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Készült:  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 24-én 
9:30 órakor megtartott ünnepi  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Nagy Endre Rendezvényterem (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 
 Szabó Ottó képviselő 
 Tarsoly Imre képviselő 

 
Igazoltan voltak távol:  

 Gál Erzsébet képviselő 
 Köves Gábor Nándorné képviselő 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Kovács Éva jegyző 
Lukács László aljegyző 
 
Almási Józsefné 
Ambruzs Sándor Hatvan város díszpolgára 
Andrási Mihály 
Baranyi Béla a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Baranyi Krisztián a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja 
Bereczkiné Valter Anita a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda vezetője 
Berkes Jánosné a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjasok Klubja elnöke 
Birinyi Ferenc 
Birinyi Ferencné 
Blazsek Józsefné 
Bodó Emília kitüntetett 
dr. Borbás Zsuzsanna  
Buborék Sándorné 
Buzás Imréné 
Czmorek Piroska a BSI Futónagykövet – Hatvan Csoport vezetője 
Csató Sándorné 
Csetneki Zsolt rendőr alezredes, a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője 
Csirmaz Andrea a Hatvani Varázskapu Óvoda vezetőhelyettese 
Csizi János 
Csordás Erzsébet 
Dányi Róbert  
Dudás Attila az ITF Harcművészetekért Alapítvány elnöke 
Dudás István 
Dudás Istvánné 
Eck Melinda 
dr. Eperjesi Tamás 
Fehér Józsefné a Széchenyi István Római Katolikus Technikum és 

Gimnázium igazgatója 
dr. Freili Géza Hatvan város díszpolgára 
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Galváczi Gréta kitüntetett 
Gömzsik Ferencné 
Hargitai Katalin Hatvan város díszpolgára 
Hegedűs Ferencné Pro Urbe díjas 
Horváth Gábor városi tűzoltóparancsnok 
dr. Hóka József Hatvan város díszpolgára 
Huczka Zsuzsanna 
Jagodics István a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 

Általános Iskola igazgatója 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
Jónás Leila kitüntetett 
Jónás Titanilla kitüntetett 
Kalmár Gyuláné 
Kerek Istvánné a Helyi Választási Bizottság tagja 
Kerek Mihályné 
Kertész Gabriella kitüntetett 
Kiss Józsefné 
Kocsis István Hatvan város díszpolgára 
Kodákné Nagy Ágnes a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
Kovács Julianna 
Koza József Hatvan város díszpolgára 
Kozma Eszter kitüntetett 
Kókai Józsefné 
Kökény Ferenc a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény vezetője 
dr. Köles József Pro Urbe díjas 
Köles Józsefné 
Körmöci Lajos 
Kőszegi Ferenc a Gáspár András Bajtársi Egyesület elnöke 
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
Krebán György kitüntetett 
Kristyán Istvánné 
Krizsán Zoltán plébános 
Kronovetter Jánosné 
Kutalik Márta a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola igazgatója 
Laczkó Tamásné 
Lantos Mira kitüntetett 
Lazányi Jánosné a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezetének 

vezetője 
Lendvay Éva Anna kitüntetett 
Libertényi Zoltánné 
Marján János az OTP Bank Nyrt. fiókvezetője 
Máté István kitüntetett 
Mátyássi Gábor a Maassluis-Hatvan Testvérvárosi Egyesület elnöke 
Mikó Katalin 
Molnár Dénes 
Murvai István 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Nagy Ferencné 
Nagy Márta hatósági irodavezető 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
Néma Erzsébet kitüntetett 
Néma Karola kitüntetett 
Ofella Zoltán a Futball Club Hatvan Egyesület elnöke 
Ónodi Csenge kitüntetett 
Orbán Attila kitüntetett 
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Padányiné Kalocsai Edit az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
elnöke 

Papp Gáborné 
Paraszt Mária 
Páldiné Pál Ilona Hatvan város díszpolgára 
dr. Pálos Oszvaldné Hatvan város díszpolgára 
Pálos Róbert 
Penczner Tamás kitüntetett 
Pintér Istvánné 
Pintér Olívia 
Polonkai Zoltánné a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója 
Popovics Polett kitüntetett 
Pozsár Andrea az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola igazgatója 
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Románné Kolozsi Andrea  
Rozsnaky Lara kitüntetett 
Rudas Aranka a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány elnöke 
Sáfrány László 
Schlőgl Lászlóné 
Schoblocher Bernadett a Tourinform Iroda Hatvan vezetője 
Semperger Katalin a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője 
Sinkovics Erika kitüntetett 
Sinkovics Sándorné  
Sinoros Szabó Lotti kitüntetett 
Siraki Tamásné mb. költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Svejkovszky József Attila 
Szabó Istvánné a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vezetőhelyettese 
Szabó Krisztina Pro Urbe díjas 
Szalai Attila kitüntetett 
Szalatnai Gábor a Hatvani Járási Hivatal vezetője 
Szalatnai László 
dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető 
Szőke Attila kitüntetett 
Takiguchi Noa kitüntetett 
Tamás László 
dr. Tatai István kitüntetett 
Tatai Zoltán 
Tompa Gyöngyvér intézményvezető 
Tompa Z. Mihály intézményvezető 
Tormáné Tóth Éva a Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője 
Tóth Bettina a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda mb. vezetője 
Tóth Józsefné 
Tóthné L. Magdolna 
Tóthpál Jánosné  
Tótpál Szilvia 
Ürmös Tivadarné 
Vaka István kitüntetett 
Vaka Istvánné a Hatvani Százszorszép Óvoda vezetőhelyettese 
Varbai Tamás a Hatvani Polgárőrség elnöke 
Varga Gábor 
Varga Panna kitüntetett 
Varga Zsuzsanna az Ady Endre Könyvtár mb. igazgatója 
Virág Attila az OMSZ Hatvani Mentőállomásának vezetője 
Vitainé Kepes Gabriella 
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Jegyzőkönyvvezet ő: Püspökiné Horváth Melinda 
 
 

* * *  
 
 

dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
Tisztelt Vendégeink, Kedves Megjelentek! 
 
Szeretettel köszöntöm Önöket Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ünnepélyes 
ülésén. Kiemelt, jeles eseménye Hatvan életének ez a dísztestületi ülés, hiszen most, 
ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra a városi kitüntetések, úgy, mint a „Hatvan 
Város Díszpolgára” cím, a „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, 
jegyző asszonyt, a kitüntetetteket, 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! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit!  
Ez egy különleges alkalom, egy különleges nap. Azt a fogalmat, hogy különleges, már 
annyiféle módon használták, hogy egy kicsit megkopott. Ezért talán, hogy megértsük, hogy 
miért különleges ez a nap, egy kicsit tekintsünk vissza a múltba. Nem kell a távoli múltba 
visszatekinteni, inkább a közeli múltba. Itt Hatvanban megszoktuk, hogy mindenért meg kell 
küzdenünk, és azt gondolom, hogy akik itt ülnek, azok is a mindennapokban elég keményen 
dolgoznak. Az elmúlt időszak rendkívüli módon próbára tett mindannyiunkat. Itt volt a COVID 
járvány és hirtelen rájöttünk, hogy az életünk, mindaz, amit tudni véltünk arról, hogy kik 
vagyunk, hova tartunk, hirtelen megváltozott. Próbára lettünk téve, a családjaink, magunk, a 
közösségeink, a város. Kemény időszak volt, és amikor túl voltunk rajta, akkor azt gondoltuk, 
hogy talán valami jobb, valami könnyebb jön, hiszen a rossz után csak tud jönni valami jó, és 
úgy néz ki, hogy nem. Most úgy néz ki, hogy egy olyan helyzet előtt állunk, amelyet még 
nem láttunk. Nem igazán látjuk, hogy mi jön. Sejtjük, de nem látjuk.  
Ha az életünk egy folyó, akkor most arra kérek mindenkit, lépjen ki ebből a folyóból, egy 
kicsit lépjen ki a partra és nézzünk előre. Mit látunk, ha előre nézünk? A terveinket, az 
álmainkat, a vágyainkat. Látjuk azokat, akiket szeretünk, a barátainkat? Látjuk a 
reményeinket és látunk valamit, amit nem tudjuk, hogy mi, de jön, itt lesz, és egy kicsit 
szorongunk, egy kicsit félünk is tőle, mert nem tudjuk, mi jön. Mit látunk, ha megfordulunk? 
Egy életet látunk. Mindazt, amik mi vagyunk, mindazt, amit mi tettünk, az ott van. A kemény 
munka, az éjszakázás, a gyereknevelés. Ott vannak a szeretteink, a nagyszülők, a szülők, a 
gyerekeink. Ott vannak az eredményeink és a kudarcaink is. Ott vannak a bánataink is. De 
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nem csak ezek vannak ott. Ott vannak emberek, olyan emberek, akár ismeretlenek, akik 
segítettek nekünk. Barátok, akikkel együtt töltöttük az időt, segítettek nekünk. Olyan ember, 
akiről nem tudjuk, hogy ki, de amikor lerobbant az autónk, odajött segíteni és betolta az 
autót. Olyan ember, aki átadta a buszon a helyet. Olyan ember, aki az orvosnál előre 
engedett a sorban, mert látta, hogy mi betegebbek vagyunk. Olyan emberek, akik feltétel 
nélkül ismeretlenül segítettek. Ez a mai nap róluk szól, ilyen emberekről szól.  
A mai nap kitüntetünk egy ifjút, aki fényesen használja a magyar nyelvet az egykori 
Magyarország területén, ahol nem mindig könnyű magyarnak lenni. Kitüntetünk 
„kéklámpásokat”, olyan embereket, akik a munkájuk mellett még két-három helyen 
dolgoznak, mert abból a pénzből nem lehet egy családot fenntartani, de amikor baj van, 
akkor elsőként segítenek és félreteszik mindazt a problémát, ami az életüket nyomja. 
Kitüntetünk sportolókat, olyan embereket, akik minden nap keményen dolgoznak azért, hogy 
elérjék a céljaikat és büszkék arra, hogy hatvaniak. Kitüntetünk szervezeteket, akik 
segítették és segítik a várost. Olyan szervezeteket, ahol már 35 éve együtt vannak, és 
amikor valaki elesik, akkor a hóna alá nyúlnak, segítenek neki, viszik és biztatják. Kitüntetünk 
olyat is, aki már 38 éve velünk van és bárki, aki a könyvtárba betért, annak segített, ott volt 
vele és velünk volt. Kitüntetjük a díszpolgárunkat, akivel nagyon jó időt tölteni, akivel ha 
beszélget az ember, reményt és hitet kap, jó szavakat.  
Hölgyeim és uraim, ezért különleges a mai nap. Ezért egyedi és megismételhetetlen ez a 
mai nap, mert olyan embereket tüntetünk ki, akikre büszkék lehetünk, akik velünk vannak, 
akik segítenek bennünket. Reményt képesek adni, hitet képesek adni, büszkék erre a 
városra, és mi is büszkék vagyunk rájuk. A mai testületi ülést 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, város polgárságot jelképező 
aranyláncon függő aranyplakett, és annak kicsinyített városjelvénye kerül átadásra. 
 
A 2022. évben, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a díszpolgári címet dr. 
Tatai István református lelkész részére adományozta. 
 
Dr. Tatai István Hatvan város református lelkésze. 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 Egyházban szolgáló Parakletos 
Alapítványnak is. 
Németből 1994-ben, angol nyelvből 2001-2002-ben szerzett felsőfokú állami nyelvvizsgát.  
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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. Javaslatára számos református 
közösségben bevezették az Izrael-vasárnapot. 
Ezen túl öt léleképítő 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 
éveken át szemeszterenként egy-egy előadást tartott a Gödöllői Szent István Egyetem 
Életkérdések című sorozatában. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán 
évente homiletikai előadást tart végzős hallgatóknak. 2012-2021. között a Pünkösdi 
Teológiai Főiskolán docensként előadásokat tartott a dogmatika és a keresztyén etika 
tárgyköréből. Az Északpesti Református Egyházmegye választásaként az egyházmegye 
tanulmányi előadója volt 2021-ig, illetve 2017. óta az egyházmegyei lelkészi tanácsosaként 
szolgál. 
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. Tanácsai nagy segítséget nyújtanak a hozzá 
fordulóknak. Támogatja a fiatalokat, és az ezzel kapcsolatos missziókat helyi és országos 
szinten. Szívügye a Kékkereszt misszió, amely helyi és országos szinten az alkoholbetegek 
megmentésén fáradozik. 
A templom falain kívül is gyakran találkozhatunk vele, hiszen áldásos munkáját igyekszik 
kiterjeszteni minél szélesebb körben. Aktívan részt vesz a kulturális keresztény életben. 
Megszólalásait többen követik a Hatvan Tévében és szabadtéri rendezvényeken. A 
Hatvanban 2014. óta megrendezésre kerülő Keresztyén Fesztivál rendszeres felelős 
szervezője. Az ökumenizmus híveként jó kapcsolatot ápol valamennyi hatvani egyházzal. 
Saját szavával élve, hálás, hogy Isten Hatvanba terelte útját. 
 
Mi pedig neki tartozunk hálával mindazért az alázatos, segítő- és áldozatkész munkájáért, 
amit városunkban végez a hatvani lakosokért, közösségekért! Szeretettel köszönjük 
tevékenységét, és kívánjuk, Isten éltesse 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 dr. Tatai Istvánnak. 

 
dr. Tatai István, Hatvan város díszpolgára 
Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Képviselő-testület, Szeretett Kitüntetettek és mindazok, 
akik itt ünnepelnek együtt! Három pontban szoktam prédikálni, most is három rövid 
mondanivalóm lesz, ezt szeretném megosztani.  
Az első szó a köszöneté. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy Hatvan Város 
Képviselő-testülete az idei évben nekem adományozza a díszpolgári címet. Valóban jól esik 
és szívből köszönöm! Olyan ez nekem, mint amiről Philip Jensik ír egy könyvében:  
Amerikában egy felmérést készítettek, hogy milyen mondatot hallunk a legszívesebben mi, 
emberek? A számos lehetőség közül az abszolút befutó, amit választottak, az első az volt, 
hogy „szeretlek”, a második, hogy „megbocsátok, kezdjünk újat”, és a harmadik „kész a 
vacsora”. Nekem ez a cím valami ilyesmit jelent a város részéről, hogy szeretlek, ez az 
elfogadásnak és a tiszteletnek a jele. Köszönöm szépen! Szeretném tehát megköszönni a 
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képviselő-testület partneri és baráti lelkületét, ahogyan ez elhangzott a méltató beszédben is. 
Továbbá nagyon hálás vagyok az egyházközségi munkatársaimért, akiket Isten rendkívüli 
fizikai és lelki erővel, lelki intelligenciával áldott meg, ruházott fel, hogy együtt szolgáljuk Isten 
országát és városunk előmenetelét. Köszönettel tartozom Hatvan város lelkipásztorainak is, 
akikkel évek óta igyekszünk egységben odafigyelve keresni azt az utat, módot, ahogy 
imádkozhatunk, dolgozhatunk és tarthatjuk a keresztény fesztiválokat Hatvan főterén. 
Köszöntöm az új római katolikus lelkipásztort is, aki itt van és ő is kifejezte, hogy folytatódhat 
ez a munka. Nagyon örülök ennek.  
Nagyon hálás vagyok feleségemnek és négy gyermekünknek, akik a maguk helyén nagyon 
magas színvonalon végzik lelki és társadalmi munkájukat. Orvosként, orgonaművészként, 
pénzügyi szakemberként, pedagógusként és mindenféle egyéb területen, az informatikában 
is.  
Mindenekelőtt Istennek vagyok hálás, aki megtartott engem eddigi életemben. Talán sokan 
nem tudják, hacsak nem olvasták tőlem, hogy én egy abortusz túlélő vagyok. Annak idején, 
’57-ben egy hajszálon múlt, hogy nem abortusz lett a megfoganás után, olyan erős volt a 
külső családi nyomás, hogy nem kell ez a harmadik gyerek. A szüleim kitartottak, olvasták a 
Bibliát, hívő emberek voltak, és éppen a mai ige az első Mózesi könyvben, mikor József 
mondja, hogy „hogyan tehetnénk ilyen nagy gonoszságot Isten ellen?”, amikor már indultak 
volna, vagy nagyon biztatták őket. Megmaradtam, itt vagyok, nagyon hálás vagyok ezért, és 
mindenekelőtt Istennek adok ezért hálát. Ezt az adományozott díjat az Ő dicsőségének 
jeleként, szeretete jeleként látom. 
A második kulcsszó, amit szeretnék mondani az egy ige a hűségről és a hét szűk 
esztendőről. Életem végén még szeretnék egy nagy díjat beszerezni, de ezt mindnyájan 
megkaphatjuk. A Jelenések Könyve a Biblia végén ír arról, hogy „légy hű mindhalálig és 
neked adom az élet koronáját”. Ez mindnyájunk célja lehet. Hűség. Van egy olyan 
egytalentumos hűség is az életben, amikor valaki csak azért teszi a dolgát, hogy 
konzerváljon, de nincs benne szeretet, és lehet úgy is, mint a kettő vagy öt talentumos, hogy 
teljes odaadással minden fantáziáját, képességét bevetve ez a belső hűség teszi a dolgát, 
nem csak elszámolni akar, hanem valóban szeretet van benne. Erre a hűségre mindvégig 
szükségünk van ebben az új korszakban, amiről polgármester úr is említést tett. Elmúlt az a 
hét bő esztendő úgy tűnik, ha paradigmát lehet mondani, képet, akkor most mintha a hét 
szűk esztendőbe érkeztünk volna meg.  
Erikson, a híres lélekbúvár tanítja, hogy minden krízis hozhat egy nagy, erős szintlépést is, 
de hozhat egy nagy bukást is. Rajtunk múlik, hogy merre megyünk. A teológia nyelvén ezt 
úgy mondjuk, hogy a válság mindig hozhat egy válságot, és ez valóban az emberi élet teljes 
megoldását jelenti. A hét szűk esztendőről mindnyájan tanultunk a hittan órákon, hogy a hét 
bő esztendő után jött. Készültek rá, Isten szeretetéből és felfele léptek. Jákob családja végre 
a szétszakadás után találkozni tudott, igaz Egyiptomban, ahol volt kenyér. Találkoztak, 
megölelték egymást és áldásul lettek az egész birodalomnak. Jákob még a fáraót is 
megáldotta. Szívből kívánom, hogy ragadjuk meg ezt az időszakot úgy, ami elkövetkezik, 
ami nehéz lesz valószínű, hogy találkozzunk egymással, ezt nem vehetik el tőlünk. Van 
olyan három kincsünk, ami segíthet ezen az úton és ez mindenkié. Mindenekelőtt ez maga 
Jézus Krisztus személye, ő elérhető, történelmi tény, hogy ő megszületett, itt van. Második a 
könyv, a Biblia, az örök kijelentés. A harmadik, hogy senkitől sincs megfosztva a szent örök 
közösség, ez pedig egy gyülekezet, az egyház, ahol minden vasárnap találkozhatunk, 
hallgatva valami olyan szót, ami több, mint emberi szó. Ezek azok a kincseink, amelyek jelen 
vannak mindnyájunk számára. Fogjuk meg egymás kezét, induljunk el ebben a hét szűk 
esztendőben. Ha valakinek van tartaléka, vegye elő, ossza meg, adja oda azoknak, akiknek 
nincs, és segítsük egymást a magunk eszközeivel.  
A harmadik szó, ez az áldás. Egyszerűen ennyit mondok, legyen áldott Isten neve, legyen 
áldott Hatvan! Isten éltesse hazánkat, mindnyájunkat! Ámen! 
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dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
Kedves vendégeink! A Polgármesteri Hivatal nagytermében található emléktáblára – melyen 
városunk díszpolgárai szerepelnek – dr. Tatai István díszpolgár névtáblájának felhelyezésére 
a 2022. szeptember 29-én tartandó képviselő-testületi ülésen kerül sor. 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
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 2022. évben Sinkovics Erika részére adományozta. 
 
Sinkovics Erika tanulmányait Hatvanban, a 4. számú Általános Iskolában kezdte, majd a 
Bajza József Gimnáziumban tett érettségi vizsgát 1982-ben. A középiskola elvégzését 
követően két évig a hatvani kórház gyógyszertárában dolgozott. 1984. szeptember 1-jén 
helyezkedett el az Ady Endre Könyvtárban. Végigjárva a szakmai ranglétrát, kezdetben 
feldolgozó könyvtárosként, majd zenei könyvtárosként dolgozott, miközben 
folyamatosan képezte magát. 1992-ben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 
budapesti tagozatán, könyvtár-pedagógia szakon főiskolai oklevelet, majd 2001-ben az 
ELTE Könyvtártudományi Tanszékén könyvtár menedzsment szakos egyetemi diplomát 
szerzett. Zenei könyvtárosként többször is orgona hangverseny sorozatot szervezett a Szent 
Adalbert Templomban. A Költészet Napjához kapcsolódva éveken keresztül népdal és 
mesemondó versenyt hirdetett az általános és a középiskolai tanulók számára. A 
színvonalas versenyeket országosan ismert szakemberek segítették, elég megemlíteni 
Budai Ilona népdal énekes, vagy éppen Boldizsár Ildikó mesekutató nevét.  
2004. augusztus 1-től Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízta a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával. 2005. május 1-
től, az új igazgató kinevezését követően az intézmény igazgatóhelyetteseként a könyvtár 
szakmai munkájának irányítását végezte. 1991-től tagja a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének, 1994-től pedig a Zenei Könyvtáros Szekciójának. Az MKE Heves Megyei 
Szervezete 2002-ben elnökségi tagjainak sorába választotta. 2011. április 1-től lett az Ady 
Endre Könyvtár igazgatója. 2017. február 1-től a Hatvan Városi Értéktár Bizottság tagja. 
Szakmai munkájában a városi könyvtár hagyományainak ápolását és a mai kor 
követelményeinek és kihívásának megfelelő modernizálást egyaránt fontos célnak tekintette. 
A legnagyobb kihívást számára a könyvtári munka számítástechnikai fejlesztése jelentette, 
ami a könyvtári munkafolyamatok rendszerbe szervezését, az olvasó és a gépi háttér 
kapcsolatát is magába foglalta. Tisztában volt a szakmai irányelvekkel, éppen ezért nagy 
figyelmet fordított a hatvani könyvtár és az országos könyvtári folyamatok kölcsönhatására. 
Kiemelt szerepe volt abban, hogy a helyi könyvtár, különböző országos és megyei 
pályázatok elnyerésével magas színvonalon szolgálja ki mind a mai napig a város 
lakosságát. Határozott, felkészült szakember, aki a város kulturális és civil szervezeteivel is 
jó kapcsolatokat ápolt. A Hatvani Kalendárium évenkénti megjelenésének egyik fő 
szervezője, közreműködője. Számos sikeres pályázat és könyvtári szakmai fejlesztés kötődik 
a nevéhez. Az általa kezdeményezett Neves Hatvaniak beszélgetés-sorozat 
meghonosításával sikerült a város lakosságának bemutatni az innen elszármazott, saját 
szakterületükön kiváló eredményeket elért tehetséges embereket. 
Sinkovics Erika 2022. augusztusában nyugállományba vonult. A szakmában eltöltött 38 év 
alatt jelenléte, munkássága biztosítéka volt annak, hogy a városi könyvtár működésében, 
szakmaiságában éppúgy, mint színvonalas programjaival a lakosság javát szolgálja. 
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Mindig arra törekedett, hogy a könyvtár olyan hajlék legyen, ahol megfér egymás mellett a 
bölcsis korú kisgyermek, a társas kapcsolatokra éhes kamasz, a napi hírekre kíváncsi 
nyugdíjas, a gyűjtő-kutatómunkába elmélyedő helytörténész, a főiskolai és egyetemi 
hallgató, az interneten szörföző, vagy csak egy jó beszélgetésre vágyó látogató. Újító, 
innovatív személyiség, aki nagy hivatástudattal azon munkálkodott, hogy a városi könyvtár 
belopja magát a lakosok szívébe. A főtéri könyvtár épületének felújítása során átmeneti 
helyre költözött az intézmény, mely nagy kihívások elé állította a helyi könyvtárosi gárdát. Az 
átmeneti időszakban kitűnően helyt állt vezetőként, és a kollégáival karöltve e bonyolult 
helyzetben is maximálisan kiszolgálták a lakosság igényeit. A visszaköltözés során hatalmas 
szerepe volt abban, hogy az Ady Endre Könyvtár szakmaiságában és küllemében, illetve 
programkínálatában egy minden igényt kielégítő intézményként álljon a város szolgálatában. 
Sikerült az Ady Endre Könyvtárat olyan színvonalra fejleszteni, hogy ne a lemaradásokat 
kelljen pótolnia, hanem arra koncentrálhassanak az ott dolgozók, hogyan lehet a felhasználói 
igényeket minél magasabb szinten kielégíteni úgy, hogy közben a látogatók igényessége is 
tovább fejlődhessen. Itt tart ma a könyvtár, amit mi is értéknek tekintünk. Ebben az 
értékteremtésben kiemelkedő szerepe volt Sinkovics Erika áldozatkész, irányító munkájának. 
Precizitása, alapossága, problémamegoldó és együttműködő készsége példaértékű. Az Ady 
Endre Könyvtár történetének meghatározó alakját tisztelhetjük személyében. Több évtizedes 
szakmai munkáját Hatvan Város „Pro Urbe” díjával ismerjük el. 
 
Köszönjük áldozatos és elhivatott munkáját, amit városunkért és a lakosokért tett. Kívánunk 
számára boldog, egészséggel teljes nyugdíjas éveket! Gratulálunk a „Pro Urbe” díjhoz! 
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Sinkovics Erika részére. 
 
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet, az elismer ő oklevelet és gratulált 

Sinkovics Erikának. 
 
 
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 2022. évben a Hatvani Naplemente Nyugdíjas Klub 
részére adományozta. 
 
A Hatvani „Naplemente” Nyugdíjas Klub 1987. november 30-án alakult meg városi nyugdíjas 
klub néven Zalkaházi Ildikó és Székfi Tibor vezetésével, 43 fő alapító taggal. A taglétszám 
rohamosan nőtt évről évre és 1997-ben már elérte a 180 főt. 2022-ben a klub kettévált és 
egy részük megalakította az Újhatvani MÁV Liszt Ferenc nyugdíjas klubot.  
Megalakulásakor a nyugdíjasok és a tagok szabadidejének hasznos eltöltése, a nyugdíjas 
élet kiteljesítése volt a fő cél, amely azóta is tart. Azonban az évek alatt az összetartó baráti 
társaság tevékenységi köre jelentősen kiszélesedett és napjainkban Hatvan városának egyik 
legtevékenyebb civil szervezete. 
A klub éves munkaprogram és havi ütemterv alapján működik. Kultúrcsoportot működtetnek, 
melyekkel szép eredményeket – arany és ezüst minősítések, nívódíjak, dobogós 
helyezéseket –, érnek el országos viszonylatban is. Szép eredményt értek el például a 
Csárdáskirálynő feldolgozásával. 
A Grassalkovich Művelődési Házzal közösen szervezik a kistérségi hagyományőrző 
fesztivált, immár 16 éve, ahol környékbeli klubok összesen 250-300 résztvevővel vesznek 
részt. A nemzedékekkel, óvodásokkal, iskolás gyerekekkel való kapcsolatokra is nagy 
odafigyelést szentelnek.  
2000-ben indították el a „Nemzedékek” vers-próza és mesemondó versenyét, ahol 
óvodások, kis- és középiskolások bemutató jelleggel, az időskorúak pedig versenyszerűen 
szerepelnek.  
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A hagyományok megőrzése, ápolása is fontos céljuk. A művelődési ház által szervezett 
programokban is tevékenyen részt vesznek, mint a Civil sokadalom, Hagyományőrzők 
fesztiválja, Szüreti felvonulás. Rendszeresen láthatjuk őket a nagy városi rendezvényeken, 
megemlékezéseken, mint a Nőnapon, Anyák napján, Városi gyermeknapon, Idősek napján, 
valamint Húsvétkor, Karácsonykor, és a városi megemlékezéseken. 
A 2008. évtől szervezik a nyugdíjas klubok részére az ulti-römi kártyaversenyt és 
sakkversenyt is, mely megyei és területi szintre nőtte ki magát. 
Patronálják a Szent Erzsébet Idősek Otthonát és a Hatvani Vörösmarty téri Óvodát.  
Az idei évben ünnepelték a klub 35 éven át tartó fennállását. Az eltelt időben generációk 
váltották egymást, sokat formálódott a csoport, azonban Sánta Gyula bácsi, a klub egykori 
elnökének tanításai még mindig megalapozzák a klub életét. Szellemi örökséget ápolnak, 
tisztelnek és adnak tovább. A klub jelenlegi elnöke Lendvay Éva Anna elhivatott 
lelkesedéssel szervezi, intézi a klub életét. Terveik közt szerepel több közös program a 
városi nyugdíjas klubokkal, valamint a sport és mozgás népszerűsítése is. További fontos cél 
fiatalosan tartani a csoportot mind testileg és lelkileg, koruknak és egészségüknek 
megfelelően. 
 A Hatvani Naplemente Nyugdíjas Klub közösségekért és városunkért tett önzetlen, 
fáradhatatlan és elhivatott tevékenységéért méltán érdemes a Hatvan Város „Pro Urbe” Díj 
kitüntetésre. 
 
Köszönjük szépen a munkájukat és kívánunk sok erőt és egészséget a klub tagjai számára! 
Gratulálunk a kitüntetéshez! 
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Lendvay Éva Anna, a Hatvani 
Naplemente Nyugdíjas Klub elnöke részére. 
 
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet, az elismer ő oklevelet és gratulált 

Lendvay Éva Annának. 
 
 
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. 
 
2022-ben Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést Vaka István részére adományozta.  
 
Vaka István Hatvanban született, ahol később az általános- és középiskolai tanulmányait is 
végezte. 1975-ben vett részt első lovaglóleckéjén, Detre György ny. huszárszázados 
oktatásával. István számára gyökeres változást hozott ez az időszak és máig meghatározzák 
életét a lovak, a lovaglás és a lovas sport. 
1979-től 1983-ig Horkai Gábor edző irányítása mellett, folyamatosan részt vett területi 
díjugrató és lovastusa bajnokságokon, ahol 1980-ban, az Első Országos Lovastorna Kupán, 
Szántódpusztán 3. helyezést ért el. 1984-ben edzője hívó szavára elköltözött Hatvanból és 
1991-ig az Enyingi Állami Gazdaság Sáripusztai Ménesében dolgozott sportlovasként. 
Méncsikókat készített fel ménvizsgára, kancacsikókkal pedig alapkiképzés után 
díjugratásban és lovastusában versenyzett. A katonai szolgálat teljesítése után Varró József 
belovaglója lett, akinek irányítása mellett betekintést nyert a nagyteljesítményű ugrólovak 
versenyre való felkészítésébe, majd visszatért a Sáripusztai Ménesbe. Ebben az időszakban 
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sikerült bekerülnie Magyarország aktívan versenyző lovasai közé, mind díjugratásban, mind 
lovastusában. A rendszeres versenyzésnek köszönhetően alapos versenyzői jártasságra tett 
szert az évek során Bálint László edző irányításával. Házasságkötése után megszületett 
Máté fia, majd 1991-ben visszaköltözött és letelepedett családjával Hatvanban. Ezt követően 
sportlovasként dolgozott Gyöngyösön. Feladatai közé tartozott a fiatal lovak díjugrató 
versenyre való felkészítése. 1993-tól egyéni vállalkozóként üzemelteti saját béristállóját 
családi házánál, Hatvanban. Szakmai útját az általa kiképzett és felkészített, bértartói 
tulajdonú lovakkal való versenyzés, díjugratásban, military-ban és tájékozódási versenyeken 
való részvétel jellemezte. 1996-ban megszületett második fia Benedek, azóta hárman 
támogatják a családfőt, szakmai életútjának folyamatos kibontakoztatásában. A Hatvani 
Lovas Egyesület alapító tagja, majd később titkára. 1998-tól rendszeres résztvevője a 
hagyományőrző Tavaszi Hadjáratnak. 2000-től 2006-ig a saját tenyésztésű és tulajdonú 
Toborzó apaságú kancáját készítette fel díjugrató és military versenyekre, mellyel az 
Utánpótlás Ló Magyar Bajnokságot megnyerte.  2004-ben Lovasoktatói Bizonyítványt, majd 
Lovasedző-Középfokú Lovagló Tanári Bizonyítványt szerzett a Semmelweis Tudomány 
Egyetemen. Napjainkig egyik fő munkája, a fiatal lovak kiképzése hobbi és versenyzési 
feladatokra. Huszárkiképzéssel is foglalkozik a jászfényszarui Szűcsi Mihály 
Huszárbandérium tagjaként, ahol hagyományőrző huszár hadnaggyá léptették elő. A Bátor 
Táborban lovas koordinátorként járult hozzá a beteg gyermekek életminőségének sikeres 
javításához. 2008-tól évről évre az általa felkészített versenylóval képviseli Hatvan városát a 
Nemzeti Vágtán Budapesten, a Hősök Terén. Az idei évben 14. alkalommal fog indulni a 
megmérettetésen, s jelenlegi fő célja a versenyen való sikeres és eredményes versenyzés. 
2020-ban alakult Hatvanban a Pro Natura Mozgalom környezetvédelmi szervezet, melynek 
egyik alapító tagja. A szervezet célja, hogy olyan közösségi alapokat alakítson ki Hatvanban 
és környékén, mely aktívan támogatja a természeti örökségünk és az élő környezeti 
értékeink védelmét.  
 
Köszönjük Vaka Istvánnak elhivatott munkáját, és hogy tevékenységével hozzájárul Hatvan 
város nevének öregbítéséhez! A továbbiakban is kívánunk számára sok sikert, eredményt, jó 
egészséget! 
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Vaka István részére. 
 

Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Vaka Istvánnak.  
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
2022-ben Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Polgármesterének Díszoklevele” kitüntetést a Vitézi Rend Heves Megyei 
Törzskapitányság Hatvani Csoportja részére adományozta.  
 
A Vitézi Rendet az első világháború után a trianoni diktátumot követően Vitéz Nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó alapította 1920-ban. 
Tette mindazért, hogy a háborúból visszatért katonákat, akik hősiesen helyt álltak, segítse és 
jutalmazza, főleg azokat, akik kiemelkedő harctéri eredményeket értek el.  
A Vitézi Rend a két világháború között működött eredményesen. Tagjai elérték a 23.000 főt. 
Nagy érdeme volt a Trianon utáni stabilizációs folyamatban. 
A második világháborút követően, 1945. után, a Rákosi rezsim a vitézeket koholt vádakkal 
megbélyegezte, üldözte, ezért akik tehették, külföldre emigráltak, de életben tartották a 
rendet.  
A rendszerváltozás után, 1992-ben Göncz Árpád, az akkori köztársasági elnök 
előterjesztésére rehabilitálásra került és így megalakultak a megyei törzskapitányságok, akik 
az itt maradt tagokkal és várományosokkal újra kezdték tevékenységüket, elindult az újak 
avatása. A jelenleg több mint hatezer tagot számláló országos rendbe tagozódik be a hatvani 
szervezet is, akik a megváltozott körülmények közepette is felvállalják a magyar nemzetbe 
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vetett hitüket, védik a felmutatott értékeiket, és konzekvensen képviselik a hazaszeretet 
ügyét. A Vitézi Rend hisz a vallás, a nemzet, és a család alapértékeinek fontosságában. 
Ragaszkodnak a magyar nemzet szuverenitásához, és nemzeti értékeinek megőrzéséhez, 
miközben a szervezetük minden tagját a legmagasabb erkölcsi értékek szerinti életvitel 
folytatására bátorítják. Nem vesznek részt aktívan a modern politikában, és tagjaik csak azok 
lehetnek, akik semmilyen szélsőséges politikai mozgalomban nem vállalnak szerepet.  
A Vitézi Rend országos főkapitánya a Heves Megyei Törzskapitányság irányítására Hatvan 
városát és Szalai Attilát nevezte ki.  
A Vitézi Rend Hatvani Csoportja Heves Megyében 2013. óta kiemelkedő és aktív munkát 
végez. Az egyre gyarapodó létszámuk által komoly közösségépítő tevékenységet is 
folytatnak. Fontos feladatuknak tekintik a helyi hagyományőrző tevékenység felkarolását, 
támogatását. Figyelemmel kísérik a helyi oktatási, szociális, egészségügyi területek 
történéseit. 
A rend részt vesz minden kegyeleti megemlékezésen, katasztrófavédelmi feladatokban, 
továbbá a hadisírok gondozása is a fő feladatai körébe került.  
A Vitézi Rend mindezek mellett jelentős karitatív tevékenységet is folytat. Önzetlen 
felajánlásaikkal igyekeznek segíteni a rászorulókon. Részt vesznek a fogyatékkal élők, az 
idős otthonok lakóinak történő segítségnyújtásban, valamint járvány idején a kórház 
támogatásában, adományok eljuttatásában. A Szent Erzsébet Idősek Otthonának, valamint a 
helyi szociális szolgálat által működtetett fogyatékkal élők nappali intézetének életét is 
megkönnyítették adományaikkal. Fontos, hogy ezen tevékenységük nem időszakos jellegű, 
hanem egész évben segítenek a bajba jutottaknak. A járvány időszakában, egészségügyi 
védőfelszerelések, maszkok adományozásával, a szociális intézmények számára 
egészségügyi, higiéniai termékek átadásával igyekeztek megkönnyíteni embertársaik 
küzdelmét. Segítő hozzáállásukat megtapasztalhatták például egy leégett hatvani családi 
ház esetében is, ahol anyagi támogatást nyújtottak. Minden év karácsonyára gyermekeknek, 
hátrányos helyzetű családoknak juttatnak csomagokat, melyek szebbé teszik számukra az 
ünnepet. 
Az ukrán háború kitörését követően az egri rendtársakkal és támogatóikkal közösen a 
kárpátaljai magyarság megsegítésére jelentős értékben juttattak adományt, tartós 
élelmiszereket, fertőtlenítőket, tápszert és ruhaneműket.  
A rend tagjai fellelték Vitéz Doktay Gyula sírhelyét, más vitézekéhez hasonlóan, és 
közbenjártak azok méltó rendbe tételéhez.  
Mindemellett az ifjúság számára a város iskolákban és a kulturális intézményekben minden 
korcsoport számára szerveznek előadásokat a Vitézi Rend működéséről, céljairól, múltjáról 
és jelenéről. Az ismeretterjesztések révén szeretnék elérni, hogy tevékenységüket és a 
hatvani történeti vonatkozásokat, értékeket mind szélesebb rétegek megismerjék a 
városban. 
Továbbá a rend, Hatvanon kívül, megyei és országos eseményeken, rendezvényeken is 
képviseli városunkat.  
A Vitézi Rendet munkája elismeréséül mind cégek és magánszemélyek is szívesen pártolják.  
 
Köszönjük a Vitézi Rend Hatvani Csoportjának elhivatott tevékenységét, melyet az 
emberekért, rászorulókért és városunkért tesz! Kívánunk a továbbiakban sok erőt és 
egészséget a rend tagjainak! Gratulálunk az elismeréshez! 
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Vitéz Szalai Attila vitézi ezredes 
részére. 
 
Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Vitéz Szalai Attilának.  
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
Hatvan város történetében az idei évben kerül először átadásra a „Hatvan Város Sportjáért 
Díszoklevél”. 
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Hatvan városában jelentős, színes és eredményes sportélet zajlik. Sportolóink nagy 
erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a választott sportágban eredményesek legyenek.  
Az egyéni sportolóink vagy csapataink sikerei öregbítik a városunk hírnevét, példát mutatnak 
a fiatalabb generációk számára, s értéket teremtenek. 
 
Mindezért Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a „Hatvan Város 
Sportjáért Díszoklevél” elismerés létrehozásáról és annak önkormányzati rendeletbe való 
foglalásáról.  
 
A „Hatvan Város Sportjáért Díszoklevél” – állampolgárságtól függetlenül – olyan Hatvanban 
lakóhellyel rendelkező természetes személynek, vagy Hatvanban működő egyesület 
színeiben versenyző csapatnak adományozható, aki/amely sportolóként/csapatként hazai 
vagy nemzetközi elismert versenyeken olimpiai sportágak kategóriájában kiemelkedő 
helyezést ért el, munkájával és eredményeivel az ifjúságnak példát mutatott, vagy edzőként 
vagy sportszakemberként a hatvani utánpótlás nevelésben, a hatvani sportolók versenyre 
történő felkészítésében kiemelkedő és példamutató munkát végzett, és ezzel Hatvan város 
hírnevét öregbítette.  
A díszoklevél évente egy személynek vagy egy csapatnak adományozható. 
 
A kitüntetéssel az adományozásról szóló kitüntető oklevél és pénzjutalom jár. 
 
2022-ben Hatvan város polgármestere az alpolgármesterekkel egyetértésben a „Hatvan 
Város Sportjáért Díszoklevél” kitüntetést a Futball Club Hatvan Egyesület 
Jégkorongszakosztálynak FC Hatvan Girls U25/B női csapata részére adományozta.  
 
Tekintsünk vissza egy kicsit a múltba. Évtizedekkel ezelőtt egy kisfiú korcsolyázott lelkesen a 
budapesti Városligeti Műjégpályán, minden szabadidejét ott töltötte barátaival. Itt figyeltek fel 
a tehetségére. 7 éves kora körül a KSI – Központi Sport és Ifjúsági Egyesületbe – került 
játékosként, majd 14 évesen a BVSC-hez igazolt. Pár év múltán Dunaújvárosba, majd 
Jászberénybe sodorta az élet, ahol fiatalokat kezdett edzeni. Az ő személyében Szőke Attilát 
tisztelhetjük, akinek a gyerekek fejlesztése és a jégkorong határozza meg azóta is az életét.  
2013-tól átjárt városunkba csapatával edzeni az itteni jégpályára. Sok időt töltött itt. 
Hétköznap a hobbikorcsolyázóknak segített, majd elhatározta, hogy bevonja a hatvaniakat 
is. Nagy reményekkel várta, hogy lesz-e érdeklődés, és a felhívásokra eljön-e néhány 
érdeklődő gyermek kipróbálni a jeges sportot. Örömére nagy befogadó közönséget talált, sok 
lelkes érdeklődő gyermeket. Az első év végén már meg is rendezték a Totyogó Kupát. 2014-
ben befejezte az edzői munkát Jászberényben, de nem csüggedt, hiszen Hatvanban várták 
a játékosai. Ezért párjával, Gabriellával ideköltöztek, és létrehozták a jégkorongszakosztályt, 
később pedig már az FC Hatvanhoz kerültek, és így lettek ők az FC Hatvan Gigászai.  
 
2013. novemberében tehát korcsolya oktatással kezdődött a hatvani jégkorong, és 20 kezdő 
kisgyerekből példaértékű jégkorongos bázis alakult. 
A Futball Club Hatvan Gigászainál 109 gyerek kergeti a korongot 6 korosztályban: U8, U10, 
U12, U14, U16-női, U25. Minden korosztályukban egyre sikeresebbek a gyerekek.  
A sikeres felkészülések feltétele, maga a jégpálya rendelkezésre állása. Eleinte a 
hagyományosan minden évben megnyíló városi jégpálya szolgált az edzések helyszínéül. 
Mint mondják, minden jégpálya megnyitó egy ünnep volt számukra, majd 2020-ban az 
önkormányzat támogatásával megépült a szabvány sátorral fedett jégpálya a Szent István 
Sportiskolai Általános Iskola udvarán, mely óriási fejlődést hozott a hatvani jégkorongozás 
életében.  
A Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke úgy véli, hogy a városban nagyon erős 
jégkorongozó közösség alakult ki és a sportolók nagyon elszántan küzdenek a céljaik 
megvalósítása érdekében. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint egy magyar bajnoki cím.  
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A Futball Club Hatvan Egyesület Jégkorongszakosztálynak FC Hatvan GirlsU25/B női 
csapata a 2021-22-es szezon után a 2022-23-as bajnoki idényben is megnyerte a 
bajnokságot, már második alkalommal legyőzve Debrecen csapatát. 
Orbán Attila, a Hatvani Gigászok vezetőedzője kifejtette, rengeteg munkán vannak túl a 
játékosok, aminek meg is lett az eredménye.  Náluk egyértelműen a csapatmunka a legfőbb 
vonal, mely sikerre vezeti őket. 
Elszánt és szorgalmas gyerekek alkotják a csapatot, akikre nagyon büszkék a szüleik, 
edzőik és mi hatvaniak. A fiatalok mögött rengeteg felkészülés, hétköznapi és hétvégi edzés, 
korai kelések, és rengeteg utazás áll, melyet fáradhatatlanul, szívvel lélekkel végeznek, 
tesznek önmagukért és egymásért.  
Komoly szakmai munkát végeznek. Egységben vannak, egymásért, a csapatért küzdenek a 
mérkőzések során. Lelkesedésük töretlen. Mint mondják, ők egy igazi csapat, és ebben rejlik 
az erősségük. Mindezzel példát mutatnak számunkra, és a fiatalabb generációk számára. 
 
Köszönjük a Gigászok U25/B női csapatának, hogy tevékenységükkel hozzájárultak Hatvan 
város nevének öregbítéséhez. Gratulálunk az eddigi sikereikhez és kívánunk a továbbiakban 
is sok eredményes bajnokságot, mérkőzést számukra. 
 
A Bajnok Csapat valamennyi kedves tagját, edzőjét és vezetőjét szeretnénk a színpadra 
szólítani, kérem nevük elhangzása után fáradjanak közelebb, fogadják polgármester úr 
gratulációját. 
A bajnok csapat tagjai: 

Bodó Emilia 
Galváczki Gréta 
Jónás Leila 
Jónás Titanilla 
Lantosi Mira 
Néma Erzsébet 
Néma Karola 
Ónody Csenge 
Popovics Polett 
Prouteau Fleur 
Rozsnaky Lara 
Sinoros Szabó Lotti 
Takiguchi Noa 
Varga Panna 
Vass Emese 

 
Horváth Richárd polgármester gratulált a csapat tag jainak.  

 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
Szeretnénk két hölgyet megemlíteni, akik nagyon sokat tettek az egyesületért, akik a 2019-
20-as bajnoki aranyérem után meghívást kaptak a Budapest Jégkorong Akadémiára. Ők: 
 

Kolozsvári Angelika és 
Kovács Mercédesz.  
 

Gratulálunk a sikereikhez! 
 
Szeretnénk megemlíteni a csapat volt erőnléti edzőjét, Kovács Krisztiánt, aki évekig segítette 
a szakosztályt, illetve Szakál Katalint, aki a csapat korcsolya technika edzője. Köszönjük 
munkájukat és további sok sikert kívánunk! 
 
Kérjük a bajnok csapat vezetőjét, Kertész Gabriellát, fáradjon közelebb. 
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Horváth Richárd polgármester gratulált Kertész Gabr iellának.  

 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
Kérjük a csapat vezetőedzőjét, Orbán Attilát, fáradjon közelebb. 
 

Horváth Richárd polgármester gratulált Orbán Attilá nak.  
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
Kérjük a csapat szakmai igazgatóját, Szőke Attilát, fogadja polgármester úr gratulációját és 
vegye át a csapat díszoklevelét! 
 

Horváth Richárd polgármester átadta a díszoklevelet  és gratulált Sz őke Attilának.  
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
Gratulálunk a csapat tagjainak, a vezetőinek, valamint edzőinek és kívánunk számukra a 
továbbiakban is sok sikert, szép eredményeket! 
 
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. 
 
2022-ben a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
György kitüntető emlékérmet” Krebán György rendőr alezredes részére adományozta. 
 
Krebán György rendőr alezredes 1993-ban kezdte meg pályafutását a Budapesti 
Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály Forgalom-felügyeleti Osztály 
Járőrszolgálati Alosztálynál, mint forgalom ellenőrző járőr. 1995. és 2011. között a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság kötelékében különböző beosztásokat látott el közlekedésrendészeti 
szakterületen. 2011. június 1-től a Hatvani Rendőrkapitányság Rendészeti osztályán az 
osztályvezetői beosztást tölti be, és a kapitányságvezetőt helyettesíti távolléte esetén. 
Munkáját kiemelkedő szakmai színvonalon végzi. Évek óta meghatározó tagja a Rendőrségi 
Oktatási és Kiképző Központ által szervezett Helyszínelő és Balesetvizsgáló Szakmai 
Vizsgabizottságnak. Több, mint 10 éve stabil pontja a Hatvani Rendőrkapitányság 
állományának. Nagy gondot fordít a kollégák képzésére, a jó közösség kialakítására. Mind a 
környező kapitányságok parancsnoki állományával, mind a társszervekkel kitűnő kapcsolatot 
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ápol. Hosszú évek óta azon dolgozik, hogy a Hatvani Rendőrkapitányság illetékességi 
területén élők biztonságban tudják szeretteiket, vagyoni javaikat. 
 
Köszönjük az emberekért és városunkért tett alázatos munkáját! Gratulálunk a kitüntetéshez! 
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Krebán György rendőr alezredes 
részére. 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált Krebán Györgynek.  
 
 
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. 
 
2022-ben a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
Flórián kitüntető emlékérmet” Máté István címzetes tűzoltó törzsőrmester részére 
adományozza. 
 
Máté István címzetes tűzoltó törzsőrmester 2009. szeptember 14-én lett kinevezve a Hatvani 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába, mint beosztott tűzoltó. Egy éves vonulós 
tűzoltói munkát követően 2010. októberében kinevezésre került gépjárművezetői 
beosztásba. 2012-ben a tűzoltótechnika-kezelő alaptanfolyamot végezte el, mellyel a 
speciális tűzoltó technikák üzemeltetésére szerzett jogosultságot. 2020. novemberétől 
különlegesszer-kezelő beosztásba került. Szakmai rátermettségét mi sem bizonyítja jobban, 
hogy a parancsnokságon rendszeresített összes jármű, különleges szer és tűzoltótechnikai 
szakfelszerelés kezelésére szerzett képesítést az eddigi szolgálati ideje alatt. A civil 
tanulmányai során megszerzett fakitermelői végzettségét gyakran kamatoztatja az ez irányú 
kárfelszámolások során. Gyakorlatias szemléletét nem csak műszaki mentések alkalmával, 
hanem tűzesetek felszámolásánál is hatékonyan alkalmazza. Ezen túl a szakfelszerelések 
karbantartásában, javításában is jelentős szerepet 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. Szolgálati csoportjában nem csak személyisége és 
munkájának minősége miatt vívott ki elismerést, hanem a főzőtudományával is hozzájárul a 
mindennapok és ünnepi alkalmak színesebbé tételéhez. A természetszeretet, az erdőjárás 
és a vadászat iránti rajongás teszi teljessé életét felesége és két gyermeke mellett. 
 
Köszönjük az emberekért és városunkért tett alázatos munkáját! Gratulálunk a kitüntetéshez! 
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Máté István részére. 
 

Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált Máté Istvánnak.  
 
 
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 
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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. 
 
2022-ben a képviselő-testület határozata értelmében Hatvan Város Önkormányzata a „Szent 
Kamill kitüntető emlékérmet” Penczner Tamás mentőápoló részére adományozta. 
 
Penczner Tamás 1967. május 22-én született Jászberényben. Édesapja és édesanyja a 
mezőgazdaságban dolgozott. Általános iskolai tanulmányait a jászfényszarui általános 
iskolában kezdte meg, ahol elhivatást érzett, hogy az embereken segíthessen.  Ezért az 
akkori Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolába jelentkezett, ahová 
sikeres felvételt nyert. 1985-ben végzett, mint általános ápoló. Már középiskolai tanulmányai 
alatt érdeklődést mutatott a mentő munka iránt, ezért jelentkezett az Országos 
Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomására mentőápolói munkakörbe, ahová felvételt nyert. 
1987-ben megszerezte a mentőápolói szakképesítését, majd 2018-ban felsőfokú 
képesítéssel bővítette tudását. Immár 35 éve dolgozik megszakítás nélkül a Hatvani 
Mentőállomáson mentőápolóként. Hivatását nagy szeretettel és odafigyeléssel végzi, 
becsülettel szolgálja Hatvant és kistérségét. 
 
Köszönjük az emberekért, a városért tett alázatos munkáját! Gratulálunk a kitüntetéshez! 
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Penczner Tamás részére. 
 
Horváth Richárd polgármester átadta az emlékérmet é s gratulált Penczner Tamásnak.  

 
 
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. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022-ben Kézdivásárhely testvérvárosból 
a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést Kozma Eszter részére 
adományozza.  
 
Kozma Eszter a Kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum 10. osztályt végzett 
növendéke. Tanára méltatásában tudatja, hogy Eszter kiváló szellemi képességei közé 
tartozik a gyors ráhangolódás, megértés, a kreativitás, az egyéni világlátás, a 
következetesen elvégzett feladatok sora és a saját véleményformálás. Az elmúlt két tanév 
során a koronavírus minden korlátozása ellenére is csodálatosan gazdag szakmai és 
közösségépítő tevékenység részese volt. Olvasói élményeit szereti megosztani másokkal, 
diáktársaival. Mondhatni róla, hogy mintaolvasó. Kétszer nyerte meg osztálytársával a 
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Tudományos Erdélyi Diákköri Konferencia irodalmi szekció I. díját, de voltak a Kárpát-
medencei forduló győztesei is. Fiatal kora ellenére példaértékű feladatokat visz véghez. 
Környezete nagyon jó csapatjátékosnak tartja. Sátoraljaújhelyen egy Kárpát-medencei 
irodalmi verseny III. helyezettjei lettek, mely által részt vehetett Párizsban és Versailles-ban 
egy kulturális kiránduláson. A Mikes Kelemen Országos Tantárgyverseny megyei szakaszán 
második helyezést ért el, a verseny országos szakaszán dicséretben részesült. Irodalmi 
elkötelezettsége egy szélesebb humánum része. Zene, tánc, írott kultúra számára együtt 
fontos. A jövő értelmiségi emberét köszönthetjük személyében. 
 
Gratulálunk Kozma Eszternek 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! 
 
Külön öröm számunkra, hogy elfogadta a meghívásunkat és Kézdivásárhelyről elutazott 
hozzánk, és személyesen megtisztel minket jelenlétével. 
 
Felkérem polgármester urat, hogy adja át a kitüntetést Kozma Eszter részére.  
 

Horváth Richárd polgármester átadta a kitüntetést é s gratulált Kozma Eszternek.  
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022-ben Beregszász testvérvárosból a 
„Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést Kobály Barbara-Ágota 
részére adományozza.  
 
Kobály Ágota-Barbara a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 11. évfolyamos kitűnő diákja. 
Kiemelkedően tehetséges tanuló. Szorgalommal és kitartással végzi tanulmányait. A magyar 
nyelv és irodalom terén több járási, megyei és kárpát-medencei tanulmányi verseny 
helyezettje, számos dicsérő oklevél boldog tulajdonosa. Magatartásával, szorgalmával és 
tehetségével példát mutat diáktársai előtt. 
 
Gratulálunk Kobály Ágota-Barbarának 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! 
 
Barbara sajnos nem tud személyesen részt venni ünnepségünkön, részére postai úton 
juttatjuk el a kitüntetést. 
 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
Ünnepségünk hivatalos díjátadó részének végéhez értünk, most ünnepi műsor következik. 
Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem és bemutassam városunk kulturális életének új 
szereplőjét, Horváth Mária operaének művész tanárt. 
 
Horváth Máriát három évvel ezelőtt különleges út vezette Hatvanba. A sors kegyelme által 
lehetőséget kapott arra, hogy tanárként is kipróbálja magát. A Hatvani Kodály Zoltán 
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola elkötelezett ének-zene pedagógusa. 1-
8. évfolyamos, főleg zene-tagozatos osztályokban a Kodály-módszer szerinti zenei 
értékközvetítés, értékőrzés a feladata, valamint a Kocsis Albert Zeneiskola hangképző 
tanára is. 
Pályája kezdete szülővárosához, Kiskunhalashoz kötődik. Iskoláit a Szegedi 
Tudományegyetem Zeneművészeti Karán végezte, klasszikus énekművész tanár, operaének 
művész képesítéssel. 
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Számos növendéke került be közép- és felsőoktatási intézménybe, valamint maga is aktív 
résztvevője, szervezője volt Kiskunhalas és Baja város kulturális életének. Sikereit a Bács- 
Kiskun Megyei Önkormányzat, valamint Kiskunhalas városa szakmai kitüntetéssel díjazta. 
Hitvallása: „Az éneklés számomra lételem, olyan önkifejezési forma, mely által bárki lelkét 
megérinthetem, átadva magam a zene harmóniájának, szépségének.” 
 
Zongorán közreműködik Mezei Rita zongoraművésznő, a Kocsis Albert Zeneiskola 
művésztanára. Hatvan városának ismert zeneművésze, akit évek óta kiemelt kulturális és 
zenei ismeretterjesztő hangversenyeken ismerhetett meg a hatvani közönség. 
 
Felcsendülő művek a következők lesznek: 

1. Vivaldi: Laudate Pueri 112. zsoltár III. tétel, Solis Ortu 
2. Tosti: Non’t amo piú 
3. Paganini der Teufelsgeiger: Io Ti Penso Amore 
4. Josh Groban: You Raise Me Up 

 
Az ünnepi műsort fogadják sok szeretettel! 
 
A kitüntetettek és a megjelentek részére Horváth Mária és Mezei Rita adtak ünnepi műsort. 

 
 
dr. Veresné Süt ő Éva narrátor  
Az ünnepi képviselő-testületi ülés végéhez értünk. 
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 


