
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 28-án 
10:00 órakor megtartott ünnepi  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum díszterme (3000 Hatvan, Kossuth 

tér 24.) 
 

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

 
Igazoltan voltak távol:  

 Biró József képviselő 
 Köves Gábor Nándorné képviselő 
 Palik Józsefné képviselő 
 Rákócziné Lózs Csilla képviselő 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
Bagi Miklós külsős bizottsági tag 
Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
Berkes Jánosné 
Csákváry Ferenc 
dr. Csillag Imréné a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatóhelyettese 
Czakó Norbert 
Gulyás Beáta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény 

vezető-helyettese 
Fatalin Helga lelkész 
Fehér Józsefné a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és 

Szakgimnázium igazgatója 
dr. Freili Géza Hatvan város díszpolgára 
Fülöp Barbara kitüntetett 
Fülöp Emőke 
Hargitai Katalin Hatvan város díszpolgára 
Hatvani Polifónia Vegyeskar tagjai 

Stimecz András, karnagy  
Almási Balázs  
Balog Eszter  
Csirmaz Andrea   
dr. Déry Károly   
Juhász Attiláné  
Juhász Edit  
Kerek Istvánné  
Kis Ágnes  
Kovácsik Ildikó  
Kőművesné Balázsfalvi Eszter  
Loboczky Balázs  
Mészáros Ivett  
Pápainé Rados Mária  
Szabó Gábor  
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Tóbi Zoltánné  
Tóth Zoltán  
Vaka Istvánné  
Varga Éva  

Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Hényel Istvánné az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási bizottság 

tagja 
dr. Hóka József Hatvan város díszpolgára 
Huszár Péter 
Jagodics István a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 

Általános Iskola igazgatója 
Kelemen Attila igazgató 
Kocsis Attiláné külsős bizottsági tag 
Kocsis István Hatvan város díszpolgára 
Kovács János a Hatvani Szent István Általános Iskola igazgatója 
Kovács Klára 
Koza József prépost 
dr. Köles József kitüntetett 
dr. Köles Józsefné 
Köles Ágota 
Köles Vazul 
Kutalik Márta a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola igazgatója 
Lóskáné Hamvas Andrea 
Major Lili 
Makai-Szánthó Imola 
Márkus Marianna az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
Mezei Ferenc 
Mezei Szilvia 
Morvai István a Helyi Választási Bizottság elnöke 
Németh Szabolcs 
Oláh István 
Oláh Natália 
Oláh Vanessza kitüntetett 
Padányiné Kalocsai Edit a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Páldiné Pál Ilona Hatvan város díszpolgára 
dr. Pálos Oszvaldné Hatvan város díszpolgára 
Pető Lászlóné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője 
dr. Popovits József Pro Urbe díjas 
Rodek Antal külsős bizottsági tag 
Románné Kolozsi Mónika igazgató 
Sánta Gyula a Naplemente Nyugdíjas Klub elnöke 
Schoblocher Bernadett a Tourinform Iroda vezetője 
Simon Attiláné a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 
Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
Smidné Vereb Julianna a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
Soós Péter a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője 
Szabó Krisztina Pro Urbe díjas 
Szalai Attila 
Szalatnai Gábor a Hatvani Járási Hivatal hivatalvezetője 
Szalánczi Zoltán 
Szilágyi Istvánné 
dr. Szilveszter Szabolcs 
Tárai Gábor kitüntetett 
Tompa Gyöngyvér a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani 

Tagintézményének vezetője 
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Tompa Z. Mihály a Hatvani Galéria vezetője 
Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
Tóth Zsolt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hatvani 

Csoportjának vezetője 
Vaka Istvánné óvodavezető-helyettes 
Valló Ede a Grassalkovich Művelődási Ház igazgatója 
Varga Gábor 
Varsányiné Kondek Mónika a Hatvani Varázskapu Óvoda vezetője 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Baranyi Lajosné műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Gulyás Katalin főkertész 
Johancsik Mónika költségvetési osztályvezető 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Kovács János megbízott önkormányzati rendészeti osztályvezető 
Kovács Sándor építéshatósági osztályvezető 
Lukács László megbízott jegyzői irodavezető 
Molnár József önkormányzati főtanácsadó 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő: Püspökiné Horváth Melinda 
 
 
 

* * *  
 
 
 

dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Tisztelt vendégeink, kedves megjelentek! 
Szeretettel köszöntöm Önöket Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ünnepélyes 
ülésén. Kiemelt, jeles eseménye Hatvan életének ez a dísztestületi ülés, hiszen most, 
ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra a városi kitüntetések, úgy mint a „Hatvan Város 
Díszpolgára” cím, a „Pro Urbe” díj és a „Hatvan Város Polgármesterének Díszoklevele”.  
A mai nap jelentőségét az is növeli, hogy ünnepélyes kerek között kerül aláírásra a Hatvan 
és Kézdivásárhely, valamint Hatvan és Beregszász között létrejött testvérvárosi kapcsolat 20 
éves, jubileumi szerződése. 
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. 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Kérem, hogy közösen énekeljük el a Himnuszt! 
 

A megjelentek felállva elénekelték a Himnuszt. 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Hölgyeim és uraim! 
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Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének tagjait, a kitüntetetteket, a testvérvárosok képviselőit és mindenkit, aki elfogadta 
a meghívásunkat és eljött erre a jeles eseményre. 
Tisztelettel felkérem Horváth Richárd polgármester urat, nyissa meg az ünnepélyes 
képviselő-testületi ülést. 
 
Horváth Richárd polgármester 
Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégek, Kitüntetettek! Mindenkit nagy szeretettel és 
tisztelettel köszöntök! Amikor elindultam az úton, akkor nekem egy rendkívül határozott 
elképzelésem volt arról, hogy hogyan szeretném látni Hatvan városát. Ez a vízió most is 
megvan, és azt gondolom, hogy nagyon sokat tettünk a polgáriasodott városért. Miből is áll 
ez? Ennek két alappillére van, amely egyfelől egy gazdasági alappillér, másfelől pedig egy 
társadalmi, közösségi alappillér. A gazdasági alappillérnek a belső kódja nálunk az volt, hogy 
„kis Győrt” szeretnénk Hatvanban. Nagyon sok mindent tettünk azért, hogy ez az álom 
megvalósulhasson, és azt gondolom, hogy megvalósult, hiszen Hatvan Magyarország egyik 
legnagyobb új munkahelyteremtő települése. Itt épül az ország és ezáltal a város 
legnagyobb ipari parkja. Szóval nagyon sok mindent tettünk azért, hogy gazdaságilag ez a 
város erősödjön, és ez sikerült, hiszen a város költségvetése ezáltal rendkívül stabil, és 
független másoktól, független külső szervektől. Ahogy mondtam, a gazdasági csak az egyik 
pillér, a másik pillér a társadalmi pillér. Ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy ebben a 
városban szükség van egy megerősödött középosztályra, egy olyan középosztályra, amely 
képes és tud terhet vállalni, viselni, ahol gyerekek születnek, és a megkeresett forintot ez a 
középosztály el is költi. Azt gondolom, hogy minden fejlett társadalomnak ez az alapja és 
ebben a kérdésben is nagyon sok mindent tettünk. Csak néhány eredményt büszkén hagy 
mondjak el. Hatvan Magyarországon egy olyan város, ahol nő a gyermekszám és új óvodai 
csoportokat kell indítani. Magyarországon nagyon kevés ilyen méretű város mondhatja ezt el 
magáról. Van egy másik szám, ami a gazdasági teherviselést mutatja, egy kicsit furcsa 
szám, de azt tudjuk, hogy volt idő, amikor mi magyarok nagyon szerettük a lovakat. Most az 
autókat szeretjük legalább így. 2014. és 2018. között Hatvanban az autók száma 
egyhatodával nőtt, 1600 autóval van több a városban, mint 2014-ben volt, ami nyilvánvalóan 
a közlekedést komoly kihívás elé állítja. Pontosan tudom, tesszük is a lépéseket, hogy 
megoldjuk ezt a problémát is. Ez a szám is jól mutatja, hogy Hatvanban a középosztály 
erősödik, nő a gyermekszám, és ahol gyerekek vannak, ott bővülés is van. 
De hogy miért is mondtam el ezt? Egyfelől azért, mert nagyon büszke vagyok rá, büszke 
vagyok a hatvaniakra, a hatvani emberek teljesítményére. Másfelől pedig, a sikerek mögött 
mindig emberek vannak. Vannak hivatásos sikerkovácsok, akik éjt nappallá téve tesznek, de 
nekik alapvetően ez a munkaköri leírásukban benne van. Vannak olyan sikerkovácsok, 
akiknek nincs benne a munkaköri leírásukban az, hogy segítsék ezt a várost, azok az 
emberek, akik nem állnak meg a vonalnál, hanem túllépik a vonalat, és ha kell, elmennek a 
falig. Ők azok, akik lehet, hogy egy kicsit bátrabbak nálunk, talán egy kicsit rátermettebbek 
nálunk, és miközben teszik a dolgukat a mindennapokban, nem feledkeznek meg a városról, 
amelyet szeretnek és segítenek. Ők azok, akikre a közösség, minden hatvani kivétel nélkül 
büszke lehet. Mindannyian tudjuk, hogy Hatvan a hatvaniaké.  
Hölgyeim és Uraim! Ez a nap olyan emberekről szól, akik többet tettek, mint ami a feladatuk 
lett volna. Ez a nap a köszönetről és a háláról szól. 
 
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. 
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2018-ban Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést adományozza Tárai Gábor részére. 
 

Tárai Gábor  a Bosch cégnél dolgozik. A hatvani Bosch a cégcsoport legnagyobb 
autóelektronikai gyára a világon. Tárai Gábor a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. 
minőségügyi igazgatója, aki egy személyben felelős a gyárban előállított összes 
termék minőségéért. Szakmai és vezetői tapasztalata mind gyártási, mind minőségügyi 
területen jelentős.  
A szakmai kérdések mellett kiemelkedő fontosságú számára a társadalmi 
szerepvállalás is. A Robert Bosch Elektronika Kft. felsővezetői körének tagjaként 
kollégáival együtt jelentős részt vállal a Bosch és Hatvan város, valamint a vállalat 
térségi együttműködésében: a Bosch Mesevilág Óvoda létrejöttében, a gödöllői Szent 
István Egyetemmel való együttműködések kialakításában, és a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Bosch járműelektronika szakirányának létrehozásában. 
A Gesztenyéskert Óvoda életében folyamatosan jelen volt, a gyermekek érdekében 
eszközölt változásokhoz mindig nyitottan viszonyult, az óvodavezető munkáját 
támogatta, a gyermekek és az intézmény sorsát, illetve jövőjét szívén viselte.  
Folyamatos segítő együttműködésére mindig számíthat a városvezetés. A fiatalok 
sportéleti támogatásában élen jár. 
Aktív tagja volt a Partner Program keretében adományozott kitűntetések előkészítő és 
javaslattevő bizottságainak, ahol gondolatai és ötletei kinyilvánításával jelentősen 
segítette Hatvan város polgármesterének és képviselő-testületének munkáját. 
2018. júliusától már nem a cég hatvani telephelyén dolgozik, ezért ezen kitüntetés 
adományozásával szeretné a városvezetés a település érdekében végzett áldozatos 
munkáját elismerni és megköszönni. 

 
Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Tárai Gábornak.  

 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
2018-ban Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést adományozza Sinkovics Erika részére. 
 

Sinkovics Erika  a hatvani Ady Endre Könyvtár igazgatója. Tanulmányait Hatvanban, a 
4. számú Általános Iskolában kezdte, majd a Bajza József Gimnáziumban tett érettségi 
vizsgát 1982-ben. A középiskola elvégzését követően két évig a Hatvani Kórház 
Gyógyszertárában dolgozott. Az Ady Endre Könyvtárban 1984. szeptember 1-jén 
helyezkedett el. Kezdetben feldolgozó könyvtárosként, majd zenei könyvtárosként, 
később pedig igazgatóhelyettesként tevékenykedett, jelenleg pedig az intézmény 
igazgatójaként dolgozik.  
1992-ben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola budapesti tagozatán, könyvtár-
pedagógia szakon főiskolai oklevelet, majd 2001-ben az ELTE Könyvtártudományi 
Tanszékén könyvtár menedzsment szakos egyetemi diplomát szerzett.  
2004. augusztus 1-től Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával. 2005. május 
1-től, az új igazgató kinevezését követően az intézmény igazgatóhelyetteseként a 
könyvtár szakmai munkájának irányítását végezte.  
1991-től tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, 2002-ben az MKE Heves 
Megyei Szervezete elnökségi tagjainak sorába választotta, mely tisztségét azóta is 
betölti. 
2011. óta könyvtári szakértő.  
2011. áprilisától az Ady Endre könyvtár igazgatója. 
Szakmai munkájában a városi könyvtár hagyományainak ápolását és a mai kornak 
megfelelő modernizálását egyaránt fontos célnak tekinti.  Kiemelt szerepe van abban, 
hogy a könyvtár, különböző országos, megyei pályázatok elnyerésével magas 
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színvonalon szolgálja a város lakosságát. Határozott, felkészült szakember, a városi 
kulturális és civil szervezetekkel jó kapcsolatokat ápol. A Hatvani Kalendárium 
évenkénti megjelenésének fő szervezője. Fontos szerepe volt abban, hogy a könyvtár 
áttért a digitális kölcsönzési rendszerre, másrészt, hogy a megyei könyvtár által 
vezetett konzorcium tagjaként sikeresen szerepelt az Európai Unió által finanszírozott 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - „Tudásdepó-Expressz” című pályázaton. 
2017. február 1-től a Hatvan Városi Értéktár Bizottság tagja. 
Sinkovics Erika 2009-ben már részesült polgármesteri kitűntetésben, azonban az azóta 
végzett, kiemelkedő színvonalú munkáját a város vezetése ismét szeretné elismerni e 
díj adományozásával. 

 
Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Sinkovics Erikának.  

 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Tisztelt Vendégeink! 
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 2018. évben a Hatvani Polifónia Vegyeskar részére 
adományozza. 

 
A Hatvani Polifónia Vegyeskar  Hatvani Pedagógus Kórus néven alakult 1984. 
december 12-én. Az alapítás ötlete Tóth Antalt dicséri, aki abban az időben megyei 
ének-zene szakfelügyelőként szívügyének tekintette, hogy Hatvanban életre keltse a 
kórusmuzsikát. Ő lett az első karvezető. 
Az alapító tagok többsége a városban, illetve a környező településeken dolgozó 
pedagógusok köréből került ki. Később azonban egyre több lelkes, énekelni szerető, 
nem pedagógus taggal bővült. Ezáltal az első névválasztásuk aktualitását vesztette, 
így lett belőlük Hatvani Vegyeskar. 
1985-től 13 éven át Pechan Kornél volt a karnagyuk, aki egyben a budapesti Tomkins 
Énekegyüttes tagja. Ebben az időszakban váltak összeszokott, érett együttessé, 
csiszolódtak baráti közösséggé. 
1999-től 2002-ig Hamar Éva budapesti karvezető dolgozott a kórussal. Az ő vezetése 
alatt jutott el a Vegyeskar egyik felejthetetlen megmérettetése helyszínére, az 
olaszországi Arezzoba. Egy világszerte elismert, nemzetközi kórusversenyen vehettek 
részt japán, kínai, cseh, fülöp-szigeteki, orosz, dán, norvég, német, osztrák, olasz 
versenyzőkkel együtt. 
2002-től 2004-ig Németh Pál kecskeméti kórusvezető vette át a stafétabotot, és fiatalos 
lendületével új színt hozott a kórus életébe. 
Jelenlegi karnagyuk, egyben művészeti vezetőjük 2004. óta a budapesti Stimecz 
András, aki szakmailag és emberileg egyaránt példaként áll a kórus élén. Ő alakítja 
egyedivé és karakteressé énekkarukat. 
2007-ben már Polifónia Vegyeskar néven kaptak meghívást Nagyszebenbe. A város 
abban az évben Európa kulturális fővárosa lett. Ez alkalomból képviselhették hazánkat 
az ottani rendezvénysorozaton. Erről az utazásról aztán a Duna Televízió riportműsort 
sugárzott. 
A számtalan bel- és külföldi utazás, kórustalálkozó, szakmai megmérettetés mellett 
szívüknek legkedvesebbek a városi fellépések, hiszen itt saját közönség előtt 
énekelhetnek az önkormányzati rendezvényeken, a Hatvani Galériában, a város 
templomaiban. Az utóbbi évek hagyományává vált a Széchenyi Zsigmond Vadászati 
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Múzeum dísztermében a Budapesti Semmelweis Egyetem Kamarazenekarával 
közösen adott adventi hangverseny, valamint a Serfőzde udvarán tartott nyáresti, kora 
őszi koncertek sorozata. 
A városi ünnepségeken megszólaló Himnusz és Szózat hangjai is ők, hiszen a 
Hatvanban működő felnőtt, és gyermekkórusokat összefogva vezényel karnagyuk a 
CD felvételen. 
Repertoárjuk igen széles. A népdalfeldolgozások, madrigálok, magyar zeneszerzők 
művei mellett külföldi komponisták dalai, spirituálék, egyházi darabok is műsorukba 
kerülte. Olyan nagy lélegzetű művek előadására is vállalkoztak, mint Bach János 
passiója, Mozart Requiemje vagy Koltay Gergely Missa de SacraCorona Hungariae 
című oratórikus miséje. 
2014-ben a harmincéves születésnapjukat is megünnepelték, melyhez az 
önkormányzat méltóképpen hozzájárult, nagy örömükre. Elismerő kitüntetésben – 
Polgármesteri Díszoklevélben – is részesültek, mely a mai napig jólesően kötelezi őket 
a városért való munkára, melyet egyébként is szívesen teljesítenek. 
2016. októberében részt vettek Egerben az Éneklő Magyarország Regionális 
Kórusfesztiválon, ahol az énekkarok hangverseny-, fesztivál-, gálakórus és arany, 
ezüst, bronz diploma kategóriában kaphattak elismerést. A hatvani Polifónia Vegyeskar 
„Hangverseny” minősítést szerzett, ami a legmagasabb fokozat, melyet amatőr kórus 
jelenleg Magyarországon megkaphat. Emellett büszkék karvezetőjükre Stimecz 
Andrásra, aki ez év január 22-én részesült rangos kitüntetésben. Eddigi munkássága 
elismeréseként a Magyar Kultúra Napján Pro Cultura Új-Buda díjat kapott. 

 
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet, az elismer ő oklevelet és gratulált 
Stimecz András karnagynak, a vegyeskar vezet őjének, valamint a vegyeskar megjelent 

tagjainak. 
 
 
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 2018. évben Dr. Köles József részére adományozza. 
 

Dr. Köles József általános orvosi diplomáját a budapesti Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán 1971-ben vette át. 
1971. szeptemberében segédorvosként állt munkába a Hatvani Városi Tanács 
Kórházának Belgyógyászati osztályán. 
1974-től a Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola óraadó 
tanáraként belgyógyászatot oktatott a szakközépiskola megszűntéig. 
1976. júniusában szerezte meg belgyógyász szakképesítését, jeles eredménnyel. 
1975-től 1982-ig a kardiológiai szakrendelés vezetőjének helyettese volt. 
1980-ban kinevezték a belgyógyászati osztály adjunktusává. 
1981-től egy esztendeig vezette a Kórház Vérellátó Állomását. 
1983. és 1984. között a MÁV Miskolci TEK üzemorvosaként dolgozott, ám ez idő alatt 
is ügyeleti szolgálatot látott el a Hatvani Kórház Belgyógyászati osztályán. 
1984-től másodfőorvosi beosztásban ismét az Albert Schweitzer Kórház 
Belgyógyászati osztályán tevékenykedett 
1991-ben megbízták az Albert Schweitzer Kórház igazgató-helyettesi feladatának 
ellátásával. Ezt a munkát 2000. júliusáig végezte. 
1992-ben megpályázta az Albert Schweitzer Kórház Krónikus Belgyógyászati és 
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályának osztályvezetői állását, mely tisztséget 
nyugdíjba vonulásáig betöltötte. 
Dr. Köles József megyei, regionális konferenciákon rendszeresen tart szakmai és 
továbbképző előadásokat. Ennek kapcsán 26 tudományos előadása volt és 7 
tudományos közleménye jelent meg. Tagja a Magyar Belgyógyász Társaságnak, az 
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Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társaságának, a Magyar 
Diabetes Társaságnak, a Magyar Hypertonia Társaságnak, a Magyar Geriátriai 
Társaságnak. 
2001-ben „HATVAN VÁROSÉRT” kitűntetésben részesült. 
2004-ban az Albert Schweitzer Kórház „Pro Vitae” díját nyerte el. 
2009-ben Tura Város díszpolgára lett. 
2014-ban Heves Megyéért Kitüntető díjat vehetett át kimagasló és példamutató 
szakmai tevékenységéért. 
2017. nyarán a „Pro Sanitae” díjat vehette át Balogh Zoltán miniszter úrtól az 
egészségügyben végzett szakmai munkájának elismeréseként.  
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hatvani Szervezetének alapítója és vezetőségi 
tagja, a rászorulók sorsát mindig szívén viselte. 
A művészet-, illetve a zene iránti érdeklődése kimagasló. Gyerekkora óta énekel, 
jelenleg három hatvani kórus, a Polifónia Vegyeskar, a Grassalkovich Énekegyüttes, 
valamint a Szent Adalbert Kórus tagja. Számára az éneklés és a közös éneklés olyan 
erő, ami segít feloldani a hétköznapi nehézségeket.  
Fenti kórusok tagjaként énekhangjával színesíti a városi rendezvényeket. 
A belvárosi egyházközösség aktív tagja. 
Kiváló orvos, a betegek gyógyítása az élethivatása. Elmondása szerint a beteg üdve a 
legfőbb törvény, ezért ez számára a mérvadó, mindig szem előtt tartandó alapvetés.  
Hivatása mellett életében fontos szerepet tölt be számára családja. Közel ötven éve él 
együtt feleségével, 3 gyermekük van, Éva, Vazul és Ágota, valamint 3 unokájuk. 
Családi élete, magatartása egyaránt példamutató.  
Személye nagy köztiszteletnek és közszeretetnek örvend. 

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

dr. Köles Józsefnek. 
 
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Tisztelt Vendégeink! 
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. 
 
2018. évben, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Díszpolgári címet dr. 
Semjén Zsolt részére adományozza. 
 

Magyarország történelmében mindig voltak, vannak és minden bizonnyal lesznek olyan 
politikusok, akik munkájukkal, döntéseikkel pozitív irányban tudták, tudják befolyásolni 
Magyarország, az összmagyarság történelmét, sorsának alakulását.  
Van, amikor könnyebb dolguk van, mert közvetlen elődeik erős Magyarországot 
hagytak rájuk, és bizony van, amikor gyenge az örökség, amikor csak nagyon kemény 
munkával lehet erős alapokra helyezni az országot, visszaadni a nemzet hitét.  
Dr. Semjén Zsolt  olyan politikus, aki vállalta ezt a nehéz munkát.  
Semjén Zsolt 1994-ben lett a Magyar Parlament tagja, majd 2002-től ismét 
országgyűlési képviselővé választották. 2003-tól a Kereszténydemokrata Néppárt 
elnöke. 2006. és 2010. között a párt országgyűlési frakciójának vezetője. 2010-től 
általános miniszterelnök-helyettes, emellett 2010-től 2018-ig a második Orbán kormány 
és a harmadik Orbán kormány nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli minisztere, 2018-
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tól a negyedik Orbán kormány nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért 
felelős miniszterelnök-helyettese. 
1981-ben érettségizett a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban, majd 1984-ig 
hivatalsegédként dolgozott a budapesti Kisipari Termeltető Vállalatnál. Ekkor felvették 
a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémiára, ahol 1990-ben teológusi 
diplomát szerzett. 1989-ben megszerezte a baccalaureatus, 1990-ben a licentiatus, 
1991-ben a laureatus fokozatot. 1987-ben felvették az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem szociológia szakára, ahol 1992-ben szerzett másoddiplomát. 1997-
ben szerzett teológiai laureatus fokozatát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
vallástudományi PhD-fokozattá minősítette át.  
2016. június 4-től ő az elnöke a 138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelettel életre hívott 
Nemzeti Címer Bizottságnak.  
1996-ban címzetes egyetemi docensi kinevezést kapott, vizsgáztat. 1999-ben a Pápai 
Tiberina Akadémia rendes tagja. Pro Ecclesia Hungariae és Pro Caritate-díjas.  
2010-től az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke.  
Giesswein Sándor-díjat kapott 2010-ben.  
Semjén Zsolt kezdeményezésére, 2011. június 29-én avatták fel Budapest 
belvárosában, a Szabadság téren Ronald Reagan amerikai elnök szobrát. A Ronald 
Reagan Elnöki Alapítvány Ronald Reagan Nemzetközi Szabadság díjjal tüntette ki.  
Semjén Zsolt Hatvan város életében is jelentős szerepet vállalt. Elévülhetetlen érdemei 
vannak abban, hogy az évtizedekig elhagyatottam álló, romos Grassalkovich-kastély 
megújulhatott, és benne helyet kaphatott a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum. 
Ezzel Hatvan turisztikai szempontból is fontos célállomássá vált. Mindez azt is lehetővé 
teszi, hogy a Széchenyi Zsigmond nevének égisze alatt megvalósuló 2021-es 
Vadászati Világkiállítás egyik kultikus, kiemelt helyszíne Hatvan legyen.  
Miniszterelnök-helyettes úrral folyamatos a kapcsolata Hatvannak, hiszen sok olyan 
fejlesztési terv van, amely a kastélyhoz, a városhoz, valamint a vadas parkhoz kötődik. 
Semjén Zsolt az egyetemes magyarság eszméjét vallja. Mindig nagy figyelemmel 
kísérte a határon túl élő magyarok sorsát, felkarolta a magyarság ügyét. Történelmi 
tettnek nevezte a magyar állampolgárság lehetőségének kiterjesztését minden magyar 
számára, bárhol él a világon, ezzel elősegítve a magyar nemzet egyetemességét, a 
magyar nemzet nyelvének, kultúrájának, történelmének fennmaradását. 
Elhivatottságának köszönhetően 1 millió, az elszakított országrészekben maradt, 
valamint a korábban emigrációba kényszerült honfitársunk kapta meg a magyar 
állampolgárságot. Mi hatvaniak a testvérvárosainkban élő barátaink révén 
személyesen is megtapasztalhattuk, hogy ezt a nemzetegyesítő döntést egyéni szinten 
magyar testvéreink milyen érzelmi emelkedettségben és büszkeségben élték meg. 
Dr. Semjén Zsolt gyakori vendége Hatvannak, a városnak, mely mindig számíthat rá. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy civil kezdeményezésre, a város képviselő-testületének 
döntése értelmében immár Hatvan Város Díszpolgáraként köszönthetjük. 

 
Horváth Richárd polgármester átadta a díszpolgárság ot szimbolizáló aranyláncot, a 

díszpolgári oklevelet, az arany kit űzőt és gratulált dr. Semjén Zsoltnak. 
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Kedves vendégeink! A Városháza nagytermében található emléktáblára – melyen városunk 
díszpolgárai szerepelnek –, dr. Semjén Zsolt díszpolgár névtáblájának felhelyezésére a 
következő képviselő-testületi ülésen kerül sor. 
 
A kitüntetetteknek és önöknek egy műsorral kedveskedünk Szajkó Géza hegedűművész 
jóvoltából.  
 
Szajkó Géza 1989-ben született Hatvanban. Tanulmányait a hatvani Kocsis Albert 
Zeneiskolában kezdte, majd a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta, 
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mesterdiplomát 2015. májusában a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett.  
Tanárai Kertész István, Szenthelyi Miklós, Szenthelyi Judit, Devich János és Devich Sándor 
voltak. Részt vett Lore Schrettner, Zakhar Bron, Nagy Béla és Takács Nagy Gábor 
mesterkurzusain is.  
2000-ben, a Grazban megrendezett nemzetközi hegedűversenyen első helyezést ért el, 
valamint Kocsis Albert Díjjal jutalmazták. Szajkó Géza a 2008-as országos Weiner Leó 
kamarazene-verseny első helyezettje vonósnégyes kategóriában. 2016-ban Milánóban 
második helyezést ért el a Kállai kvartett tagjaként a Societa Umanitaria nemzetközi zenei-
versenyen. 2011-től a Failoni Kamarazenekar tagja. Koncertezett Amerikában, Mexikóban, 
Kínában, Japánban, Németországban, Svájcban és Olaszországban.  
2015-ben megkapta a Junior Prima díjat.  
2016-ban felvételt nyert a Magyar Állami Operaház zenekarába. 
2017-ben a Danubia Talents Nemzetközi Zenei versenyen vonós szólista kategóriában első 
helyezést ért el, valamint a zsűri különdíját is megkapta. 
Zongorán kísér Beeri Barnabás, Vásáry Tamás Ösztöndíjas zongoraművész. 
 
A műsorukban hallhatjuk Jules Massenet: Thais meditáció című művét, valamint Saint Saens 
francia származású zeneszerző Introduction et Rondo capriccioso című művét. 
A Meditáció az 1892-93-ban keletkezett Thaïs című opera II. felvonásában csendül fel. A 
zeneműben Massenet a darab főszereplőjének belső vívódását ének helyett szólóhegedűre 
és zenekarra fogalmazta meg. A fülbemászó mű a hegedűművészek egyik slágerdarabja. 
Introduction et Rondo capriccioso egy virtuóz darab, amihez előadójának magas technikai és 
zenei tudás birtokában kell lennie. 
 
Az ünnepi műsort fogadják sok szeretettel! 
 

A kitüntetettek és a megjelentek részére Beeri Barnabás és Szajkó Géza adtak ünnepi 
műsort. 

 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Felkérem dr. Semjén Zsoltot, Hatvan Város Díszpolgárát, hogy ossza meg velünk ünnepi 
gondolatait. 
 
dr. Semjén Zsolt, Hatvan Város Díszpolgára 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  
Az ember úgy van a gyerekeivel, hogy soha nem felejti el azt a pillanatot, amikor sportol a 
gyerek és az első érmét hazaviszi. Hasonlóképpen, amikor leérettségizik, amikor végre 
megkapja a diplomáját, de az ember nem csak a gyerekeivel van így, hanem a szellemi 
gyerekeivel is. Soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor annak idején egyházügyi 
államtitkárként aláírtam, hogy visszaadják a Katolikus Egyháznak a Szent István Bazilikát, 
vagy az a pillanatot, amikor átadtuk az egymilliomodik állampolgárságot. Hasonlóképpen 
vagyok ezzel az épülettel, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeummal, 
mintha a gyerekem lenne. Amikor először itt voltam olyan volt, mint egy gyártelep, mint egy 
seb Hatvan szépséges városának az arcán, és most tényleg olyan, mint egy ékszerdoboz.  
Ennek a történetnek 3 fázisa, talán 3 küldetése van. Az első, amikor nem akármilyen 
nehézségekkel újra tudtuk építeni a hatvani kastélyt és értelmes funkciót találtunk, mert nem 
csak az a feladat, hogy egy romos épületet újjáépítsünk, hanem olyan funkciót találjunk neki, 
ami az egész városnak a gazdagodását szolgálja, és fenntartható. Így gondoltuk ki azt, hogy 
legyen az országnak, mint vadászati nagyhatalomnak, valóban egy reprezentatív múzeuma 
és építsük újjá az épületet bemutatva a Hatvany család történetét és ezáltal Hatvan 
történetét is. 
A második kulcsfontosságú lépés, hogy a Magyar Vadász Kamara megkapta az épületet, ez 
azt jelenti, hogy állandó értelmes funkciót kap a díszítő jelleg mellett, hiszen a világ vadászati 
szervezeteinek ez egy rendszeres találkozóhelye, ide jönnek megismerni világviszonylatban 
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is Hatvant. Azt gondolom, hogy az igazi nagy korszak most fog eljönni a 2021-es Vadászati 
Világkiállítással és az idősebbek emlékezhetnek még az 1971-es Vadászati Világkiállításra. 
Hasonlóképpen a világ központja lesz ilyen értelemben ez a kastélyépület és Hatvan is. A 
világ minden részéről jönni fognak ide emberek, hogy bemutassák a saját vadászati 
kultúrájukat és elviszik a világba a magyar vadászati hagyományoknak, ennek a múzeumnak 
és ezáltal Hatvan egészének az üzenetét, értékeit és elismertségét. 
Szeretnék köszönetet mondani nagyon kedves barátomnak és harcostársamnak, Szinyei 
Andrásnak, akivel 30 éve együtt alapítottuk a Kereszténydemokrata Néppártot. Most egy 
végtelenül kedves, jámbor, szeretetreméltó embernek látszik. Ez egészen addig van így, 
amíg nincs szó például arról, hogy Hatvan érdekében a templom rekonstrukcióhoz pénzt kell 
„kifacsarnia” belőlem. A helyzet az, hogy amikor Hatvanról van szó, akkor harcossá válik és 
nem ismer irgalmat. Itt szeretnék neki köszönetet mondani 30 év bajtársiasságáért. 
Köszönetet mondok polgármester úrnak és Hatvan minden polgárának azért a 
nemzethűségért, amit például a Beregszásszal való kapcsolat ápol. A helyzet az, hogy ma a 
legüldözöttebb magyar nemzetrész a kárpátaljai magyarság, akik egy olyan konfliktus 
közepén találták magukat, amihez semmi közük. Nem mi találtuk ki azokat az 
ultranacionalista ukrán szabályokat, „törvényeket”, amelyekkel jogfosztották nyelvi jogaikat 
tekintve a magyar, a román és a lengyel kisebbségeket, beleértve több tízmillió oroszt a 
Dnyeperen túl. Aki szelet vet, vihart arat. Nem a magyarság tehet ezekről az 
ultranacionalista dolgokról, és nem a magyarság tehet arról, ami a Krímben, vagy 
Donyeckben történt. Mégis magyarokat akarnak ebbe a háborúba belerángatni, szó szerint 
katonaként vinni Kelet-Ukrajnába egy olyan konfliktusba, amihez semmi közünk. Mi ebbe a 
konfliktusba nem akarunk belekeveredni, semmi mást nem akarunk csak megmaradni azon 
a földön, ami az őseinké volt. Ezer éve, a Honfoglalás óta ott vagyunk, amikor még 
ukránokról nem is hallottak. Ebben az üldöztetésben, jogfosztásban, presszióban, ami 
ezekben a napokban is zajlik, óriási előnyt jelent a testvérvárosi kapcsolat. Tudom, hogy sok 
fizikai segítség is ment, de ennél talán még fontosabb a lelki segítség, hogy az ott lévő 
magyarok érezhessék azt, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva, van hova 
hazajönni és van olyan város, ami nemcsak úgy általában a magyarság mellett áll, hanem 
konkrétan az ő városuknak a testvérkapcsolatát hozza létre, erősíti, építi ki, és ezáltal város 
és város, személy és személy, ember és ember között szövődnek barátságok, kapcsolatok, 
ami a megtartó erőt jelenti. 
Az a nemzetpolitika, amit mi csinálunk a honosítástól kezdve az identitás támogatásán át a 
gazdaságfejlesztésig, igazából csak keret, ez akkor lesz valóban, a szó legmélyebb 
értelmében megtartó erő, ha hajszálgyökerekkel, személyes kapcsolatokkal át tudjuk szőni a 
Kárpát-medencét. Ez pedig a testvérvárosokon keresztül lehetséges, azon a személyes 
kapcsolatrendszeren keresztül, amit Hatvan kiépített Beregszásszal és több Kárpát-
medencei magyar településsel, amihez csak köszönetemet tudom kifejezni a 
nemzethűségükért.  
Szent Istvánt úgy tarjuk számon, mint az országépítő. Azt gondolom, hogy nem csak az 
ország vezetésének, a képviselőknek, a polgármesternek, hanem mindannyiunknak az a 
feladata és az a küldetése, hogy „kis Szent Istvánok” legyünk az életnek azon a helyén 
ahová a gondviselés állított minket. Van, akit a Parlamentbe, egy város élére, egy képviselő-
testületbe, egy kórházba, egy rendelőintézetbe, egy zenekar élére, a tanári katedrára, a 
földekre, egy gyárba, mindenkit állított valahova a gondviselés. Akkor leszünk „kis Szent 
Istvánok”, hogy ha mindenki a saját helyén országépítővé válik. Azokat az eredményeket, 
amelyeket hallottunk polgármester úrtól tudom, hogy milyen nehézségek, méltatlan 
nehézségek közepette kellett elérni. Ez mégis azt jelenti, hogy Hatvan szimbolikus erővel 
rendelkezik és példaértékű, hogy a gyerekek száma nő, a gyerekjóléti intézmények és a 
város fejlődik, egyről a kettőre jut. Nem elmennek az emberek, hanem inkább hazajönnek, 
ezek olyan értékek, amik például szolgálhatnak minden kárpát-medencei magyar város 
számára. Ezért azt gondolom, hogy a hatvaniak bebizonyították azt, hogy „kis Szent 
Istvánként” itt Hatvanban valóban országépítők, és akkor fog épülni az ország, ha mindenki 
országépítő lesz azon a helyen, ahová a gondviselés állította. Ezekkel a gondolatokkal 
gratulálok Önöknek ehhez a nemzet- és országépítéshez, beleértve a határon túli 
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magyarság lelki- és vagyoni megerősítését is, és köszönöm Önöknek ezt a nagy 
tisztességet, hogy Hatvan város díszpolgára lehetek. Köszönöm szépen és Isten áldja meg 
Hatvant! 
 
dr. Veresné Süt ő 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-
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 2018-ban Beregszász testvérvárosból a 
„Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést Oláh Vanessza részére 
adományozza.  
 

Oláh Vanessza  a Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola 7/a. osztályos diákja, 
aki példás magaviseletű tanuló, igyekszik mindent precízen, időben teljesíteni. 
Rendszeres a tanulásban, minden feladatot kimagaslóan teljesít. Minden tárgyat 
kitűnően elsajátít. Évek óta nagy érdeklődést tanúsít anyanyelve, a magyar nyelv 
tanulmányozása iránt. Aktív és érdeklődő. Tevékenyen részt vesz az iskola és a város 
kulturális rendezvényeinek szervezésében. Ő az a diák, akire mindig lehet számítani.  
Választékos beszédmodora és szerény megjelenése minden pedagógus álma. 
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 Karádi helyesírási 
verseny, Simonyi Zsigmond helyesírási verseny különböző szintű döntőinek díjazottja. 
Vanessza a beregszászi magyarság értékes képviselője.  
Fenti érdemeiért Oláh Vanesszát Hatvan Város Önkormányzata „Hatvany Lajos 
kitüntető emlékdíj” – a magyar nyelvért kitüntetésben részesíti. 

 
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékdíjat, és gratulált Oláh Vanesszának. 

 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018-ban Kézdivásárhely testvérvárosból 
a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést Fülöp Barbara részére 
adományozza. 
 

Fülöp Barbara  a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum X/A. osztályos tanulója. 
Kiváló tanulmányi eredményei, végtelen szerénysége, pontossága, megbízhatósága, 
felelős magatartása révén az osztály egyik legértékesebb tagja. 
Sokoldalú egyéniség, egyaránt jól teljesít reál és humán területen. Különleges 
affinitása az irodalom iránt a IX. osztályban szervezett versenyeken mutatkozott meg. 
Rendkívüli íráskészségét, fogékonyságát, gazdag szókincsét, fantáziáját, műértelmező 
képességét, rálátását a dolgokra és nem utolsó sorban precizitását, munkafegyelmét 
nem csak a megyei irodalmi versenyen megszerzett első helye mutatja, hanem az 
országos megmérettetésen elért eredménye is. Aktívan veszi ki a részét az iskolai 
tevékenységekből is, lelkes szóvivője a Nagy Mózes Elméleti Líceum Erasmus+ 
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pályázat csapatának is. A Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom verseny országos 
szakaszán IV. helyet ért el. 
A másfajta művészetek iránti rajongását iskolai rendezvényeken bizonyította. A népi 
kultúra ápolásának, őrzésének szép példáját mutatta a megyei Kriza János 
balladaéneklő versenyen. Ilyen eredményeket elérni csak a legkiválóbbak képesek. 
Fülöp Barbara méltó a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj” – a magyar nyelvért 
kitüntetésre. 

 
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékdíjat, és gratulált Fülöp Barbarának. 

 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Tisztelt Képviselő-testület, kedves vendégek. Most következik a partnerségi megállapodást 
megerősítő szerződések aláírása. 
1998-ban Hatvan város partnerségi megállapodást kötött Beregszász és Kézdivásárhely 
városokkal, amelynek céljai a következők: 
- városok vezetőségének cserelátogatásai, 
- kulturális kapcsolatok erősítése, valamint egymás hagyományainak megismerése, 
- társadalmi szervezetek és lakosok közötti baráti kapcsolatok teremtése, 
- kapcsolatok teremtése az oktatás és kultúra-, egészségügyi- és szociális ellátás-, valamint 
környezetvédelem terén, 
- tudás- és tapasztalatcsere városgazdálkodás területén, 
- mindkét városban működő vállalatokkal való együttműködés teremtése, 
- közös sportrendezvények szervezése, 
- diákok közötti kapcsolatok kiépítése, 
- tapasztalatcsere és együttműködés egyéb, mindkét partnert érdeklő területeken. 
 
Felkérem Horváth Richárdot, Hatvan város polgármesterét és dr. Szilveszter Szabolcsot, 
Kézdivásárhely testületi tagját, hogy írják alá a partnerségi megállapodást. 
 
A partnerségi megállapodás aláírásra került Horváth Richárd polgármester és dr. Szilveszter 

Szabolcs képviselő által. 
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Felkérem Horváth Richárdot, Hatvan város polgármesterét és Huszár Pétert, Beregszász 
képviselőjét, hogy írják alá a partnerségi megállapodást. 
 
A partnerségi megállapodás aláírásra került Horváth Richárd polgármester és Huszár Péter 

képviselő által. 
 
 
dr. Veresné Süt ő 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 
Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégek! Azt gondolom, hogy igen szívet melengető 
pillanatokon vagyunk túl és mindenki jó emlékekkel lett ma gazdagabb. Nagyon remélem, 
hogy az az út, amelyet kijelöltünk ennek a városnak, az a jövőben is folytatódik, és 
folytatódik a testvérvárosi kapcsolat is. Sok erőt és kitartást kívánok mindenkinek!  
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor 
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt meghívottak! 
Kérem, hogy énekeljük el a Szózatot, amely után a városzászló kivonulása következik. 
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A megjelentek felállva elénekelték a Szózatot. 
 

Az ünnepség a városzászló ünnepélyes kivonulásával ért véget. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 DR. SZIKSZAI MÁRTA  HORVÁTH RICHÁRD 
 jegyző polgármester 


