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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Itt a nyár: 
megnyitott 
a strandfürdő 

XI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

Június 12-én megnyitott a városi strandfürdő. Változás, hogy 
a reggeli úszásra több idő jut, és a vírushelyzetre való tekin-
tettel csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni.

Június közepére megér-
kezett a valódi nyár, 30 
Celsius fok közeli hő-

mérsékletekkel, ilyenkor 
pedig a legjobb ezt az időt 
a vízparton tölteni. A hatva-
ni strand is megnyitott már, 

ahol a nyár folyamán több 
karbantartási munkát elvé-
geztek. A strandon továbbra 
is minden adott a kellemes 
kikapcsolódáshoz, a me-
dencék várják a csobbanni 
vágyókat, valamint a büfék, 

fagyizók is rendelkezésükre 
állnak a vendégeknek – kö-
zölte Szegedi Zoltán, a Hat-
vani Szolgáltató Kft. uszo-
da-strand ágazatvezetője.

A strand nyitvatartása vál-
tozott: a reggeli úszásra több 
idő jut: 6 órától 9 óráig van 
rá lehetőség, ezt követően 
pedig 19 óráig van nyitva a 
strand. Hőségriadó esetén 

20 óráig várják majd az úsz-
ni vágyókat. A belépésre a 
most érvényes szabályok ér-
vényesek, így tehát személyi 
és védettségi igazolvány fel-
mutatásával, a 18 év alattiak 
pedig plasztikkártyával ren-
delkező felügyeletében lép-
hetnek be majd a medencék 
területére.

Lukács Mónika

A hatvani önkormányzat kiemelten segíti 
a gyermekeket nevelő családokat, a nyug-
díjasokat illetve az első tanévüket kezdő 
gyermekek szüleit. Ismét igényelhetőek a 
nekik nyújtott támogatások.

Még 2019-ben döntött arról a kép-
viselő-testület, hogy új támoga-
tási formákat vezetnek be, ennek 

keretében a nyugdíjasoknak, a gyermeket 
nevelőknek és az első tanévüket kezdő diá-
koknak nyújtanak segítséget. Most ismét ar-
ról határoztak, hogy újra igényelhetik ezeket 
a jogosultak. – Az elmúlt időszakban számos 

új támogatási formát vezettünk be éppen 
azért, hogy segítsük a hatvaniakat. A korona-
vírus-helyzet változtatott a város költségve-
tésén is, ennek ellenére most újraindítottuk 
ezeket. Nagyon fontos, hogy segítsük a hat-
vaniakat különböző élethelyzetekben, éppen 
ezért támogatjuk azokat a családokat, ahol 
elsős gyerekek vannak, emellett a nyugdíja-
sokat és a gyermekes családokat egyaránt. Én 
arra bíztatok mindenkit, hogy éljen ezzel a 
lehetőséggel, és igényelje ezt a hozzájárulást 
– fejtette ki Horváth Richárd polgármester.

Az elsősök számára füzet-és tanszercso-
mag vásárlásához nyújtanak segítséget, a tá-

mogatás mértéke 5000 Ft minden általános 
iskolai tanulmányokat kezdő gyermek után. 
A nyugdíjasok is jogosultak egyszeri, vissza 
nem térítendő támogatásra, egyedülálló ese-
tén 8000 Ft, családban élőknek pedig fejen-
ként 6000 Ft adható. Mindemellett az egy 
kiskorút nevelő családok 8000 Ft-ot, a kettőt 
16.000 Ft-ot, míg a három vagy annál több 
gyermekesek 24.000 Ft-ot igényelhetnek. A 
támogatások már elérhetőek, év végéig lehet 
benyújtani a kérelmeket. A rendeletek és 
formanyomtatványok elérhetők a hatvan.hu 
oldalon.

Csordás Judit

Ismét igényelhető a nyugdíjasok, az elsősök 
és a gyermeket nevelők támogatása



Az Ovikert Program része-
ként a százszorszép óvodásai 
maguk termelik meg a pa-
radicsomot és a paprikát az 
óvoda udvarán.

Gödröket ástak, majd 
ezekbe palántákat 
ültettek az óvodások 

a Százszorszép óvoda udva-
rán. A gyermekek ezentúl sa-
ját magunknak termelik meg 
a paradicsomot és a paprikát. 
Direkt erre a célra alakítottak 
ki egy konyhakertet az udva-
ron, ahol minden csoportnak 
megvan a saját ládája. Először 
még csak ezt a két növényt, de 
a későbbieken akár már mást 
is termelhetnek itt az ovisok. 
Mindez azért jöhetett létre, 
mert egy pályázat keretében 
csatlakoztak az Ovikert Prog-

ramhoz, így pedig kéziszerszá-
mokat és palántákat is kaptak. 
A kezdeményezés Stiller Ta-
más séf ötlete nyomán indult 
és már 10 éve azzal a céllal 

működik, hogy a gyermekek 
megismerjék és megkedveljék 
a zöldségeket. – Ha az óvo-
dás korú gyermekek maguk 
ültetik, nevelik és gondozzák 
a növényeket, akkor utána 
sokkal nagyobb örömmel fog-
ják fogyasztani azt. Emellett 
pedig kialakul bennük egy 
értékrend is, megtanulják 
mennyivel jobb az, ha otthon 
is termelünk zöldségeket, és 
visszavezetjük a szezonalitást 
a konyhánkba – mondta el az 
ötletgazda. Hangsúlyozta: az 
eltelt évek alatt azt tapasztalta, 
hogy azok a gyermekek, akik 

megtanulták az óvodában a 
zöldségek nevelését, gyakran 
otthon is belevonták ebbe a 
szülőket és egyre többen ter-
meltek otthon szezonális nö-
vényeket, fűszereket.

A gyermekek pedig az első 
pillanattól nagyon lelkesek 
voltak, akadt olyan is, akinek 
már volt gyakorlata ebben, és 
könnyedén ment a palántázás. 
– A gyermekek feladata lesz, 
hogy gondozzák a paprikákat 
és a paradicsomokat. Minden 
nap ellenőrizni fogják, hogy 
kell-e gyomlálni, nézik majd, 
hogy száraz vagy vizes-e a 

föld, ehhez mérten pedig lo-
csolják majd azokat. Tapaszta-
latot és élményeket szereznek 
– jelentette ki Nagy Zsoltné, a 
Hatvani Százszorszép Óvoda 
intézményvezetője.

A megtermelt zöldségeket 
pedig a gyermekek maguk 
fogják elfogyasztani regge-
liként vagy uzsonnaként az 
óvodában.

SzP
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A Szent Adalbert római katolikus templomba érkezett a 
missziós kereszt, amely Ozsvári Csaba ötvösművész alko-
tása. A kereszt egyben ereklyetartó is, magyar szentek és 
boldogok ereklyéit tartalmazza.

Június elején érkezett meg 
a Hatvani Szent Adalbert 
Római Katolikus temp-

lomba az 52. Euchariszti-
kus Kongresszus Missziós 
keresztje. A tölgyfa kereszt 
közel 3 méter magas bronz 
borításokkal díszítve. Leve-
les indás mintázatában az ősi 

magyar életfamotívum jele-
nik meg a páva szimbólum 
megjelenítésével pedig óke-
resztény stílusjegyeket visel. 
A missziós kereszt Ozsvári 
Csaba ötvösművész alkotá-
sa és egyben ereklyetartó is. 
Magyar szentek és boldogok 
ereklyéit tartalmazza.

– A kereszt alapvető-
en mindig arra az egyetlen 
keresztre irányítja a figyel-
münket, ami a történelmet 
megváltoztatta. Legyen szó 
bármilyen keresztről, akár 
medál, vagy útszéli feszület, 
mind arra az egyre emlékez-
tet, ami Krisztushoz köthető. 
Eszünkbe juttatja, hogy ál-
dozatot vállalt értünk, mert 
szeretett, ezért törekedjünk 
viszonozni ezt – részletezte 
Kecskés Attila, plébános.

A kereszt számtalan hely-
színen járt már. Hirdette a 
Kongresszus közeledtét. Két 
év alatt mintegy ötvenezer 
kilométert tett meg. Vándo-
rolt templomról templomra, 
így jutott el a hatvani hívek-
hez is. A városban a keresztet 
elsőként az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Isko-
la diákjai látogatták meg. A 
kereszt mindössze pár napot 
volt a városban.

Rimán Alexandra

Hatvanban volt az Eucharisztikus 
Kongresszus missziós keresztje

A környezetvédelmi világnap al-
kalmából 33 új facsemetét ültet-
tek el a Teleki úton. A Pro Natura 
mozgalom tagjai többnyire szilfát 
és néhány díszalmafát helyeztek a 
földbe azért, hogy ezzel is felhív-
ják a figyelmet a természet védel-
mére.

Június ötödike 1972 óta környe-
zetvédelmi világnap, ugyanis 
ebben a témában ekkor tar-

totta meg első világkonferenciáját 
az ENSZ. Ez alkalmából a Teleki 
úton 33 darab facsemetét ültettek 
el a Pro Natura mozgalom tagjai. 

– Hatvanban különösen fontos a 
környezet védelme, s nemcsak ezen 
a jeles napon. Fontos megértenünk, 
hogy a környezetünk védelme kö-
zös felelősségünk, hiszen mindaz, 
amit ma megteszünk, tulajdon-
képpen gyermekeink és unokáink 
jövőjéért tesszük – fogalmazott 
Horváth Richárd polgármester. 
Kiemelte: a városban rendszeresek 
a szervezett faültetések és a hul-
ladékgyűjtő megmozdulások, me-
lyekhez egyre többen csatlakoznak, 
hogy közösen tegyenek a környezet 
védelméért.

Lukács Mónika

Szilfákkal és díszalmafákkal 
szépült meg a strand előtti terület

Maguknak termelik a zöldségeket
a százszorszép óvodásai

Tóth Györgyné 
Steller Mária 
védőnői díjat kapott

A védőnői hivatás és az egyé-
ni életpályák elismeréseként 
tizenkilenc megyéből egy-
egy és a fővárosól két védőnő 
kapta a 2020-ban alapított 
Steller Mária védőnői díjat.

A Prof. Dr. Kopp Mária 
által 2009-ben alapí-
tott Három Királyfi 

Három Királylány Alapítvány, 
a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ védőnői szakterüle-
tével együttműködve 2020-
ban védőnői díjat alapított. 
A Steller Mária védőnői dí-

jat minden évben minden 
megyéből egy védőnő kapja 
meg. Az elismerést Heves 
megyéből idén Tóth György-
né hatvani védőnő vehette 
át. A Steller Mária Védőnői 
Díj célja a területi védőnők 
kiemelkedő szakmai munká-
jának és elhivatottságának el-
ismerése, különösen a három 
év alatti gyermekes családok 
támogatásában, valamint a 
társadalom figyelmének fel-
hívása a védőnők áldozatos 
munkájára.

Lukács Mónika

Már 71 éve annak, június 
19-én rátörtek a városszer-
te kedvelt ferencesekre és 
elkezdték a kitelepítésüket. 
Akkor a ferences atyákat és 
védelmükre kelt családokat 
vetettek börtönbe vagy hur-
coltak el internálótáborba. 
Az évfordulón az ő emlé-
kükre tartottak szentmisét 
az újhatvani templomban.

A kommunizmus ideje 
alatt elhurcolt hat-
vani szerzetesek és 

családok tiszteletére tartottak 
szentmisét az Újhatvani Ró-
mai Katolikus Templomban. 
1950. június 19-én a hatva-
niak összefogtak, és közösen 
próbálták megakadályozni 
szeretett papjaik elhurcolását, 
ám az ÁVÓ vérbe fojtotta 
megmozdulásukat, százakat 
internáltak a Hortobágyra, a 
ferences szerzeteseket pedig 
az Andrássy út 60-ba szállí-
tották, miután nagyon súlyo-
san megverték őket. - Véres 
és kegyetlen lapja ez Hatvan 
múltjának, ugyanakkor dicső 
és máig példaértékű is. A hat-
vani vasutasok ugyanis szem-
beszálltak a párt irgalmatlan 
végrehajtóival. Kiálltak a hi-

tük és embertársaik mellett. A 
félelmet ezen a napon legyőz-
te a tartás, az értelmetlen ide-
ológia szembe találta magát 
egy közösség szilárd érték-
rendjével – mondta Horváth 
Richárd.

A polgármester hangsú-
lyozta: Ezen a napon kom-

munista diktatúra kapott egy 
jelet, hogy nem mindenható. 
A hatvani hívek valóságos 
élőláncot alkottak a temp-
lom körül és így tiltakoztak 
az apácák és a szerzetesek 
elhurcolása ellen. A tömeg 
énekelt és imádkozott, így 
akadályozták a leszámolást. 

Leszögezte: A mi felelős-
ségünk, hogy emlékezzünk 
a sorsukra és a kommunis-
ta diktatúra borzalmaira. A 
mi felelősségünk, hogy ne 
hagyjuk egyetlen hatalom-
nak sem elvenni a szabad-
ságunkat! Az értékeink és 
közösségünk mellett ki kell 

állnunk ma is! Ez az, amely 
örök védelmet nyújt mind-
nyájunknak. Egymásra oda-
figyelve, összefogva, megér-
tően, békével tekintsünk a 
jövőbe! A bátrak és a mártí-
rok emléke pedig maradjon 
örökre szívünkben! – zárta 
gondolatait.

A szentmisét követően 
megkoszorúzták P. Lukács 
Pelbárt és P. Kriszten Rafa-
el ferencesrendi házfőnökök 
emlékére a templomban el-
helyezett táblákat, valamint 
a templom udvarán az összes 
elhurcolt hatvani emlékére ál-
lított táblát. SzP

A hatvaniak szembeszálltak 
az elnyomókkal
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Nehéz éven vannak túl a diákok. A járvány miatt szinte alig ta-
lálkozhattak személyesen egymással és tanáraikkal. Ugyanak-
kor az év utolsó időszakát együtt tölthették, a végzősök pedig 
közösen ballaghattak el az iskolájukból.

Pedagógusok: akik 
a vírushelyzetben is 
helytálltak

Polonkai Zoltánné kapta 
a „Hatvany Irén kitüntető 
emlékérem – az ifjúságért” 
elismerést. A pedagógus 
nap keretében adták át a dí-
jat, emellett a rendezvényen 
több tanárt is miniszteri elis-
merő oklevéllel tüntettek ki.

Idén rendhagyó módon 
szervezték meg a peda-
gógus napot, a vírus mi-

att minden intézményben 
külön-külön zajlottak a kö-
szöntések. A Hatvani Kossuth 
Lajos Általános Iskolában is 
számos kitüntetést osztottak 
ki ez alkalomból. Horváth Ri-

chárd polgármester kiemelte, 
a vírushelyzet különösen nagy 
terhet rótt a pedagógusokra, a 
digitális oktatás során nehéz és 
fontos feladat hárult rájuk az 
elmúlt időkben, éppen ezért is 
fontos, hogy megköszönjék a 
munkájukat.

Polonkai Zoltánné, az intéz-
mény igazgatója vehette át a 
„Hatvany Irén kitüntető em-
lékérem – az ifjúságért” elisme-
rést. A Kossuth iskola 2011-
től hat alkalommal nyerte el 
a „Heves megye legeredmé-
nyesebb városi iskolája” címet, 
mely a pedagógusok és tanulók 
felé tanúsított segítő odafigye-
lésével, iránymutatásával való-
sulhatott meg. 

A Kossuth iskola több peda-
gógusa is Miniszteri Elismerő 
Oklevelet kapott. Székelyné 
Kiszel Erika, Oroszlán Anett 
és Varsányi Gábor közösen, a 
diákok versenyfelkészítésében 
nyújtott kiemelkedő munká-
jukért részesültek a kitünte-
tésben. Mellettük miniszteri 
oklevelet vehetett át Gyárfás-
né Kovács Marianna is, aki 24 
éve dolgozik az intézményben 
földrajz-biológia szakos tanár-
ként. Laudációjában kiemel-
ték, hatalmas szakmai tudással 
és nagy lelkesedéssel szervezi 
hosszú évek óta a Na-Túra ter-
mészetismereti szaktábort, ami 
nagyon népszerű a diákok kö-
rében. Emellett a Szitakötő fo-
lyóirat helyi koordinátoraként 
rendszeresen szervez szakmai 
továbbképzéseket. Gyárfásné 
Kovács Marianna elmondta, 
számos dologra büszke, nehéz 
feladat kiemelni pályafutásából 
fontosabb pontokat. – Ennyi 
évvel a hátam mögött kiemel-
ni eseményeket nem köny-
nyű. Esetleg a Na-Túra tábort 
tudnám megemlíteni, tizenhét 
évvel ezelőtt hívtam életre, és 
azóta is nagy sikere van. Talán 
ezt tekintem az életművemnek 
– fogalmazott.

A pedagógus nap keretében 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának kitüntetéseit, 
a Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmeket is átadták, ezeket 
Sándor Ferencné, Berta Edit, 
Füredi Györgyné és Tóthné 
Hegedűs Gabriella kapták, 
emellett az ünnepségen többen 
részesültek polgármesteri juta-
lomban is. Csordás Judit

Elballagtak a végzős diákok 
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A szeretet mindenen átlendít – vallja Polonkai Zoltánné, aki most 
vehette át a Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitün-
tetést. A Kossuth iskola igazgatója egész pályafutása alatt azon mun-
kálkodott, hogy minél több diákot ösztönözzön céljainak elérésére, és 
hogy a pedagógusoknak irányt mutasson.

„Én azt hiszem annál nincs na-
gyobb öröm, mint valakit megta-
nítani valamire, amit nem tud, és 
nagyobb jótétemény sem” – Mó-
ricz Zsigmond Légy jó mindha-
lálig művében is visszaköszön a 
pedagógusi szakma veleje: saját 
forrásból merítve másokat fel-
emelni és támogatni. Segíteni a 
következő generációnak felszed-
ni és elraktározni a tudást, hogy 
aztán később táplálkozhassanak 
belőle. Polonkai Zoltánnét is ez 
hajtotta előre egész pályafutása 
során, gyerekekkel lenni, nevelni 
és támogatni őket, okítani őket 
a helyesre, megismertetni velük 
a tudásanyagot. Mindezt úgy, 
hogy közben maga is örömét 
lelje benne. – Számomra a taní-
tás boldogság. Az, hogy a sze-
mem előtt nőnek fel a gyerekek, 
minden rosszat feledtet. Fontos, 
hogy minden diákban meg kell 
találni azt, amiben tehetséges, és 
ha ez megvan, akkor bizonyosan 
szárnyra kelnek. Úgy gondolom, 

hogy szeretettel kell tanítani, az 
mindenen átlendít – fogalmazott.

Csányi dinnyekertész család el-
sőszülött gyermekeként a jászsági 
dinnyeföldeken és szülőfalujában 
anyai nagymamájával töltötte 
kisgyermekkorát. Szülei mun-
kaszeretete, teherbírása, becsüle-
tessége mindig is iránymutatást 
jelentett számára: emberségre, 
tiszteletre, hűségre és kitartásra 
nevelték, akik idős koruk ellenére 
a mai napig támogatják, erőt ad-
nak neki.

Az általános iskolát Csány-
ban végezte, majd tanulmányait 
a Hatvani Bajza József Gimná-
zium angol tagozatán folytatta. 
Ekkor alakult ki benne az elha-
tározás, hogy a pedagógusi pályát 
választja. A gyermeknevelés alap-
jait pedig a tőle 11 évvel fiatalabb 
kishúgával való törődés, tanítga-
tás  közben gyakorolhatta. Habár 
sok terve volt, először Eszter-
gomban végezte el a tanítókép-
zőt. A levelező tagozatos tanulás 

mellett, képesítés nélküli tanító-
ként dolgozott, először Turán, 
majd Mogyoródon, később pedig 
Ecséden. Itt olyan jól érezte ma-
gát, hogy tizenkét éven keresztül 
maradt. – Már a Turán töltött idő 
alatt megpecsételődött a sorsom, 
ha addig csak sejtettem, ezt kö-
vetően már teljes bizonyossággal 
tudtam, hogy ha törik, ha szakad, 
pedagógus leszek, ebben sze-
retnék kiteljesedni. Az Ecséden 
töltött időszakom pedig különö-
sen kedves a számomra, ide köt-
hetőek életem főbb eseményei, a 
házasságkötésem, a diplomáim 
megszerzése és ekkor születtek 
gyermekeim is – fejtette ki. 

Mint fogalmazott, nem az a tí-
pus, aki nyugton ül és tétlenkedik. 
Még a GYES ideje alatt is tanult, 
Egerben elvégezte a magyar sza-
kot, így már felsősöket is tanít-
hatott.  – Mindig is jellemző volt 
rám, hogy nem bírok egy helyben 
maradni, hét hónapos kismama-
ként, és a szülési szabadság ideje 
alatt is táboroztattam. Azonban, 
mivel Hatvanban éltünk, két 
gyermekkel már nehezen volt 
megoldható, hogy férjem Bu-
dapestre én pedig Ecsédre járok 
dolgozni. Éppen ezért döntöttem 

úgy, hogy a városban folytatom, s 
jelentkezem a hatvani iskolákba 
– mondta. Végül 1992-ben Ha-
rangozó Miklósné kereste meg 
őt a most már Hatvani Kossuth 
Lajos Általános Iskola nevet vi-
selő intézményből, hogy legyen 
a 3. osztályosok osztályfőnöke. 
Örömmel fogadta a felkérést, 
habár akkor talán még nem is 
sejtette, hogy milyen hosszú és 
eseménydús évek követik majd 
az első napokat. – Voltam osz-
tályfőnök, napközis tanár, sokáig 
egyfajta Jolly Joker szerepet töl-
töttem be, bevethető voltam az 
alsósok és a felsősök tanításában 
is. Iskolaújságot szerkesztettem 
és alapítványi bálokat, iskolai és 
városi ünnepi műsorokat szer-
veztem. Mindig is nagyon sze-
rettem a munkámat, minden 
bizonnyal ezért lelkesedtem érte 
úgy – vélekedett.

Éveken keresztül volt a veze-
tője a tanulók egyéni nyomon 
követését, megsegítését, a külön-
bözőségek leküzdését támogató 
Belső Gondozói Rendszernek. 
Vezetői pályája pedig 2008-ban 
kezdődött: ő lett az akkor össze-
vont óhatvani oktatási intézmény 
igazgatóhelyettese. Jelenlegi 

megbízatásában 2011 óta dol-
gozik a Hatvani Kossuth Lajos 
Általános Iskola intézményve-
zetőjeként. Emellett 2014-től 
mesterpedagógus szaktanácsadói 
feladatokat is ellát Heves megyé-
ben.

Polonkai Zoltánné úgy gon-
dolja, egy jó pedagógus megha-
tározó lehet a diákok életében. 
Általános iskolás korában az ő 
osztályfőnöke is példát mutatott. 
– Édesanyámnak és húgomnak 
is ő volt az osztályfőnöke. Mai 
napig családtagként gondolunk 
rá, olyan alapokat adott, ame-
lyek életünk végéig elkísérnek 
minket. Amikor a Kossuthban 
felajánlották, hogy vigyek egy 
első osztályt, meglepődtem, mert 
előtte felsőben tanítottam, de egy 
olyan szerencsés találkozás volt 
ez, amiért örökké hálás leszek. 
Nyolc évig voltam az osztályfő-
nökük, a betűvetés megtanításá-
tól a középiskoláig kísértem őket. 
Ma már harminc évesek az osztá-
lyom tagjai, de nyomon követem 
az életük alakulását, volt, akinek 
még az esküvőjén is ott voltam – 
közölte.

Idén a hatvani önkormányzat 
Polonkai Zoltánnénak ítélte a 
Hatvany Irén kitüntető emlék-
érem – az ifjúságért” kitüntetést. 
Sikerült titokban tartani, így nem 
is sejtette, őszinte meglepetés-
ként érte, amikor a pedagógusna-
pon hosszas méltatást követően 
átvehette a díjat. – Utólag már 
kezd összeállni a kép, például, 
hogy a fiam miért is ragaszko-
dott annyira ahhoz, hogy ő han-
gosítson az eseményen. Nagyon 
váratlanul ért, amikor meghallot-
tam a nevemet, nagyon örültem 
neki. Mindenesetre továbbra is 
úgy gondolom, hogy nem tarta-
nék ott, ahol ma vagyok, ha nem 
állna mögöttem egy ilyen remek 
tantestület, akik olyanok kicsit 
mintha az osztályom lennének. 
Mindenben számíthatunk egy-
másra, igyekszem én is mindig 
a segítségükre lenni – mond-
ta. Emellett úgy fogalmazott, a 
családja az, akik nélkül nem va-
lósíthatta volna meg az álmait. 
Férje, Zoltán gépészmérnök, fia, 
akit az édesapja után neveztek el 
tánctanár és egyéni vállalkozó, 
lánya, Zsófia pedig dietetikus és 
aerobikedző. – Mindig mellet-
tem voltak. Ha kitalálok vala-
mit, amit az iskolában szeretnék 
megvalósítani, ők mindig azon 
gondolkodnak, hogy oldhatnánk 
meg. Egyszerűen nélkülük nem 
jöhetett volna létre mindaz, amit 
elértem, a legnagyobb öröm szá-
momra az, hogy ilyen jó háttérrel 
végezhetem a munkámat – fo-
galmazott. Az eredményei pedig 
elvitathatatlanok, vezetése alatt 
hat alkalommal választották a 
Kossuth iskolát a megye legjobb 
városi általános iskolájának. 

Tervei között szerepel az isko-
la belső felújítása, de legfőkép-
pen azt tartja szem előtt, hogy 
még minél több diákot tudjon 
az álmai felé terelni, a fiatal pe-
dagógusokat pedig a pályán tar-
tani. Nagyon fontos feladatának 
tekinti emellett az iskola jó hír-
nevének további öregbítését, úgy 
gondolja, hogy az intézmény 
nagynevű tanárainak példája is 
erre kötelezi őt.

xxxxxx

Egy jó pedagógus 
szeretetet ad 
és példát mutat
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Második alkalommal rendezték meg a „Volt egy álmom…” 
roma kulturális napot. A rendezvény célja az volt, hogy is-
mét felhívják a figyelmet azokra a hatvani roma tehetségek-
re, akik évek óta valamilyen művészeti ágban teljesítenek 
kiemelkedően. Az eseményen jó hangulatú beszélgetéseket, 
zenélést és lecsófőzést is tartottak.

A nemzetiségi kultú-
ra értékei valamint 
a helyi roma tehet-

ségek álltak középpontban, 
második alkalommal tartot-
ták meg ugyanis a „Volt egy 
álmom…” Roma Kulturális 
Napot. – 2019-ben rendeztük 
meg először ezt a programot, 
akkor nagyon nagy sikere volt 
a rendezvénynek. Tavaly a vi-
lágjárvány miatt elmaradt az 
esemény, idén azonban vál-

tozatlan lelkesedéssel hívtuk 
össze a roma tehetségeket és 
a szélesebb közösséget, hogy 
együtt ünnepeljük a cigány 
kultúra szépségeit és értéke-
it – mondta Baranyi Bracso 
Krisztián, a hatvani roma ön-
kormányzat tagja. Hozzátette: 
nagyon fontos, hogy a fiatal 
roma tehetségek lehetőséget 
kapjanak a bemutatkozásra 
bármely művészeti ág kép-
viselői is. – A visszajelzések 

mindig nagyon fontosak. Azt 
látjuk, hogy az ilyen rendez-
vények által a tehetséges roma 
fiatalok önbizalmat kapnak 
ahhoz, hogy bemutatkozza-
nak, emellett a sikerélmények 
további gyakorlásra és alko-
tásra ösztönzik őket – tette 
hozzá Bracso Krisztián. Az 
ünnepélyes megnyitón Bara-
nyi Béla, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, vala-
mint Smidné Vereb Julianna 
önkormányzati képviselő is 
köszöntötték a megjelenteket.

Ezután a Hatvany Lajos 
Múzeum udvarában folyama-
tosan egymást követték a te-
hetséges előadók, így például 
fellépett a 11 éves Puporka 

Krisztán, aki klasszikus műve-
ket játszott hegedűjén. Az ifjú 
tehetség 7 éves kora óta tanul 
zenélni, idén már országos és 
nemzetközi hegedűversenye-

ken is előkelő helyezéseket 
ért el. Krisztofert az ország 
legjobb zenetanárai képzik 
jelenleg is, a fiatal tehetség 
pedig nagyon elszánt, hiszen 

legfőbb példaképét, Mága 
Zoltánt követve zenei pályára 
készül.

A programon fellépett még 
Ürmös László és Fehér Niko-
lett is, akik a Duo Nicole for-
mációt képviselve ismét több 
különböző zenei műfajból ad-
tak elő műveket. Az ArtCafe 
Hatvan koncertsorozat házi-
gazdái általában a népdalok, 
a jazz és a klasszikus zene 
különlegességeit szólaltatják 
meg repertoárjukban, különös 
harmóniát teremtve ezzel az 
egyveleggel.

A rendezvényen nemcsak 
a zene állt a középpontban, 
ugyanis a 17 éves Budai Lili 
grafikáiból kiállítás is nyílt, 
melyet Szűk Balázs, a fiatal 
tehetség tanára nyitott meg. 
– A rajzolás számomra teljes 
kikapcsolódást jelent. Ami-
kor ezeket a színes grafikákat 
készítem, teljesen megszűnik 
körülöttem az idő, maximá-
lisan kikapcsolódom és csak 
alkotok. Minden műnek más 
a témája, de valójában csak 
hagyom, hogy az aktuális 
hangulatom vezessen rajzolás 
közben – fogalmazott Budai 
Lili.

A rendezvényen fellépett 
még többek között Baranyi 
Zoltán hegedűművész is, va-
lamint az ifj. Szajkó Nándor 
és Bakondi Jázmin alkotta 
N&J Band, de tartottak ke-
rekasztal beszélgetést, vala-
mint bemutatták az autenti-
kus cigány táncokat is.

Lukács Mónika

A tehetséges helyi roma 
művészek mutatkoztak be
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Hatvani Polgármeste-
ri Hivatal 2021. június 30. és 2021. július 2. között az alábbi ügy-
félfogadási rend szerint működik:

Hatvani Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.)
 2021. június 30. (szerda) 7.30 órától 12.00 óráig
 2021. július 1. (csütörtök) az ügyfélfogadás szünetel
 2021. július 2. (péntek) az ügyfélfogadás szünetel

Újhatvani Ügyfélszolgálati Iroda (3000 Hatvan, Bezerédi u. 2.)
 2021. június 30. (szerda) 8.00 órától 12.00 óráig
 2021. július 1. (csütörtök) az ügyfélfogadás szünetel
 2021. július 2. (péntek) az ügyfélfogadás szünetel

Az ügyfélfogadási rend módosulása miatt felmerülő esetleges kel-
lemetlenségekért ezúton is a Tisztelt Ügyfelek szíves megértését 
kérem!

Hatvan, 2021. június 16.
    dr. Kovács Éva
            jegyző

HAT/3402-2/2021.Urnatemető épül 
az újhatvani 
templom kertjében
Őszre már elkészülhet az a 
280 férőhelyes urnatemető, 
amit az újhatvani templom 
kertjében építenek ki. A gyá-
szolóknak ez egy kézenfekvő 
megoldás lehet arra, hogy 
elhunyt szeretteikre benső-
séges, meghitt környezetben 
emlékezzenek a templom-
hoz közel.

Már körvonalazódik 
az újhatvani temp-
lom mellett az a 

280 férőhelyes urnatemető, 
ami várhatóan őszre készül el. 
A parcellákat már kialakítot-
ták, és hamarosan az alapo-
zás is elkezdődik, hogy aztán 
a készre gyártott urnafalak is 
végső helyükre kerüljenek. 
Kecskés Attila plébános el-
mondta: az elmúlt évtizedek-
ben jelentősen megváltoztak 
a temetkezési szokások, a 
hagyományos koporsós te-
metések mellett elterjedtek a 
hamvasztások is. – Érdemes 
azonban felidézni, hogy ko-
rábban a templomok körül 

vagy azok közelében gyakran 
voltak temetők, éppen azért, 
hogy a templomot szerető 
ember halálában is közel le-
hessen Isten házához. A most 
készülő urnatemető egyfajta 
alternatíva lehet a gyászolók-
nak ahhoz, hogy elhunyt sze-
retteikre a templomhoz közel, 
bensőséges, meghitt környe-
zetben emlékezzenek majd. 
Egy másik előny lehet még, 
hogy a gyászolók az elhunyt 
szeretteikre való emlékezést 
templomlátogatással is össze 
tudják kötni, illetve az értük 
való imádságok is sokkal in-
tenzívebbek lehetnek a temp-
lomhoz közel – fogalmazott a 
plébános.

A tervek szerint a nyughe-
lyek környezetét úgy alakít-
ják majd ki, hogy ott az em-
lékezés háborítatlan legyen, 
így többek között padok is 
kerülhetnek az urnák elé és 
meghitt, csöndes hangulatot 
teremtenek az érintett közeg-
ben.

Lukács Mónika

A koronavírus-járvány az 
elmúlt egy évben többnyire 
átírta a házasodni kívánó 
párok terveit. A járvány-
ügyi korlátozások miatt az 
álomesküvő – nagy nász-
néppel – valóban csak álom 
maradt. Idén május 28-a 
óta azonban feloldották a 
korlátozásokat, ez pedig 
azt jelenti, hogy gőzerővel 
pörög az esküvőipar, na-
gyon sok házasság köttetik 
a nyáron.

Már javában tart az 
idei esküvősze-
zon, május 28-a 

óta ugyanis korlátozások 
nélkül lehet tartani nagy 
létszámú lakodalmakat is. 
Az elmúlt időszak viszon-
tagságos volt az esküvőket 
illetően, a világjárvány miatt 
ugyanis nagyon sok bizony-
talanság övezte az eseményt. 
Szonda Katalin anyakönyv-
vezető elmondta, hogy bár a 
nagy násznéppel történő ce-
remóniák ugyan elmaradtak 
az elmúlt időkben, házas-
ságkötésekből azonban nem 
volt hiány.

– Hatvanban május végéig 
már 50 százalékkal több es-
küvőt kötöttek meg, mint a 
tavalyi év ezen időszakáig. A 
tapasztalat az, hogy a világ-
járvány miatt elterjedtek az 
úgynevezett „elopement” es-
küvők, ahol a párok kettes-
ben, vagy mikroesküvőkön 
szűk körben egy polgári, 
egyházi vagy szimbolikus 
szertartás keretein belül kö-
tik össze az életüket – közöl-
te Szonda Katalin.

Akadnak azonban jócskán 
olyan párok is, akik a vég-
sőkig kitartanak az álmaik 
mellett és nem mondanak le 
nagy létszámú lakodalom-
ról sem. Berencsi-Forgony 
Anna és Berencsi Balázs 
is így döntöttek, ők múlt 
hétvégén tartották meg az 
esküvőjüket a Nagy Endre 
Rendezvényteremben, aho-
vá csaknem 80  főt hívtak 
meg.

– Február óta szerveztük 
az esküvőt, de a Covid ná-
lunk is számos bizonyta-
lanságot okozott. Több for-
gatókönyvet is kitaláltunk, 
hogy minden eshetőségre 

felkészüljünk. Eredetileg 
pünkösdkor tartottuk vol-
na az eseményt, de így még 
nagyobb szerencsénk volt, 
mert az esküvőnk időpont-
jára enyhítések léptek élet-
be – fogalmazott Berencsi-
Forgony Anna. – A szervezés 
alatt az esküvői szolgáltatók 
is megértőek és alkalmazko-
dóak voltak, mindenki azon 
igyekezett, hogy sikeres le-
gyen a lakodalmunk. A leg-
többen előleget sem kértek 
el, továbbá mindenki próbált 
alkalmazkodni az időpontok 
változásához is – tette hozzá 
Berencsi Balázs. Az ifjú pár 
hozzátette: a céljuk mind-
végig az volt, hogy életük 
legszebb napját családjuk és 
barátaik körében éljék meg 

és mindenkit megajándé-
kozzanak egy jó hangulatú 
bulival is.

Az esküvői ágazat vállal-
kozói megsínylették a jár-
ványt: tavaly csak a nyári 
hónapokban lehetett igazán 
lakodalmakat tartani, de 
azt is létszám-, ősszel pedig 
időkorlát mellett, majd az 
év végén ismét teljes tilalom 
lépett életbe, és csak nem-
rég jött az enyhülés. Szőllősi 
Roland vőfély azt mond-
ta: nagyon sok megkeresés 
érkezett feléje az elmúlt 
hetekben is, s ő igyekszik 
mindenkinek segíteni, és ru-
galmas lenni.

– Sok esküvő csúszott 
át az idei évre, és a májusi 
lagzik is mind elmaradtak. 
Éppen ezért ez a szezon már 
nagyon sűrű, de igyekszek 
rugalmas lenni és egyez-
tetni a párokkal úgy, hogy 
mindenkinek jó legyen. A 
tapasztalatom az, hogy a 
házasság előtt állók már na-
gyon elszántak és próbálják 
megtartani még ezen a nyá-
ron a lakodalmukat. A nagy 
bulik mellett szól még az az 
érv is, hogy az emberek na-
gyon vágynak már a jó han-
gulatú lakodalmakra, össze-
jövetelekre – fogalmazott a 
vőfély.

Lukács Mónika

A lazítások óta felpörgött 
az esküvőszezon
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