JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december
12-én - pénteken - du. 18,00 órakor megtartott ü n n e p i üléséről.
A képviselő-testület ünnepi ülésének helye: a Kéky Lajos Város Művelődési
Központ Színházterme
Jelen vannak az ünnepi képviselő-testületi ülésen: Szólláth Tibor polgármester,
Dr. Juhász Endre, Kovács Zsolt, Buczkó József, Ötvös Attila, Tóth Imre, Szabóné
Marth Éva, Nagyné Juhász Krisztina, Bódi Judit, Papp Gáborné, Dr. Éles András
képviselők
A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss
Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, Kissné Barta Piroska a
Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője, Pálócziné Tóth Mária a
költségvetési csoport csoportvezetője, Csegöldiné Tóth Erzsébet az adóügyi csoport
csoportvezetője, Fülöpné Baráz Judit szociális csoport csoportvezetője, Jóna Imréné
jegyzőkönyvvezető
Az ünnepi testületi ülésen jelen vannak:
- Mónus József, a „Hajdúnánás Városáért” kitüntetettje és felesége,
- Dr. Nagy József, a „Kabay János Közegészségügyi Díj” kitüntetettje,
- Török István, a „Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díj” kitüntetettje
és felesége,
- Tóth Ferenc, Oláh Imre, Horváth Imre, Krizsán Tibor, Sebő László, Herter Gyula,
akik Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehettek át, illetve kísérőik,
- Anda György, r. törzsőrmester, aki a Polgármesteri Közösségi Díjat vehette át, illetve
felesége.
Az ünnepi képviselő-testületi ülést jelenlétével megtisztelte még:
Dr. Tiba István úr, országgyűlési képviselő
Pajna Zoltán úr, Hajdú-Bihar Megye Közgyűlésének elnöke
Tasi Sándor úr, a megyei önkormányzat alelnöke
Dr. Orosz Erika asszony, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási
Hivatalának vezetője
Dr. Vincze István, Hajdúnánás város rendőrkapitánya
Testvérvárosaink képviselői
A Bocskai Angyalai hajdúcsapat tagjai
A korábbi évek kitüntetettjei, az önkormányzat bizottságainak nem képviselő tagjait, a
városban működő oktatási intézmények vezetői, dolgozói, cégek, intézmények
vezetői, dolgozói, a városi pártszervezetek vezetői, tagjai, a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati hivatal dolgozói, a Helyi Televízió munkatársai, Rigó Tamásné
műsorközlő, valamint a város lakossága részéről kb. 300 fő.
Az ünnepi képviselő-testületi ülés a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét.
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Rigó Tamásné műsorközlő által elmondott köszöntő szövege:
Tisztelt ünneplő közösség, kedves vendégeink!
Advent idejében járunk, a csendes várakozás heteiben, ám 1605-ben ezekben a
napokban Bocskai fejdelem udvarában nagyjelentőségű dolgok voltak készülőben. A
fejedelem addig nem látott dologra szánta el magát; házat, hazát adományozott
hajdúnak, bocskai angyalkáinak, avagy az „ördög apostolainak”, hogy vigyázzák
mindazt, amit győztes szabadságharca révén kialkudott nemzetének, úgy az osztráktól,
mint a török szultántól.
Ez a nap, december 12-e, több mint négy évszázada a hajdúság kiemelkedő
ünnepnapja, sok hajdútelepülés innen számítja történetét. Bár városunk ebben az
időben megült településnek számított, hiszen már a 13. századból vannak
dokumentumok e tekintetben, ám az igazi fejlődés lehetőségét Bocskai fejdelem és
hajdútelepítése, a hajdúnemesség adományozása, az önálló városvezetés adta meg e
kicsinyke, akkor még néhány portából álló falucskának is.
A korponai kiváltságolás több mint 400 évvel ezelőtt alapvetően más fejlődési irányt
adott e vidéknek, benne városunknak is. S hogy az itt élők sok-sok nemzedékeken át,
hogyan sáfárkodtak ezzel az örökséggel - nos a következő percekben minderről sok
minden kiderül majd.
Ezek után a Városdal hangzott el, amelyet a jelenlevő közönség nagy tetszéssel és
nagy tapssal fogadott.
Rigó Tamásné műsorközlő ezek után felkérte Szólláth Tibor polgármester urat az
ünnepi beszéde megtartására.
Ezt követően Szólláth Tibor polgármester úr köszöntőt mondott.
Rigó Tamásné műsorközlő az ünnepi ülés folytatásaként a következőket mondta el:
Tisztelt ünneplő közönség, hölgyeim és uraim!
Nagyon szép hagyomány, hogy a városnapi ünnepi testületi ülésen a város kitüntető
díjakat adományoz azoknak, akik munkájukkal nagyban hozzájárultak a város
fejlődéséhez, öregbítették városunk hírnevét határon innen és túl.
Most a Hajdúnánás Városi Önkormányzat kitüntető díjainak a Polgármesteri
Elismerő Címek, valamint a Polgármesteri Közösségi Díjak átadására kerül sor.
Tisztelettel felkérem Szólláth Tibort, Hajdúnánás Város polgármesterét, hogy adja át a
díjakat.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi kitüntető díjakról és
elismerő címről szóló, módosított, 27/2011. (XI. 30.) Önkormányzati Rendeletével a
város általános fejlődése, hagyományainak megőrzése, várospolitikai, gazdasági,
tudományos, kulturális (művészeti), sport vagy szakmai területen kifejtett és a
lakosság által széles körben méltányolt tevékenység elismeréseként Polgármesteri
elismerő címet alapított.
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Elismerő cím adományozására kerülhet sor abban az esetben, ha a város
önkormányzatáért, annak szerveiért, a város lakosságáért egyes személyek, vagy
közösségek, olyan elismerést kiváltó tevékenységet hajtottak végre, magatartásuk,
helytállásuk példaértékű, a helyi közösség értékeit, érdekeit szolgálta, szolgálja.
Hajdúnánás közösségéért kifejtett kimagasló tevékenységének elismeréseként
Hajdúnánás város polgármestere Polgármesteri Elismerő Címet adományoz:
Tóth Ferenc részére, aki a Tedeji Nyugdíjas Egyesület elnökeként a helyi
nyugdíjasok érdekekében végez kitartó és lelkiismeretes közösségi munkát.
Oláh Imre részére, aki szakmai tudásával elősegítette a város ifjúságának
testnevelését és sportkultúrájának fejlesztését, továbbá az egészséges életmódra
nevelés és a súlyemelés területén végzett kiváló szakmai munkát.
Horváth Imre részére, aki kimagasló tevékenységével hozzájárult a város ifjúságának
testneveléséhez és sportkultúrájának fejlesztéséhez, és a hajdúnánási a futball
utánpótlás neveléséhez.
Krizsán Tibor részére, aki aktívan és önzetlenül közreműködött a Hajdúnánási
Városi Kollégium felújításában és az általa rendelkezésre bocsátott berendezési
tárgyak lehetővé tették, hogy kollégista tanulóink megújított életkörnyezetben
tölthessék mindennapjaikat.
Sebő László részére, aki a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok átszervezésében, valamint a Hajdúnánási Holding Zrt.
létrehozásában aktívan közreműködött.
Herter Gyula részére, aki aktívan közreműködött a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok átszervezésében, valamint a
Hajdúnánási Holding Zrt. létrehozásában.
Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink!
Ugyanezen rendelettel Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hajdúnánás város illetékességi területén működő rendőrkapitányság, tűzoltóság,
mentőállomás azon dolgozója és a polgárőrség azon tagja részére, aki valamely
rendkívüli esemény során kiemelkedő teljesítményt nyújtott az élet vagy
vagyonmentés, bűnügyi felderítés során, Polgármesteri Közösségi Díjat alapított.
2014-ben Hajdúnánás közösségéért kifejtett kimagasló tevékenységének
elismeréseként Hajdúnánás város polgármestere Polgármesteri Közösségi Díjat
adományoz
Anda György r. törzsőrmester részére, aki kimagasló tevékenységével hozzájárult
Hajdúnánás város közbiztonságának fejlesztéséhez és a lakosok biztonságérzetének
növeléséhez.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjakról és
elismerő címről szóló 27/2011. (XI. 30.) Önkormányzati Rendeletének értelmében a
város fejlődését, szellemi gyarapodását, hírnevének öregbítését alkotó munkával, vagy
konkrét gyakorlati tevékenységgel szolgáló személyek, illetőleg maximum 5 fős
csoportok elismerésére Kabay János Közegészségügyi Díj adományozható.
Kabay János Közegészségügyi Díjban az a személy vagy csoport részesíthető, aki a
város lakossága egészségének megóvása, gyógyítása, ápolása érdekében végez magas
fokú szakmai tudással kiemelkedő munkát.
Dr. Nagy József részére a város lakosságának magas szakmai színvonalon történő
egészségügyi ellátása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységének
elismeréseként a Kabay János Közegészségügyi Díjat adományozza.
Dr. Nagy József Hajdúnánáson született 1941. szeptember 10-én néhai Katona
Julianna és a szintén néhai Nagy János családjában. Édesanyja a gyermeknevelést, a
családi tűzhely melegen tartását állította élete középpontjába, édesapja földműves,
majd raktáros volt.
Dr. Nagy József a hajdúnánási gimnáziumi érettségi után a Debreceni Orvostudományi
Egyetemen szerzett diplomát 1966-ban. Diplomaszerzés után számára természetes
volt, hogy szülőföldjén gyógyítsa a betegeket: 1978-ig körzeti orvosként dolgozott.
Időközben családot alapított, feleségül vette a két diplomás Kamenszki Juliannát, s
akit sajnos nagyon fiatalon elvesztett Házasságukból két gyermek született, Tibor
ügyvéd, saját irodát vezet Leányfalun. Neje, dr. Kiss Zsuzsanna szintén jogász.
Gyermekeik a hétéves Domonkos és a kétéves Borka Szilvia. Lányuk, Nóra
közgazdász, jogi másoddiplomás, parlamenti képviselővé választották már 28 éves
korában.
Nagy doktor úr az 1970-es évek elején komoly megbízást kapott: a főnökei ugyanis
észrevették benne az odaadóan dolgozó szakembert és a jó szervezőt, és felkérték a
városi rendelőintézet létrehozására, majd igazgató főorvosi feladatainak ellátására.
Mindössze egy tervrajzot és szabad kezet kapott, hogy a rendelkezésre álló pénzből a
kor színvonalának megfelelő gyógyászati központot létesítsen. Épp negyedszázadon át
irányította itt a járóbeteg-ellátást és a szakorvosok munkáját.
Ma az egykori szülőotthonban berendezett ápolási intézetet vezeti. Érdekesség, hogy ő
még ebben az épületben született. A 30 ágyas otthon rég kinőtte a működése kereteit,
és dr. Nagy József főorvos úr, megint csak a kor parancsának engedelmeskedve,
alkalmazottból vállalkozó lett, alapított egy céget, a Hospice Egészségügyi Szolgáltató
Kkt.-t.
Dr. Nagy József élete során általában két beosztást látott el. Éveken át a Városi Tanács
VB. Egészségügyi Osztályvezetője, párhuzamosan a rendelőintézet igazgatója volt.
Később táppénzes felülvizsgáló főorvos. Évekig önkéntesen ügyelt, helyettesített.
Szakemberekben sohasem dúskált a hajdúsági kisváros. Szabad idejében orvos
kongresszusokra jár, elő is adott a vérnyomásszűrés témakörében. Tizenöt éven át volt
óraadó tanár az egyetemen. Rendszeresen sportolt, futballozott a városi csapatban még
orvosként is.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város fejlődését, szellemi
gyarapodását, hírnevének öregbítését alkotó munkával, vagy konkrét gyakorlati
tevékenységgel szolgáló személyek, illetőleg maximum 5 fős csoportok elismerésére
CSIHA GYŐZŐ Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díjat alapított.
Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díjban az a személy vagy csoport
részesíthető, aki a város ipara, mezőgazdasága, kereskedelme érdekében kiemelkedő
érdemeket szerez, eredményeket mutat fel.
Török István részére a város vállalkozói közössége érdekében kifejtett aktív
tevékenységének, szakmai és érdekképviseleti szerepvállalásának elismeréseként
a Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díjat adományozza.
Török István Hajdúnánáson született 1947-ben. Paraszti családból származik,
édesapját korán elvesztette, édesanyja nyugdíjba vonulásáig takarítónőként dolgozott a
Dózsa TSZ.-ben.
Mivel édesanyjának két gyermekről kellett gondoskodni, (róla és a 10 évvel fiatalabb
húgáról) nem tudta taníttatni, ezért felnőttkorában végezte iskoláit.
Hajdúnánáson érettségizett, Debrecenben gépész technikusi oklevelet, a Miskolci
Egyetemen műszaki szaktanári oklevelet, majd ezt követően okleveles gépészmérnöki
diplomát szerzett.
Nős, két gyermeke és négy unokája van. Fia okleveles gépészmérnök, lánya okleveles
közgazdász és jogász, akik családjukkal együtt Hajdúnánáson élnek.
Közel 35 évig dolgozott a Fa, Fém- és Építőipari Szövetkezetben. Autó-motor
szerelőként kezdte, majd autó szervizvezető, és 1986-tól a Szövetkezet elnöke.
1990-ben alakította meg Hajdúnánáson, a jelenleg öt megyében, hat telephellyel
eredményesen működő saját vállalkozását, ami családi vállalkozásként működik.
Ezért tehette meg azt, hogy ideje nagy részét a társadalmi megbízatásoknak is
szentelje.
Fiatal korától kezdve részt vállalt a közéleti munkákban, időt, fáradságot nem sajnálva
arra, hogy a város érdekében tevékenykedjen.
1990-től 2014-ig egy ciklus kivételével (20 évig) független önkormányzati képviselő,
egy ciklusban (4 évig) megyei önkormányzati képviselő.
1991-ben létrehozta a Közbiztonsági Alapítványt, amely jelenleg is több millió
forintos alaptőkével működik.
1998. óta a vállalkozók képviselőjeként a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara megyei elnökségi tagja, országos küldötte, vidéki alelnöke, és a
hajdúnánási területi kamara elnöke. Nevéhez fűződik a csak egyszerűen Vállalkozói
Napokként ismert, eleinte 2 napos, majd egy napos nagy rendezvény, ahol a közvetlen
környezetünkben élő vállalkozóknak lehetőségük van a meg- és bemutatkozásra. Idén
ez a területi a Megyei Vadásznappal együtt került megrendezésre, őszintén
mondhatjuk, igazán nagy sikerrel.
„Szakképzési szakértőként” szakközépiskolákban, szakmunkás képzőkben vizsga
biztosi feladatokat lát el.
A Hajdú Bihar Megyei Vadászkamara elnökségi tagja, és országos küldötte.
Hobbija a vadászat, vadgazdálkodás, és horgászat - több évtizede Vadásztársaság
elnöke.
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Munkája elismeréseként 2000. évtől kezdődően számtalan elismerésben, kitüntetésben,
díjban részesült. Csak néhány a sok közül:
- 2000. „SESZTINA Díj” Hajdú-Bihar Megye gazdaságáért végzett kiemelkedő
tevékenységéért.
- 2001. „Az Hajdúk Mecénása Díj” 2000 évi Hajdú-Bihar Megyei nyertese.
- 2004.
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium miniszteri elismerése, a
kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréséül.
- 2010-ben és 2014-ben az Országos Magyar Vadászkamara Aranyérme, a
vadászokért, és a vadászatért végzett kiemelkedő munkájáért.
A díj átvétele után Török István úr kért szót.
Török István úr nagy tisztelettel köszönte meg a képviselő-testületnek, hogy erre a
díjra alkalmasnak találták és részére adományozták. Elmondta még, hogy a kitüntető
díjjal járó összeget ezennel tisztelettel felajánlja a „Mi Érted Élünk” Egyesületnek
ezzel is segítve a munkájukat.
Dózsa Miklós úr a „Mi Érted Élünk” Egyesület elnöke köszönettel elfogadta a
felajánlást.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által
alapított kitüntető díj és díszpolgári cím adományozásáról szóló módosított 25/2011.
(X. 25.) Önkormányzati Rendelete alapján „Hajdúnánás Városáért” kitüntető Díjban
az a személy vagy közösség részesíthető, aki/amely:
a) Olyan konkrét gyakorlati tevékenységet végzett bármely területen, amely a város
fejlődését, gyarapodását, hírnevének öregbítését jelentősen segítette,
b) Olyan szellemi produktumot hozott létre, amely tartalmi értékeivel, közvetlen
megvalósíthatóságával, vagy közvetett hatásával a város szellemi gyarapodását
segítette elő, vagy
c) Hosszabb időn át végzett, maradandó értéket felmutató tevékenységével
hozzájárult a város fejlődéséhez, támogatója a város gazdasági és szellemi
gyarapodásának.
Mindezek alapján Mónus Józsefnek a tradicionális íjászat területén hazai és
világversenyeken elért kimagasló eredményeinek elismeréseként a „Hajdúnánás
Városáért” kitüntető díjat adományozza.
Kedves Vendégeink!
Most egy kicsit rendhagyó dolog következik. Mielőtt ugyanis elkezdeném méltatni
Mónus József életútját, az íjászat területén elért kiváló eredményeit, érdemeit, kérem
tekintsék meg azt a kisfilmet, amely a képek nyelvén beszéli el mindazt a Farkasról, a
harcosról, amit majd néhány perc múlva én megteszek.
Az ünneplő közönség ezek után megtekintette a kisfilmet.
Rigó Tamásné műsorközlő elmondta, hogy Mónus József 1965. október 5-én
született Hajdúnánáson. Szülei elváltak, édesanyja és nagyszülei nevelték fel. Az
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általános iskola után a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola tanulója
lett és majdnem ötössel végezte el a mechanikai műszerész, műszergyártó és
karbantartó szakágat.
Az érettségi után a nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola Gépész-üzemmérnöki szakán
szerzett diplomát.
A katonaidő letelte után Hajdúnánáson kezdett el dolgozni. Megnősült és 1994-ben
született egyetlen gyermeke, fia László.
A hajdúnánási Új Élet Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben energetikusként
dolgozott, majd alapított két Kft-tét, melyek a mezőgazdasági termékek
feldolgozásával foglalkozott.
A sors úgy hozta, hogy életszemlélete átalakult és elkezdte kutatni a nemzeti múltat,
főleg a X. századi történelmet és a harci íjászatot helyezve előtérbe.
2006-ban vette fel a történelmi jegyeket hordozó íjat, és elkezdte fiával együtt
megmérettetni magát az íjászat világában.
Sportíjászattal kezdte, és 2008-ban már 57 aranyérem birtokosa volt, de nemzetközi
eredményeket egy Európa Kupa aranyérmen kívül nem tudott felmutatni ezért a harci
íjászat felé fordult.
Fokozatosan egyre jobban és jobban szeretett volna teljesíteni, hiszen minduntalan ott
lebeget előtte, mi az a távolság ameddig el lehet kézi íjjal lőni, és mi az a távolság,
amin még egy ember nagyságú célt el lehet találni. Így lett harci céllövő és távlövő
íjász is.
Járja a nagyvilágot és egy-egy évben általában 4-5 világversenyen mérkőzik meg a
világ legerősebb és legjobb lövőivel.
Ma már céllövésben eljutott a 453 méteren elhelyezett ember nagyságú cél eltalálásáig
5 nyílvesszőből (pl.: 2012. Bugac 8000 ember előtt) és legnagyobb lőtt távja
nemzetközi versenyen 653 m, ami egyben világrekord.
Több mint 100 alkalommal emelhette fel a győztes jogán az ország és Hajdúnánás
zászlaját.
Számtalan győzelem fűződik nevéhez, összességében: 12 világrekord -3 világbajnoki
aranyérem - 9 világfesztivál aranyérem. Munkásságát több elismeréssel is jutalmazták.
•
•
•

2009. -„Hajdú-Bihar Megye legjobb férfi sportolója” cím
2009. - Duna Televízió „Mentor” oklevél
2014. - Hajdú-Bihar Megyei PRÍMA díj

Mónus József, a Farkas egyszer egy helyütt a következőeket mondta, amikor
megkérdezték tőle: mi lehet még a cél, mi hajtja újabb és újabb megmérettetésekre:
„Meg szeretném mutatni büszkén a világnak a győztes jogán a magyar zászlót a
dobogó legmagasabb fokán. Amikor nemzetem zászlaját kibontom, akkor kibontom
Hajdúnánás harci zászlaját is. Ma már céllövésben eljutottam a 453 méteren
elhelyezett ember nagyságú cél eltalálásáig 5 nyílvesszőből (pl. 2012. Bugac 8000
ember előtt), és legnagyobb lőtt távom nemzetközi versenyen 653 m, ami egyben
világrekord, (2012. Ergun-Kína)
Hiszem azt, hogy a múlt emlékképeinek újbóli megélése az egy olyan erő, ami
messzebbre repíti nyílvesszőmet akár több száz méterrel is a világ legjobb íjászainak
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nyílvesszőjénél!” „Amikor megfogod az íjad egyik szarvát, akár kint a mezőn, akár a
hegyek között, érzed, hogy a másik végén ott állnak őseid. Mikor ellősz egy
nyílvesszőt, és hallod a hangját, a toll suhogását, érzed az erőt, ami utat tör a
végtelenbe, akkor érzed az igazi szabadságot! Nincsenek ellenségeid, ellenfeleid, csak
a nyíl, ami messzire röpül.”
Tisztelt Ünneplő közönség! Kedves kitüntetett honfitársaink, hölgyeim s uraim!
Ezzel véget ért a városi kitüntető díjak átadásának ceremóniája.
A szép oklevelek, díjak mellé a most következő percekben a Hajdú Táncegyüttes
műsorát láthatjuk Ponyva, avagy a legenda tovább él címmel.
A világhírű együttes néhány éve mutatta be ezt az izgalmas táncszínházi előadást,
amely egy, a hortobágyi hídí vásáron történt betyárhistóriát mesél el a tánc, a zene
nyelvén, egy mai, izgalmas feldolgozásban.
Forgatókönyvet írta Boka Gábor, rendezte: Boka Gábor és Lovas Bálint, művészeti
munkatárs: Tiszai Zsuzsa. Asszisztensek: Csendom Erika és Ferenczy Csaba.
Közreműködik a Bürkös Zenekar.
Kívánok minden kedves megjelent vendégünknek nagyon jó szórakozást!
Ezek után az ünneplő közönség megtekintette a Ponyva, avagy a legenda tovább él c.
zenés-táncos műsort.
Rigó Tamásné műsorközlő
Tisztelt ünneplő közönség! Kedves kitüntettek, és kedves megjelent vendégeink!
Ezzel véget ért a 2014. évi városnapi ünnepségünk.
Rendezvényünk zárásaként felkérném Önöket a Szózat eléneklésére, előtte azonban
engedjék meg, hogy átadjam a szót, polgármester úrnak, aki szeretne még Önökhöz
szólni.
Szólláth Tibor polgármester úr végezetül megköszönte mindenkinek a megjelenést
és meghívta a jelenlevőket az immár hagyományosan a vállalkozók jóvoltából
megterített Város Asztalához.
A Szózat közös eléneklése után jelenlevők kivonultak az előcsarnokba.
A Város Napi ünnepség du. 20,00 órakor ért végett.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

