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DV/542-14/2019. ikt.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 16-án 

megtartott ünnepi ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Kiss Károly    alpolgármester 

Földi Imre   képviselő 

Nyuzó Marietta  képviselő 

   Kanó József   képviselő 

Németi József   képviselő 

Tomasovszky Sándor  képviselő 

Molnár Tünde   képviselő  

 

  

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

Meghívottak: Czene Boglárka jegyző, Szarka Andrea aljegyző, Rejtő Éva a Gyomaendrődi 

Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály osztályvezetője, Lengyel László 

műszaki ügyintéző, Baloghné Berényi Erzsébet a Ványai Ambrus Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Bakó Bernadett a DÁMK igazgatója, Papné Auer 

Ildikó a DÁMK dolgozója, Laskainé Kiss Alexandra a DÁMK dolgozója, Serény Ildikó a 

DÁMK dolgozója, Béres János református lelkész, ifj. Liker István vállalkozó, Lipták Judit 

újságíró, 2019. év kitüntetettje: Szűcs Tibor Tamás és hozzátartozói, a „Dévaványáért” 

kitüntetéssel elismert elmúlt évek díszpolgárai közül: Dr. Lengyel Sándor és felesége, Pap 

Tibor, Kádár Ferenc, Váradi Károly.  

Címzetes főorvosi címben részesített orvosok: Dr. Bagi Károly, Dr. Demeter Erzsébet,  

Dr. Hegedűs István, Dr. Kacsó Márta Katalin, Likerné Dr. Diószegi Mária.  

 

Valánszki Róbert polgármester – köszönti az ünnepi testületi ülésen megjelenteket.  

 

A polgármester felkéri a jelenlévőket a HIMNUSZ és a SZÉKELY HIMNUSZ eléneklésére. 

 

A polgármester a HIMNUSZ és a SZÉKELY HIMNUSZ eléneklését követően köszönti az 

ünnepi ülés minden résztvevőjét. 

 

A polgármester ünnepi beszédet mond. 

Az ünnepi beszéd teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város 

polgárainak elismerése és megbecsülése kifejezéseként a településért kiemelkedő 

tevékenységet végzett személyek részére a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetést alapította. 

Az erről szóló önkormányzati rendelet alapján a kitüntetés odaítélhető minden olyan 

magánszemély részére, aki a település érdekében kiemelkedő társadalmi munkát vagy 

tudományos, művészeti, oktató, vagy egyéb olyan tevékenységet végzett, amellyel Dévaványa 

Város javát és felemelkedését szolgálta. 
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A képviselő-testület évente maximum egy személy részére adományozhatja a kitüntetést, így 

2019. évben Szűcs Tibor Tamás részére ítélte meg. 

 

A polgármester  ismerteti Szűcs Tibor Tamás életútját, a köz érdekében végzett 

tevékenységét.  

Az életút teljes szövege szintén a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

A polgármester a kitüntetés átadását követően gratulál a kitüntetettnek. 

 

Szűcs Tibor Tamás kitüntetett – a kitüntetés átvételét követően köszönetet mond. 

 

Valánszki Róbert polgármester – a város nevében megköszöni a kitüntetett eddig végzett 

munkáját. 

 

Az ünnepi ülés alkalmából további elismeréseket adnak át, melynek különös jelentőségét az 

adja, hogy öt olyan aktív és két nyugdíjas orvos is él a városban, akik már több évtizede 

látják/látták el feladatukat. Ma ünnepeljék tehát őket is, egyben hálásak, hogy ilyen magasztos 

hivatást választottak és munkájukat itt Dévaványán végzik/végezték.  

A képviselő-testület - a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetve - egyetértésben döntött arról, 

hogy azok a háziorvosok, házi gyermekorvosok, alapellátást végző fogorvosok részére, akik 

legalább 20 éven keresztül folyamatosan látták el feladatukat Dévaványán, és így megfelelnek 

a jogszabályban foglalt feltételeknek, a CÍMZETES FŐORVOSI címet adományozza, illetve 

annak használatára jogosítja fel őket. 

A címzetes főorvosi címet megérdemelten kapja: 

Dr. Bagi Károly, Dr. Demeter Erzsébet, Likerné Dr. Diószegi Mária, Dr. Hegedűs István,  

Dr. Kacsó Márta Katalin, Polyákné Dr. Patka Lenke és Dr. Puskás György. 

Életútjaik eltérőek: van, aki a munkába állása óta Dévaványán dolgozik, van aki már 

tapasztalattal a háta mögött érkezett, van aki más településről költözött ide, van aki 

magyarként más országból érkezett Dévaványára.  

Mégis sok a közös vonás: mindannyiukat befogadták és megszerették a ványaiak, munkájukat 

elismerik és tisztelik őket, és azt gondolja, hogy ők is ugyanúgy éreznek. 

Kivétel nélkül részesültek már valamilyen városi elismerésben, azonban az elvégzett 

munkájukért újabb erkölcsi megbecsülésben szeretnék részesíteni őket.  

Reméli, az arra rászoruló lakostársaik gyógyulásából, fájdalmuk enyhüléséből újra és újra erőt 

tudnak meríteni mindennapi munkájuk során! 

 

A polgármester a címzetes főorvosi cím átadását követően gratulál a jelenlévő orvosoknak. 

 

A polgármester felkéri a jelenlévőket a SZÓZAT eléneklésére. 

 

Az ünnepi megemlékezés a SZÓZAT közös eléneklésével ér véget. 

 

- Kelt, mint az első oldalon - 

 

 

Valánszki Róbert    Czene Boglárka  

polgármester      jegyző  

 


