
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 18-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 
 Palik Józsefné képviselő 
 Papp István képviselő 
 Smidné Vereb Julianna képviselő 
 Tarsoly Imre képviselő 

 
Igazoltan voltak távol:  

 Gál Erzsébet képviselő 
 Köves Gábor Nándorné képviselő 
 Szabó Ottó képviselő 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Kovács Éva jegyző 
 
dr. Abonyi Adrienn 
Abonyi Tünde kitüntetett 
Ádám Albert 
Ádám Antal 
Ádám Éva 
Ambruzs Sándor Hatvan város díszpolgára 
Ambruzsné Bakos Anett 
Andrási Mónika 
Bagi Miklós külsős bizottsági tag 
Balázs-Tóth Réka 
Baranyi Béla a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Baranyi Katalin a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese 
Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
Berkes János 
Berkes Jánosné 
Bocskov György 
dr. Borbás Zsuzsanna a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 

Közhasznú Kft. ügyvezetője 
Burján Ildikó 
Csetneki Zsolt rendőr alezredes, a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője 
Csulya Viktor 
Durbák Fruzsina 
Durbák János 
Durbákné Fejes Gabriella 
Eck Gábor 
Eck Gáborné kitüntetett 
Fehér Józsefné a Széchenyi István Római Katolikus Technikum és 

Gimnázium igazgatója 
dr. Freili Géza Hatvan város díszpolgára 
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Gódor László 
Hargitai Katalin Hatvan város díszpolgára 
Hegedűs Ferencné Pro Urbe díjas 
Horváth Bálint 
Horváth Gábor városi tűzoltóparancsnok 
Horváthné Dudás Marianna 
dr. Hóka József Hatvan város díszpolgára 
dr. Hóka Józsefné 
dr. Istók László 
Kalmár János kitüntetett 
Kalmár Jánosné 
Kecskés Attila plébános 
Kestler Tamás 
Kestler Tamásné 
Kis Endre 
Kláben Kitti 
Kocsis István Hatvan város díszpolgára 
Kodákné Nagy Ágnes a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
Kolozsi Mónika 
Kondekné Reményi Ágnes 
Koza József kitüntetett 
Kovács Klára 
Kökény Ferenc az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vezetője 
dr. Köles József Pro Urbe díjas 
Köles Józsefné 
Kőszegi Ferenc kitüntetett 
Kőszegi Ferencné 
Krebán György rendőr alezredes, a Hatvani Rendőrkapitányság rendészeti 

osztályvezetője 
Krizsán Patrícia 
Kulmann Ágnes 
Kutalik Márta a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola igazgatója 
Laczik István 
Lazányi Jánosné a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezetének 

vezetője 
Lestyán Katalin 
Libertényi Zoltánné 
Lisztik Lászlóné 
Lóskáné Hamvas Andrea 
Lukács Mónika 
Melykóné Tőzsér Judit 
Molnár László 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Némethy Ildikó 
Némethy László 
Páldiné Pál Ilona Hatvan Város díszpolgára 
Pálinkás Viktor kitüntetett 
dr. Pálné Koós Mária 
Pálné Szabó Mária Ilona 
Pokorny Lilla 
Pokorny Zsolt Gyula kitüntetett 
Pokorny Zsoltné 
Polonkai Zoltánné a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 
dr. Popovits József Pro Urbe díjas 
Pozsár Andrea az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola igazgatója 
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Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Sármányné Őszi Krisztina a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetője 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Semperger Katalin a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője 
Siraky-Nagy Péter 
Strobán Gabriella 
Svejkovszky József 
Szabó Alexandra mb. önkormányzati rendészeti osztályvezető 
Szabó Krisztina Pro Urbe díjas 
Szalatnai Gábor a Hatvani Járási Hivatal vezetője 
Szombati Lajos a Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium 

igazgatóhelyettese 
Takóné Kovács Judit a Hatvani Napsugár Óvoda vezetője 
dr. Tatai István lelkész 
Tompa Kristóf 
dr. Tompa Norbert 
Tompa Z. Mihály kitüntetett 
Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
Tóth György 
Vaka Istvánné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetőhelyettese 
dr. Veres András ügyvéd 
Virág Attila 
 
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, „Hatvan Város Pro Urbe” díja, a „Hatvan Város Polgármesterének 
Díszoklevele” kitüntetés, a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj a magyar nyelvért”, valamint a 
„Szent György”, „Szent Flórián” és „Szent Kamill” kitüntető emlékérmek.  
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  
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 
Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök! Az, hogy ez mennyire jeles esemény, 
semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy többen vagyunk, mint ahányan regisztráltak, és 
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nem kevéssel vagyunk többen. Fontos, hogy itt vagyunk, hogy együtt vagyunk, egy nagyon 
jó dolog, pláne akkor, ha egy kicsit visszatekintünk a múltra, mert az emberiség több mint 50 
évvel ezelőtt leszállt a Holdra, gyakorlatilag felderítettük a bolygót, most már az óceánok 
mélyét kutatjuk, és azt gondoljuk, hogy mindenek felett állunk. Aztán jött egy vírus, egy icipici 
kis dolog, és amiben eddig biztosak voltunk, az hirtelen megváltozott. Itt vagyunk és túléltük, 
ami nagyon sok embernek köszönhető. Túléltük mi, a családjaink, a közösségeink ez az 
ország, a nemzet. Ez annak is köszönhető, hogy vannak közöttünk olyan emberek, akik 
többet tesznek a közösségért, mint ami egyébként a feladatuk. Többet tesznek értünk, 
mindannyiunkért. Ez a mai nap róluk szól, hogy elismerjük és megköszönjük nekik mindazt, 
amit értünk tettek, és hogy ez mennyire személyes tud lenni, egy példával tudnám 
bemutatni. Ez a példa Koza József atyáról fog szólni, aki egy rendkívül erős közösséget 
épített Hatvanban. Ezt a közösséget nem az érdek, a pénz vagy a hatalom tartja együtt, 
hanem a hit, a szeretet és aki vezeti ezt a közösséget. Nagyon sokszor beszélgettem az 
atyával. Voltak időszakok, amikor nagyon nehéz volt elviselni mindazt, ami történik velem, és 
amikor az atyával beszélgettünk, ő azt mondta nekem, hogy „tedd a dolgod, tegyél még 
annál is többet, és ha úgy érzed, hogy nem megy, bízd a Jóistenre”. Igazat mondott és a 
Jóisten segített. Azt gondolom, hogy ezek az emberek példát mutatnak mindannyiunknak, a 
közösségünknek. Olyan emberek, akiktől, ha kell, lehet erőt meríteni, hitet, szeretetet, 
jótanácsot, akik segítenek a bajban, és ez a nap róluk szól. Az ünnepélyes képviselő-testületi 
ülést ezennel megnyitom. 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
Az ünnepélyes képviselő-testületi ülésen a „Hatvan Város Díszpolgára” cím átadására kerül 
sor, amely azon magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki Hatvan város 
fejlődéséért kiemelkedően dolgozva kimagasló eredményt ért el, maradandót alkotott, vagy 
elősegítette a város lakosságának előrehaladását, 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 városi polgárságot jelképező 
aranyláncon függő aranyplakett, és annak kicsinyített városjelvénye kerül átadásra. 
 
A 2020. évben, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a díszpolgári címet Koza 
József plébános részére adományozta. 
 
Koza József prépost, tiszteletbeli kanonok, érdemes esperes a belvárosi Szent Adalbert 
templom nyugalmazott plébánosa.  
 
Nógrád megyében, Érsekvadkerten született. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában 
végezte, majd Balassagyarmaton érettségizett a Balassi Bálint Gimnáziumban. Ezt követően 
a nógrádi városban maradt, és a Magyar Kábelművek ottani üzemében kezdett dolgozni. 
Közben behívták katonának Lentibe. Leszerelés után rövid ideig ÁFÉSZ-eladónak állt, majd 
Egerben a Gépgyártó és Szolgáltató Vállalatnál helyezkedett el szerelőként.  
 
Életében mérföldkőhöz érkezett, hiszen addigi szakmáit hátrahagyta és Isten hívásának 
eleget téve a hittudomány felé fordult.  
Hétéves rákészüléssel, 1975-ben iratkozott be az esztergomi Hittudományi Főiskolára, hogy 
teológiai tanulmányokat folytasson. Írásai alapján tudjuk, hogy Isten valóságos jelenlétét 
először gyerekként szülein keresztül és általuk érezte meg. Úgy nevelték, hogy 
megtanították az Isten szeretetére és megismerésére. Gyermekként sokat betegeskedett. 
Egy alkalommal szinte reménytelenül közel került a halálhoz. Ekkor édesanyja a templomba 
vitte és a Szűzanya oltára elé helyezte azzal, hogy ha életben hagyja, akkor egész életében 
azért fog imádkozni, hogy fia pap legyen. Évek múltán, 1980. június 15-én az édesanyja 
áldozata elérte nemes célját, Koza Józsefet Mátraverebély-Szentkúton pappá szentelték. 
Legelőször Nagymaroson, majd Balassagyarmaton káplánkodott. Vámosmikolán lett 
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plébános. 1994-ben Drégelypalánkon lett esperes, majd ugyan abban az évben újra 
Balassagyarmatra került, akkor már plébánosnak. Tiszteletbeli kanonok, majd hét éven át 
püspök-tanácsosi tag volt. Mindkét papi szolgálatát figyelembe véve tizenhét évet töltött el 
szeretett városában. Nehéz szívvel jött el onnan, és a hívei is szomorúan engedték őt 
további útjára. Tömött buszokkal kísérték őt városunkba. 
 
Az azóta eltelt években Hatvan város lakossága nagyon sokat köszönhetett Koza atyának. A 
város hívő közössége érdekében önzetlenül, és fáradhatatlanul munkálkodott nap, mint nap. 
A mindennapokban erőn felüli teljesítményt nyújtva, egészségét sem kímélve, egyedül látta 
el az egyházközösség szolgálatát, olykor helyettesítve a környékbeli települések hiányzó 
plébánosait is. Az óvodai- és iskolai hittanoktatásban évekig aktívan vett részt, majd ezt a 
feladatot munkatársaira bízta, de ő fogta össze oktatási tevékenységüket. Kiváló közösségi 
emberként ismertük meg, a hívő és nem hívő emberek egyaránt ismerik, szeretik, kedvelik, 
tisztelik őt, szívesen osztják és osztották meg vele örömüket, bánatukat. Hatvani szolgálata 
alatt szívesen beszélgetett az emberekkel, kíváncsi volt a mondanivalójukra, türelemmel 
meghallgatta őket, bölcs tanácsaival adott útmutatást életükhöz. Szerénységével olyan 
kapuk megnyitására képes, amelyekre más nem. Szavaival megszólította nemcsak az idős, 
de a fiatal generációt is. Óriási élettapasztalata, segítőkészsége, sugárzó szeretete, 
szerénysége, alázata, őszintesége, tudása átjárja életét, mellyel híveit is gazdagította. 
 
A hatvani emberekért, családokért, gyermekekért nagyon sokat tett, elsőként segített, ha baj 
volt. Minden évben tábort szervezett a ministránsainak és a rászoruló hatvani 
gyermekeknek, családoknak. 
Neki köszönhető a Hatvani Szent Adalbert templom felújítása, hogy a gyönyörű épület a 
vallásgyakorlás méltó helyszíne lehet, és városunk ékességévé vált. 
 
Koza atya nyitott, sokoldalú személyiség. Szabadidejében szívesen ír. Német és latin 
nyelveken tud. Régen a foci nagy kedvtelése volt, ma már a komolyzenére fordít több időt. 
Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, Csajkovszkij műveit hallgatja, de nem veti meg a fiatalok 
modern muzsikáját sem. A hívek nagyon szerették miséit, mert emberközeli, a mindennapi 
életünkből merített példákon keresztül is próbálta egészen a gyermekektől az idős korúakig 
megértetni, átadni Isten igéjét. Olykor humorral színesítette beszédeit, mellyel mosolyt csalt 
az egybekelő párok arcára, vagy a büszke keresztszülőkére, akik a picinyke életet tartották 
kezükben.  
 
Koza atya mélységesen elkötelezett a papi hivatása és a hívei iránt. Lelkén viseli az 
emberek sorsát. Életének meghatározó mérföldköve volt, amikor néhány éve egy betegség 
következtében közel került a halálhoz. A „Szembe jött velem az Isten” című könyve ez után a 
nehéz időszak után íródott, mellyel olyan gondolatokat kívánt átadni, melyekkel jobb, 
boldogabb életet élhetünk, és megtanulhatjuk élni a szeretetet. E könyvből derül ki az is, 
hogy aznap este, amikor rosszul lett, csak az után hívta a mentőket, miután az édesanyja 
tanításának megfelelően Istenhez fordult, bocsánatot kért tőle élete minden bűnéért, és 
kérte, vigyázzon a szeretteire, az egyházközségre, és a város minden lakójára. Ezen 
cselekedete is tükrözi, hogy városunk lakói kiemelkedő helyet foglalnak el a szívében. 
Mi is hálát adtunk Istennek, hogy Koza atya akkor felépült és egészségi állapota még három 
évig engedte, hogy folytassa útját velünk, itt Hatvanban.  
 
A több mint 40 éves papi szolgálatából 16 évet töltött városunkban az egyházközség 
szíveként, hajtómotorjaként. Szavai a templom falain túl is hatottak a hívekre és éltettek 
minden hatvanit.  
 
A Szeretlek Hatvan című verséből származik a következő idézet:  
 

„Én is, mint az ősi fák, beléd gyökereztem. 
Szeretlek Hatvan! Otthonra leltem benned… 
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Magyar szívvel szeretlek Városom, 

A nagyvilág hiába hív engem, maradok!” 
 

Koza atya nem csak Isten földi szolgája, hanem egy nagyon jó EMBER, csupa nagybetűvel, 
egy példakép, aki méltán érdemes arra, hogy Hatvan város díszpolgáraként tekintsünk rá. 
 
Ez alkalommal is hálával és szeretettel köszönjük meg alázatos és segítő munkáját! 
 
Isten éltesse még nagyon sokáig erőben, egészségben! 
 
Felkérem Horváth Richárd polgármester urat a díszpolgárságot szimbolizáló aranylánc, 
jelvény és oklevél átadására. 
 

Horváth Richárd polgármester átadta a díszpolgárság ot szimbolizáló aranyláncot, a 
díszpolgári oklevelet, az arany kit űzőt és gratulált Koza Józsefnek. 

 
 
Koza József plébános, Hatvan város díszpolgára 
Köszönöm a bizalmukat! Úgy jöttem ide 16 évvel ezelőtt, hogy nehéz volt a szívem, mert 
Balassagyarmaton egy olyan közösséget hagytam, amit nehéz volt. Most azt mondom 16 év 
után – úgy látszik ezek ilyen számok, a 16 és az 5 év volt életemben meghatározó szám –, 
hogy visszanézve, sok jó embert megismertem. Tudom, hogy minden ember szívében ott 
van a jó, ott van a szeretet, csak néha – így vagyok vele én magam is – nem mindig akarom 
ezt kiadni másoknak, mert sokszor attól félek, hogy visszaélnek vele, hogy nekem kevesebb 
marad. Amióta beteg vagyok, a szívinfarktus utántól kezdve a kórházi ágyon a rehabilitációk 
során volt alkalmam elgondolkodni azon, hogy ne tartsak vissza semmit. A jóságot, amit az 
Isten belénk adott – mert belénk adta születéskor, meg a szeretetet is –, azt adjuk, mert 
lehet, hogy holnap már nem tudjuk. Az ember, ha ezt komolyan veszi az életében, akár a 
családi, akár a közösségi életében, akkor valóban, ahogy Jézus is a halálig szeretett. Nincs 
mese, bármi történjen is velünk az életben, érhetnek tragédiák, betegségek, nehézségek, 
sok minden érhet, de Isten fölöttünk van. Amikor az Isten megenged az életünkben valamit, 
azt céllal és tudatossággal engedi meg, mert nekünk azzal nem rosszat akar, hanem jót. 
Tudom, hogy ez a jó tényleg minden emberben ott van és a szeretet is. Lehet, hogy én tudok 
valamit, amit más nem tud, lehet, hogy önök tudnak valamit, amit én nem tudok. A lényeg az, 
hogy közösen tudunk sok mindent. Ezt a családban a szeretet által megteremti az ember 
vagy a közösségben, és ha erre megyünk, akkor senki és semmi nem tud minket legyőzni, 
se katasztrófa, se semmi. Elvonultak a fecskék, elmentek a gólyák, most vonulnak a 
vadkacsák. Milyen alakban? „V” alakban azért, mert az Isten így adta nekik ezt a 
természetet, neked így kell, oda kell menni, így kell élni, neked két hazád van, és a „V” alakot 
pedig azért adta beléjük az Isten, hogy egy madár szárnynak a felhajtóereje vigye a többit is. 
Ha mi mindannyian ilyen szárnyas madarak vagyunk, akik mindannyian keltjük ezt az erőt, 
mindannyian felfele törekszünk és megtartjuk ezt a „V” alakot, akkor győzünk. Kívánom 
polgármester úrnak, a testületnek, kedves mindnyájuknak, a város minden lakójának, hogy 
Isten áldja meg Önöket! Isten vezesse, segítse önöket, a város minden lakóját, kicsinyeket, 
nagyokat és tényleg alkossunk egy „V” alakot, hogy aztán szeretetben, boldogságban 
repüljünk. 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
A Polgármesteri Hivatal nagytermében található emléktáblára – melyen városunk 
díszpolgárai szerepelnek – Koza József díszpolgár névtáblájának felhelyezésére az 2021. 
október 1-jén tartandó képviselő-testületi ülésen kerül sor. 
 
A „Hatvan Város Pro Urbe díja” kitüntetés átadása következik, amely kitüntetés azon 
természetes és jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, 
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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 2020. évben Tompa Z. Mihály részére adományozta. 
 
Tompa Z. Mihály közpolitikai szakértő, író, újságíró, irodalmi pályázatok többszörös 
díjazottja, a Hatvani Galéria és a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház vezetője. Könnyűipari 
mérnökként végzett, azonban kultúra és irodalom iránti szeretete és érdeklődése 
mindannyiunk örömére más útra terelte. Az esztergomi Vitéz János Főiskolán újságírói, az 
egri Eszterházy Károly Egyetemen közpolitikai szakértő képesítést szerzett, a korábbi oktató-
népművelő képesítése mellé. Tompa Z. Mihály 1991. óta él Hatvanban a családjával. A 
kilencvenes évek elejétől a Heves Megyei Hírlap, majd a Heves Megyei Nap munkatársa, az 
1994-ben indult hatvani városi újság, a Hatvani Hírek főszerkesztője 2003-ig. 1996-1998. 
között a 6van7 hatvani magazin alapító főszerkesztője. 1992-2004. között több országos 
sajtóorgánum, mint a Magyar Nemzet, Kurír, Világgazdaság és Napi Gazdaság tudósítója. 
2003-2010. között hatvani lakosként a Lőrinci Városi Kulturális Sportintézmény és Könyvtár 
igazgatója, a Lőrinci Városi Újság szerkesztőbizottságának elnöke, a Lőrinci Városi Televízió 
igazgatója. Tevékenységét 2008-ban Lőrinci Város Közszolgálatáért kitüntetéssel ismerték 
el. 2011-től a Hatvani Galéria vezetője, majd 2013-tól a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 
(ismertebb nevén a Dali) igazgatói tisztségét is betölti. Irányításával az intézmények 
jelentősen fejlődtek, programkínálatuk szerteágazóbbá vált, és így sikeresen járulhattak 
hozzá Hatvan kulturális életének fejlesztéséhez, elismeréséhez országos és nemzetközi 
szinten is. Igazgatóként kiváló a kapcsolata a város kulturális és oktatási intézményeivel. 
Szívesen biztosít helyet főiskolásoknak szakmai gyakorlatuk elvégzéséhez, vállalva a 
koordinátori szerepet. Az általa szervezett programok, műsorok színesek, népszerűek és 
nagy látogatottságnak örvendenek, gazdagítva Hatvan közművelődési életét. Szívvel-
lélekkel dolgozik a hatvani közösségekért. A Dali igazgatójaként is szívügyének tekinti a 
kultúra értékeinek megismertetését. Lehetőséget teremt a hagyományőrző és civil 
közösségeknek tevékenységük végzéséhez, művelődési igényeik megvalósításához, és a 
művelődési házban működő nyugdíjasklubok is mindig számíthatnak együttműködésére, 
támogatására. Játszóházak, koncertek, operett gálák, fotografikus és képzőművészeti 
műhelymunkák, vasutas napok, családi napok – néhány felsorolt program a teljesség igénye 
nélkül – melyek az ő szervezése és koordinálása mellett működnek. Ötletei alapján 
valósultak meg a Hatvani Portrék, valamint a Közéleti Szalon című magazinműsorok, ahol 
meghívott vendégeivel barátságos, derűs légkörben beszélget a nézők nagy örömére. A 
Hatvani Galéria vezetőjeként széles érdeklődési kört kielégítő programokat, tárlatokat 
szervez. A biennálék, művésztelepek, utcai tárlatok is munkásságát dicsérik. Személye egy 
rendkívül tehetséges írót is takar, melyet szerényen nem hangoztat. Mi azonban szívesen 
említést teszünk műveiről, nemzetközi és hazai irodalmi pályázatokon elnyert első- és 
különdíjairól. Olvashatjuk „Az állomásfőnök megkísértése” című 2009-es regényét. Novellái, 
írásai megjelentek: A Gregorina-kanyar, Nyitott ajtók, Körbejárt ország, Kenguruk a Körúton, 
A remény rabjai, Ajtók című kötetekben, és ne feledkezzünk el „A Játék” című színművéről 
sem, melynek ősbemutatója 1989-ben volt, és önálló kiadásban is megjelent. 2007-ben a 
Magyar Írószövetség és a Honvédelmi Minisztérium Batthyányi-pályázatán fődíjban 
részesült, Miniszteri Díjat kapott. 2011-ben a Magyar Írószövetség és a Honvédelmi 
Minisztérium Irodalmi pályázatán Miniszteri Oklevélben részesült. Tompa Z. Mihály színes 
egyénisége, sokoldalú munkássága révén Hatvan város közművelődési, kulturális életének 
meghatározó személyiségeként vált ismertté. 
 
Köszönjük áldozatos és elhivatott munkáját! Gratulálunk a Pro Urbe díjhoz! 
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Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Tompa Z. Mihály részére. 
 
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet, az elismer ő oklevelet és gratulált 

Tompa Z. Mihálynak. 
 
 
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 a 2021. évben a Gáspár András Bajtársi Egyesület részére 
adományozta. 
 
Az egyesület az egykori honvédségi nyugdíjas klub alapjaira építkezve, a honvédelem és 
rendvédelem ügye iránt elkötelezett személyek számára biztosít szervezeti kereteket. Tagjai 
közt megtalálhatók aktív, nyugállományú és tartalékos katonák, rendvédelmi szervek egykori 
tagjai, és az egyesület célját elfogadó, szervezeti kötődéssel nem rendelkező személyek is. 
 
A szervezet története 1973. februárjában indult, amikor spontán kezdeményezésre, az 
alakulat vezetésének támogatásával, zömmel a hatvani műszaki ezredtől nyugállományba 
vonultak, illetve a rendőrség, tűzoltóság, pénzügyőrség nyugdíjasainak bevonásával 
megalakult a Hunyadi János Nyugdíjas Klub. A szervezet működési feltételeit az ezred és az 
akkor még működő helyőrségi klub biztosította.  
 
A társasági törvény megszületését követően 1989-ben a tagság úgy határozott, hogy 
jogutódlással és új név felvételével megalakítják a II. Rákóczi Ferenc Nyugállományú 
Honvédők Egyesületét. Ezzel azt is elfogadták, hogy mint önálló társadalmi szervezet 
egyben elválasztódnak a Magyar Honvédségtől és a Belügyminisztériumtól. Az elválással és 
a hatvani Helyőrségi Klub felszámolásával, megszűnt a működési feltételeinek egy része. 
Segítségképpen az akkori Művelődési Központ és Könyvtár befogadta a szervezetet, és 
esetenként biztosította a legfontosabb rendezvényeik megtartásához szükséges helyiséget.  
Az új egyesület az első között csatlakozott egy országos szervezet megalakításának 
gondolatához, és 1990-ben alapító tagja lett a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetségének (BEOSZ), aminek hatására 2009. március 19-én felvették a Gáspár András 
Bajtársi Egyesület nevet. Tevékenységük elismeréséül az országos vezetőség több 
alkalommal is elismerésben részesítette a szervezetet. 
 
Az egyesület tevékenysége során igyekszik ötvözni a közéleti, a szabadidős és 
közösségteremtő tevékenységeket. Szerveznek tájékoztatókat, fórumokat helyi és állami 
vezetők megbízásával, és jó hangulatú egyesületi délutánokat, valamint a tagság 
kikapcsolódását szolgáló egyéb rendezvényeket is.    
 
2014-től fokozottan előtérbe került az egyesület életében a történelmi hagyományok ápolása. 
Céljuk és fontos feladatuk, a nemzeti és helyi hagyományok ápolása, elődeink tetteinek, 
történelmünk eseményeinek tisztelete, emlékük megőrzése, ezzel együtt, határon is átnyúló 
kapcsolatok keretében, névadójuk Gáspár András vezénylő tábornok, és vele az 1848/49-es 
szabadságharc dicsőséges tettei emlékének ápolása.  
 
Feladatuknak tekintik, hogy megfelelő társadalmi és közösségi kapcsolatot teremtsenek a 
tagjaik számára. A generációs különbségek áthidalásával elősegíteni a különböző 
korosztályok együttműködését, a felhalmozott tudás és tapasztalat hasznosítását a közösség 
érdekében. Lehetőségeik szerint próbálnak bekapcsolódni a városi rendezvények 
végrehajtásába, segíteni azok színvonalas lebonyolítását. 
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A tábornok szülőhelyén, Kecskeméten működő, Gáspár András nevét viselő 
szakközépiskolával, kölcsönösen részt vettek az egyesületnél és az iskolában végrehajtott 
megemlékezéseken. 
 
2015. évben felvették a kapcsolatot Bihar község állami és egyházi vezetőivel. Gáspár 
András a szabadságharc bukása és a börtönből való kiszabadulása után életét a községben 
töltötte, és ennek emlékét nagy becsben tartják. Ugyanebben az évben a szervezet felvette 
tagjai sorába a hatvani Zászlóőrség állományát.  
 
2016-ban az egyesületnél tisztújításra került sor. Az új elnökség megtartva a bevált 
működési formákat, nagyobb közösségi szerepvállalás mellett, történelmi és honvédelmi 
hagyományaink ápolását, és az azok eseményeiről való megemlékezést tekinti egyik fő 
feladatának. Tevékenyen részt vesznek a Hatvani Csata rendezvénysorozat szervezésében. 
Minden év augusztusában megkoszorúzzák Gáspár András síremlékét Biharban.  
 
Az egyesület történetének egyik legkiemelkedőbb eseménye, amikor 2019-ben a 
Honvédelmi Miniszter fővédnökségével, katonai tiszteletadás mellett felavatták Hatvanban, a 
szervezet névadójának, az 1848/49. évi szabadságharc honvéd tábornokának mellszobrát. 
 
Az elnökség tagjai, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnoksága személyre szóló megbízólevele alapján, részt vesznek a Magyar 
Honvédség Hatvanban és vonzáskörzetében lakó nyugdíjasainak látogatásában. A 
látogatások túlmutatnak az egyesület keretein, a honvédség országos érdekvédelmi 
tevékenységének részét képezik, így a látogatandók körét a teljes érintett állomány, 
nemcsak az egyesület tagjai képezik. Feladatukat társadalmi munkában végzik. 
 
Az egyesület tagsága az elmúlt időszakban összekovácsolódott. Nyitottak napjaink 
eseményeire, szűkebb és tágabb pátriájuk időszerűségeire. Hatvan város szerves részeként 
igyekszenek hasznosítani a tagjaik sorában felhalmozódott szellemi és kapcsolati tőkét, 
bekapcsolódnak a városi rendezvények végrehajtásába, segítik azok színvonalas 
lebonyolítását.  
 
 A Gáspár András Bajtársi Egyesület közösségekért és városunkért tett önzetlen, 
fáradhatatlan és elhivatott tevékenységéért méltán érdemes a „Hatvan Város Pro Urbe Díja” 
kitüntetésre. 
 
Köszönjük szépen a munkájukat és kívánunk sok erőt és egészséget az egyesület tagjai 
számára. Gratulálunk a kitüntetéshez! 
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Kőszegi Ferencnek, a Gáspár András 
Bajtársi Egyesület elnökének. 
 
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet, az elismer ő oklevelet és gratulált 

Kőszegi Ferencnek. 
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva 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. 
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2020-ban Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést Abonyi Tünde részére adományozta.  
 
Abonyi Tünde a hatvani Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házának 
nyugalmazott intézményvezetője. A Jászágói Általános Iskola elvégzését követően 
Szolnokon a Tiszaparti Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában végezte 
középiskolai tanulmányait, majd 1978-tól a hatvani kórházban kezdett dolgozni 
laborasszisztensként. Az elővetkező időszakban ápolóként, majd óvónőként is 
tevékenykedett, majd az 1980. és 1988. közötti időszakban az „útkeresés” jellemezte életét. 
Ezen időszak alatt dolgozott ápolónőként, óvónőként és az anyaszerepet is ekkor kezdte 
gyakorolni. 1988-tól a hatvani Egyesített Szociális Intézményben, mint házi gondozónő 
kezdett dolgozni. Munkájában fontosnak érezte, hogy az egészségügyi végzettség mellett a 
szociális területre is jobb rálátása legyen, így először szociális asszisztens, majd szociális 
munkás képesítést szerzett. Szervezeti átalakítások révén 1996-tól már a szociális szolgálat 
munkatársa, gondozási központ vezetője 2011. februárjáig. Az évek során sok változáson, 
bővítésen keresztül alakult ki az intézmény, amelyben aktívan közreműködött. A szociális 
gondozó és ápoló képzésben az elméleti és gyakorlati oktatás szereplője volt Hatvanban, 
Gyöngyösön és Hevesben is. 2000. és 2007. között az Albert Schweitzer kórházban 
szociális munkásként is tevékenykedett főállása mellett. 2003-ban az idősek szociális 
ellátása témában szakvizsgázott, majd 2004-ben tereptanári képesítést szerzett. 
Szociálpolitikai szakértőként pályázatok elbírálásában vett részt, valamint intézmények 
ellenőrzésében segített. 2005-től a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házának 
intézményvezetője Hatvanban. Az intézmény foglalkozik a hajléktalan ellátással. Különböző 
programokkal, képzésekkel segítik elő a fedél nélkül maradt, nehéz sorsú emberek 
társadalmi beilleszkedését. A nappali melegedő és éjjeli menedékhely szolgáltatásainak 
biztosítása mellett évek óta segítenek az intézményből kikerülni vágyó és akaró embereknek 
lakhatási támogatás biztosításával. Az intézményben a kezdetleges, szerény állapot évről-
évre fejlődött, rengeteg munkával és idővel, valamint a sikeres pályázatoknak köszönhetően 
ma már modern és otthonos környezetet nyújt. Tünde sajátjának érzi az intézményt, és vele 
együtt a rászorulók segítését. Bármikor rendelkezésre áll a segítségnyújtásban, bárki kérhet 
tőle segítséget, legyen az idős, vagy fiatal. Akár az utcán, boltban, soha senki kérését nem 
utasítja vissza. Minden problémára hatékony megoldást igyekszik nyújtani. Fontosnak 
tartotta a folyamatos önképzést, így 2010-ben sikeresen államvizsgázott a Semmelweis 
Egyetemen, ahol okleveles szociális munkás, a Károly Róbert Főiskolán rehabilitációs 
gazdasági menedzser diplomát vehetett át. 2011-ben a hajléktalan ellátás témakörében 
szakvizsgázott. 2013-ban ellátottjogi képviselő képesítést, majd 2016-ban a 
felnőttképzésben programszakértői „jogosítványt” szerzett. Napi munkája és tanulmányai 
mellett az önkéntesség is fontos szerepet tölt be életében. Vészhelyzet kezelési képzésben 
való részvétel után segítőként, a devecseri iszapkatasztrófa, a boszniai árvíz utáni 
segítségnyújtásban is részt vállalt. Szakmai munkáját, emberi hozzáállását 2002-ben a 
Szivárvány Szociális és Egészségügyi Szolgálat a Segítők gyűrűjével, 2008-ban Hatvan 
Város Önkormányzata a Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrűvel, 2019-ben a Magyar Máltai 
Lovagok Szövetsége az Apor Vilmos ezüst érdeméremmel ismerte el. Kollégái nagy 
tiszteletben tartják, úgy fogalmaznak, ő több, mint vezető. Nem csak a segítséget igénylőket 
támogatja, hanem kollégáit is terelgeti, tanácsokkal látja el. Áldozatos munkája sok teherrel 
és lemondással jár, ám a tenni akarás és mások segítése, ami Őt élteti. Mindebben megértő 
és támogató családi hátterére számíthat.  Jelmondata: „Vigyáznom kell magamra, belőlem 
csak egy van!”    
 
Tünde 2020. szeptember végéig látta el a Gondviselés Házának vezetését. Kívánunk neki 
egészségben és örömekben gazdag nyugdíjas éveket, és ezen oklevél átadásával köszönjük 
meg neki az emberekért és városunkért tett fáradhatatlan munkáját! 
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Abonyi Tünde részére. 
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Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Abonyi Tündének.  

 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
2020-ban Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést Kalmár János részére adományozta.  
 
Kalmár János operatőr, a Hatvan TV munkatársa, akit szinte mindenki ismer a városban, a 
legtöbben joggal azonosítják vele a Hatvan TV-t. Ő az az ember, aki minden rendezvényen, 
eseményen jelen van a jellegzetes nagy kamerával a vállán. Legyen szó óvodai műsorról, 
nagykoncertről, idős köszöntésről vagy miniszterelnöki interjúról, minden jelentős városi 
eseményen részt vesz. János évtizedekig víz-gáz-fűtés szerelőként dolgozott, és mellette 
nagyon érdeklődött a képalkotás iránt. Először fényképezéssel kezdte, a fotókat pedig saját 
otthonában hívta elő. Majd 1989-ben megvásárolta az első kameráját, innen pedig egy új 
karrier vette kezdetét életében. A hatvani és környékbeli esküvők állandó szereplőjévé vált, 
mindenhová hívták, hogy rögzítse a lakodalmat, ő pedig csaknem 30 éven át folyamatosan 
eleget tett a kéréseknek, így több mint 300 boldogító igent örökített meg. Ez idő alatt pedig 
televíziós szerkesztő végzettséget is szerzett. 2004-től elkezdett dolgozni a Hatvan TV-nél. 
Elsősorban a sporthírekkel foglalkozott, nem hiányozhatott a futball mérkőzésekről. 
Ugyanakkor ő volt a városházi tudósító is, a testületi ülésekről elmondható, hogy János volt a 
+1 képviselő, hiszen mindegyiken jelen volt és van azóta is. János ebben az évben töltötte 
be a 68. életévét, de ez egyáltalán nem látszik rajta: kortalannak tűnik, mivel egészsége, 
vitalitása kicsattanó, profin kezeli a modern kamerákat és vágóprogramokat. Nincs olyan 
probléma, élethelyzet, és szakmai kihívás, amit ne tudna megoldani.  Szabadidejében szeret 
horgászni, ahová rendszeresen elkíséri felesége is, aki élete során mindenben támogatja őt. 
Új kedvtelésként nemrégiben elkezdett kerékpározni.  
Kalmár János a város kiemelkedő egyénisége: aki ismeri, az szereti őt. Munkahelyén 
bármikor számíthatnak rá a kollégái, akár szakmai, akár magánéleti problémáról van szó, ő 
azonnal segít. Humorával bármilyen beszélgetést és élethelyzetet fel tud dobni. A Hatvan TV 
munkatársai egy emberként büszkék arra, hogy minden nap együtt dolgozhatnak vele.  
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Kalmár János részére. 
 

Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Kalmár Jánosnak.  
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva 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 
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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. 
 
2020-ban a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
György kitüntető emlékérmet” Eck Gáborné rendőr alezredes részére adományozta. 
 
Eck Gáborné rendőr alezredes a hivatásos rendőri szolgálatot 1992. szeptember 16-ával 
kezdte a BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya állományában 
mozgó őrszemként. 1994. október 1-től járőrvezető, majd 2001. július 1-től vizsgálói 
feladatokat látott el. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Hatvani Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályának állományába 2004. május 1-i hatállyal került kinevezésre, nyomozói 
beosztásba. 2007. január 16-tól főnyomozói, majd 2007. május 16-tól alosztályvezetői 
feladatokat látott el. 2012. augusztus 16-tól jelenleg is a Bűnügyi Osztály vezetését látja el.  
Munkáját precízen, felelősségteljesen, a törvények, jogszabályok betartásával végzi. 
Kimagasló szakmai felkészültsége, lelkiismeretes munkavégzése, higgadtsága, 
megfontoltsága alapján köztiszteletben álló, megbecsült tagja a testületnek, kivívta a vezetői 
és a személyi állomány tiszteletét, bizalmát. 
 
Köszönjük a városunkért tett alázatos munkáját! Gratulálunk a kitüntetéshez! 
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Eck Gáborné rendőr alezredes 
részére. 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált Eck Gábornénak.  
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva 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. 
 
2021-ben a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
Flórián kitüntető emlékérmet” Pálinkás Viktor címzetes tűzoltó zászlós részére 
adományozza. 
 
Pálinkás Viktort 1999. október 1-jén nevezték ki a Hatvani Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 
állományába, mint beosztott tűzoltó. Ezt követően a megfelelő szakmai alapismeretek 
megszerzése után 2013. júliusában tűzoltó technikusi végzettséget és zászlósi rendfokozatot 
szerzett. Műszaki érzékét kamatoztatva 2014. március 1-jén különlegesszer kezelői beosztás 
ellátására kapott kinevezést. A tűz- és káresetek felszámolása során az irányítói 
tevékenységből is jelentős részt vállal. 
Munkáját a mindenkori elővigyázatosság, odafigyelés és pontosság jellemzi. A 
beavatkozások során e három tulajdonság elengedhetetlen egy jó és eredményes 
kárfelszámolás végrehajtásához. Pozitív tulajdonságai és hasznos tevékenysége miatt 
szolgálati csoportjának elismert tagja, munkájára kollégái bizton számíthatnak. Gyakorlatias 
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beállítottsága révén a tűzoltó technika karbantartása, javítása során is jelentős szerepet 
vállal. 
Szabadidejében kerékpározik, túrázik, horgászik, valamint motorkerékpárokat és veterán 
autókat újít fel. Az általa restaurált veterán autókkal ezen kiállítások rendszeres résztvevője. 
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Pálinkás Viktor részére. 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált Pálinkás Viktornak.  
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva 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. 
 
2020-ban a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
Kamill kitüntető emlékérmet” Pokorny Zsolt Gyula mentőápoló részére adományozta. 
 
Pokorny Zsolt Gyula 1991-től az Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomásán kezdte 
elhivatott munkáját mentőápolóként. 1994-ben szakirányú végzettséget szerzett és 
mentőszakápolóként tevékenykedett tovább, majd 1997-től 2002-ig főápolóként segítette a 
mentőállomás működését. Lassan harminc éve végzi áldozatos munkáját. Bajtársaival jó 
kapcsolatot ápol. Életmentő munkáját megbízhatóan, lelkiismeretesen végzi nap, mint nap.  
Jelenleg is aktív tagja a Hatvani Mentőállomásnak. Élete része a hagyományőrzés, a boldogi 
Huszár és Hagyományőrző Egyesület aktív tagja, így a Hatvani Csatákon is találkozhattunk 
vele. Fiatalon tagja volt a hatvani MÁV Zenekarnak is. 
Köszönjük szépen Pokorny Zsolt Gyulának áldozatos munkáját, jó egészséget és sok örömöt 
kívánunk neki. 
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Pokorny Zsolt Gyula részére. 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált Pokorny Zsolt 
Gyulának. 

 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata „A magyar nyelvért” emlékdíjat 
alapított a magyar tanítási nyelvű általános iskolák diákjainak támogatására a Kárpát-
medencében található testvértelepülésein. Országos felhívásukhoz – melyben arra 
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. 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021-ben Kézdivásárhely testvérvárosból 
a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést Rancz-Gyárfás Hanna 
részére adományozza.  
 
Rancz-Gyárfás Hanna a Nagy Mózes Elméleti Líceum XI. osztályos diákja. Rendszeres 
fellépője iskolai és városi ünnepségeknek, ahol szavalatokat hallhat tőle a közönség. 
Szónok-, mese- és balladamondó versenyek 1. és 2. díjazottja. Tagja színjátszó és ifjúsági 
csoportnak. Ünnepi műsorokon szónoki beszédek, konferálás és ének tevékenységek 
kötődnek nevéhez. Szívesen vesz részt karitatív tevékenységekben. Kitűnő eredményeket 
elért tanulóként a Romániai Magyar Pedagógusszövetség Mákvirág-díjban részesítette. 
Nemzeti Fiatal Tehetségeiért mentoráltja 2021. májusától kezdődően. 
 
Gratulálunk Hannának az eddig elért eredményeihez, iskolai tanulmányaihoz! Kívánunk neki 
a jövőben hasonló sikereket, és hogy kitűzött céljait elérje! Gratulálunk a „Hatvany Lajos 
kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetéshez! 
 
Hanna részére postai úton juttatjuk el a kitüntetést. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021-ben Beregszász testvérvárosból a 
„Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést Répási Anna részére 
adományozza.  
 
Répási Anna a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 8. osztályt végzett tanulója. 
Példás magaviseletű diák, igyekszik mindent precízen, időben teljesíteni. Kitűnő tanuló, aki 
kimagaslóan teljesíti az iskolai feladatait. Érdeklődési körébe tartozik az olvasás, azon belül 
is a magyar nyelv és irodalom. Szívesen jár színházba. Aktívan részt vesz minden iskolán 
kívüli munkában. 
 
Gratulálunk Annának az eddig elért eredményeihez, iskolai tanulmányaihoz! Kívánunk neki a 
jövőben hasonló sikereket, és hogy kitűzött céljait elérje! Gratulálunk a „Hatvany Lajos 
kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetéshez! 
 
Anna részére postai úton juttatjuk el a kitüntetést. 
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
A kitüntetetteknek és önöknek egy műsorral kedveskedünk Ürmös László brácsaművész és 
Ürmösné Fehér Nikolett zongoraművész jóvoltából.  
 
Ürmös László és Fehér Nikolett megismerkedésük után nem sokkal nem csak életüket, de 
zenei pályájukat is összekötötték. A Duo Nicole klasszikus brácsa-zongora formációt 2011-
ben hozták létre. Az együttes céljai közé tartozik a "modern" világ és a komolyzene 
összekapcsolása igényes interpretálással, új gondolatokkal, helyszínekkel. A Duó hitvallásai 
közé tartozik, hogy minden korosztály számára igényes kikapcsolódást nyújtson és 
népszerűsítse az élő akusztikus zenét. Az együttes repertoárján ugyanúgy megtalálhatóak 
korunk populáris slágerei, mint a nagy klasszikus szerzők tollaiból származó monumentális 
remekművek. A már megszokott klasszikus formációk által közvetített zeneművek helyett 
egy merőben új hangzásvilággal és repertoárral örvendeztetik meg a nagyérdeműt. A Duo 
Nicole stílusjegyeihez tartozik többek között különböző zenei műfajok egy zeneműben való 
párhuzamos megjelenítése. Például egy népdal a jazz tipikus fűszeres harmóniáival és a 
komolyzenei formák elegyével helyezi a Hallgatót több dimenzió találkozásának 
középpontjába. A művekben nincs klasszikus értelemben vett kiszámíthatóság. Ennek 
ellenére harmonikusak. Feszültséggel, és annak sokszor kései oldásával válik teljessé a 
hangzás. A Duo Nicole formáció 2018. óta az ArtCafe Hatvan koncertsorozat házigazdája, 
mely sorozat szerves részét képezi Hatvan város kulturális életének. 
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A műsorban a következő művek hangzanak majd el: 
Bartók Béla: 3 Csíkmegyei Népdal 
Piazzolla: Ave Maria 
Weiner Leó: 2 Magyar Tánc (Marosszéki Kerengős és Rókatánc) 
 
Az ünnepi műsort fogadják sok szeretettel! 
 

A kitüntetettek és a megjelentek részére Ürmös László és Ürmösné Fehér Nikolett adtak 
ünnepi műsort. 

 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
Az ünnepi képviselő-testületi ülés végéhez értünk. Megkérem polgármester urat, hogy zárja 
be az ülést. 
 
Horváth Richárd polgármester 
Minden példaképünknek és elismertünknek nagyon szépen köszönöm mindazt, amit eddig a 
városunkért, a közösségünkért tettek. Arra kérném és bíztatom őket, hogy a jövőben is minél 
többet tegyenek értünk. Mindannyiuknak jó egészséget kívánok! Ezennel az ünnepi testületi 
ülést bezárom. 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
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. KOVÁCS ÉVA HORVÁTH RICHÁRD 
 jegyző polgármester 


