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Készült:  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 30-án 
10:00 órakor megtartott ünnepi  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

díszterme (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
 

Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Horváth Richárd polgármester 
 Lestyán Balázs alpolgármester 
 Szinyei András alpolgármester 
 Basa Zoltán képviselő 
 Kondek Zsolt képviselő 
 Nádas Sándor képviselő 
 Palik Józsefné képviselő 
 Papp István képviselő 
 Tarsoly Imre képviselő 

 
Igazoltan voltak távol:  

 Köves Gábor Nándorné képviselő 
 Rákócziné Lózs Csilla képviselő 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
Antal Tünde a Hatvani Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese 
Ambruzs Sándor Hatvan város díszpolgára 
Baloghné Kerek Ágota 
Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda megbízott vezetője 
Bezzeg Lilla 
Bod Kristóf 
Bod Péter 
dr. Czegka Miklós kitüntetett  
dr. Edelényi Zsuzsanna tisztifőorvos 
Farkas Gergő 
Fehér Józsefné a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és 

Szakgimnázium igazgatója 
dr. Freili Géza Hatvan város díszpolgára 
Gömzsik Ferencné 
Hargitai Katalin Hatvan város díszpolgára 
Hartai Tibor a Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztályának vezetője 
Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
dr. Hegedűs Edina 
Hegedűs Ferencné kitüntetett 
dr. Holecz János a Hatvani Járási Ügyészség vezető ügyésze 
Horváth Brigitta 
Horváth Nikolett 
Horváthné Zeke Piroska 
dr. Hóka József Hatvan város díszpolgára 
Imre Zsolt a Dunakeszi Járási Hivatal hivatalvezetője 
Jagodics István a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 

Általános Iskola igazgatója 
Jónásné Szelei Borbála kitüntetett 
Juhász Ferenc 
dr. Kadlott Csaba a Heves Megyei Kormányhivatal igazgatója 
Kocsis István kitüntetett 
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Kopa Lajosné Díszítőművészeti Szakkör tagjai 
Buzás Imréné 
Kerékgyártó Béláné 
dr. Kunsay Imréné 
Molnár Botond 
Révész Jánosné 
Somogyi Istvánné 
Sütőné Muray Matild 
dr. Szevera Margit 
Szécsényi Kristóf 
Tamás Lászlóné 

Kovács András 
ifj. Kovács András 
Kovács Erzsébet 
Kovács János a Hatvani Szent István Általános Iskola igazgatója 
dr. Köles József 
Kőszegi Ferenc a Gáspár András Bajtársi Egyesület elnöke 
Kutalik Márta a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola igazgatója 
Kuzsella Gábor 
Laczik Cecília 
Laczik Györgyné 
Loboczky Balázs 
Maróti László 
Márkus Marianna az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
Meszlényi Sára 
Misi Ágnes 
Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
Padányi János 
Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Papp István 
Páldi Róbert 
Páldiné Pál Ilona Hatvan város díszpolgára 
Pálfy-Révész Krisztina 
dr. Pálos Oszvaldné Hatvan város díszpolgára 
Pető Lászlóné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 
Polonkai Zoltánné a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 
dr. Popovits József a Pro Urbe díj kitüntetettje 
Rab László kitüntetett 
Ráczné Sisa Ágnes az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola igazgatója 
Rodek Antal külsős bizottsági tag 
Sánta Gyula a Naplemente Nyugdíjas Klub elnöke 
Schoblocher Bernadett 
Semperger Katalin a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 

vezetője 
Simon Attiláné a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 
Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
Soós Péter a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
Szabó Krisztina a Pro Urbe díj kitüntetettje 
Szabó Lajosné 
Szalatnai Gábor a Hatvani Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője 
Tompa Gyöngyvér a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani 

Tagintézményének vezetője 
Tompa Z. Mihály a Hatvani Galéria vezetője 
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Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
Tóbi Tibor 
Tóbi Tiborné a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjasok Klub elnöke 
Tóth Zsolt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hatvani 

Csoportjának vezetője 
Üsztöke Beáta 
Valló Ede a Grassalkovich Művelődási Ház igazgatója 
Varsányiné Kondek Mónika a Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 
dr. Veres András ügyvéd 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Kovács János megbízott önkormányzati rendészeti osztályvezető 
Kovács Sándor építéshatósági osztályvezető 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
Molnár József önkormányzati főtanácsadó 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Liktor Dénesné 
 
 
 

* * *  
 
 
 

dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Vendégeink! 
Szeretettel köszöntöm Önöket Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ünnepélyes 
ülésén. 
Köszöntöm dr. Kadlott Csabát, a Heves Megyei Kormányhivatal igazgatóját, Imre Zsoltot, a 
Dunakeszi Járási Hivatal vezetőjét, Horváth Richárd polgármester urat, Szinyei András 
alpolgármester urat, Lestyán Balázs alpolgármester urat, dr. Szikszai Márta jegyző asszonyt 
és dr. Kovács Éva aljegyző asszonyt, valamint a képviselő-testület megjelent tagjait. 
Tisztelettel felkérem Horváth Richárd polgármester urat, nyissa meg az ünnepélyes 
képviselő-testületi ülést. 
 
Horváth Richárd polgármester 
Kedves Vendégek! Mielőtt megkezdjük az ünnepélyes pillanatokat, előtte emlékezzünk néma 
főhajtással az elmúlt időszakban elhunyt díszpolgárainkra, dr. Molnár Lajosnéra és dr. 
Barcza Bélára. 
 

A jelenlévők néma főhajtással emlékeztek dr. Molnár Lajosné és dr. Barcza Béla elhunyt 
díszpolgárokra. 

 
 
Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégek! Ha azt mondom, hogy egy túlhajszolt, túlpörgetett 
világban élünk, akkor nem mondok újdonságot. Gondoljunk csak a munkánkra, hiszen 
nagyon keveseknek adatik meg, hogy a munkaidejük csak nyolc óra, és a munka után, netán 
hétvégén, amikor a családunkkal vagyunk, akkor elvonulhatunk egy kicsit a világtól. Ha a 
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világról beszélünk, akkor azt is mondhatjuk, hogy egy kicsit túl van politizálva. Hiszen ha 
reggel felkelünk és bekapcsoljuk a TV-t vagy a rádiót, akkor jön a politika, akárhol megyünk, 
jön a politika, sőt még a vasárnapi ebédnél is belopózik. Ez még egy kicsit fokozódni fog, 
hiszen tavasszal választások lesznek, nagyon sokan jönnek majd és próbálnak meggyőzni 
bennünket arról, hogy szavazzunk rájuk. Nem könnyű eldönteni, hogy az ígéretek igazak, 
őszinték vagy csak őszintének látszanak, hitelesek, vagy csak annak látszanak. Ha egy kicsit 
tanácstalanok vagyunk, akkor kereshetünk a környezetünkben, közösségünkben olyan 
embereket, akik tettek már valamit, ami túlmutat rajtuk, és talán túlmutat a városon, az 
országon is. De ezt miért mondtam el? Nekem van egy vízióm erről a városról. Ebben a 
vízióban ez a város polgári alapokon, és ezen kívül erős gazdasági alapokon nyugszik. 
Ebben a városban a városlakók itt dolgoznak, itt találnak munkát, a gyerekeik ide járnak 
óvodába, iskolába, középiskolába, és még főiskolára is járhatnak, ha megállapodnak, akkor 
remélem, hogy itt kötnek házasságot, itt telepednek le, és az ő gyerekeik is itt fognak járni 
óvodába, iskolába. Ebben a városban a városvezetés kér és szolgáltat, nem parancsol és 
nem uralkodik. Ez a város keresi a gyökereit, keresi a múltban, a jelenben. Keresi azokat az 
embereket, akik az életük során olyat tettek, amire a város egész közössége büszke lehet, 
akik olyan dolgokat értek el, vagy úgy tették a dolgukat, hogy arra mindannyian felfigyeltünk, 
valami olyan maradandót alkottak, ami túlmutat rajtuk. Akikkel együtt, egyszerre dobbanhat 
meg a szívünk. Ők a mi hőseink, a hatvani hősök. Ez a nap arról szól, hogy megtaláljuk a 
hatvani hősöket, itt ma elismerjük, kitüntetjük őket. Mondhat bárki, bármit, bárhol, Hatvan a 
hatvaniaké. 
 
dr. Veresné Süt ő 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 Süt ő Éva narrátor 
Tisztelt Vendégeink! 
Elsőként a „Hatvan Város Polgármesterének Díszoklevele” díj átadására kerül sor. 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. 
 
2017-ben Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést adományozza Dr. Czegka Miklós részére. 
 

Dr. Czegka Miklós  Budapesten született 1938-ban. A hatvani vegyipari technikumban 
érettségizett 1956-ban. 1962-ben a budapesti Műszaki Egyetemen szerzett 
vegyészmérnöki oklevelet. A Hatvani Konzervgyárban 1962-ben lépett kezdő 
mérnökként munkába. Munkaviszonya folyamatos volt 1999. évi nyugállományba 
vonulásáig, ahol a minőségbiztosítás volt a szakterülete. 1963-tól mikrobiológus, 1970-
től MEO vezető helyettes, 1983-tól MEO vezető beosztásokban dolgozott. Közben 
1977-ben elvégezte a Kertészeti Egyetemen a tartósítóipari mikrobiológus szakmérnöki 
szakot, és ugyanitt szerzett kertészettudományi doktori címet 1978-ban. 1987-ben 
néhány hónapos főmérnöki megbízatás után gyártmányfejlesztési és 
minőségellenőrzési osztályvezető, végül 1996-tól minőségbiztosítási főosztályvezetői 
munkakört töltött be. Szerepet vállalt a közéletben is, 1990-ben megválasztották a 
városi képviselő-testület tagjának. Az Érdekegyeztető és Társulási Bizottság Elnöke 
volt. 1961-ben kötött házasságot, egy fiúgyermekük született. 
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Dr. Czegka Miklós természettudományos szakképzettsége mellett megalapozott és 
széles látókörű humán műveltséggel is rendelkezik. Mindig is nyitott volt a 
társadalomban végbement történések, változások iránt. Ebből adódóan vett részt a 
helyi társadalom, Hatvan közéletében is. Igen hasznos tagja volt a rendszerváltást 
követően megválasztott első képviselő-testületnek. Közéleti magatartását mindig a 
józan megfontoltság, a humorral fűszerezett kritikus magatartás jellemezte.  
A problémákkal, gondokkal szemben alkotó, előbbre vivő javaslataival, 
ténymegállapításaival mindig kivívta a közösség tiszteletét, megbecsülését. 
Munkahelyén, a közéletben, a civil társadalomban – például a Ratkó József 
Közművelődési Egyesületben – vállalt szerepléseivel mindenütt figyelemre méltó, aktív 
magatartásról tett tanúbizonyságot. Jelenleg is városunk egyik köztiszteletben álló 
személyisége. 

 
Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Dr. Czegka 

Miklósnak.  
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
2017-ben Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést adományozza Rab László részére. 
 

Rab László Budapesten született, iskoláit is a fővárosban végezte. Ipari fotósként 
végzett, több fotópályázaton is sikeresen szerepelt. Gyermekkorától a vadászat és az 
állattartás a szenvedélye, mely szenvedélynek köszönhetően vásárolt birtokot 
Hatvanban. 1997. óta él a településen, birtokán zárttéri vaddisznótenyésztést folytat, 
számtalan hobbiállatot tart. A Hatvani Vadasparknak is ő adományozott vaddisznókat. 
A külterületen élő lakosok érdekeit aktívan képviseli, önzetlen segítségének és 
közbenjárásának köszönhetően valósult meg a terület szemétmentesítése. Szívügye a 
környezetvédelem, hatékonyan lép fel a szemetelők és a fatolvajok ellen. A 
Kisgombosi Őstölgyes a város egyik különleges értéke, melyet nagy odafigyeléssel 
gondoz, hozzájárulásának köszönhetően az belekerülhetett a hatvani értéktárba. 
Iskolai kirándulásokhoz bocsátja rendelkezésre területét. Nem idegen tőle a 
támogatás, adományozás, mellyel hozzájárul Hatvan város szépítéséhez. Rab László 
ezen önzetlen tevékenységét szeretné Hatvan város polgármestere a díszoklevél 
átadásával elismerni, megköszönni. 

 
Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Rab Lászlónak.  

 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
2017-ben Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést adományozza Jónásné Szelei Borbála 
részére. 
 

Jónásné Szelei Borbála  1955-ben született Hatvanban. Több mint négy évtizede 
dolgozik az Ady Endre Könyvtárban. Általános (3. sz. Általános Iskola) és középiskolai 
(Újhatvani Gimnázium) tanulmányait Hatvanban végezte, 1974-ben érettségizett. 1975. 
október 1-jétől dolgozik a hatvani Ady Endre Könyvtárban. Hamar kiderült számára, 
hogy nem egyszerűen állást választott, amikor könyvtáros lett, hanem megtalálta azt a 
hivatást, amelyhez valójában mind a mai napig kötődik. 1976-ban felvételt nyert a 
debreceni Tanítóképző Főiskolára, ahol népművelés-könyvtár szakon szerzett 
diplomát. Szakmai ismereteit továbbképzéseken és tanfolyamokon bővítette, 
gyarapította. Jónásné Szelei Borbála szakmailag kiválóan felkészült, munkáját 
évtizedek óta odaadással és igényesen végzi. A sokéves tapasztalat megszerzése 
ellenére sem a rutin, a megszokottság jegyében dolgozik. Rendszeresen tart 
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könyvtárhasználati órákat középiskolásoknak. A könyvtár által szervezett igényes 
rendezvények szervezésében, megvalósításában aktívan vesz részt a kezdetektől. Az 
Ady Endre Könyvtár Kézikönyvtárának gondozója és felelőse, valamint a felnőtt 
könyvtári gyűjtemény gyarapítója, mely munkáját nagy elhivatottsággal és 
körültekintéssel végzi. Az évek múlásával szakmai munkája egyre színesebb és 
sokoldalúbb lett. Saját bevallása szerint soha nem bánta meg, hogy könyvtáros lett, 
ezáltal érezte teljesnek az életét. Mindig boldogan lépte át a könyvtár küszöbét. 
Szerencsés időben volt könyvtáros: igényes olvasóközönséggel, nagyszerű könyvtári 
rendezvényekkel gazdagította Hatvan város kulturális életét. Kiemelkedő szakmai 
munkájának köszönhetően a hatvani könyvtár híre és neve országosan is ismert lett.  

 
Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Jónásné Szelei 

Borbálának.  
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
2017-ben Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést adományozza a Kopa Lajosné 
Díszítőművészeti Szakkör részére. 
 

Kopa Lajosné Péter Etelka 1977-ben Nőklub néven indította el a hatvani 
Díszítőművészeti Szakkört. Első kiállításukat 1978. őszén rendezték meg. A nagy 
sikeren felbuzdulva nagyobb helyet kerestek maguknak, így kerültek az Ady Endre 
Könyvtárba, Kocsis István könyvtárigazgató jóvoltából. Az összejöveteleiket heti egy 
alkalommal tartották. Sorra tanulták meg a különböző tájjellegű hímzéseket: Kalocsa, 
Furta, Sióagárd, Drávaszög, Sárköz, békési szűr, jászsági szűr, mezőberényi, recski 
vagdalásos, zalai fehér, Boldog, Tura, galgamenti hímzéseket. Kopa Lajosné Etelka 
kitartó munkával kutatta Hatvan város népművészetét is. Munkája eredményeként 
felkutatott úgynevezett „öregkendők”-ről lerajzolt mintákat és varázsolta át azokat 
asztali futókra, díszpárnákra, ruha kiegészítőkre. Hatvani fehér hímzéssel készült 
ruhagallérja és kézelője a Kis-Jankó Bori mezőkövesdi kiállításon díjat is nyert. A 
hatvani fehér hímzést a fejrevaló vasalt kendők és a nyakbavaló kendők őrizték meg. 
Ezek a kendők igen aprólékos és hosszadalmas munkát igényeltek, ezért utódról-
utódra öröklődött. Jeles ünnepnapokon és templomba menet viselték. 
A hatvani fehér hímzéssel készült munkáikból 1985. július 20. - szeptember 1. között a 
Nyíregyházán megrendezett VII. Országos Népművészeti Kiállításon vettek részt, ahol 
ezüst-plakettet kaptak.  Munkásságuk fő célja, hogy a népi motívumkincset átmentsék 
a mai generációk számára. Az 1980-as évek elején Dr. Kovács Ákos néprajzkutató, 
történész, aki 1973-1983-ig a hatvani múzeum igazgatója volt, a cukorgyári 
Kristálykastély padlásáról átmentett dokumentumok között rátalált Lesznai Anna 
hímzésterveire is. Ezt ismertette meg Kopa Lajosné szakkörvezetővel, aki örömmel 
rajzolta le ezeket a hímzésterveket A hímzéstervek kivitelezése nagy munka volt, mert 
először is fel kellett kutatni a „Lesznai-öltés” technikáját, amit az alkotó még kislány 
korában maga talált ki. A szakkör tagjai 30 éve készítik a Lesznai hímzéseket, 
melyekkel minden kiállításukon sikert aratnak. 
Az 1992-től Hatvanban megrendezett „EXPO”-n minden évben részt vettek. Volt 
kiállításuk Szerencsen, Egerben, Hatvanban a Bajza József Gimnáziumban és az Ady 
Endre Könyvtárban is. Céljuk és vágyuk, hogy ezt a mesebeli, varázslatos világot 
megismertessék a mai fiatalokkal. Az idei évben az újraindult Hatvan EXPO-n, a 
Gyermekfoglalkoztató termében kiállítást készítettek, amelynek nagy volt a sikere. 
Több külföldi, testvérvárosi delegáció is nagy elismeréssel nyilatkozott kézimunkáikról.  
Ezen az eseményen vették fel az alapító Kopa Lajosné nevét, így kívánnak tisztelegni 
emléke előtt. Jelenleg az Ady Endre Könyvtár Kopa Lajosné Díszítőművészeti 
Szakköreként működnek. Szorgalmuk és kitartásuk az évek során nem csökkent, 
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céljuk, hogy múltunk hímzéskultúráját, motívumkincsét megőrizzék a fiatalok számára. 
Értékmentő és hagyományőrző tevékenységük megérdemli az elismerést.  

 
Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Buzás Imrénének, a 

szakkör vezet őjének, valamint a szakkör megjelent tagjainak.  
 
 
 
dr. Veresné Süt ő 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 2017. évben Hegedűs Ferencné részére adományozza. 
 

Hegedűs Ferencné , Ica néni Gyöngyöspatán született 1943-ban hat gyermekes 
család ötödik gyermekeként. A gimnázium elvégzését követően Gyöngyöspatán 
helyezkedett el, majd 1965-ben Hatvanban vállalt állást. Kezdetben a Házi-Kézmű- és 
Bőripari Szövetkezet, utóbb Háziipari Szövetkezet alkalmazottja, majd 1979. és 1995. 
között szövetkezeti elnöke volt. Elnöksége alatt számos beruházás valósult meg, 3 
alkalommal nyerte el a szövetkezet a „kiváló” címet. Belföldi termelés mellett orosz, 
német, olasz export, gyermek- és női konfekciót készítettek. 1995-től a Forma Kft. 
ügyvezető tulajdonosa, lányával Eszterrel együtt. Kiemelt partnerei több, világmárkákat 
gyártó cégnek (Marc Cain, Escada, Mondi, Kanz, Lodenfrey, Riani, Elegant Design). 
Hegedűs Ferencné felsőruházati termékek konfekcionálása területén ért el kiemelkedő 
szakmai eredményeket a minőség és a pontos határidő előtérbe helyezésével. Számos 
szakmai kitüntetés birtokosa, úgy, mint Kiváló Dolgozó, Hatvan Városért, 
Településfejlesztésért kitüntetések. Magánvállalkozóként folyamatosan támogatta a 
város rendezvényeit, az óvodák, az iskolák, valamint a belvárosi Római Katolikus 
Egyházközösség életét. Számos alapítvány – köztük a Hatvan Városért Közalapítvány 
– és civil szervezet tevékenységét segítette nagylelkű adományaival. Kiemelkedő 
szerepe van a városban tevékenykedő gazdasági társaságok, vállalkozások közötti 
kapcsolatok építésében, mely során mindig törekedett a magáéhoz hasonlóan 
széleskörű társadalmi szerepvállalásra ösztönözni azokat. Ica néni a városi 
megemlékezések, rendezvények aktív résztvevője, a Hatvani Expo kiállítását minden 
alkalommal színesítette vállalkozása megjelenésével. A díj adományozásával ezen, 
városunkért végzett, önzetlen tevékenységet szeretné a képviselő-testület elismerni. 

 
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet, az elismer ő oklevelet és gratulált 

Hegedűs Ferencnének. 
 
 
dr. Veresné Süt ő 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 2017. évben a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani 
Járási Hivatala részére adományozza. 
 

A kormány a hatékony, megbízható, polgárbarát és szolgáltató közigazgatás 
megteremtése érdekében 2010. tavaszán hozzálátott a magyar államigazgatás 
újjászervezéséhez. Az átszervezés eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték 
működésüket a kormányhivatalok, a kormány általános hatáskörű területi 
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államigazgatási szervei. 2013. január 1-jével új közigazgatási egységként létrejöttek a 
járások és felálltak a járási hivatalok, amelyek elsősorban korábbi jegyzői, 
okmányirodai feladatokat vettek át. Heves megyében 7 járási hivatal került felállításra. 
A Hatvani Járási Hivatalhoz tartozik a Kormányablak Osztály, a Hatósági Osztály, a 
Gyámügyi Osztály, a Földhivatali Osztály, a Foglalkoztatási Osztály és a 
Népegészségügyi Osztály. A hatvani járás összlakossága 51.577 fő, a járásszékhely 
Hatvan. A Hatvani Járási Hivatal a kisebb településeken ügyfélszolgálatot biztosít, az 
ügyfélfogadást az ügysegédek végzik a települési önkormányzat által biztosított 
helyiségben. A törzshivatal dolgozóinak többsége korábban önkormányzati dolgozó 
volt, az itteni munkájuk során tanúsított hozzáállást, szakmai tudást, precizitást, 
szolgálatkészséget vitték tovább új munkahelyükre, ahol továbbra is a lakosság 
szolgálatában állnak helyt, a lakosság javát szolgálják. Ezen magatartásukkal 
hozzájárulnak a hatvani közszolgálat hírnevének öregbítéséhez. A Hatvani Járási 
Hivatalt 2017. nyaráig Imre Zsolt járási hivatalvezető vezette, mely tisztséget jelenleg 
helyettese, Antal Tünde látja el. Irányításuk alatt közel 100 kormánytisztviselő végzi 
magas szintű, lelkiismeretes munkáját a hatvani, illetve a környező települések lakosai 
javára. Említésre méltó, hogy a Hatvan Város Önkormányzata által térítésmentesen 
átadott, Balassi Bálint út 14. szám alatti hivatali épületet pályázati forrásból felújították, 
mely épület így tökéletesen illeszkedik a településképbe és városunkat szépíti. A 
hatósági munka során számos ügykörben működik együtt a két hivatal az érintett 
osztályokkal. Segítőkész hozzáállásuknak köszönhetően Hatvan Város 
Önkormányzatával és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatallal példátlan 
együttműködés alakult ki az évek során, mely együttműködés és munka magas 
szintjét, valamint az állampolgárok ügyeinek magas színvonalú, szolgálatkész, gyors 
és precíz intézését szeretné Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Pro 
Urbe” díj adományozásával elismerni, illetve megköszönni. 

 
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet, az elismer ő oklevelet és gratulált 

Antal Tündének, a Hatvani Járási Hivatal hivatalvez ető-helyettesének. 
 
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Az ünnepélyes képviselő-testületi ülésen a „Hatvan Város Díszpolgára” cím átadására kerül 
sor, amely azon magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki Hatvan város 
fejlődéséért kiemelkedően dolgozva kimagasló eredményt ért el, maradandót alkotott, vagy 
elősegítette a város lakosságának előrehaladását, nemzetközileg növelte Hatvan város hírét 
és tekintélyét. Gazdag életútjával a város, az ország, a világ egyetemes értékeit, érdekeit 
tiszteletreméltóan szolgálta. 
 
Hatvan város díszpolgári címét első alkalommal 2004-ben Páldiné Pál Ilona részére 
nyújtották át. A következő évben, 2005-ben dr. Pálos Oszvaldné vehette át az elismerő 
címet, 2006-ban Marsó Zoltánt, 2007-ben dr. Freili Gézát tüntette ki a képviselő-testület. 
2008-ban Dr. Molnár Lajosné részesült az elismerő kitüntetésben, 2009-ben B. Nagy Károly 
vehette át a címet, 2010-ben Ambruzs Sándor, 2011-ben Pálos Frigyes Leó, 2012-ben dr. 
Hóka József, 2013-ban Demény Lajos, 2014-ben Hargitai Katalin, 2015-ben Dr. Barcza Béla 
érdemelte ki a díszpolgári címet. 
 
A 2017. évben Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a díszpolgári címet Kocsis 
István részére adományozza. 
 

Kocsis István  Csáktornyán született 1942. szeptember 19-én.  Tanulmányait 
Hatvanban, az 1. számú Általános Iskolában kezdte, majd a Bajza József 
Gimnáziumban tett érettségi vizsgát 1962-ben. 1965-ben Szombathelyen a Berzsenyi 
Dániel Főiskola népművelés-könyvtár szakán kapott főiskolai oklevelet, majd munka 
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mellett elvégezte az ELTE Bölcsészettudományi Karán a népművelés kiegészítő 
szakot, 1974-ben kapott egyetemi oklevelet. 1977-ben elvégezte az Országos 
Széchényi Könyvtár vezetői továbbképző tanfolyamát. 1967-ben megnősült, felesége 
Kocsisné Zalán Judit biológia-kémia szakos középiskolai tanárnő. Szakmai 
pályafutását 1965-ben Szolnokon kezdte a Megyei Művelődési Központban 
módszertani munkatársként. 1966-tól Ecséden művelődési ház igazgatóként dolgozott. 
1968-ban került Hatvanba, a Városi Tanács Művelődési Osztályán népművelési 
felügyelői munkakört látott el. 1975-ben megpályázta az Ady Endre Könyvtár igazgatói 
állását, amelyet nyugdíjazásáig 2004-ig töltött be. 1990-1994-ig tagja volt Hatvan 
Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 2004. december 31-ével vonult 
nyugdíjba.  
1984-ig megyei könyvtári szakfelügyelői megbízásokat is teljesített. 2004-től könyvtári 
és közművelődési szakértői feladatokat látott el. Kocsis István harminc éves igazgatói 
munkája során olyan megkerülhetetlen folyamatokat indított el, mint a helyi 
olvasótábori munka, a vasutas tábor, vagy az a törekvés, amellyel a közművelődési 
funkció bekerült a könyvtár falai közé. Igazgatóságának idején elindult az iskolai 
könyvtárhálózat talpra állítása, az újhatvani fiókkönyvtár bővítése, a vasúti könyvtár 
működése, a képzőművészeti tárlatok megjelenése, a zenei könyvtár kialakítása, a 
helytörténeti gyűjtemény megvalósítása, a civil szervezetek bekapcsolása a könyvtár 
életébe, az olvasók számának emelése, az Ünnepi Könyvhét helyi rendezvénysorozat 
elindítása, erre az alkalomra újság megjelentetése Hatvani Hírmondó címmel. A helyi 
közélet integrálása mellett újabb színfolt a civil szervezetek megjelenése a 
könyvtárban, akik már otthonuknak tekintik a könyvtárat. 1996-ban az ő 
kezdeményezésére készült el és jelent meg a Hatvani lexikon, amely hiánypótló mű a 
helytörténet szempontjából.1999-től ő indította el a Hatvani Kalendárium című 
kiadványt az Ady Endre Könyvtár gondozásában, amely azóta is évente megjelenik. 
Igazgatásának idején, 1990-ben költözött be a városi könyvtár az egykori pártházba, 
majd többször is átépíttette és megújíttatta az épületet.  
Kapcsolatrendszerének köszönhető több művészi hagyaték Hatvanba kerülése is, 
például Perei Zoltán grafikusművész 3000 grafikája, Kocsis Albert hegedűművész 
hagyatéka, Gódor Kálmán hatvani festőművész 20 festménye a hatvani Ady Endre 
Könyvtár tulajdona.  
 
Kocsis István 1972-ben a hazai olvasótábori mozgalom ötletadó, alapító atyjainak 
egyike lett Czakó Gábor, Mózsi Ferenc, Ratkó József, Varga Csaba és Vasy Géza 
társaságában. A legsikeresebb, leghatékonyabb táborok egyikének szervezője és 
vezetője volt több mint 4 évtizeden át.  
Évente két tábort szervezett, egyet a középiskolásoknak, egyet a vasutas szülők felső 
tagozatos gyerekeinek. Ezen táborok mindig igényes szellemi műhelyek voltak a 
résztvevők számára, amelynek szerves része volt egy-egy színdarab betanulása, 
előadása, továbbá néhány napos kirándulás a határon túli magyarság által lakott 
vidékekre, a helyi műemlékek meglátogatására, a személyes kapcsolatok felvételére, 
majd ápolására és meghívására a hatvani Ady Endre Könyvtárba. Egyszerűbben a 
magyar-magyar kapcsolatok erősítése. A határon túli helyszínek felsorolása ahol járt 
az olvasótábor, lehetetlen, csak néhány példa: Erdélyben Kolozsvár, Komandó, 
Alsócsernáton, Gelence, Zabola, Kézdivásárhely; a Felvidéken Kassa, 
Garamszentbenedek; a Vajdaságban Újvidék, Szabadka, Temerin; Burgenlandban 
Alsóőr; Kárpátalján Beregszász, Munkács, Ungvár. Csak néhány név és jeles személy 
azok közül, akikkel találkozott az olvasótábor, ezzel is érzékeltetve azt az elszánt, 
határokon átívelő kulturális nemzetegyesítő munkát, amelyet Kocsis István és csapata 
végzett. Akikkel találkozhattak a táborosok: Kányádi Sándor, Sütő András, Gáll 
Sándor, Galambos Ireneusz, Szépfalussy István, Balla D. Károly, Magyari Lajos, 
Haszmann Pál. 
Kezdeményezésére készített el István Sándor, Kézdivásárhelyen élő fafaragóművész 
két szobrot is. A testvérvárosi kopjafák az Ady Endre Könyvtár hátsó udvarában 
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kerültek felállításra és jelenleg az újhatvani Meszlényi híd mellett láthatóak. Majd 1998-
ban avatták fel az úgynevezett Irodalmi életfát szimbolizáló faszobrot. A két kopjafa 
között feszülő kiterjesztett szárnyú turulmadár teste adja az alapját az életfának és a 
rézből készült hajtások mentén burjánzó levélkékbe vésték bele azon írók, költők nevét 
akik valaha jártak Hatvanban. Kocsis István kezdeményezésére jött létre 1985-ben a 
Hatvani Közművelődési Egyesület, amely 1989-ben felvette Ratkó József költő nevét. 
A kezdetektől máig ő tölti be az egyesület titkári tisztét. Szakmai és társadalmi 
megbízatások egész sorát látta el, így alelnöke volt a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének, elnöke a Magyar Garabonciás Szövetségnek. Megalakulásától tagja a 
Hatvan-Maassluis Testvérvárosi Egyesületnek, és aktív tevékenységének 
köszönhetően élő, baráti és jó szakmai kapcsolat alakult ki a két város, valamint 
Kézdivásárhely könyvtárosai között. Megszervezte a Hatvan-Maassluis-Kézdivásárhely 
könyvtárosai részvételével a Testvérvárosi Könyvtári Konferenciát is a hatvani Ady 
Endre Könyvtárban. 
1998. augusztusában Hámori József kultuszminiszter kezéből vehette át a 
Népművelésért kitüntetést.  
Ezenkívül megkapta még a Hatvan Városért, a Szocialista Kultúráért, a Heves Megye 
Művelődéséért Emlékérmet, a TIT Aranykoszorús Emlékérmet, a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete Emlékérmet.  
2002. augusztus 20-án Rockenbauer Zoltán NKÖM (Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztérium) minisztertől a kimagasló szakmai munkája elismeréseként Szinnyei 
József díjat vehetett át. 2015-ben, az Országos Széchényi Könyvtárban Füzéki István 
Emlékérmet kapott.  
Szakmai, társadalmi megbízatásai: 

• A TIT Bugát Pál Egyesület alelnöke volt a szervezet megszűnéséig. 
• Megalakulásától titkára a Ratkó József Közművelődési Egyesületnek. 
• Kuratóriumi tagja a Gódor Kálmán Múzeumi Alapítványnak. 
• A Hatvani Tűzkerék Alapítvány elnöke. 
• A Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke (1996-2000.). 
• A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Olvasószolgálati Szekciójának vezetőségi 

tagja. 
• A Magyar Garabonciás Szövetség az Olvasótáborokért, 1988-1992. között 

elnöke, azóta vezetőségi tagja, 2004-től tiszteletbeli elnöke. 
• A Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiumának tagja (1998-2001.). 
• A Kincskereső című ifjúsági lap alapítványának elnöke. 

Kocsis István nemcsak három évtizedes könyvtárigazgatói tevékenységével szerzett 
magának és a hatvani könyvtárnak országos megbecsülést, hanem olvasottsága, 
műveltsége, szakmai és közéleti tevékenysége, kapcsolatkészsége révén a hatvani 
könyvtár rendszeresen Hatvan város agorájának, kulturális gyújtópontjának szerepét 
töltötte be. Meghívására a kulturális közélet országosan ismert szereplői gyakran 
megfordultak a hatvani könyvtárban (például Czine Mihály, Ferdinandy György, 
Gyurkovics Tibor, Kányádi Sándor, Montágh Imre, Nagy Gáspár, Ratkó József, Rigó 
Béla, Varró Dániel, Vekeredi László). Példaszerű szervező, mozgósító tevékenysége 
kiállítások, vetélkedők, előadások és publikációk sorozatával dokumentálható. Hatvan 
város kulturális életében végzett magas színvonalú, értékteremtő tevékenységéért, 
valamint önzetlen, fáradhatatlan, kiemelkedően sikeres szakmai és egyúttal közéleti 
tevékenységének elismeréseként, méltó a Hatvan Város Díszpolgára cím viselésére. 

 
Horváth Richárd polgármester átadta a díszpolgárság ot szimbolizáló aranyláncot, a 

díszpolgári oklevelet és az arany kit űzőt Kocsis Istvánnak. 
 
 
Kocsis István kitüntetett 
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Ünnepeltek, Kedves Ünneplők! Úgy gondolom, hogy ez a 
méltatás nem csak személyemet illette, hanem azt az intézményt is, amit Hatvanban Ady 
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Endre Könyvtárnak nevezünk, amelyre a szakemberek azt mondják – nem kimondottan az 
Ady Endre Könyvtárra, hanem valamennyi könyvtárra –, hogy egy kicsit a jövő intézménye 
is. A platóni értelemben vett egyszerre műveld a három időt: törődj a múlttal, gondozd a 
jelent, és gondolj a jövőre; ez volt a kötelességünk a könyvtárban, és nem volt nehéz ezt a 
kötelességet végrehajtani, hiszen nagyszerű munkatársaim voltak – itt ül az első sorban az 
egyikük –, és voltak az intézménynek a civil szervezetek bekapcsolódásán keresztül kiváló 
külsősei, az egyikük szintén itt ül az első sorban. Ez egy gyönyörű szép aranykorszak 
folyamat volt, aminek töretlenül kellett volna tovább ívelnie, de jött a zsarnoki meg nem 
gondolt gondolat, és a könyvtár pillanatok alatt a város perifériájára került, ha tudatilag nem 
is, de az elhelyezés szempontjából igen. Engedtessék meg nekem az a remény és az a 
bizalom kedves polgármester úr, hogy ez a mostani kitüntetés egyben a könyvtár jövőjének a 
felfelé ívelését is jelenti.    
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Kocsis István díszpolgár névtáblájának felhelyezésére az emléktáblára a következő 
képviselő-testületi ülésen, október 26-án kerül majd sor. 
 
A kitüntetetteknek és önöknek egy műsorral kedveskedünk a Hatvani Kocsis Albert 
Zeneiskola növendékei jóvoltából: 
 
1. Bezzeg Lilla és Horváth Brigitta Piroska játszik fuvolán (F. Devienne) Franszoá Dövien C-
dúr Allegretto és Allegroját adják elő. Felkészítő tanáruk: Buda Adrienn. Fogadják őket 
szeretettel! 
 
2. Major Lili fagottozik, Chorea Hungaricát játszik a Vietorisz kódexből. 
Felkészítő tanára: Hargitai Géza, csembalón kíséri: Csonka Fruzsina. 
 
3. Hargitai Léna Ilona zongorázik, George: Legenda egy lovagról című darabját adja elő, 
felkészítő tanára: Gál Márta. 
 
4. A Greens leaves variációk következnek, ismeretlen angol szerző műve. 
Furulyán előadja Petrényi Hajnalka, reneszánsz dobon és csörgődobon közreműködik: 
Hargitai Léna és Hargitai Markó, csembalón kísér: Csonka Fruzsina. 
 
5. Weiner Leó: Rókatáncát Farkas Gergő adja elő hegedűn, zongorán közreműködik: 
Csonka Fruzsina. Felkészítő tanára: Loboczky Balázs. 
 

A kitüntetettek és a megjelentek részére a Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola növendékei 
adtak ünnepi műsort. 

 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata „A magyar nyelvért” emlékdíjat 
alapított a magyar tanítási nyelvű általános iskolák diákjainak támogatására a Kárpát-
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. 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017-ben Beregszász testvérvárosból a 
„Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést Kovács András részére 
adományozza. 
 

Kovács András  kiemelkedő tanulmányi eredményeinek, a magyar nyelv magas szintű 
használatának, művelésének köszönheti díjra jelölését. Kovács András a Beregszászi 
4. Számú Kossuth Lajos Középiskola kitűnő tanulója. Jelenleg 8. osztályba jár. Példás 
magaviseletű tanuló, igyekszik mindent precízen, időben teljesíteni. Rendszeres a 
tanulásban, minden feladatot kimagaslóan teljesít. Felfogóképessége kiemelkedő. 
Minden tantárgyat gyorsan elsajátít. Nagy érdeklődést tanúsít anyanyelve, a magyar 
nyelv tanulmányozása iránt. Aktív és érdeklődő. Tevékenyen részt vesz az iskola és a 
város kulturális rendezvényeinek szervezésében. Érdeklődik a magyar történelem és 
kultúra iránt. Igazi tehetsége a magyar nyelv tanulása terén bontakozott ki, a 
Kárpátalján rendezett valamennyi tantárgyi vetélkedőn több éven keresztül kiváló 
eredményeket ért el. Többek között a Drávai Gizella nyelvhasználati verseny, Karádi 
helyesírási verseny, Simonyi Zsigmond helyesírási verseny különböző szintű döntőinek 
díjazottja. 
Csak az elmúlt 2016-2017-es tanévben a következőket érte el: 
II. helyezés a Beregszász város tantárgyi vetélkedőjén magyar nyelvből és 
irodalomból. 
II. helyezés a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny városi és megyei döntőjén. 
III. helyezés a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Karádi 
helyesírási verseny megyei döntőjén. 
A Kárpátaljai Magyar Ifjúságért Szövetség Oklevelének büszke tulajdonosa, amit a 
Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen kimagasló eredményességéért kapott meg. 
Ez év májusában képviselte Kárpátalját a Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond 
helyesírási versenyen Budapesten. 
Kovács András személyében egy rátermett tanulóhoz kerül a Magyar Nyelvért díj. 

 
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékdíjat, és gratulált Kovács Andrásnak. 

 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017-ben Kézdivásárhely testvérvárosból 
a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést Szabó Hedda részére 
adományozza. 
 

Szabó Hedda  számára az irodalom nem csupán csak az, amit az iskolában tanul, ő 
úgy gondolja, neki kell megkeresni e nyelvnek azon zeg-zugait, amelyek feltöltik őt. A 
2016-2017-es tanévben második alkalommal vett részt a Tudományos Diákkörök 
Erdélyi Konferenciáján irodalom és nyelvészet szekcióban, és a ,,Nemi hovatartozás 
hatása a fiatalok nyelvhasználatára” című kutatásával második helyezést ért el. Szintén 
az elmúlt tanévben vett részt a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom 
Tantárgyverseny megyei szakaszán. Negyedik éve tagja a Macskakő színjátszó 
csoportnak. A Háromszéki Diáknapokon második éve vezetője a Nagy Mózes 
Gimnázium csapatának. Számos ifjúsági táborban vállal önkéntesként munkát, 
lelkesedésének és megbízhatóságának köszönhetően felelősségteljes megbízásokat 
kap. Jelenleg az Őszi Sokadalom kapcsán önkénteskedik. 

 
Szabó Hedda sajnos a mai ünnepségen nem tudott részt venni, de ezúton is szívből 
gratulálunk neki. 
 
Az ünnepi képviselő-testületi ülés véget ért. Megkérem polgármester urat, hogy zárja be az 
ülést.  
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Horváth Richárd polgármester 
Ha valami elkezdődik, annak véget is kell érnie. Mivel meg lettem szólítva, ezért egy kicsit 
hadd reagáljak erre. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban a képviselő-testület jó párszor 
bizonyította, hogy mi nem azok vagyunk, akik megfutamodnak a feladat elől, mi nem azok 
vagyunk, akik elsomfordálnak, és ha kell, akár a zsarnok önkényuralommal, akár a patás 
ördöggel is szembeszállunk, hiszen az a dolgunk, hogy képviseljük Hatvant és a hatvaniak 
érdekeit.  
Gratulálok minden kitüntetettnek! 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
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  HORVÁTH RICHÁRD 
 jegyző polgármester 


