JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. december 12-én
- csütörtökön - 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,
Buczkó József képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak:
Tóth Imre, Török István képviselık
A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal részérıl jelen vannak:
Dr. Kiss Imre jegyzı,
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzı,
Dr. Szombati Ágnes jegyzıkönyvvezetı
Az ünnepi testületi ülésen jelen vannak:
- Ujvárosi Miklós - posztumusz „Hajdúnánás Város Díszpolgára” címmel jutalmazott fiai,
- Prof. Dr. Fodor István, a Hajdúnánás Városáért kitüntetettje és felesége,
- Petru Costin ezredes, a Hajdúnánás Városáért kitüntetettje és felesége,
- Dr. Puskás Attila, a Kabay János Közegészségügyi Díj kitüntetettje és felesége,
- Martinek Imre, a Csiha Gyızı Ipari, Mezıgazdasági, Kereskedelmi Díj kitüntetettje és
felesége,
- Veres Sándor nevében lánya, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- Főz Andrásné, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- dr. Horváth Tibor, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- Sepsiné Vandróczki Gyöngyi vezetı védını, Zuborné Bagdi Judit, Péterné Kovács Andrea,
Szucskóné Bordás Gyöngyi, Erdei Jánosné, Síró Katalin, akik Polgármesteri elismerı
oklevelet vehettek át,
- Kacsora Tibor, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- Boruzs Bernát, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- Dráviczky Csaba, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- Skopkó István, aki Polgármesteri elismerı oklevelet vehetett át,
- Bodnár Balázs, aki Polgármesteri Közösségi Díjat vehetett át,
- Ustron, Érmihályfalva és Magyarlapád testvérvárosok képviselıi,
- a moldáv delegáció tagjaiként Petru Costin és felesége, Delibalt Lada asszony, Mazuranco
Alexandr,
- Dr. Varga György nagykövet és felesége,
- a korábbi évek városi díjas kitüntetettjei,
- az önkormányzat bizottságainak nem képviselı tagjai,
- a város oktatási intézményeinek vezetıi, dolgozói,
- a városban mőködı cégek, intézmények vezetıi, dolgozói,
- a városi pártszervezetek vezetıi, tagjai,
- a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal iroda- és csoportvezetıi, valamint dolgozói,
- a Helyi Televízió munkatársai,
- Rigó Tamásné mősorközlı,
valamint a város lakossága részérıl kb. 300 fı.
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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, a
hajdúnánási képviselıket, Ustron, Érmihályfalva és Magyarlapád városának képviselıit, a moldáv delegáció
tagjait: Petru Costin urat és feleségét, Delibalt Lada asszonyt, Mazuranco Alexandr urat, Dr. Varga György
nagykövet urat és feleségét, nem utolsósorban pedig a ma városi kitüntetı díjakat, elismeréseket átvevı
vendégeinket és kedves hozzátartozóikat.
Tisztelt ünneplı közösség, kedves vendégeink!
Ezekben a napokban mindannyian kicsit idıutazást végzünk, vissza a 16-17. századba, a három részre
szakadt Magyarország vérzivataros korszakába, 408 éve már, hogy Bocskai István sikerre vitte
szabadságharcát, és jó hajdúinak letelepedésre alkalmas területeket adott saját birtokaiból, az ı szavaival
élve „nagy föld bástyájául” tett ıket. Árkaikon belül nemesi kiváltságokat adományozott nekik és
utódaiknak. Hazát, házat adományozott hőséges hajdúinak, mert tudta, a marcona hadfiak, a pusztajáró
hajdúk csak így maradhatnak biztos támaszai. Az 1605. december 12-én Korponán kihirdetett
hajdúszabadság egyet jelentett a közel tízezer, hazátlan hajdúnak a letelepedéssel, a hittel, a törvénnyel.
E gondolatok jegyében kérem fel Szólláth Tibor polgármester urat, ünnepi köszöntıjének megtartására.”
Ezt követıen Szólláth Tibor polgármester úr köszöntıt mondott.
Rigó Tamásné mősorközlı az alábbi beszéddel folytatta:
Tisztelt ünneplı közönség, hölgyeim és uraim! 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.
Most a 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:
Veres Sándor részére, aki több civil szervezet tagjaként a fiatalokat és az idısebbeket is bevonva törekszik
a magyar hagyományok ırzésére az országhatáron belül és kívül egyaránt.
Veres Sándor egészségügyi okok miatt nem tudott jelen lenni, így a díjat lánya, Veres Ilona vette át.
Veres Sándor nevében lánya, Veres Ilona átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot, egy doboz bort és
virágcsokrot Szólláth Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
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Főz Andrásné részére, aki a Hajdúnánási Termelıi Piac megnyitása óta áldozatos és lelkiismeretes
munkával törekszik arra, hogy a helyi vállalkozók a Nánási Portéka védjegye alatt kiváló helyi termékekkel
láthassák el a Hajdúnánási háztartásokat.
Főz Andrásné átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és virágcsokrot Szólláth Tibor polgármester
úrtól és megköszönte az elismerést.
dr. Horváth Tibor részére, aki kiemelkedı szakmai munkájával közremőködött a „helyi pénz” a Bocskai
Korona megalkotásában, ezzel is hírnevet szerezve az országban Hajdúnánás városának.
dr. Horváth Tibor átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot, virágcsokrot és egy doboz bort Szólláth
Tibor polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
A Városi Rendelıintézet védınıi szolgálatának munkatársai, Sepsiné Vandróczki Gyöngyi vezetı
védını, Zuborné Bagdi Judit, Péterné Kovács Andrea, Szucskóné Bordás Gyöngyi, Erdei
Jánosné, Síró Katalin részére, akik a mindennapok forgatagában, kapcsolattartó szerepet vállalva az
orvosok és a szülık között - sokszor erejükön felül is - végzik munkájukat annak érdekében, hogy a
gyermekeink egészségesen, szeretı családban nıhessenek fel.
A Városi Rendelıintézet védınıi szolgálatának munkatársai, Sepsiné Vandróczki Gyöngyi vezetı védını,
Zuborné Bagdi Judit, Péterné Kovács Andrea, Szucskóné Bordás Gyöngyi, Erdei Jánosné, Síró Katalin
átvették az okleveleket, egy doboz bort, a keretezett emléklapokat és virágcsokrokat Szólláth Tibor
polgármester úrtól és megköszönték az elismerést.
Kacsora Tibor részére, aki a Nána Táncstúdió vezetıjeként, valamint pedagógusként számtalan fiatallal
ismertette meg a tánc és a mozgás örömét, általuk téve színesebbé Hajdúnánás kulturális életét.
Kacsora Tibor átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort Szólláth Tibor polgármester
úrtól és megköszönte az elismerést.
Boruzs Bernát részére, aki fıépítészként kiemelkedı szakmai munkájával közremőködött abban, hogy
Hajdúnánás város új településrendezési terve elkészülhessen, ezáltal elısegítve településünk fejlıdését,
fejlesztését.
Boruzs Bernát átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort Szólláth Tibor polgármester
úrtól és megköszönte az elismerést.
Dráviczky Csaba részére, aki a Segítséggel Élık Otthonát fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökeként
tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény Hajdúnánáson közel 15 sérült fiatal számára biztosít
szakszerő ellátást a mindennapokban. Emellett a Bárányka füzetek címő kiadvány megjelentetésével
hozzájárult ahhoz, hogy az óvodáskorú gyermekek számára is megismerhetıek és érthetıek legyen Isten
tanításai. Dráviczky Csaba a szociális munka napján vette volna át ezt a szép kitüntetést, ám elfoglaltsága
miatt nem tudott jelen lenni.
Dráviczky Csaba átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort Szólláth Tibor
polgármester úrtól és megköszönte az elismerést.
Skopkó István részére, aki hosszú pedagógusi pályafutása alatt megismertette és megszerettette diákjaival
a különbözı országok nyelveit, továbbá közremőködött abban, hogy a csereprogramok segítségével el is
juthassanak ezekbe az országokba, megtapasztalva a nyelvtanulás fontosságát.
Skopkó István átvette az oklevelet, a keretezett emléklapot és egy doboz bort Szólláth Tibor polgármester
úrtól és megköszönte az elismerést.
Rigó Tamásné mősorközlı megkérte tanár urat, hogy maradjon még, ugyanis nyugdíjba vonulása
alkalmából Balog Zoltán, az Emberi Erıforrások minisztériumának minisztere Pedagógus Szakszolgálati
Emlékérem elismerést adományozott számára, több évtizedes, a gyermekek oktatása-nevelése érdekében
végzett kiemelkedı munkájáért.
Az adományozást igazoló okiratot és az érmet Éles Béláné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Hajdúnánási Tankerületének igazgatója adta át.
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Skopkó István átvette a Pedagógus Szakszolgálati Emlékérmet Éles Béláné, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerületének igazgatójától.
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:
Bodnár Balázsnak, az Észak-alföldi Regionális Mentıszervezet Hajdúnánási Mentıállomása
dolgozójának, aki több mint harminc éven végez kiemelkedı szakmai munkát Hajdúnánás, és
vonzáskörzetében élık sürgısségi betegellátásában.
Bodnár Balázs 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 gyógyszerészet területén végzett kiemelkedı szakmai munkásságának, valamint Hajdúnánás
egészségügyi ellátása színvonalának növelése érdekében végzett tevékenységének elismeréseként
Hajdúnánás Város Képviselı-testülete a „Kabay János Közegészségügyi Díjat” adományozza Dr.
Puskás Attilának.
Dr. Puskás Attila 1943. május 23-án született Rahón a fogászati asszisztensként dolgozó Borbély Zsófia
és a rahói állomásfınök Puskás József harmadik gyermekeként. A Debreceni Református Gimnázium
elvégzése után a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára nyert felvételt.
Feleségét az egyetemi évek alatt ismerte meg a szamosszegi Bacskó Ida személyében. Diplomájukat 1967ben vették át. Szerencsésnek mondja magát, mert az egyetem elvégzése után azonnal állást kaptak
feleségével együtt Hajdúnánáson. Házasságukból három gyermek született.
Ma már történelem az egykori patikák lebontása, újjáépítése, költöztetése. Mindezeket a feladatokat olyan
szervezettséggel oldotta meg, hogy a gyógyszertárak zökkenımentesen mőködhettek az átépítések során.
Dolgozott területi fıgyógyszerészként, koordinálta a hajdúnánási, a hajdúdorogi és a polgári térség
gyógyszerellátását. 1995-ben Hajdú-Bihar megye elsı privatizált gyógyszertárának mőködtetését kezdte
meg feleségével, majd késıbb újabb hajdúnánási gyógyszertár létesítését valósította meg.
A gyógyszerész kamara megalakulása óta rendszeresen és aktívan vesz részt a szakmai szervezet
munkájában. Kimagasló tevékenységéért Kiváló Gyógyszerész díjat, 2004-ben Miniszteri Dicséretet és
Gyógyszerész Kamarai munkájáért elismerést kapott.
Nyugalmat, derőt, magabiztosságot sugárzó lénye méltán kelti azt az érzést a környezetében, hogy nem
ismeri a megoldhatatlant, csak a megoldandó feladatokat. Feleségével együtt büszke rá, hogy bár egyikük
sem hajdúnánási születéső, mégis annak vallják magukat.
Lassan öt évtizede állnak a hajdúnánási lakosok és a betegek szolgálatára szinte éjjel-nappal, az elmúlt 48
év alatt körülbelül 6000 éjszakai ügyelettel. Bár mindketten elmúltak 70 évesek, a mai napig aktívan
dolgoznak.
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Fontosnak tartja, hogy a város érdekeit figyelembe véve a város egészségügyi, oktatási, szociális, kulturális
és sport intézményeinek munkáját segítik és támogatják.
Az aktív munka mellett elsısorban szeretteirıl gondoskodó családapa, nagypapa. Szabadidejében a
természetjárásnak, horgászatnak hódol, de a legboldogabb, amikor teljes családjával, gyermekeivel és 8
unokájával tölti az idejét.
Szólláth Tibor polgármester úr átadta a díjat Dr. Puskás Attilának, 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 Martinek Imrének.
Martinek Imre 1955. március 8-án született Hajdúnánáson, egy négy gyermekes család legidısebb
gyermekeként. Az általános iskola elvégzése után szakmunkásképzıbe járt, majd lakatos szakmunkásként a
Szellızı Mővekben dolgozott. Megnısült és két gyermeke született.
Életében ezután fordulat következett be és végre arra a pályára léphetett, amelyre mindig is szeretett volna.
Állategészségügyi tanulmányokat folytatott Nyíregyházán, elvégezte a Mezıgazdasági Fıiskolát, majd a
Béke TSz-hez került gyakorlati képzésre, ahol végül 1995-ig dolgozott. Munkája elismeréseként kinevezték
középvezetınek a szarvasmarha ágazatban.
1996-ban feleségével és gyermekeivel családi vállalkozásba kezdtek és megalapították a Martinek Farm Btt. Kezdetben 20 darab vemhes üszıvel rendelkeztek, ám folyamatosan törekedtek az elırehaladásra,
fejlıdésre, így mára az állatállomány létszáma meghaladja a 200-at. Ez év elején beindult a kisüzemi
tejfeldolgozójuk, mely manufaktúra szerően mőködik és látja el nem csak Hajdúnánást, de a közelében
lévı 13 települést is friss tejjel és tejtermékekkel.
Szólláth Tibor polgármester úr átadta a díjat Martinek Imrének, aki megköszönte azt, feleségét pedig
virágcsokorral köszöntötte.
Martinek Imré szót kért, és az alábbiakat mondta:
„Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselı-testület!
Köszönöm a nem várt kitüntetést. Mi mezıgazdasági vállalkozók csak tesszük a dolgunkat. Köszönöm
mindazoknak, akik e díj elérésében segítettek. Köszönöm az elmúlt 17 év munkájában, akik segítettek.
Ennek a díjnak a jutalommal járó pénzét szeretném felajánlani a Martinek Lovasudvarnak. Mit is mondott
Polgármester Úr, hány éves korában dobják a hajdú gyereket a ló hátára? 10 éves korában, és hogy ez
Hajdúnánáson ez úton is így legyen, ezért próbálom támogatni a Martinek Lovasudvart, ahol május 11-én,
ez évben, borzasztó tragédia következtében elment az, aki ezt az egészet megálmodta, és megteremtette.
Hatalmas őr keletkezett a helyében, és azért, hogy ezt a hagyományt Hajdúnánáson, a lovaskultúrát, az
ifjúság lovasnevelését megırizzük, ezért éreztem azt, hogy ezt a szerény összeget felajánlom a Lovasudvar
részére.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak!”
Mősorközlı:
Azt hiszem nem csak Martinek Imrének, hanem nekünk is nehéz megszólalni, hiszen akik itt ülünk a
teremben, nagyobb részt tudjuk, milyen tragédia történt azon a májusi délutánon.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének az önkormányzat által alapított kitüntetı díj és
díszpolgári cím adományozásáról szóló módosított 25/2011. (X. 25.) Önkormányzati 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 magyarság történelmi múltjának feltárása érdekében végzett tevékenysége, valamint a Hajdúnánás
határában két évtizede folytatott tevékenységének elismeréseként a „Hajdúnánás Városáért” kitüntetı
díjat adományozza Prof. Dr. Fodor Istvánnak.
Prof. Dr. Fodor István 1943. szeptember 9-én született. Az általános iskola elsı hét osztályát a Szolnok
megyei Kengyelen, a nyolcadikat Törökszentmiklóson végezte. Ez utóbbi város gimnáziumában folytatta
tanulmányait. Itt szerzett történelem-régészet szakos diplomát 1967-ben.
Az egyetem elvégzése után a Magyar Nemzeti Múzeum Középkori Osztályára került. Elıbb
segédmuzeológus, muzeológus, majd 1976-ban tudományos titkár. 1978-ban az MNM Középkori
Osztályának vezetıje lett, 1986. szeptember 1-jével nevezték ki a múzeum fıigazgatójává. Ezt a tisztséget
1993 júniusáig töltötte be, azután címzetes fıigazgató. 1974 óta tanított a budapesti, szegedi, piliscsabai
egyetemen, 1978. óta a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének docense, 1996. óta tanszékvezetıje,
2001-tıl intézetvezetı. Több hazai és nemzetközi tudományos testületnek a tagja, illetve tisztségviselıje.
Minkássága során a magyarság történelmi múltjának feltárásával olyan tevékenységet folytatott, folytat,
amely hozzájárul nemzetünk történelmének megismeréséhez és megértéséhez.
Két évtizede folytat komoly régészeti ásatásokat Hajdúnánás határában, melyben városunk is támogatta.
Munkája eredményeként lovas-nomád népe, köztük a szkíták temetkezési kultúrája látott napvilágot. 2013ban végzett ásatásai nyomán a szakirodalomban és a keleti régészet világában eddig ismeretlen lelet került
elı a 2500 évvel ezelıtti idıbıl: egy szkíta táltos szakrális botjának faragott csontvégei.
Munkássága révén újabb ismeretek birtokába kerülhettünk Hajdúnánás városának és határának távoli
munkáját illetıen.
Szólláth Tibor polgármester úr átadta a díjat Prof. Dr. Fodor Istánnak, aki megköszönte azt, feleségét
pedig virágcsokorral köszöntötte.
A 2013. június 5-9. között Benderibe tartó kegyeleti út megvalósításának elısegítéséért, továbbá a
Magyarországról elhurcoltak, közöttük a hajdúnánási polgárok számára történı emlékhely kialakításában
való közremőködéséért a „Hajdúnánás Városáért” kitüntetı díjat adományozza Petru Costin
ezredesnek.
Petru Costin vámtisztviselı, 1992 óta tagja a szervezetnek, jelenleg a Moldovai Köztársaság Vámszolgálat
Nemzetközi Igazgatóságának helyettes vezetıje, ezredesi rendfokozatban. A Moldovai Állami Egyetemen
végzett, a Moldovai Tudományos Akadémia doktorandusza, Vám-történeti Múzeum megbízott vezetıje, a
hadtörténeti és Kulturális Központ tudományos munkatársa.
Az elhangzottakból is kitőnik, hogy az élet több területén is tevékenykedik, mégpedig igen magas
színvonalon. Mi se bizonyítja ezt jobban, hogy számtalan érdeméremmel és tiszteletbeli címmel
jutalmazták munkásságát, melyek közül csak néhányat említek:
Moldovai Köztársaság Érdemrend,
Chisinau és Moldova Pravoszláv Egyház által adományozott „Ştefan cel Mare” Érdemrend,
Chisinau és Moldova Pravoszláv Egyház által adományozott Páiszij Velicsikovszkij Érdemrend,
Magyar Arany Érdemkereszt,
„Kultúra Érdemrend”: Az Orosz Föderáció Kulturális és Mővészeti Nemzetközi Akadémiája.
Tiszteletbeli címek:
Díszdoktora az ENSZ Nemzetközi Informatizálási Akadémia Moldovai képviseletének,
Moldovai Köztársaság Vámszolgálatának tiszteletbeli munkatársa,
A „Beretov” Szövetség - Tisztesség és Becsület tiszteletbeli tagja.
A fentiekben felsorol érdemrendeken kívül számos nemzetközi és hazai kitüntetésben részesült.
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Costin úr több mint 40 éve foglalkozik történelmi és vallási ereklyék győjtésével. Magyarországon
Budapest után Hajdúnánáson látható elıször ez a ritka 88 darabból, fıként fára festett ikonokból
győjtemény. Petru Costin több tudományos munka szerzıje is, szerkesztıségi tagja két történelmi
folyóiratnak, valamint alapítója a Moldovai Köztársaság Vámszolgálati Múzeumának. Kezdeményezıje és
támogatója volt a Benderiben létrehozott kegyeleti emlékhely létrehozásának, ahol több száz hajdúnánási
civil áldozat nyugszik.
Szólláth Tibor polgármester úr átadta a díjat Petru Costin ezredesnek, aki megköszönte azt, feleségét pedig
virágcsokorral köszöntötte.
Mősorközlı
„Ha már Benderi neve felmerült a ma este folyamán, szeretném felkérni Benderi város képviseletében az
alpolgármester asszonyt, és képviselı urat, hogy fáradjanak ki, hiszen egy szándéknyilatkozat aláírására fog
sor kerülni, Hajdúnánás város és Benderi város között. Szeretném kérni, Delibalt Lada asszonyt, és
Mazuranco Alexandr urat.”
A szándéknyilatkozatot aláírta Delibalt Lada asszony, Mazuranco Alexandr úr és Szólláth Tibor
polgármester úr
Mazuranco Alexandr ezt követıen beszédet mondott.
18,57 órakor szünetet rendelt el Szólláth Tibor polgármester.
19,04 órakor folytatódott az ünnepi testületi ülés.
Mősorközlı
Ugyanezen rendeletben foglaltakban Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, attól a céltól
vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedı 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 magyar gyomnövénykutatás területén végzett kimagasló, nemzetközileg is elismert, Hajdúnánás hírnevét
öregbítı tevékenységének elismeréseként posztumusz „Hajdúnánás Város Díszpolgára” címet
adományozza Ujvárosi Miklós úrnak.
Professzor Ujvárosi Miklós 1913. január 25-én született Hajdúnánáson. Szülei földmővesek voltak. Két
gyermeket neveltek fel, Miklóst és öccsét, Sándort.
A család helyzetét nehezítette az elsı világháború. Édesapját elvitték katonának s ez idı alatt a kis Miklós
gyermekparalízis betegséget kapott. A bénulás következtében csak évek múltán tudott gép és bot
segítségével járni, ezért tanulmányainak egy részét magántanulóként kellett elvégeznie. A gimnázium 5.
osztályától már a hajdúnánási reálgimnázium rendes tanulója. 1932-ben érettségizett, majd beiratkozott a
Debreceni Tudományegyetem Bölcsészeti Karára, természetrajz-földrajz szakos hallgatónak. Az egyetem
elvégzése igen komoly terheket rótt rá, mert a család anyagi helyzete nem tette lehetıvé a bentlakást.
Hajdúnánásról naponta járt be Debrecenbe, 14-16 órát volt távol otthonától.
Akaratereje példátlan volt. A föld és a növények szeretetét a szülıi házból hozta. Huszonegy évesen
Hajdúnánás környékének növényzetét kutatta. 1937-ben szerzi meg a középiskolai tanári oklevelét. 1938
januárjában növénytan fıtárgyból, valamint állattan és geológia melléktárgyakból szigorló vizsgát tett, és a
„Hajdúnánás vegetációja és flórája” címő dolgozatával bölcsészeti doktorátust szerzett.
1940-ben Kolozsvárra helyezték, az ottani botanikus kertbe kertészeti fıintézınek és tanársegédnek. Így
növénytani kutatásai a Hajdúság és a Tiszamente után az erdélyi területekre is áttevıdött.
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Kolozsváron nısült meg, feleségül vette a nagynevő botanikus professzor Nyárády Erazmus Gyula
leányát.
1944. szeptember 7-én kiürítési parancs érkezett. Minden ingóságát hátrahagyva feleségével és
gyermekeivel menekülésre kényszerült. A Zala megyei Kehidára került, ahol a mezıgazdasági
szakiskolában tanított. 1947-ben újra Debrecenben van, az Agrártudományi Egyetemre került
adjunktusnak.
1949-ben az MTA pallagi Növénytermesztési Intézetében kapott állást. Itt vette kezdetét az a nagyszabású
kutatási tevékenység, amely az I. Országos Szántóföldi Gyomnövény-felvételezéshez vezetett. 1950-ben
hét hónapi terepmunkával 80 helyen végezte el - munkatársai segítségével - az elsı országos gyomnövényfelvételezést. 1952-ben megkapta a „mezıgazdasági tudományok kandidátusa” címet. 1953
szeptemberében az MTA Botanikai Kutató Intézetébe, Vácrátótra helyezik. A család vándorlása itt ér
véget. Ujvárosi professzor a Budapesthez közeli községben 26 éven át alkotott, és 25 évig volt az intézet
tudományos igazgató-helyettese, a botanikus kert vezetıje. Ujvárosi professzor nemcsak agrobotanikus
volt, hanem botanikusként, illetve botanikus kerti szakemberként is nagyot alkotott. Életében öt botanikus
kert fejlesztésében játszott szerepet.
Egész élete – betegsége miatt – egy hatalmas küzdelem volt. A mellette dolgozók ezt személyesen
láthatták, tapasztalhatták. Akik csak hírbıl ismerték, tartottak tıle, de már az elsı találkozás, az elsı
beszélgetés is rabul ejthette ıket. Szerette a fiatalokat, ezért ismereteit szívesen osztotta meg velük. Sokat
mesélt a régi nagy idıkrıl, botanikusokról, növényekrıl. İ élete végéig megmaradt egyszerő hajdúnánási
földmőves család gyermekének, akinek a nevéhez rengeteg történet, és máig emlegetett anekdoták
kötıdnek. 1979-ben ment nyugdíjba és 1981. augusztus 15-én Budapesten hunyt el. A Farkasréti
temetıben nyugszik.
Szólláth Tibor polgármester úr átadta a díjat Ujvárosi Hubának és Elıdnek – Ujvárosi Miklós fiainak –
akik megköszönték azt.
Mősorközlı
Tisztelt Ünneplı közönség! Kedves kitüntetett honfitársaink, hölgyeim s uraim! Ezzel véget ért a városi
kitüntetı díjak átadásának ceremóniája.
Szólláth Tibor polgármester úr mindenkit tisztelettel meghívott a „Város asztalához”, amely a város
vállalkozóinak felajánlásaiból teríttetett meg.
Mősorközlı
A szép oklevelek, díjak mellé a most következı percekben a múlt évi Felszállott a Páva tehetségkutató
versenyen a középdöntıig jutott néptánc csoport, a Czifra együttes mősor köszönti Önöket.
Kívánok minden kedves megjelent vendégünknek nagyon jó szórakozást.
Mősorközlı:
Tisztelt
ünneplı
közönség!
Kedves
kitüntettek,
Ezzel véget ért a 2013. évi városnapi ünnepségünk.

és

kedves

megjelent

vendégeink!

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.
Szólláth Tibor polgármester úr köszönetét fejezte ki minden megjelentnek, résztvevınek, szervezınek.
Végezetül a Város Napi rendezvénysorozatot du. 21,30 órakor bezárta.
Kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

