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JEGYZ KÖNYV
Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 17-én
megtartott ünnepi ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében.
Jelen vannak:

Valánszki Róbert
Mile Lajos
Kiss Károly
Földi Imre
Nyuzó Marietta
Kanó József
Németi József
Tomasovszky Sándor

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradt:

Molnár Tünde

képviselő

Jegyz könyvvezet : Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő
Meghívottak: dr. Takács Árpád a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,
Tímárné Buza Ilona a Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője,
Czene Boglárka jegyző, Szarka Andrea aljegyző, Feke László műszaki irodavezető, 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, Rózsa Andrea a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora, Tóth
Julianna a Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója, Rizmann
Józsefné a Coop Dévaványa Kereskedelmi Zrt. elnöke, Kissné Varga Teréz a Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság tagja, Varga Istvánné az Oktatási-, Közművelődési és Sport Bizottság
tagja, Béres János református lelkész, Szegedi Róbert rendőr alezredes, őrsparancsnok, a
„Dévaványáért” 2018. évi kitüntetettje: Váradi Károly és felesége, a „Dévaványáért”
kitüntetéssel elismert elmúlt évek díszpolgárai közül: Dr. Lengyel Sándor és felesége, L. Papp
Zsigmondné és hozzátartozója, Tóthné Seres Etelka, Dr. Pallaghy Sándor és lánya, Pap Tibor,
Dr. Patka Lenke, Szűcsné Horváth Margit, Szűcs Ferenc.
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:
„Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Kitüntetendő! Kedves
Vendégeink!
Köszöntöm Önöket a 2018. augusztus 20-ai ünnepi testületi ülésünkön.
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Az évek, évszázadok során sok néven ünnepeltük augusztus 20-át. A teljesség igénye nélkül:
volt Szent István ünnepe, az új kenyér ünnepe, az Alkotmány ünnepe, jelenleg pedig
Magyarország hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító Szent István király
emlékére. Ami mindig állandó volt, és azt gondolom, hogy ami miatt ma is ez az egyik
legfontosabb nemzeti ünnepünk, az az örömtelisége. A mai nap Magyarország létezésének és
ezeréves történelmének megülése és méltó megünneplése.
Az ünnepek mindig arról szólnak, hogy valamire emlékezünk, ami része a történelmünknek, a
múltunknak, egyéni és közös sorsunknak. Jó alkalmak ezek a pillanatok arra, hogy testben és
lélekben egyaránt megálljunk egy kicsit, és elgondolkozzunk a múlt egy szeletén. Mi miért
történt, ki mit tett, hogy élt, cselekedett.
És éppen ezen emlékezés okán ítéli oda a képviselő-testület minden évben ezen az ünnepen a
város legragosabb kitüntetését is, azoknak az embereknek, akik példát tudnak adni a jelennek,
akik munkájukkal városunkat szolgálták/szolgálják.
A kitüntetés átadása előtt azonban megkérem dr. Takács Árpád urat a Békés Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét.”
dr. Takács Árpád a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott – ünnepi
beszédet mond.
A Kormánymegbízott Úr által elmondott ünnepi beszéd teljes szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Valánszki Róbert polgármester – megköszöni dr. Takács Árpád Kormánymegbízott Úrnak
az ünnepi beszédet.
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.
A képviselő-testület évente maximum egy személy részére adományozhatja a kitüntetést, így
2018. évben Váradi Károly részére ítélte meg.
A polgármester ismerteti Váradi Károly életútját, a köz érdekében végzett tevékenységét.
Az életút teljes szövege szintén a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A polgármester a kitüntetés átadását követően gratulál a kitüntetettnek.
Váradi Károly kitüntetett – a kitüntetés átvételét követően köszönetet mond.
Ezúton köszöni meg a tisztelt képviselő-testület tagjainak, hogy ebben az évben őt
részesítették ebben a rangos kitüntetésben.
Vállalkozását 1996-ban indította el, törekedve arra, hogy ő és kollégái részt vegyenek a város
életében, hogy folyamatos munkával szolgálják azt.
Néhány év elteltével az akkori Képviselő-testületnek köszönhetően lehetőséget kapott arra,
hogy a Dévaványai Sportegyesületet is vezesse.
Elmondja, hogy Dévaványán született és tanulmányait leszámítva mindig itt is élt, szeret itt
élni. Úgy érzi, hogy az utóbbi években a város egyre élhetőbbé vált a lakosai számára. Egy
keveset ő maga is hozzátett, amelyet csak úgy tudott elérni, hogy többen segítették a munkáját
az évek során.
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Ahelyett, hogy önéletrajzát ismertetné, amelyre a polgármester úr kérte meg a kitüntetés okán,
inkább a köszönetnyilvánításra fordítaná az idejét. Cégek és magánemberek is segítették
abban, hogy a napi munkáját el tudja látni. Amikor hozzájuk fordult segítségért, sosem
mondtak nemet, ezért szeretne nekik köszönetet mondani.
Úgy véli, egy város akkor fejlődik, ha a lakosai is tesznek a közösségért, akár a munkájával,
akár a tőkéje egy részének eladományozásával. Többször is volt már erre példa a település
történelmében, ezért bízik abban, hogy ez példaértékű lehet a jövőre tekintve és talán olyanok
is segítenek majd, akik eddig nem tudtak.
Még egyszer megköszöni a megtisztelő elismerést.
Valánszki Róbert polgármester – a város nevében megköszöni a kitüntetett eddig végzett
munkáját.
A polgármester felkéri a jelenlévőket a SZÓZAT eléneklésére.
Az ünnepi megemlékezés a SZÓZAT közös eléneklésével ér véget.
- Kelt, mint az első oldalon -

Valánszki Róbert
polgármester

Czene Boglárka
jegyző
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