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Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 20-án 
megtartott ünnepi ülésén, a József Attila Művelődési Ház színháztermében.  
 
 
Jelen vannak:  Pap Tibor   polgármester 

Novák Imre   alpolgármester 
dr. Ágoston Sándor  képviselő  
Földi Imre   képviselő 
Dékány József  képviselő 
Kondacs György  képviselő 
Csatári Lajos   képviselő  
Nyuzó Marietta  képviselő 
Kiss Gábor   képviselő 
Kiss Károly   képviselő  
Pihurik Katalin  képviselő 
Kanó József   képviselő 
Földesi Zoltán  képviselő  
Balogh Csilla   jegyző 
Valánszki Róbert  aljegyző 

 
Távolmaradt:  Horváth László  képviselő  
 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin  
 
Meghívottak: Dr. Tállai András a Belügyminisztérium Önkormányzati államtitkára, Farkas 
Zoltán országgyűlési képviselő, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Feke 
László műszaki irodavezető, Béres János református lelkész, Burainé Murányi Magdolna a 
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK 
igazgatója, Erdeiné Mucsi Márta a József Attila Művelődési Ház intézményegység vezetője, 
Takácsné Papp Éva a Családsegítő-Szolgálat vezetője, Rizmann Józsefné a Dévaványa és 
Vidéke ÁFÉSZ elnöke, Földi Zoltán az Oktatási- Közművelődési és Sport Bizottság külső 
tagja, Dr. Demeter Erzsébet a Szociális és Egészségügyi Bizottság külső tagja, 
„Dévaványáért” 2010. évi kitüntetettjei: Berczi Lajos Benedek, Havancsák László, 
„Dévaványáért” kitüntetéssel elismert elmúlt évek díszpolgárai közül: Dr. Pallaghy Sándor, 
Dr. Pallaghy Sándorné, Epres József, Kondacs Gyögy, Dr. Lengyel Sándor és felesége, Szél 
Antal, Székelykeresztúr Város Önkormányzatának képviseletében: Rafai Emil polgármester, 
Benyovszki Lajos megyei képviselő, Szabó Miklós az Orbán Balázs Középiskola igazgatója, 
Bartos László a Zeyk Domokos Iskolaközpont igazgatója, 40 fő a kitüntetettek, valamint a 
lakosság részéről.  
 
Pap Tibor polgármester – felkéri a jelenlévőket a HIMNUSZ eléneklésére. 
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A HIMNUSZ és a SZÉKELY HIMNUSZ eléneklését követően a polgármester köszönti az 
ünnepi ülés minden résztvevőjét, majd felkéri Farkas Zoltán országgyűlési képviselőt, hogy 
augusztus 20-a az államalapító Szent István ünnepe alkalmából megemlékező beszédét tartsa 
meg. 
 
Farkas Zoltán országgyűlési képviselő – köszönti az ünnepi testületi ülésen megjelenteket, 
valamint a határon túlról érkező székely vendégeket augusztus 20-a alkalmából, talán 
Magyarország legrégebben ünnepelt és egyik legjelentősebb ünnepe alkalmából. Ez az a nap, 
amely legrégebbre vezet vissza, több mint ezer esztendő távlatából egészen az államalapításig. 
Augusztus 20-án arra emlékeznek, hogy Szent István király és a Kárpát-medencében élő 
magyarság elhelyezett egy új kezdetet, elhelyezte az új kezdet alapkövét. Nem akármi épül 
ezen az alapkövön, egy erős, hittel teli és megtörhetetlen magyar állam. Miért mondja, hogy 
megtörhetetlen, azért mert még mindig itt vannak. Eltelt több mint ezer év és Magyarország 
még mindig itt van. Habár a határokat átrajzolták idegen kezek, de megmaradtak itt Európa 
közepén, Európa szívében. Ez alatt az időszak alatt, amely első nagy és szent király 
uralkodása óta eltelt, sok állam alakulat, ország, nép és nemzet tűnt el, a történelem senkit 
nem kímélt pokoli hatalmának erejétől. Magyarország megmaradt, túlélt, átélt és reményeik 
szerint tovább is fog élni. 
Az országgyűlési képviselő elmondja, hogy a vállalkozó végezze el tisztességesen a rá bízott 
munkát, az eladó forduljon figyelemmel hozzájuk és persze azok is, akiket a nép választ, 
tegyék a dolgukat tisztességgel. A honatyák, akik bizalmat kaptak az emberektől, akik 
képviselik őket, jó és igazságos törvényeket hozzanak. A polgármesterek falujuk, városuk 
gyarapodásáért vállalkozzanak. A Kormány józanésszel, a polgár javára kormányozzon. A 
pártok vívják meg csatáikat az értékek mezején, de soha ne saját nemzetük ellen.  
Az országgyűlési képviselő elmondja, hogy augusztus 20-a a nemzet megmaradás ünnepe. 
Éppen ezért nem szabad elfelejteni, hogy honnan jöttek. Ez a kárpátok gyűrűivel szegélyezett 
kis földdarab, amelyet a Duna, a Tisza és a Körösök vize már időtlen idők óta termővé 
varázsol, ez hazájuk. Itt élnek generációk óta, itt vezették harcba a férfiak a fiaikat, itt törték 
fel az ugart két kezi munkájával és itt nevelték anyák gyermekeiket, hogy egy dicső nemzetté 
nevelkedjenek, amely mind a mai napig megmarad az utókornak. A dolguk az, hogy továbbra 
is megmaradjon. Számtalan feladat vár még rájuk, ezért először is meg kellene erősíteni a 
szívükben a szeretetet, amelyet családjuk, településük, nemzetük, az országuk iránt éreznek, 
és meg kell hozniuk néhány felelős döntést, mint egykor, a reformkorban Vörösmarty 
megfogalmazta a Gondolatok a könyvtárban című versében:  
„Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. 
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből 
S a szellemharcok tiszta sugaránál 
Olyan magasra tettük, mint lehet, 
Mondhatjuk, térvén őseink porához: 
Köszönjük élet! áldomásidat, 
Ez jó mulatság, férfi munka volt!” 
Az első fontos döntést Magyarország áprilisban meghozta, új kezdés lehetőségét tette le, egy 
új, erős Magyarország alapkövét, mint egykor azt Szent István is tette. Az alapkő tehát 
elhelyeztetett. Hogy erre milyen építményt emelnek itt Dévaványán is, az már az ő feladatuk. 
Szinte egy új államalapításra lenne szükség, a nemzet, az ország újra egyesítésével, egy új 
alkotmánnyal, amely újrafogalmazza az állampolgárok, a családok, a nemzet, az államok 
egymáshoz fűződő viszonyát. Reménnyel, erővel és cselekedetekkel teli, új korszak 
kezdődött. Amikor olyan „A” betűt ír és íratlan erkölcsi kötelékeket raknak le,  amelyek épp 
oly fontosak a ma erős Magyarország megszületésében, mint az államalapító Szent István 
idejében voltak. István mikor Magyarországot megalapította törvényei és intelmei, a 
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rendteremtés, a biztonság megszilárdítása, a tisztességek ellen vétők szigorú megbüntetése, a 
hit megtartása, a jó és igazságos hatalomgyakorlás szellemében tette.  
István tudta, sikerrel csak olyan kormányzás járhat, amely a magyar emberek értékeit, 
hagyományait tartja szem előtt. Itt Békés megyében, és itt Dévaványán is elsődlegesen 
munkát és a megélhetést kell adni az embereknek, hogy eltarthassák családjaikat, ettől 
jelenleg nincs fontosabb. Emellett meg kell védeni a bajbajutott embereket, családokat, 
lehetőséget kell nekik adni arra, hogy újra magukra találjanak. Rendet kell tenni az 
oktatásban, a kultúrában, hogy a való értékek mentén szervezhessék életüket, helyben, a 
megyében is meg kell tenniük a rájuk szabott feladatokat. Építeniük, szépíteniük kell 
településüket, megyéjüket. Ki kell használniuk adottságaikat, az élő és termálvizeket, a jó 
minőségű földeiket. Persze mindezek mellett működtetniük kell intézményeiket, elő kell 
segíteniük a kormányzattal és a vállalkozásokkal karöltve a munkahelyek létrejöttét. 
Egyszóval szolgálniuk kell, az itt élő embereket, az itt élő családokat, a családok 
boldogulását. Ez a céljuk és ez a feladatuk, és ezt meg is fogják tenni. Megteszik a 
parlamentben, megteszik a megyénél, és a választókerületben lévő településekkel együtt, 
minden településen. Végezetül egy gondolatot mond az országgyűlési képviselő. Úgy szeretne 
visszaemlékezni 2010. augusztus 20-ra, hogy itt nem csupán a nemzet megmaradását 
ünnepelték, hanem egy nemzet, egy ország újjáéledését is. Ehhez kíván a jelenlévőknek erőt, 
egészséget, hittel teli életet. Köszöni, hogy meghallgatták.  
 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Farkas Zoltán országgyűlési képviselőnek a 
megemlékező beszédet.  
A polgármester Dévaványa várossá válásának 10. évfordulója alkalmából beszédet tart.  
 
A beszéd teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Az ünnepi beszéd elhangzását követően kerül sor a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 
átadására, melyet ez évben két főnek ítélt oda a Képviselő-testület: 
 
Berczi Lajos Benedek és,  
Havancsák László részére. 
 
A polgármester ismerteti Berczi Lajos Benedek, valamint Haváncsák László életútját, a köz 
érdekében végzett tevékenységüket. Az életút teljes szövege szintén a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
A polgármester a kitüntetés átadását követően gratulál a kitüntetetteknek. 

 
Berczi Lajos Benedek – megköszöni a képviselő-testületnek, hogy a kitüntetést részére 
megszavazták, valamint köszönetet mond azért, hogy a mai napon átvehette ezt a szép 
kitüntetést.  
 
Havancsák László – tisztelettel köszönti az ünnepi ülésen megjelenteket. 
Elmondja, hogy július hónapban az önkormányzattól érkezett számára egy levél, amely 
nagyon meglepte, nem számított arra, hogy részére ítéli meg a képviselő-testület ezt a szép 
kitüntetést. Jó érzés volt, hogy rászavaztak és nem felejtették el. Elmondja, hogy 22 évet élt 
Dévaványán, a fiatalságát itt töltötte. Most már a településen nincs rokona az édesanyja velük 
lakik Szegeden és néhány hónapja a bátyja is elköltözött a településről, csak ismerősök és 
barátok maradtak.  
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Elmondja, hogy figyelemmel kíséri a Dévaványán történt eseményeket a helyi újságon és az 
internetet keresztül is.  
Meglepetés volt számára, amit kapott a várostól és Ő is szeretne meglepetést okozni a 
városnak. Szeretné, ha a város továbbfejlődne és továbbszépülne, ezért a születésnapra olyan 
ajándékot ad, amely sokáig megmarad, amelyet a város minden polgára tud hasznosítani.  
Az ajándék 10.000.000,- Ft, legalább 1000 db facsemete ültetésére. 
 
A jelenlévők nagytapssal köszönik meg Havancsák László ajándékát.  
 
Pap Tibor polgármester – megköszöni Havancsák Lászlónak az értékes adományt, amely két 
értéket is képvisel a forintban kifejezhetőt, valamint az 1000 db facsemetét, amit el tudnak 
majd ültetni. Az adomány felhasználására már konkrét elképzelések vannak, liget kialakítása, 
utcasorok fásítása. Bízik benne, hogy az ősz folyamán elkezdődhet a munka.  
A polgármester meg egyszer köszönetet mond Havancsák Lászlónak.  
 
A művészeti iskola növendékei a rendezvényt műsorral színesítették, amit a polgármester 
megköszön. 
 
 
Az ünnepi megemlékezés a SZÓZAT közös eléneklésével ér véget. 
 
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 

 
 
 

Pap Tibor       Balogh Csilla  
polgármester       jegyző  
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