JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december
11-én - vasárnap - 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, Nagyné
Juhász Krisztina, Bódi Judit, Papp Gáborné, Dr. Éles András képviselők
Az ünnepi képviselő-testületi ülésről távol maradtak: Szabóné Marth Éva és Bódi
Judit képviselő asszonyok
Az ünnepi képviselő-testületi ülésen részt vett még: Dr. Csiszár Imre alpolgármester
úr
A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss
Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, Kelemenné Bogdán Mónika
kabinetvezető, Szilágyi Bernadett személyi titkár, Pálóczi Boglárka kulturális
szervező, Csegöldiné Tóth Erzsébet a Költségvetési Iroda Adóügyi csoportjának
csoportvezetője, Magi Dániel jegyzőkönyvvezető
Az ünnepi testületi ülésen jelen vannak:
- Csuja Imre és felesége, aki a „Hajdúnánás Város Díszpolgára” címet,
- Dr. Szécsi Anna-Mária, a „Kabay János Közegészségügyi Díj” kitüntetettje,
- ifj. Hódos Antal, a Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díj
kitüntetettje és felesége,
- Pénzes Imre, a „Somorjai László Testnevelési és Sport Díj” kitüntetettje és felesége,
- Dr. Vida Sándor, Dr. Fekete István, Szabó István és kísérőik, a Hajdúnánási
Polgárőr Egyesület Tedeji Csoportja, akik a Polgármesteri Közösségi Díjat,
- Mónus László József, Mónusné Ruszin Anna Mária, Prokaj Kiara Felícia, Máró
Józsefné, Tóth Sándor, Hajdú Bokréta Hagyományőrző Csoport, akik Polgármesteri
Elismerő Oklevelet vehették át.
Az ünnepi képviselő-testületi ülést jelenlétükkel megtisztelték még:
A korábbi évek kitüntetettjei, az önkormányzat bizottságainak nem képviselő tagjai, a
városban működő oktatási intézmények vezetői, dolgozói, cégek, intézmények,
vállalkozások vezetői, dolgozói, a városi pártszervezetek vezetői, tagjai, a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, a Helyi Televízió munkatársai, Harsányi
Zsolt műsorközlő, valamint a város lakossága részéről kb. 250 fő.
Az ünnepi képviselő-testületi ülés a Városdal elhangzásával vette kezdetét, melyet
Szatmáry Tony adott elő. A dal elhangzása alatt a Bocskai István Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tánccsoportja a dalra koreografált táncot mutatott be.

670

Harsányi Zsolt műsorközlő által elmondott köszöntő szövege:
Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Hajdúnánás Város Önkormányzatának
ünnepi testületi ülésén.
Külön köszöntöm környező településeink polgármestereit, megjelent képviselőit,
városunk vezetőit, Szólláth Tibor polgármester urat, Dr. Juhász Endre alpolgármester
urat, Dr. Csiszár Imre alpolgármester urat, Dr. Kiss Imre jegyző urat, a hajdúnánási
képviselőket, bizottsági tagokat, intézményvezetőket, minden kedves megjelentet és
nem utolsósorban a ma városi kitüntető díjakat, elismeréseket átvevő vendégeinket és
kedves hozzátartozóikat.
Tisztelt ünneplő közösség, kedves vendégeink!
Ezekben a napokban mindannyian kicsit időutazást végzünk. Vissza a 16-17.századba,
a három részre szakadt Magyarország vérzivataros korszakába.
411 éve már, hogy Bocskai István sikerre vitte szabadságharcát, és jó hajdúinak
letelepedésre alkalmas területeket adott saját birtokaiból, az ő szavaival élve „nagy
föld bástyájául” tett őket. Árkaikon belül nemesi kiváltságokat adományozott nekik és
utódaiknak. Hazát, házat adományozott hűséges 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.
"...Szívem örvend rajta és Istennek érette nagy hálákat adok, hogy én... az országot,
mint édes hazámat, most mindenféle ellenségtől megszabadult állapotban hagyhatom."
Az idézetet Bocskai István politikai végrendeletében olvashatjuk, tükrözve mély
elkötelezettségét a nemzet és a vallás ügye mellett. Az általa vezetett szabadságharc a
vallásszabadság és a nemzeti-rendi jogok tiszteletére tanította a Habsburgokat.
E gondolatok jegyében kérte fel Szólláth Tibort Hajdúnánás polgármesterét, ünnepi
köszöntőjének megtartására.
Ezt követően Szólláth Tibor polgármester úr ünnepi köszöntőt mondott.
Az ünnepi köszöntő elhangzása után a jelenlevők megismerhették a Bocskai Korona
bemutatásáról szóló rövidfilmet.
Harsányi Zsolt műsorközlő ezek után megkérte a résztvevő gyerekeket, hogy a
Hajdúnánási Holding Zrt., a Bocskai Korona kibocsátójának új, bekeretezett Bocskai
Korona címleteit adják át a képviselőknek, jegyző úrnak, illetve az alpolgármester
uraknak.
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Tisztelt ünneplő közönség, hölgyeim és uraim!
Hosszú évek óta 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.
A következő percekben 21. alkalommal kerülnek átadásra a városi kitüntető díjak és
hatodik alakalommal a polgármesteri elismerő oklevelek.
Tisztelettel felkérte Szólláth Tibort, Hajdúnánás Város polgármesterét, hogy adja
át a díjakat.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi kitüntető díjakról és
elismerő címről szóló 36/2014. (XI. 28.) 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.
Elismerő 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 előnyöket nyújtottak, amelyek a szokásos és elvárható mértéket
meghaladják és magatartásukkal, helytállásukkal példaértékűen érdekeket elégítettek
ki vagy értékeket szolgáltattak.
2016-ban Hajdúnánás közösségéért kifejtett kimagasló tevékenységének
elismeréseként Hajdúnánás város polgármestere Polgármesteri Közösségi Díjat
adományoz a közbiztonságáért kifejtett kimagasló szakmai tevékenységének
elismeréseként Polgármesteri Közösségi Díjat adományoz Dr. Vida Sándor r. őrnagy
részére.
Dr. Vida Sándor r. őrnagy a debreceni Ady Endre Gimnáziumban érettségizett, majd
ezt követően 2005. 08. 22-től a Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szakos hallgatója volt.
A főiskola elvégzése után, 2008. 07. 01-jétől került kinevezésre a Debreceni
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Életvédelmi Alosztályára nyomozóként. 2013.
02. 01-jétől ugyanott a Betörési Alosztályon teljesített szolgálatot, szintén
nyomozóként. 2014. április 16-án megbízást kapott a Hajdúnánási Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályán az osztályvezetői feladatok ellátására, majd 2015. június 01-jétől
kinevezett osztályvezetőként teljesít szolgálatot.
Folyamatosan bővíti szakmai ismereteit, 2013-ban a Szegedi Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karán jogász végzettséget szerzett.
2015-ben rendészeti szakvizsgát tett, majd ugyanebben az évben elvégezte a rendészeti
vezetővé képző tanfolyamot is.
Ezek után Dr. Vida Sándor átvette a Polgármesteri Közösségi Díjat Szólláth Tibor
polgármester úrtól.
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2016-ban Hajdúnánás közösségéért kifejtett kimagasló tevékenységének
elismeréseként Hajdúnánás város polgármestere Polgármesteri Közösségi Díjat
adományoz a mentő tűzvédelem területén nyújtott kimagasló szakmai
tevékenységének elismeréseként Fekete István tűzoltó ezredes részére.
Fekete István tűzoltó ezredes több mint 21 éve, 1995. 08. 01-jén kezdte hivatásos
tűzoltói szolgálatát a Hajdúnánási Tűzoltóparancsnokságon. A szükséges iskolák,
képzések elvégzését követően tiszti, majd később vezetői beosztásokba került, mely
beosztásokban bizonyította vezetői képességét, rátermettségét és szakmai tudását.
A kollektívába hamar beilleszkedett. Gyakorlatias hozzáállása mindig nagy segítség
volt bajtársainak a különböző káresetek és feladatok végrehajtása során.
Munkavégzését az alaposság és körültekintés jellemzi. A fiatalabb kollégái mind a
szolgálat ellátás, mind pedig civil életben számíthatnak a tanácsaira, észrevételeire.
Ezek után Fekete István átvette a Polgármesteri Közösségi Díjat Szólláth Tibor
polgármester úrtól.
2016-ban Hajdúnánás közösségéért kifejtett kimagasló tevékenységének
elismeréseként Hajdúnánás város polgármestere Polgármesteri Közösségi Díjat
adományoz a Hajdúnánási Polgárőr Egyesületben végzett kimagasló és lelkiismeretes
tevékenységének elismeréseként Polgármesteri Közösségi Díjat adományoz a
Hajdúnánási Polgárőr Egyesület Tedeji Csoportja részére.
A Tedeji csoport 2011. 10. 03-án alakult és csatlakozott a Hajdúnánási Polgárőr
Egyesülethez.
Ezen időszakban hatékonyan segítette az egyesület munkáját. A városi és a helyi
rendezvényeket segített biztosítani, és több alkalommal közös szolgálatot látott el a
rendőrséggel. Munkájukat Tedejen sem hanyagolják el, rendszeresen járőröznek és
felügyelik Tedej lakosainak szubjektív közbiztonság érzetét.
Szolgálatukra bármikor lehetett számítani, annak ellenére, hogy a csoportban két
szívműtött, egy hetven év feletti és egy nagycsaládot nevelő apuka és anyuka van. A
csoport tagjai: Győri Tamás, Kónyáné Tógyer Szilvia, Nyakó Sándor,Tógyer Zoltán
Kakócz Sándor, Tógyer János, Szilágyi László, Tógyer Szabolcs, Kónya Miklós
Ezek után a csoport tagjai átvették a Polgármesteri Közösségi Díjat Szólláth Tibor
polgármester úrtól.
2016-ban Hajdúnánás közösségéért kifejtett kimagasló tevékenységének
elismeréseként Hajdúnánás város polgármestere Polgármesteri Közösségi Díjat
adományoz kimagasló és elhivatott mentőápolói tevékenységének, valamint a
betegellátások során szerzett szakmai felkészültségének elismeréseként Szabó István
részére.
Szabó István mentőápoló több éve dolgozik a Hajdúnánási Mentőállomás
dolgozójaként. Munkáját mindvégig a szakmai igényesség és a betegekkel szembeni
nagyfokú alázat és tisztelet jellemezte. Betegellátások során szakmai felkészültsége,
elhivatottsága és rátermettsége több alkalommal hozzájárult a kritikus, súlyos állapotú
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betegek életének megmentésében. Mentőápolóként ebben az évben több súlyos
állapotú ember mentésében vett részt és adott támaszt a rászorulóknak. Eddigi
munkája során több alkalommal végzett szülésvezetést és sikeres újraélesztést
egyaránt. A mentőállomás életében is segítőkész, tisztességes, bajtársaival szemben
minden tekintetben pozitív személyiség. Tevékenységét, humánusságát, elhivatottságát
tekintve a Mentőszolgálat és a város életében is kiemelkedő, becsülendő értékekkel
bír.
Ezek után Szabó István átvette a Polgármesteri Közösségi Díjat Szólláth Tibor
polgármester úrtól.
Hajdúnánás Város Polgármestere, Hajdúnánás zászlajának az Amerikai Egyesült
Államokban rendezett világversenyen győztesként való felemelésének elismeréseként
Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományoz Mónus László József, Mónusné
Ruszin Anna Mária és Prokaj Kiara Felícia részére. Szeretném őket megkérni, hogy
fáradjanak ki!
Mónusné Ruszin Anna Mária távlövő íjászatban, Harry Drake aranyérmes és
világrekordot lőtt Modern Ásiatic 70 # stílusban.
Mónus László József, a Farkas tanítványa, aki íjászatban 2-szeres világbajnoki
ezüstérmes, 5-szörös Európa-Bajnok, 8-szoros Európa-Kupa győztes, többek között
céllövő világrekorder, 2-szeres Európa-Rekorder, Nemzetek Nagydíja győztes DélKoreában, 3-szoros Diákolimpia Bajnok, 4 szeres távlövő világrekorder, 2-szeres
Harry Drake aranyérmes
Legértékesebb eredménye a világ legrangosabb íjász világszervezeténél a WORLD
ARCHERY-nél minden idők legnagyobb lövésével világrekordot szerzett 35 #
íjerősségben ebben az évben az Amerika Egyesült Államokban.
Prokaj Kiara Feliciánák, aki Egerből érkezett, és aki Mónus József a Farkas
felfedezettje és tanítványa, 2-szeres világbajnok, 3-szoros Európa-Bajnok, 5 szörös
Magyar Országos Bajnok, Diákolimpia Bajnoka, 3-szoros céllövő világrekorder,
valamint ez évben az Amerika Egyesült Államokban 2-szeres távlövő világrekorder
lett olimpiai és vadászreflex stílusban. Legértékesebb eredménye a világ legrangosabb
íjász világszervezeténél a WORLD ARCHERY-nél minden idők legnagyobb lövésével
világrekordot szerzett 35 # íjerősségben, 2-szeres Harry Drake aranyérmes.
Ezek után Mónusné Ruszin Anna Mária, Prokaj Kiara Felícia és Mónus László József
helyett Mónus József, a Farkas vette át a Polgármesteri Elismerő Oklevelet.
Hajdúnánás város sürgősségi betegellátásáért tett önzetlen és odaadó tevékenységének
Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományoz Hajdúnánás Város Polgármestere
Máró Józsefné részére.
Máró Józsefné Juliska néni 2004-ben, férje emlékére alapítványt hozott létre, aki
nyugdíjazásáig összesen 23 évet töltött az Országos Mentőszolgálat hajdúnánási
mentőállomásán.
Munkáját a legnagyobb tisztességgel végezte, örült, hogy segíthet másokon.
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Máró József emlékét a mentőállomás falán emléktábla hirdeti.
A Juliska néni által létrehozott alapítvány célja a hajdúnánási mentőállomás ellátási
körzetébe tartozó betegek, sérültek magas szinten történő ellátásának fejlesztése, és a
legkorszerűbb mentéstechnikai eszközök, műszerek beszerzése és alkalmazása a
mentésben, a helyszíni ellátás tevékenységében.
A 12. éve működő alapítvány lehetőséget adott arra, hogy a helyi mentőállomás, és
eszközei több, mint kilenc millió Forint értékkel gyarapodhasson.
Napjainkban, amikor értékeinket keressük, akkor külön hálával és tisztelettel kell
gondolnunk azokra, akik önzetlen módon, mások javát szolgálják.
Tekintettel arra, hogy az alapítvány az egész várost szolgálja, így külön megköszönjük
Juliska néninek azt az önzetlen felajánlást, melyet Hajdúnánás város betegeiért,
lakosságáért, a mentőállomásért tett.
Ezek után Máró Józsefné átvette Polgármesteri Elismerő Oklevelet.
A több évtizedes lelkiismeretes és odaadó mentős munkájának elismeréseként
Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományoz Hajdúnánás Város Polgármestere
Tóth Sándor részére.
Tóth Sándor 1959. 12. 01-jén született Hajdúnánáson. Mondhatjuk, hogy „mentős
családba” született, édesapja is mentő gépkocsivezetőként dolgozott egészen haláláig.
Bajtársunk édesapja nyomdokain 1988. 06. 30-án kezdte meg szolgálatát az Országos
Mentőszolgálat Debreceni Mentőállomásán, majd 1989 decemberétől a Hajdúnánási
Mentőállomás aktív tagjaként dolgozik jelenleg is. Munkáját mindvégig a szakmai
igényesség és a betegekkel szembeni nagyfokú alázat és tisztelet jellemezte. Az
ellátások kapcsán aktívan részt vesz a súlyos állapotú betegek ellátásában, ezzel is
segítve mihamarabbi állapotjavulásukat, gyógyulásukat. Mentő gépkocsivezetőként az
elmúlt évtizedekben több ezer ember mentésében vett részt, és adott támaszt a
rászorulóknak. A Hajdúnánási Mentőállomáson már több mint 20 éve teljesít
szolgálatot „eset-kocsin”, azon a mentőn, amely a legmagasabb szintű ellátást
biztosítja a sürgősségi ellátás kapcsán a lakosság egészének.
Ezek után Tóth Sándor átvette Polgármesteri Elismerő Oklevelet.
A népi kultúra, és hajdúsági hagyományaink ápolása érdekében kifejtett értékteremtő
tevékenységének elismeréseként Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományoz
Hajdúnánás Város Polgármestere a Hajdú Bokréta Hagyományőrző Csoport
részére.
A csoport tagjai 1976-ban Sebestyén Miklós tanár úr hívására mentek az akkor még
Nánási Lakodalmas nevű csoportba, előbb népdalokat tanulni, énekelni, majd a
színpadi produkciókban is részt venni. A csoport anyagi nehézségekkel küzdve pár
évig szünetelt, majd a ’90-es évek végén újra „életre” kelt! Vitéz Zsuga János 2007ben bekövetkezett halála után Veres Sándor vette át a vezetést, s ekkor határozott az
akkor 30 fős tagság, hogy vegye fel a Hajdú Bokréta nevet, elődeinknek tisztelegve
ezzel. Ugyanis az 1930-as években az akkori városi főjegyző Dr. Nagy Imre alapította
a Bokréta Kört, amely gyűjtötte és feldolgozta a Nánási Lakodalmast, s ahol ifjúként
Zsuga Jani bácsi is zenélt. Az eltelt 9 évben számtalan helyen mutatták be a
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szívűnknek igen kedves Lakodalmas játékot, részt vettek népdal és magyar nóta
versenyeken, fesztiválokon, ahol mindig dobogós helyezéssel tértek haza.
Ezek után Hajdú Bokréta Hagyományőrző Csoport tagjai átvették a Polgármesteri
Elismerő Oklevelet.
Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink, folytatjuk a város megbecsülését
kifejező díjak, kitüntetések átadását.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető díjakról és
elismerő címről szóló 36/2014. (XI. 28.) 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.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város lakosságának magas
szakmai színvonalon történő egészségügyi ellátása érdekében végzett több évtizedes
kiemelkedő fül-orr-gégész szakorvosi tevékenységének elismeréseként a Kabay János
Közegészségügyi Díjat adományozza Dr. Szécsi Anna-Mária részére.
Dr. Szécsi Anna
A debreceni Orvostudományi Egyetemen hallgatója volt, ahol 1977-ben szerzett
orvosdoktori diplomát. Az egyetem elvégzése után első munkahelye a Kenézy Gyula
Kórház fül-orr-gégészeti osztálya volt.
1983-ban családjával Hajdúnánásra költözött, azóta dolgozik a Városi
Rendelőintézetben fül-orr-gégész szakorvosként.
Elkötelezettsége pályája és betegei iránt magáért beszél. Nagy figyelmet a fordít a
gyógyító hivatására. Tapasztalataival és tanácsaival sokat segít a hozzáfordulóknak.
Évente közel 10.000 beteget lát el. Elősegítette és támogatta rendelőjében a siketszoba
kialakítását. Munkája során különös gondot fordít a prevencióra, egészségnevelésre.
Kreatív, önállóan és csapatmunkában felelősségteljes feladatmegoldó- és
alkalmazkodó képességgel rendelkezik. Szakmai tudása kiemelkedő, szerény
személyisége, munkaszeretete, elhivatottsága példaértékű.
Orvosként fontosnak tartja a folyamatos fejlődést szakmai területén. Szaktudását
folyamatosan bővíti, rendszeresen részt vesz szakmai konferenciákon,
továbbképzéseken.
Ezek után Dr. Szécsi Anna-Mária átvette Szólláth Tibor polgármester úrtól a Kabay
János Közegészségügyi Díjat.
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.
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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.
A Hajdúnánási Ipartestület elnökeként a város ipara, kereskedelme érdekében végzett
több évtizedes kiemelkedő munkájának, valamint lelkiismeretes társadalmi
szerepvállalásának elismeréseként Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díjat adományozza
Ifj. Hódos Antal részére.
Hódos Antal szikvízkészítő iparosként 1981. 01. 22. óta dolgozik Hajdúnánáson.
Tevékenységét időközben alkatrész- és egyéb kereskedelmi szolgáltatásokkal
bővítette. Jelenleg a szikvízüzem a mai kor elvárásainak megfelelően palackozott
formában is forgalmazza a kiváló nánási vizet, a Nánási Gyémántot.
Bár már nyugdíjas, családi vállalkozását továbbra is folytatja. A városlakók számos
Hajdúnánási kulturális, gasztronómiai és egyéb rendezvényen is találkozhatnak
termékeivel, felajánlásaival, hiszen szponzorként rendkívül nagyvonalú vállalkozó.
Elismerései:
Az Országos Szikvíz Ipartestületnek 12 éven keresztül volt vezetőségi tagja, mely
szervezettől tevékenysége elismeréseként életmű díjat kapott. Oroszlánrészt vállalt a
szervezeten belül a szikvíz hungarikummá nyilvánításának felterjesztésében.
Kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréséül Varga Mihály gazdasági
minisztertől 2015-ben miniszteri elismerő oklevelet kapott.
Hódos Antal 1994 óta elnöke a Hajdúnánási Ipartestületnek, amely szervezet
országosan is kiemelkedő, példamutató társadalmi tevékenységet végez. A hajdúnánási
vezető az elmúlt évtizedek alatt az Országos Ipartestület valamennyi elismerő díjában
részesült.
Ezek után ifj. Hódos Antal átvette Szólláth Tibor polgármester úrtól a Csiha Győző
Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díjat.
Somorjai László Testnevelési és Sport Díjban az a személy vagy csoport
részesíthető, aki a város lakossága, ezen belül a város ifjúsága testnevelése és
sportkultúrájának kifejlesztése érdekében kiemelkedő érdemeket szerez, eredményeket
mutat fel.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a labdarúgás területén szerzett
eredményeinek és több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájának, valamint az
utánpótlás nevelés érdekében végzett elhivatott tevékenységének elismeréseként a
Somorjai László Testnevelési és Sport Díjat adományozza Pénzes Imre részére.
Pénzes Imre a Hajdúnánás FK játékosaként több éven keresztül NB II és NB III-as
csapat játékosa volt. Azt követően a Hajdúnánás FK edzőjeként volt megbízva.
A Nánási Focisuli Egyesület egyik alapítójaként immár 16 éve tevékenykedik
utánpótlás labdarúgásban.
Ezek után Pénzes Imre átvette Szólláth Tibor polgármester úrtól a Somorjai László
Testnevelési és Sport Díjat.
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Harsányi Zsolt műsorközlő ezek után tájékoztatta az ünneplő közönséget, hogy
Ireneusz Szarzec Ustron város polgármestere a tegnapi napon tartott V. Jótékonysági
Városbálon vette át a „Hajdúnánás Városáért” kitüntető díjat a két város közötti
együttműködés ápolásáért.
„Hajdúnánás Város Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész
életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban
általános elismerést szerzett, továbbá példamutató emberi magatartása miatt
köztiszteletben áll.”
Mindezek alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás
város szülötteként életművével országos elismerést szerzett, és a magyar nemzeti
kultúra, művészi alkotómunka területén kiemelkedő művészeti értékek létrehozásának
elismeréseként Hajdúnánás Város Díszpolgára Címet adományozza Csuja Imre
részére.
Csuja Imre 1960. július 11-én Hajdúnánáson született. A 2. sz. Általános Iskolába járt,
ahol szavalóversenyeken, paródia versenyeken, őrsi színjátékokban próbálgatta először
a tehetségét.
„Rendkívül szorgalmas gyerek volt”- ezt Patai István állítja róla, aki a József Attila
színpadban rendezte őt. A Kőrösi Gimnáziumból a debreceni Színjátszó Stúdióba járt
hétvégenként, ahol többek között Pinczés Istvántól tanulta a színészmesterséget.
17 évesen eldöntötte, hogy színész lesz. Édesapja és édesanyja ellenezték a dolgot,
annak ellenére, hogy családi, baráti összejöveteleken gyakran felhangzott, a
beszélgetések szüneteiben, hogy „Imi mondj egy verset!” Így hát az érettségi évében a
Kossuth Lajos Tudományegyetemre adta be a jelentkezését, mondván, hogy oda úgyse
veszik fel.
A következő évben a Hajdúnánás-Tedeji Állami Gazdaságba szegődött el dolgozni. A
munkából ő inkább a munkát végzők szellemi pallérozását tartotta nagyon fontosnak,
így történt, hogy állandóan monológokat mondott, és verseket szavalt a szövetkezet
dolgozóinak (állattenyésztőknek, növénytermesztőknek, géplakatosoknak). És mit ad
Isten? A csapat megnyerte a Mezőgazdaság Szocialista Kultúrája című műveltségi
vetélkedőt. 1980-ban aztán elsőre felvették a Színház- és Filmművészeti Főiskolára.
Búcsúelőadással köszönt el a várostól: Karinthy Frigyes: Gellérthegyi álmok című
színdarabjában a fiút játszotta. Az előadást Patai István rendezte.
Ezek után Csuja Imre átvette Szólláth Tibor polgármester úrtól a „Hajdúnánás Város
Díszpolgára” címet.
Tisztelt Ünneplő közönség! Kedves kitüntetett honfitársaink, hölgyeim és uraim!
Ezzel véget ért a városi kitüntető díjak átadásának ceremóniája.
A szép oklevelek, díjak mellé a most következő percekben a kultúra kerül előtérbe.
Az elmúlt években sok időt töltött a versek megzenésítésével, 2015-ben a Debreceni
Zenész Klub “Kedv, remények, trillák” címmel meghirdetett versmegzenésítő
pályázatán, legjobb zeneszerző kategóriában I. helyezést ért el. Egy évvel később,
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szintén az említett verseny, legjobb József Attila megzenésítés kategóriájában sikerült
a legjobbnak bizonyulnia.
XX. századi nagy költőink művei, kortárs alkotók versei és saját szerzemények
egyaránt szerepelnek, a már lassan egy órásra duzzadt műsorában, amelynek a
"Dalversek" címet adta, most ebből hallunk részleteket.
Hölgyeim és Uraim!
A színpadon fogadják sok szeretettel: Szatmári Tonyt.
Szatmáry Tony ezek után zenés előadását megtartotta.
Harsányi Zsolt műsorközlő megköszönte Szatmáry Tony előadását.
„Mindig az a kedvencem, amit éppen játszom. Szeretek a jelenben élni. Sokszor
hetekig, hónapokig őrlődöm egy feladaton, küzdök, formálom, tépem, cibálom, míg
végül a figura az „enyém” lesz - és akkor azt kiélvezem. Ha belesüppednék a
népszerűség adta kényelmességbe, akár le is húzhatnám a rolót. Ahogy azt sem
engedhetem meg magamnak, hogy esténként az Örkény Színházban, mondjuk, a
Tótékban Tót Lajosként csak egyetlen hasonló mozdulatot, gesztust tegyek, mint az
Üvegtigris Csokija.”
Ha azt mondom: Ízirájder, öcsém! - sokan vágják rá azonnal: Csoki az Üvegtigrisből!
Csuja Imre legendás alakításában a filmbeli falusi vagány a lepukkant kismotorján
dülöngélve egy csapásra a háztáji szabadság szimbólumává vált, aki azóta szellemes
sörreklámokból is visszaköszön.
A filmekben és színdarabokban egyaránt jeleskedő, egyik legsokoldalúbb színész,
városunk szülötte és díszpolgára: Csuja Imre a színpadon!
Ezek után Csuja Imre, városunk díszpolgára „Kedvenc pillanataim” címmel tartotta
meg előadói estjét.
Harsányi Zsolt műsorközlő megköszönte művész úrnak az értékes pillanatokat.
Tisztelt ünneplő közösség, kedves vendégeink, kedves kitüntetettek!
Ezzel véget ért Hajdúnánás város önkormányzatának ünnepi képviselőtestületi ülése –
város napi programunk azonban folytatódik, a hagyományos város asztalánál
állófogadással, amelyre a finom étkeket ismét a nánási vállalkozók biztosították.
Rendezvényünk zárásaként felkérte a jelenlevőket a Himnusz eléneklésére, előtte
azonban még átadta a szót polgármester úrnak.
Szólláth Tibor polgármester úr végezetül ismételten gratulált a kitüntetetteknek.
Kérte azt, hogy egy nagy tapssal köszönjük meg annak a sok-sok dolgos kéznek a
munkáját, akik közreműködtek a tegnap lezajlott Városbál, a mai napon
megrendezésre került Város Napja ünnepség megszervezésében és abban, hogy ebben
az évben is megteríttetett a Város Asztala.
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A Himnusz közös eléneklése után a jelenlevők kivonultak az előcsarnokba.
A Város Napi ünnepség du. 20,00 órakor ért végett.
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