JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 24-én
16.00 órakor megtartott ünnepi ülésén.
Az ülés helye:

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
díszterme (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.)

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Horváth Richárd
Lestyán Balázs
Szinyei András
Basa Zoltán
Kondek Zsolt
Palik Józsefné

Igazoltan voltak távol:
Köves Gábor Nándorné
Nádas Sándor
Papp István
Tarsoly Imre

Magyar

Vadászati

Múzeum

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
Ambruzs Sándor
Hatvan város díszpolgára
Dr. Basa Antal
Berkes József
kitüntetett
Czibolyáné Varga Katalin
Fehér Józsefné
a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és
Szakgimnázium igazgatója
Dr. Freili Géza
Hatvan város díszpolgára
Gönczi Gábor
a Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető
igazgatója
Dr. Forgács György
Forgács Györgyné
Földesi Attila
kitüntetett
Füzér László
kitüntetett
Hargitai Katalin
Hatvan város díszpolgára
Havassy Kálmán
a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője
Hinkelmanné-Csejk Ágnes
a Hatvani Idősek Otthonának vezetője
Dr. Hóka József
Hatvan város díszpolgára
Kakó Tamás
Kató Beatrix
Kovács Klára
Kövérné dr. Tóth Melinda
ügyvéd
Kőszegi Ferenc
a Gáspár András Bajtársi Egyesület elnöke
Kutalik Márta
a Hatvan 5. sz. Általános Iskola igazgatója
Kuzsella Gábor
kitüntetett
Maróti László
kitüntetett
Mátyássy Gábor
a Hatvan-Maassluis Testvérvárosi Egyesület elnöke
Nagy Barbara
Nagy Ferenc
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Nagyné Siraky Szilvia
kitüntetett
Padányiné Kalocsai Edit
a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője
Páldiné Pál Ilona
Hatvan város díszpolgára

2

dr. Pálos Oszvaldné
Pető Lászlóné
Polonkai Zoltánné
Dr. Popovits József
Popovits Éva
Püspöki István
Ráczné Sisa Ágnes
Rodek Antal
Roger Seemeyer
Románné Kolozsi Mónika
Sandoly Ernőné
Sándor Tibor
Simon Attiláné
Siraky-Nagy Péter
Smidné Vereb Julianna
Soós Gabriella
Soós Péter
Szabó Krisztina
dr. Szikszai Márta
Tompa Gyöngyvér

Hatvan város díszpolgára
a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője
a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója
kitüntetett
a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület elnöke
az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola igazgatója
külsős bizottsági tag
kitüntetett
az ESZC Damjanich János Szakgimnáziumának,
Szakközépiskolájának és Kollégiumának igazgatója
a Hatvan Városért Közalapítvány kuratóriumának elnöke
a KMKK Zrt. Hatvani Területi Igazgatóságának igazgatója
a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője
a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője
kitüntetett
a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
Pro Urbe díj kitüntettje
jegyző
a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani
Tagintézményének vezetője
a Hatvani Galéria vezetője
a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője

Tompa Z. Mihály
Tormáné Tóth Éva
Tóth Krisztina
Vaka Istvánné
dr. Veres András
Volker Schilling
Vörös József

a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetőhelyettese
ügyvéd
kitüntetett
a Hatvani Városgondnokság vezetője

Bánkutiné Katona Mária
Komendáné Nagy Márta
Kovács Sándor
Lukács László
Molnár József
Nagyné Talabér Anikó
Rékasi Éva
Schósz Gabriella

gazdálkodási irodavezető
hatósági irodavezető
építéshatósági osztályvezető
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető
önkormányzati főtanácsadó
adóügyi osztályvezető
számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető

Jegyzőkönyvvezető:

Liktor Dénesné

* * *

dr. Veresné Sütő Éva narrátor
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Vendégeink!
Szeretettel köszöntöm Önöket Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ünnepélyes
ülésén.
Köszöntöm Horváth Richárd polgármester urat, Szinyei András alpolgármester urat, Lestyán
Balázs alpolgármester urat és dr. Szikszai Márta jegyző asszonyt, valamint a képviselőtestület megjelent tagjait.
Tisztelettel köszöntöm testvérvárosainkból érkezett vendégeinket.
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Tisztelettel felkérem Horváth Richárd polgármester urat, nyissa meg az ünnepélyes
képviselő-testületi ülést.
Horváth Richárd polgármester
Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégek!
Amikor átgondoltam, hogy ma milyen alkalom lesz, akkor több fogalom jutott eszembe. Az
első a szabadság volt, nem csak azért, mert mi magyarok történelmünk folyamán
számtalanszor bizonyítottuk, hogy mennyire vágyunk a szabadságra, hanem azért is, mert
aki szabad, az szabadon tud dönteni, és aki szabadon dönt, az viseli tetteinek
következményét akkor is, ha az jó, és akkor is ha nem.
A második fogalom ami eszembe jutott, az a közösség volt, mert mi közösséget alkotunk
akár mint a város, akár a családunk, akár egyéb más testületek kapcsán. Akik
közösségekben dolgoznak, azok a közösség érdekeit képviselik, amely rendkívül megtisztelő
és nehéz feladat. Ugyanakkor, ahogy képviseljük az érdekeket, úgy ők folyamatosan a
lelkükből adódóan mennek előre és eredményeket próbálnak elérni.
A harmadik fogalom, ami eszembe jutott az a hősök, a hatvani hősök voltak, akiket ma ki
fogunk tüntetni. Ők szabadon döntenek, méltóképpen képviselik a közösségüket és
mindannyiunk számára olyan tetteket vittek véghez, amelyekre büszkék lehetünk mi,
hatvaniak és a hatvaniak közössége.
A képviselő-testületi ülést megnyitom.
dr. Veresné Sütő Éva narrátor
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Vendégeink! A Himnusz eléneklése előtt a városzászló és
a kitüntetettek bevonulásához szíveskedjenek felállni.
A fanfárok hangjára a városzászló és a kitüntetettek bevonulása következett, majd a
megjelentek felállva elénekelték a Himnuszt.

dr. Veresné Sütő Éva narrátor
Tisztelt Vendégeink!
Elsőként a „Hatvan Város Polgármesterének Emléklapja” díj átadása következik.
2016-ban Hatvan város polgármestere a kitüntetést adományozza Nagyné Siraky Szilvia
részére.
Az Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex Egyesület 1989-ben alakult meg, melynek
alapító tagja Nagyné Siraky Szilvia. Mindig aktívan kivette részét az egyesület
munkájából, melynek 2011. évtől az elnöki tisztségét tölti be. Az Sclerosis Multiplex
(SM) betegek, emberek szeretete győzte meg arról, hogy minden nehézség ellenére
szerepet vállaljon a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségének munkájában
is alelnökként. 31 év autoimmun betegséggel a háta mögött, valamint a gazdasági
életben, könyvelésben, pályázat írásban szerzett tapasztalatait kamatoztatva teszi
egyre ismertebbé az egyre gyakoribb, fiatalokat is érintő betegséget, valamint ezáltal
Hatvan városát. Az észak-magyarországi egyesület tavaly 328 fő részére, az ország 11
megyéjéből, valamint Franciaországból, Szlovákiából, Csehországból érkező SM
betegeknek és kísérőiknek Hatvanban szervezett konferenciát. A városban 2016.
májusában először került megrendezésre az „5 percem a Tiéd” elnevezésű civil
szervezetek rendezvénye. A részt vevő zsűri első helyezéssel jutalmazta Szilvia
bemutatkozását.
Horváth Richárd polgármester átadta az emléklapot és gratulált Nagyné Siraky
Szilviának.
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dr. Veresné Sütő Éva narrátor
A „Hatvan Város Polgármesterének Emléklapja” kitüntetést kapja az ECDS Black Jam
Hatvani Tánciskola.
A BlackJam Sportegyesület gyöngyösi iskolája 16 éve működik, jelenleg 150 fővel.
Vezetője Tóth Krisztina. Számos országos és Európa-bajnokságon elért előkelő
helyezés fűződik a nevükhöz. Már évek óta nemcsak Gyöngyösön oktatják a fiatalokat,
hanem a környékbeli településekre is kiterjesztették tevékenységüket. A gyöngyösi
„anyaiskola” első vidéki iskolája volt a hatvani tánciskola, amely 2008-ban nyitotta meg
a kapuit; 2012 óta működik Nagy Barbara vezetésével.
Fő céljuk a fiatal generáció sportra és egészséges életmódra való nevelése, de
valójában sokkal többet kapnak ennél a gyerekek, hiszen kitartásra, önállóságra
nevelik őket, megtanulnak csapatban dolgozni és küzdeni, hiszen a rengeteg
gyakorlásnak megvan az eredménye. A hatvani iskola növendékei is állandó szereplői
a hatvani és kerekharaszti rendezvényeknek. Az iskola legnagyobb eredménye, az idei
Magyar Látványtánc Sportszövetség versenysorozat Szlovákiában megrendezett
Európa-bajnokságán, amatőr junior pop formáció kategóriában elért 3. helyezés, ahova
területi és országos selejtezőkön keresztül vezetett az út a 13 tagú Magic Girls
versenycsapatban, 8 hatvani növendék részvételével. Jelenleg 30 fővel működik a
hatvani tánciskola, a gyerekek heti kétszer egy órás edzésen vesznek részt a VOKE
Liszt Ferenc Művelődési Házban.
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést.
Horváth Richárd polgármester átadta az emléklapot és gratulált Nagy Barbarának és
Tóth Krisztinának.
dr. Veresné Sütő Éva narrátor
A „Hatvan Város Polgármesterének Emléklapja” kitüntetést kapja Soós Gabriella.
Gabika, Géza bácsi szélvész kisasszonya alig töltötte be a 4. életévét, kis óvodásként
kezdett el úszni tanulni. 6 évesen kezdett el úszóversenyekre járni. A Hatvani Úszó
Klub megalakulásától heti hat alkalommal kezdték meg az együttes munkát Garádi
Géza és Imre Zoltán edzők irányításával. A kitartó munka meghozta gyümölcsét, a
versenyekről érmekkel, különdíjjal, tárgyjutalommal és jobbnál-jobb időeredményekkel
tért haza. A mindennapi sport mellett kiválóan teljesített a Hatvani Kossuth Lajos
Általános Iskolában is. Második osztályosként az úszás diákolimpián az öt hétig tartó
betegség után az országos versenyen 50 méter gyorsúszáson első, 50 méter
hátúszáson második helyezést ért el. 2015-ben az év végi országos úszóranglistán a
nyolc éves lányok között hét úszáskategóriából első helyen zárt. A számtalan
eredményes úszóverseny közül a legkiemelkedőbbek voltak: VIII. Hód Kupa
Nemzetközi Úszóverseny 5 aranyérem és 3 ezüstérem, valamint a Hód Kupa. XXX.
Bácsvíz Kupa Nemzetközi Úszóverseny 4 aranyérem és 2 ezüstérem mellett béka
korcsoportba a legeredményesebb leány versenyzőként hozta el a kupát. XIII. Ezerjó
Kupa Nemzetközi Úszóversenyen 3 aranyérem, 1 ezüstérem, valamint a különdíjat
hozta haza. Kis életében a legkiemelkedőbb volt az Országos Delfinbajnokság, ahol a
9 éves lányok között ötszörös magyar bajnok lett. Ezen a versenyen a 400 méter
gyorsúszáson háromnegyed medencehosszt rávert ellenfeleire, melyről két napig
beszéltek az edzők, szülők és a gyerekek. Gabika példaképéhez, Hosszú Katinkához
hasonlóan olimpiai bajnok szeretne lenni.
Horváth Richárd polgármester átadta az emléklapot és gratulált Soós Gabriellának.
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dr. Veresné Sütő Éva narrátor
Tisztelt Vendégeink!
Ezen a napon kerül átadásra a „Hatvan Város Polgármesterének Díszoklevele” díj. A
kitüntetés, olyan magyar vagy külföldi személyeknek, közösségeknek adományozható, akik
több éven keresztül végzett kimagasló munkájukkal, eredményeikkel, kiemelkedő
testvérvárosi vagy egyéb nemzetközi kapcsolataiknak köszönhetően Hatvan város hírnevét
öregbítették.
2016-ban Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést adományozza Volker Schilling és Roger
Seemeyer részére.
Volker Schilling a németországi Heidelberg városában született. 1992-ben szerezte
meg gazdasági mérnöki oklevelét a Karlsruhe-i Egyetemen. 24 éves szakmai
pályafutását a Bosch csoportnál kezdte, ahol jelenleg is dolgozik. 2011. óta a hatvani
Robert Bosch Elektronika Kft. gazdasági ügyvezető igazgatója. Volker Schilling
igazgatói tevékenysége mellett 2014. óta tart rendszeresen előadásokat a Budapesti
Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán, az Egyetem nemrégiben címzetes
egyetemi tanári címmel tüntette ki.
Roger Seemeyer mérnöki diplomáját a Nürnberg-i Egyetemen szerezte. 28 éves
szakmai karrierjét szintén a Bosch csoportnál kezdte, pályafutása során többségében a
németországi Ansbach városában dolgozott. Magyarországi kiküldetése mellett
említésre méltó amerikai, Andersonban szerzett tapasztalata. Roger Seemeyer 2010.
óta a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. műszaki ügyvezető igazgatója.
A Robert Bosch Elektronika Kft. tevékenységét tekintve gépjárművekhez állít elő
szenzorokat és vezérlő elektronikákat. 1998-as alapítása óta immár a cégcsoport
legnagyobb autóelektronikai gyártó központja a világon. Roger Seemeyer és Volker
Schilling ügyvezetésének évei alatt a vállalat által biztosított munkahelyek száma
megkétszereződött, a megye egyik legjelentősebb munkáltatójának tekinthető.
Stratégiai törekvéseik a vállalatcsoporton belül azt a célt szolgálják, hogy a vállalat
hosszú távon biztosítson stabil munkalehetőséget a Hatvan városában és a régióban
élők számára. A társadalmi felelősségvállalás jegyében Roger Seemeyer és Volker
Schilling ügyvezetése alatt a vállalat fontos része lett Hatvannak. A vállalat támogatja
az önkormányzati, városi, intézményi rendezvényeket, a helyi civil szervezeteket. Az
igazgatók kiemelt figyelmet fordítanak a jövő generációra, ezért az oktatást, a
gyermekek fejlődését szolgáló programokat és intézményeket folyamatosan
támogatják.
A Robert Bosch Elektronika Kft. vezetése és Hatvan Város Önkormányzata között
2011. szeptemberében létrejött együttműködési megállapodás értelmében a társaság
folyamatosan támogatja a Hatvani Gesztenyéskert Óvodát és a Hatvani Szent István
Általános Iskolát, mely intézményekben a vállalat munkatársainak gyermekei számára
is biztosítanak képzést. A vállalat és a város együttműködésének keretében az elmúlt
években további oktatási intézmények energetikai felújítására is sor került. Roger
Seemeyer és Volker Schilling a vállalat ügyvezető igazgatójaként jelentősen
hozzájárultak ahhoz, hogy 2015. szeptemberében két felsőoktatási intézménnyel is
együttműködve elindulhasson Hatvanban a duális felsőoktatási képzés. Az általuk
vezetett vállalkozás az érintett egyetemek egyik legnagyobb duális képzési partnere.
Ösztönzésükre, a Robert Bosch Elektronika Kft. előkészítő munkájának köszönhetőn
2016. szeptemberében indulhatott meg az oktatás a Hatvani Közösségi Felsőoktatási
Képzési Központban, amelyben immár Hatvan városában is lehetőség nyílik a
felsőfokú végzettség megszerzésére.
Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet és gratulált Volker Schillingnek
és Roger Seemeyernek.

6

dr. Veresné Sütő Éva narrátor
A „Hatvan Város Pro Urbe díja” kitüntetés átadása következik, amely azon természetes és
jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, aki,
vagy amely éveken keresztül munkálkodott a helyi társadalom javára az emberi tevékenység
bármely területén.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város és a vonzáskörzetében élő
lakosság érdekében évek óta kifejtett önzetlen és maradandó értékű tevékenysége
elismeréseként a „Pro Urbe” díjat 2016. évben a Hatvani Zászlóőrség részére adományozza.
A Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, valamint a
közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008.(IX.26.)
önkormányzati rendelet 10/A. §-a alapján a Hatvani Zászlóőrséget egy fő parancsnok
és kilencfős legénység alkotja. Jelenleg a zászlóőrség tagjai Füzér László, Földesi
Attila, Kuzsella Gábor, Maróti László és Berkes József. A Zászlóőrség Hatvan város
zászlójának ünnepélyes fel- és levonására alakult meg. Közreműködik a nemzeti
ünnepek alkalmával, az önkormányzat által szervezett megemlékezéseken, valamint a
helyi kitüntetések és elismerő címek átadásában. Az önkormányzat által biztosított, a
város címerének színeit idéző dísz-egyenruhájuk az 1848/49-es szabadságharc
nemzetőr egyenruhájának mintájára készült. Ennek kapcsán aktív résztvevői a hatvani
csatához kapcsolódó hagyományőrző rendezvénynek. Eredményesen képviselik
városunkat a különböző rendezvényeken.
2015. óta a hatvani Gáspár András Bajtársi Egyesület részeként tevékenykednek
emléket állítva az egyesület névadójának, a hatvani csata vezénylő parancsnokának.
Ez év nyarán koszorút helyeztek el az Erdélyi Biharban, Gáspár András
honvédtábornok sírjánál.
A zászlóőrség tagjai feladataikat önként és önzetlenül, az önkormányzati rendeletben
meghatározott szellemiséghez hűen, példamutatóan végzik 2010. óta, mellyel a városi
ünnepségek, megemlékezések protokolláris színvonalát, rangját emelik.
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet, az elismerő oklevelet és gratulált
Füzér Lászlónak, Földesi Attilának, Kuzsella Gábornak, Maróti Lászlónak és Berkes
Józsefnek.
Füzér László, a Hatvani Zászlóőrség parancsnoka
A társaim nevében is szeretném megköszönni polgármester úrnak és a képviselő-testületnek
ezt a kitüntetést. Szeretném megemlíteni, hogy jelenleg öten vagyunk abból a tíz főből,
akikkel megalakultunk, négyen az alapító tagok közül, de összesen tizenkét fő viselte ezt az
egyenruhát az elmúlt években. Egy főt szeretnék kiemelni, aki sajnos már nem lehet
közöttünk és vele ketten találtuk ki ezt az egész csoportot. Sajnos ő már az örök
harcmezőkön viseli ezt a ruhát, őt Baranyi Jánosnak hívták. Az ő nevében is köszönöm
szépen ezt a kitüntetést.

dr. Veresné Sütő Éva narrátor
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város és a vonzáskörzetében élő
lakosság érdekében évek óta kifejtett önzetlen és maradandó értékű tevékenysége
elismeréseként a „Pro Urbe” díjat 2016. évben Dr. Popovits József részére adományozza.
Dr. Popovits József 1949-ben született Hatvanban. 1967-ben érettségizett. Orvosi
diplomáját 1975-ben szerezte meg a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános
Orvosi Karán. 1975-ben került az Albert Schweitzer Kórház Belgyógyászati Osztályára.
1976-tól 2004-ig a kórház Sebészeti Osztályán dolgozott. Közben, 1979-ben letette a
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sebészeti szakvizsgát. 1988. és 1995. között adjunktus, az Albert Schweitzer Kórház
Tudományos Tanácsának titkára. 1991-ben gasztroenterológiai szakvizsgát szerzett. A
nevéhez fűződik az 1991-es és az 1997-es Heves megyei Orvos-gyógyszerész napok
rendezése, 1992. és 2006. között az IASGO Magyar Tagozatának nemzetközi
kongresszusának megszervezése, rendezése Fenyőharaszton, valamint 1993. és
2005. között a Magyar Gastroenterológiai Társaság Endoscopos asszisztensi
konferencia szervezése Balatonaligán. 1993-ban lett főorvos. 1993. és 2012. között a
Magyar Gastroenterológia Társaság vezetőségi tagja. 1995. és 2005. között, valamint
2009. és 2011. között a Magyar Sebész Társaság vezetőségi tagja. 2004. és 2007.
között az Olympus Medical Care Endoszkópos Laboratórium orvos igazgatója. 2007-től
2009-ig a gyöngyösi Bugát Pál Kórház Sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa.
2009-től az Albert Schweitzer Kórház Endoszkópos Laboratóriumának vezető
főorvosa. 140 előadás, 27 közlemény, 3 jegyzet fűződik nevéhez. Elismerései 1986ban a Heves Megye Egészségügyéért díj, 1996-ban Albert Schweitzer Pro Vita
emlékérem, 1999-ben International Ass. of Surgeons, Gastroenterologists and
Oncologists Magyar Tagozat Haynal Imre Emlékérem, 2004-ben Orvosi Hetilap
Markusovszky díj, 2011-ben megszervezte az „50 éves a hatvani Albert Schweitzer
Kórház” emlékülést.
Újító tevékenységei nagyban elősegítették a gasztroenterológia tudományos fejlődését
és gyakorlati alkalmazását. A hasi sebészet, valamint a tápcsatornai diagnosztikus és
terápiás endoszkópia jelentős területét műveli. Fő szakterülete a hasi és laparoszkópos
sebészet, valamint a terápiás endoszkópia kapcsolata és együttművelése, tápcsatornai
vérzések diagnosztikája és kezelése, vastagbélrák, rákmegelőző állapotok korai
felismerése, endoszkópos és sebészi kezelése, valamint a gyulladásos bélbetegségek
diagnosztikája és kezelése. Célja a lakosság széles körében felhívni a figyelmet a
gasztroenterológia szűrővizsgálatok, mint a rákos megbetegedések megelőzésének
eszközei fontosságára. Széles körű szakterülete, munkája is igazolják szakorvosi
kiválóságát.
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet, az elismerő oklevelet és gratulált
dr. Popovits Józsefnek.
Dr. Popovits József
Szeretnék köszönetet mondani a képviselő-testületnek és mindazoknak, akik ehhez a
kitüntetéshez hozzásegítettek. Egy kollégám, az egyik nagy kórház vezető főorvosa,
nevezett el így engem: „egy őrült lokálpatriótaként tevékenykedsz Hatvanban”. Az
elkövetkezendő időszakban ugyanígy szeretném tovább segíteni a várost, illetve a
munkahelyemet.

dr. Veresné Sütő Éva narrátor
A kitüntetetteknek és önöknek egy műsorral kedveskedünk a Grassalkovich Énekegyüttes
jóvoltából. Az énekegyüttes 2003-ban alakult, vezetője Molnár Tamás kántor, karnagy. A
hatvani kórus munkássága során kiérdemelte a Prima Primissima díjat, valamint a „Heves
Megyéért” kitüntető díjat. Számos hazai és nemzetközi versenyen sikeresen vettek részt.
Fogadják őket szeretettel!
A kitüntetettek és a megjelentek részére a Grassalkovich Énekegyüttes adott ünnepi műsort.

dr. Veresné Sütő Éva narrátor
Kedves Vendégeink!
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata „A magyar nyelvért” emlékdíjat
alapított a magyar tanítási nyelvű általános iskolák diákjainak támogatására a Kárpát-
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medencében található testvértelepülésein. Országos felhívásukhoz – melyben arra buzdítják
Magyarország minden önkormányzatát, amennyiben módjuk van rá, kövessék példájukat és
alapítsanak hasonló díjakat – csatlakozott Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
és megalapította a magyar anyanyelvű oktatást végző testvérvárosai diákjainak
támogatására a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést.
A díj Hatvan város, magyar anyanyelvű oktatást is végző testvérvárosában élő, 18 éves kor
alatti természetes személynek adományozható, aki kimagasló eredményt ért el a magyar
nyelv művelésében és tanulásában.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016-ban Beregszász testvérvárosból a
„Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést Borcsik Zsanett részére
adományozza.
Borcsik Zsanett 2004. szeptember 17-én született Beregszászban. A Beregszászi 4.
számú Kossuth Lajos Középiskola 7. b osztály tanulója. Tanulmányi eredménye kitűnő.
Rendszeresen részt vesz tanulmányi versenyeken. 2014-ben a Zrínyi Ilona
Matematikaverseny 5. helyezettje, a Greenwich angolverseny 2. helyezettje, a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny 2. helyezettje lett.
2015-ben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által megszervezett angol nyelv
vetélkedő 2. helyezettje, a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 5. helyezettje, a Kenguru
Matematikaverseny 2. helyezettje, a Terebesi Viktor Matematika Emlékverseny 4.
helyezettje lett. Az eredményei alapján bekerült a Kárpátalját képviselő csapatba, mely
részt vett a 2015. április 30. és május 3. között Nagyváradon megrendezett II.
Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen. 2016-ban a Karádi helyesírási vetélkedő 2.
helyezettje, a Greenwich angolverseny 3. helyezettje, a Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei Helyesírási Verseny Kárpátaljai Döntőjének 1. helyezettje lett. Ezen kívül
részt vett a Budapesten megrendezett Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
Döntőjében, ahonnan oklevéllel és Simonyi Zsigmond serleggel tért haza.
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékdíjat, és gratulált Borcsik Zsanettnek.
dr. Veresné Sütő Éva narrátor
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016-ban Kézdivásárhely testvérvárosból
a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést Molnár Balázs részére
adományozza.
Molnár Balázs a Nagy Mózes Elméleti Líceum tanulója. A tavalyi évben megnyerte a
Hermészkedő műértelmező vetélkedőt és a Zúg Március szónokversenyt. 2014-ben
eljutott az Irinyi János helyesírási verseny országos fordulójára, a Tudományos
Diákkörök Erdélyi Konferenciáján dicséretet, az imént említett szónokversenyen
harmadik díjat kapott. Az ezt megelőző évben a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és
Irodalom Tantárgyversenyen országos dicséretet ítéltek neki, a Zúg Márciuson
második lett. Molnár Balázs jelen pillanatban két mondattal határozza meg magát.
Nem létezem, nem vagyok, hanem élek. A célja pedig egyszerű (én leírható): a
végtelen skála újabb és újabb magasságait elérni. Ha úgy tetszik, minél "élőbbé válni",
minél intenzívebben élni. Érzékenyebb lenni az apró rezgésekre, kíváncsibb az újra,
gondolataiban és gyakorlati síkon egyaránt. Hatni akar. Vagy hát lovasiasan: "Jó lenne,
ha nem füstölne simán csak úgy el..."
I don't live, nu trãiesc, hanem élek. Egy talán furcsának tűnő párhuzam: a
kromoszómáknál elég egy felfoghatatlanul apró eltérés, és a végeredmény már nem is
hasonlít a "tervezett" lényre, és nem csak a biológiában lehet ezt megfigyelni.
Fogalmazzunk tehát úgy, szeret a szavak DNS-kombinátora lenni, a magyar szavaké,
csak azok elég aprólékosak számára, hogy kromoszómákként tekinthessen rájuk. Az
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anyanyelve a belső és a külső tér között elég vékony szűrő tud lenni, és szereti. Igen,
egyszerűen szereti, s megbecsülést érdemlő ajándékként kezeli: a lehető
legkifinomultabbra próbálja fejleszteni azt, ahogyan használja. Él vele, leginkább
magyarul gondolkodva tud érzékenyebbé, kíváncsibbá válni, hatni. Magyarul tud
"élőbbé válni".
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékdíjat, és gratulált Molnár Balázsnak.

dr. Veresné Sütő Éva narrátor
Tisztelt Képviselő-testület, kedves vendégek. Az ünnepi képviselő-testületi ülés véget ért.
Megkérem polgármester urat, hogy zárja be az ülést.
Horváth Richárd polgármester
Ahogy a bevezetőmben mondtam, a mai nap a hősökről szól, a mi hatvani hőseinkről,
azokról, akik tesznek a közösségért, itt vannak velünk, és akikre mindannyian büszkék
lehetünk, mi hatvaniak. Még egyszer mindenkinek gratulálok, köszönöm szépen, hogy
velünk vannak. Az ünnepélyes képviselő-testületi ülést bezárom.
dr. Veresné Sütő Éva narrátor
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt meghívottak!
Kérem, hogy énekeljük el a Szózatot, amely után a városzászló kivonulása következik.

A megjelentek együtt elénekelték a Szózatot.
Az ünnepség a városzászló ünnepélyes kivonulásával ért véget.

K.m.f.

DR. SZIKSZAI MÁRTA

jegyző

HORVÁTH RICHÁRD
polgármester

