A testületi ülésen történt…
A képviselő-testület legutóbbi ülését 2013. október 31. napján
tartotta.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról és a polgármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló
jelentések elfogadását követően első napirendi pontként tárgyalta a napközi konyha működtetéséről, a vállalkozásba átadott önkormányzati vagyon hasznosításának tapasztalatairól
készült beszámolót. A helyi közétkeztetési feladatok ellátására
1996. évben alakult meg a Váradi Étkeztetési Bt., mely napjainkban is ellátja ezen feladatot, továbbá az egyéb igényeket civil szervezetek, családok, városi szintű rendezvények - is
maximálisan kielégíti. A cég dolgozóinak létszáma 15 fő,
mellyel biztosított a jelenleg 940 főre történő főzés. A napközi
konyha a raktározási lehetőségeit kihasználta a 2013-es évben
is. Az őstermelőktől való felvásárlást a szakhatóságok is támogatják, valamint a lehetséges támogatások esetében is az őstermelői igazolásokkal kérik, ezt helyezik előnybe. 2012. évben a
fűtéskorszerűsítés teljes mértékben megtörtént, illetve a rendszer kiépítésével kapcsolatos átalakítási munkálatok is befejeződtek. A társaság sajátjaként kezeli és óvja az általa
üzemeltetett napközi konyhát, vállalt feladatokat maradéktalanul megfelelő minőségben próbálja a jövőben is végrehajtani.
Az étlap összeállítása havi szinten folyik, melynek
elkészítésekor figyelembe veszik a korosztályok igényeit is, illetve a lehetőségekhez képest igyekeznek kielégíteni azokat. A
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
A képviselő-testület második napirendi pontként tárgyalta az
önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási tevékenységéről
készült beszámolót. A tevékenység az önkormányzat önként
vállalt feladata, mely két részből az állattenyésztésből és a
növénytermesztésből áll. Az önkormányzat összesen 553,29 ha
nagyságú saját tulajdonú földterületein gazdálkodik, melyből
474,67 ha-t tesz ki a szántó és 78,62 ha-t tesz ki a gyep (legelő)
művelési ágú terület, a többi saját tulajdonú földterületeinek
művelése haszonbérbeadás útján valósul meg. A területen főleg
lucerna, őszi búza, napraforgó termesztése valósulhatott meg,
ezen túlmenően a gyepterületek és zöldugar fenntartása volt
szükséges. Az önkormányzat 138 db vegyes korcsoportú juh állatállománnyal rendelkezik, amely állatok jelenleg is bértartásban vannak. A szakmai irányítást 1 fő oldja meg, a fizikai
létszám 1 fő traktoros (közalkalmazott), 1 fő erőgépvezető
(munkatörvénykönyves), plusz 1 fő gépszerelő prémium évek-

Rendkívüli testületi ülésen történt…

A képviselő-testület 2013. november 14. napján rendkívüli
ülést tartott.
A képviselő-testület első napirendi pontként tárgyalta a 2013.
november 10-én megtartott időközi polgármester választás eredményéről szóló tájékoztatót. A Helyi Választási Bizottság
minősítése alapján a választás törvényes és eredményes volt. A
választási eljárás ellen kifogás, illetve a Választási Bizottság
eredményt megállapító döntése ellen fellebbezés a törvényes
határidőn belül nem érkezett. Az időközi polgármester választáson négy polgármester jelölt indult, Feke László független jelölt,
Kiss Károly független jelölt, Novák Imre független jelölt és
Valánszki Miklós Róbert független jelölt. A választáson Feke
László 260 érvényes szavazatot (11,75%), Kiss Károly 104
érvényes szavazatot (4,70%), Novák Imre 875 érvényes szavazatot (39,56%) és Valánszki Miklós Róbert 973 érvényes szavazatot (43,99%) kapott. A megválasztott polgármester Valánszki
Miklós Róbert független jelölt. A település 6502 választópolgárából 2223 fő járult az urnák elé. A második napirendi pontként a megbízó levél átadására került sor, melyet Dr. Hegedűs
István a Helyi Választási Bizottság elnöke nyújtott át a

ben vesz részt, a könyvelést a gazdálkodási iroda látja el. A
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
A képviselő-testület harmadik napirendi pontként a 2014.
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet fogadta el. 2014. évben
az ellenőrzés tárgyát képezik az alábbiak:
- DÁMK az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatását megalapozó statisztikai adatok ellenőrzése.
- Közös Hivatalnál önkormányzatok általános működésének
és ágazati feladatainak támogatását megalapozó adatok ellenőrzése
- Közbeszerzési eljárások közül a „Kerékpárral a
környezetvédelemért, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán megnevezésű DAOP-3.1.2/A-11-2011-0005 projektszámú beruházás
- Szabad kapacitás terhére végzett mezőgazdasági feladatok
ellátása, a jövedelmezőség szempontjából, térjen ki a 2013. költségvetés egészére is pénzforgalom szempontjából.
A képviselő-testület negyedik napirendi pontként tárgyalta a
2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztatót,
valamint a 2014. évi költségvetés előzetes koncepcióját. Az államháztartásról szóló jogszabály alapján a helyi önkormányzat
gazdálkodásának ¾ éves helyzetét a költségvetési koncepcióhoz
kapcsolódóan kell tárgyalni. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat - beleértve a kisebbségi önkormányzat - költségvetési
előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását,
a hiány vagy többlet összegének alakulását, valamint a helyi
önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Az
előterjesztés első tájékoztatója tartalmazza a bevételek és a kiadások eredeti és módosított előirányzatait és teljesítési adatait
önkormányzati- és intézményenkénti lebontásban. Ez alapján a
költségvetés ¾ éves állapot szerinti teljesített bevétele
1.610.983- eFt, míg a teljesített kiadása 1.308.900,- eFt. Az
előterjesztés második pontjában szereplő tájékoztató alapján a 2014. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet is figyelembe
véve készült el. Összegezve a költségvetési koncepció szintű
bevétel összege 979.805.-eFt, kiadása 1.143.583.-eFt, koncepció szintű egyenleg (hiány) 163.778.-eFt. A képviselő-testület
egyhangúlag fogadta el a beszámolókat.
A képviselő-testület az ülés további részében elfogadta az Európai Autómentes Nap megvalósulásáról, szóló tájékoztatót, a
GYÜSZTE beszámolóját, a Dévaványai Általános Művelődési
Központ Óvoda és Bölcsőde intézményegység bölcsődei szakmai programját, illetve zárt ülés keretében döntött a „Dévaványa
Kultúrájáért” elismerő cím kitüntetettjéről.
megválasztott polgármesternek. Harmadik napirendi pontként a
megválasztott polgármester eskütételére és az esküokmány
aláírására került sor. A képviselő-testület negyedik napirendi
pontként tárgyalta a polgármester illetményének megállapítását
és 2013. november 11. napjától Valánszki Miklós Róbert polgármester illetményét 483.125,-Ft összegben állapította meg.
A polgármester a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványt
minden hónapban 25.000,-Ft-tal támogatja. A képviselőtestület ötödik napirendi pontként a polgármester részére 2013.
november 11. napjától illetménye 30%-áig terjedő költségátalányt állapított meg, amely 144.938,-Ft. A képviselő-testület
ötödik napirendi pontként az önkormányzat és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 16/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítását alkotta meg. A képviselő-testület
utolsó, hatodik napirendi pontként döntött Novák Imre alpolgármesteri tisztségét társadalmi megbízatásban töltse be 2013.
november 11. napjától és ezen időponttól tiszteletdíját 212.575,Ft összegben állapította meg. Az Alpolgármester Dévaványa
Felemelkedéséért Közalapítvány részére minden hónapban
25.000,-Ft ajánl fel tiszteletdíjából.
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egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
A képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását
követően elfogadta a 2014. évre vonatkozó gyermekétkeztetési
térítési díjakat, a strandfürdő és ifjúsági szálláshely, valamint a
vendégház szolgáltatási díjait, döntött arról, hogy a Dévaványai
Szociális Szövetkezet használatára bocsátja a Sport u. 5. szám
alatti I. sz. vízműtelep ingatlanát. Továbbá amellett döntöttek,
hogy nem csatlakoznak a GYÜSZTE TDM szervezethez.
Az ülés további részében többek között elfogadták a város
közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti tervet, a
Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája által kimutatott hátralékos kintlévőségek 2013. október 31-ig történt behajtási cselekményeiről készült előterjesztést és megalkotásra
került a Helyi Építési Szabályzat.
a képviselő-testület legközelebbi ülését 2013. december 12.
napján 15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a
következők:
1. A foglalkoztatás helyzete. Tájékoztató a munkahely-teremtési
és megtartási pályázatokról. A közhasznú munkák tapasztalatainak bemutatása.
2. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2014. évi
munkatervének elfogadása.
3. A 2014. évi képviselő-testületi munkaterv megtárgyalása és
elfogadása.
4. 2014. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
A képviselő-testület ezúton tisztelettel hívja meg az érdeklődőket!

2013. október 27.

megszállásra, az első világháborúban elesettekre. Az ünnepi
rendezvényt a Szózat közös eléneklésével fejeztük be.
MM

A képviselő-testület munkaterv szerinti ülését 2013. november
28. napján tartotta.
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármesternek a testületi ülések között végzett
munkájáról szóló jelentések elfogadását követően a testület első
napirendi pontként közmeghallgatást tartott a lakosság
közérdekű javaslatainak, felvetéseinek megvitatása céljából.
Ennek során a megjelent lakosok nem kívántak hozzászólni,
véleményt nem nyilvánítottak.
A képviselő-testület második napirendi pontként tárgyalta a
2014. évi városi rendezvény- és ünnepségtervet. Az előterjesztésben a testület tájékoztatást kapott a helyben működő
művelődési, oktatási intézmények, egyházak, civil szervezetek
települési szintű rendezvényeinek, valamint a városi ünnepségek
tervezetéről. A képviselő-testület a változtatásokat követően
kettő ellenszavazattal elfogadta az előterjesztést.
A képviselő-testület harmadik napirendi pontként tájékoztatót
kapott az önkormányzat által támogatott dévaványai civilszervezetek tevékenységéről, melyet egyhangúlag fogadott el..
A képviselő-testület negyedik napirendi pontként tárgyalta a
2013. évi városi rendezvény- és ünnepségtervet. Az előterjesztésben a testület tájékoztatást kapott a helyben működő
művelődési, oktatási intézmények, egyházak, civil szervezetek
települési szintű rendezvényeinek, és a városi ünnepségek tervezetéről, valamint a nagyobb rendezvények tervezett kiadásairól. A képviselő-testület a változtatásokat követően

Budapesten és több más magyarországi településen is szimpátiatüntetést tartottak a háromszéki Székelyek nagy
menetelése melletti kiállásként – Dévaványán is megemlékeztek az eseményről a Hősök terén, az I. és II. Világháborús
Emlékmű előtt. A magyar Himnusz és a Székely himnusz
eléneklése után Novák Imre alpolgármester ünnepi
beszédében kitért arra a tényre, hogy ebben az időben zajlik a
„menetelés a székely autonómiáért”. Gyönyörű verseket
hallhattunk a délután folyamán. Papp Ákos József Attila:
Nem, nem soha c. versét, Gellai Katalin Kárpáti Piroska:
Üzenet Erdélyből c. versét, Kiss Károly Wass Albert: Új
székely sirató c. versét szavalta el. Dr. Ágoston Sándor
előadásában kifejtette, hogy hitet teszünk az 1000 éves
Székelyföld mellett, utalva Trianonra, Apponyi Albertre,
Alexandru Voda-ra, 1917 áprilisára, a dévaványai román

Nyugdíjas klub hírei

Október 26-án az énekkar Mezőtúron vendégszerepelt.
November 5-én Befejezték az önkormányzat dolgozói a tető
javítását, a nagyterem konvektor javítását a világítást és a
főzőkonyha világítását.
November 9-én részt vettünk a múzeumban megrendezett Márton-napi rendezvényen. Ugyanezen a napon a tagság másik fele
Körösladányban, a disznótoros fesztiválon vett részt.
November 16-án részt vettünk a köröstarcsai nyugdíjas
találkozón, melyen az énekkar is fellépett, először szólót énekelt
Farmasiné Rózsika, majd ezt követte Adamik János, valamint a
mesterhármas Ungi Ferenc, Barabás Mihály, Farmasi András és
végül a műsort az énekkar színvonalas műsora zárta.
November 19-én elhunyt Kozma László klubtársunk, barátunk.
Laci nyugodj békében!
Karácsonyi megemlékezést tartunk december 18-án és
közösen szilveszterezünk december 31-én a nyugdíjas Klubban.
Vasas Imre elnök

Karácsonyi hangverseny
a református templomban

2013. december 24. du 15 óra
Fellépnek:
Jakus Tamás orgona, Jakus Alíz harsona,
Jakus László trombita, Szalai Ádám klarinét,
Adameczné Ladányi Viktória szólóének,
Laskai Anna zongora
Mindenkit szeretettel várunk!
Békés, áldott karácsonyt kívánunk!
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Megkérdeztük az új polgármestert…
2013. november 14-én, Dévaványa rendkívüli képviselőtestületi ülésén letette a hivatali esküt Valánszki Róbert, a
város új polgármestere.
Az időközi választások eredményét Dr. Hegedűs István, a helyi
választási bizottság elnöke hirdette ki. Tájékoztatásában elmondta, hogy a választás eredményes és törvényes volt, a döntés
után fellebbezés nem érkezett. Dévaványa választásra jogosult
6502 polgára közül 2223 fő élt választási jogával, s új polgármesterünk 973 érvényes szavazattal nyert.
Valánszki Róbert átvette Dr. Hegedűs Istvántól megbízólevelét, majd esküt tett.
Tisztelt polgármester úr, először az olvasóink, és a város polgárai nevében gratulálok a tisztségéhez, s mint Dévaványa új
polgármesterétől kérem, válaszoljon a Dévaványai Hírlapban az
alábbi kérdésekre!
Melyek azok a legfontosabb feladatok, amelyekről úgy gondolja, hogy 11 hónap alatt, a 2014. évi önkormányzati
választásokig meg tud valósítani?
A választási kampányban megfogalmazott programom természetesen nem 11 hónapra szól, hiszen ez az idő kevés arra,
hogy minden elképzelést meg lehessen valósítani. A legégetőbb
probléma, amit meg kell oldani: a háziorvosi ellátás kérdése. Felvettük a kapcsolatot az orvosi kamarával, hiszen dr. Puskás
György körzetét hónapok óta a többi háziorvos látja el. A tárgyalások már folyamatban vannak, megtettük az első lépéseket,
hogy megfelelő lakást és kialakított rendelőt tudjunk biztosítani.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az új házi orvos
mihamarabb megkezdhesse működését településünkön.
2014-ben egy sikeres pályázati programon keresztül megvalósul a „Konrád-féle” ház területén a régóta óhajtott játszótér.
Dankó Béla országgyűlési képviselő úr, útügyi biztos tájékoztatása alapján közölhetem, hogy a Dévaványa-Gyomaendrőd
közötti úton a legrosszabb útszakaszok felújítása előreláthatólag
tavasszal megkezdődik, viszont annak hossza kérdéses még. A
polgármesteri hivatal átalakítása már elindult és ez a 11 hónap
elég lesz arra, hogy a törvényes és jogszerű működés mellett egy
logikailag is összehangolt, ügyfélközpontú szervezeti egységet
alakítsunk ki. Hamarosan átadásra kerül az Árpád utca felújított
szakasza, illetve az elmúlt hetekben befejeződött a csapadékvíz
elvezető rendszer kiépítése, három utca aszfaltozása, továbbá a
belterületi utak karbantartási munkálatai is megtörténtek. Sajnos
az időjárás miatt minden kátyút nem sikerült kijavítani meleg
aszfalttal, de azok is sorra fognak kerülni. Megkezdődtek az
egyeztetések annak érdekében, hogy jövőre nagyrendezvényeink
minőségét jelentősen javítani tudjuk. A Startmunka mintaprogram sikeres megvalósításáért 2013. november 28-án ünnepélyes
keretek között városunk további 2 millió forint támogatást kapott
a Belügyminisztériumtól, amely keretből a közfoglalkoztatottak
részére a polgármesteri hivatal udvarán egy közösségi tér
(mosdó, melegedő) kerül megépítésre.
A városban égető probléma a munkahely hiánya. Milyen
további, vagy újabb lehetőségeket lát ennek megoldására?
Az önkormányzatnak nem az az elsődleges feladata, hogy
munkahelyeket hozzon létre, hanem az, hogy az életképes vállalkozásokat - amelyek hosszútávon munkahelyeket teremtenek
- segítse. Folytatni fogjuk az évek óta létező munkahelyteremtő
pályázatot, azonban a programot át kell gondolni, például úgy,

hogy az új vállalkozások számára infrastruktúrát kell biztosítani
– tehát közművesített területet -, a bonyolult bürokratikus eljárást
és a pályázatok lebonyolítását lehetőség szerint egyszerűbbé
tenni. Továbbra is folytatódik a Startmunka mintaprogram,
melynek keretében a téli közfoglalkoztatásban 2013. december
1. – 2014. április 30. között 229 főnek, 8 órában tudunk munkát
biztosítani. Aktív és hiteles fellépéssel kell megpróbálni az új
munkahelyeket létrehozó vállalkozásokat településünkre csábítani.
Mi a véleménye arról, hogy csökken Dévaványa lakossága,
konkrétan: elmennek a fiatalok, középkorúak a városból?
Az elvándorlás legmeghatározóbb oka a megfelelő munkahelyek hiánya, valamint a fiatalok igényeit kielégíteni tudó programok szűk köre. Véleményem szerint azok a felnőttek, akik
gazdag gyerekkori élményekkel, emlékekkel rendelkeznek
szorosabban kötődnek városunkhoz. Én magam is a fiatal
nemzedékhez tartozom, mégis úgy érzem, hogy röghöz kötött
vagyok. A mi korosztályunk számára sem volt több program,
viszont az azóta eltelt időben az interneten keresztül sok minden
más elérhető, ki sem kell mozdulni otthonról. Éppen ezért
fontosnak tartom, hogy lehetőségeinkhez mérten a gyermekek
és a fiatalok részére megfelelő szórakozási lehetőségeket biztosítunk, városnapi rendezvényeinket ennek megfelelően, átgondoltan módosítsuk. Az önkormányzat eddig is támogatta a civil
szervezeteket, azok közösségépítő kezdeményezéseit, és ez így
lesz a jövőben is.
Fiatal kora ellenére nagy tapasztalattal rendelkezik a közszolgálat terén. Melyek azok a legfontosabb szerkezeti változtatások a város területén – gondolok itt az önkormányzat
hivatalára, intézményeire, amelyeket feltétlenül fontosnak
tart?
Mint említettem, a hivatal szervezeti átalakítása útjára indult
a hatékonyabb és „ügyfélbarátabb” ügyintézés érdekében. Ennek
során az adóiroda és a gazdálkodási iroda összevonásra kerül,
az igazgatási iroda és azon belül az anyakönyvezetői iroda
egymás mellé költözik, a műszaki iroda pedig leköltözik a volt
GAMESZ épületébe, ezáltal nagyobb rálátást nyerve a hivatal
udvarán folyó munkákra is. A hivatal és intézményei közötti
kapcsolat hatékonyabb működése érdekében minél előbb egy
„intézményi kapcsolattartót” szeretnénk alkalmazni. Igen
fontosnak tartom a civil szervezetek támogatását, munkájuk
segítését mind anyagilag mind erkölcsileg. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy saját fizetésemből minden hónapban 25 000.-Ft
felajánlok a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
részére, melyből a lakosság egészének szóló rendezvények megtartásához kívánok segítséget nyújtani.
Milyen érzés, most, pár hét elteltével Dévaványán polgármesternek lenni?
Természetesen örülök, hogy lehetőséget kaptam a bizonyításra,
ugyanakkor tisztában vagyok a feladat súlyával, így ünnepelni
csak akkor fogok, ha kitűzött céljaimat sikeresen megvalósítottam.
Mit szeretne üzenni a város polgárainak?
Programom egyik alapja volt, hogy az önkormányzatnak
nyitni kell az emberek felé. Ehhez tartva magam az ajtóm nyitva
áll mindenki előtt: várom építő jellegű kritikáikat, szívesen fogadom ötleteiket. Az ünnepek közeledtével pedig kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok városunk minden polgárának!
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„Dévaványa Szociális Ügyéért”

dolgozókat, akik a mindennapjaikat hivatásszerűen áldozzák a
segítségre szoruló embertársaik életének jobbítására.
Az elismerő cím évente maximum 1 fő részére ítélhető oda. A
jelöltekre javaslatot tehet a település szociális intézményeinek
munkahelyi közösségei, a Szociális és Egészségügyi Bizottság
és a települési képviselők.
Ebben az évben Barna Sándorné részesült az elismerő címben,
aki 1997. évtől végzi munkáját a Margaréta Idősek Otthonában.
Barna Sándorné Szilágyi Teréz Dévaványán született, 1961.
szeptember 25-én. Az általános iskolai befejezése után több
végzettséget is szerzett:
1980-ban tett érettségi vizsgát a Kiss Lajos Cipőipari Szakközépiskolában Gyomán, majd 1983-ban sikeres Alapfokú
Munkavédelmi vizsgát tett.
1986-ban végezte el a számítógép kezelői tanfolyamot, operátori végzettséget szerzett.
1990-ben számítástechnikai gépkezelő képesítést,
1997-ben számítógép kezelő bizonyítványt szerzett, ezzel egy
időben gépíró tanfolyamot végzett.
1997-ben 300 órás angol nyelvtanfolyam kapott bizonyítványt.
2002-ben mérlegképes könyvelői tanfolyamot végzett, államháztartási szakon.
Érettségi vizsgája óta folyamatosan tanul, képezi magát. 1980
óta dolgozik mindig a közszférában. Először a MÁV-nál, majd
a Magyar Néphadseregnél dolgozott Szegeden. Családi döntést
követően 1997-ben visszaköltöztek Dévaványára, és a Margaréta
Idősek Otthonába került gazdasági ügyintézőként. Azóta is az
intézmény egyik legjobb dolgozója. 2013. márciusától –
júliusáig gazdasági vezetői pozíciót töltött be.
Munkáját magas színvonalon, minden hozzáforduló,
munkatárs illetve idős személy szolgálatában, megbízhatóan
magas empátiás készséggel, igazi hivatásként végzi. Szorgalmas,
precíz és megbízható munkatárs. Minden területen lehet rá
számítani.
A város polgárai nevében szívből gratulálunk elismeréséhez,
és további jó munkát kívánunk!
Szarka Andrea

Disznótor az Idősek Otthonában!

govóra tértek, véget ért a disznótor.
Kedden ebédre megsült a kolbász és a hurka az idősek számra,
vacsorára pedig a friss töpörtőt fogyaszthatták el. Szerdán ebédre
a Váradi Étkezési Bt. dolgozói készítették el a finom orja levest
az ebédhez, csigatésztával.
Köszönetet szeretnénk mondani Bartha Sándor vállalkozónak,
aki biztosította a disznót, Váradi Károlynak, aki segítette a
vágóhídon történő események lebonyolítását és ügyintézését,
valamint dolgozóinak akik, megfőzték a finom levest.
Személy szerint köszönetet szeretnék mondani az Idősek
Otthonában dolgozó munkatársaknak, hogy szabadidejüket
feláldozva tevékenyen részt vettek és segítették az idősek
munkáját a disznótor folyamán.
Nyuzó Marietta

elismerő címben részesült Barna Sándorné
A Szociális Munka Napja alkalmából – november 12. - a szociális szférában dolgozókat, köszöntötték Dévaványán is.
Azokat az embereket, akik helyt állnak nap, mint nap. Mert
nehéz a feladatuk: a mindenkire nehezedő hétköznapok
közepette azokkal foglalkozni és olyanokon segíteni, akik még
rászorultabbak, még elesettebbek, akikben egyre fokozódik a
kilátástalanság, a reménytelenség, akik – talán éppen ezért –
egyre érzékenyebbek. Olykor bennük is fogy az erő, a kitartás,
a baj felőrölni látszik az egészséges lelket is, de éppen azért emelik ki ezt a hivatást választó dolgozókat városunkban is:
köszönetet mondani a város lakói és elesettjei nevében. A
köszönet azoknak az embereknek szól, akik az emberiséggel
egyidős hivatást teljesítenek. Az emberi élet minden fontos pillanatánál ott voltak: a születéstől az elmúlásig, küzdelemmel,
szeretettel, gondoskodással. Meg kell állni az év legalább egy
napján, hogy kifejezhessük hálánkat, mert embertpróbáló feladatokat oldanak meg. És köszönteni kell mindazokat, akik most is
dolgoznak, és segítő kezet nyújtanak a rászoruló lakosoknak.
Sajnos sokan élnek olyanok, akik Önkormányzatunk támogatására szorulnak, testi-lelki, szociális és anyagi bajaikban.
Településünk Önkormányzatának Képviselő-testülete „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő címet alapított, mely elismerő cím adományozható a település szociális intézményeiben
legalább 15 éven keresztül aktívan munkát végző dolgozónak,
vagy más személynek, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával
jelentős mértékben segítette az intézményben folyó szociális
szakmai tevékenységet, az intézményi célok eredményes megvalósítását. A „Dévaványa Szociális Ügyéért” elismerő címmel
egy oklevél és aranygyűrű jár, melynek átadása 2006. évtől
kezdődően minden évben a „Szociális Munka Napja” az ünnepnapja, mely egyben jó alkalmat nyújt arra is, hogy a szakterület
felhívja a figyelmet a szociális területen tevékenykedő munkásokra. Immár hatodik alkalommal csatlakoztunk az országos rendezvénysorozathoz, és köszöntjük a szociális intézményben

Eljött az ősz, s az első hűvös napok beköszöntöttek, mint mindenki kicsit összébb húzták a kabátjukat az idősek is az otthonban. A délelőtti napsütésben még kiültek a padokra és jókat
beszélgettek. Mégis, a meghitt nyugodtságot felváltotta, valami
csendes nyugtalanság, kíváncsiság, s talán elmondható a
várakozás öröme. Gyorsan terjedt a hír: „ Hétfőn disznótorozunk!”. Hétfőn délelőtt megkezdődtek az előkészületek, az
üst felállítása, a feldolgozó pad, vágó és pucoló deszkák
munkába állítása. A disznó is pucolva és kettéhasítva
megérkezett a dévaványai vágóhídról. A hentes megkezdte
munkáját, a segítő kezek és a figyelő tekintetek tükrében. A férfiak beszélgetés közben darabolták a szalonnát a darálni való
húst. A nők az étkezőben pucolták és tisztították a belet a kolbásznak és hurkának. A dolgozó és serény kezek között gyorsan
ment a munka és a mesélés. Mesék a múltról, a rég homályba
vesző évekről, évtizedekről, mikor még otthonaikban ők minden
télen levágták a maguk által nevelt disznót. Disznót, melynek
neve volt és történetek kötődtek hozzá. A történeket, melyek
mosolygásra, nevetésre késztettek bennünket, dolgozókat.
Ahogy telt az idő, egyre jobb lett a hangulat, a mesék mellett
régi népdalok csendültek fel az idős asszonyok szájából, egyik
szebb volt, mint a másik. Az este közeledtével elkészült a
töpörtő, kóstoló a kolbászból és a hurkából, melyet minden
érdeklődő, közreműködő megkóstolhatott.
Hétfőn késő este elcsendesült az Idősek Otthona, a lakók nyu-

Köszönet
Köszönettel tartozom, azoknak a választópolgároknak, akik
elmentek szavazni a polgármesteri választásra és külön
köszönöm azoknak, akik megtiszteltek bizalmukkal, és rám
adták a voksukat.
A választási eredménytől függetlenül továbbra is dolgozom
Dévaványa lakosaiért.
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Kiss Károly

Sajtóközlemény

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Dévaványán
„Uniós támogatásból valósult meg a településen a
csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésének IV. üteme”
Dévaványa Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv
Dél-Alföldi Regionális Operatív Program keretén belül
nyert pályázat alapján 2012. november és 2013. október
között a város több szakaszán közel 13 km hosszan belterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciót hajtott végre.
Dévaványa Város Önkormányzata a 2011. év folyamán a
csapadékvíz elvezető hálózat felújítására, kiépítésére
vonatkozóan pályázatot nyújtott be a Dél-Alföldi Regionális
Operatív Program keretében kiírt projekt felhívásra, melyet
több mint 300 millió forintos támogatásban részesítettek. Az
önkormányzat és a Közreműködő Szervezet között a támogatási szerződés megkötésre került, így a beruházást előkészítő
munkálatok 2012. tavaszán megkezdődtek annak érdekében,
hogy a beruházás 2012. őszén elindulhasson. A közbeszerzési
eljárás nyerteseként kikerülő FUTIZO Kft. a kivitelezést 2013.
október 30-ai határidővel vállalta. A munkálatok a kivitelezés
ideje alatt rendben zajlottak, így a szerződésben vállalt teljesítési határidő tartható volt, így a város belterületét veszélyeztető csapadék károkozás nélküli elvezetéséhez szükséges
vízelvezető hálózati rendszer kiépítése megvalósult.
A város környezetvédelmi problémái között a csapadék- és
belvíz elvezetése kiemelt jelentőségű, mivel ennek megoldatlansága az utóbbi években sok gondot okozott, mind a város
mind a lakosság számára. A megvalósított beruházás a természeti környezet állapotának javulásával, az egységes
településkép kialakításával hátteret teremt az általános vállalkozási és életfeltételek javításához, az „élhető” település
kialakításához.
A projekt a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program
keretében a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet segítségével
valósulhatott meg.
Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Hősök tere 1.
Tel.: +36 66 483-100, www.devavanya.hu

Strandfürdő hírei

Örömteli hírrel szolgálhatunk a kedves érdeklődőknek.
2013-tól ismét igénybe vehető a téli kiúszós medence a változatlanul működő gyógyászat és wellness szolgáltatások
mellett.
A hűvösebb napokon kellemes kikapcsolódást nyújthat a
meleg vizes szabadtéri medencénkben megmártózni, a szaunánkban felmelegedni és egy aromás masszázs után
meginni a strandbüfében egy finom italt.
Gyógyászat nyitva tartása hétköznap: 07.30 - 20 óráig
KIÚSZÓS MEDENCE NYITVA TARTÁSA:
12.00-20.00 óráig
Hétvégén: 14.00-18.00 óráig
KIÚSZÓS MEDENCE SZÜNNAPJAI:
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK
Információ és bejelentkezés a 06/66-483-127-es telefonszámon.

Hirdetmény

Dévaványa Város Önkormányzata a Sportpályán lévő
műfüves pálya palánkrészén reklámfelület bérbeadására nyújt
lehetőséget a vállalkozók részére a Magyar Labdarúgó Szövetséggel megkötött Együttműködési Megállapodás alapján.
Az elhelyezhető reklámfelületek nagysága: 100x200 cm,
melynek bérleti díja: 25 000Ft+ ÁFA/év.
A fenti költség mellett a bérbevevőt terheli még a reklámanyag elkészíttetésének és kihelyezésének díja. A reklámanyag
kihelyezését az MLSZ által kijelölt vállalkozástól kell megrendelnie a hirdetőnek. A hirdetési felületekre vonatkozó
igényeket kérjük 2013. december 31-íg írásban benyújtani
szíveskedjenek a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
műszaki irodájába.
A hirdetési felületre vonatkozó egyéb információ kérhető
személyesen a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
műszaki irodájában Feke László műszaki irodavezetőtől illetve telefonon a 06/66/483-100/111-es mellék telefonszámon.

Rendőrségi hírek

Egy dévaványai lakos feljelentése alapján nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki 2013. október hónapban
egy kerékpártárolóban, lezárt állapotban elhelyezett Schwinn
Csepel típusú kerékpárját eltulajdonította. A lopással okozott
kár kb.: 15.000.- Ft. A kerékpár fel lett kutatva, lefoglalása
megtörtént, az eljárás folyamatban van.
Nyomozást rendeltünk el önbíráskodás miatt egy dévaványai lakos ellen, aki 2013 novemberében az egyik dévaványai italmérő helyiségben egy másik dévaványai lakost
először szóban felelősségre vont, majd tettleg bántalmazta
egy korábbi tartozás miatt, ezt követően az elismert tartozás
fejében elvitte mobiltelefonját.
Nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen, aki 2013.
november hónapban a Dévaványai Polgármesteri Hivatal
műhelyébe behatolt, és onnan különböző eszközöket tulajdonított el. A lopással okozott kár kb.: 100.000.- Ft.
Egy dévaványai lakos bejelentése alapján eljárás indult egy
szintén dévaványai lakos ellen, aki 2013.11.13. napon Dévaványa, Árpád utca 8. sz. előtti kerékpártárolóban elhelyezett kerékpárja tároló kosarából eltulajdonított, egy neylon
tasakba elhelyezett 1 db női felsőt és 1 db női alsót. Az eltulajdonított tárgyak értéke kb. 2.000. Ft.
A bevezetett rendőri intézkedés során az elkövető
feltalálásra került, majd a dévaványai rendőrőrsre elő lett állítva. Az előállítást követően őrizetbe vételére került sor, és
gyorsított eljárás keretén belül a cselekmény elkövetéséért 5
nap elzárás büntetést szabtak ki részére.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az év végi bevásárlások alkalmával figyeljenek értékeikre, a gépkocsit zárják
be, nagy értékeket ne hagyjanak benne.
Felhívjuk továbbá a közlekedők figyelmét a megváltozott
útviszonyokra, a várható havas, csúszós utakon körültekintően közlekedjenek. Kiemelten ellenőrizni fogjuk a
világítóberendezéseket, illetve az ittasság ellenőrzést fokozni
fogjuk.
Szlovák Zsolt r. fhdgy. őrsparancsnok
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Tájékoztató

a szociális temetés bevezetéséről, illetve
a közköltséges temetés feltételeitől!
A 2014. január 1-én hatályba lépő temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításai
lehetővé teszik a szociális temetés igénybevételét.
Szociális temetés igénybevételére az eltemetésre kötelezett
jogosult, erről az önkormányzat a haláleset tényének megismerését követően egy munkanapon belül értesíti az eltemetésre
kötelezettet. Az eltemetésre kötelezett az önkormányzat tájékoztatását követő három napon belül nyilatkozhat arról, hogy
igényli-e a szociális temetést. Szociális temetést az eltemetésre
kötelezett írásban történő kérelem formájában igényelhet az elhunyt utolsó lakhelye szerinti önkormányzattól. Nem támasztható igény szociális temetésre abban az esetben, ha az
elhunyt temetését szerződésben vállalták. Az igénybejelentést
követően a szociális temetést hét napon belül le kell bonyolítani.
Az eltemettető saját maga vagy az általa felkért személy
közreműködésével köteles a szociális temetést elvégezni, a
temetéshez temetkezési szolgáltatót igénybe venni nem lehet.
Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. Az elhunyt hűtéséről, szállításáról, továbbá az eltemettető
választása szerint a hamvasztásról az állam gondoskodik. A szociális temetéshez az állam koporsót, urnát, sírhelyet és sírjelet
biztosít. Az önkormányzat a köztemetőben szociális parcellát
szociális temetkezési helyet jelöl ki. A szociális temetkezési
hely első megváltása ingyenes. A szociális parcellában, a szociális temetkezési helyen kizárólag szociális temetés végezhető.
A szociális temetkezési helyen csak az állam által biztosított sírjel továbbá az önkormányzati rendeletben szabályozott méretű
sírhant helyezhető el. A szociális temetkezési hely kijelöléséről,
a parcellaszabályzat figyelembevételével a temető üzemeltetője
gondoskodik, az első betemetést követő 25 éven belül a szociális temetési helyre csak urna temethető rá.
A köztemető üzemeltetője (Pietas Kft.) köteles gondoskodni
arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában résztvevők
megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi,
közegészségügyi járványügyi szabályokat továbbá köteles ellenőrizni a szociális temetésben személyesen közreműködők
jogszabályszerű tevékenységét. Ha az eltemettető a jogszabályi
előírásoktól eltér, köteles az előkészítés, öltöztetés, szállítás,
hűtés, hamvasztás esetén annak költségét, a sírhely megváltási
díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel árát a költségviselőnek megtéríteni.
Az eltemettetőnek vagy az általa felkért személynek nyilatkozatban kell vállalni a szociális temetés igénylése során,
hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat: az
elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése),
sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása, koporsó, urna
gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és a sírba helyezés
vagy urnaelhelyezés. Az eltemettető és a szociális temetésben
közreműködők nyilatkoznak továbbá arról is, hogy az előbb felsorolt temetkezési tevékenységek elvégzése kapcsán az eltemettető nem ajánl fel, a személyes közreműködők pedig nem
fogadnak el semmilyen ellenszolgáltatást, a temető üzemeltetője
a munkavégzés szabályairól őket tájékoztatta, a munkavégzés
során esetlegesen előforduló baleset miatt kártérítési követeléssel sem a temető tulajdonosa, sem a temető üzemeltetője, sem
pedig az eltemettető felé nem élhetnek.
A nyilatkozatokat legkésőbb a munkavégzés megkezdése
előtt a szociális parcellával rendelkező temető üzemeltetője
részére az eltemettető köteles átadni, ennek hiányában a

munkavégzés megkezdését a temető üzemeltetőjének meg kell
akadályoznia.
A közköltségen történő eltemettetésről továbbra is a haláleset
szerint illetékes önkormányzat polgármestere gondoskodik, ha
nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy,
vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem
tud gondoskodni.
A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy
részére különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása
esetén, hagyaték hiányában a Polgármester engedélyezi a részletfizetést, vagy a visszafizetési kötelezettség 50 %-kal való
csökkentését, vagy az elengedést, ha a temetésre köteles
jövedelme a helyi rendeletben előírtaknak megfelel. Különös
méltánylást érdemlő körülménynek tekintendő, ha
a) a köztemetés költségeinek megtérítése az eltemettetésre
köteles személy saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti és vagyona sem neki, sem családjának nincs.
b) az elhunyt/ak bűncselekmény áldozata/i.
A köztemetés megtérítésnek kötelezettsége alóli mentesség
iránti kérelmet a visszafizetést elrendelő határozat jogerőre
emelkedését követő 30 napon belül lehet előterjeszteni. Ezen
határnap elmulasztása jogvesztő.
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Felhívás

ADÓSSÁGRENDEZÉSI TÁMOGATÁSRÓL
A dévaványai Családsegítő Szolgálatban 2008 óta működő
ADÓSSÁGRENDEZÉSI TANÁCSADÁST lehet igénybe
venni, ami kiterjed a villamos energia, víz, gáz, szemétszállításban hátralékkal rendelkezők megsegítésére.
KÉREM a lakosságot, hogy EZT A SZOLGÁLTATÁST
KELLŐ IDŐBEN VEGYÉK IGÉNYBE és NE A
KIKAPCSOLÁSI ÉRTESÍTŐ KÉZHEZVÉTELEKOR
FORDULJANAK SEGÍTSÉGÉRT, mert akkor azt már
nem lehet elkerülni.
Az adósságrendezési támogatással kapcsolatosan a szolgálatnál időpont egyeztetés után lehet tájékoztatást kapni. A hátralékok rendezéséhez megfelelő keretek között vissza nem
térítendő támogatásban részesülhet a kérelmező, amenynyiben a feltételeknek megfelel.
A BANKI HITELEKKEL / HÁTRALÉKAIVAL /
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁST IS KÉRHET.
További információkért állok rendelkezésükre a Családsegítő
Szolgálatban vagy a 06-66-483-010 telefonszámon.
Bogya Istvánné adósságrendezési tanácsadó

„Az angyalok ismét a földön járnak!”
KARÁCSONYI AJÁNDÉKGYŰJTÉS CIPŐSDOBOZBA

2013. december 13-ig a Családsegítő Szolgálatban
gyűjtjük a felajánlásokat (tartós élelmiszer, játékok,
könyvek, gyermekruhák, édességek, gyümölcsök),
amelyeket ünnepélyes keretek között
osztunk ki a rászoruló gyermekek és
családok részére.
A dobozokra kérjük írják rá a megajándékozandó nemét (fiú – lány)
és életkorát.
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„MINDIG TUD ADNI AZ,
AKINEK A SZÍVE
SZERETETTEL VAN TELE!”

„Segíts, hogy segíthessünk!”

Nem tehetek róla, ilyen a természetem!

A skorpió át akart jutni a folyó túlsó partjára, de nem tudott úszni.
Megkérte hát a békát, hogy vigye át a folyón. „Dehogy viszlek –
dÉvavÁnya is sEgítEni aKar. advEnti jótÉKonysÁgi
mondta a béka. – Tudom, hogy mit fogsz tenni. Megszúrsz, és akkor
KoncErtEt szErvEz az adra!
megfulladok.” „Hát azt hiszed, hogy képes lennék erre – méltatHelyszín: DáMK József Attila Művelődési Ház
lankodott a skorpió. – Ha megszúrnálak, veled együtt én is megfulidőpont: 2013. december 15. 15 óra
ladnék.” Végül a béka beleegyezett, hogy átviszi a folyón. Vesztére,
A rendezvényt megnyitja: Valánszki Miklós róbert pol- mert a skorpió félúton megszúrta. A béka szomorúan kérdezte tőle:
gármester.
„Miért tetted ezt velem? Most mind a ketten elpusztulunk.”
Adventi segélykoncert a ványai, nagy családokban élő gyer- Sajnálom – mondta a skorpió –, ilyen a természetem.”«
mekek karácsonyának szebbé tételéért!
A skorpióhoz hasonlóan mi is természetünk rabjai vagyunk, amitől
nem csak a környezetünkben élők szenvednek sokszor, hanem mi
a belépés ingyenes!
Adományokat várunk azoktól, akik szívesen járulnak hozzá magunk is. nem akarunk mi „rosszak” lenni, de nem tudunk
megváltozni. Egyszerűen képtelenek vagyunk elhagyni rossz szokáa karácsonyi meglepetésekhez!
sainkat, nem vagyunk képesek kijavítani jellemhibáinkat. nem is
Az adományokat gyűjtődobozban
érdemes
ezzel próbálkozni, mert úgysem fog sikerülni! olyan ez,
gyűjtjük. A rendezvény során összegyűlt
mintha valaki önmagán próbálna meg végrehajtani egy szívműtétet.
pénzadományt Szarka istván a nagycA „rosszaságunk” ugyanis a Szentírás szerint a szívünkből fakad
saládosok Dévaványai Egyesületének el(Máté 12:34, lukács 6:45). Szívműtétre, jobban mondva szívcserére
nöke veszi át Palotás Kristóf lelkésztől.
van szükségünk ahhoz, hogy megváltozzunk, mások legyünk.
A biblia elmondja, hogy a szívcserét egyedül csak isten tudja
elvégezni: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.
Elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. lelkemet
2013. szeptember nagyszénás csapatbajnokság 2. helyezés. adom belétek, és azt cselekszem, hogy rendelkezéseim szerint járjatok, törvényeimet megtartsátok és betöltsétek” (Ezékiel 36:26-27).
2013. október Mezőhegyes
Szeretnénk megváltozni, jobbak lenni? ne barkácsoljunk! Hívjuk
Kovács ádám 1. helyezés
rácz béla 1. helyezés
segítségül Jézust, a Mennyei orvost, nála nem kell hosszú sorokat
Kónya Andrea 2. helyezés
Herda Attila 3. helyezés
várni, amíg fogadni tud. ő már ma kész a műtétet végrehajtani rajTímár Zsolt 4. helyezés
tunk, de előtte a beleegyezésünkre vár! Megadjuk-e számára az en2013. október Kaposvár magyar bajnokság
gedélyt?
Szokolai Szabina 2. helyezés
ladjánszki ádám 1. helyezés
Bicskei Róbert lelkész, életmód-tanácsadó

Birkózós hírek

2013. október diákolimpia
Feke Szabolcs 7. helyezés.
2013. november Dorog női csapatbajnokság utánpótlás
korosztály 4. helyezés.
2013. november Kiskunfélegyháza
Kovács ádám 1. helyezés
Herda Attila 1. helyezés
Tímár Zsolt 4. helyezés
Ezen a versenyen 3 korosztály birkózott diák 1, diák 2,
serdülő vett részt 170 fővel. E három korosztály legeredményesebb birkózója Kovács Ádám lett, amit egy kupával díjaztak.
idén a nyári edzőtábort Esztergomban töltöttük, ezúton
szeretném megköszönni a dévaványai felemelkedéséért
alapítványnak az anyagi támogatást, a kuratórium elnökének
Tóth Juliannának.

Tüdőszűrés 2013.

Dévaványai Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján
a dévaványai lakosok díjmentesen juthatnak el a Megyei Pándy
Kálmán Kórházhoz tartozó Szeghalmi Tüdőgondozóba.
Az önkormányzati kisbusz megfelelő számú jelentkező esetén maximum 15 főt tud ingyenesen a helyszínre szállítani. A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk! A tüdőszűrés 40 éves kor felett
ingyenes és beutaló nélkül fogadják a jelentkezőket. 40 év alatt 1700
Ft-ba kerül (melyet a szűrés helyszínén kell fizetni) és háziorvosi
beutaló szükséges. A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya. Amennyiben rendelkezik korábbi
szűrővizsgálati lappal, kérjük, azt is hozza magával! Szűrési napok:
kedd, szerda és péntek.
Aki egyénileg szeretne eljutni a szűrésre, információt a
06 66/371-796-os telefonszámon kérhet a Tüdőgondozótól.
Csoportos szűrésre a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítványnál
lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt GAMESZ iroda)
vagy a 06 66/483-062-es telefonszámon.
Munkatársak: Dékányné Szalai Katalin, Elek Mária

2013. december 9-én, hétfőn 14 órától a Civil Házban az "ÉlEtkeretében
élelmiszereink tápanyag és vitamintartalmával ismerkedhetnek meg
az egészséges életmód iránt érdeklődők. A helyszínen nem történik
termékek reklámozása, árusítása, csupán a természetben található,
mindenki számára elérhető egészségmegőrző lehetőségekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
Előadó: bicskei róbert életmód-tanácsadó. a belépés díjtalan!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
móddal az EgÉszsÉgÉrt" c. ElőadÁs-sorozat

Köszönet
SZülETéSnAPJA AlKAlMából KÖSZÖnTÖTTéK ViráGGAl,
AJánDéKKAl A 103 éVES HiDli Gyuláné JuliSKA néniT:
KéPViSElő-TESTülET, noVáK iMrE AlPolGárMESTEr,
Murányi MAGDolnA, SZArKA AnDrEA, MArGAréTA HáZi
GonDoZói, nAGy EriKA, SZAbó MiHály, roKonoK, iSMErőSÖK éS A CSAláD TAGJAi.
KÖSZÖnJüK SZéPEn!

Még az égből is vigyáznak ránk
Vasárnap a temetőben voltam az unokám sírjánál és elhagytam
a pénztárcámat, amiben nem kis összeg volt. Megpusziltam
az unokám fényképét és kértem, hogy segítsen visszaadni a
pénztárcát. Arra járt egy becsületes megtaláló, aki harmad
napra visszajuttatta.
Örök hálával tartozok Dékány Józsefnénak, aki hiánytalanul
visszaadta a pénzemet.
Név és cím a szerkesztőségben
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A Ványai Ambrus Általános Iskola
alsós munkaközösségének hírei

Versenyeredmények - őszi időszak
2. Földi Hédi 2. a
Rajzverseny

1. évfolyam:
1. Ladányi Levente 1. b
2. Tóth Dávid 1. b
3. Boros Amanda Ecsegfalva
2. évfolyam:
1. Molnár Janka 2. c
2. Tapodi Zsófia 2. b
2. Kovács Patrícia 2. c
3. Rizmann Erika 2.a
3. Tóth Adél 2. b
3. évfolyam:
1. Ferencz Lilla 3. b
1. Kecse Sára 3. c
2. Barta Vivien 3. c
2. Nagy Vivien 3. c
3. Szekeres Anett 3. b
3. Ujhelyi Lili 3. b
Varga Márton 3. c különdíj
4. évfolyam:
1. Bogya Barbara 4. a
2 .Szitás Botond Károly 4. a
3. Offner Dóra Ecsegfalva
3. Csala Dávid 4. a

Mesemondó verseny

1. évfolyam:
1. Ilyés Dávid 1. b
2. Laskai János 1. a
3. Papp Boldizsár1. a
2. évfolyam:
1. Magyar Csilla 2. c

3. Csontos Nóra 2. a
3. évfolyam:
1. Varga Márton 3. c
2. Nagy Vivien 3. c
3. Csillag Ádám 3. a
4. évfolyam:
1. Nagy Norbert 4. a
2. Kis Fanni 4. b
3. Kovács Laura 4. a

Zrínyi Ilona matematika
verseny (helyi forduló)

3. évfolyam:
1. Ferencz Lilla 3. b
2. Németh Noémi Virág 3. a
3. Farmasi Szabolcs 3. a
4. Kovács Kitti 3. b
4. Vakarcs Rózsa 3. c
5. Feke Bence 3. c
5. Nagy Vivien 3. c
6. Ignácz Tibor 3. c
4. évfolyam:
1. Nagy Norbert 4. a
2. Szarka Zoltán 4. a
2. Földi Péter 4. b
3. Dékány Gergő 4. a
3. Feke Tamás 4.
Az első helyezettek a területi,
megyei versenyeken is képviselik
majd iskolánkat.
Jó felkészülést a további
versenyekhez!

Alapítványi est

a Ványai Ambrus Általános Iskolában
2013. november 16-án ismét megrendezésre került „A Ványai
Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért
Alapítvány” szokásos alapítványi bálja.
A bált a halloween jegyében szerveztük. A díszlet és a műsor
az iskolában dolgozók munkájának eredményeként jött létre.
A boszorkányok varázslatának köszönhetően részesei lehettünk egy különleges disznótornak, egy tehetségkutató
versenynek, egy cipzáras táska miatt tartott bírósági tárgyalásnak és felemás lények táncának.
A vacsora és a tombolahúzás után hajnalig folyt a mulatság,
hiszen a fergeteges hangulathoz remek zenét szolgáltatott a
két meghívott művészünk.
Tisztelettel megköszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon
támogatta az est sikerét ezzel hozzájárulva az alapítvány
működéséhez.
Köszönettel: a kuratórium
Támogatók: 1.a osztály, 1.b osztály, 2.a osztály, 2.b osztály, 2.c osz-

tály, 3.a osztály, 3.b osztály, 3.c osztály, 4.a osztály, 4.b osztály, 5.a osztály, 5.b osztály, 6.a osztály, 6.b osztály, 6.c osztály, 7.a osztály, 7.b
osztály, 7.c osztály, 8.a osztály, 8.b osztály, 8.d osztály, ÁFÉSZ, Agárdi
Zoltán, Agárdiné Bodor Anita, AGRO-Déva Kft., Balogh Aranka,
Balogh Gyula, Balogh Józsefné, Bán László, Berczi Mihály, Bere István
és felesége, Boda Ferencné, Bogya Katalin, Borsós Gyula és családja,
Botosné Mile Edit, Briliáns-Ker Bt. Békéscsaba, Czirják István, Czirják
József, Czirjákné Dékány Györgyi, Csaba Jánosné, Csatári Teréz, Dévaványai Múzeum Barátok Köre, Dévaványai Kulturális és Művészetoktatási Alapítvány, Diósné Ambrus Erzsébet, dr. Molnár Edina,
Ecsegfalvi kis-iskolások, Erdei Magdolna, Erdei Virágbolt, Ernyes
Csilla, Fejedelmi Cukrászda, Feke Éva, Feke László, Feke Zoltán,
Fekete Andrásné, Földi Imre, Furka Lajos, Furka László, Gondáné Erdős

Sport verseny (kidobó játék) : Gyomaendrőd
A 3. évfolyam csapata II. helyezést ért el,ezüstérmet kapott.
A csapat tagjai: Dékány Lili, Ferencz Lilla, Kecse Sára, Nagy
Vivien, Németh Noémi, Szekeres Anett, Tasi Diána, Cserven
Lajos, Erdős Norman, Feke Bence, Herda Attila, Ignácz Tibor,
Jenei Csenger, Kató Endre
A 4. évfolyam csapata III. lett, bronzéremmel térhettek haza.
A csapat tagjai: Ignácz Dóra, Kovács Laura, Máji Szabina,
Pap Boglárka, Rózsa Anita,Szitás Vivien, Takács Dzsenifer,
Balogh László, Balogh Tibor, Csala Dávid, Csontos Botond,
Hőgye Bence, Rostás Márk, Szűcs Botond
Októberben a hagyományokhoz híven, Gyulán a Várban
megrendezésre került Mese és mondamondó találkozón két
tanuló, Szeleczki Lilla (5. o. ) és Szarka Zoltán ( 4. o. ) méltón
képviselte iskolánkat.
Az ősz folyamán az érdeklődő osztályok részt vehettek a
könyvtár és a múzeum által szervezett kézműves foglalkozásokon, hagyományőrző játékokban, játékos versenyekben.
Szinte minden alsós osztály bekapcsolódott a „Marslakócskák” Országos Egészségnevelési játékba,versenybe. A
szervezők minden versenyzőnek ajándékkal kedveskednek.
Az eredményekhez szívből gratulálunk minden versenyzőnek
és felkészítő tanítójának.
Köszönjük lelkes nyugdíjas kollégáinknak a zsűrizést.
Tóbiás Gáborné munkaközösség vezető
Andrea, Gschwindt Mihály, Hajdú Ilona, Hajdu Sándor és neje, Hermeczi Józsefné, Hétszínvirág Alapítvány – Óvoda, Illin Andrea, Kára
Péter, Kecse Tibor, Kiss Károly, Kónya István, Kovács Károlyné,
Kovács Mária polgármester, Lengyel Tibor, Lovász László, Mezei Éva,
Mikola Nóra, Mile Magdolna, Murányi Norbert, Nagy Bence, Nagy Ferenc, Nagyné Bucsi Erika, Némethné Szarka Mária, Nyuzó Marietta,
Nyúzóné Gaál Marianna, Nyuzóné Korán Tünde, Nyuzóné Szabó Edit,
Orosné Kónya Krisztina, Oryza Kft., Papp Lajos, Papp Tibor,
Pesztránszki Elemérné, Pesztránszki Magdolna, Pihurik Katalin, Pócsik
László, Purgel Mihályné, Purgel Tünde, Rex Biztonsági Szolgálat,
Rizzman József, Rudokász Diána, Sárkány Sándor, Simon Sándor,
Stranszki Ágnes, Szabó Lajos és családja, Székács Sándorné, Szűcs
Tibor, Szűcsné Horváth Margit, Takács István, Tapodiné Gőz Andrea,
Telepolc, Tóbiás Gábor, Tóth Ildikó, Turi Sándorné, Valánszki Miklós
Róbert polgármester, Váradi András, Váradi Andrásné, Váradi Étkezési
Bt., Vass Anikó, Vasvári László és családja, Víg Mónika, WORKPOWER Kft.

Vésztő-Mágori rajzpályázat

2013. október 11-én tanulmányi kiránduláson vettünk részt
Vésztő-Mágoron. A kirándulás után, a Történelmi Emlékhely
által kiírt „Vésztő-Mágoron kirándultunk” című rajzpályázatra elküldtük legjobb alkotásainkat.
A pályázatra tíz intézményből 140
pályamű érkezett. Az alsó tagozatos
kategóriában Németh Noémi 3. a
osztályos tanuló II. helyezést
ért el.
Családi belépőjegyet kapott még:
Farmasi Szabolcs, Földi Nikolett,
Gyányi Fanni, Nagy Petra, Orosz
Gréta, Patai Ildikó.
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Laskai Tiborné osztályfőnök

Művészeti Iskola hírei

„Kultúrát nem lehet örökölni.
Az elődök kultúrája egykettőre
elpárolog, ha minden nemzedék
újra meg újra meg nem szerzi magának.”
Kodály Zoltán

Büszkeségeink!
A KÓTA 17. Országos/Térségi Népzenei Minősítő 2013. október 19.-én került megrendezésre, melyen a Ványai Ambrus
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola népzene tanszakain illetve a Dévaványai Folkműhely Egyesület keretein
belül tanuló gyerekek is megmérettették magukat és tudásukat.
A Ványai Húrszaggatók nevet viselő vonós zenekar térségi
kategóriában kiváló minősítést, a sóvirág Citerazenekar
pedig országos kategóriában arany minősítést ért el.
Az értékelés során mindkét csoport kiemelésre került, így a
gyerekek a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei
tagozatának különdíját is megkapták.
A csoportok részvételét a Dévaványai Folkműhely Egyesület
biztosította

M eg hí vó

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
A DÉVAVÁNYAI FOLKMŰHELY EGYESÜLET
SZERVEZÉSÉBEN
a Hagyományőrző Nők Egyesülete Dévaványa
közreműködésével megrendezésre kerülő
III. ORSZÁGOS KÁDÁR FERENC
NÉPZENE ÉS NÉPTÁNC VERSENYRE
A megnyitó időpontja:
2013. 12. 08. vasárnap délelőtt 10 óra
A rendezvény helyszíne: művelődési ház
Dévaványa Gyöngy u. 6.

Koncert és Táncház

gRATULÁLUnk és TOVÁBBi
sOk sikeRT kÍVÁnUnk!
A Folkműhely csoportjai és népi énekesei
2013. 10. 26-án Mezőtúron részt vettek
a ii. Dömötör napi népdalénekes versenyen
A Bokrétás énekegyüttes ii. helyezést ért el.
A gyöngyök kisegyüttes iii. helyezést ért el. Az egyéni
ének kategóriában is többen indultak és szépen szerepeltek,
erdei Virág iii. helyezést ért el.

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját a
Dévaványai Művészeti Iskola és a Folkműhely Egyesület
HEGEDŰS ÉS ÉNEKES CSOPORTJAINAK
MŰSORÁRA,
melynek időpontja: 2013. december 14. 16:30 óra
művelődési ház hangversenyterme
Műsoron:
Két klasszikus zenei szemelvény, valamint
dunántúli, hortobágyi, sárréti,
dél-alföldi, erdélyi népzene.
A koncertet követően 18 órától CSALÁDI TÁNCHÁZ
A talpalávalót az Ahhozképest zenekar húzza,
a táncházat Kiss Alexandra vezeti.
Táncházi belépő:
felnőtt: 300.-Ft, gyermek: 150.-Ft,
családi: 800.- Ft
,,Ide lábam, ne tova, itt van a jó
muzsika!”

Madárkarácsony

a Réhelyi Látogatóközpontban!
2013. december 7-én, 10 órai kezdettel a Körös-Maros
Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontjában / Dévaványa/
szeretettel várjuk mindazokat, akik többet szeretnének
megtudni téli madárvendégeinkről, téli etetésük módjairól. Az elhangzó előadásokból minderre válasz kapható.
Készül madárkalács olajos magvakból, termésekből.
Ehhez felajánlásokat szívesen elfogadunk!
Segítünk szakmai kérdésekben is!
A legaktívabbak közt madáretetőket sorsolunk ki!
Látogasson el hozzánk, töltsön velünk egy délelőttöt, s
járuljon hozzá, hogy a nagy hidegben nálunk telelő, kis
tollas barátainknak is kellemesebb karácsonya legyen!!!
Köszönettel: Szélné Sándor Katalin KMNP Ig.
Réhelyi Madárbarátok Köre tagság
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Sószoba
ÉRTeSÍTjük AZ ÉRdeklődő GyeRekekeT, lAkoSokAT,
HoGy A Sókuckó AZ IdeI SZeZoNbAN IS üZeMel AZ
eÖTVÖS uTcAI óVodAI TelepHelyeN!
A lAkoSSÁG 13-17 óRA kÖZÖTT
VeHeTI IGÉNybe ToVÁbbRA IS.
A sószoba egy esztétikusan kialakított helyiség, ahol a gyerekek
kedvük szerint foglalatoskodhatnak: rajzolhatnak, mesekönyvet
nézegethetnek, énekelhetnek, játszhatnak az ott töltött idő alatt.
A szakemberek szerint a sószoba alkalmas a gyermekek alsóés felső légúti megbetegedéseinek, (pl. orrdugulás, köhögés,
hörghurut stb.), asztma, allergia és egyes bőrbetegségek
tüneteinek mérséklésére, közérzetük jobbá tételére.
Az edényekben lévő oldat párolgása következtében egy olyan
mikroklíma alakul ki a helyiségben, ami kedvező hatással van
a légzőszervek aktivitására, ezáltal fokozódhat az öntisztulás,
enyhülhetnek, illetve megszűnhetnek a gyulladásos folyamatok.
A sószoba működtetése óvodánk alapítványának finanszírozásával, támogatásával valósul meg.
Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk hozzájárul a gyermekek egészségének megőrzéséhez

Meghívó
Az óvoda „HÉTSZÍNVIRÁG”
Alapítványa szeretettel meghívja
Önt és kedves családját,barátait
2014. január 25-én 1800 órai kezdettel
megrendezésre kerülő

VIII. PÓTSZILVESZTERI BÁLJÁRA!
A bál helye:

Vörösmarty úti iskola tornaterme

Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk,
és szeretettel megköszönjük!
Az est teljes bevétele az alapítvány számláját gyarapítja!
A jeGyek MINdeN óVodAI TelepHelyeN
jANuÁR 17-IG MeGVÁSÁRolHATóAk!
A terem befogadóképessége korlátozott, ezért a jelentkezési
sorrendet áll módunkban elfogadni!
Köszönettel:
az óvodás gyermekek nevében
az alapítvány kuratóriuma

Sok szeretettel várjuk a gyógyulni vágyókat!
HAGYOMÁNYŐRZŐ ŐSZI ÓVODAI PROJEKT
„KINCSÉT ONTJA, BŐVEN ONTJA” Az óvoda nevelőtestülete kidolgozott egy öt hetes őszi projektet,
melynek moduljai a betakarítás köré épültek. Az öt modul:
– Tökszár dudát fújnak minden ablak alatt... (tökgurgatás)
– Ki lakik a dióhéjban... (dióverés)
– Kukorica tolvaj lopakodva jár itt... (kukoricatörés)
– Szóló szőlő, mosolygó alma... (szőlő- és/vagy almaszüret)
– Kecske ment a kiskertbe... (zöldségpiac)
A projekt megvalósításának ideje: szeptember utolsó hete és október hónap négy hete volt. A projekt azzal a céllal íródott, hogy
a gyermekek a természet és évszakok változásainak megfigyelése során ok-okozati összefüggéseket ismerjenek fel. Ismerjék meg az ember természetátalakító munkáját, az örömteli
munkavégzés és tevékenykedés során tapasztalják meg az emberi munka értékét és hasznosságát. A régi betakarítási,
tartósítási és tárolási, felhasználási módszerek felidézésével a
hagyo-mányok épüljenek be a megismerési folyamatokba.
A modulok megvalósítása változatos tevékenységeket,
munkákat biztosított valamennyi korcsoport számára. Gyűjtőmunkát végeztünk a szülők segítségével, a gyűjtött anyagokból,
termésekből termésfigurákat készítettünk a barkácsdélutánokon
és a kész produktumokat a városi Betakarítási ünnepen kiállítottuk. Diót vertünk és törtünk, kóstoltunk, különböző diós finomságokat készítettünk. Kukoricát fosztottunk, morzsoltunk,
kukoricacsutkával játszottunk, babáztunk. Szőlőt szüreteltünk,
mustot készítettünk és kóstoltunk. Gyümölcsöket aszaltunk,
kukoricát pattogtattunk, zöldség és gyümölcssalátát készítettünk, savanyú káposztát kóstoltunk.
Játszottunk, dolgoztunk, barkácsoltunk és finomakat ettünk.
Közben megismerkedtünk munkafolyamatokkal és olyan esz-

közökkel, melyeket már csak ritkán használnak napjainkban:
prés, fosztó, morzsoló, káposztagyalu, dióverő rúd, mozsár,
morzsolt csutka, góré stb... Megismertük a régi és a mai tárolási
módokat: pince, vermelés, aszalás, befőzés, fagyasztás, savanyítás stb...
Igazi élményekben volt része a gyermekeknek és a felnőtteknek
egyaránt a megvalósítás során.
A projektzárón makkot ültettünk az óvodák udvarán, hogy a dévaványai „Hős Makkfa” génállományát továbbörökítsük és
közösen megtanultuk a Makk-mondókát.
óvónők

Meghívó
A DÁMK Óvodai, Bölcsődei Intézményegység dolgozói nagyon
sok szeretettel meghívják Önt ,
kedves családját, ismerőseit, barátait az adventi gyertyagyújtásra,
amely a város főterén lesz.
2. gyertyagyújtás: 2013. december 8. vasárnap 16 óra
Fellépnek: a Ványai Ambrus Általános iskola felső tagozatos
tanulói
3. gyertyagyújtás: 2013. december 15-én, vasárnap 16 órakor
Fellépnek : az ÁMK Óvodai Intézményegység Eötvös úti
TÜNDÉRKERT óvoda nagycsoportosai
4. gyertyagyújtás: 2013. december 22-én, vasárnap 16 órakor
lesz a város főterén
Szeretettel hívjuk és várjuk , hogy közösen köszönthessük
egy szép ünnep kezdetét!
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egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok dévaványán

kalácsfesztivál
December 9-12-ig iskolás csoportok tanulhatják el a
Múzeumbarátok Köre tagjaitól a mézeskalács készítést és
díszítést. A hét folyamán készült alkotásokból
Mézeskalács kiállítást rendezünk pénteken.
A legszebb alkotások jutalmat kapnak.
December 13. 13 30 órától
családi lUca nap a múzeumban
Szeretettel várjuk a családokat, nagyszülőket és
unokákat, akik szeretnének egy vidám délutánt eltölteni
a Múzeumbarátok Köre által szervezett rendezvényen!
Egész déLután JátéKoK sora várJa a múzEumba
sEprű adogatós, süti Evő vErsEny,
LucaszéK KészítésE, széKfogLaLó,
boszorKányöLtöztEtés, népi mondóKáK,táncház.
LátogatóKat:

tEávaL, pogácsávaL
és szaLoncuKorraL
várunK mindEnKit!

vezetőség

Horgász tájékoztató!

az elmúlt hetekben néhány horgászatot kedvelő dévaványai
lakos kezdeményezésére egy esetleges megalakuló horgász
egyesület tárgyában hirdettek meg előzetesen egyeztető fórumot. Ennek okát az szolgáltatta, hogy helyi természetes vízfolyás a településünkön nincs, és sok horgász jár el a környező
folyóvizekre, horgásztavakra horgászni, helyi lehetőség
hiányában. a kezdeményezők, mintegy 20 fő részéről
felmerült, hogy a helyi volt téglagyár használaton kívüli bányatavát erre a célra hasznosítani lehessen.
Ez okból meg kívánják keresni az önkormányzatot kérve, hogy
egy megalakuló horgász egyesület részére a bányató hosszú
távra átadásra, és horgászati hasznosításra kerüljön. a leendő
egyesületi tagok vállalnák a bányató környékének rendbetételét, parkosítását, tereprendezését és a szükséges infrastruktúra kiépítését – villany, pihenő helyiségek, stégek,
gépkocsi parkoló, stb. az egyesület horgászati lehetőséget biztosítana nem csak a tagoknak, hanem szabályozott formában
minden helyi lakosnak, illetve pihenést, kikapcsolódást kedvelő
vendégeknek. Ezek a távlati tervek csak hosszabb időszak alatt
érvényesülhetnek, ezért az igény a területre legalább 20 év. a
résztvevők felhatalmazták dr. nagy László ügyvédet, aki a
fórumot levezette, hogy a megfogalmazott szándékot foglalja
írásba és az önkormányzatot a tárgyban keresse meg.
amennyiben az önkormányzat ebben partner lesz, úgy a
konkrét egyesületi megalakítást a helyi sajtóban meghirdetjük.
az egyesületbe jelentkezhet minden olyan személy, aki ezen
célokat vállalja és a majdani alapszabályban megállapított
kötelezettségeknek eleget tesz – tagdíj, társadalmi munka, stb.
Nyuzó Marietta

Békés,

Boldog

karácsonyi ünnepeket
és Boldog új esztendőt
kíván:

Földi imre képviselő

„hétszínvirág a Dévaványai óvodásokért „alapítvány az
Új Széchenyi terv társadalmi megújulás operatív Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be és
9.767.640 Ft- támogatást nyert.
a támop-6.1.2/11/1-2012- 1128 számú, "Egészségre nevelő
és szemléletformáló életmódprogramok" lokális színterek megnevezésű pályázat 2013.11.01 és 2014.08.31. között valósul
meg a bölcsődei, óvodai intézményben és a városban.
a projekt címe:
”egész nap egészségesen –egészségnevelés a bölcsődés,
óvodás gyermekek és szüleik körében.”
Ezen projekt keretében egészségre nevelő és szemléletformáló
programokat rendezünk, melyek a szülőket és a dévaványai
lakosokat is érinti.
Egészségnevelő előadások, tanácsadás és kóstolás az
egészséges táplálkozás jegyében. mozgás, kerékpártúra,
szűrővizsgálatok, állapotfelmérések, táplálkozási tanácsok.
teljes körű bölcsődei, óvodai egészségfejlesztési terv kidolgozását kezdjük meg azzal a céllal, hogy gyermekeink testi és
lelki egészségét az eddiginél még hatékonyabban fejlesszük.
megújítjuk az egészséges táplálkozásra nevelést, a rendszeres
testedzést. vízhez szoktatás, lovastábor, felnőtteknek életmentő
képzés is megvalósul a pályázat során.
egészségkonyha előadássorozatunk témái többek között:
- só- és zsírszegény ételek
- cukrok és helyettesítőik – cukorbetegség
- Lisztérzékenység, lisztfajták
- gyógyteák, gyógynövények haszna , gyógyító ereje. Kóstolás.
Kérünk mindenkit, figyeljék hirdetéseinket, plakátjainkat és
vegyenek részt minél nagyobb számban rendezvényeinken!
Nem akkor élünk egészségesen, ha tudjuk, mit nem tehetünk,
hanem akkor, ha tudjuk, mit kell tennünk.

ovi és bölcsi kukk!

Szeretettel hívjuk éS várjuk
December 10-én keDDen 15.30 –tól 17 óráig
a koSSuth utcai óvoDába éS a bölcSőDébe
a 2 éS 3 éveS kor közötti
leenDő óvoDáSokat, bölcSőDéSeket
éS Szüleiket.

Látogassanak el hozzánk, hogy személyesen szerezzenek
tapasztalatot intézményünkről, és megismerkedjenek az
óvónénikkel, dajka nénikkel, gondozónőkkel!
Erre az alkalomra kérjük, hogy váltócipőt hozzanak
magukkal!
minden érdeklődőt szeretettel várunk !
Januárban a Könyves K. utcai óvodába is várjuk majd az
érdeklődőket!

városi fenyőfa
KöszönJüK somogyi gyuLáné
ErzsiKE néninEK, zrínyi utcai
LaKosnaK, hogy biztosította a
LaKosoK

számára

fEnyőfát!
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a

városi

Batyusbál a múzeumban
2013. noVember 9.

hogy miért éppen a lúdas Matyi ványánt adtuk elő? Mert
lúdas Matyi az igazság bajnoka. Mert "aki Márton napon libát
nem eszik, egész éven át éhezik". Mert november 11. szent Márton napja.
„Szent Márton 316-ban, Pannóniában született. A középkor
egyik legnépszerűbb szentje volt, a szegények megsegítője, de ő
nem akart püspök lenni, a legenda szerint a ludak óljába bújt,
hogy püspökké választása elől kitérjen, de a ludak gágogása
elárulta rejtekhelyét.”
Mindketten a szegényeket és az igazságot képviselték
évszázadokon keresztül. Mindkettőjük története időszerű mindenkorban, mindenidőben.
Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész
esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. Úgy tartották, minél
többet esznek-isznak, annál több erőt és egészséget szívnak
magukba.
Mint minden esztendőben, most is megtartotta a dÁMK
Bereczki imre helytörténeti gyűjtemény a Batyusbált. a zenét
Kónya Mihály, és párja, valamint Kádár Ferenc szolgáltatta
ványai népdalok alapján.
"a bornak szent Márton a bírája" - tartja a mondás, azaz ilyenkor
már iható az újbor. nem véletlen az, hogy a vendégeket forralt
borral, libatepertővel, zsíros kenyérrel, hagymával fogadtuk.
a kedves vendégek lelkesen vettek részt a játékokban. több
játékkal is készültünk. a libatoll-lal való írással, a ványai
„Főgúnár választással”, ahol a jelöltek feladata, az volt, hogy
csipesszel, a földről ki tudja a legtöbb kukoricát felcsipegetni –
ahogy egy Főgúnárhoz illik. a Főgúnár horváth lászló, ii.
számú Fűgúnárok Miklovicz Ferenc és csala Károly lett.

Figyelem!

az Új Magyar gÁrda MozgaloM
vÁnyai aMBrUs raja az idÉn is Megrendezi
a MÁr hagyoMÁnyos
ÉTel És ruHaoszTásáT, melyre
2013. december 22-Én (Vasárnap) dÉlelőTT
10 órai kezdeTTel a római kaTolikus
plÉbánia előTT a szÉcHenyi uTcán kerül sor.
terMÉszetesen a papriKÁs KrUMpli Mellől
a Forró tea seM Fog elMaradni.
szereTeTTel Várunk mindenkiT, akinek jól
esne pár jó szó És egy Tál meleg ÉTel,
ezekben a neHÉz időkben!

Köszönetnyilvánítás!
az Új Magyar gárda Mozgalom ványai ambrus raja, ezúton szeretné megköszönni a segítségét mindazoknak,
akiknek az áldozatos munkája révén, egy három gyermekes
család, a télen részben leégett házának újjáépítéséhez szükséges bontott anyagokhoz juthatott.
Külön köszönet illeti: Bakó imrét, Balla józsefet, dévaványa
város Önkormányzatát, Felföldi attilát, liker istvánt,
likerné dr. diószegi Máriát, novák imrét.
ismét megmutatkozott, hogy összefogással szinte a semmiből is tud segíteni az ember embertársain.
Köszönettel: a Ványai Ambrus raj tagjai

együtt énekeltünk, táncoltunk lúdas Matyival, döbrögivel, az
ispánnal, a lúdakkal és minden szereplővel és természetesen
egymással. Mahovics tamás és táncospárja, csala Károly és a
főtáncos, ifjabb Mahovics tamás teremtette meg a kiváló
hangulatot.
szereplők:
Mesélő: l. papp Ferencné zsadányi erzsike néni,
ványai Matyi: horváth lászló,
Matyi "öreganyja": várkonyiné Magdika,
döbrögi úr: szarka istván
ispán: szatmári tibor
segédszereplők: favágók, hadnagyok, libák stb. Malomsoki
Maura, Kanó stefánia, Bakó doroti, séllei Babara –ők nemcsak
szerepeltek az előadásban, hanem az előkészítésben, vendégfogadásban, a hangulatteremtésben is jelentős szerepet vállaltak.
a forgatókönyvet írta: Murányi Magdolna, díszlettervező,
öltöztető Baloghné Belanka Mária, hanis tibor és sándor
tünde. hangosítás és felvétel: Burai Bálint és simon róbert.
Fotó: ambuzs-szabó józsef.
sokan, sokféleképpen segítettek: játékkal, töpörtyűnek való zsírral, borral, pálinkával - bízva abban, hogy döbrögi uram meggyógyul. valach gábor liba tepertője és liba zsírja, Bere ilona
szakács munkája, a múzeumbarátok mézeskalács ill. házi
süteménye - jelesül váradiné ilona, elek lajosné, szilágyi
józsefné nélkül nem lehetett volna teljes a vendéglátás.
a libatollírásban jeleskedtek: várkonyi lászlóné, deák elvíra.
a főprodukcióban pedig mindenki részt vett. a fődíj - Barta
jános felajánlása - stílszerűen egy élő gúnár, melyet csatári
józsef, a pergelt tortát - Bertha editke alkotását - szilágyi
józsefné vihette haza. a harmadik díj, egy libatollas párna volt,
melyet zsadányi erzsike néni ajánlott fel. párnatulajdonos
Miklovicz Ferencné lett.
M.M.

Újszülött

2013.10.14-Én született
BordÉ BÁlint.
Édesanyja tóth ivett szaBina,
Édesapja BordÉ BÁlint.
gratUlÁlUnK!

Újszülött
2013.10.28-Án született
Ungi Ferenc
Édesanyja Knap ilona,
Édesapja Ungi Ferenc
gratUlÁlUnK!

Orvos-beteg találkozó

2013. december 9-én, hétfőn, orvos-beteg találkozót
szervezünk. Helyszín: Füzesgyarmat.
az eljutás az orvosi rendelésre a következőképpen történik:
gyülekező dévaványa, civilház, 15 óra. gépkocsival fognak
minden érdeklődőt elszállítani a vizsgálatra, majd haza szállítás, érkezés szintén a civilházba.
jelentkezni Vasas Tibornénál,
az alábbi telefonszámon lehet:06/30/2573352
Mozgáskorlátozottak dévaványai helyi szervezete vezetősége
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15. éves születésnapját ünnepelte a
Dévaványai Nagycsaládos Egyesület

„Meséről-mesére,
generációról-generációra,
apáról fiúra száll,
míg az idő meg nem áll.”
/Benke annamária/

Ezzel az idézettel kezdte a születésnapi estet a helyi nagycsaládos egyesület elnöke, szarka istván. Majd így folytatta
köszöntő beszédét: „Csodálatos világ a családé. a jó családé
pedig valóban meseszerűen szép, és érdekes tud lenni. Boldog,
aki részese lehet ennek a csodának. Boldog, mert a családi élet
épp olyan, mint a mesék világa, küzdelmes, kalandos, próbatételekkel teli, mégis a jó, a szép és az igaz mozgatja történetét.
E három szó kulcsot ad a kezünkbe, amely kulcsok a szándék ajtaját nyitják. a tisztesség szándékát, amellyel a világ dolgaihoz,
szeretteinkhez és környezetünkhöz közelítünk, s amely ajtón
belépve alkalmassá válhatunk az emberi létezés két legnagyobb
adományára, a megértésre és a szeretetre. Ebből születik meg a
család.”
Az elnök köszöntötte a megjelent képviselőket – Nyúzó Mariettát, Kiss Károlyt, Földi Imrét -, a köröstarcsai nagycsaládosokat, a Mozgáskorlátozottak Dévaványai Helyi
Szervezetének, a Dévaványai Nők Baráti Körének tagjait, majd
felkérte Novák Imre alpolgármestert beszédének megtartására.
Szarka István az est folyamán – tekintettel az est motivációjára
– születésnapi tortával köszöntötte a dévaványai nagycsaládosok
tagjait, mindenkit, aki megtisztelte jelenlétével e neves eseményt, s azokról sem feledkezett meg, akik az évek során
nagyon sokat és lelkesen dolgoztak, vagy éppen névnapjukat,
születésnapjukat tartották – ahogy egy rendes családban szokás.
A köszöntők, a vacsora, a születésnapi torta után – elkezdődött
az igazi születésnapi buli: játék és tánc szakadásig.
rövid történetük
A Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 1998. május 2-án
alakult meg 65 család együttes akaratából. Az egyesület a
Családsegítő intézmény segítségével jött létre. Biztosították a
helyiséget, valamint technikai és jogi segítséget nyújtottak. Legelső programjuk a gyereknap megszervezése volt, s ez után szinte évenként, mindig új és új terveket szőttek és valósítottak meg,
figyelve arra, hogy a már egyszer megvalósított – és sikeres –
program hagyománnyá váljon az egyesület életében. Ez év
júliusában valósult meg először a „Júliális” nagycsaládos program és a Mikulás és fenyő ünnep, amelyen ajándékcsomagokat
osztottak szét. 1999-ben a farsangra hirdették meg a gyerekeknek szóló rajzpályázatot, majd decemberben a közös
fenyőfaállításon énekeltek a gyerekek. 2000-ben színházlátogatásra mentek a Békéscsabai Jókai Színházba. Pályázaton megnyertek egy előadássorozat megszervezésének a lehetőségét,
melynek címe: „Baj van a gyerekemmel!”, melyet havonta rendeztek meg, szakértők bevonásával. Új elnököt is választottak:
Bukva Miklósnét. Ebben az évben csatlakoztak a Nagycsaládosok Országos Szövetségéhez, mely több pályázati
lehetőséggel, a tagság számára több előnnyel járt. 2001
júliusában a „Júliális” megrendezésének helyét áthelyezték a
helyi Strandfürdőbe, és az Országos Társadalmi Szervezetek
által kiírt pályázaton, valamint a NOE által kiírt belső pályázaton
is nyertek egy-egy komolyabb összeget, melyek segítségével
egyesületük működésének zavartalanságát tudták biztosítani.
2002-ben a Költségvetési Támogatás keretében – az irodai, a
pályázati munkát segítendő - számítógépet és nyomtatót
vásároltak. 2003-ban szervezték meg az első nagycsaládos
kirándulást Debrecenbe. 2004-ben több nagycsaládos tag nyújtott segítséget, mint befogadó család, a Romániából érkező gyerekek nyaraltatása programban. 2006-ban több nagycsaládos
tagjuk ismét segítséget adott, mint befogadó család, a
Romániából érkező gyerekek nyaraltatása programban. a fordulat éve 2007 volt. A tagság új vezetőt választott: Szarka

Istvánt. Az önkormányzat felajánlott a civil szervezeteknek egy
épületet - a régi Kossuth utcai iskola egy részét - és ettől az évtől
ez lett a székhelyük, és társadalmi munkában rendbe hozták a
civil ház udvarát. 2007 márciusában nőnapi műsort szerveztek
az egyesület hölgy tagjainak, de meghívták a többi civil szervezet hölgy vezetőit is, és új programként részt vettek a kihívás
napján. Nagy örömmel fogadták a Városszépítő Egyesület
felkérését, melynek keretében elvégezték a foci pálya és a MOLkút közötti terület virágosítását. Több alkalommal szerveznek
kerékpáros kirándulást az egészséges életmód jegyében, és aktívan, rendszeresen részt vesznek a városi rendezvényeken, pl.
március 15., október 23., a könyvtári rendezvényeken, múzeumi
kiállításokon, a helyi civilek rendezvényein, az országos szemét
szedési akcióban és sorolhatnánk vég nélkül. 2008-ban szervezték meg az első romániai nagycsaládos, többnapos kirándulást Élesd, Körösrév és Sonkolyos felé. 2009-től szerveznek
ünnepek előtt kézműves foglalkozásokat, s vesznek részt a romániai Castrom Egyesület szervezésében zajló „Lugosi Mihály
Szépolvasó Versenyen”, a múzeumi Batyus bálon, és hagyományőrző disznótort szer-veznek, ahol a malacot hagyományos
módon és eszközökkel dolgozzák fel, majd a szilveszteri mulatságon fogyasztanak el. 2011-ben részt vettek a civil konferencián, és együttműködési megállapodást kötöttek a Körös –
Sárréti Civil Szervezetek Szövetségével. Kiállítást szerveztek,
adományt szállítottak és osztottak ki a NOE Dél-alföldi Régió
Orosházi központjába. Kaptak az önkormányzattól 1ha földet.
25 család vállalta, hogy közösen megmunkálják, és különféle
konyhakerti növényt termesztenek. Ehhez a munkához a
Vöröskereszttől adományként vetőmagokat kaptak, amit szétosztottak a tagjaik között. Könyveket nyertek a Maholnap
Alapítványtól, élelmiszert az Élelmiszerbank Egyesülettől. Részt
vesznek a NOE Országos Konferenciáin. Évek óta segítenek az
élesdi gyerekek, fiatalok vendéglátásában, közös kirándulásokat
szerveznek a civilszervezetekkel, részt vesznek a Kurucz
Portyán, és segítenek annak megrendezésében. 2011-ben Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány szervezésében második alkalommal került megrendezésre az autómentes nap, amit
munkájukkal lelkesen támogatnak. 2012-ben, a Békés Megyei
Önkormányzat pályázatán elnyert összegből színházban voltak
Békéscsabán, áprilisban a Bárka Színház előadását tartották meg
a civil házban, melyre a többi civil szervezet tagjait is meghívták.
Vésztő-Mágoron voltak kirándulni a múzeumban, ami szintén
a Békés megyei pályázatból valósult meg. Bizton állítható róluk,
hogy nemcsak a működésre, a tagok hétköznapjait könnyebbé
tevő pályázatokra pályáznak, hanem igyekszenek az egyesület
kulturális életét is színesebbé tenni.
Sok munka vár még rájuk. 2013-ban megkapták az önkormányzattól a Kossuth utcai iskola épületének teljes
működtetését, így mind több civil szervezet ill. civil programnak
tudnak helyet biztosítani, nagyobb lesz a tér – és természetesen
ezzel a feladat. De minden pályázati lehetőséget megnéznek,
amire csak lehet pályázni, azt beadják, és saját erőforrásokkal
egészítik ki, s a tagság legnagyobb része lelkes, önfeláldozó –
időt, energiát nem sajnálva dolgozik az egyesületért, annak tagjainak boldogulásáért. Ahogy Szarka István fogalmazta: az emberi létezés két legnagyobb adományáért, a megértésért és a
szeretetért.
MM

Minden kedves nagycsaládos egyesületi
tagnak, rokonnak, barátnak tiszta szívvel
köszönöM a születésnapi Meglepetést!
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Ladjánszkiné ErzsikE

Túrérparti – Túrérháti – Túréri temető

Túrérparti – Túrérháti (1860-tól) – Túréri temető – én már csak
így hallottam emlegetni, a köznyelv ezt az elnevezést használta,
használja.
Az „1832. márc. 25-én megnyitott temető református része a'
Túr ér Mentében, a' Rno Catholicusok részére való pedig a' mellett Észak felől” - a mai strandfürdő és a rizshántoló üzem között
található. A katolikus temetőt 1960-ban zárták le, az egyház a
területet eladta az önkormányzatnak. Ebben a régi temetőben
még vannak sírok, olvasható fejfák. Ide temették: Fleschar
Józsefet †1867. aug. 23., Virágh Nep. Jánost †1891. szept. 11.,
Fröhnert Lajos †1926., Tóth Zoltán Viktort †1941. jan. 4. (a
kereszt tövében temették el), akinek hamvait 1941 júniusában
exhumálták és hazaszállították Miskolcra.
A református részt 1919-ben, más adat szerint 1911-ben zárták
le. Már rég felszántották, helyén kertek létesültek.
Kereszt a Túrérháti temetőben
Mikor állították az első keresztet, arról nem találtunk dokumentumot, még a most következő – Relatív – alapítványi okmányban
sincs rá utalás. Ez az okirat 1861. november 18-án született.
„Relatív
Alábbi írottak egy részről Molnár Anna Sipos Mihály özvegye
beösmervény miként Ist. bold. férjem Városnak nyugati részén
az úgy nevezett Túrérparti temetőben lévő keresztnek nem csak
fentartására mellyet teljesített is – hanem halála esetén ennek
örökös alapítvánnyali ellátására is kötelezte magát, melly
kötelezetség most már rám háramlott, s' én csekély vagyonomhoz képest kész vagyok ezen most említett kereszt fenntartására örök alapítványul 30 Ft az az harmincz forintokat 0. év
ezennel letenni.
Miután azonban a most említett 30 forintnyi alapítványi tőke a
Tisztelendő Plebános Úr által elégtelennek találtatott azért más
részről szinte alább írt Id. Paróczai István megváltásunk ezen
szent jelének tisztességes fentartása tekintetéből a most említett
30 forintnyi tőke szaporítására sajátomból 20 forinttal 0. év járulok, s így kettőnk alapítványa összesen 50 forintot, azaz ötven
forintot leend v. ért, melly összeget az egri ajtatos alapítványi
pénztárba bevétel s Kamatozás végett ezennel kézbesítjük.
Kelt Dévaványán November 18-án 1861.
Előttünk:
Molnár Anna
Hímer István mk
Sipos Mihály özvegye
Esküdt
keze x vonása
Papp István
Id. Paróczai Mihály
Esküdt
keze x vonása
Dancs István
főjegyző”
Ez az összeg „az egri egyház megyei alapítványok hivatalának
átadatott” „biztos kezelés s' leendő tőkésítés végett”, igazolt viszsza Andrássy Ferencz alapítványi pénztárnok 1861. dec. 9-én.
1879-ben egy táblázatos kimutatáshoz (templom, szobrok stb.
igényelt munkák) csatolt levélből értesülünk arról, hogy
„...úgynevezett túrérháti temetőnek nagy keresztje a tőben elkorhadva van. Egyenes állásban szemet nem sértő mellékcölöpök
által tartatik. Lelkész s a hívek egy díszesb s állandóbb kőkereszt
felállítását óhajtják, s míg erre az igényelt összeg be nem
gyülend, a jelenlegi fakereszt fogna szolgálni.”
Halasy Lőrincz plebános leveléből értesülünk a dévaványai katolikus egyház pénzügyi helyzetéről, ami azt bizonyítja, hogy
ekkor még nincs meg a szükséges összeg, de az 1878-i számadása szerint a keresztek pénztárában 219 ft 71 kr készpénz
maradvány van.
„Ezen összeg a keresztek tőkéinek kamataiból, a földbirtokok
haszonbéreiből, a megtakarított összegek gyümölcsözéséből s a
hívek adományaiból gyűlt össze, s immár, nem nagy pótlékkal,
elegendőnek mutatkozik a végtől óhajtott temetői díszesb kőkeresztre, illetőleg vételi és felállítási költségeinek fedezésére.

Mely tiszteletteljes jelentésem után esedezem, ha a temetői régi
fakereszt helyére új kőkereszt felállítását engedélyezni s alulírt
lelkészt a kőfaragónak egyezkedésre meghatalmazni méltóztatnék.
Alázatos szolgája
Dévaványa,1879-é február hó 13-án.
Halasy Lőrincz
dévaványai lelkész”
„Budapesten egy díszesb kőkereszt kőből kiállított kőkereszt ára
200 ft, bepakolásra 20 ft, szállítási, felállítási költség 80 Ft-ra
irányítatik.”
A keresztállítás
1887. május 22-én Kerekes András (Arvédius) lelkész levelében
írja: a „Túrérháti temetőben lévő Molnár-Sipos-Paróczai – féle
kereszt: jelenlegi fakereszt dísztelen állapotban meg nem hagyható” - mulaszthatatlan javítását kéri. Egy év múlva realizálódik
az új kereszt felállítása. Virágh Nep. János 1888. május 24-én
megrendelte, Gerenday és Fia Síremlékmű Gyára Budapesten
elkészítette sóskúti kőből rajz és méretek szerint „franco”, a gyomai állomásig elszállította 180 Ft-ért.
1888. augusztus 29-én a lelkész levélben értesíti a Főtisztelendő
Érsek Urat, hogy a keresztet a Túrérháti temetőben felállították,
küldi a szakértői véleményt és kéri az előirányzott 180 Ft
összeget kiutalványoztatni. Az összeget 1888. szeptember 17én kifizette az érseki pénztár.
A szakértői vélemény Szívós Zsigmond építőmestertől származik:
„Nyilatkozat
Arról, hogy a dévaványai római katolikus sírkertben a
legközelebb felállított temető kőkeresztet megvizsgálván tapasztaltam, hogy az sóskúti kőből van készítve, a rajta lévő feszület
érczöntvény festék és arannyal díszítve és a felirathoz egy karrai
márványlap beillesztve, az egész 12 láb magas, kellő arányokba
kiállítva, s az árhoz mérten teljesen jutányos árban elkészítve, a
felállítás pedig szintén egészen helyesen van keresztülvíve és az
egésznek a lapja gyanánt 4 sor tégla cement – mésszel berakva.
Dévaványán 1888. augusztus hó 29-én

Szívós Zsigmond
építőmester sk.”
Nem bizonyítja semmilyen irat, hogy a keresztet megáldották
vagy felszentelték volna. Ez a kereszt még most is ott áll az eredeti helyén, az idő és az emberek által megviselve, megtépázva.
Hiányzik róla a feszület, a felirattal ellátott márványlap. Mellette
még vannak jól kivehető sírok. Várja a kereszt, hogy felújítsuk.
/Részlet TÓTHNÉ SERES ETELKA: Temetők és keresztek Dévaványán c. dolgozatából.
Dévaványa, 2012./
Anyagot gyűjtötte: Törőcsik Mária és Tóthné Seres Etelka;
Kópiákat készítette: Gyuricza Máté; Szerkesztette: Tóth Veronika

Felhívás!

Dolgozat készül a Budapestről Dévaványára 1951 nyarán
kitelepítettekről. Ha valaki tud fotót, iratot, levelet, szóbeli
emlékezést vagy bármilyen információt a témában adni,
kérjük, jelentkezzen a múzeumban vagy Tóth Istvánné
Seres Etelkánál.
Az eredeti fotókat iratokat, leveleket scannelés után visszaadjuk.
Múzeum, Széchenyi u. 8.
devavanyaimuzeum@gmail.com
Tóth Istvánné Seres Etelka
Körösladányi u. 11. Tel: 0666/483-312
zimane@freemail.hu
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Köszönetnyilvánítás
"Drága szived többé már nem dobog,
Emléked bennünk örökké élni fog,
Itt hagytál mindent, amiért oly sokat küzdöttél.
Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél
Nehéz az életünk,így élni nélküled,
Fájó szívvel siratunk Tégedet."

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik Kiss
Ferenc temetésén megjelentek. Sírjára koszorút, virágot,
helyeztek és elbúcsúztak tőle, elkísérve utolsó útjára.
Részvételükkel fájdalmunkban velünk voltak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Kis józsef temetésén megjelentek. Sírjára koszorút, virágot,
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Anyakönyvi hírek
születések:
Knap József és Végh Mónika fia József
János, Ungi Ferenc és Knap Ilona fia
Ferenc, Bordé Bálint és Tóth Ivett
Szabina fia Bálint, Nagy Gábor és Fekete
Andrea lánya Kinga Noémi, Bogya Ferenc és Pocsai Szilvia
lánya Kiara Erzsébet, fia Kristóf Ferenc, Kovács László és
Tokaji Ildikó lánya Zita Barbara, Szabó László és Pljesovszki
Bettina lánya Abigél Bettina, Tarsoly Gábor és Molnár
Krisztina lánya Jázmin Maja
Halálesetek:
Faragó Istvánné Kónya Ida 1934, Bartha Ferencné Bogya
Katalin Lenke 1950, Tóth Andrásné Gál Julianna 1940,
Kozma László 1938, Kis József 1950

Megemlékezés

"Örök álmodat őrizze nyugalom,
Szívünkben élni fogsz,
Mert szerettünk és hiányzol nagyon"

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Vass
elemérné Oláh ilona temetésén megjelentek, sírjára virágot
és koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

Refifutás a Szügyiben

Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes, teológiai professzor
1517. október 31-én a szászországi Wittenberg vártemplomának
kapujára kifüggesztette 95 pontból álló vitairatát, mely elindítja
a reformációt. Október 31. a Reformáció Napja , ez alkalomból
immár második alkalommal emlékfutást rendezett aSzügyi
Dániel Református Általános Iskola. A táv1517 méter volt,melyet
futva, kocogva, versengve vagy jókedvből lehetett teljesíteni. A
megmozduláson a teljes iskola részt vett 1- 8. osztályig a tanári
kar aktív közreműködésével. A Bem utcai tornaterem udvarán
rövid emlékezés után melegítettek a résztvevők, majd a kijelölt
útvonalon a Vörösmarty utcai épület udvarára érkeztek a
versenyzők. Korcsoportonként és nemenként az első három
helyezett oklevelet és apró ajándékot vehetett át. A jó hangulatú
sport délelőttön jól érezték magukat a diákok. Jövőre is lesz refifutás, hiszen az iskola életének egyik színfoltja.

"Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell.
S akit szeretünk,
azt nem feledjük soha el."
Fájó szívvel emlékezünk bereczki Andrásné Váradi
rózára, halálának 5. évfordulóján.
Ági és családja

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
Ungi Ferencné
Kollárik mária
halálának 5. évfordulójára.
Családja
Köszönet

Vérvétel
2013. december 3-7-ig szünetel!
KöszönjüK megértésüKet!

Köszönetemet szeretném kifejezni azon lakostársaknak akik a
2013.11.10.-i időközi polgármester választáskor elmentek
szavazni, és döntésükkel hozzájárultak a városunk közéletének
formálásához. Aggodalommal tölt el, hogy kevesen éltek a
választójogukkal Megköszönöm különösen azon lakostársaimnak akik szavazataikkal számomra szavaztak bizalmat. A továbbiakban is minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a
városunk javát szolgáljam.
Minden kedves dévaványai lakostársnak, áldott karácsonyi ünnepeket, és eredményes új esztendőt kívánok!
Novák Imre
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Házassági évforduló

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Dévaványai Helyi Szervezete
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves
családját a 2013. december 15-én 12 órakor tartandó
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE és ebédre!

Szabó Bálint és neje Berta Aranka október 26-án ünnepelték
50. házassági évfordulójukat.
Szeretettel köszöntik gyermekeik: Bálint, Erika, Pista, veje
Imre, menye Vera, unokáik Imre, Krisztián, Anita és Katalin

ünnepi menü: marhapörkölt, sütemény
Ebéd ára: 500,-Ft
jelentkezni lehet: 2013.12.11-ig telefonon.
Vasas Tiborné: 06/30/2573352
Ebéd után tombolahúzás. A vezetőség
tisztelettel megköszöni a tombolatárgy felajánlását.

Felhívás

MAGYAR EPILEPSZIÁVAL ÉLŐK ALAPÍTVÁNYA
Helyi csoport létrehozásához keressük olyan személyek jelentkezését, akik szeretnének egy nagy érdekképviselethez
tartozni, ahol megfelelő információkhoz juthat és rendezvényeken való részvétellel segítik az epilepsziás
betegségben élőket. jelentkezni személyesen a Füzesgyarmati Családsegítő Szolgálatnál vagy telefonon a 06-66491-055-ös; a Dévaványai Családsegítő Szolgálatnál
Tel:06-66-483-010 Bogya Istvánné családgondozónál, Bogya
Istvánnál a következő telefonon érhető el 06-70-416-83-81.

Házassági évforduló
Szeretettel

köSzöntjük

tapodi
fehér emíliát

Szüleinket

józSefet

éS

házaSSágkötéSük

40.

évfordulója

alkalmából.

tündi, hajni, joci

éS

cSaládjuk

Születésnapi köszöntés
BORSóS FERENC
2013. NOVEmBER 11-éN
TölTöTTE

60. SzülETéSNAPjÁT.
EBBől Az AlKAlOmBól
KöSzöNTI éS jó EGéSzSéGET
KíVÁN
FElESéGE, lÁNyA, FIA, mENyE,
UNOKÁjA

Sakk

II. TOKAJI SZÜRET KUPA
A tavalyi sikeres szereplést / A csoport 3. hely, B csoport 1. hely/
csak részben sikerült megismételni.
E sorok írója az utolsó fordulóban vereséget szenvedett Oleg
Boricsev nemzetközi mestertől .
Ezzel a győzelmével az ukrán versenyző végzett a dobogós
helyen .
Nagyobb örömöt hozott a B csoport .
Az 1700-2000 értékszám közöttiek küzdelmét - tavalyi sikerét
megismételve - Fekete Ágnes nyerte .
A csoport végeredmény :
4. Oros Tamás / Ukr / 4,5
1. Sípos István 5,5
13. Fekete Albert 3,5
2. Reznák Attila 5
43 induló
3. Oleg Boricsev / Ukr / 4,5
B csoport: 1. Fekete Ágnes
NEMZETKÖZI BARÁTSÁGOS CSAPATMÉRKŐZÉS
Dévaványa - Szepsi / Szlovákia / 6 - 6
Szepsi Kassától délnyugatra elterülő kisváros. Sakkozóiktól
szeptemberben kaptunk felkérést, miszerint szeretnének velünk
megmérkőzni. Ennek október 17- én sikerült eleget tenni. A tervezett délután négy órai kezdés sajnos csúszott több mint kettő
órát , mivel vendégeink eltévedtek. Emiatt csak rövidített idejű
játszmákat tudtunk váltani. Az első fordulót kétszer tíz perces
játékidővel 3,5 - 2,5 arányban elvesztettük.
A jó hangulatú vacsora után következett a második forduló kétszer
tizenöt perces gondolkodási idővel. Ebben mi bizonyultunk jobbnak 3,5 - 2,5 arányban. így alakult ki a 6 - 6 -os végeredmény.
Csapatunk tagjai tábla sorrend szerint: Fekete Albert, Szász jános,
Fekete Ágnes, Rácz Imre, id. Fekete Albert, Horváth lászló,
Németh Regina, Feke Nándor.
Visszavágó jövő év májusában, Szlovákiában.
Fekete Albert

Cetrend

Október 26-án a már hagyománnyá vált Cetrend nevű 10 kmes hosszútávúszáson vettek részt a DSE úszói Nagyatádon. A
versenyen az egész ország területéről összesen 23-an indultak.
Közülük 4-en szakosztályunkból. A megmérettetésre heti egy
úszóedzéssel volt lehetőségünk felkészülni, de ennek ellenére
jó eredmények születtek. Ezúton szeretnénk megköszönni a
segítséget Bartha Sándornak, aki támogatta a versenyen való
indulásunkat.
12. Ambruzs Gergő 3:26,58
13. Papp Viktor 3:26,58
15. Nagy Ádám 3:39,42
16. Csák Bence 3:39,52
Nagy Ádám
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Labdarúgás

Hivatalosan befejeződött a 2013/14-es Megyei ii. osztály őszi bajnoksága, de ha az időjárás engedi, akkor két előrehozott mérkőzést
még játszanak majd a csapatok. a dévaványai csapat
ezüstérmesként várhatja majd a tavaszi folytatást, ami azt jelenti,
hogy egyelőre az egyik feljutó helyet foglalja el, ami nagyon dicséretes. sőt, a bajnoki cím megszerzésére is van még esély, aminek
érdekében a csapat mindent meg fog tenni.
CSORVÁS – DÉVAVÁNYA 1-1 (0-0)
csorvás: 200 néző. v.: szűcs
dévaványa: Pálfi j., szalai b. (séllei l.), Furka zs., bakó b., ungi
a., Panyik F. (ernyes r.), adamecz i., somogyi t., nyíri j. (diós
k.), kéki cs., Molnár j. gólszerző: somogyi t.
edző: tagai attila - saját magunknak köszönhetjük, hogy ma nem
győztesen hagytuk el a pályát a jól küzdő csorvási csapat ellen.
jók: ungi a., szalai b., Furka zs., Panyik F.
talán az osztály legjobb pályáján, sokpasszos játékkal kezdett dévaványa, szinte az egész mérkőzést uralta. ennek a második
félidőben meg is lett az eredménye, egy szép, egyéni akció végén
somogyi elé került a labda, aki nem hibázott. sokáig mégsem örülhettek a vendégek, mivel csorvás egy szöglet utáni kavarodásból
kiegyenlített. ezután a vendégek teljesen odaszögezték saját kapujukhoz a hazai csapatot, de ezen a napon semmi sem akart összejönni. Mindhiába szerzett 3 kapufát és játszott óriási mezőfölényben
a ványai csapat, mégis meg kellett elégedni a csalódást keltő 1 ponttal.
ELEK – DÉVAVÁNYA 2-1 (2-0)
elek: 200 néző. v.: juhász
dévaványa: Pálfi j., szalai b. (bakó b.), séllei l., Furka zs., ungi
a., Panyik F. (nyíri j.), adamecz i., diós k. (somogyi t.), kéki
cs., Molnár j., ernyes r. gólszerző: Molnár j.
edző: tagai attila - az első félidei gyenge játékunkat a másodikban
már nem tudtuk korrigálni. jók: ungi a., Molnár j., ernyes r.
egy motiváltan, szemre is tetszetősen jól játszó eleki csapat
könyörtelenül kihasználta az álmosan kezdő vendégcsapat hibáit,
amivel megérdemelt előnyre tettek szert. a második játékrészben a
nagy iramot diktáló ványai csapat mindent megtett, hogy felzárkózzon, de sajnos, csak a szépítésre futotta, az addigra teljesen elfáradó
szerencsés hazaiak ellen.
VÉSZTŐ – DÉVAVÁNYA 2-4 (1-2)
vésztő: 200 néző. v.: bálint
dévaványa: elek b., kéki cs., szalai b., séllei l., Furka zs., Molnár j. (nyíri j.), adamecz i., ernyes r., ungi a., Pálfi j., diós k.
(bereczki á.). gólszerzők: Molnár j. 2, kéki cs, nyíri j.
edző: tagai attila - nehezen találtuk a játék ritmusát, de a második
félidőre teljesen átvettük az irányítást, és megérdemelten vittük el
a három pontot. korrekt játékvezetés.
jók: ernyes r., kéki cs., nyíri j., Molnár j.
a sárréti rangadón szinte hazai környezetben játszhatott a vendég
együttes a szép számmal megjelent vendégszurkolók miatt. a tartalékos ványai csapat egy kicsit nehezebben tudott felpörögni, a
játékot tördelő hazaiak miatt, de Molnár józsef káprázatos egyenlítő
gólja nagy lökést adott a vendégeknek. ezután a mérkőzés hátralévő
részén már szinte csak egy csapat volt a pályán, akik nagyon jól
játszva, villámgyorsan eldöntötték a rangadó sorsát, és teljesen
megérdemelten gyűjtötték be a 3 bajnoki pontot. köszönjük a
szurkolóinknak a fergeteges hangulatot, amivel nagyban hozzájárultak győzelmünkhöz.
CSANÁDAPÁCA – DÉVAVÁNYA 0-5 (0-1)
csanádapáca:70 néző. v.: Pécs
dévaványa: elek b., szalai b., séllei l., Furka zs., Pálfi j., ungi
a. (boda á.), adamecz i., nyíri j. (nagy z.), kéki cs., Molnár j.
(bereczki á.), ernyes r. (kovács F.) gólszerzők: Molnár j., Öngól,
ungi a., adamecz i., kéki cs. 11-esből.
edző: tagai attila - sajnos a pálya alkalmatlan volt a szép játékra,
de a győzelmünk így is magabiztos volt. cserejátékosaink jól szálltak be a mérkőzésbe. jók: ungi a., adamecz i., kovács F., séllei l.

egy mély, rossz minőségű pályán inkább a küzdelemé volt a főszerep, de szerencsére a ványai csapat teljesen alkalmazkodni tudott a
körülményekhez. a pálya ellenére is meg tudta csillogtatni erényeit,
ami szép akciókban és gólokban is megmutatkozott. Így teljesen
megérdemelt győzelmet aratott a helyenként durván játszó hazaiak
ellen. itt szeretném megemlíteni az ifjúsági csapatból beálló kovács
Ferencet, aki jó játékával hálálta meg az edző bizalmát, és reméljük,
hogy továbbra is ilyen feltörekvő tehetségek színesítik majd a
ványai labdarúgást.
Dévaványai SE eddigi eredménye a táblázaton:
M
gy
d
v
1. Mezőkovácsháza 15
14
1
0 (59-15) 43 pont
2. dévaványa
15
12
1
2 (52-12) 37 pont
3. elek
15
9
3
3 (37-23) 30 pont

AZ ifjúSÁgi CSAPAT EDDigi EREDmÉNYEi:

csorvás – dévaványa 2-1 (1-0) gólszerző: nagy a.
elek – dévaványa 1-1 (0-0) gólszerző: somogyi k. 11-esből
vésztő – dévaványa 1-1 (1-1) gólszerző: séllei d.
csanádapáca – dévaványa 2-4 (0-3) gólszerzők: séllei d. 3,nagy a.
Az ifjúsági csapat eddigi eredménye a táblázaton:
M
gy
d
v
2. dévaványa:
15
10
3
2 (63-16) 33 pont
az ifjúsági csapatot is csak dicséret illeti, mivel ők is az előkelő 2.
helyet foglalják el a tabellán, amiből még a bajnoki cím is meglehet.
sajnos az idén már csak idegenben láthatják a kedves szurkolóink
a ványai csapatot, de továbbra is bízunk abban, hogy nagyon sokan
elkísérik a távoli messziségbe majd csapatunkat. Hálás köszönet
érte! bízunk a további jó szereplésben! Hajrá ványa! Ha valaki szeretne még többet megtudni a csapatunkról, látogasson el az alábbi
honlapra: www.devavanyase.gportal.hu
A mérkőzés fő támogatói: Dévaványa Város Önkormányzata,
Harmadik Félidő Söröző, Parola Mihály, Darvasi Sándor, Mideczki
Zoltán, Kőszegi János, Czakó István, Tagai Attila, Dr. Nagy László,
Prokics László, Valach Piroska, Takács Gyula, Váradi Károly,
Dékány József, Kiss Károly és családja, Balogh István, Pervanov
Ádám, Fazekas Gyula, Papp Marcell, Feke Tibor, Papp Sándor,
Pengő Imre, Marton Lajos, Nagy Gábor (Kékteve), Vakarcs Sándor,
Papp László, Takács István, Kovács András, Faragó Zsigmond,
Tóbiás Gábor, Vaszkó Imre, Papp Zsigmond, Csordás Ferenc, Pálfi
János, Furka Lajos, Gyányi Lajos, Mobilimpex Kft. (Zsiványtanya
Kocsma), Szilágyi Sándor, Magyar Zsolt, Bartha Sándor, Takács
József, Kéki Gábor, Nagy János, Tóth Lajos, Kállai Imréné, Kádár
Csaba, Erdős Csaba, Gyányi Norbert, Gyányi Albert, Zeller Sándor,
Pesztránszki Zsigmond, Kiss Endre, Barna Sándor, Zsila Ferenc,
Kisari Tibor, Gyebnár Mihály, Furka Zsolt, Tóth Sándor, Vasvári
László, Fehér Mihály.
Adamecz István

Újszülött

2013.11.12-én született
kovács zita barbara
édesanyja tokaji ildikó,
édesaPja kovács lászló.
gratulálunk!

Újszülött

2013.11.25-n született
szabó abigél bettina
édesanyja Pljesovszki bettina,
édesaPja szabó lászló
gratulálunk!
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Mielőtt elkezdené karácsonyi bevásárlásait, nézzen be a
legnagyobb választékkal és a legjobb árakkal rendelkező
Vas-műszaki boltba, Árpád út 27. a fagyizó mellett.
Nagyképernyős LED Tv-hez most
gyümölcscentrifugát adunk ajándékba.
Több mint 20 fajta hűtő, fagyasztó, gáztűzhely,
automata mosógép, mosogatógép, porszívó, LED
Tv-k és még nagyon sok minden!
Ezúton is szeretném megköszönni
vásárlóinknak, hogy minket választottak.
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván a
Nagy Ferenc Vas-műszaki bolt!
Dévaványai Hírlap - 20. oldal

KArÁcsonyi, sZilvEsZtEri, sütEmény,
tortA, bEigli, AprÓsütEmény és
rétEs mEgrEndElésEKEt fElvEsZünK.

Ezüst és arany vasárnapi
kirakodó vásár a
főtéren.

Rendelés felvétel
helye:
fejedelmi Cukrászda
dévaványa, Árpád u. 28
telefon:06-66/485-205
Ünnepi nyitva taRtÁsunk:
2013.december 24. kedd
8.30-13.00
2013.december 25. szerda
ZÁRVA
2013.december 26.csütörtökön
ZÁRVA
2013.december 27. péntek
ZÁRVA
2013.december 28. szombat
8.30-14.00
2013.december 29. vasárnap
8.30-14.00
2013.december 30. hétfő
8.30-17.30
2013.december 31. kedd
8.30-12.00

békés megyei

temetkezési
szolgáltató Kft.

dévaványai Kirendeltsége
Dévaványa, Árpád u. 37. (a Bora udvarában)

dEcEmbEr

15-én

dEcEmbEr

22-én.

és

ÓrA éKsZEr AJÁndéK
Dévaványa, Árpád út 24.

Karácsonyi akciós kínálata
december 1-jétől 31-ig:
ARANY és EZÜST ÉKSZEREK
20 % kedvezménnyel
női, férfi farmerek, kabátok, pulóverek,
ágyneműk, törölközők, plédek
DISZKONT áron kaphatók.
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet
kívánunk mindenkinek!
Szabó Vanda

Ugrai Csilla

temetkezéssel kapcsolatos teljes körű ügyintézés

Hétfő - Péntek: 8:00-16:00
Ügyintéző: Erdei Anikó, Tel: 06-20/540-83-84
Állandó Ügyelet: Erdei Imre
Tel: 06-30/9353-601

szőnyegtisztítás
és vegytisztítás

felvevőhely: dévavÁnya, aRany JÁnos u. 39. sz.

a nagy iskolÁval szemben lévő Ruhaboltban.
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig:
0800-1200 , 1400-1700-ig
szombat:800-1200-ig
tel: 06-66-483-711,
06-70-408-56-81

dr. Kiss lászló
ügyvédi iroda

5510 Dévaványa, Hősök tere 4.

ingatlanok átírása, okiratok szerkesztése,
peres ügyekben képviselet ellátása,
jogi tanácsadás
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig előzetes
bejelentkezés alapján.

dr. kiss lászló ügyvéd

tel.: 06-70/369-24-32
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ingaTlanKözveTíTés - hiTelügYinTézés

"B" (személygépkocsi)
"A" (motorkerékpárok),
"M" (segédmotoros-kerékpár)

lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGYVÉdTől A HiTEliG!
HiTElkÖZVETÍTÉS BÁRMilYEn lAkÁS CÉlRA ÉS SZABAd FElHASZnÁlÁSRA. TElJES BAnki ÜGYinTÉZÉS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜlETÉn!!!
Új!!! Állami kamattÁmogatÁSÚ lakÁShitelek, Új éS haSZNÁlt
lakÁS, cSalÁDi hÁZ vÁSÁrlÁSra, korSZerŰSítéSre jeleNtőS kamatkeDveZméNyekkel, mÓDoSult, keDveZőBB feltételekkel!
iNDulÓ BaNki költSégek akciÓS mérSékléSe, eleNgeDéSe!!!

a hitelügyiNtéZéS NÁlam iNgyeNeS!

a

eladó családi házak Dévaványán: /irányárak/

1,5 szoba összkomfortos ház a Bánomkert úton
4 millió Ft.
2 szoba összkomfort, 2 kazános közp. fütéses ház a körösladányi úton
6,5 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos ház, /öntvény gázkonvektorok/ a deák F. úton
4,8 mó Ft.
3 szoba, teljes komfort, SZÁRAZ vályogház, közp. fűtés, a Szeghalmi úton
4,8 mó Ft.
2,5 szobás, teljes komfortos ház /2 kazános közp. fűtés/, a Zrínyi út közepén
8,5 mó Ft.
1 szobás, fürdőszobás ház, /2 db gázkonv./, a Zrinyi úton /bejárat a Május l útról is/ 2,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, vegyes fal, gázkonvektoros, a Ságvári út elején
4,5 mó Ft.
2 szobás, tégla alapon épült, teljes komfortos, szép vályogház, a Széles úton
2,9 mó Ft.
2,5 szoba+nappali, 2 kazános közp. fűtés, nagy gazd. épületek, a Bánomkert úton
6 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos ház, 2 kazános központi fűtéssel, a deák F. út elején
5 mó Ft.
2+3szoba+ebédlő, 2 fürdőszobás, tetőteres ház, /8 db gázkonv./, a Hunyadi út közepén,
10 mó Ft.
3 szoba+hall, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, az Eötvös úton
10 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos ház /2 db. gázkonvektor/, a Széchenyi út közepén
1,3 mó Ft.
2 szobás, komfort nélküli vályogház, 1100 m2, művelt telken, a Vajda úton
1 mó Ft.
2,5 szobás, gázkonvektoros téglaház, teljes komfort, melléképület, a Szederkert úton3,8 mó Ft.
2 szobás, központi fűtéses, teljes komfortos téglaház, a körösladányi út közepén
4 mó Ft.
2,5 szobás, 2 kazános közp. fűtéssel, új nyílászárókkal, melléképülettel, a dobó úton 8 mó Ft.
3 szobás, közp. fűtés, blokktégla ház, 840 m2-es portán, a körösladányi út közepén 6,5 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos szép ház, 2 kazános közp. fűtéssel, a Szántó kovács úton
6,9 mó Ft.
3 szoba+nappali, teljes komfortos, nagyon szép ház, a Hunyadi út közepén
8,9 mó Ft.
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, szép ház, lakható melléképület, a Hold úton
6,9 mó Ft.
2 generációnak is alkalmas, tetőtér beépítéses ház, 2 kazános fűtés, a Hunyadi úton
14,7 mó Ft.
2 szoba + nappali, teljes komfortos ház, 2 kazános fűtéssel, új radiátorokkal, a Szeghalmi úton
6 mó Ft
2 szoba+ebédlő, teljes komfortos, blokktégla ház, gázkonv., az Árpád út közepén
4,9 mó Ft.
2 szobás, teljes komfortos, tégla építésű ház /3 db gázkonvektor/, a Tompa úton
3,2 mó Ft.

egyéb eladó ingatlanok:

dévaványán 476 m2 összközműves telek az Árpád úti társasház mellett
1,7 mó Ft.
Gyomaendrődön 2+2 félszobás, erkélyes társas lakás az Okt. 6. ltp.-en
7,5 mó Ft.
Újszegeden, 1 szobás, felújított, 38 m2-es, teljes komfortos földszinti lakás
5,8 mó Ft.
érDeklőDNi lehet: fekete aNDrÁS – telefoN 66/483-464,
vagy 06/20/3901-464 /BÁrmikor, hétvégéN iS/
DévavÁNya, köleShalmi Út 14.
e-mail: feketeandras44@freemail.hu

dr. Körömi isTvÁn
állatorvos

rendelési idő: 7-8 óráig, 1230-1330-ig

kutyÁk veSZettSég elleNi
oltÁSÁt éS mikrochipeS
megjelöléSét vÁllalom!

tel: 06-30/518-9097
kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

ÁllatorvoS
30 30
00

Állatpatika: 6 -7 , 17 -1730
Dr. ZSíroS iStvÁN

06-30/391-46-05

Egész nap hívható!
kutyÁk chippeZéSe,
veSZettSég elleNi oltÁS
elérhető ÁroN!

ingyenes chipleolvasás és adatfelvitel!
Kedvező árakkal állok régi és új ügyfeleim rendelkezésére!

termelői méz kapható!

Téli inTenzív
JÁrművezeTői
TanFOlYam

művelődési hÁz melleTi Kis éPüleTben
(Dv., gyöNgy u. 6.)
kamatmeNteS réSZletfiZetéSi lehetőSég!

elmélet, uhrin róbert, 20 000.-ft. gyakorlat, uhrin lajos.
a költségeken akár 30 eft-ot is tudunk spórolni önnek!
Számítógépes gyakorlás a hivatalos vizsga programokkal
tájékoztató megbeszélés: 2013. december 13. (péntek) 1700 óra,
tel.: 06-30/205-3164, 06-30/823-3269
www.soforsuli.hu
Jó

gyógymasszőr

minőségű KisbÁlÁs

búzaszalma eladó.

ÉRdEklődni:
06-30/ 284-8642

Árpád u. 33.
OTP-nél lévő
garázs kiadó
06-20/9520-237

erdősné Cmarkó ilona
06-20/402-2458

Svédmasszázs: izomlazító, fájdalomcsillapító
Narancsbőr kezelése köpöllyel, testtekercseléssel
Denevér-pad: gerincpanaszok kezelésére
Porckorongsérv, gerincferdülés, csigolyaelcsúszás, egyéb degeneratív elváltozások, nyaki és deréktáji fájdalmak
enyhítésére, megszűntetésére; gerinc és
az izomzat nyújtására.
A hét minden napján, kora reggeltől a
késői órákban is, előzetes
egyeztetéssel, szeretettel várom!

Közérdekű telefonszámok

Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107
A szeghalmi orvosi ügyelet 66/371-234-es számon elérhető.
Ügyeletes rendőr: 06-30/ 633-7220
Polgárőrség: 06-30/ 627 -1069, E-on hibabejelentő: 06-80/ 210 - 310
Mike Géza szülész-nőgyógyász: 56/550-469
Időpontkérés: kedd 10-12 óra között, rendelés: szerda 10-18 óra

FigYelem!

laPzÁrTa

2013. deCember 18., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük
eljuttatni a múzeumba DigitÁliS formÁBaN a határidő betartásával! Csak a december 18-ig beérkezett cikkek jelennek
meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő lapszámban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a Bereczki imre Helytörténeti
Gyűjteményben (dévaványa, Széchenyi u. 8.).
követkeZő SZÁm megjeleNéSe: jaNuÁr 10.
a hírlap tartalma elérhető: www.devavanya.hu
DévavÁNyai hírlap-Dévaványa város önkormányzata
tájékoztató lapja. kiadó: Dévaványa város önkormányzata,
5510 Dévaványa, hősök tere 1. eng. szám: 3.4.1.1739/1999.
Szerkesztőség: Bereczki imre helytörténeti gyűjtemény 5510
Dévaványa, Széchenyi u. 8., tel.: (66)485-040. e-mail: devavanyaihirlap@gmail.com, onkormanyzat@devavanya.hu.
felelős szerkesztő: Burainé murányi magdolna. felelős kiadó:
Novák imre alpolgármester. megjelenik: havonta. készült:
kovács Zsolt Dévaványa. kiadványszerkesztés: Bereczki imre
helytörténeti gyűjtemény. kiadványszerkesztő: kis anikó

dévaványai Hírlap - 22. oldal

