetben képesítés nélküli óvónőként helyezkedett
el ott, ahol született és élt, Zagyvapálfalván, Salgótarján egyik városrészében. Óvodásokra vigyázott, és
táplálta azt az ösztönös szeretetet,
ami az óvónők, dajkák, kisgyermeknevelők sajátja. Szülei mindenben
támogatták, azt szerették volna, ha
megvalósítja álmait. – Nagyon hálás vagyok nekik, mindig mellettem
álltak és támogattak. Édesapámtól
örököltem a humort, édesanyámtól
pedig a gondoskodás fontosságát.
Megtanították, hogy csak olyat tegyek, amit becsülettel fel is tudok
vállalni. Az ő nevelésük, a boldog
gyermekkorom vezettek el oda, hogy
magabiztosan és kiegyensúlyozottan
vágjak neki az életnek – fogalmazott.
Tizennyolc évesen került el otthonról, amikor felvették a Kecske-

méti Óvónőképző Intézetbe. – Nagyon sok tapasztalatot szereztem
ezekben az években. A képzésem
során olyan alapvető értékekre tettem szert, amelyek a mai napig vis�szaköszönnek a munkámban. Már
akkor is a ma érvényes készségekkel
kellett rendelkeznie egy óvónőnek.
Nagyon büszke vagyok rá, hogy
olyan emberektől tanulhattam a
főiskolai éveim alatt, akik a szakma
kiemelkedő alakjai voltak. Közülük
is kiemelkedett Forrai Katalin, aki
az óvodai zenei nevelés legnagyobb
alakja. Már akkor megismerkedhettem a szervezési feladatokkal, hiszen
kollégiumi titkárnak választottak.
Meg kellett tanulnom, hogyan értsek szót hallgatóként az oktatókkal
– mondta.
A főiskolai éveket követően, 1981ig a salgótarjáni, XV. számú napközi
otthonos óvodában dolgozott, ahol
a gyakorlati idejét is töltötte. Majd
Hatvanba költöztek, és ugyanebben az évben már a Vörösmarty téri
Óvoda munkatársa lett. – Nagyon
szerettem a korábbi munkahelyemet,
de az élet közbeszólt, férjhez mentem és ezzel új irányt vett az életem.
A férjem katona, a nagygombosi
laktanyában kezdte szolgálatát, így
költöztünk Hatvanba. Szerencsére
azonnal találtam magamnak mun-

kahelyet. Ez annyira jól alakult,
hogy az egész pályafutásom alatt
itt dolgozhattam. A kezdetekben
délutános óvó néni voltam egy 38
fős csoportban. Nehéz időszak volt
ez számomra, hiszen teljesen más
városban, új körülmények között,
új életformában kellett dolgoznom.
Azonban mindig is törekedtem arra,
hogy az adott helyzetből a lehető
legjobbat hozzam ki, így igyekeztem
pozitívan hozzáállni a helyzethez.
Olyan kolléganőim voltak, akik támogattak abban, hogy – egy héten
két alkalommal – én tartsam a testnevelés foglalkozásokat. Később a
Vörösmarty téri Óvodából indult
el Hatvanban a heti váltás alapján
kialakított munkarend az óvónők
között. Időközben két gyermekem
született, Barbara és Zoltán, és ők is
megerősítettek abban, hogy a gyermeki szeretet ad igazán erőt a mindennapokban – fogalmazott.
Tizenkét évvel később óvodavezető-helyettes, huszonhárom év után
tagóvoda-vezető lett, 2011-től pedig
függetlenített vezetőként állt az intézmény élén. – Egész pályafutásom
alatt arra törekedtem, hogy ki tudjak
teljesedni a szakmámban. Ez nem
valósulhatott volna meg, ha nincs
mellettem egy olyan csapat, melynek tagjaira mindig számíthatok.
Egyrészt mindenkori vezetőim támogatták szakmai elképzeléseimet,
másrészt 21 évig ugyanazzal az óvónővel, Erzsike óvó nénivel, és ugyanazzal a dajka nénivel, Bella nénivel
dolgoztam együtt. Mindig harmó-

niában folytattuk a munkánkat, ami
biztonságos és meghitt környezetet
teremtett az óvódásainknak. Emellett a mai napig olyan munkatársak
dolgoznak az óvodában, akik egy
nagyon összetartó csapatot alkotnak.
Azonosulni tudtak a szakmai elképzeléseimmel és támogatták is azt. Így
tudtunk mindig minőséget szolgáltatni. Segítette a szakmai megújulást
az is, hogy folyamatosan képeztem
magam. A fentiek is hozzájárultak
ahhoz, hogy 2019-ben felvették a
Hatvani Helyi Értéktárba a Vörösmarty téri Óvodában folyó nevelési
tevékenységet. Immár hivatalosan is
érték lett az itt folyó munka – fejtette ki.
Két ember közt a legrövidebb út a
mosoly – vallja Edit óvó néni. Munkája során mindig fontosnak tartotta, hogy boldogságot sugározzon a
gyermekek felé. – Óvó néniként is
anya vagyok, ezt mindig szem előtt
tartom. Ha az óvodásaimmal beszélgetek, mindig partnernek tekintem
őket, hiszen a bizalom a legfontosabb a kapcsolatunkban – fogalmazott. – Hiszem, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tananyag ismerete
a fontos, legalább ennyire meghatározó a nagyfokú ösztönösség, hogy a
gyerekek felé a szeretetet közvetítsük. Minden gyermekhez meg kell
találni az utat, hiszen mindegyik
más személyiség. Valakinek ölelésre, valakinek csak egy simogatásra
van szüksége és akad olyan is, akit
szavakkal kell megnyugtatni. Ettől
csodálatos ez a szakma, hogy kü-

lönböző és különleges gyermekeket
ismerhetünk meg és nevelhetünk –
fűzte hozzá.
A mai napig – a lehetőségekhez
képest – nyomon követi volt óvodásai életét. A szülők is gyakran
fordulnak hozzá nevelési tanácsokért, ami nagyon fontos visszajelzés
számára. – A szakmámban döntő
a hitelesség és a következetesség,
az ilyen kapcsolatok mutatják meg,
hogy jó úton haladtam. Rengeteg relikviám van otthon, mindent igyekszem megőrizni, amit az óvodásaimtól kaptam. Számomra ezek nagyon
szép emlékek, megmutatják, hogy
fontos voltam nekik, hogy ők men�nyire őszintén szerettek – közölte.
Ha újrakezdhetném, akkor is ezt
csinálnám – mondja. Padányiné
Kalocsai Edit mindent megvalósított, amit a családi élete mellett
szakmailag elérhetett. Az óvónői
hivatásban ki tudott teljesedni, és
rengeteg szeretetet kapott. A szakmai sikereinek fő támaszai, férje, aki
egyetemi tanárként oktat a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen, lánya, aki
logopédus és tanító, valamint fia, aki
IT szakember.
Nagy terve, hogy a 121 éves Vörösmarty téri Óvoda történetét
papírra vesse. Jelenleg ő dolgozik
az óvodában a legrégebb óta, idén
éppen negyven éve. Májustól nyugdíjba megy, azonban továbbra is a
gyermekek közelében marad. Alkalmanként még visszajár az óvodába
is, emellett most már nagymamai
feladatainak szenteli a mindennapjait, hiszen Lilla és Andris unokái
számítanak rá, emellett nemsokára
érkezik a harmadik unokája is.
A következő óvodapedagógus
generációnak pedig Nyírő András
szavait szeretné ajánlani: ”A gyermeknevelésben nem beszélni kell.
Mondhatsz, amit akarsz, úgysem
a szavaiddal – az életeddel mutatsz
példát! ”
Csordás Judit
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Már a NAV-nak
kell fizetni
a gépjárműadót

É

v elején a NAV
minden érintettnek
határozatot küld a
fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és
az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már
csak azok kapnak értesítést
a NAV-tól, akiknél valami
változás történt, például nőtt
a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó
összege csökkent. A gépjárműadó első részletét 2021.
április 15-éig, a második
részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a
410-es adónemhez tartozó,
10032000-01079160 számú
NAV Belföldi gépjárműadó
bevételi számlára. A változások nem befolyásolják a
gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31én fennálló adómentességet
és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása
alapján a NAV hivatalból,
automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
A mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adatés változásbejelentő lap a
gépjárműadó
mentesség/
kedvezmény/szüneteltetés
igénybevételéhez” elnevezésű
adatlapon lehet bejelenteni,
amely legegyszerűbben az
Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA)
küldhető be a NAV-hoz. A
nyomtatvány papír alapon is
elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.SzP
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