JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december
12-én - kedden- 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, Szabóné Marth Éva,
Tóth Imre, Nagyné Juhász Krisztina, Bódi Judit, Papp Gáborné, Dr. Éles András
képviselők
Az ünnepi képviselő-testületi ülésen részt vett még: Dr. Csiszár Imre alpolgármester
A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss
Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, Kissné Barta Piroska irodavezető,
Kocsis-Kun Anita kabinetvezető, Szilágyi Bernadett személyi titkár, Pálóczi Boglárka
kulturális szervező, Reszegi Alexandra Anikó jegyzőkönyvvezető
Az ünnepi testületi ülésen jelen vannak:
- Póser Tibor Sándorné, Demeterné Vajda Piroska, Varga Zoltánné, Mihókné Varga
Ilona pedagógusok, akik a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, vehették át
- Tóthné Muraközi Mária gyógyszertári asszisztens, Sajtos Tibor városi főkertész,
Szalmakalap Citera Együttes, Szalmaszálak Gyermek Citera Csoport, akik
Polgármesteri Elismerő Oklevelet, vehették át
- Pocsai Zsuzsanna r. ftőrm. és férje, Zsuga László és lánya, Varga Sándor Lajos
mentőápoló és felesége, Domoszlai Attila tü. alezredes és felesége, akik a
Polgármesteri Közösségi Díjat,
- Éles Béláné, aki a „Soós Gábor Közszolgálati Díjat” vehette át
- Gömöri József, aki a „Makláry Lajos Pedagógiai és Közművelődési Díjat” vehette át
és felesége,
- Hadadi Imre, a Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díj kitüntetettje és
felesége,
- Kis Zoltán, aki a „Somorjai László Testnevelési és Sport Díjat” vehette át és kísérője,
- Dr. Nyakas Miklós, aki a „Hajdúnánás Városáért Díjat” vehette át és felesége,
- Gacsályi Gábor lelkipásztor és Dombi Imre gondnok, akik szintén „Hajdúnánás
Városáért Díjat” 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.
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Az ünnepi képviselő-testületi ülés a Himnusz elhangzásával vette kezdetét.
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 Érmihályfalva polgármesterét Nyakó Józsefet és delegációját,
Pöstyén polgármesterét Mr. Martin Valo urat és delegációját, Füleki Zoltán
Csíkszereda alpolgármesterét és vele érkezett delegáció tagjait. Továbbá 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, Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző
asszonyt, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének megjelent
tagjait, 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!
Hajdúnánáson a december nem csak a karácsonyi ünnepek, vagy az óév lezárása miatt
jelentős, ilyenkor emlékezünk meg ugyanis arról, hogy 1605-ben otthonra leltek hajdú
őseink. Minden év decemberében lerójuk a hálánkat és tiszteletünket Bocskai István
fejedelem előtt és megünnepeljük, hogy városunk még ma is egy virágzó, sikeres
település, amely több ezer családnak ad otthont.
412 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.
E gondolatok jegyében kérte fel Szólláth Tibort, Hajdúnánás polgármesterét ünnepi
köszöntőjének megtartására.
Ezt követően Szólláth Tibor polgármester úr ünnepi köszöntőt mondott.
Harsányi Zsolt műsorközlő
A testvérvárosi kapcsolatok jegyében elsőként tisztelettel felkérem Füleki Zoltán
Csíkszereda alpolgármesterét ünnepi köszöntőjének megtartására.
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Ezt követően Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere ünnepi köszöntőt
mondott.
Harsányi Zsolt műsorközlő
Tisztelettel felkérem Pöstyén alpolgármesterét, Mr. Martin Valo urat köszöntse a
megjelenteket.
Ezt követően Mr. Martin Valo, Pöstyén alpolgármestere ünnepi köszöntőt mondott.
Harsányi Zsolt műsorközlő
A folytatásban tisztelettel felkérem Érmihályfalva polgármesterét, Nyakó Józsefet
köszöntőjének megtartására.
Ezt követően Nyakó József, Érmihályfalva polgármestere ünnepi köszöntőt
mondott.
Harsányi Zsolt műsorközlő
Tisztelt ünneplő közönség, hölgyeim és uraim!
Még mielőtt a városi kitüntető díjak és a polgármesteri elismerő oklevelek átadására
sor kerülne rendhagyó módon először a Pedagógus Szolgálati Emlékérmek átadására
kerül sor, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható egyik
szakmai elismerés. Az, hogy a városnapján kerül sor ezeknek a díjaknak a kiosztására
bizonyítja, hogy méltóképp szeretné Hajdúnánás közössége kifejezni háláját és
elismerését a pedagógus közösségünk iránt.
Az elismerés azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai,
középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik
legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek,
és kiemelkedő munkát végeztek.
Az emlékérmek átadása előtt tisztelettel felkérem Tóth Lajos Árpádot, a
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatóját köszöntőjének megtartására.
Ezt követően Tóth Lajos Árpád ünnepi köszöntőt mondott, majd átadta az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket.
Tóth Lajos Árpád a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója, Póser Tibor
Sándorné számára Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz.
Póser Tibor Sándorné igazi pedagógusként teljes mértékű elhivatottsággal,
küldetéstudattal végezte folyamatosan magas színvonalon a mindennapos
nehézségekkel kikövezett munkáját, igazi lámpásként. Fényt és utat mutatott több
felnövekvő nemzedéknek, gyereknek, családnak és pedagógus kollégáknak egyaránt.
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Tanítványait következetesen nevelte a tisztességes, becsületes életre, a kitartó,
szorgalmas munkára, az alapvető általános erkölcsi normák alkalmazására. Fiatal
tanítóként aktív közéleti szerepet vállalt Hajdúnánás közművelődési, értelmiségi
programjainak szervezésében, koordinálásában. Kiemelt területként kezelte a
szociokulturális hátrányokkal küzdő tanulóinak felzárkóztatása, esélyegyenlőségük
megteremtése mellett a tehetséges gyerekekben rejlő képességek maximális
kibontakoztatását, versenyekre való felkészítését. Eredményes és sokrétű szakmai
munkája elismeréseként 1988-ban minisztériumi dicséretben részesült. 2006-ban
kiemelkedő, lelkiismeretes pedagógiai tevékenységéért kollégái szavazatai alapján
megkapta a Barcsa-díjat. Munkaközösség-vezetőként, osztálytanítóként, napközis
nevelőként munkáját mindig a tudatos tervezés, precizitás, a következetesség, az
alapos felkészültség, a tanítói hivatás szeretete, tanítványai iránti odaadó figyelem,
törődés és türelem jellemezte.
Ezek után Póser Tibor Sándorné átvette a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet Tóth
Lajos Árpád igazgató úrtól.
Tóth Lajos Árpád a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója, Demeterné
Vajda Piroska számára Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz.
Demeterné Vajda Piroska pedagógus diplomáját történelem–orosz szakos általános
iskolai tanárként a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerezte.
Munkáját a 4. sz. Általános Iskolában kezdte. Tanítványai országos orosz nyelvi
versenyen értek el sikereket. Osztályfőnökként nagyon sok szabadidős programot
szervezett (kirándulás, táborozás, vetélkedő, klubdélután stb.) diákjai számára.
Munkaközösség-vezetőként évekig a felső tagozat irányítója volt, igazgatóhelyettesi
teendőket is ellátott. A rendszerváltás környékén váltania kellett, így az orosz helyett
németet tanult, s német nyelvtanárként dolgozott tovább. Számtalan továbbképzésen
vett részt. Talán a legkiemelkedőbb a Goethe Intézet által szervezett 205 órás
„Regionális munkacsoportok a tanártovábbképzés” volt, melynek helyi koordinátori
feladatait is ellátta. A németórák mellett elsősorban történelmet tanított, és
minőségirányítási feladatot is végzett. 2005-től nyugdíjazásáig a humán
munkaközösséget irányította nagy szakértelemmel és hivatástudattal. Tanítványaival
igyekezett megismertetni hazánk történelmi, kulturális értékeit, kirándulások,
múzeumpedagógiai foglalkozások révén. Számtalan alkalommal szervezett külföldi
kirándulást is. Mindig fontosnak tartotta, hogy megszerzett tudását bővítse, elmélyítse,
új módszereket sajátítson el. Figyelemmel kísérte a történelemtudomány legújabb
eredményeit, s ezeket beépítette mindennapi tevékenységébe. Pedagógiai munkáját a
precizitás, alaposság, igényesség jellemezte.
Ezek után Demeterné Vajda Piroska átvette a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
Tóth Lajos Árpád igazgató úrtól.
Tóth Lajos Árpád a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója, Varga
Zoltánné számára Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz.
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Varga Zoltánné már középiskolás korában megmutatkoztak olyan adottságai,
melyeket a tanárai felismertek, és a tanári pálya felé orientálták. Ezt erősítették meg a
családjában lévő pedagógusok. Ilyen indíttatás után választotta a biológia-technika
tantárgyakat a nyíregyházi tanárképző főiskolán. A főiskola elvégzése után a felső
tagozaton tanította a biológia és a technika tantárgyakat először az I., majd a II. Számú
Általános Iskolában. Tanításában kiemelt szerepet kapott a gyakorlati életre nevelés,
olyan képességek, készségek fejlesztése, melyet ma a kompetencia szó foglal magába.
Csakhamar a nevelési munkaközösség vezetőjévé választották, melynek az volt a
feladata, hogy a pedagógusok nevelői munkájának hatékonyságát növelje. Az új
módszereket bemutató óráin tárta a többiek elé, munkatársait arra sarkallta, hogy
innovatívak legyenek. Műhelymunka során osztották meg tapasztalataikat egymással.
Hamar felismerte, hogy a tanulók nevelésének fontos részét képezi a gyerekek
szabadidejének hasznos eltöltése, ezért ezen a területen is számos programot
szervezett. Nevéhez fűződik az Állatok Világnapjának meghonosítása nemcsak
intézményi, hanem városi szinten is. Több mint 10 alkalommal táboroztatott
gyerekeket a diákönkormányzat keretében, majd az Erzsébet táborokban folytatta.
Évente két alkalommal szervezett kirándulást az ország tájainak, városainak
megismerésére. Innovációra való hajlamát mutatja az is, hogy ezeknek a
programoknak megvalósításához az anyagi forrást pályázati úton biztosította. Jó
kapcsolatot ápol kollégáival, szeretik, tisztelik, elismerik szakmai tudását, nevelő
munkáját. Önkéntesen mentorálja fiatalabb kollégáit, átadva tapasztalatait, mint amit
egykor ő maga is kapott.
Ezek után Varga Zoltánné átvette a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet Tóth Lajos
Árpád igazgató úrtól.
Tóth Lajos Árpád a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója, Mihókné
Varga Ilona számára Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz.
Mihókné Varga Ilona a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola
matematika-fizika szakának az elvégzése után Pocsajon kezdte pedagógusi munkáját.
Innen hamar visszatért szülővárosába, Hajdúnánásra, és egészen nyugdíjazásáig itt is
dolgozott. Az akkori 1. Számú Általános Iskolában fiatal pályakezdőként is kitűnt
gyermekszeretetével, pontos, színvonalas szakmai munkájával. Az 1990-es évek
elejétől, az akkor már Makláry Lajos nevét viselő intézményben felkérték a reál
munkaközösség vezetésére. Elvégzett munkája bizonyította, hogy mennyire alkalmas
volt erre a feladatra is. Generációk sorának alapozta meg a biztos matematikai és
fizikai ismereteit. Az ő keze alól kikerülő diákok megállták a helyüket a középfokú
intézményekben. Figyelt a tehetségekre, ezt számos versenyeredmény bizonyítja.
Sikeresen szerepeltek diákjai a legrangosabb matematikai megmérettetéseken, a Zrínyi
és a Bolyai versenyeken számos előkelő helyezést értek el. Ugyanakkor nem hagyta
magára a lemaradókat sem, az órai differenciálást alkalmazva segítette
felzárkózásukat. Innovatív szellemiségét bizonyítja, hogy az elsők között ismerkedett
meg az oktatásban megjelenő számítógépekkel. Folyamatosan fejlesztette tudását, óráit
az interaktivitás jellemezte. Osztályfőnökként számos gyerekcsoportot vezetett 5.
osztálytól a ballagásig. Igazi közösségkovácsoló volt, kirándulásokkal, közös
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főzésekkel, táborozásokkal, vetélkedőkkel színesítette a diákok életét. 2006-tól 2010ig igazgatóhelyettesként segítette az iskola munkáját. Kiemelkedett az iskolai
minőségirányításban végzett tevékenysége. Neki köszönhetően az intézmény vezetése
mindig pontos képet kapott a partneri elégedettségről, célokat, feladatokat fogalmazott
meg a vezetés számára, ami az előrelépést és az iskola iránti szülői és diák
elégedettség növekedését eredményezte. Népszerűségét mutatja, hogy volt diákjai
osztálytalálkozókon, baráti beszélgetéseken hálával és szeretettel emlékeznek Ica néni
tanári munkájára, élményekkel teli óráira.
Ezek után Mihókné Varga Ilona átvette a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet Tóth
Lajos Árpád igazgató úrtól.
Harsányi Zsolt műsorközlő
Tisztelt Megjelentek! Hölgyeim és Uraim!
„Az elmúlt tizenöt esztendő alatt megbizonyosodott, hogy a két település egymásra
mindig, minden időben számíthat. A két közösség őrzi egymás hagyományát,
történelmét, s nem feledik azon kulturális értékeiket sem, melyek összekötik egymást
hosszú évek óta. Az idők során, leküzdve a határon átnyúló távolságokat egymás
között olyan szellemi hidat építettek, amely mai napig a közösség épülésére szolgál.
Megerősítve e két város Hajdúnánás és Érmihályfalva összetartozását, megújítja
testvérvárosi kötelékét az úrnak két-ezertizenhetedik esztendejének, karácsony
havának tizenkettedik napján. Ez az okirat járjon mindenek előtt jó példával, hogy az
összetartozás, az egység mindenek felett valóbb. Egyességük, szolgáljon mindörökre.”
Hölgyeim és Uraim!
Ez a felirat olvasható azon oklevelen, melyet ünnepélyes keretek között Hajdúnánás és
Érmihályfalva polgármesterei írnak alá a következő percekben a testvérvárosi
kapcsolatunk 15. évfordulója alkalmából.
A folytatásban tisztelettel felkérem Szólláth Tibort Hajdúnánás polgármesterét és
Nyakó József Érmihályfalva polgármesterét, hogy lássák el kézjegyükkel a
testvérvárosi kapcsolat megerősítését szolgáló okiratot.
Ezek után a Polgármesteri elismerő oklevelek átadása következett.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi kitüntető díjakról és
elismerő címről szóló, módosított, 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
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végre, esetleg részükre olyan előnyöket nyújtottak, amelyek a szokásos és elvárható
mértéket meghaladják és magatartásukkal, helytállásukkal példaértékűen érdekeket
elégítettek ki vagy értékeket szolgáltattak.
Mindezek alapján Hajdúnánás Város Polgármestere, a helyi gyógyszertárakban végzett
kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként
Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományoz Tóthné Muraközi Mária részére.
Ezek után Tóthné Muraközi Mária átvette a Polgármesteri Elismerő Oklevelet
Szólláth Tibor polgármester úrtól.
Hajdúnánás zöldfelületeinek rendezésében és a közterületek, parkok virágosításában
végzett kiemelkedő szakmai munkájáért és környezettudatos közösségformáló
tevékenységéért Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományoz Hajdúnánás
polgármestere Sajtos Tibor főkertész részére.
Ezek után átvette, Sajtos Tibor a Polgármesteri Elismerő Oklevelet Szólláth Tibor
polgármester úrtól.
A népi kultúra, a népzene ápolása és annak megőrzése érdekében végzett áldozatos és
kimagasló szakmai tevékenységének elismeréseként Polgármesteri Elismerő Oklevelet
adományoz Hajdúnánás polgármestere a Szalmakalap Citera Együttes részére.
Ezek után a Szalmakalap Citera Együttes átvette a Polgármesteri Elismerő Oklevelet
Szólláth Tibor polgármester úrtól.
A népzene és a népi kultúra tovább örökítéséért, valamint kimagasló eredményeket
elért tevékenységüknek elismeréseként Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományoz
Hajdúnánás polgármestere a Szalmaszálak Gyermek Citera Csoport részére.
Ezek után a Szalmaszálak Gyermek Citera Csoport átvette a Polgármesteri Elismerő
Oklevelet Szólláth Tibor polgármester úrtól.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás város
illetékességi területén működő rendőrkapitányság, katasztrófavédelmi kirendeltség,
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 alapít. Ez
alapján:
Hajdúnánás város közbiztonságáért kifejtett kimagasló szakmai tevékenységének
elismeréseként Hajdúnánás város polgármestere, Polgármesteri Közösségi Díjat
adományoz Pocsai Zsuzsanna r. ftőrm. részére.
Ezek után Pocsai Zsuzsanna r. ftőrm. átvette a „Polgármesteri Közösségi Díjat”
Szólláth Tibor polgármester úrtól.
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A Hajdúnánási Polgárőr Egyesületben végzett kimagasló és lelkiismeretes
tevékenységének elismeréseként Polgármesteri Közösségi Díjat adományoz
Hajdúnánás polgármestere Zsuga László részére.
Ezek után Zsuga László átvette a „Polgármesteri Közösségi Díjat” Szólláth Tibor
polgármester úrtól.
Kimagasló és elhivatott mentőápolói tevékenységének, valamint a betegellátások során
szerzett szakmai felkészültségének elismeréseként Polgármesteri Közösségi Díjat
vehet át Varga Sándor Lajos mentőápoló.
Ezek után Varga Sándor Lajos átvette a „Polgármesteri Közösségi Díjat” Szólláth
Tibor polgármester úrtól.

A tűzoltóság állományában végzett kimagasló szakmai és vezetői tevékenységének
elismeréseként Polgármesteri Közösségi Díjat adományoz Hajdúnánás polgármestere
Domoszlai Attila tű. alezredes részére.
Ezek után Domoszlai Attila tű. alezredes átvette a „Polgármesteri Közösségi Díjat”
Szólláth Tibor polgármester úrtól.
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 Városi kitüntető díjakat alapított.
„Soós Gábor Közszolgálati Díjban” az a személy vagy csoport részesíthető, aki a város
közigazgatásában, közszolgálatában hosszú időn át magas fokú szakmai
felkészültséggel, eredményesen és humánusan tevékenykedik. Mindezek alapján:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város ifjúságáért, nevelésioktatási intézmények értékeinek megőrzéséért, gyarapításáért, valamint a több mint
négy évtizeden keresztül végzett példaértékű, értékteremtő oktatási tevékenységének
elismeréseként a „Soós Gábor Közszolgálati Kitüntető Díjat” adományozza Éles
Béláné részére.
Ezek után Éles Béláné átvette „Soós Gábor Közszolgálati Kitüntető Díjat” Szólláth
Tibor polgármester úrtól.
„Makláry Lajos Pedagógiai és Közművelődési Díjban” az a személy vagy csoport
részesíthető, aki tartósan magas színvonalú oktató-nevelő munkát folytat a város
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gyermekei érdekében, illetve az a személy, aki a közművelődés területén vívja ki a
város lakosságának általános megbecsülését. Mindezek alapján:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a több mint négy évtizeden
keresztül végzett lelkiismeretes nevelő-oktató és vezetői tevékenységének
elismeréseként a „Makláry Lajos Pedagógiai és Közművelődési Díjat” adományozza
Gömöri József részére.
Ezek után Gömöri József átvette „Makláry Lajos Pedagógiai és Közművelődési Díjat”
Szólláth Tibor polgármester úrtól.
„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. Mindezek alapján:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás mezőgazdaságában
végzett meghatározó termelői és kereskedelmi tevékenységének elismeréseként a
„Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díjat” adományozza Hadadi Imre
részére.
Ezek után Hadadi Imre átvette „Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi
Díjat” Szólláth Tibor polgármester úrtól.
„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. Mindezek alapján:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város szülötteként a karate
sportágban több évtizeden keresztül végzett kimagasló és példaértékű világbajnoki
eredményeiért, valamint az utánpótlásért tett fáradhatatlan munkájának elismeréseként
a „Somorjai László Testnevelési és Sport Díjat” adományozza Kis Zoltán részére.
Ezek után Kis Zoltán átvette „Somorjai László Testnevelési és Sport Díjat” Szólláth
Tibor polgármester úrtól.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás város fejlődését,
gyarapodását, hírnevének öregbítését, kiemelkedő alkotómunkájukkal szolgáló
személyek és közösségek részére a „Hajdúnánás Városáért” kitüntető díjat
alapított. Mindezek alapján:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hajdúság és a hajdúvárosok
történetének, helytörténeti és regionális kutatásainak, valamint Hajdúnánás történelmi
hátterének feltárásáért végzet kiemelkedő tevékenységének elismeréseként a
Hajdúnánás Városáért Díjat adományozza Dr. Nyakas Miklós részére.
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Ezek után Dr. Nyakas Miklós átvette „Hajdúnánás Városáért Díjat” Szólláth Tibor
polgármester úrtól.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reformáció 500. évében
elismerésképpen a város közösségéért végzett szolgálatért, lelki megerősítéséért,
közösségi értékeinek ápolásáért és gazdagításáért a Hajdúnánás Városáért Díjat
adományozza a Hajdúnánási Református Egyházközség részére.
Ezek után Gacsályi Gábor és Dombi Imre átvette „Hajdúnánás Városáért Díjat”
Szólláth Tibor polgármester úrtól.
Harsányi Zsolt műsorközlő
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 kultúra kerül előtérbe.
Az elkövetkező 45 percben önök az Antal Dóra, Némethy Mária és Antal Roland:
Időkerék című műsor alapján készült IDŐMETSZETEK című előadást fogják
megtekinteni. Engedjék meg, hogy néhány mondatot szóljak a produkció létrejöttéről.
Antal Dóra, Antal Roland és Némethy Mária a Nyíregyházi Művészeti
Szakgimnázium kiváló táncpedagógusai 2015-ben álmodták meg az Időkerék című
előadást a Kisfigurás Táncegyüttes számára, amelyet a Kállay Kettős Néptánc
fesztiválon a zsűri különdíjjal jutalmazott. Ezt a produkciót Márton Attila néptáncpedagógus adaptálta, használta fel, bővítette ki alkotótársai segítségével helyi táncosok
számára. Az együttműködés lehetőséget biztosít arra, hogy egy nagy és színvonalas
koprodukció létrehozásával a Hajdúnánáson működő különféle táncstílust képviselő
fiatalok és táncos közösségek, a műsor által találkozzanak, megismerkedjenek
egymással és bepillantást nyerjenek egymás munkájába. A műsor szervezői fontosnak
tartják, hogy táncosaik tiszteljék, elfogadják és elismerjék a tőlük eltérő táncstílusokat,
sőt ezzel is fejlesszék technikai tudásukat, szélesítsék szakmai látóterüket. A
produkció elsőként nyáron került bemutatásra a IV. Hajdúk Világtalálkozója
alkalmából.
Nagy sikert aratott a közönség körében, valamint hatalmas élmény volt a fellépők
számára is, így nagy örömmel fogadták a mára szóló felkérést. Köszönet a város
vezetésének, a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-nek és a Cifraszűr Néptáncegyesületnek a támogatásért, segítségéért. Mint már említettük, a produkció az
Időmetszetek címet kapta. Ez utal a tartalmára is. Zene és tánc összefonódása a
történelemben. A táncosok szeretnék felvillantani azokat a pillanatokat, melyek
meghatározzák táncművészetünk jeles momentumait, betekintést nyerve a színpadi
táncélet fejlődésébe is. Az előadásban a régi idők táncait a hajdúnánási Nána
Táncstúdió képviseli majd. Egy szintén hajdúnánási csoportnak, a Gimnasztráda
Együttesnek köszönhetjük, hogy a modern és kortárstánc világába vezetnek minket. A
néptáncos oldalon néhány vendégtáncosokat köszönthetünk a nyíracsádi Eördögh
Forgó Néptáncegyüttesből, valamint a műsor házigazdájaként a hajdúnánási
Aranyszalma Néptáncegyüttest láthatjuk. Az Időmetszetek előadás alkotótársai:
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Makkai Andrea, Rozgonyi Melitta és Kacsora Tibor, fénytechnika: Antal Roland és
Szabó Mihály, az élőzenéért felel a Bürkös Zenekar, valamint Bólya Dániel és Walch
Márton. A műsor szerkesztője és rendezője: Márton Attila
Tisztelt ünneplő közösség, kedves vendégeink, kedves kitüntetettek!
Ezzel véget ért Hajdúnánás városi Önkormányzat Képviselő-testületének ünnepi ülése
– város napi programunk azonban folytatódik, a hagyományos város asztalánál
állófogadással, amelyre a finom étkeket ismét a nánási vállalkozók biztosították.
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 megköszönte mindenki megjelenését, mindenkit vár
a város asztala és nagy tisztelettel megköszönte a helyi vállalkozók közreműködését.

A Szózat közös eléneklése után a jelenlevők kivonultak az előcsarnokba.

A Város Napi ünnepség du. 20,30 órakor ért végett.
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