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Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének  
2008. december 12-én – pénteken – du. 17,00 órai kezdettel megtartott   
ü n n e p i  ülésérıl. 
 
Az ünnepi ülés helye: a Móricz Pál Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 

színházterme 
 
A képviselı-testület részérıl jelen vannak: Dr. Éles András polgármester, Oláh 
Miklós alpolgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dombi György, Kállai 
Sándor, Dr. Kiss József, Szabóné Marth Éva, Szólláth Tibor, Kırösiné Bódi Judit, 
Balogh Zsigmond, Boros Miklós képviselık 
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
jegyzı, Dr. Kiss Imre aljegyzı, Benkıné Takács Mária irodavezetı, a 
Polgármesteri Hivatal 16 dolgozója, valamint Józsi Sándorné jegyzıkönyvvezetı 
 
Az ünnepi ülésrıl távol maradtak:   Buczkó József, Tóth Imre, László Sándor, 
Miltner Attila és Török István képviselık  
 
Az ünnepi ülésen jelen voltak a testvérvárosaink, a lengyelországi Ustron, a 
szlovákiai Piestany és romániai partnertelepülésünk, Érmihályfalva képviselıi, a 
kitüntetettek, a korábbi évek kitüntetettjei, Hajdúböszörmény és Hajdúdorog 
városok polgármesterei, az elsı alkalommal kiadásra kerülı Csiha Gyızı Ipari, 
Mezıgazdasági, Kereskedelmi Díj névadójának gyermekei, a helyi oktatási, ill. 
egészségügyi intézmények vezetıi, dolgozói, a városban üzemelı gyárak, üzemek 
vezetıi, dolgozói, a helyi televízió munkatársai, valamint a város lakossága részérıl 
mintegy 150 fı érdeklıdı. 
 
Az ünnepi testületi ülés - a Makláry Lajos Városi Énekkar elıéneklésével - a 
Himnusz elhangzásával vette kezdetét.  
 
Ezt követıen Szabó János mősorközlı az alábbiak szerint köszöntötte az ünnepi 
ülésen megjelenteket: 
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik a város ünnepében osztozni kívánnak és 
ünnepségünkön megjelentek. 
Engedjék meg, hogy külön szeretettel üdvözöljem a körünkben jelenlévı Kiss 
Attila országgyőlési képviselıt, Hajdúböszörmény város polgármesterét, Csige 
Tamást, Hajdúdorog város polgármesterét, a hajdúnánási képviselı-testület tagjait, 
valamint a testvérvárosaink, Ustron, Piestany, valamint Érmihályfalva jelenlévı 
képviselıit. 
 
December 12-e, a patriotizmus jeles hagyományaként vonult be városunk XX. 
századi történetébe is, hiszen ezen a napon ünnepeljük a város alapítóit, 
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emlékezünk meg ıseinkrıl, a hajdúkról és igyekszünk ünnepi alkalmat nyújtani 
azzal a szándékkal, hogy a város lakossága kötıdjön szülıföldjéhez, érezze, hogy 
aktív közéleti tevékenységének eredményeként munkáját elismerik. 
 
Egy közösség erejét nem az egyének ereje adja, hanem az a többlet, amely által 
együttesen képesek megvalósítani egy közösség akaratát. S ez minden bizonnyal 
erısíteni tudja az itt élık és az innen elszármazottak városhoz való kötıdését, 
lokálpatriotizmusát. 
 
E gondolatok jegyében kérem fel dr. Éles András polgármester urat, hogy ünnepi 
köszöntıjével nyissa meg ezt a mai estét.” 
 
Dr. Éles András polgármester úr ünnepi beszédében utalt a hajdúk 
letelepítésének történelmi jelentıségére, szólt Szent István által választott útról, 
amely szerint nemzetünk csak akkor maradhat meg, ha gyökereiben szilárdan 
megkapaszkodva, mindennapjait a kor kívánalmaihoz tudja igazítani. Majd 
beavatta a hallgatóságot Mátyás király titkos gyógyszerébe, megjegyezve, hogy 
sohasem egy csodaszer, hanem egy egyszerő gyógyszer, az áldozatos és odaadó 
munka, ami orvosságot jelent a problémáinkra. Szólt arról is, hogy Hajdúnánás 
lakói tisztelik más népek kultúráját, tiszteletben tartják identitásukat, és elítélik a 
szélsıséges és provokatív megnyilatkozásokat. Ugyanakkor elvárják 
kormányaiktól, hogy a másik nemzet területén élık jogainak védelmében 
fellépjenek, és megakadályozzák az ott élı kisebbségek jogainak csorbítását. 
Lengyel barátainknak pedig tisztelettel köszönjük az elmúlt 15 évet, melyet a 
testvérvárosi kapcsolatokban megéltünk, igazolva a szólást: „lengyel-magyar két jó 
barát, együtt harcol, s issza borát.” 
Végül az alábbi Örkény István idézettel zárta ünnepi beszédét: 
 

„E kor nekünk szülınk és megölınk. 
Tıle kaptuk, mint útravalót, 
hogy lehessünk hısök és gyilkosok, 
megbélyegzık és megbélyegzettek, 
keveset tevık, nagyokat álmodók, 
másokat mentık, magunkat pusztítók, 
egy idıben, egy helyütt és egy személyben: 
ki merre fordul, aszerint.”. 
 
(Az ünnepi beszéd másolata a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szabó János mősorközlı elmondta, hogy a Város Napjának ünnepén a város 
önkormányzata immár hagyományosan elismeri a Hajdúnánás érdekében végzett 
kimagasló tevékenységet. Ennek érdekében Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testülete a 4/2005. (I. 31.) Önkormányzati Rendeletében a Hajdúnánás 
fejlıdését, gyarapodását, hírnevének öregbítését kiemelkedı alkotó munkájukkal 
szolgáló személyek és közösségek részére a „Hajdúnánás Városáért” kitüntetı 
díjat alapította. 
E kitüntetı díjban az a személy, vagy közösség részesíthetı, aki 
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- olyan konkrét gyakorlati tevékenységet végzett bármely területen, amely a 
város fejlıdését, gyarapodását, hírnevének öregbítését jelentısen segítette, 
olyan szellemi produktumot hozott létre, amely tartalmi értékeiben közvetlen 
megvalósíthatóságával, vagy közvetett hatásával a város szellemi gyarapodását 
segítette elı, 

- hosszabb idın át végzett, maradandó értéket felmutató tevékenységével 
hozzájárult a város fejlıdéséhez, támogatója a város gazdasági és szellemi 
gyarapodásának. 

 
Ezt követıen Horváth Ágnes, a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium tanulója méltatta a „Hajdúnánás 
Városáért kitüntetı díjban részesített dr. Ötvös László református lelkész, 
bibliakutató munkásságát, életútját. 
 
Szabó János mősorközlı ezt követıen az alábbiakat mondta el: 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Hajdúnánás Városáért” 
kitüntetı díjról szóló 4/2005. (I. 31.) Önkormányzati Rendelet, valamint a 
376/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a „Hajdúnánás 
Városáért” kitüntetı díjat magas szintő tudományos munkásságának, bibliakutató 
tevékenységének, ezzel Hajdúnánás város hírneve öregbítésének elismeréseként 
 

Dr. Ötvös László lelkipásztor, bibliakutató 
 

részére adományozza. 
 
A díj átadására felkérte dr. Éles András polgármester urat. 
 
A kitüntetés átadása után Pál Apostol levele a korinthusiakhoz a Szeretet himnusza 
hangzott el Harsányi Zsolt, a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium tanulója tolmácsolásában. Zongorán 
közremőködött: Tóth Erika. Elhangzott: Beethoven: Holdfényszonáta. 
 
Szabó János mősorközlı elmondta, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének az 5/2008. (III. 26.) Önkormányzati Rendelettel módosított 
49/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelete a városi kitüntetı díjakról 
rendelkezik. 
 
A Kabay János Közegészségügyi Díjat, 
a Makláry Lajos Pedagógiai és Közmővelıdési Díjat, 
a Soós Gábor Közszolgálati Díjat, 
a Somorjai László Testnevelési és Sport Díjat és 
a Csiha Gyızı Ipari, Mezıgazdasági, Kereskedelmi Díjat 
 
A város fejlıdését, szellemi gyarapodását, hírnevének öregbítését alkotó munkával 
vagy konkrét gyakorlati tevékenységgel szolgáló személyek, illetıleg maximum  
5 fıs csoportok részére adományozza. 
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A díjak adományozására a város képviselı-testületének tagjai, a munkáltatók, a 
nyilvántartásba vett egyesületek, társszervezetek, alapítványi kuratóriumok 
tehetnek javaslatot. 
A kitüntetés hatálya a város teljes alkotóképes lakosságára kiterjed. 
A díjakból évente 2 db adományozható, melynek meghatározásáról a képviselı-
testület dönt. 
 
Ezt követıen Harsányi Zsolt, a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium tanulója ismertette a Kabay János 
Közegészségügyi Díjban részesített dr. Jakab Mátyás gyermekorvos munkásságát, 
életútját, a városban elért érdemeit. 
 
Szabó János mősorközlı elmondta, hogy a Kabay János Közegészségügyi Díjat a 
városi kitüntetı díjakról szóló, az 5/2008. (III. 26.) Önkormányzati Rendelettel 
módosított 49/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet, valamint a 377/2008.  
(XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján 
 

több évtizeden át a Hajdúnánás felnövekvı nemzedékének gyógyításában, a 
gyermekek egészségmegırzésében kifejtett tevékenységéért 
 

Dr. Jakab Mátyás gyermekorvos 
 

részére adományozza a város képviselı-testülete. 
A kitüntetı díj átadására felkérte dr. Éles András polgármester urat. 
 
A kitüntetés átadása után Csukás István: Csiszta mókus négy élete címő írásából 
részlet hangzott el Horváth Ágnes, a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium tanulójának elıadásában. 
 
Ezt követıen Horváth Ágnes, a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium tanulója ismertette a Csiha Gyızı Ipari, 
Mezıgazdasági, Kereskedelmi Díjban részesített dr. Pappné Bernád Judit, a 
Ventifilt Légtechnikai Zrt. nyugalmazott vezérigazgatójának munkásságát, 
életútját, a városban elért érdemeit. 
 
Szabó János mősorközlı elmondta, hogy a Csiha Gyızı Ipari, Mezıgazdasági, 
Kereskedelmi Díjat az 5/2008. (III. 26.) Önkormányzati Rendelettel módosított 
49/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet, valamint a 377/2008. (XI. 20.) számú 
Képviselı-testületi Határozat alapján 
 

a város iparának fejlesztése, egy stabil munkahely megtartása érdekében 
szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként 
 

Dr. Pappné Bernád Judit, 
a Ventifilt Légtechnikai Zrt. Nyugalmazott vezérigazgatója 

 
részére adományozza a város képviselı-testülete. 
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E díj átadása alkalmából – melyre elsı ízben kerül sor – külön köszöntötte a díj 
névadójának az ünnepi ülésen megjelent gyermekeit, Csiha Tamást és Csiha 
Mártát. 
 
A kitüntetı díj átadására felkérte dr. Éles András polgármester urat. 
 
A kitüntetés átadása után Beethoven: D-dúr hegedőversenyének egy részlete volt 
hallható ifjabb Sebestyén Miklós elıadásában és Tóth Erika zongora kíséretében. 
 
Szabó János mősorközlı bejelentette, hogy a kitüntetett nevében dr. Ötvös László 
református lelkész, bibliakutató kíván szólni. 
 
Dr. Ötvös László református lelkész, bibliakutató a kitüntetettek nevében 
megköszönte a város képviselı-testületének a kitüntetı díjait, majd arról szólt, 
hogy mindhárman örülnek annak, hogy az, amit tettek valamiképpen hozzájárult 
ahhoz, hogy Hajdúnánás neve fényesebben ragyogjon és maradandó érték 
maradjon a felnövekvı generáció számára is. Végül elmondta, hogy köszönet illeti 
a szüleiket, a tanítóikat, a professzoraikat, valamint a családtagjaikat azért a 
szeretetért, segítségért, figyelmességért, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy a mai 
napon a város elismeréseként a kitüntetı díjakat átvehették. 
 
Szabó János mősorközlı a kitüntetetteknek gratulált és további sikereket, jó 
egészséget kívánt. 
Majd felhívta a kedves vendégek figyelmét, hogy rövid technikai szünet után az 
Érmihályfalvi Nyíló Akác Táncegyüttes elıadását tekinthetik meg. Tájékoztatásul 
elmondta, hogy a mősor után a külön meghívóval rendelkezı vendégek a 
Polgármesteri Hivatal dísztermébe fáradjanak át, ahol az állófogadás kerül 
megrendezésre. 
 
A város napi ünnepi képviselı-testületi ülés - a Makláry Lajos Városi Énekkar 
elıéneklésével - a Szózat elhangzásával – 18,00 órakor – fejezıdött be. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

         Dr. Éles András                                                    Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
            polgármester                                                                           jegyzı   
 
 
 
 

Dombi György 
jegyzıkönyv-hitelesítı 

 


