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Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december
12-én - szombaton - 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, Síró Katalin
jegyzőkönyvvezető
Az ünnepi testületi ülésen jelen vannak:
- Hangainé Hódos Erika, Hódos Imre birkózó olimpiai bajnok lánya és kísérője, aki a
„Hajdúnánás Város Díszpolgára” címet vehette át posztumusz Hódos Imre után,
- Szabóné Mezei Etelka, a „Soós Gábor Közszolgálati Díj” kitüntetettje és férje,
- Dr. Kátai Ibolya, a „Kabay János Közegészségügyi Díj” kitüntetettje és kísérője,
- Maginé Seres Marianna, Nagy Zoltánné, Fejér Imre, a „Makláry Lajos Pedagógiai
és Közművelődési Díj” kitüntetettjei és kísérőik,
- Éles Béláné, Máró Anna, Dr. Varga Miklós, Dr. Forisek Péter, Tóth Imre és a
Hajdúnánási Televízió munkatársai, akik a Polgármesteri Elismerő Oklevelet
vehettek át, illetve kísérőik,
- Gál Miklós r. alezredes és Tar Attila címzetes tü. főtörzsőrmester, akik a
Polgármesteri Közösségi Díjat vehették át, illetve kísérőik.
Az ünnepi képviselő-testületi ülést jelenlétével megtisztelte még:
Tasi Sándor a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke
Ireneusz Szarzec Ustron polgármestere és a város delegációja
Nyakó József Érmihályfalva polgármestere és a város delegációja
Dr. Jakabházyné Mező Mária a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára
A korábbi évek kitüntetettjei, az önkormányzat bizottságainak nem képviselő tagjai, 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. 250 fő.
Az ünnepi képviselő-testületi ülés a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét.
Rigó Tamásné műsorközlő által elmondott köszöntő szövege:
Tisztelt ünneplő közönség, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink!

774

Szeretettel köszöntöm Önöket Hajdúnánás Város Önkormányzata nevében az ünnepi
képviselő-testületi ülésen, ahol folytatjuk az emlékezést Bocskaira, őseink máig ható
üzenetére, mindarra, amely során olyan örökséget hagytak ránk az elmúlt évszázadok
során, hogy még ma is itt vagyunk, és beszélhetünk a hajdúságról.
Az elmúlt percekben koszorúkat, virágokat helyeztünk el Bocskai István szobránál,
ezzel fejezve ki tiszteletünket a nagy fejedelem életműve előtt. Nekünk, itt a
hajdúságban élőknek olyan történelmi példa ő, akit második honalapítóként is
tisztelhetünk, hiszen ki tudja, mi lett volna azzal a közel tízezer hajúval, akiket az ő
szavaival élve „nagy föld bástyájául” tett. Két császár között, - a török és a Habsburg
birodalom bordaroppantó ölelése közepette - okos politikával győzelemre tudta vinni
szabadságharcát. Tudott olyan békét kötni, amelyben ő diktálta a feltételeket, úgy a
török szultánnak, mint a német császárnak, s amelyet azóta sem tudott senki
megismételni a magyar történelem során.
Hazát, házat adományozott hűséges hajdúinak, akik aztán rövid idő alatt tisztes
földművelő, pásztori közösségekké váltak. Következő gondolatai talán időszerűbbek
mint valaha:
„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 keselyűi.”
E gondolatok jegyében tisztelettel kérte fel Szólláth Tibor polgármester urat ünnepi
köszöntőjének megtartására.
Ezt követően Szólláth Tibor polgármester úr ünnepi köszöntőt mondott.
Köszöntője végén megkérte Kiss Angelika, Ormós Evelin és Kovács Zsolt fiatalokat,
akik a Hidak gyakornoki programban részt vettek és el is végezték azt, hogy a
részvételt igazoló okleveleket vegyék át.
Rigó Tamásné műsorközlő:
Megköszönte polgármester úr elgondolkodtató szavait.
Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink!
Közel 20 éve már, egészen pontosan az 1996-os város napon adták át az első városi
kitüntető díjakat, amelyeket Hajdúnánás város képviselő-testülete azon céltól
vezérelve alapított, hogy ezen a szép napon kitüntető díjakkal ismerje el azok önzetlen
munkáját, akik életükkel, munkásságukkal öregbítették Hajdúnánás hírnevét, a város
épülését, fejlődését segítették.
A következő percekben a jubileumi 20. alkalommal kerülnek átadásra a városi
kitüntető díjak és ötödik alkalommal a polgármesteri közösségi díjak és elismerő
oklevelek.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi kitüntető díjakról és
elismerő címről szóló 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, amelyeknek az átadása most
következik.
Ezek után felkérte Szólláth Tibor polgármester urat, hogy adja át a díjakat.
Először Éles Bélánét és kísérőjét szólította ki, majd méltatta Éles Béláné szakmai
munkáját.
Éles Béláné az oktatás-nevelés területén, valamint a városi és járási szintű közoktatás
szervezésben végzett kimagasló szakmai tevékenységének elismeréseként vett át a
Polgármesteri Elismerő Oklevelet.
Kovács Imréné a népzenei kultúra és a hagyományok ápolása érdekében kifejtett,
elhivatott értékőrző tevékenységének elismeréseként Polgármesteri Elismerő
Oklevélben részesült.
Nevezett sajnos családi okok miatt nem tudott részt venni az ünnepségen, ezért
kérésére azt helyette Szilágyi Erzsébet, a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezető
asszonya vette át.
Másodjára Máró Annát és kísérőjét szólította ki, majd ismertette Anna sport
pályafutását.
Máró Anna a magyar kajak–kenu sport regionális és országos szintjén
elért kiemelkedő eredményének elismeréséért vette át Polgármesteri Elismerő
Oklevelet.
A következő kitüntetett Danuta Konig asszony, aki Ustron városában az oktatási,
kulturális és sport osztály vezetőjenként tevékenykedik és a külföldi kapcsolatok
vezetőjeként évek óta dolgozik azon, hogy a településeink közötti kötelék még erősebb
legyen.
Danuta Konig asszony a Hajdúnánás és Ustron városa közötti testvér-települési
kapcsolat erősítése és ápolása érdekében végzett lelkiismeretes munkájának
elismeréseként részesült Polgármesteri Elismerő Oklevélben.
Az oklevél átvételére tisztelettel kérte fel Ireneusz Szarzec polgármester urat.
A továbbiakban Dr. Varga Miklós urat és kísérőjét szólította ki és ismertette Dr. Varga
Miklós szakmai életútját.
Dr. Varga Miklós több évtizedes állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági területen
végzett kimagasló szakmai munkájának elismeréseként vehette át a Polgármesteri
Elismerő Oklevelet.
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A következőkben Dr. Forisek Pétert és kísérőjét szólította ki és tájékoztatta a
jelenlevőket Dr. Forisek Péter kapcsolatáról Hajdúnánással.
Dr. Forisek Péter Hajdúnánás városa és a Debreceni Egyetem közötti együttműködés
megteremtése érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréseként vette át a
Polgármesteri Elismerő Oklevelet.
A továbbiakban Tóth Imrét és kísérőjét szólította ki és ismertette Imre bácsi
munkásságát.
Tóth Imre Hajdúnánás város hírnevét is öregbítő, a vonóshangszer-készítés területén
nyújtott kimagasló szakmai munkájának elismeréseként részesült Polgármesteri
Elismerő Oklevélben.
Végezetül a Hajdúnánási Televízió képviselőit szólította ki, majd felelevenítette a
TV indulását a kezdetektől napjainkig.
A Hajdúnánási Televízió képviselői Hajdúnánás város lakosságának teljes körű
tájékoztatása érdekében végzett kimagasló médiaszolgáltató tevékenységének
elismeréseként Polgármesteri Elismerő Oklevelet vettek át.
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.
2015-ben Hajdúnánás közösségéért kifejtett kimagasló tevékenységének
elismeréseként Hajdúnánás város polgármestere Polgármesteri Közösségi Díjat
adományoz Gál Miklós r. alezredes és Tar Attila címzetes tü. főtörzsőrmester részére,
akiket és kísérőiket egymás után szólította ki.
Gál Miklós r. alezredes Hajdúnánás város közbiztonságáért kifejtett kimagasló
szakmai tevékenységének elismeréseként részesült Polgármesteri Közösségi Díjban.
Tar Attila címzetes tü. főtörzsőrmester a mentő tűzvédelem területén nyújtott
kimagasló szakmai tevékenységének elismeréseként részesült Polgármesteri Közösségi
Díjban.
Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink!
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjakról és
elismerő címről szóló rendeletével Kabay János Közegészségügyi Díjat alapított.
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.
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Ezek után felkérte Dr. Kátay Ibolyát és kísérőjét, hogy fáradjanak ki polgármester úr
mellé. Majd ezek után ismertette Kátay doktornő szakmai pályafutását.
Dr. Kátai Ibolya a város lakosságának magas szakmai színvonalon történő
egészségügyi ellátása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként
Kabay János Közegészségügyi Díjban részesült.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ugyanezen rendeletével Soós
Gábor Közszolgálati Díjat alapított, melyben az a személy vagy csoport részesíthető,
aki a város közigazgatásában, közszolgálatában hosszú időn át magas fokú szakmai
felkészültséggel eredményesen és humánosan tevékenykedik.
Felkérte Szabóné Mezei Etelkát és kísérőjét, hogy fáradjanak ki polgármester úr mellé.
Majd ezek után ismertette Szabóné Mezei Etelka négy évtizede óta tartó magas
színvonalú szakmai munkásságát.
Szabóné Mezei Etelka nyugalmazott könyvtárigazgató, könyvtáros Hajdúnánás város
közművelődése érdekében végzett több évtizedes kimagasló szakmai munkájának
elismeréseként Soós Gábor Közszolgálati Díjban részesült.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a már említett rendeletével
Makláry Lajos Pedagógiai és Közművelődési Díjat alapított, melyben az a személy
vagy csoport részesíthető, aki tartósan magas színvonalú oktató-nevelő munkát folytat
a város gyermekeinek érdekében illetve az a személy, aki a közművelődés területén
vívja ki a város lakosságának általános megbecsülését.
Ezek után Maginé Seres Mariannát, Nagy Zoltánnét és Fejér Imrét, a
természettudományi munkaközösség tagjait, valamint kísérőiket szólította ki és
ismertette nevezettek szakmai munkáját, valamint az általuk és tanítványaik által elért
megyei, országos sikereket.
A Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium természettudományi
munkaközössége Maginé Seres Marianna, Nagy Zoltánné és Fejér Imre a
Hajdúnánás város oktatás-nevelése területén kifejtett kimagasló, valamint a város
szellemi gyarapodását segítő tevékenységének elismeréseként a Makláry Lajos
Pedagógiai és Közművelődési Díjban részesült.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított
kitüntető díj és díszpolgári cím adományozásáról szóló rendeletével „Hajdúnánás
Város Díszpolgára” címet alapított. A díj annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy
egész életművével mind a település, mint országosan vagy nemzetközi viszonylatban
általános elismerést szerzett, továbbá példamutató emberi magatartás miatt
köztiszteletben áll.
Megkérte Hangainé Hódos Erikát, Hódos Imre lányát és kísérőjét, hogy fáradjanak ki
polgármester úr mellé.
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Ezt követően ismertette Hódos Imre olimpiai bajnok, birkózó életútját és
sportpályafutását.
Hódos Imre birkózó olimpiai bajnok részére olimpiai bajnok birkózóként elért,
Hajdúnánás város hírnevét is öregbítő eredményének, valamint országos és
nemzetközi szinten egyaránt kimagasló bírói és edzői tevékenységének elismeréseként
posztumusz Hajdúnánás Város Díszpolgára címet adományozta.
Rigó Tamásné műsorközlő:
Szívből gratulálunk minden kitüntetésben, elismerésben részesült honfitársunknak.
Kívánom, hogy még sok-sok alkalommal találkozhassunk így, itt december 12-én.
Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink!
Hajdúnánás városa kitűnő, élő kapcsolatokat ápol testvérvárosaival. Ustron és
Érmihályfalva olyan közelségbe kerültek hozzánk, mintha csak egy kőhajításra
lennénk egymástól. Határokon átívelő szoros kapcsolatainkat, most is erősítettük,
Danuta Konig asszony kitüntetésével. Az idei városnapi ünnepi műsort pedig a
nemzetközi hírnevet is kiérdemlő érmihályfalvai Nyíló Akác néptánccsoport adja.
Az együttes tagjai nem először lépnek erre a színpadra. A táncegyüttes fellépése a
Bethlen Gábor Alapkezelő által támogatott „Közös programok megvalósítása az
összetartozás jegyében Hajdúnánáson és Érmihályfalván” című pályázat keretében
valósul meg. A pályázat célja a magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését
szolgáló testvér-települési programok, kulturális rendezvények közös részvétellel
történő megvalósítása. A pályázati program első részében a hajdúnánási Naná Színház
az ősszel a Dióverő ünnepség programjában mutatta be Érmihályfalván Marth P.
Ildikó: Csillag vagy liliom című zenés történelmi játékát.
Mielőtt azonban felgördülne a függöny, átadta a szót Érmihályfalva polgármesterének,
Nyakó József úrnak.
Nyakó József polgármester úr szeretettel és tisztelettel köszöntötte a kitüntetetteket,
Ustron város delegációját, a jelenlevőket, valamint minden jelenlegi és jövőbeni
barátait. Beszédében kiemelte, hogy az az élet, ami itt folyik a vezetés és a közösség
között csodálatos, nagyszerű, amelynek közös hozadéka az eredmény, a siker. Ami itt
történik ebben a városban az számukra minta. Mind az, amit megvalósított az előző és
az eddigi városvezetés az számukra példaértékű. A továbbiakban a Bocskai Koronát,
valamint a közfoglalkoztatás megvalósítását és a színvonalas Nánási Portékát emelte
ki.
Végzetül békés adventet, kellemes karácsonyt, boldog új évet és nagyon jó szórakozást
kívánt az együttes műsorához, amely ajándék lehet mindenki fenyőfája alatt.
Rigó Tamásné műsorközlő megköszönte polgármester úr szavait.
Ezek után felgördült a függöny és következett az érmihályfalvai Nyíló Akác
Néptáncegyüttes Ébredjen a szeretet című műsora. A zenei kíséretet a Soroglya
zenekar szolgáltatta.
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Rigó Tamásné műsorközlő megköszönte az együttes műsorát a zenekar
közreműködését.
Tisztelt ünneplő közösség, kedves vendégeink, kedves kitüntetettek!
Ezzel véget ért Hajdúnánás Városi Önkormányzatának ünnepi képviselő-testületi
ülése, Város Napi programunk azonban folytatódik, a hagyományos Város Asztalánál
az állófogadással.
Testvérvárosainkkal, mint utaltam rá egyre szorosabb lesz kapcsolatunk, éppen ezért
arra kérem Önöket, hogy a teremből kifáradva vegyék kezükbe a pezsgőspoharat,
amellyel arra kérjük Önöket, koccintsanak 1605. december 12. napjának emlékére, a
kitüntetettekre és azokra a szorgos kezekre, akiknek köszönhetően az idei évben is
megteríttetett a Város Asztala.
Egyúttal tisztelettel felkérem Ireneusz Szarzec Ustron város polgármesterét, hogy az
előtérben mondjon pohárköszöntőt a vendégeknek, és kérem Önöket, hallgassák meg
őt.
Az idei évben a Város Asztala új helyszínen, a Művelődési Ház parkolójában, sátorban
várja Önöket, az aulában pedig helyet fognak tudni foglalni a vacsora idejére.
Azt követően pedig tisztelettel várjuk Önöket vissza ide a színházterembe, hiszen
du. 21,00 órától Balázs Klári és Korda György műsora következik. Itt is szeretnénk
megköszönni Mircse Bélának és kedves barátainak a felajánlását, melynek
köszönhetően az énekes házaspárt városunkban köszönthetjük.
Szólláth Tibor polgármester úr egy csokor virággal tisztelettel megköszönte Rigó
Tamásnénak az egész napi közreműködését, valamint kérte azt, hogy egy nagy tapssal
köszönjük meg annak a sok-sok dolgos kéznek a munkáját, akik közreműködtek
abban, hogy ebben az évben is megteríttetett a Város Asztala.
Rigó Tamásné műsorközlő végezetül mindenkinek jó szórakozást, szép estét kívánt
és kérte, hogy a jelenlevők közösen énekeljék el a Szózatot.
A Szózat közös eléneklése után a jelenlevők kivonultak az előcsarnokba.
A Város Napi ünnepség du. 19,55 órakor ért végett.
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Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

