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Készült:  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 21-én 
9:00 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 
 Palik Józsefné képviselő 
 Papp István képviselő 
 Rákócziné Lózs Csilla képviselő 
 Tarsoly Imre képviselő 

 
Igazoltan voltak távol:  

 Biró József képviselő 
 Köves Gábor Nándorné képviselő 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
Abonyi Tünde a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házának 

vezetője 
Ambruzs Sándor Hatvan város díszpolgára 
Ambruzsné Bakos Anette 
Bagyinszki Gyula a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
Baranyiné Sz. Marianna a Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális Egyesület elnöke 
Barna Boglárka narrátor 
Bátor Henrietta 
Bereczkiné Valter Anita óvodavezető 
Botos Erzsébet 
Buzás Imréné a Kopa Lajos Díszítőművészeti Szakkör vezetője 
Csetneki Zsolt városi rendőrkapitány 
Cserhalmi Zsolt 
Csombor László Zsolt kitüntetett 
Déry Levente 
Eck Gáborné 
Fehér Józsefné igazgató 
Fehérné Lovász Mária a Ratkó József Közművelődési Egyesület elnöke 
dr. Freili Géza Hatvan város díszpolgára 
Gólya Sándor kitüntetett 
Gólya Sándorné 
Gömöri Ottó kitüntetett 
Gömöri Ottóné 
ifj. Gömöri Ottó 
Hargitai Katalin Hatvan város díszpolgára 
Hargitai Markó 
Hargitai Léna 
Horváth Gábor városi tűzoltóparancsnok 
Horváthné Kovács Nikoletta 
dr. Hóka József Hatvan város díszpolgára 
Jagodicsné Fehér Ágnes igazgató 
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Jagodics Milán narrátor 
Káliné Kovács Andrea 
Kis Ágnes kitüntetett 
Kis Lászlóné 
Kocsis Attiláné külsős bizottsági tag 
Kocsis Georgina 
Kocsis Gyula 
Kocsis István Hatvan város díszpolgára 
Kocsis Petra kitüntetett 
Kontra Marietta a Hatvani Nőegylet elnöke 
Kőszegi Ferenc a Gáspár András Bajtársi Egyesület elnöke 
Lazányi Jánosné a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezetének 

vezetője 
Lengyel Tamásné 
Márkus Marianna intézményvezető 
dr. Medgyesi János András kitüntetett 
Melkó Ármin 
Melkó Emese 
Mike Attiláné 
Nagy Gábor kitüntetett 
Nagy Gábor kitüntetett 
Nagy Zoltán kitüntetett 
Offela Zoltán az FC Hatvan Egyesület elnöke 
Oláh Zoltán kitüntetett 
Padányiné Kalocsai Edit óvodavezető 
dr. Pálos Oszvaldné Hatvan város díszpolgára 
Pető Lászlóné óvodavezető 
Petri Sándorné 
dr. Popovits József Pro Urbe díjas 
Ráczné Sisa Ágnes igazgató 
Rákóczi Renáta kitüntetett 
Rodek Antal külsős bizottsági tag 
Rudas Aranka kitüntetett 
Schoblocher Bernadett a Tourinform Iroda vezetője 
Semperger Katalin intézményvezető 
Simon Attiláné óvodavezető 
Sinkovics Erika az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
Smidné Vereb Julianna a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
Szabó Krisztina Pro Urbe díjas 
Szabó Zoltán kitüntetett 
Szalatnai Gábor a Hatvani Járási Hivatal vezetője 
Szelei Éva 
Szelei Orsolya kitüntetett 
Szigeti Szilvia 
Dr. Tatai István kitüntetett 
Tatai Istvánné 
Tompa Gyöngyvér intézményvezető 
Tompa Z. Mihály a Hatvani Galéria vezetője 
Tormáné Tóth Éva óvodavezető 
Tóth Zoltán 
Tóth Zsolt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hatvani 

Csoportjának vezetője 
Török Éva a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
Tősér László kitüntetett 
Uthschalott András kitüntetett 
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Utschalottné Nagy Ágnes 
Utschalott László 
Vaka István 
Valló Ede a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 
Valló Katalin 
Valló Krisztina 
Varbai Tamás a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet elnöke 
Virág Attila 
Winkler Violetta 
Zombori Lászlóné 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Kovács János mb. önkormányzati rendészeti osztályvezető 
Kovács Sándor építéshatósági osztályvezető 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
Molnár József önkormányzati főtanácsadó 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 
Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő: Liktor Dénesné 
 
 

* * *  
 
 

Jagodics Milán 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, a „Hatvan Város Polgármesterének Díszoklevele” 
kitüntetés, a „Hatvany Lajos kitüntetés”, valamint a „Szent György”, „Szent Flórián” és „Szent 
Kamill” kitüntető emlékérmek.  
 
Barna Boglárka narrátor 
A mai nap jelentőségét az is növeli, hogy ünnepélyes keretek között kerül aláírásra a Hatvan 
és a finnországi Kokkola között létrejött testvérvárosi kapcsolat 30 éves fennállásának 
jubileumi szerződése. 
 
Az ünnepélyes képviselő-testületi ülés szünetében frissítővel várjuk Önöket az előtérben. 
  
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. 
 
Barna Boglárka narrátor 
Kérem, hogy közösen énekeljük el a Himnuszt! 
 

A megjelentek felállva elénekelték a Himnuszt. 
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Jagodics Milán narrátor 
Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Hatvan város 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! Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a 
mai napon. Engedjék meg nekem, hogy megosszam Önökkel a saját élményemet. 
Szeptemberben a család és az én életemben is egy igen komoly változás történt, és ez a 
változás olyan kérdésekre irányította rá a figyelmemet, amelyek addig ott voltak bennem, de 
talán nem voltak annyira fontosak. Miközben sok éjszakát álmatlanul forgolódtam, és 
próbáltam megemészteni a történéseket, közben azért néhány dolgot megfogalmaztam 
magamban. Ezek szubjektív dolgok, de azt gondolom, hogy talán egy kicsit mindannyiunkra 
igazak. Az első dolog az volt, hogy mindannyian, 1000-ből 999 ember, de lehet, hogy még 
több is az érettségiig kőkeményen megdolgozik azért, amit elér. Az nem számít, hogy kis 
autó vagy nagy autó, nem számít, hogy kis ház vagy nagy ház, de kőkeményen 
megdolgozott érte. A másik dolog pedig az, hogy miközben megyünk előre az életben, akkor 
bizony sebeket szerzünk, különböző sebeket, és ezek a sebek előbb-utóbb megbosszulják 
magukat, előbb-utóbb benyújtják a számlát. Hogy ezt miért mondom el? Azért, mert vannak 
köztünk a közösségünkben olyan emberek, akik miközben mennek előre és szerzik a 
sebeiket, azt nem csak önmagukért teszik, hanem a közösségért. Teszik ezt a városért, 
értünk teszik. Ez a nap róluk szól, azokról, akik, ha megyünk a sötétben, előjönnek és viszik 
a lámpát, azokról, akik, ha elesünk, akkor felsegítenek, azokról, akik mindannyiunkhoz 
tudnak szólni, és mindannyiunkért cselekednek. Ez a nap róluk szól, Önökről szól ez a nap.  
A közösség nevében, a város nevében szeretném Önöknek megköszönni azt, hogy a 
mindennapokban teszik a dolgukat, mindeközben nem csak saját magukra, hanem 
mindannyiunkra gondolnak.  
Ez a nap a háláról, a köszönetről és a büszkeségről szól. Még egyszer nagyon szépen 
köszönöm Önöknek, hogy itt vannak.  
Az ünnepélyes testületi ülést ezennel megnyitom. 
 
 
Jagodics Milán narrátor 
A „Hatvan Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetés átadására kerül sor, amely 
olyan természetes és jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, 
valamint művészeti csoportnak adományozható, akinek/amelynek több éven keresztül 
végzett kimagasló munkája, jelentős elismerést kiváltó eredménye, jó hírnevet építő 
testvérvárosi kapcsolata, vagy jó hírnevet építő egyéb nemzetközi kapcsolata Hatvan várost 
érintik. 
A kitüntetéssel az adományozásról szóló kitüntető oklevél és pénzjutalom jár. 
 
2019-ban Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést Gömöri Ottó részére adományozza.  
 
Barna Boglárka narrátor 
Gömöri Ottó labdarúgó, csatár. 1962. május 5-én született Egerben. Labdarúgó pályafutását 
az Egri Dózsa színeiben kezdte. Nevelőedzője Bardi István volt, aki nagyon korán felfigyelt 
tehetségére. Ennek köszönhetően 16 évesen az Eger SE felnőtt csapatában, tétmérkőzésen 
is bemutatkozhatott. Kiemelkedő rúgótechnikája és fejjátéka fiatalon is az átlag fölé emelte, 
azonban a ’80-as évek elején inkább a rutinosabb játékosokat preferálták Egerben, ezért egy 
kölcsönszerződés révén Hatvanba, az akkor megyei osztályban szereplő HKV SC csapatába 
került. Az első hatvani mérkőzését éppen az anyaegyesület Eger SE ellen játszotta, amelyen 
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mesterhármast ért el, ezzel továbbjuttatva Hatvan csapatát a kupasorozatban. Gömöri Ottó 
vezetésével a megyei bajnokságból az NB II-ig menetelt az akkori csapat, melyhez ő, a 
többszörös gólkirály, vezéregyéniség karakterével nagyban hozzájárult. 1984-ben került 
Hatvanból Székesfehérvárra. Legnagyobb sikerét az 1984/1985-ös UEFA-kupa idény során 
érte el, ahol a csapattal döntőt játszott, s az ezüstérmet szerezték meg. Érdekesség, hogy 
mielőtt a Videoton játékosa lett, a Ferencváros csapatát „kosarazta ki”. Két fehérvári 
mérkőzésen szerepelt cserejátékosként. Először ősszel a Paris Saint-Germain ellen állt be, 
majd a márciusi Manchester United elleni találkozón. A továbbjutást eldöntő 11-es párbajban 
először neki volt lehetősége továbbjuttatni a csapatot. A Videotonban 11 bajnoki és 3 
nemzetközi mérkőzésen szerepelt és 1 gólt lőtt. A „Videoton korszak” után a fél NB I. sorban 
állt kegyeiért, de klubhűségére, elhivatottságára jellemző, hogy Hatvanban fejezte be profi 
pályafutását, s kezdte megalapozni edzői karrierjét. 1986-ban visszatért Hatvanba, majd 
1992-ben a Gyöngyösi SE-hez igazolt. Edző volt a Hévízgyörk SC-nél, ahol az Öregfiúk 
csapatban is játszott, Csányban, Heréden, majd ismét visszatért Hatvanba, ahol először a 
Hatvani Lokomotív, majd 2011-től napjainkig az FC Hatvan Egyesületet segíti, és jelenleg az 
utánpótlás korú labdarúgók képzésével foglalkozik. 
 
Jagodics Milán narrátor 
Gratulálunk Gömöri Ottó eddigi eredményeihez! Büszkék vagyunk, hogy labdarúgóként 
öregbítette városunk hírnevét.  Kívánunk a továbbiakban jó egészséget, és az utánpótlás 
csapatában az övéhez hasonló sikereket! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Gömöri Ottónak.  
 
 
Barna Boglárka narrátor 
2019-ban Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést Szelei Orsolya részére adományozza. 
 
Jagodics Milán narrátor 
Szelei Orsolya régi, patinás hatvani családban nőtt fel. A városunkat körülvevő táj, a folklór, 
a kultúra, a pezsgő közélet már egészen fiatalon bevonzotta az aktív helyi emberek 
táborába, s hamar világossá vált számára, ő maga is szeretne ennek aktív alakítójává válni, 
felelősen továbbfűzni azt. Felsőfokú tanulmányai után szülővárosában hasznosította mindazt 
a tudást és tapasztalatot, amelyet addig megszerzett. Tevékeny részese volt Hatvan pezsgő 
kulturális életének, hiszen nehezen volt elképzelhető nélküle a könyvtári központtal működő 
civil élet, a nyári olvasótáborok, a helyi közéleti aktivitás. Életének második szakasza a 
fájdalmasan korán elhunyt hatvani fagottművész és pedagógus életéhez, Hargitai Gézához, 
zeneiskolánk volt igazgatójához kötődik. Közel 15 évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy új 
családot alapítanak, számukra nem is kérdésesen, Hatvanban. Hamarosan egy kislány után 
egy kisfiú is bearanyozta mindennapjaikat. Férje mellett egyre nagyobb szerepet vállalt 
Hatvan művészeti, oktatási kapcsolatainak kialakításában. Tervezőjévé, szervezőjévé és 
lebonyolítójává is vált az elmúlt évek alatt a hatvani zenei művészeti életnek. Eközben 
munkahelyén, a Bajza József Gimnáziumban évről évre a diákok által kedvelt, a kollégák 
által pedig elismert angol tanárként tanított. A különböző uniós és kormányzati 
programoknak hála, igyekezett az önkéntességen alapuló, valamint a különböző Erasmus 
ösztöndíj programok segítségével valóságos kaput nyitni a nagyvilágra Hatvanból. Évről évre 
egy teljes tanév erejéig cserediákot fogad, pályázatírói tevékenységével pedig olyan hatvani 
családok és diákok nemzetközi tapasztalatszerzéséhez járul hozzá, akik saját erőből nem 
tudnák fedezni a külföldi tanulás költségeit. Imádott társa, váratlan halála óriási veszteség 
egész hatvani közösségünknek, de különösen felfoghatatlan lehet annak, aki szerelmét, 
szerető társát, gyermekeinek apját veszíti el ilyen korán. Muszáj kiemelni, mert nem 
természetes: Őt a gyász nem megtörte, hanem megacélozta. Úgy érezte, az lenne a 
legméltóbb Hargitai Géza emlékéhez, ha folytatódna mindaz a nagyszerű kezdeményezés, 
amelyet lánglelkű, reneszánsz emberként férje kezdett el, gondolt ki. Ebből csak egy példát 
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kiragadva: maga vette kézbe a Corelli-60 Zenéért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 
adminisztrációját, mellyel az idén is megvalósítójává válhatott egy olyan nemzetközi opera 
eseménynek Hatvan, ahová a messzi Kínából érkeztek vendégművészek. Fáradhatatlanul 
tanít, szervezkedik, bonyolít, mindig rohan, mégis, valahogy felfoghatatlanul mindenhol jelen 
van Hatvanban. Az általa szervezett eseményeken érezhetjük pozitív kisugárzását, 
munkakedvét, az életerőt, a Gézával kigondolt közös kezdeményezések immár önálló, mégis 
méltó, magas színvonalú folytatását. Talán nem túlzás kijelenteni, Szelei Orsolya az elmúlt 
időben valóságos nemzetközi kulturális attaséjává vált városunknak. Mindeközben szerető 
édesanya, kolléga, helyi kulturális közéleti ember. Tevékenysége példaként állítható a 
hatvaniak elé, igazán méltó az elismerésre! 
 
Barna Boglárka narrátor 
Gratulálunk Szelei Orsolyának a Polgármesteri Díszoklevél kitüntetéshez! Köszönjük, hogy 
áldozatos tevékenységével öregbíti városunk hírnevét! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Szelei Orsolyának.  
 
 
Jagodics Milán narrátor 
2019-ban Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést Kis Ágnes részére adományozza. 
 
Barna Boglárka narrátor 
Kis Ágnes a Hatvani 5. sz. Általános Iskola pedagógusa. Tanítói diplomáját a Jászberényi 
Tanítóképző Főiskolán szerezte 1999-ben. Azóta a Hatvani 5. sz. Általános Iskolában tanít. 
Belső igénye a szakmai megújulás, a folyamatos önképzés. A számítástechnika oktatása 
iránt nagy érdeklődést mutat, így a tanítói alapképzési szak informatika műveltségterületét is 
elvégezte 2011-ben. Majd 2017-ben a matematika műveltségterületen is sikeresen 
teljesítette tanulmányait. Gyermekek iránti önzetlen szeretete, a pedagógus hivatás iránti 
elkötelezettsége áthatja mindennapi munkáját. Nevéhez fűződik az Ötös Kórus 
megalapítása, mely az eltelt évek alatt az iskola hírnevét öregbítette és számos városi- és 
iskolai rendezvényen szerepelnek. Az általa szerkesztett és betanított műsorok nagyon 
színvonalasak. Ő maga is szívesen szerepel a gyerekekkel. Könnyedén megtalálja a 
diákokkal a közös hangot, melyet a műsorok egésze alatt a közönség is megtapasztalhat. A 
diákönkormányzat működését segítő pedagógus, aki töretlen lelkesedéssel szervezi a 
programokat. A nyári táborok főszervezője és aktív résztvevője. Szabadidejét is az iskolának 
és a gyerekeknek szenteli. Hétvégeken színházi előadásokra viszi őket, de ha kell, túrázik 
velük a hegyekben, hiszen a természetjáró szakkör mozgatója is egyben. 
Az 5-ös iskola egyik hitvallása, hogy az iskola olyan hely legyen, ahová örömmel járnak a 
gyerekek a biztonságos, szerető légkör miatt. Kis Ágnes pedagógus személye és 
tevékenysége méltán alkalmassá tesz őt arra, hogy az iskola ezen célja megvalósuljon. 
 
Jagodics Milán narrátor 
Köszönjük Kis Ágnes tanárnőnek elhivatott pedagógusi munkáját, melyben a hatvani 
diákokért tevékenykedik! Kívánunk további sok sikert és eredményt pályáján! Gratulálunk a 
Polgármesteri Díszoklevél kitüntetéshez! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Kis Ágnesnek.  
 
 
Barna Boglárka narrátor 
2019-ban Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést Rákóczi Renáta részére adományozza. 
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Jagodics Milán narrátor 
Rákóczi Renáta sokszoros világ- és Európa-kupa győztes kick-box versenyző. 1987. április 
23-án született Vácon. Tanulmányait Kartalon kezdte ott, ahol 1996-ban megismerkedett a 
harcművészeti sporttal, a Taekwondo-val. A sport iránti lelkesedése tovább nőtt, amikor 
1999-ben Hatvanba költöztek. Itt folytatta a felkészülést, amit sorozatos versenyek követtek. 
Az 5. számú Általános Iskolában tanult, és a sport mindig az első helyre került életében. A 
selypi Március 15. Gimnáziumban folytatta tanulmányait, majd Budapestre költözött és 
munka mellett érettségizett. A sport ekkorra már teljesen az élete részévé vált, ezért 
folyamatosan edzett, és versenyekre készült. A Titan Kick-Box Full Contack Sportklubban 
évek óta rendszeresen edz, és versenyez. 2018. szeptember 8-án, 30 évesen szerzett kick-
boxban profi világbajnoki címet, miután a norvégiai Elverumban rendezett versenyen, a full-
contact szabályrendszer 55 kilogrammos súlycsoportjában pontozással nyert a hazaiak 
favoritja, Kristin Vollstadt ellen. A WAKO kick-box világszervezet a női egyenjogúság 
jegyében úgy döntött, hogy a férfiakhoz hasonlóan a hölgyeknek is 12 menetet kell végig 
küzdeniük egy világbajnoki címért. Az első ilyen maratoni csatát pedig éppen a hatvani lány, 
Rákóczi Renáta vívta, ahol a sportcsarnokot dugig megtöltő 2500 fős publikum előtt 
magabiztosan verte világbajnok ellenfelét, mely sporttörténelmi sikernek minősült. Renáta 
számtalan dobogós, 1. és 2. helyezést ért el magyar és nemzetközi bajnokságokon. 
Szereplője volt a TV2 Exatlon Hungary című ügyességi és extrémsport reality 
vetélkedőműsornak, a Bajnokok csapatának tagjaként a döntőig jutott el. Rákóczi Renáta 
személyében egy kitartó, céljaiért lelkileg is megküzdő embert ismerhetünk meg. Sportban 
elért sikerei, elhivatottsága és akarata példaként szolgálnak a fiatalság számára.   
 
Barna Boglárka narrátor 
Köszönjük, hogy öregbíti Hatvan város hírnevét, és kívánunk további sikeres pályafutást 
sportolói karrierjében! Gratulálunk a Polgármesteri Díszoklevél kitüntetéshez! 
 
Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Rákóczi Renátának.  

 
 
Jagodics Milán narrátor 
2019-ban Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést Rudas Aranka részére adományozza. 
 
Barna Boglárka narrátor 
Rudas Aranka a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az 
alapítvány 2009. október 13-án alakult azzal a céllal, hogy a magára hagyott, kidobott, 
megunt és az emberi felelőtlenség miatt a végtelenségig szaporított kutyák és macskák 
áldatlan állapotát felszámolja, csökkentse. Elsődleges céljaik közé tartozott az állatvédelmi 
kultúra alapjainak lerakása, az emberséges, az állat tiszteletén, szeretetén alapuló állattartás 
megismertetése és terjesztése. 2014. július 16-tól minden engedély birtokában hivatalosan is 
működik. Idén októberben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Működése során 
számtalan állatkínzási ügyet derített fel, nagyon sok bajba jutott állatot mentett meg. Közel 
2000 kutyának talált új otthont, és legalább ennyi utcára tévedt, chip-es kutyát juttatott vissza 
aggódó gazdájának. Számtalan macska, és néhány haszonállat, mint ló és bárány 
megmentésében is aktívan részt vett. Folyamatosan szerveznek állatvédelmi oktatásokat az 
óvodás, iskolás és a felnőtt lakosság körében. Az állatotthon jelenleg 35 nagy méretű 
kennellel, bélelt kutyaházakkal, nyáron műanyag kutyaágyakkal, rozsdamentes etető- és 
itatóedényekkel és az állatok rendszeres szabad futtatásához 2500 m2 rendezett virágos 
udvarral rendelkezik. A kutyáknak lehetőségük van játszani, nagyokat futkározni, és a nyári 
melegben fürödni. Mára a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az ország egyik 
legszebb, legotthonosabb és legjelentősebb állatotthonává vált. Legutóbbi fejlesztésük 
keretében egy gyengélkedő épült, ahol lábadozó, sérült, frissen műtött állatokat tudnak 
elhelyezni. Ellátásukat 8 kényelmes box, hideg-meleg víz és infrapanel fűtés szolgálja. Az 
alapítvány megalakulását követően elérte, hogy azonnali hatállyal szüntessék meg a kóbor 
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állatok méreginjekcióval történő kilövését, elaltatását. Megszervezték a gazdát kereső kutyák 
rendszeres hirdetését a különféle médiákban és az alapítvány honlapján. Megalapították az 
Állatbarátok Klubját, ahol havi rendszerességgel találkoztak és szervezték a kutyák 
mentését. Kapcsolatot építettek ki külföldi állatvédő szervezetekkel, akik élelemmel, 
gyógyszerekkel segítik munkájukat és néhány kutya a segítségükkel talált gazdát 
Németországban, Ausztriában. Ideiglenes befogadó hálózatot működtetnek, hogy elkerüljék 
a kutyák elaltatását. Rudas Aranka az alapítvány megálmodója, büszke az állatotthon eddig 
elért eredményeire. Elmondása szerint csak szívvel és lélekkel lehet végezni mindazt a 
tevékenységet, amelyet az állatokért tesznek. Ebben az áldozatos munkában nagyon nagy 
segítségére vannak kollégái, Szűcs Péter és Deák Ferenc, akik már 5 éve vesznek részt az 
állatotthon munkájában. Rudas Aranka tevékenységét támogató családja, és a sok bíztatás, 
pozitív visszajelzés segíti. Elismerésünket és örömünket fejezzük ki Rudas Arankának, az 
alapítványban elért eredményeiért.  
 
Jagodics Milán narrátor 
Kívánunk további sok sikert, erőt és kitartást munkájában! Gratulálunk a méltán megérdemelt 
Polgármesteri Díszoklevélhez! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Rudas Arankának.  
 
 
Barna Boglárka narrátor 
2019-ban Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést Oláh Zoltán részére adományozza. 
 
Jagodics Milán narrátor 
Oláh Zoltán 2000. október 3-án született Hatvanban. Az 5-ös iskola befejezése után a Bajza 
József Gimnázium tanulója lett, ahol kiváló eredménnyel érettségizett 2019-ben. 
Szorgalmának eredményeként felvételt nyert a Testnevelési Egyetem testnevelő tanár, 
gyógytestnevelő- és egészségfejlesztő tanár szakjának államilag finanszírozott képzésére, 
ahol szeptember elején kezdte meg tanulmányait. Sikeres pályázatának köszönhetően 
ösztöndíjat kapott a Jezsuita Roma Szakkollégiumba is. Hat éves korában ismerkedett meg 
a Jiu Jitsu elnevezésű sporttal. Más sportágakban is kipróbálta magát, majd a foci és az 
úszás felé kanyarodás után, 14 évesen ismét a Jiu Jitsu vált elsődleges sportággá számára. 
A Koko Fight Clubban edzett heti rendszerességgel, ahol mestere Kovács Gábor volt. 
Emellett állandó résztvevője volt a hatvani sportrendezvényeknek, mint pl.: 10.000 ütés 
napja, „Hatvan hossz Hatvanban” 24 órás úszás, küzdősport bemutatók. Miután a Jiu Jitsu 
teljes mértékben az élete fontos részévé vált, több országos és nemzetközi versenyen 
kiváló, kiemelkedő eredményei születtek: 

 2017-ben, az Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban megrendezett UWW Grappling 
Világbajnokságon GI-kategóriában V. helyezést ért el. Ezáltal világbajnoki 
pontszerzővé vált. 

 2017-ben Grappling Magyar Bajnokságon NOGI kategóriában: III. helyezés. 
 2017-ben Grappling Magyar Bajnokság Kesztyűs küzdelem: I. hely, MAGYAR 

BAJNOKI CÍM. 
 2016/2017. tanév: Grappling Diákolimpiai Bajnokság GI-kategória: II. helyezés. 
 2016/2017. tanév: Grappling Diákolimpiai Bajnokság NOGI-kategória: I. helyezés, 

DIÁKOLIMPIAI CÍM. 
 2017. UWSKF által rendezett Kempo Európa Bajnokságon GI-kategóriában: III. 

helyezés. 
 2017. UWSKF által rendezett Kempo Európa Bajnokságon NOGI-kategóriában: I. 

helyezés, EURÓPA BAJNOKI CÍM. 
 2017-ben Brazilian Jiu Jitsu Hungarian Open versenyen GI-kategóriában: I. helyezés. 
 2018-ban UWSKF által rendezett Kempo Világbajnokságon NOGI-kategóriában: III. 

helyezés, VILÁGBAJNOKI BRONZÉREM. 
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 2018-ban UWSKF által rendezett Kempo Világbajnokságon GI-kategóriában: II. 
helyezés, VILÁGBAJNOKI EZÜST ÉREM. 
 

Zoltán ezekkel a kiváló eredményekkel a mai napig a Magyar Grappling Válogatott tagjai 
közé tartozik. Oláh Zoltán fegyelmezett, segítőkész, szorgalmas fiatalember, akinek nagyon 
sok barátja van és akinek fontos a családja, illetve roma származása. Magatartásával, sport 
iránti szeretetével, kitartásával, szorgalmával példát mutat minden fiatal számára. A roma 
származású fiataloknak pedig hitet ad abban, hogy a példás magatartás, szorgalom, a 
kitartó, elhivatott munka mindig gyümölcsöt terem, egy roma gyermek, illetve fiatal is sikeres 
lehet. 
A többszörös bajnoki címmel büszkélkedő fiatalember egy interjú során az alábbiakat 
nyilatkozta: „A sport az életem, és a jövőmet is e köré építem, birkózó edző szeretnék lenni 
vagy testnevelő tanár.”  
Oláh Zoltán álmai és céljai megvalósításához jó úton jár, kívánjuk, hogy ez az út 
zökkenőmentes legyen és mielőbb váljanak valóra álmai! Köszönjük kitartó szorgalmát, 
helytállását, és azt, hogy példamutató magatartásával öregbíti Hatvan város hírnevét! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Oláh Zoltánnak.  
 
 
Jagodics Milán narrátor 
A jelenlévők nevében gratulálok a Hatvan Város Polgármesterének Díszoklevele 
kitüntetettjeinek! 
 
Barna Boglárka narrátor 
A Szent György, Szent Flórián és a Szent Kamill kitüntetések átadására kerül sor. 
 
Hatvan Város Önkormányzata köszönetét, tiszteletét és elismerését kívánja kinyilvánítani a 
maguk között „Kéklámpás”-díjnak nevezett kitüntetés adományozásával. 
Nap, mint nap halljuk a szirénák hangját és látjuk a kék fények villogását. Legyen az mentő- , 
tűzoltó- vagy rendőrautó, olyankor mindig összeszorul a szívünk, mert tudjuk, olyan helyre 
siet, ahol nagy baj van, ahol valaki segítségre szorul. 
Életünket, testi épségünket mentik, és olyan problémás szituációkat oldanak meg, amelyekre 
csak ők képesek. 
Köszönjük nekik a bátorságukat, a mindig éber, áldozatkész, önzetlen és gyors segítségüket! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi kitüntetések, címek alapításáról és 
adományozásáról szóló rendelete alapján a városért és a lakosságért kiemelkedő 
tevékenységet végző megbecsült természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezeteknek kitüntetéseket adományoz. E rendeletben 2018-ban 
határozott többek között a „Szent György kitüntető emlékérem” alapításáról, amely a Hatvani 
Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő személynek adományozható, aki hivatását 
mindenkor lelkiismeretesen, példaértékűen, legalább tíz éve gyakorolja. 
 
A kitüntetéssel képzőművészeti kivitelezésű bronzplakett, az adományozásról szóló 
díszoklevél és pénzjutalom jár. 
 
Jagodics Milán narrátor 
2019-ben a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
György kitüntető emlékérmet” Szabó Zoltán rendőr őrnagy részére adományozza. 
 
Szabó Zoltán a hivatásos rendőri szolgálatot 1987. október 30-án kezdte Budapesten a 
Készenléti Rendőrség elődjénél járőrként. 1988-ban elvégezte a tiszthelyettes-képző, majd 
1990-ben a zászlósképző iskolát. A Hatvani Rendőrkapitányság állományába 1990. február 
1-jével került áthelyezésre körzeti megbízotti beosztásba. Ezt követően volt járőrvezető, 
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nyomozó, főnyomozó. 1998. március 1-jétől megbízással, majd 2003. március 1-jétől a 
Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szakának elvégzését követően kinevezéssel látta el a Bűnügyi 
Osztály, Nyomozó Alosztály vezetését 2008. december 30-ig, nyugállományba vonulásáig. 
2013. július 1-jével került kinevezésre a Hatvani Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály szenior 
állományába, ahol bűnügyi ügyintézői és ügyviteli, bűnügyi adatkezelési, valamint bűnügyi 
adatelemzési feladatokat lát el. Kezdeményezte hivatásos állományba történő visszavételét. 
2016. augusztus 1-jétől a Bűnügyi Osztály Vizsgálati Alosztály vezetését, majd 2018. 
november 1-jétől jelenleg is a Nyomozó Alosztály vezetését látja el. Munkáját valamennyi 
beosztásban magas színvonalon, a törvények és jogszabályok betartásával végezte, végzi. 
Elért eredményei, kimagasló szakmai felkészültsége, lelkiismeretes munkavégzése alapján 
köztiszteletben álló, megbecsült tagja a Hatvani Rendőrkapitányság állományának, kivívta 
vezetői és kollégái tiszteletét, bizalmát. Elhivatott, eredményes és szakszerű munkája pozitív 
és követendő példát mutat a fiatal kollégák számára. Köszönjük szépen Szabó Zoltán 
lelkiismeretes és példaértékű munkáját! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált Szabó Zoltánnak.  
 
 
Barna Boglárka narrátor 
2019-ben a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
György kitüntető emlékérmet” Gólya Sándor rendőr főtörzszászlós részére adományozza. 
 
Gólya Sándor a hivatásos rendőri szolgálatot 1984. december 1-jével kezdte a Hatvani 
Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Közlekedési Osztály, Közrendvédelmi Alosztály 
állományában járőrként. 1990. január 1-jétől járőrvezetői feladatokat látott el. 1992. 
szeptember 1-jével helyszínelő és balesetvizsgáló beosztásba került kinevezésre. 2007. 
június 1-től jelenleg is fegyverügyi előadóként teljesít szolgálatot. Munkáját valamennyi 
beosztásban magas színvonalon, a törvények és jogszabályok betartásával végezte, végzi. 
Elért eredményei, kimagasló szakmai felkészültsége, lelkiismeretes munkavégzése alapján 
köztiszteletben álló, megbecsült tagja a Hatvani Rendőrkapitányság állományának. Kivívta 
vezetői és kollégái tiszteletét, bizalmát. Elhivatott, eredményes és szakszerű munkája pozitív 
és követendő példát mutat a fiatal kollégák számára. Köszönjük szépen Gólya Sándor 
lelkiismeretes és példaértékű munkáját! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált Gólya Sándornak.  
 
 
Jagodics Milán narrátor 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi kitüntetések, címek alapításáról és 
adományozásáról szóló rendeletben határozott többek között a „Szent Flórián kitüntető 
emlékérem” alapításáról, amely a Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon szolgálatot 
teljesítő személynek adományozható, aki hivatását mindenkor lelkiismeretesen, 
példaértékűen, legalább tíz éve gyakorolja. 
 
A kitüntetéssel képzőművészeti kivitelezésű bronzplakett, az adományozásról szóló 
díszoklevél és pénzjutalom jár. 
 
2019-ben a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
Flórián kitüntető emlékérmet” Nagy Gábor címzetes főtörzsőrmester részére adományozza. 
 
Nagy Gábor közel 21 éve lát el tűzoltói beosztást, amelyet mindvégig a Hatvani Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság állományában teljesített. Jó gyakorlati szakember, aki a pályafutása 
során megszerzett tapasztalatait példamutató módon kamatoztatja a tűz- és káresetek 
felszámolása során. Mindenkor, és minden körülmény között lehet számítani Nagy Gáborra 
az adott parancs lelkiismeretes, legjobb tudással történő végrehajtására. Szolgálati 
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csoportjának meghatározó és elismert tagja, mely kollegiális elismerést nem csak hosszú 
szolgálati idejével vívta ki. Köszönjük szépen Nagy Gábornak lelkiismeretes és példaértékű 
munkáját! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált Nagy Gábornak.  
 
 
Barna Boglárka narrátor 
2019-ben a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
Flórián kitüntető emlékérmet” Utschalott András címzetes főtörzsőrmester részére 
adományozza. 
 
Utschalott András 11 évvel ezelőtt választotta a tűzoltó hivatást. Míg kezdetben a 
munkájának minden szegmensét a lelkesedés és lelkiismeretesség jellemezte, az idő előre 
haladtával e két minőségi munkához elengedhetetlen jellembéli vonás elméleti tudással és 
rengeteg tapasztalattal párosult. Beavatkozások során rendszerint élenjár, elősegítve ezzel a 
sikeres kárfelszámolásokat. Köszönjük szépen Utschalott Andrásnak lelkiismeretes és 
példaértékű munkáját! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált Utschalott 
Andrásnak. 

 
 
Jagodics Milán narrátor 
2019-ben a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
Flórián kitüntető emlékérmet” Nagy Zoltán címzetes főtörzsőrmester részére adományozza. 
 
Nagy Zoltán 11 éve szerelt fel a Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába. 
Azóta gépjárművezetőként látja el hivatását, mely során sikeresen kamatoztatja műszaki 
beállítottságát. Vonulások során a biztos kéz, a megfontoltság és az előrelátás jellemzi. Tűz- 
és káresetek során feladatát példaértékűen látja el, a felmerülő akadályokat önállóan, 
kreatívan elhárítja. Köszönjük szépen Nagy Zoltán lelkiismeretes és példaértékű munkáját! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált Nagy Zoltánnak. 
 
 
Barna Boglárka narrátor 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi kitüntetések, címek alapításáról és 
adományozásáról szóló rendeletében határozott többek között a „Szent Kamill kitüntető 
emlékérem” adományozásáról, amely az Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomásán 
dolgozó személynek adományozható, aki hivatását mindenkor lelkiismeretesen, 
példaértékűen, legalább tíz éve gyakorolja. 
 
A kitüntetéssel képzőművészeti kivitelezésű bronzplakett, az adományozásról szóló 
díszoklevél és pénzjutalom jár. 
 
2019-ben a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
Kamill kitüntető emlékérmet” Csombor László Zsolt részére adományozza. 
 
Csombor László Zsolt az Országos Mentőszolgálatnál 1993. január 18-án kezdett el 
dolgozni, a mentő szakápoló képesítését 1995-ben szerezte meg. Az Egri Mentőállomáson 
2007. július 1-ig dolgozott ápolóként, közben elvégezte a Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Karának a mentőtiszti szakát. Tanulmányai befejezésekor a Hatvani 
Mentőállomáson volt üres mentőtiszti státusz, ahol azóta is szolgál, jelenleg 24 órás 
munkarendben. Időközben lakóhelyén is megüresedett egy pozíció, de annyira megszerette 
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a hatvani kollektívát, hogy városunk mentőállomását választotta. Elhivatottan, 
lelkiismeretesen végzi életmentő munkáját. Bajtársaival jó kapcsolatot ápol, számíthatnak rá. 
Köszönjük szépen Csombor László Zsoltnak lelkiismeretes és példaértékű munkáját! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált Csombor László 
Zsoltnak. 

 
 
Jagodics Milán narrátor 
2019-ben a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
Kamill kitüntető emlékérmet” Tősér László részére adományozza. 
 
Tősér László 1984. július 15-én kezdte munkáját a Hatvani Mentőállomáson. Pályakezdőként 
is, a kezdetektől fogva nagy hivatástudattal, precíz, pontos munkával és kiváló szakmai 
felkészültséggel végezte, végzi a mai napig is munkáját.  Szakmai tudásának fejlesztését, a 
folyamatos önképzést fontosnak tartva a közszolgálat ideje alatt több képzésen vett részt, 
mellyel emelte az általa végzett szakmai munka színvonalát. Az általános ápoló és 
asszisztensi szakma után 1985-ben mentőápoló szakvizsgát tett. Később pedig kiemelt 
mentő szakápolói végzettséget szerzett 2018-ban. Munkája áldozatkész, elismert, pontos, 
lelkiismeretes és ezt a véleményt a betegek véleményei is alátámasztják.  Közösségért 
végzett tevékenysége is elismerésre méltó. Kuratóriumi tagja a Hatvan és Vidéke 
Mentőalapítványnak. Az alapítványon belül több bajtársával azon dolgoznak, hogy a mentők 
munkája szélesebb körben is ismertté, elismertté váljon. A családi köteléket is fontosnak 
tartja, felesége, négy gyermeke és hat unokája körében töltött idő nyújtja számára a 
kikapcsolódást, feltöltődést. Köszönjük szépen Tősér Lászlónak lelkiismeretes és 
példaértékű munkáját! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált T ősér Lászlónak. 
 
 
Barna Boglárka narrátor 
2019-ben a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
Kamill kitüntető emlékérmet” Nagy Gábor részére adományozza. 
 
Nagy Gábor 1995. november 1-től dolgozik a Hatvani Mentőállomáson gépkocsivezetőként. 
Munkáját kimagasló teljesítménnyel, példamutatóan végzi. Részt vesz az új dolgozók 
betanításában, képzésében. Elhivatott és szakszerű munkája pozitív és követendő példát 
mutat a fiatal bajtársak számára. Balesetmentes vezetésének elismeréseként és közelgő 
nyugállományba vonulása alkalmából, köszöntjük az emlékéremmel. Jó egészséget 
kívánunk neki! Köszönjük szépen Nagy Gábornak lelkiismeretes és példaértékű munkáját! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált Nagy Gábornak. 
 
 
Barna Boglárka narrátor 
A jelenlévők nevében gratulálok a Szent György, a Szent Flórián és a Szent Kamill kitüntető 
emlékérmek kitüntetettjeinek! 
 
Jagodics Milán narrátor 
Tisztelt Vendégeink! Az ünnepség folytatása előtt egy rövid, 10 perces kávészünetre 
invitáljuk Önöket a díszterem elé.  
 

SZÜNET 
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Jagodics Milán 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 
buzdították 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. 
 
A díjazottnak kitüntető oklevél, valamint pénzjutalom kerül átadásra. 
 
Barna Boglárka narrátor 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019-ben Beregszász testvérvárosból a 
„Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést Kocsis Petra részére 
adományozza.  
 
Kocsis Petra Kárpátalja egyik legnagyobb, szép hagyományokkal rendelkező 
tanintézményének, a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolának 9. osztályos 
tanulója. Petra minden tantárgyból kiváló teljesítményt nyújt, de leginkább a humán 
tantárgyak állnak közel a szívéhez. Az anyanyelvi tanulmányi versenyek állandó résztvevője, 
illetve kitüntetettje. Tevékenyen részt vesz az iskola és a város kulturális rendezvényeinek 
szervezéseiben, szívesen szaval.  A 2018/2019-es tanévben ő nyerte a magyar nyelvből és 
irodalomból rendezett diákolimpia megyei döntőjét. A Drávai Gizella nyelvhasználati 
versenyen tavaly 3. helyezett lett. Az Édes Anyanyelvünk vetélkedő megyei fordulóján a 
legfiatalabb versenyzőként szerzett jogot arra, hogy jövő évben a Kárpát-medencei döntőn 
képviselje majd Kárpátalját. Kocsis Petra szeret olvasni, szívesen jár színházba. Érdeklődési 
körébe tartozik a jog is. Beregszászi városi versenyen előkelő 2. helyezést ért el jogi 
ismereteket igénylő versenyen. Tanárainak gondolatait magunkévá téve: „Reméljük, tudását 
tovább bővíti, tehetségét kamatoztatja. Merjük hinni: személyében tisztelhetjük az anyanyelvi 
jogok jövőbeni védelmezőjét. Köszönjük, hogy Petra megtisztelt minket jelenlétével! 
Gratulálunk eddigi eredményeihez, további sok sikert kívánunk tanulmányaihoz! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékdíjat, és gratulált Kocsis Petrának. 
 
 
Jagodics Milán narrátor 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019-ben Kézdivásárhely testvérvárosból 
a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést Nánia Hanna részére 
adományozza.  
 
Nánia Hanna a Nagy Mózes Elméleti Líceum IX/A. osztályos tanulója, aki tanulmányai alatt 
kiváló eredményeket ért el magyar nyelv művelésében. Hanna részt vett a Kriza János 
balladamondó versenyen, a Kossuth és Zúg Március szónokversenyeken. A Mikes Kelemen 
Magyar Nyelv és Irodalom verseny országos szakaszán első helyet ért el, a nemzetközi 
szakaszon pedig dicséretet hozott haza. Szintén első díjat kapott a Julius Meinl által 
szponzorált költészet világnapja alkalmából megszervezett versenyen. Szabadidejében két 
kórusban is énekel, kilenc éve aktív cserkész, és az iskolai tevékenységekben is aktívan 
részt vesz. 
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Hanna, sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni rendezvényünkön. Kitüntetését 
és a vele járó jutalmát eljuttatjuk részére. Gratulálunk eddigi eredményeihez, további sok 
sikert kívánunk tanulmányaihoz! 
 
 
Barna Boglárka narrátor 
Tisztelt Vendégeink! 
A „Hatvan Város Pro Urbe díja” kitüntetés átadása következik, amely kitüntetés azon 
természetes és jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, 
valamint művészeti csoportnak adományozható, aki/amely éveken keresztül munkálkodott a 
helyi társadalom javára az emberi tevékenység bármely területén. 
 
A kitüntetéssel képzőművészeti kivitelezésű emlékérem, az adományozásról szóló 
díszdiploma és pénzjutalom jár. 
 
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 a 2019. évben dr. Tatai István református lelkész részére 
adományozza. 
 
Jagodics Milán narrátor 
Tatai István 1957-ben született Sárbogárdon. Lelkészképesítő oklevelét 1980-ban vette át a 
Budapesti Református Theologiai Akadémián. 1980-81. között segédlelkész volt a Budapest-
Kelenföldi Gyülekezetben, majd 1981-82-ben a Német Szövetségi Köztársaságban folytatott 
ösztöndíjas tanulmányokat. Ennek keretében önismereti tanfolyamon vett részt és közben 
epilepsziás betegek között dolgozott a helyi egyházi kórházban. Hazatérve Budafokon, illetve 
a Budapest-Budahegyvidéki Gyülekezetben szolgált beosztott lelkipásztorként. 1983-ban 
orvostanhallgató feleségével összefogva, Budapesten elindították az EPIKLUB-ot, amelynek 
célja a hazai epilepsziás betegek közötti lelki segítségnyújtás volt. 1990 óta több alkalommal 
részt vett a Jeruzsálemben kétévente megtartott nemzetközi tanító- és imakonferenciákon. 
1990. óta tagja volt az „European Charismatic Consultation" (ECC) ökumenikus 
szervezetnek, amely 2-3 évenként tartotta találkozóit Berlinben, Prágában, Bécsben, 
Budapesten, Rómában, 2004-ben pedig Máltán. 
 
Dr. Tatai István 1984. májusa óta a Hatvani Református Egyházközség megválasztott 
lelkipásztora és kuratóriumi elnöke a Református Egyházon belül működő Parakletos 
Alapítványnak is. Német nyelvből 1994-ben, angol nyelvből 2002-ben szerzett felsőfokú 
állami nyelvvizsgát.  2008-ban doktorált a Károlyi Gáspár Református Egyetemen. Doktori 
munkájának címe „Az Egyház és Izrael”, „Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt 
teológiában.” Időközben műve magyarul, angolul és németül is megjelent. Ezen túl több 
kiadványa is megjelent a Parakletos Könyvesház gondozásában. 2009-ben elnyerte az Év 
igehirdetése díjat. 2009-ben külmissziós szolgálatban vett részt Indiában, majd 2010-ben 
Kenyában. 
 
A lelkipásztori szolgálat mellett folyamatosan több tanulmányt és cikket publikált a Theologiai 
Szemlében, az Evangélikus Életben és a Református Egyház című szaklapban, valamint a 
németországi Brennpunkt Gemeinde című lapban.  Emellett a Vigasztaló és a Lámpás című 
újságban is számos beszámolója és tanulmánya jelent meg. Gyülekezeti szolgálatai mellett 
alkalmilag egy-egy előadást tart a Gödöllői Szent István Egyetem Életkérdések című 
sorozatában. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán évente homiletikai 
előadást tart végzős hallgatóknak. 2012. óta a Pünkösdi Teológiai Főiskolán docensként 
előadásokat tart a dogmatika és a keresztyén etika tárgyköréből. Az Északpesti Református 
Egyházmegye választásaként az egyházmegye tanulmányi előadója, illetve 2017. óta 
egyházmegyei lelkészi tanácsos. 
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Gyülekezeti szolgálatában nagy segítségére van felesége, akivel négy gyermeket neveltek 
fel példamutatóan. Végtelenül családcentrikus. Gyermekes családok, fiatal párok, 
házastársak is mindig számíthatnak rá, hogy segítséget kapjanak az életükben adódó 
nehézségek megoldásában. Nagyon sokan fordulnak hozzá lelki problémákkal, akiknek 
meggyőződésből és figyelemből segít. Végtelenül támogatja a fiatalokat, több ifjúsági 
közösséget is működtet.  
A templom falain kívül is gyakran találkozhatunk vele, hiszen áldásos munkáját igyekszik 
kiterjeszteni minél szélesebb körben. Aktívan részt vesz a kulturális keresztény életben. A 
Hatvanban 2014. óta rendszeresen megrendezésre kerülő Keresztyén Fesztivál fő 
szervezője. Jó kapcsolatot ápol valamennyi egyházzal, hiszen az ökumenizmus híve. 
Nemcsak lelkész, hanem nagybetűs EMBER is, kinek tanácsai nagy segítséget nyújtanak a 
hozzá fordulóknak.  
 
Köszönjük Lelkész Úrnak, hogy áldásos tevékenységével sokat tesz városunkért és az itt 
élőkért egyaránt, és mi is örülünk, hogy „az Isten Hatvanba terelte útját”! Gratulálunk a 
Hatvan Város „Pro Urbe” díjhoz! A továbbiakban jó egészséget, boldogságot és erőt 
kívánunk! 
 
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet, az elismer ő oklevelet és gratulált 

Dr. Tatai Istvánnak. 
 
 
Barna Boglárka 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 2019. évben a Magyar Rákellenes Liga, Hatvani 
Alapszervezete részére adományozza. 
 
A Magyar Rákellenes Liga országos hatókörű szervezet, mely 38 alapszervezettel és 4 
Segítő Szolgálattal működik, továbbá összesen 3500 tagot számlál. 1990. óta civil 
szervezetként vesz részt a rák elleni küzdelemben, miközben nemzetközi szinten is képviseli 
hazánkat. Az alapszervezetek és segítő szolgálatok vezetői és segítői az adott települést, 
településeket összefogva működnek és nagyon sokat tesznek mind a rákos betegségek 
megelőzéséért, mind pedig azokért, akik már megbetegedtek. A Liga Hatvani 
Alapszervezete és Segítő Szolgálata, Lazányi Jánosné, Magdika vezetésével 2007. óta 
működik, 196 taggal. A Hatvanban működő alapszervezet országos szinten is példaértékű 
munkát végez. Aktív tevékenységük során számtalan programot szerveznek, ahol mindig a 
megelőzést hangsúlyozzák. Rendszeres előadásaik alkalmával megtelnek az előadótermek. 
Tevékenységük nyomán az egészségre nevelés, a szűrések szervezése és népszerűsítése 
kiemelt szerepet kap. Önkénteseik évek óta önzetlen segítséget nyújtanak rendezvények, 
klubnapok, sportnapok lebonyolításában, valamint a fekvőbetegek látogatásában. A segítő 
szolgálatnál jó kedvű, optimista közösségben van lehetősége az embereknek részt venni az 
általuk szervezett színes programokon. Szó szerint megszínesítik jelenlétükkel a várost, 
például amikor a „Séta a mellrák ellen” című közösségi felvonulással rózsaszínben hívják fel 
a lakosság figyelmét a betegség elleni küzdelemre és a szűrővizsgálatok fontosságára. 
Úszóversenyek, baráti játékos sportvetélkedők, kirándulások közösségeket formálnak a 
daganattal küzdő emberekből, mely azért nagyon fontos, hogy érezzék, nincsenek egyedül 
problémájukkal, nem egyedül kell megküzdeni a betegséggel. Példát mutatnak egymásnak 
és a társadalomnak is. A szervezet fiatalokra gyakorolt hatása is említésre méltó, hiszen 
felhívják a tanulók figyelmét az egészségtudatos magatartás fejlesztésére, az egészséges 
életmód rákmegelőző hatására. Segítő szolgáltatásaik keretében ingyenes szűrőnapot 
tartanak. Szakelőadások során orvosokat, onkológusokat, dietetikusokat hallgathatnak az 
érdeklődők. A segítő szolgálat legfontosabb feladatai közé tartozik a lelki segítségnyújtás, 
beszélgetés a betegekkel. Egyre többen csatlakoznak a szervezethez, mivel egyre többen 
merik felvállalni a betegségüket. A visszajelzések alapján a közösségek tagjai önbizalmat 
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kapnak egymástól. A hatvani segítő szolgálat megtisztelő figyelemben részesül, a Magyar 
Rákellene Liga elnöksége körében is elismerik munkájukat. Rozványi Balázs elnök úr, a 
legtöbb rendezvényükön tiszteletét teszi, az ő szavaival élve „szinte hazajár Hatvanba”.  A 
szervezet vezetősége szerényen úgy fogalmaz, hogy a városi önkormányzat, a kórház 
igazgatósága, az onkológus és más szakorvosok szakmai segítsége nélkül munkájukat nem 
tudnák ilyen sikeresen végezni a betegek és lakosság körében. Mi pedig azt mondjuk, hogy 
ők töltötték be azt az űrt, amit tevékenységük jelent az embereknek városunkban. Az 
elhivatottságuk, a jó szándékuk és tettrekészségük olyan erőket mozgat meg egyéni és 
közösségi szinten is, amit mindig siker övez. A siker pedig mindenkinek mást jelent. Van, aki 
meggyógyul, és van, aki elindul a gyógyulás útján, legyen az testi vagy lelki gyógyulás. 
Köszönjük nekik áldozatos munkájukat! Gratulálunk a Hatvan Város „Pro Urbe” díjához! 
Kívánjuk, hogy a továbbiakban is övezze siker segítő munkájukat! 
 
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet, az elismer ő oklevelet és gratulált 

Lazányi Jánosnénak, a szervezet vezet őjének. 
 

Horváth Richárd polgármester gratulált Rozványi Bal ázsnak, a Magyar Rákellenes Liga 
elnökének. 

 
 
Barna Boglárka narrátor 
A jelenlévők nevében gratulálok a „Pro Urbe” díj kitüntetettjeinek! 
 
 
Jagodics Milán 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, 
elősegítette a város lakosságának előrehaladását, vagy nemzetközileg növelte Hatvan város 
hírét és tekintélyét, és gazdag életútjával a város, az ország, a világ egyetemes értékeit, 
érdekeit tiszteletreméltóan szolgálta. 
 
A kitüntetéssel az adományozásról szóló díszoklevél, a város polgárságot jelképező 
aranyláncon függő arany plakett, és annak kicsinyített városjelvénye kerül átadásra. 
 
A 2019. évben Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Díszpolgári címet Dr. 
Medgyesi János András részére adományozza. 
 
Barna Boglárka narrátor 
Dr. Medgyesi János András 1948. február 5-én született Mátraverebélyen. Édesapja 
Mátraverebély és a környék nagy tiszteletben álló körorvosa, édesanyja gimnáziumi tanárnő 
volt. A betegek iránti tisztelet, szeretet és empátia már édesapja munkássága nyomán 
kialakult benne. A kisterenyei gimnáziumban érettségizett, majd 1972-ben végezte el az 
orvosi egyetemet Budapesten. Ezután Nógrád megyében kezdte meg a szakorvosi 
felkészülését, majd 1975-ben került a Hatvani Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályára. 
Innen szakvizsgázott csecsemő- és gyermekgyógyászatból, jeles eredménnyel. A kórházi 
munkássága során magas szakmai tudással látta el betegeit. Többször tartott nagy sikerű 
előadást a Heves Megyei Orvos Gyógyszerész Napokon. Felhívta a figyelmet a veleszületett 
toxoplazma fertőzés jelentőségére. A kismamák toxoplazmaszűrésre tett javaslatát 
elismeréssel fogadták, mely mostanra már rutinszerű gyakorlatba tudott átmenni.  
Munkatársainak nagyon gyakran segített, akár ügyelettel, akár ügyeletben és még a 
szakvizsgára való felkészülésben is.  Kórházi munkáját főorvosi minőségben is hosszú ideig 
végezte. A Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában évekig tanította a 
gyermekgyógyászatot. Volt tanítványai megállták a helyüket és sokan gyermekegészségügyi 
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vonalon helyezkedtek el. Második szakvizsgáját iskola egészségtan és ifjúságvédelem 
témakörben szerezte, szintén jeles eredménnyel. 1999-ben házasságot kötött dr. Gesztesi 
Stefániával, akinek a betegsége alatt a kórházi munkáját felcserélte a házi gyermekorvosi 
munkával. Ez idő alatt sem hagyta el teljesen a kórházi osztályt, nagyon sokat ügyelt a 
kórházban a gyermekosztályon, majd a városi gyermekügyeleten is. Nyugdíjba vonulását 
követően iskolaorvosi feladatokat lát el a mai napig is a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában, a Széchenyi István Római Katolikus Középiskolában és a 
Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános 
Iskolájában. Évente kb. 900 gyermek vizsgálatát végzi, eddig kb.16 ezer gyermeket látott el, 
és nagyon sok fiatal az ő odaadó, precíz munkájának köszönheti, hogy időben szűrte ki 
valamilyen egészségügyi problémáját. Lelkesedéssel tart felvilágosító előadásokat. Ezek 
mellett gyermek háziorvosi rendelésen is dolgozik, rendszeresen vállal ügyeletet és 
helyettesítéseket. Kollégáival kiváló kapcsolatot ápol. Nagyon jó szakorvos és diagnoszta. 
Rendszeresen jár továbbképzésekre. Felsőfokú német nyelvtudásának köszönhetően 
rendszeresen követi a német szakirodalmat.  Generációk nőttek fel a keze alatt és egykori 
betegei is nagy bizalommal viszik hozzá gyermekeiket, mert tudják, hogy egy empatikus, a 
gyermekek nyelvén jól értő, pontos és lelkiismeretes doktor úr segít majd nekik. A koraszülött 
gyermekek aggódó szüleit, saját példáján keresztül is bátorította. Életében, munkájában a jó 
szándék, és mások segítése, a gyógyítás mindig központi helyet töltött és tölt be, minden 
gondolata a családja és betegei körül forog. Gyakran halljuk a városban, hogy az „Isten is 
gyermekgyógyásznak teremtette”. 2015-ben Hatvany Irén kitüntető emlékéremben részesült 
az ifjúságért tett szolgálatáért. Hatvan városának köztiszteletben álló, elismert 
gyermekorvosa. 
A város és gyermekes családok nevében köszönjük szépen doktor úrnak elhivatott 
tevékenységét, önzetlen és mérhetetlen segítségét! Gratulálunk a méltán megérdemelt 
Hatvan Város Díszpolgára címhez, és jó egészséget kívánunk a továbbiakban! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta a díszpolgárság ot szimbolizáló aranyláncot, a 
díszpolgári oklevelet, az arany kit űzőt és gratulált dr. Medgyesi János Andrásnak. 

 
 
Jagodics Milán narrátor 
Kedves Vendégeink! A Városháza nagytermében található emléktáblára – melyen városunk 
díszpolgárai szerepelnek –, dr. Medgyesi János András díszpolgár névtáblájának 
felhelyezésére a 2019. szeptember 26-án 11.00 órakor tartandó képviselő-testületi ülésen 
kerül sor. 
 
A jelenlévők nevében gratulálok Önnek a Hatvan Város Díszpolgára címhez.  
 
 
Barna Boglárka narrátor 
Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Vendégek! Most következik a jubileumi testvérvárosi 
megállapodást megerősítő szerződés aláírása. 
 
1989-ben Hatvan város testvérvárosi megállapodást kötött finn testvérvárosunkkal, 
Kokkolával. Az azóta eltelt időben a két város több közös projektet valósított meg az oktatás 
és sport területein. A két város diákjainak többször is lehetősége adódott arra, hogy 
megismerhessék egymás kultúráját és hagyományait. Az 1989-ben létrehozott testvérvárosi 
megállapodás 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 a kultúra, az egészségügyi- és szociális ellátás, 

valamint környezetvédelem terén, 
 Tudás- és tapasztalatcsere a városgazdálkodás területén, 
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 Mindkét városban működő vállalatokkal való együttműködés megteremtése, 
 Közös sportrendezvények szervezése, 
 Diákok közötti kapcsolatok kiépítése, 
 Tapasztalatcsere és együttműködés egyéb, mindkét partnert érdeklő területeken. 

 
Az elhangzott célokat ma is szem előtt tartjuk, továbbra is azok megvalósítására törekszünk, 
ezért felkérem Horváth Richárdot, Hatvan város polgármesterét és Stina Mattila asszonyt, 
Kokkola város polgármesterét, hogy írják alá a jubileumi megállapodást. 
 
A megállapodás aláírásra került Horváth Richárd polgármester és Stina Mattila polgármester 

által. 
 
 
Jagodics Milán narrátor 
Most pedig kérem hallgassák meg a Finn Köztársaság nagykövetének, őexelenciája Markku 
Virri köszöntő szavait magyar és finn nyelven. Nagykövet úr egy levélben tolmácsolta a 
gondolatait, amelyet most magyar, illetve finn nyelven is felolvasunk: 
 
„Tisztelt Ünneplő Közösség, Kedves Kokkolai Magyar Barátok, Kedves Hatvani Finn 
Barátok! Egy éve tevékenykedem Finnország nagyköveteként Magyarországon. Mikor tavaly 
szeptemberben megérkeztem, rögtön megtapasztalhattam azt a meleg barátságot, amely a 
finn és a magyar népet összefűzi. Rögtön észrevettem, hogy Magyarországon ismerik és 
elismerik Finnországot, kapcsolatainkat ápolják. Finnország és Magyarország 
viszonylatában fontos szerep jut a testvérvárosi együttműködésnek, és a helyi baráti 
köröknek. A testvérvárosok és baráti körök hidat építettek országaink közé és gondoskodnak 
róla, hogy ez a híd épségben maradjon a világpolitika és a gazdaság fordulataitól függetlenül 
is. A Hatvan és Kokkola közötti híd pilléreit 30 éve adták át. Azóta a hídon folyamatos 
kétirányú forgalom zajlik, noha a közlekedők egy része már cserélődött, manapság a világ 
kitárult, a kínálat szinte korlátlan, a kapcsolattartásnak pedig számos csatornája létezik, akár 
fel sem kell állni a székből. Ennek ellenére napjaink megváltozott társadalmi környezetében 
egyre jelentősebb az igény a közösségi alkalmakra. A legdivatosabb facebook oldal sem 
hagy olyan mély nyomot, mint egy személyes találkozás. Szükség van tehát a jó öreg hídra. 
Szeretettel gratulálok a testvérvárosi kapcsolatát ünneplő Hatvannak és Kokkolának, és 
további sok sikert kívánok az érett felnőtt korba ért testvérvárosi együttműködéshez! 
Markku Virri nagykövet” 
 
 
Barna Boglárka narrátor 
Tisztelettel felkérem Stina Mattila polgármester asszonyt, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. 
 
Stina Mattila, Kokkola város polgármestere 
Tisztelt Horváth Richárd Polgármester Úr, Kedves Finn Barátok Hatvanban, Kedves Magyar 
Barátok Kokkolában, Tisztelt Ünnepi Hallgatóság! 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Kokkola város polgármestereként üdvözölhetem 
Önöket Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Résztvevők és Tisztelt Hatvani Lakosok. Magam és 
a kokkolai delegáció nevében szeretnék köszönetet mondani polgármester úrnak a 
meghívásért. Köszönöm a megtiszteltetést, hogy részt vehetünk ezen az évente 
megrendezett ünnepségen.  
Kokkola és Hatvan partnerkapcsolata sok évtizedes múltra tekint vissza. Ez a kapcsolat 
1989-ben öltött hivatalos formát. A kapcsolatot mindig is valódi barátság jelképezte annak 
ellenére, hogy földrajzilag távol vagyunk egymástól. Ennek oka nagy valószínűséggel a 
rokon népek kapcsolatában rejlik, valamint a népeink közötti kölcsönös tiszteletben, mely 
mindig is jellemzett bennünket. A történelmi események is összekötik Finnországot és 
Magyarországot. Városaink lakosai támogatták egymást a nehéz időkben is, és együtt 
örültünk a másik városának sikereinek.  



 

 

19 

 

 
 

Hatvan és Kokkola között a testvérkapcsolati szerződés eredetileg a szakközépiskolák 
közötti mobilitási szerződés alapján jött létre, ez adta meg az alapot ahhoz, hogy a fiatalok 
és a tanárok egy ilyen nemzetközi tapasztalatszerzésben részt vehessenek. Amikor a 
szerződést aláírtuk, akkor a Magyar Köztársaság éppen, hogy csak megszületett, 
Finnország pedig törekedett az Európai Közösséghez való csatlakozásra. A testvérkapcsolati 
szerződésben a felek elkötelezték egymást az egymás kölcsönös megértése mellett, 
igyekeztünk a baráti kapcsolatot fenntartani és gazdagítani a két város kulturális, turisztikai, 
sport és gazdasági életét. Közösen tevékenykedtünk városaink polgárainak érdekében és 
remélem, hogy ez az együttműködés gyümölcsöző lesz a jövőben is. Különösen is fontosnak 
tartom, hogy továbbra is elősegítsük a gyermekek és a fiatalok nemzetközi 
tapasztalatszerzését, valamint a régióban működő vállalkozások nemzetközi fejlődését. A 
stabil testvérvárosi partnerkapcsolatnak továbbra is ott van a helye a világban, amelyben a 
globális környezet egyre bonyolultabbá és kiszámíthatatlanabbá válik. Hiszem azt, hogy új 
utakat találhatunk együtt, amely utakon járva a városaink közötti baráti kapcsolat elmélyül és 
kiszélesedik, és egyre több résztvevő kapcsolódhat be ebbe a tevékenységbe.  
Kokkola városa jövő évben ünnepli fennállásának 400. éves évfordulóját és ezen alkalomból 
felkértük a polgárokat arra, hogy vegyenek részt ennek az ünneplésnek a láthatóvá 
tételében, szervezésében. Remélem, hogy ez a kokkolai évforduló valamilyen módon 
Hatvanban is látható lesz majd. Mi kokkolaiak a távolból köszönettel gondolunk az Európa 
szívében elhelyezkedő Hatvannak a 30 éve tartó barátságáért, és kívánunk sikeres, fényes 
és szép jövőt a város minden polgárának. A hosszú ideje tartó baráti kapcsolat jelképeként 
szeretnénk átnyújtani egy ajándékot is, mégpedig egy kerámiából készült világítótornyot. 
Kokkola tengerparti város, több tíz világítótorony fekszik a partjainál, és ezek a 
világítótornyok évszázadok óta vezették a tengeren járókat a városi kikötő felé. Szeretnénk 
ezzel az ajándékkal a hatvaniak tudomására hozni azt, hogy a világítótorony fénye egészen 
Hatvanig eljuthat, és ezt a barátságot, amely bennünket összeköt, remélhetőleg a jövőben is 
meg fogja világítani. Köszönjük, hogy részt vehetünk ezen a nagyszerű és igen megtisztelő 
eseményen a mai napon. 
 
 
Jagodics Milán narrátor 
Kedves Vendégeink! Fogadják szeretettel Baranyi Zoltán hegedűművész ünnepi műsorát.  
 
Baranyi Zoltán zenei pályafutása akkor indult, amikor 1 éves korában nagyapja jóvoltából 
megkapta első hegedűjét. 7 évesen a Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola növendéke lett, ahol 
a polgármesteri díszoklevéllel büszkélkedő Oláh Zoltán lett a tanára. Az itt töltött évek alatt 
több hegedűversenyen is eredményesen szerepelt, és megkapta a Kocsi Albert nívódíjat is. 
2006-ban felvételt nyert a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolába, majd 2008-ban a 
Liszt Ferenc Zeneakadémia Különleges Tehetségek Osztályába, ahol Szenthelyi Miklóstól 
tanulhatta el a hegedű művészet fortélyait Ezt követően 2013-ban a budapesti Vienna 
Konservatorum hallgatója lett. Több híres zenekarral játszott a világ számos 
koncerttermében. Járt Romániában, Szlovákiában, Németországban, Olaszországban, 
Horvátországban, Spanyolországban, Angliában, Franciaországban, Görögországban, 
Belgiumban, Lengyelországban, Törökországban, Oroszországban, Izraelben és Kínában.   
 
Fogadják szeretettel Baranyi Zoltánt, zongorán kísér Berki Tamás. 
 

A kitüntetettek és a megjelentek részére Baranyi Zoltán és Berki Tamás adtak ünnepi 
műsort. 

 
 
Barna Boglárka narrátor 
Tisztelt Képviselő-testület, Kedves Vendégek! Az ünnepi képviselő-testületi ülés végéhez 
értünk. Megkérem polgármester urat, hogy zárja be az ülést. 
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Horváth Richárd polgármester 
Mi is készültünk egy kis ajándékkal. Ezt az ajándékot szeretném átadni polgármester 
asszonynak, ezzel megköszönve a 30 éves barátságot és megköszönni mindenkinek, aki 
segítette ezt a kapcsolatot. Ez az ajándék kifejezi azt a reményt is, hogy ez a kapcsolat még 
legalább 30 évig ugyanilyen gyümölcsöző legyen. 
Az ünnepi testületi ülést ezennel bezárom. 
 
Jagodics Milán narrátor 
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Meghívottak! 
Kérem, hogy énekeljük el a Szózatot, amely után a városzászló kivonulása következik. 
 

A megjelentek felállva elénekelték a Szózatot. 
 

Az ünnepség a városzászló ünnepélyes kivonulásával ért véget. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 DR. SZIKSZAI MÁRTA  HORVÁTH RICHÁRD 
 jegyző polgármester 


