JEGYZİKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december
12-én - szerdán - du. 18,00 órai kezdettel megtartott ü n n e p i ülésérıl
A képviselı-testület ünnepi ülésének helye: a Kéky Lajos Városi Mővelıdési
Központ Színházterme
A képviselı-testület ünnepi ülésén jelen vannak: Szólláth Tibor polgármester,
Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dr. Kis Ágnes, Szabóné Marth Éva, Dombi György,
Kovács Zsolt, Ötvös Attila, Oláh Miklós, Török István, Buczkó József képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé
dr. Csirke Erzsébet aljegyzı, valamint Borók Tamásné jegyzıkönyvvezetı
Az ünnepi testületi ülésen jelen vannak:
- Péteri Lajosné, aki bekeretezett Bocskai Korona címletsort vehetett át, és férje
- Csiha Tamás és felesége - posztumusz „Hajdúnánás Város Díszpolgára” címmel
jutalmazott Csiha Gyızı fia,
- Lente Lajos, a Hajdúnánás Városáért kitüntetettje és felesége,
- Bódiné Dr. Matuz Mária, a Kabay János Közegészségügyi Díj kitüntetettje és férje,
- Nyakas András, a Csiha Gyızı Ipari, Mezıgazdasági, Kereskedelmi Díj
kitüntetettje és felesége,
- Benkıné Takács Mária, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- Főz László, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át és felesége,
- Ilyés Ilona, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- Kéki István, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- Labancz Mihály, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- Mónus József, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- Nagy Attila, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- Ónodi Zoltán, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- Dr. Szabó Miklós, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át és
hozzátartozója,
- Tóth Imre, a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója, valamint
Almádi Krisztina, az Egyensúly Mentálhigiénés Konzultációs Alapítvány szakmai
vezetıje, akik Polgármesteri elismerı oklevelet vehettek át,
- Nagyné Juhász Krisztina, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, és
Szabóné Józsi Julianna, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa,
akik Polgármesteri elismerı oklevelet vehettek át,
- Helmeczi Lászlóné, a Nefelejcs Asszonykórus vezetıje, valamint Kiss Lászlóné a
kórus tagja, akik Polgármesteri elismerı oklevelet vehettek át,
- Béres Miklós, aki Polgármesteri Közösségi Díjat vehetett át,
- Csısz Krisztián, aki Polgármesteri Közösségi Díjat vehetett át és felesége,
- Dózsa Miklós, aki Polgármesteri Közösségi Díjat vehetett át és felesége,
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- Nagy Sándor, aki Polgármesteri Közösségi Díjat vehetett át,
- Ustron és Érmihályfalva testvérvárosok képviselıi,
- a korábbi évek városi díjas kitüntetettjei,
- az önkormányzat bizottságainak külsıs tagjai,
- a város oktatási intézményeinek vezetıi, dolgozói,
- a városban mőködı cégek, intézmények vezetıi, dolgozói,
- a városi pártszervezetek vezetıi, tagjai,
- a Polgármesteri Hivatal iroda- és csoportvezetıi, valamint dolgozói,
- a Helyi Televízió munkatársai,
- Rigó Tamásné mősorközlı,
valamint a város lakossága részérıl kb. 300 fı.
Rigó Tamásné mősorközlı által elmondott köszöntı szövege:
Tisztelt ünneplı közönség, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Hajdúnánás város Önkormányzatának
ünnepi testületi ülésén. Külön köszöntöm környezı településeink polgármestereit,
megjelent képviselıit, városunk vezetıit, Szólláth Tibor polgármester urat, dr. Juhász
Endre alpolgármester urat, Dr. Kiss Imre jegyzı urat, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyzı asszonyt, a hajdúnánási képviselıket, testvérvárosi küldöttségeket és nem
utolsó sorban a ma városi kitüntetı díjakat, elismeréseket átvevı vendégeinket és
kedves hozzátartozóikat.
Tisztelt ünneplı közönség, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink!
Az elmúlt percekben koszorúkat, virágokat tettünk Bocskai szobrához, ezzel fejezve ki
tiszteletünket a nagy fejedelem életmőve elıtt. Nekünk, itt a hajdúságban élıknek
olyan történelmi példa ı, akit második honalapítóként is tisztelhetünk, hiszen ki tudja,
mi lett volna azzal a közel tízezer hajúval, akiket az ı szavaival élve „nagy föld
bástyájául” tett. Két császár között, - a török és a Habsburg birodalom halálos ölelése
közepette – okos politikával véghez tudta vinni gyıztes szabadságharcát. Tudott olyan
békét kötni, amelyben ı diktálta a feltételeket, amelyet azóta sem tudott senki
megismételni a magyar történelem során.
Hazát, házat adományozott hőséges hajdúinak, akik aztán rövid idı alatt tisztes
földmővelı, pásztortár közösségekké váltak. Következı gondolatai ma is idıszerőek:
Az magyar nemzetségnek örökösen való megegyenesedése, ezt mindenik császár
bánni fogja, de minékünk ez a fundamentuma megmaradásunknak: hogy egyik
magyart a másikkal ne rágassák, ne étessék. Ne marjátok egymást, ne marjátok a
parasztot, ne legyetek magatok keselyői.”
E gondolatok jegyében kérem tisztelettel Szólláth Tibor polgármester urat ünnepi
köszöntıjének megtartására.
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Ezt követıen Szólláth Tibor polgármester úr az alábbi ünnepi köszöntıt mondta el:
„Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy szeretettel
köszöntsek mindenkit, akik elfogadták a meghívásunkat és itt vannak ebben a
teremben. Külön köszöntöm a két testvérváros Ustron és Érmihályfalva települések
delegációit, és kérem a közönséget, hogy tapssal köszöntsék ıket. Boldogsággal és
hálával tele lélekkel ültem a teremben, hiszen nagyon sok szép és megismételhetetlen
pillanatot kaptunk a mai naptól. Hálásak lehetünk, hogy e napot mindnyájan
megélhettük 2012. év 12 hónapjának 12. napján, amely egy olyan pillanat, amit el
fogunk rakni életünkben. Az én szívemet mindig melegség fogja eltölteni, ha erre a
napra visszagondolok, egy olyan nehéz és küzdelmes év után, ami minden település
életében kiemelkedı, amikor olyan pillanat van, amikor azt keressük, hogy mi köt
össze bennünket és olyan értékeket próbálunk egymás felé sugározni, amelyek hitem
szerint maradandóak. Az elıbbiekben Rigó Tamásné említett egy nagyon szép idézetet
Bocskaitól. Engedjenek meg egy személyes vallomást, amely egy nagyon erıs
motivációt jelent számomra, hogy immár ötödik alkalommal minden év február 22-én
ott vagyunk Gyulafehérváron, Bocskai István síremlékénél. A korábbiakban, mint
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alkalmazottjaként, ezt követıen pedig Hajdúnánás
város polgármestereként szervezem a hajdúvárosokban azt a mozgalmat, ami arról
szól, hogy ott kell lennünk Bocskai fejedelem temetkezési helyén. Sokan azt
gondolják, hogy ezek túlságosan egyszerő jelképek, nem fontosak, hogy manapság
sokkal kézzelfoghatóbb eseményeket kell keresni az életben. A mai ünnepi ülés fontos
példája lesz annak, hogy értékek nélkül lehet élni, de szerintem nem biztos, hogy
érdemes. Azok az emberek, akik a mai napon kitüntetı díjakat fognak kapni, azok
valami olyat tettek az életükben, amely példaértékő lehet a közösség számára. S abban
a világban, amikor nagyon sokszor halljuk, hogy értékvesztett társadalomban élünk,
akkor ezek a példák nagyon fontosak. Talán mondtam már, néha azt érzem, hogy mi
emberek, olyan társasjátékban veszünk részt, amely társasjátéknak a használati
útmutatóját elfelejtették ismertetni. Nagyon sokszor úgy érzem, egy olyan közlekedési
környezetben vagyunk, ahol az útbaigazító táblák elvesztek. Azok az emberek, akik a
mai napon kitüntetı díjakat fognak kapni, ilyen útbaigazító táblák lehetnek
mindannyiunk számára. Eligazítanak bennünket a hétköznapokban, hogy milyen
értékek mentén, hogyan és miként kellene élni az életünket. Nagyon szépen köszönöm
nekik, hogy végzik ezt a munkát és úgy élnek, ahogyan most alkalmassá és kiválóvá
váltak ahhoz, hogy Hajdúnánás város közössége ezeket a díjakat átadhassa nekik. Azt
kívánom, hogy erıben, egészségben éljenek közöttünk és tudják mutatni az utat azok
számára, akik ezt követı években kerülnek elismerésre, és azok számára is, akik itt
vannak közöttünk. Röviden ezekkel a gondolatokkal szerettem volna Önöket
köszönteni. A közönség számára nagyon jó szórakozást kívánok és felejthetetlen estét.
Mősorközlı
Megköszönöm polgármester úr köszöntı szavait, és felkérem, hogy Péteri Lajosné
középiskolai nyugalmazott tanárnı részére adja át a bekeretezett Bocskai Korona
címletsort.
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Ezt követıen Szólláth Tibor polgármester úr az alábbi gondolatokkal szólt Péteri
Lajosné középiskolai nyugalmazott tanárnıhöz:
Kedves Hölgyeim és Uraim! Kedves Juci néni! Hajdúnánás város Integrált
Városfejlesztési Stratégiájának megalkotása végsı stádiumában, egy nagyon megható
levelet kaptunk Juci nénitıl, aki éppen nagyon beteg volt. Az jutott eszébe, hogyan
tudná segíteni a város közösségét. Engedjék meg, hogy a büszkeségünkkel, egy
sorozat Bocskai Koronával fejezzem ki azt a „nyakasságot”, amit Juci néni tükröz
nekünk, aki jó szóval próbál bennünket igazgatni, hogy mit kellene és milyen
formában tenni. Legyen ez egy örök emlék Juci néni számára. Ez a büszkeség, amit ez
az év szült meg, mint ahogyan büszkén mondhatom, hogy három ilyen van az
országban és talán ez mőködik a legjobban. Legyünk rá büszkék, mert ez egy nagyon
szép teljesítmény. Jó egészséget kívánok, és azt, hogy sokszor tessék még bennünket
igazgatni.
Ezt követıen Szólláth Tibor polgármester átadta Péteri Lajosné számára a bekeretezett
Bocskai Korona címletsort és egy csokor virágot, aki megköszönte azt.
Mősorközlı
Tisztelt ünneplı közönség, hölgyeim és uraim! Kedves Vendégeink! Nagyon szép
hagyomány, hogy a városnapi ünnepi testületi ülésen a város kitüntetı díjakat
adományoz azoknak, akik munkájukkal nagyban hozzájárultak a város fejlıdéséhez,
öregbítették városunk hírnevét határon innen és túl.
A következı percekbe Hajdúnánás Városi Önkormányzat kitüntetı díjainak a
Polgármesteri Elismerı Címek, valamint a Polgármesteri Közösségi Díjak
átadására kerül sor. Tisztelettel felkérem Szólláth Tibort, Hajdúnánás Város
polgármesterét, hogy adja át a díjakat.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a városi kitüntetı díjakról és
elismerı címrıl szóló, módosított, 27/2011 (XI. 30.) Önkormányzati Rendeletével a
város általános fejlıdése, hagyományainak megırzése, várospolitikai, gazdasági,
tudományos, kulturális (mővészeti), sport vagy szakmai területen kifejtett és a
lakosság által széles körben méltányolt tevékenység elismeréseként Polgármesteri
elismerı címet alapított.
Elismerı cím adományozására kerülhet sor abban az esetben, ha a város
önkormányzatáért, annak szerveiért vagy egyáltalán a város lakosságáért egyes
személyek vagy közösségek olyan elismerést kiváltó tevékenységet hajtottak végre,
esetleg részükre olyan elınyöket nyújtottak, amelyek a szokásos és elvárható mértéket
meghaladják és magatartásukkal, helytállásukkal példaértékően érdekeket elégítettek
ki vagy értékeket szolgáltattak.
Hajdúnánás közösségéért kifejtett kimagasló tevékenységének elismeréseként
Hajdúnánás város polgármestere Polgármesteri Elismerı Címet adományoz
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Benkıné Takács Máriának, aki a szociális területen négy évtizeden keresztül végzett
példamutató és kiemelkedı szakmai munkát a település lakossága érdekében.
Benkıné Takács Mária átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és virágcsokrot
Szólláth Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
Főz Lászlónak, aki hosszú évek óta önzetlenül fáradozik azon, hogy az általa készített
fotókkal megırizzük az utókor számára Hajdúnánás jelenkori értékeit, középületeit,
emlékmőveit, eseményeit.
Főz László átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort Szólláth
Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
Ilyés Ilonának, aki néptánc oktatóként a legkisebb városlakókat a zene és a tánc
szeretetére, hagyományaink tiszteletére és ápolására neveli, miközben összetartó
közösségeket formál gyerekekbıl és szüleikbıl egyaránt.
Ilyés Ilona átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és virágcsokrot Szólláth Tibor
polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
Kéki Istvánnak, a zsidó temetı gondnokaként évtizedeken keresztül végzett önzetlen
tevékenységéért.
Kéki István átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort Szólláth
Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
Labancz Mihálynak, aki testnevelı tanárként és kézilabda edzıként hozzájárult a
város ifjúsága testnevelési- és sportkultúrájának fejlesztéséhez, valamint településünk
kézilabda csapatainak kimagasló eredményeihez.
Labancz Mihály átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort
Szólláth Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
Mónus József többszörös világrekorder, Európa és világbajnok íjásznak, aki az íjász
sportágban elért kimagasló eredményeivel Hajdúnánás hírnevét öregbíti.
Mónus József átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort Szólláth
Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
Nagy Attilának, aki elhivatott nevelı munkájával, gyakorlati szakoktatói
tevékenységével számos hajdúnánási fiatalt segített szakmai sikerekhez, köztük Ónodi
Zoltánt, a 2012-es Euroskills bajnokságon kiemelkedı helyezést ért el.
Nagy Attila átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort Szólláth
Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
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Nagy László, nyugalmazott ácsmesternek, aki a mesterségével és hét évtizedes
munkásságával maradandó nyomott hagyott a város arculatán, és alázattal adta tovább
szakmai tudását a jövı nemzedéke számára, aki betegsége miatt nem tudta átvenni az
elismerı oklevelet.
Ónodi Zoltánnak, aki 2010-ben az Országos Szakma Kiváló versenyen elért hatodik,
2011-ben Londonban a szakmák egyik legrangosabb nemzetközi versenyén, a
szakmák olimpiájának is nevezett Worldskills versenyen elért tizenegyedik, és 2012ben az Euroskills versenyen egyéniben és csapatban is elért elsı helyezésével
Hajdúnánás hírnevét öregbíti.
Ónodi Zoltán átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort Szólláth
Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
Dr. Szabó Miklósnak, a Fehér Bot Alapítvány elnökének, aki példamutató, és
követendı elkötelezettséggel munkálkodik a Hajdúnánáson élı vakok és gyengén
látók, valamint más fogyatékossággal élı személyek társadalmi integrációjának, és
esélyegyenlıségének elısegítése érdekében.
Dr. Szabó Miklós átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort
Szólláth Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
A Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tantestületének, valamint az Egyensúly
Mentálhigiénés Konzultációs Alapítvány munkatársainak, az elmúlt egy évben az
oktatás szakmai színvonalának erısítése érdekében kifejtett összehangolt
tevékenységük elismeréseként, a Változásért változunk fejlesztési program
megalkotásáért, mellyel megteremtették az országosan is elismert, mőködıképes
„nánási modellt”.
Tóth Imre átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort Szólláth
Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést, illetve Almádi Krisztina is
átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és virágcsokrot Szólláth Tibor
polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
A Családsegítı és Gyermekjóléti szolgálat munkatársainak a szociális területen
végzett kimagasló szakmai tevékenységükért, és kiemelten a szociális földmunka
program sikeressége érdekében tanúsított elkötelezett munkájuk elismeréseként.
Nagyné Juhász Krisztina és Szabóné Józsi Julianna átvették az oklevelet, a keretezett
emléklapot, kettıs doboz bort és virágcsokrot Szólláth Tibor polgármester úrtól és
megköszönték az elismerést.
A Nefelejcs Asszonykórusnak, a népi kultúra, és hajdúsági hagyományink ápolása
érdekében kifejtett értékteremtı tevékenységének elismeréseként.
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Helmeczi Lászlóné és Kiss Lászlóné átvették az oklevelet, a keretezett emléklapot,
kettıs doboz bort és virágcsokrot Szólláth Tibor polgármester úrtól és megköszönték
az elismerést.

Mősorközlı
Ugyanezen rendelettel Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a
Hajdúnánás város illetékességi területén mőködı rendırkapitányság, tőzoltóság,
mentıállomás azon dolgozója és a polgárırség azon tagja részére, aki valamely
rendkívüli esemény során kiemelkedı teljesítményt nyújtott az élet vagy
vagyonmentés, bőnügyi felderítés során, Polgármesteri Közösségi Díjat alapított.
Hajdúnánás közösségéért kifejtett kimagasló tevékenységének elismeréseként
Hajdúnánás város polgármestere Polgármesteri Közösségi Díjat adományoz:
Béres Miklósnak, az Észak-alföldi Regionális Mentıszervezet Hajdúnánási
Mentıállomása dolgozójának, aki mentı gépkocsivezetıként és a Hajdúnánási
Mentıállomás gondnokaként szakmája iránt elkötelezettséggel és alázattal segíti bajba
jutott embertársait.
Béres Miklós átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort Szólláth
Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
Csısz Krisztián rendır alezredes, a Hajdúnánás Rendırkapitányság osztályvezetıje,
kapitányságvezetı helyettese részére településünk közlekedésbiztonsági helyzetének
javítása érdekében tett kimagasló és eredményes munkájának, valamint a város
fiataljai számára és érdekében szervezett baleset-megelızési tevékenységének
elismeréseként.
Csısz Krisztián átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort
Szólláth Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
Dózsa Miklósnak, a Hajdúnánási Polgárır Egyesület tagjának, aki a hosszú évek óta
önzetlenül végzett önkéntes tevékenységével hozzájárult városunk közbiztonságának
fenntartásához, valamint számos bőncselekmény megelızéséhez.
Dózsa Miklós átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort Szólláth
Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
Nagy Sándornak, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánás
Katasztrófavédelmi Kirendeltség tőzoltó fıtörzsırmesterének, aki közel másfél
évtizedes szolgálata során számos esetben bizonyította rátermettségét és
hivatástudatát, valamint az élet- és vagyonmentések során mindig kimagasló
teljesítményt nyújtott.
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Nagy Sándor átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort Szólláth
Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
Mősorközlı
Tisztelt ünneplı közönség, kedves vendégeink, folytatjuk a város megbecsülését
kifejezı díjak, kitüntetések átadását.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének a városi kitüntetı
díjakról és elismerı címrıl szóló 27/2011 (XI. 30.) Önkormányzati Rendeletének
értelmében a város fejlıdését, szellemi gyarapodását, hírnevének öregbítését alkotó
munkával, vagy konkrét gyakorlati tevékenységgel szolgáló személyek, illetıleg
maximum 5 fıs csoportok elismerésére Kabay János Közegészségügyi Díj
adományozható.
Kabay János Közegészségügyi Díjban az a személy, vagy csoport részesíthetı, aki a
város lakossága egészségének megóvása, gyógyítása, ápolása érdekében végez magas
fokú szakmai tudással kiemelkedı munkát.
A város lakosságának egészségügyi ellátásában végzett tevékenységének
elismeréseként Hajdúnánás Város Képviselı-testülete a „Kabay János
Közegészségügyi Díjat” adományozza Bódiné Dr. Matuz Máriának.
Bódiné Dr. Matuz Mária Battonyán született, s az orosházi gimnázium elvégzése
után felvételt nyert a Szegedi Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karára. Diplomáját
1971-ben vette át, majd a gyakorló évet követıen Hajdúnánásra került. 1972-ben
kötött házasságot Bódi Jenıvel, aki agrárszakemberként akkor a helyi állami
gazdaságban dolgozott. Két gyermekük született, mindketten agrármérnökök.
Családjuk orientáltsága kettıs: férje és fiai a mezıgazdaság irányába elkötelezettek,
magam ı maga szakmáját folytatja hivatásszerően.
1995 szeptemberéig fogorvosként a hajdúnánási rendelıintézetben dolgozott, azóta
pedig magánorvosként praktizál.
Négy évtizedes munkásságának idıtartama alatt legfontosabb célkitőzése volt, hogy
megfeleljen a szakma szabályainak, és a hozzá forduló betegeken legjobb tudása és
igyekezete szerint segítsen, függetlenül annak anyagi hasznától és idıtartamától.
Az utóbbi húsz év egyetlen, helyben lakó és praktizáló fogorvosaként is ı volt az,
akire akár éjszakánként és hétvégeken is számíthatott Hajdúnánás város lakossága.
Empátiája, együttérzése és kedvessége, valamint az a tulajdonsága, hogy a hozzá
fordulókban soha nem a pácienst, hanem mindig a segítségére szoruló embert látja,
megnyugtató betegei számára.
Kérem, engedjék meg, hogy a doktornı elmúlt idıszakra visszatekintı szavait
idézzem:
Jólesı érzéssel tölt el az, hogy a városban, de akár a szomszédos településeken is
érzem a betegek szeretetét, mosolyát és megbecsülését, különösen akiken vagy
szeretteiken fájdalmukban segítettem. Megbecsültek és megbecsülnek, tisztelnek és
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szeretnek. Ez jó érzés, mely kárpótol minden fáradtságért. Túl az élet delelıjén
gyakran felteszik a kérdést az emberek, hogy mit tenne, ha újra kezdhetné?
Én ugyanazt tenném ugyanúgy, mert életem eddig a folyamatos segítségnyújtással
boldogságban és örömmel telt.
Szólláth Tibor polgármester úr átadta a díjat Bódiné Dr. Matuz Máriának, aki
megköszönte azt.
Mősorközlı
„Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a város fejlıdését, szellemi
gyarapodását, hírnevének öregbítését alkotó munkával, vagy konkrét gyakorlati
tevékenységgel szolgáló személyek, illetıleg maximum 5 fıs csoportok elismerésére
CSIHA Gyızı Ipari, Mezıgazdasági, Kereskedelmi Díjat alapított.
Csiha Gyızı Ipari, Mezıgazdasági, Kereskedelmi Díjban az a személy vagy csoport
részesíthetı, aki a város ipara, mezıgazdasága, kereskedelme érdekében kiemelkedı
érdemeket szerez, eredményeket mutat fel.
a város hírnevét öregbítı és Hajdúnánás gazdasági fejlıdését elısegítı kimagasló
gazdasági tevékenységének elismeréseként Hajdúnánás város Képviselı-testülete a
„Csiha Gyızı Ipari, Mezıgazdasági, Kereskedelmi Díjat” adományozza Nyakas
Andrásnak.
Nyakas András 1953. szeptember 24-én született Hajdúnánáson. Általános iskolai
tanulmányait szülıvárosában folytatta, majd Debrecen-Pallagon a Balásházy János
Növénytermesztı és Állattenyésztı Szakközépiskolában szerzett érettségit,
szakképesítést majd technikusi képesítést. Szülei gazdálkodók voltak, s már
gyerekként megismerkedett a mezıgazdasági munka szépségeivel, valamint az ezzel
együtt járó nehézségekkel. Fiatalon nyilvánvalóvá vált számára, hogy a
gazdálkodásban keressen megélhetést. A helyi mezıgazdasági üzemben helyezkedett
el, dolgozott szülei magángazdaságában, majd 1981-tıl egyéni gazdálkodóként
baromfitartással
próbálkozott.
Állattartásba
és
ezzel
párhuzamosan
növénytermesztésbe kezdett, s 1996-ban Zöldmezıs beruházásként Hajdúnánás
határában korszerő szarvasmarha telepet hozott létre. Ambiciózus személyiségébıl
adódóan mindig kereste a fejlesztés lehetıségeit, hiszen a termelés folyamatos
fenntartását, bıvítését tőzte ki célul maga elé. A növénytermesztés és az állattartás
optimális egyensúlyának megtalálásával a gazdaság a folyamatos fejlıdés útjára lépett.
A központi telephelyén kívül kiterjesztette tevékenységét, s egyszerre több területen
kezdte el a mőködıképes gazdaságok kiépítését.
2007-ben újabb nagyszabású fejlesztést hajtott végre, modern technikával felszerelt
fejıházat, valamint tejtárolót építtetett. A jó minıségő alapanyag felvásárlására
hazánkban és határon túl is biztos piacot talált. A telep megfelel az Európai Uniós
elvárásoknak, de természetesen a munka még nem ért a végére, hiszen a jövıbeli
fejlesztési tervek is megszülettek már a kitőzött célok érdekében.
A Farm mára a környék meghatározó szarvasmarha telepévé nıtte ki magát, s
termelési eredményei alapján a szarvasmarha tartó telepek országos szakmai
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rangsorában is elıkelı helyet foglal el. A korszerősítésekkel párhuzamosan megnıtt a
vállalkozás munkaerı-igénye, amely így egyre több alkalmazottnak jelent állandó
munkahelyet, ennek eredményként pedig számos családnak biztos megélhetést.
A Nyakas Farm mára családi vállalkozásként mőködik, azt mondhatjuk, hogy szó
szerint, hiszen a családtagok is tevékenyen részt vettek és vesznek a korszerő gazdaság
mőködtetésében.
Nyakas András szakmai tevékenységét a Földmővelésügyi Minisztérium 1999-ben
Aranykoszorús Gazda kitüntetéssel, az Ipartestületek Országos Szövetsége pedig
2008-ban az „A Magyar Kézmővességért Díj arany fokozatával” ismerte el.
A 2009-es évben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Arany Sándor díjat
adományozott számára. Igazi lokálpatriótaként településünk számos rendezvényének,
civil szervezetének támogatója és aktív szereplıje a hajdúnánási közéleti
eseményeknek. A Hajdúnánási Aratónapok házigazdájaként jelentıs hagyományırzı,
hagyományteremtı tevékenységet folytat. Életútja során elért eredményeivel,
munkaszeretetével, nyíltságával és emberségével kivívta barátai, ismerısei, szőkebb,
és tágabb környezetének elismerését és megbecsülését.
Szólláth Tibor polgármester úr átadta a díjat Nyakas Andrásnak, aki megköszönte azt,
feleségét pedig virágcsokorral köszöntötte.
Mősorközlı:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének az önkormányzat által
alapított kitüntetı díj és díszpolgári cím adományozásáról szóló módosított 25/2011.
(X. 25.) Rendelete alapján
„Hajdúnánás Városáért kitüntetı díjban az a személy vagy közösség részesíthetı,
aki/amely:
a)
Olyan konkrét gyakorlati tevékenységet végzett bármely területen, amely a
város fejlıdését, gyarapodását, hírnevének öregbítését jelentısen segítette,
b)
Olyan szellemi produktumot hozott létre, amely tartalmi értékeivel, közvetlen
megvalósíthatóságával, vagy közvetett hatásával a város szellemi gyarapodását
segítette elı, vagy
c)
Hosszabb idın át végzett, maradandó értéket felmutató tevékenységével
hozzájárult a város fejlıdéséhez, támogatója a város gazdasági és szellemi
gyarapodásának.
A város hírnevét öregbítı, fél évszázados értékteremtı magyarnóta és népdalénekesi
tevékenységének elismeréseként a „Hajdúnánás Városáért” kitüntetı díjat
adományozza Lente Lajosnak.
Lente Lajos 1935. március 9-én született Hajdúnánáson. Gyermekéveit városunkban
töltötte, ahol a családi események alkalmával tanult édesapjától, nagybátyjától
népdalokat, magyar nótát. Énektudását az iskolában, a Makláry Lajos vezette
énekkarban csiszolta, fejlesztette. Édesapja gyönyörő hangját örökölve vágyott arra,
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hogy - nyilatkozata szerint - „valami különlegeset tudjon nyújtani az embereknek,
amitıl jókedvőek lesznek és elfelejtik az élet nehézségeit.”
Erre a kiteljesedésre Debrecenbe kerülése után került sor, amikor 1959-ben
házasságkötését követıen a megyeszékhelyen telepedett le feleségével, a hajdúdorogi
születéső Oláh Máriával.
Egy tehetségkutató verseny 3. helyezése, valamint felesége bíztatása alapján 1962-ben,
felnıtt fejjel kezdett tanulni a Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakközépiskolában.
Magán ének szakos diákként ekkor kezdett szólót énekelni.
Munkája a Magyar Államvasutakhoz kötötte, ahol felelıs beosztásokat töltött be,
hiszen szakmailag ott is képezte magát. Felhasználva a szolgálatmentes napokat, az
énekesi tanulmányokat az Országos Szórakoztató Zenei Központ Stúdiójában folytatta
tovább. 1968-ban kapta meg elıadómővészi oklevelét népzene és magyar nóta
minısítésben, valamint kitartó munkájának, felkészültségének köszönhetıen 1971-ben
operett és magyar nóta minısítésben is elıadómővészi oklevelet szerzett.
A MÁV Jármőjavító Bocskai Táncegyüttesben szóló énekesként szerzett tapasztalatok,
hazai és külföldi szereplések segítették az elsı rádiós, majd az elsı televíziós
felvételekhez, s késıbb gyakran szerepelt különbözı nótamősorokban.
Hazai sikeres fellépései között szinte évente látogatott el szülıvárosába, hogy egykori
barátai, cimborái körében töltsön el néhány nótával teli órát. Elmondása szerint „itthon
mindig többet, különbet akart nyújtani az igényes nánásiaknak.”
Énekesi pályafutását jó néhány külföldi szereplés is színesítette. A 90-es években a
környezı országokon túl Svédországban, az USA-ban, valamint Kanada több nagy
városában vendégszerepelt. A kint élı magyarságnak fontos az óhaza zenéje, így
fellépése sikerének köszönhetıen 1994-ben újabb meghívást kapott a tengeren túlra.
Hazatérése után folytatódott a fellépések sora. Repertoárjában a népdalokon túl operett
és egyházi énekek is szerepelnek. Munkásságának elismeréseként, a népzenei
hagyományok ápolása terén több évtizeden keresztül végzett kiemelkedı színvonalú,
eredményes tevékenységéért az alábbi kitüntetésekben részesült:
2005 – Bocskai István Emlékplakett
2006 – Életmő Díj
2007 – Kölcsey Díj
Pályafutása során alkalma volt énekesi karrierjének 30, 40 éves évfordulóját
nagyszabású nótaesteken megünnepelni, ahol a pályatársai és a közönség legnagyobb
elismerésével, vastapssal jutalmazta a mővészt.
Nyilatkozataiból mindig kicseng, hogy pályáján a szakmai segítıkön kívül sokat
köszönhet feleségének, fiának, késıbb unokáinak.
Igényesen összeállított mősoraiban kifejezıdik a hallgató nóták szomorúsága éppúgy,
mint a csárdások könnyed, szeretet-dús, vérbeli magyar hangvétele.
Szólláth Tibor polgármester úr átadta a díjat Lente Lajosnak, aki megköszönte azt,
feleségét pedig virágcsokorral köszöntötte.
Mősorközlı
Ugyanezen rendeletben foglaltakban Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestülete, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedı
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érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint
személyüket és cselekedeteiket megfelelıképpen értékelve állíthassa példaként a jelen
és az utókor elé, „Hajdúnánás Város Díszpolgára” címet alapított.
A díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ebben az esetben a kitüntetés
átvételére az elhunyt családjának képviselıje jogosult.
„Hajdúnánás Város Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedıen jelentıs munkájával vagy egész
életmővével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban
általános elismerést szerzett, továbbá példamutató emberi magatartása miatt
köztiszteletben áll.”
A Csiha Malom megalapítása és mőködtetése révén Hajdúnánás városának fejlıdését
elısegítı, országosan és nemzetközi szinten is kiemelkedıen jelentıs munkásságának
elismeréseként posztumusz „Hajdúnánás Város Díszpolgára” címet adományozza
Csiha Gyızı úrnak.
Csiha Gyızı 1887. február 25-én született Hajdúnánáson. Édesapja Csiha Elek,
édesanyja a nemesi származású Négyessy Katalin. Elemi iskoláit Hajdúnánáson
végezte, a középiskolai tanulmányait a hajdúnánási Református Fıreál Gimnáziumban
kezdte, majd Keszthelyre került a premontreiekhez. Egyetemi tanulmányait a
tudományegyetem jogi karán kezdte, de hamarosan átiratkozott a budapesti
mőegyetemre. Gépészmérnöki oklevelét 1911-ben vehette át. Gyakorló
gépészmérnökként dolgozott a berlini Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG),
majd a Siemens-cégnél. 1913 végén tért haza. Az I. világháború kitörésekor
tüzérhadnagyként vonult be és ütegparancsnok lett. 1915 elején orosz hadifogságba
esett, s több mint három évig volt hadifogolytáborban. 1918 tavaszán megszökött és
hazatért Hajdúnánásra.
Egyik kezdeményezıje a Bajtársak Jóléti Bizottsága nevő szervezet létrehozásának,
melynek késıbb elnöki posztját is betölti. Célja a hadiözvegyek, árvák, rokkantak és
elszegényedett katonák segélyezése volt. Munkássága nyomán számos rászoruló jutott
ruhanemőhöz és kisebb pénzösszegekhez.
A Tanácsköztársaság idején nem vállalt közszereplést, viszont a román megszállás
kezdetén a Szociális Termelési Népbiztosság vidéki osztályának volt a vezetıje.
A Tanácsköztársaság bukása után Erdélybe szökött és csak 1923-ban tért vissza
szülıvárosába. Hazatérve bérlıként átvette az édesapja által 1885-ben alapított
hajdúnánási malom üzemeltetését, melyet két évtizedes munkával az ország
legkorszerőbb malmává fejlesztett. Az 1930-as évektıl bekapcsolódott a város
társadalmi életébe. Betöltötte a Hajdú Vármegyei Malomszövetség elnöki posztját,
majd 1939-ig az Országos Malomszövetség ügyvezetı elnöke.
Malomtelepén rozsırlı malom, csírátlanító, olajütı is volt. 1942-re elkészült az új,
négy emeletes malomépület, mely képes volt ellátni Hajdú, Szabolcs és Borsod
vármegyéket. A II. világháború idejére több mint 100 embert foglalkoztatott az ország
akkor legmodernebb mőmalma.
Kiemelt hangsúlyt fektetett a munkavédelemre. Szociális érzékenysége a segítség
különbözı formáinak bevezetésére sarkallta. Dolgozóiról lelkiismeretesen
gondoskodott, számukra fizetésükön túl lisztet, kenyeret és húst biztosított. Ingyenes

879

legényszállást létesített, igyekezett dolgozóit mentesíttetni a katonai szolgálat alól, s a
hadbavonulók családját is gyakran segítette.
Saját biztonságát is kockára tette, amikor elıször letagadta a németek elıtt óriási
lisztkészleteit, majd 1944 októberében néhány munkása segítségével megakadályozta,
hogy a visszavonuló német csapatok az aláaknázott malmot felrobbantsák.
A malmot 1948. március 25-én államosították. Ezt követıen visszavonultan élt,
tervezımérnökként tevékenykedett, s 1950-tıl nyugdíjazásáig Budapesten a
Malomipari Országos Központban dolgozott.
1962. december 27-én hunyt el Budapesten. Munkásságával kivívta a nánási emberek
szeretetét, becsületét és tiszteletét.
Szólláth Tibor polgármester úr átadta a díjat Csiha Tamásnak - Csiha Gyızı fiának aki megköszönte azt, Csiha Tamás feleségét pedig virágcsokorral köszöntötte.

Mősorközlı
Tisztelt Ünneplı közönség! Kedves kitüntetett honfitársaink, hölgyeim s uraim! Ezzel
véget ért a városi kitüntetı díjak átadásának ceremóniája.
A szép oklevelek, díjak mellé a most következı percekben ünnepi mősor köszönti
Önöket.
Kérem, fogadják nagyon sok szeretettel kitüntetettünk, Lente Lajos magyarnóta és
népdalénekes pályafutásának 50. éves, jubileumi ünnepi mősorát.
Az elıadás során közremőködtek Lente Lajos mővészbarátai:
Vállay Éva elıadómővész örökzöld dalokkal és slágerekkel, valamint Tarnai Kiss
László a Magyar Rádió vezetıszerkesztı-mősorvezetıje.
A zenei kíséretet Jeremiás Béla és cigányzenekara, és Katona István biztosították.
Mősorközlı:
Tisztelt ünneplı közönség! Kedves kitüntettek, és kedves megjelent vendégeink!
Ezzel véget ért a 2012. évi városnapi ünnepségünk.
Nagy tisztelettel köszönte meg a magas színvonalú elıadást, amely feledhetetlen
élményt nyújtott a közönség számára.
A rendezvény zárásaként felkérte a közönséget a Szózat eléneklésére, elıtte azonban
átadta a szót Szólláth Tibor polgármester úrnak.
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Szólláth Tibor polgármester úr köszönetét fejezte ki minden megjelentnek,
résztvevınek, szervezınek és mindenkit tisztelettel meghívott a „Város asztalához”,
amely a város vállalkozóinak felajánlásaiból teríttetett meg.
Végezetül a Város Napi rendezvénysorozatot du. 20,30 órakor bezárta.

Kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

