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I-1/4-14/2011. ikt.sz. 
 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült:

 

 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-án 
megtartott ünnepi ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. 

 
Jelen vannak:

Novák Imre   alpolgármester 
  Pap Tibor   polgármester 

dr. Ágoston Sándor  képviselő   
Kiss Károly   képviselő  
Nyuzó Marietta  képviselő 
Földi Imre   képviselő 
Kanó József   képviselő 
Séllei Zsigmond  képviselő  
Dékány József  képviselő 

 
Balogh Csilla  jegyző, 
Valánszki Róbert aljegyző 
  

Jegyzőkönyvvezető:
 

  Fülemenné Nagy Katalin  

 
Meghívottak:

 

 Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea igazgatási 
irodavezető Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója, Erdeiné Mucsi Márta az ÁMK 
József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
intézményegység vezetője, Hajdu Ildikó a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény részéről, 
Erdős Csaba a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság külső tagja, 
Kissné Varga Teréz a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság külső 
tagja, Földi Zoltán az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság külső tagja, 
Béres János református lelkész, Horváth Sándor katolikus plébános, „Dévaványáért” 2011. 
évi kitüntetettjei: Somogyi-Tóth Dániel és hozzátartozói, Árkus Péter és hozzátartozója, 
„Dévaványáért” kitüntetéssel elismert elmúlt évek díszpolgárai közül: Epres József, Dr. 
Lengyel Sándor és felesége, Kiss Ferenc, Székelykeresztúr Város Önkormányzatának 
képviseletében: Köblös Domokos alpolgármester és Kertész Kálmán képviselő. 

Jegyzőkönyvvezető:
 

  Fülemenné Nagy Katalin  

 
Pap Tibor

 

 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, majd augusztus 20-a az államalapító Szent István ünnepe 
alkalmából megemlékező beszédet tart. 
Az ünnepi beszéd teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Az ünnepi beszéd elhangzását követően kerül sor a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés 
átadására, amelyet ez évben két főnek ítélt oda a Képviselő-testület: 
 
Árkus Péter  – történelem szakos tanár, régész, valamint 
Somogyi-Tóth Dániel – karmester, orgonaművész részére. 
 
A polgármester ismerteti Árkus Péter, valamint Somogyi-Tóth Dániel életútját, a köz 
érdekében végzett tevékenységüket. Az életút teljes szövege szintén a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
A polgármester a kitüntetés átadását követően gratulál a kitüntetetteknek. 
 
Árkus Péter
Elsőként elnézést kér, hogy nem az alkalomnak megfelelő ünnepi öltözékben jelent meg az 
ülésen, de Tokajból érkezett, ahol ásatást végeznek állami gondozott gyermekekkel.  

 – a kitüntetés átvételét követően köszönetet mond. 

Röviden szól arról, hogy a romániai Hargitta megyével milyen kapcsolatban áll.  
Nagy megtiszteltetés számára, hogy az idei évben részére ítélte meg ezt a szép kitüntetést a 
képviselő-testület.  
Elmondja, hogy 2001. évben a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a „Magyar Kultúra Lovagja” 
címet adományozta részére, amelyet a dévaványai Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 
létrehozása érdekében tett, amire legalább annyira büszke, mint a jelenleg kapott kitüntetésre.  
Röviden szól arról, hogy Havancsák László Úr anyagi segítsége sokat jelentett a Helytörténeti 
Gyűjtemény létrehozásában.  
Elmondja, hogy a Dél-Alföld legnagyobb gyűjteménye Dévaványán található, amely 
rendkívül sokoldalú. A jövőre vonatkozóan elmondja, hogy gyűjtött anyag állagának 
megőrzése a feldolgozás gyorsítását indokolná. 
Még egyszer megköszöni a kitüntetést és sok sikert kíván a polgármesternek, a képviselő-
testület tagjainak és a jelenlévőknek.  
 
Somogyi-Tóth Dániel
Megköszöni a képviselő-testületnek, hogy a kitüntetést részére megszavazták, amelyet nagyon 
megtisztelőnek tart. 

 – tisztelettel köszönti az ünnepi ülésen megjelenteket. 

2011. július 2-án – azon a napon koncertet tartottak a református templomban a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekarral – tudta meg, hogy a képviselő-testület őt részesíti a kitüntetésben. A 
hír hallatán nagyon meghatódott és megtisztelőnek vette a testületi döntést.  
A kitüntetésben részesített röviden szól arról, hogy miért is fontos számára Dévaványa, 
valamint arról is, hogy gyermekkorában a katolikus, illetve a református templom orgonáját 
sokat gyakorolt.    
Említést tesz arról, hogy 2007. év óta művészeti vezetője és karmestere a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekarnak és néhány hónapja választották meg a debreceni Kodály Kórus 
igazgatójának.  
Elmondja még sajnos a nagyapja, aki már nem él úgy gondolja olyan ember volt, aki 
mindenki számára példa lehet és szeretné, ha büszke lenne az unokájára és nagyon örülne, ha 
ő most jelen lehetne.  
Még egyszer megköszöni a kitüntetést.  
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Pap Tibor

A kitüntettek által küldött leveleket a polgármester felolvassa, amelyek a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  

 polgármester – elmondja, hogy az elmúlt évben a „Dévaványáért” kitüntetéssel 
elismert Berczi Lajos és Havancsák László a mai ülésen nem tudnak jelen lenni, levélben 
köszönik meg a meghívást és küldik jó kívánságaikat. 

 
A polgármester megadja a szót Székelykeresztúr Város Önkormányzat alpolgármesterének 
Köblös Domokosnak, hogy mondja el gondolatait a jelenlévők számára.  
 
Köblös Domokos

Kívánja a polgármesternek, a városvezetőknek, hogy a továbbiakban munkájukban vezérelje 
Szent István király példaképe, ehhez kíván sikeres kitartást és sok egészséget.  

 Székelykeresztúr Város Önkormányzat alpolgármestere – Székelykeresztúr 
Város Önkormányzata nevében megköszöni a meghívást, a lehetőséget, hogy a mai ünnepi 
ülésen jelen lehet. Elmondja, hogy jó újból itt lenni Dévaványán, felemelő érzés számára az 
ünneplés, hiszen egy olyan színvonalas ünneplésben van része, amely méltó Szent István 
király emlékéhez.  

 
 
A polgármester felkéri a jelenlévőket a SZÓZAT eléneklésére. 
 
Az ünnepi megemlékezés a SZÓZAT közös eléneklésével ér véget. 
 
 
 
 

- Kelt mint az első oldalon - 
 
 
 
 
 
 

Pap Tibor      Balogh Csilla  
polgármester      jegyző  
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