A testületi ülésen történt…

A képviselő-testület legutóbbi ülését 2014. január 30. 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 a temető
üzemeltetéséről és a temetkezési tevékenységről, valamint a
közszolgáltatási szerződésben foglaltak hatályosulásáról szóló
tájékoztatást tárgyalta. A köztemető üzemeltetési teendőit, a
kegyeleti közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint a
Gyulai Pietas Egyházi Temetkezési Kft. látja el. Dorogi János
ügyvezető úr 2014. január 14. napján kelt levelében kérte a részletes beszámoló elhalasztását a társaság mérleg beszámolójának
elkészültéig. Ettől függetlenül egy általános szóbeli tájékoztatást
nyújtott. A képviselő-testület a beszámolási kötelezettség teljesítését 2014. március 31. napjáig elnapolta.
A képviselő-testület második napirendi pontként a 2014. évi
költségvetési tervezetét tárgyalta. A költségvetési rendelettervezet összeállítás során érvényesítésre kerültek a központi költségvetésről szóló 2014. évre vonatkozó források, azok
kiszámításának, alkalmazásának szabályozásai, az ide vonatkozó
további jogszabályok, a képviselő-testület által a 2014. évi koncepcióban elfogadott szempontok, javaslatok. Az önkormányzat
2014. évi költségvetésének bevételi főösszege tervezet szintjén
bevétellel kiadással egyezően 1.317.974 eFt. Az egyezőséget
180.580 Ft a pénzmaradvány, valamint 26.699 eFt pályázati támogatás biztosítja. A tervezett költségvetési elérhető bevételek
207.279 eFt-tal maradtak el a kiadásoktól. A 2014. évi költségvetési tervezet egyhangúlag elfogadásra került.
A képviselő-testület harmadik napirendi pontként a Dévaványai
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás - a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2)
bekezdése alapján - felülvizsgálatáról döntött. A nemzetiségi
önkormányzat működésének tárgyi, technikai feltételei változtak. A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzati Hivatal 2.
számú irodájában kapott helyet, ahol részükre telefon és internet
használat is egyaránt biztosított. A működést biztosító személyekben változás nem történt. A képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta a módosítást és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást.
A képviselő-testület negyedik, ötödik és hatodik napirendi pontban a Dévaványai Általános Művelődési Központot érintő
kérdésekben döntött, mint az óvodai beíratás időpontjának, nyári
zárvatartásának, valamint a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározásában.
Az ülés további részében több önkormányzati rendelet módosításáról döntött. Az otthonteremtési támogatás formája
500.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásra módosult. Átdol-

Rendkívüli testületi ülésen történt…

A képviselő-testület 2014. január 23. napján rendkívüli ülést tartott, egy halasztást nem tűrő ügy miatt. Napirendi pontban arról
döntött, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok, vagy települési önkormányzatok társulása számára
nyilvános pályázati felhívásra, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációjára kívánja pályázatát benyújtani. A
pályázati összeg 7.535.347.-Ft. A támogatás intenzitása 100 %.
A képviselő-testület az ülés további részében egyhangúlag döntött az alábbiakban:
A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt Dévaványa Város Önkormányzatát érintő
önerejének összegét a 2014. évi és a 2015. évi költségvetési rendeletében 33.458.305.- Ft valamint 61.969.515.-Ft, összesen
95.427.820.-Ft összegben különíti el.
A téli közfoglalkoztatási melegedő építőanyagához szükséges

gozásra került az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről szóló önkormányzati rendelet.
A „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetésben évente 1 személy, a „DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT”, a „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT”, a „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT”, a
„DÉVAVÁNYA KULTÚRÁJÁÉRT”, a „DÉVAVÁNYA
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT”, a „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő címben kétévente 1 személy részesülhet. A köztemetőkről szóló önkormányzati rendelet korábban
hatályba léptett szociális temetkezésre vonatkozó szabályai törvénymódosítás miatt – 2015. január 1. napjára kitolódik. A
képviselő-testület döntött a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési elvégzésére kiírt pályázatokról. Az ajánlattevőknek az
ajánlattételi határidő lejártáig zárt borítékban benyújtott ajánlatai
érvényesnek és alkalmasnak nyilvánította. A pályázati eljárás
eredményeként a Menyhért és Társa Kft. (5600 Békéscsaba,
Andrássy u. 18-20 C. lh. 2/3.) 914.400.-Ft bruttó áras ajánlatát
hir-dette ki. A képviselő-testület döntött a IV. számú felnőtt
háziorvosi körzet alapellátás érdekében feladatellátási szerződést
köt dr. Kálmán István háziorvossal.
A képviselő-testület legközelebbi ülését 2014. február 27. napján
15 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a következők:
1. Beszámoló a Strandfürdő és Gyógyászat intézményi
működéséről.
2. Tájékoztató az önkormányzati fejlesztési elképzelésekről.
A fejlesztési elképzelések egyenként:
• Piactér felújítása, lefedése,
• Belterületi járdák felújítása,
• Óvodai mosdók felújítása (Könyves K. u., Hajós u., Eötvös u.)
• Meglévő egészségügyi szakrendelés fejlesztése (hasi ultrahang
és kardiológia),
• Strandfürdő előtti parkoló építése, nyílt árok lefedése,
Pályázat útján megvalósítandó fejlesztések körében:
• Tornacsarnok építése,
• Játszótér építése,
• Térfigyelő kamerarendszer kiépítése,
• Meglévő csapadékvíz elvezető árkok felújítása
• A városközpontban parkoló kiépítése a Rendőrség felőli
oldalon
3. A DÁMK Ladányi Mihály Könyvtár intézményegységének
beszámolója a könyvtár szakmai tevékenységéről.
4. A DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény intézményegységének beszámolója a szakmai munka eredményességéről, a feladatellátás személyi, tárgyi feltételeiről.
5. A 2014. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a
költségvetés elfogadása, valamint a középtávú (három éves)
számítások bemutatása.
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket!
beszerzés elvégzésére irányuló beszerzési eljárásra határidőig
benyújtott, érvényesnek és alkalmasnak nyilvánított ajánlatok
közül az AGZO-SZITI (4031 Debrecen, Krónikás u. 6. III./29.)
4.632.458.- bruttó áras ajánlatát hirdette ki nyertesnek.
A Vidékfejlesztési Minisztérium 35/2013. (V. 22.) VM rendelete
alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás jogcím
keretében támogatásban részesített – játszótér kialakítására, a
mindenki által ismert Konrád-féle ingatlanra vonatkozó –
beruházást további játszóeszközökkel és kültéri bútorzatokkal
egészítette ki. A többletberuházás megvalósításához szükséges
tervezett 11.496.919.- Ft összeget a 2014. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás sikeresen pályázott a
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terveinek elkészítésére a
„Magyarország-Románia” határon átnyúló együttműködési program keretében. A térség fejlődése érdekében Dévaványa Város
Önkormányzata 1.956.399.- Ft összeggel támogatja a fejlesztést.
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Változások a közös
önkormányzati hivatalban
A karácsony előtti utolsó héten befejeződtek a legfontosabb
fizikai változások a polgármesteri hivatal épületében. A változásokat több tényező is indokolta, ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 2013. január 1-én megalakult a
Gyomaendrődi Járási Hivatal, melynek Dévaványai kirendeltsége beköltözött a polgármesteri hivatalba. A kormányablak
későbbi kialakításához a járásnak jelentős számú irodára van
szüksége, így helyszűke miatt újabb irodákat kellett kialakítani. A költözés során arra törekedtünk, hogy a járási hivatal
kirendeltsége (okmányiroda, gyámhivatal, hatósági osztály)
és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei jól láthatóan
elkülönüljenek, segítve ezáltal a működést. A változtatások
során szem előtt tartottuk, hogy a szervezetileg összetartozó
egységek fizikailag is egymás közelében legyenek, így az irodavezetők nagyobb rálátást és hatékonyabb kontrollt tudnak
gyakorolni irodájuk felett. A polgármesteri hivatalt képező
irodák új számozást kaptak, mely a tájékozódást hivatott
segíteni. A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány, a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Dévaványai
Sportegyesület az 1 és 2-es számú helységekben (volt polgármesteri irodában) kapott helyet. A titkárság az 5-ös, polgármesteri iroda a 6-os, a jegyző a 7-es irodában található

(régen igazgatás és gyámhivatal). Az adóiroda a helyén
maradt, viszont mellé költözött a gazdálkodás a 9-es és 10-es
irodákba (volt műszaki iroda). A pénztár egy ablakkal
közelebb költözött a gazdálkodási irodaegységhez (a régi
pénztár mellett). A volt gazdálkodási iroda helyére az igazgatás költözött, így a szervezetileg összetartozó
anyakönyvezetői irodával (mely jellegénél fogva nem
költözhetett) most már egymás mellé kerülhettek. További változás az igazgatási irodánál, hogy a kérelmek bevétele és a
döntések meghozatala elkülönült. Ez a fajta munkamegosztás
megteremti a lehetőségét a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézésnek, hiszen nem egy ügyintézőnek kell egyszerre az
ügyfelekkel foglalkoznia és a jogszabályoknak megfelelő
határozatokat meghoznia. A műszaki iroda a volt GAMESZ
épületébe költözött, a közfoglalkoztatási iroda mellé. A két
iroda szorosan együttműködve, valódi eredmények felmutatására törekedve irányítja a közfoglalkoztatást városunkban.
A közeljövőben a Startmunka mintaprogram keretében a közfoglalkoztatottak részére felépülő melegedő, illetve a közfoglalkoztatási munkavezetők irodája (mely jelenleg a volt
rendőrség helyén van) is ebben az épületben kap majd helyet.
A Dévaványai Víziközmű Társulat visszaköltözött régi
helyére, a volt rendőrségi épületbe, ahol jelenleg még a polgárőrség és a környezetvédelmi őr is megtalálható.
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Valánszki Róbert polgármester

A polgármester válaszol...

Régóta vágyott a város játszótérre. Örömmel értesültünk
arról, hogy pályázaton 5 millió Ft-ot nyert az önkormányzat,
amely összeget a képviselő-testület még több millióval
kiegészít. Hol és mikorra várható a játszótér átadása?
Így van, városunk a Darányi Ignác Terv keretei között meghirdetett
LEADER programon belül 5 millió forintot nyert játszótér
kialakítására. Sajnálatos dolog, hogy ha egy magánszemély akar
saját részre játszótéri eszközöket vásárolni, akkor azt pár százezer
forintból megteheti, ha azonban pl. egy önkormányzat szeretne
egy közterületi játszóteret kialakítani, akkor a szükséges engedélyek és szabványok miatt ez az összeg a legegyszerűbb játékok
esetében is a többszörösére nőhet. A megnyert 5 millió forint így
csak egy szerényebb, néhány eszközzel rendelkező játszóteret
tudna fedezni, ebből kiindulva, a képviselő-testület egyetértésével
szeretném ezt az összeget kiegészíteni, és egy megfelelő nagyságú
és jól felszerelt játszóteret létrehozni. A játéktér a buszváró mellett,
a régi Konrád-féle ház helyén kerül kialakításra, és a biztonság
érdekében kerítéssel lesz körbevéve. A pályázatnak megfelelően
a kivitelezést legkésőbb 2014. december 31-ig kell befejezni, azonban mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél előbb - az
időjárástól függően akár április elején - birtokukba vehessék a gyerekek városunk játszóterét.
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Dr. Puskás György háziorvos egészségi állapotára való tekintettel már nem tudja ellátni
feladatát. Ki és mikortól fogja ellátni a körzetébe tartozó
betegeket?
Komoly eredménynek tartom, hogy sikerült orvost találni a nyár
óta üresen álló 4-es számú háziorvosi körzetbe. Dr. Kálmán István
április 1-jétől veszi át dr. Puskás György praxisát, asszisztense
Bogya Lászlóné marad. Változás, hogy a betegeknek ezután (mint
az a helyettesítés alatt már így volt) az Eötvös utcai központi rendelőbe kell majd menniük. A mintegy 30 éves tapasztalattal rendelkező háziorvos vallja, hogy a betegségeket sikeresen csak akkor
lehet kezelni, ha a praxisába tartozók családi és munkahelyi
körülményeit is jól ismeri, és ezen hozzáállása miatt is úgy gondolom, hogy jó választás volt városunk számára. Éppen ezért
kérem leendő kedves pácienseit, hogy fogadják őt bizalmukba, és
várják szeretettel. Dr. Puskás György doktor úrnak pedig
köszönöm a hosszú évtizedeken keresztül végzett odaadó
munkáját, kívánom neki, hogy egészsége még hosszú boldog
nyugdíjas évekkel gazdagítsa őt.

Életmód programok
„Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért”, az
Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretén belül a TÁMOP-6.1.2-11/1 támogatási rendszeréhez, az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
programok – lokális színterek” keretében benyújtott „Egész
nap egészségesen” – egészségnevelés a bölcsődés, óvodás
gyermekek és szüleik körében című , TÁMOP-6.1.2-11/12012-1128 kódszámú nyertes pályázat megvalósítása folyik.
A DÁMK óvodapedagógusai, bölcsődei kisgyermeknevelői
és a pedagógiai munkát segítő dolgozók gyermek elsősegély
és életmentő képzésen vettek részt e pályázat keretében.
A Léghajó Program munkatársai tartották az 5 órás képzést.
Céljuk, hogy jól használható, gyakorlati ismereteket nyújtsanak azokban a helyzetekben, amikor a gyermekek betegség
vagy baleset miatt veszélybe kerülnek.
Az előadás első részében a csecsemő - és kisgyermekkorban
előforduló betegségekről hallhattunk, mint a láz, hányás, hasmenés, vírusos betegségek, illetve a bakteriális fertőzések. A
későbbiekben az óvodai balesetek, veszélyhelyzetek
kezelésének és elhárításának módjaival és lehetőségeivel ismerkedtünk meg, így például a fejsérülés, gerincsérülés, mellkasi sérülés és a különböző balesetből eredő vérzések
ellátásával. Az előadás további részében a leggyakoribb tartós
gyermekbetegségekről és kezelésükről esett szó, mint például
a cukorbetegség, az asztma, az anafylaxia.
Az előadás utolsó órájában, elméletben majd a gyakorlatban
is elsajátítottuk az idegen test eltávolítás és a szakszerű
újraélesztés technikáját, melyet mindenki egyenként bemutatott.
A beteg gyermek az óvodát nem látogathatja, előfordulhat
azonban, hogy a gyermeknek, az óvodában töltött idő alatt
alakul ki valamilyen tünete. A szülő, illetve a szakemberek
megérkezéséig azonban enyhíthetjük a gyermek kellemetlen
közérzetét, megelőzhetjük annak súlyosbodását.
Hasznos ismereteket szereztünk, amely szükséges ahhoz,
hogy az esetleges bölcsődei illetve óvodai vészhelyzetben ne
essünk pánikba, magabiztosan tudjunk fellépni és tudjuk azt,
hogy a szakemberek megérkezéséig mi a teendőnk.
elsajátította ezt a technikát, amivel emberéleteket menthetünk
meg.
óvoda pedagógusok
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Ez történt még...

hogy nagyapja dalai, emlékezete továbbra is fennmarad - a fiatalok is megismerhetik a régi ványai, sárréti életet, szokásokat,
hagyományokat. A kezdeményezés galambosné ivacska Hajnalka énektanárnőtől ered, s a névadó ünnepséggel egy időben
nyitották meg kádár Ferenc életéről szóló kiállítást. Az ünnepségen kádár kolos énekelt, idősebb kádár Ferenc tárogatón és
furulyán játszott, s bár csak felvételről, de felcsendült kádár Ferenc népdal-előadása is.
számítógép-szerelő és karbantartó szakképzés indult dévaványán
mind a tárgyi, mind pedig a személyi feltételek adottak voltak a
képzés beindításához, s a későbbiek során szükséges anyagokat
és eszközöket a fenntartó folyamatosan fejleszti az oktatási
igényeknek megfelelően. mind a nyolc tanuló lelkesedve és
sikeresen sajátítja el várható szakmáját, mely során többen dicsekedtek arról, hogy a családjukban is sikeresen oldották meg
számítógépük helyreállítását. A jelentős érdeklődés ellenére a
szakképzés a megyei létszámkeretek betartása miatt a következő
tanévben nem indulhat, most bizonyítani kell, hogy jövője van
ennek a szakképzésnek is a dévaványai oktatási egységben. Az
iskola eszköz- és anyagbeszerzését a gyomaendrődi máguscomp számítástechnikai szaküzlet és szerviz biztosítja.
M.M.

Rendőrségi hírek

• A közlekedéssel kapcsolatban felhívjuk a kerékpárral közlekedők figyelmét, hogy a már megépült kerékpárutakat
használják, ne pedig a gyalogjárdát, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jogszabályoknak megfelelően
használják a kerékpárok világítóberendezéseit, lakott területen
kívül pedig viseljenek láthatósági mellényt. A gépjárművekkel
közlekedők az újonnan kiépített parkolóknál szabályosan álljanak meg, parkoljanak, ne pedig a forgalommal szemben, szabálytalanul. mindezen szabályok betartását folyamatosan
ellenőrizni fogjuk, szabálysértés észlelése esetén eddig is, és a
jövőben is szankciókat fogunk alkalmazni.
Szlovák Zsolt r. fhdgy. őrsparancsnok

tantermet neveztek el kádár ferencről
kádár Ferenc nevét viseli a békéscsabai kazinczy Ferenc általános iskola ének szaktanterme. A helyiség névadó ünnepségét
nagyszabású kulturális rendezvény keretében tartották, amelyen
részt vett a kádár család három generációja is.
kádár Ferenc 1891 és 1983 között élt békés megyében, azon
belül Dévaványán, ahol egyik legnagyobb mestere volt a furulyafaragásának. ez az ismeret a családban apáról fiúra szállt.
egyedülálló hibátlansággal játszott nádsípon, ő ezt a hangszert
tájnyelvi kifejezéssel náddudának nevezte. ennek tökéletes
megszólaltatásáért 1958-ban elsők között kapta meg "a népművészet mestere címet". A nádsípon kívül játszott furulyán,
klarinéton, tárogatón és hegedűn is, mindemellett szépen, ízesen
énekelt. ő szólaltatta meg lehel kürtjét is.
szeleczki erzsébet, az iskola igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy a kádár családdal erős a kapcsolatuk, két gyermekük is iskolájuk diákja. ifj. kádár Ferenc, kádár Ferenc
dédunokája örömmel vette a megtiszteltetést, hogy dédnagyapjáról nevezték el a szaktantermet, hiszen ez is bizonyítja,
hogy kádár Ferenc népzenei öröksége nemcsak Dévaványáé,
hanem él egész békés megyében, és nevét ismerik, tisztelik az
egész országban. idősebb kádár Ferenc pedig örömmel fogadta,

eljárást indítottunk fiatalkorú személyek ellen, akik 2014.01.22én, illetve azt megelőzően, feltehetőleg kábítószert fogyasztottak. Az előállítások és vizeletvételeket követően szakértő
bevonásával folytatjuk az eljárást.
egy dévaványai lakos feljelentése alapján nyomozást rendeltünk
el ismeretlen tettes ellen, aki 2014.01.07-én 21:00 óra és
2014.01.08-án 05:30 óra közötti időben a feljelentő lakásának udvaráról lezáratlan állapotú schwinn csepel budapest típusú
kerékpárját eltulajdonította. A lopással okozott kár kb.: 20.000.- Ft.
rendőri jelentés alapján nyomozást rendeltünk el ismeretlen
tettes ellen, aki 2014.01.25-én 18:00 óra és 2014.01.26-án 01:30
óra közötti időben a Dévaványa, vörösmarty utca 6. sz. alatti
ványai Ambrus általános iskola teherbejáróján leállított szgk-i
mindkét oldali visszapillantó tükrét megrongálta. Az okozott kár
kb.: 100.000.- Ft. kérjük, aki az esettel kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést a Dévaványai
rendőrőrsön.
sikkasztás elkövetése miatt vádemelési javaslattal küldtük meg
egy karcagi lakos büntetőügyét, aki 2013.01.28-án és
2013.01.29-én egy dévaványai telephelyről elszállított
félsertések vételárát csak részben fizette ki, 70.000.- Ft-ot nem
adott át, azzal sajátjaként rendelkezett.
szintén vádemelési javaslattal fejeztük be a büntetőügyét (garázdaság bűntett) azoknak a személyeknek, akik még 2012.07.29én 02:45 órai észleléssel Dévaványa, Hősök terén dulakodtak,
verekedtek.
a rendőrőrs továbbra is felhívja a lakosság figyelmét a
következőkre:
• továbbra is várjuk a lakosság jelzéseit idegen, gyanús személyek, gépjárművek megjelenésekor a területünkön. Az elmúlt hónapokban több esetben vontunk ellenőrzés alá idegen, gyanús
személyeket Dévaványa területén a lakosság jelzései alapján.
• Felhívjuk, főleg az időskorúak figyelmét arra, hogy idegen,
gyanús személyeket ne engedjenek be a házukba, lakásukba,
ilyen személyek megjelenése esetén azonnal értesítsék a
rendőrséget a 107-es vagy a +36-30/633-7220-as telefonszámokon.

Országgyűlési választások

A Dévaványai Hírlap márciusi számában pártok és
országgyűlési képviselő-jelöltek számára max. 1/2
oldalon, fizetett hirdetés formájában ad lehetőséget
a bemutatkozásra, programjaik és céljaik ismertetésére. 1/4 oldal hirdetés 5000.-Ft, 1/2 oldal
10.000.-Ft
Szerkesztőség

"A testmozgás fontossága"
címmel előadást tart Bicskei róBert életmódtanácsadó, 2014. feBruár 10-én, hétfőn 14 órai
kezdettel a civil házBan.
ÖrÖmmel várják minDAzokAt, Aki tuDAtosAn
szeretnének tenni egészségük megőrzése, illetve
egészségi állApotuk jAvításA érDekében. termékeket
nem reklámoznAk és nem árusítAnAk. Az előADás
után személyes
tAnácsADásrA is lesz leHetőség. A belépés DíjtAlAn!

Az előADássAl kApcsolAtos további inFormációkAt
Az Alábbi teleFonszámon kApHAt: 06-30/664-3047
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Kultúra napja kitüntetettje
Nem véletlen, hogy értékeink, kincseink közül éppen
nemzeti himnuszunk születése vált a magyar kultúra ünnepévé. Nem csak a magyar sors, magasztos történelmünk viharos évszázadai sejlenek föl versszakaiban, hanem a nép által
átörökített, megőrzött kultúra is.
A kulturális hagyomány őrizte meg a falvak hagyományát,
a nép ajkán születő dalokat, keze által formált eszközöket, a
kastélyok és kúriák szervező erejét és műveltségét. És mindenekelőtt a legfontosabbat, az anyanyelvet, amely egyformán
szól mindenkihez, s amelynek megkülönböztetett szerep jutott
és jut az életünkben.
Wass Albert írja: Ki bántja a magyart, Téged is üt. Nemzeted
jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek,
ha megvéditek egymást. Mert bármelyik magyar vesztesége a
Te veszteséged is.
Mert, ha nem így tesszük, úgy némaságunkkal és bénaságunkkal hitelessé tesszük valamennyi, galád mozdulatukat.
Magyarországot viharos, ám gyönyörű történelmével, máig
példát adó kultúrájával, évszázadok óta a mai napig csodált
művészetével – a jövő magyar generációjának kell átadnunk.
Településünk Önkormányzatának Képviselő-testülete immáron hatodik alkalommal döntött a „Dévaványa
Kultúrájáért” elismerő cím adományozásáról.
A képviselő-testület évente maximum egy szakembert
részesíthet e címben. Az elismerő címmel járó aranygyűrű és
oklevél átadására a település által a „Magyar Kultúra Napja”
tiszteletére rendezett ünnepség keretében kerül sor.
A képviselő-testület a 426/2013. (X.31.) Kt. határozatával
úgy döntött, hogy 2014-ben Erdeiné Mucsi Mártát részesíti az
elismerő címben.
ErdEiné Mucsi Márta Békéscsabán született. Általános iskolai tanulmányait Gyomán végezte. A nyolcadik
osztály elvégzése után a békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola hegedű-magánének szakára
nyert felvételt.
Érettségi után a szarvasi Városi Zeneiskolában kezdett dolgozni.
Munka mellett játszott a Békéscsabai Szimfonikus Zenekarban és a Jókai Színház zenekarában.
1994-96-ig a mezőkovácsházi művészeti iskolában dolgozott.
1995-ben házasságot kötött, melynek ajándékaként két leány
gyermeknek adott életet.
1996-tól a Gyomaendrődi Városi Művészeti Iskolában,
valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában tanított.
1998. augusztus 15-től a szeghalmi Művelődési Központ és
Alapfokú Művészeti Iskola dévaványai Alapfokú Művészeti
Iskola kihelyezett tagozatának munkatársaként hegedű és
szolfézs tantárgyat tanított.
Tevékenységének és az igények megnövekedése miatt Dévaványán önálló művészeti iskola indult, amelynek a vezetője
volt a kezdetektől.
A munka mellett folyamatosan képezte magát. 1999-ben
levelező tagozaton végzett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola pedagógia szakán nevelőtanárként, és gyermek- és
ifjúságvédelmi szakirányú képzésben is részesült. 2000-ben
kezdte el a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola közal-

kalmazotti vezetői szakát, ahol 2002-ben szakvizsgázott.
Ugyanebben az évben felsőfokú közművelődési szakember és
közösségfejlesztő képesítést szerzett.
2011-ben államvizsgázott a Nyíregyházi Főiskola ének-zene
szakán, népzenei szakiránnyal.
Mindig is foglalkoztatta a művészetek hatása az emberi
pszichére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tanulmányokat végez
a Wesley János Lelkészképző Főiskolán, művészetterapeuta
szakos hallgatóként.
Indulásától 2005 augusztusáig az önálló József Attila
Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
majd 2005-től az Általános Művelődési Központ vezetője,
majd 2007. augusztus elsejétől az ÁMK József Attila
Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységének volt vezetője.
Tanítványai nagyon szeretik, így sokan választják hangszeres
tanulmányaikban a hegedűt. Rendszeresen versenyekre, fesztiválokra és különböző megmérettetésekre, szereplésekre viszi
a gyerekeket.
Pedagógiai hitvallása szerint: „Testesítsd meg azt, amit tanítasz, és csak azt tanítsd, amit megtestesítesz!”
Közéleti tevékenysége a munka és a tanulás mellett sem
szünetelt.
A zene kialakulásával kapcsolatban csak feltételezéseink
vannak, de itt tényekről lehet beszélni. 1998-tól a Gyomaendrőd Város Zenebarátok Kamarakórusának vezetője volt, s
ezzel párhuzamosan Dévaványára kerülésével megszervezte
a Vox humana – vagyis az emberi hang nevet viselő – Vegyes
kart. A mára már Gálakórus címet szerzett együttes – melynek
karnagya - sok sikerrel és egy 2012-ben átvett Békés megyéért
kitüntetéssel büszkélkedhet.
Az emberek és a zene iránti szeretete késztette arra, hogy a
kellemes hangzást az emberek „fülébe juttassa”. Nagy fordulatot jelentett a város számára, a zene közelivé, elérhetővé
tétele. A hangversenyek, a városi programok színesítése, tartalmasabbá tétele. A település várossá nyilvánításával a kulturális élet is új tereket kapott: az újévi koncert, a művészeti
iskola alapítványi bálja, a nyári művészeti tábor, a különböző
hangversenyek, a karácsonyi koncert, valamint a növendékek
műsorai.
A művészeti iskola tanulói valamennyi városi rendezvényen
szerepelnek, emelik annak színvonalát, s teszik azt feledhetetlenné a résztvevők számára.
Aktív zenészként az „Ahhoz képest” Népzenei Együttes
alapítója és prímása.
A zenekar mára már nemcsak településünk zenei életét színesíti, sok település hívja Őket rendezvényeikre és több táncegyüttes kéri fel őket kísérő zenekaraként.
A 2013 augusztusában alakult Dévaványai Folkműhely
Egyesület alapító tagja és rendezvényeik fő szervezője.
Az egyesületen belül népi énekeseket is tanít. Keze alatt
tevékenykedik a 2011-ben alakult gyermekekből álló Bokrétás
Énekegyüttes - akik már több arany minősítést tudnak
magukénak – valamint a 2013–ban alakult felnőttekből álló
Boróka énekegyüttes, akik a III. Országos Kádár Ferenc Népdaléneklési Versenyen ezüst minősítést kaptak.
Jelenleg a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezető helyettese.
Gratulálunk!
Szarka Andrea
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A gyermekek evészavarai

A „Hétszínvirág” Óvodai Alapítvány nyert a
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1128 azonosító számú pályázaton.
A Művelődési Ház Hangversenytermében megtartott előadás „A
gyermekek evészavarai” címmel várta az érdeklődő szülőket,
nagyszülőket, óvodapedagógusokat 2014. január 20-án, hétfőn 17.15kor. Az előadást Dr. Nagy Anikó klinikai szakpszichológus tartotta.
Előadását azzal a fontos momentummal kezdte, miszerint
meghatározó fontosságú, hogy a megszületett kisgyermek táplálása hogyan és milyen körülmények között zajlik. Hangsúlyozta,
milyen fontos az első három hónap mindannyiunk életében,
kezdve az anyatejes táplálástól, a vegyes táplálkozás bevezetéséig.
Mennyire befolyásolja az anya hangulata, odafigyelése, a család,
a környezet milyensége, hozzáállása a csecsemők megfelelő
életritmusának kialakítását. Elmondta, hogy aki ezt az időszakot
megfelelő türelemmel, odafigyeléssel, boldogsággal kezeli, annak
nagyon kevés problémája lesz, mert jó alapokkal indítja el gyermekét nemcsak a megfelelő étkezésre való szoktatás terén, hanem
az étkezések alatt kialakult pótolhatatlan érzelmi kapcsolat az élet
nagyon sok területére jó példát ad. Elmondta, hogy az étkezést
soha nem szabad erőltetni, de elhanyagolni sem /majd eszik
valamit, nem fog éhezni/, mert a kekszet, csipszet evő, kólát, és
egyéb túlcukrozott italt fogyasztó gyermek nem kap meg nagyon
sokféle fontos vitamint, ásványi anyagot, amely a vegyes táplálással – ügyelve az egészséges táplálékokra – nem fordulhat elő.
Meglepő volt hallani, hogy munkája során tapasztalta: olyan gyermek, aki rendellenességgel született, annak sokkal jobban fejleszthető az eredendő problémája azáltal, hogy élete első hónapjaiban
támogató, szeretetteljes kapcsolat alakult ki közte és édesanyja
között, éppen a táplálkozási szokások helyes alkalmazása által.
Szemben az olyan egészségesen született gyermekkel, aki viszont
érzelmi hiányosságot szenvedett a legfontosabb időszakban, ő
sokkal nehezebben fejleszthető /ebben az esetben diszlexiás gyermekekről beszélt/.
A jelenlévők közül is elhangzottak kérdések: itt is meglepően hallottuk, hogy bizony a kisgyerek, akiről hozzátartozója érdeklődött,
megsínylette az építkezés, költözködés körüli herce- hurcát, de
bíztatta a szakember őket arra, hogy amint a család nyugodt
mederbe tereli az életét, és a gyermek is ugyanúgy megnyugszik,
táplálkozási szokásai visszaállnak, szűnni fognak a
problémák.Végül személyes beszélgetésre, tanácskérésre is sor
került.
Az előadó úgy indította előadását, hogy olyan dolgokat fogunk
hallani, ami eloszlatja esetleges kételyeinket, illetve megerősít
bennünket abban, amiről a hallgatóság is hasonlóan gondolkodik.
Az esemény után ez be is bizonyosodott a hallgatóság kötetlen
beszélgetései, nyilatkozatai alapján.

“Hétszínvirág” Alapítvány

DÖNTSÖN A MI JAVUNKRA!
Kedves Szülők! Kedves Támogatóink!
Alapítványunk 1998-ban azzal a céllal alakult, hogy segítse és támogassa a dévaványai bölcsődés és óvodás gyermekeket.
A támogatásra 2014 -ben is lesz lehetőség. Kérjük, hogy személyi
jövedelemadójuk 1 %-át az óvoda „Hétszínvirág” közalapítvány
javára ajánlják fel! Nagyon szeretnénk, ha gyermekeikre és az intézményünkre gondolva döntenének a befizetésről. Így bővülhetnének a lehetőségeink a játék és egyéb tevékenységhez szükséges
eszköz vásárlásához, valamint egy-egy nagyobb szervezést igénylő
gyermekprogram támogatásához. Kérjük, hogy így töltse ki az
APEH - nyomtatványcsomagjában található rendelkező nyilatkozatot. A kedvezményezett neve: „Hétszínvirág” Alapítvány a Dévaványai Óvodásokért
A kedvezményezett adószáma: 1 8 3 8 1 2 7 4 – 1 – 0 4
Köszönjük segítségüket intézményünk gyermekeinek nevében:
Diósné Ambrus Erzsébet
Dékányné Kőszegi Anna
Intézményvezető
Kuratórium elnöke

OVI-KUKK
Minden évben lehetőséget adunk a leendő szülői partnereinknek
és leendő kis óvodásoknak, hogy az OVI-KUKUCSKÁLÓ
keretében látogatást tehessenek az óvodákba. Fontos állomásnak
tartjuk ezt az első találkozást, hiszen a bizalomépítés első lépését
tesszük meg ilyenkor. A szülő és gyermek megismerheti az
óvoda épületét, az itt dolgozó felnőtteket, kötetlen beszélgetés
során képet kapnak az óvodai életről. Ilyenkor olyan információk is felszínre kerülnek, amikre a pedagógusoknak és
szülőknek egyaránt szüksége lehet. A látogatás során a szülő az
első benyomások alapján döntést hozhat arról is, hogy a beíratás
során melyik óvodai telephelyet jelöli meg első helyen.
Január 29-én a Könyves Kálmán úti MESEVÁR Óvodában
várták szeretettel az érdeklődőket. A kötetlen, barátságos hangulatban töltött délután során a gyermekek felszabadultan játszottak, míg a megjelent szülők kellemes beszélgetést folytattak az
óvó nénikkel. A találkozót az óvodapedagógusok pozitívan
értékelték.
Február és március hónapban a Hajós úti és az Eötvös úti Óvoda
várja majd szeretettel az érdeklődő szülőket gyermekeikkel az
OVI-KUKUCSKÁLÓN.
OVI - KUKK!
Szeretettel hívjuk éS várjuk február 26 -án Szerdán
15.30 –tól 17.00 -ig a hajóS úti óvodába 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!
erre az alkalomra kérjük, hogy
váltócipőt hozzanak magukkal!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk !
Márciusban az Eötvös úti óvodába is várjuk
majd az érdeklődőket!

Téli projekt az óvodákban

ADVENT ELSŐ NAPJÁTÓL, VÍZKERESZTIG
A téli ünnepkör köré épülő hathetes projekt olyan változatos
tevékenységformákat tartalmaz, melyek végzése során minden
gyermek
ismereteket
szerezhetett
hagyományokról,
munkafolyamatokról, természetről, időjárásról, valamint olyan
készségek birtokába jutott, melyek segítségével biztonságosan
végezhetett barkács- és ábrázoló tevékenységeket, díszítő
munkákat.
A játékok, a mesék, a versek, történetek segítségével a gyermekek
érzelmileg is megélhették az ünnepek tartalmát, az ünnepi dalok
pedig hangulati elemeket varázsoltak a mindennapokba.
Olyan hagyományos tevékenységek kerültek megvalósításra,
melyek egy adott ünnep sajátjai: adventi naptár készítés,
mézeskalács sütés és díszítés, adventi koszorú és asztali dísz
készítése, ajándék készítés, Mikulás várás, gyertyagyújtás stb. A
nagycsoportosok Adventi műsorral is készültek, melyre
meghívták a szülőket. Minden óvodában hangulatos, kedves,
szívhez szóló műsorral kedveskedtek a gyerekek és ajándékot is
adtak a szülőknek.
Az új évet a projekt utolsó moduljával köszöntöttük. Tréfás újévi
rigmusokkal, jó kívánságokkal vidámkodtunk, s bár a „Pulyka
melle, malac körme” nem került az asztalunkra, pattogatott kukoricát azért mégiscsak kóstoltunk, hogy sok „pénzünk” legyen és
gyümölcslével koccintottunk rá.
Itt köszönjük meg azoknak a szülőknek a segítségét, akik a
projekt megvalósításában segítségünkre voltak, és köszönetet
mondunk azoknak is, akik az óvó nénik által készített városi
Adventi koszorúnál a gyertyagyújtásokon megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
Vezetőség
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„Báli történet”

Örömmel adunk hírt arról, hogy az idén már nyolcadik alkalommal rendezhettük meg Óvodai Alapítványi Bálunkat.
Nagy lendülettel vágtunk bele a szervezésbe, hogy vendégeink
a megszokott hangulatú rendezvényen vehessenek részt.
A korábbi évek tapasztalata alapján számítottunk sokak
megtisztelő jelenlétére, s nem kellett csalódnunk! De arra még
mi sem számítottunk, hogy közvetlenül a meghívók kiküldése
előtt a jelentkezők létszáma közelíti a terem befogadóképességét!
Külön öröm számunkra, hogy a bált Valánszki Róbert, városunk polgármestere nyitotta meg.
A műsor a már hagyományosnak számító szülők, óvó- és gondozónénik táncával kezdődött! A sikert a szorgalmas gyakorlás
garantálta!
A hangulatindító tánc után -fő műsorszámként -Aradi Tibor és
Varga Ferenc József, a Mikroszkóp Színpad humoristáinak elsöprő sikerű összeállítása következett.
Támogatóink voltak

Brakszatóriszné Seres Margit, Czebe Nikolett, Dékány Mónika, Elek
László, Erdős Zsigmond, Greksa Ildikó, Juhász Csabáné, Lovászné
Zsombok Mária, Magyar Béla, Magyar Dárius, Meidinger József,
Olasz Józsefné, Pap Elek, Pesztránszkiné Szabó Szilvia, Rácz Rozália,
Szabó Adrienn, Szabó József, Szabó Józsefné, Szabó Vivien, Szűcs
Beáta, Zsombok Anita, ÁFÉSZ Dévaványa, Agro-Déva KFT, Bak
Krisztián, Bakné Ungi Ildikó, Bakó Gábor, Bakó Józsefné, Balogh
Ágnes, Balogh Csilla, Balogh Gyula, Baloghné Berényi Erzsébet, Bán
László, Berczi Mária, Berczi Mihály, Berczi Sándor, Berczi Sándorné,
Bere Edit, Bereczki Adrián, Bereczki Alexandra, Bereczki András,
Bereczki Andrásné, Boda Ferencné, Borsi Viktor, Bőkény Istvánné,
Czirják István, Czirják József, Csatári István, Csatári Józsefné, Darvasi
István, Dékány József, Dékány Mónika, Diós Imre, Diós-Südi Mária,
Dobák András, Dobák Andrásné, Dr. Nagy László, Dr. Zsíros István,
Drahó Szilvia, Ecsegfalva Óvoda, Erdei Imréné, Erdei Magdolna,
Erdeiné Mucsi Márta, Erdős Zsigmond, Farkas László, Farkas Lászlóné, Fazekas Gyula, Fazekas Gyuláné, Fazekas Viktória, Fehér Mihály, Fehér Mihályné, Fehér Miklósné, Fehér Tiborné, Feke Éva, Feke
László, Feke Zoltán, Földesi Ferenc, Földi Imre, Furka Lajos, Furka
Lászlóné, Füzi Anita, Füzi Áron, Giriczné Gyányi Mária, Gyányi
Tibor, Gyebnár Róbert, Harsányi József, Hermeczi Hajnalka, Hőgye
József, Idősek Otthonának Lakóiért Közalapítvány, Ignácz László,
Ignácz Lászlóné, Illin Andrea, Juhász Csabáné, Kálmán Tiborné,
Kecse Lajos, Kecse Sándorné, Kecse Tibor, Kékiné Somogyi Ildikó,

Tisztelt Dévaványai lakosok!

2014. február hónaptól a szociális foglalkoztatás keretén belül
fejlesztő- felkészítő foglalkoztatás valósul meg a Szociális
Intézmény
Idősek
Klubja
szolgáltatáson
belül,
5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. szám alatti épületében.
Feltételek:
- Az Idősek Klubjában klubtagság ( minimum fél év időtartam),
- OORSZI általi alkalmassági vizsgálat.
Várjuk azok jelentkezését, akik munkaképesség csökkenés
következtében munkaviszonnyal nem rendelkeznek, 18 -55
év közötti életkorúak!
Részletes felvilágosításért az intézményben személyesen
vagy telefonon van lehetőségük hétköznap 8- 16 h- ig.
Elérhetőség: Csatáriné Bereczki Ágnes 06/ 20- 770-7324
vagy 06/ 66-483-339/1
Tóth Julianna intézményvezető

Vacsora előtt a debreceni Valcer Táncstúdió négy kiváló táncosa szórakoztatta a vendégeket látványos koreográfiáikkal.
A finom vacsorát követően a Sógorok zenekar vitte táncba a
közönség javarészét.
A hajnalig tartó dínom-dánom közben éjfélkor sokak számára
szerencsésnek bizonyult a tombolahúzás.
A táncparkett folyamatosan foglalt volt, jókedv és vidámság
jellemezte idei bálunkat is!
Köszönjük Nagy Ferencnek és kedves feleségének Adélnak,
hogy ebben az évben is hozzájárult és anyagilag finanszírozta a
sztárvendégeket, így nagyban hozzájárult az est sikeréhez.
Köszönjük minden kedves támogatónk segítségét, aki jelenlétével, támogatójegy megvásárlásával, tombolatárgy felajánlásával hozzájárult a bál sikeréhez.
Köszönjük munkatársainknak és azoknak a szülőknek, akik a
műsor létrejöttében aktívan szerepet vállaltak. Külön köszönet
illeti azt a két kedves anyukát – Nagy Andreát és Szakácsi
Terézt-akik hajnalig kitartottak a vendégek kiszolgálásában.
Jövőre veletek, Önökkel ugyanitt!!!
óvoda pedagógusok
Kiss Károly, Kiss Károlyné, Kiss Tibor, Kónya István, Kotálik Róbert,
Kovács Csaba, Kőszegi János, Lengyel Tibor, Lengyelné Czákler Szilvia, Lovászné Zsombok Mária, Löveiné Pölöskei Renáta, Magyarné
Adamik Mariann, Meidinger József, Mideczki Zoltán, Molnár Istvánné
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, Művészetoktatásért
Alapítvány, Nagy Ilona, Nagy Imre, Nagy Mihály, Nagy Szilvia, Nagyné Hermeczi Erzsébet, Nagyné Hőgye Anita, Nagyné Szabó Ildikó,
Nemes István, Nyiri Ágnes, Nyuzó Marietta, Olasz Andrea, Olasz
Józsefné, Bogya Elemér, Orbán Ildikó, Oroszné Kígyós Emerencia,
Oszlánczki Istvánné, Pap Elek, Pap Elekné, Pap Zoltán, Papné Somogyi Anikó, Papp Annamária, Papp Lajos, Papp Tibor, Parola Mária,
Peredi Éva, Pervanov Józsefné, Pesztránszki Magdolna, Pesztránszkiné Szabó Szilvia, Pihurik Katalin, Rácz Rozália, Sándor Tünde, Seifert
Mária, Séllei Zoltán, Simon Imre, Somogyi András, Szabó Adrienn,
Szabó István, Szabó Istvánné, Szabó József, Szabó Józsefné, Szabó
Vivien, Szalai Erika, Szatmári Zsolt, Szatmáriné Csillag Márta, Szűcs
Beáta, Szűcs Ferenc, Tánczos László, Tapodi Tünde, Telepolc, Toókos
Mária, Tóth Andrea, Tóth Róbert, Török Istvánné, Valach Erika,Valach
Gábor, Valánszki Róbert, Vaszkó Imréné, Ványai Ambrus Általános
Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány, Váradi Károly, Váradiné Szilágyi Mónika, Zrena József, Zsila Józsefné, Zsombok Anita, Zsombok
Mária, A DÁMK óvodai,Bölcsődei Intézményegység dolgozói és a
bálban megjelent minden kedves vendég, résztvevő.

Sakk

RAPID VERSENY, KISÚJSZÁLLÁS
Az évnyitó versenyen sikeresen szerepeltünk. Az első helyen négyes holtverseny alakult ki, amelyben két dévaványai játékos is
érdekelt volt. Végül a mezőnyérték számítás alapján a második
és a harmadik hely lett a mienk. Az ifjúságiak versenyében negyedik és hatodik helyet szereztünk.
Végeredmény: 22 induló
1. ifj Egri László / Püspökladány /
5
2. Fekete Albert / Dévaványa /
5
3. Szász János / Dévaványa /
5
4. Csvila Gábor / Szolnok /
5
5. Balogh Dávid / Kisújszállás /
4,5
6. Egyed Zsolt / Karcag /
4,5
7. Cozma Callini-Adrian / Püspökladány /
4,5
Ifjúságiak:
1. Egyed Judit / Karcag /
3,5
2. Egyed Viktória / Karcag /
3,5
3. Egri Zsolt / Püspökladány /
3
4. Fekete Ágnes / Dévaványa /
3
5. Illés Dávid Márk / Kisújszállás /
3
6. Feke Nándor / Dévaványa /
0
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Művelődési ház hírei
Kedves dévaványai lakosok!

A DáMK József Attila Művelődési Ház GoMBFoCI
KluBot szervez. A klubtagok heti rendszerességgel
találkoznának. Korhatár nélkül kellemes kikapcsolódást jelentene számukra ez a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sport.
Ehhez 22 főre van szükség, továbbá várják olyan vállalkozó
szellemű, gombfocizásban jártas illető jelentkezését is, aki a klub
vezetője, képviselője lenne. Aki szereti ezt a labdarúgást szimuláló asztali játékot - mely egyébként főleg Magyarországon
és Brazíliában elterjedt – jelentkezzen személyesen a művelődési
ház irodájában, a 66/483-051-es telefonszámon, vagy az
amkmuvhaz@gmail.com e-mail címen.
Szeretettel várják az érdeklődőket!

hAngfürdő

meditáció (hangtálas relaxáció)
úgy érzed, nem tudsz kikapcsolódni?
Feszültnek és fáradtnak érzed Magad?
Akkor itt a helyed nálunk!
Felejtsd el egy kis időre a külvilágot és hagyd magad a zenélő
tálak lágy hanghullámain elringatni!
helye: dévaványai ámK művelődési ház
időpont: 2014. február 16. 15 óra
A rendezvény 20 fő részvételével valósul meg.
Jegyvásárlás elővételben: 1200 ft február 12-ig!

jelmezeket, a közönség is szavaz!)
előzetes regisztráció szükséges: február 10-ig a műv.
házban!
15.00 - Ügyességi vetélkedők, csoportos játékok
16.00 - Vendég előadó: BoDroGKözI rItA
17.00 - DIsCo: DJ.saneeboy
A rendezvényre a belépő: 200.-Ft, amely egyben tombola is.
A délután folyamán büfé is lesz.
minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

JátéKos német nyelvoKtAtást

indít a DáMK József Attila Művelődési Ház
KIslétszáMú CsoportoKBAN,
IsKolásKorúAK részérE
kellő jelentkező (minimum 6 fő) esetén.
érdeKlődni:
szEMélyEsEN A MűVElŐDésI HázBAN
VAss VIKtorNál,
tElEFoNoN A 66/483-051-Es száMoN,
IllEtVE E-MAIlBEN Az
AMKMuVHAz@GMAIl.CoM CíMEN.
szErEtEttEl VárJuK Az érDEKlŐDŐKEt!

Kettlebell crossfit
FuNKCIoNálIs EDzés lEHEtŐséG
a Dévaványai áMK József Attila
Művelődési Házban
Jelentkezés: Fekete Attila sFG1
Elérhetőség: tel.:70/203-1594
vagy Facebook: Kettlebell Gyomaendrőd
Hivatalos weboldal: www.ketlebell.hu
Jelentkezés 25 főig
Korhatár: 14 év felett

v á r o s i fArsAng

A dévaványai művelődési házban
2014. február 15-én 14 órától
iskoláskorúak részére
A program része:
14.00 - Jelmezes felvonulás (zsűri értékeli és díjazza a
legszebb, legötletesebb, legviccesebb, legijesztőbb

Múzeumi hírek

Felhívás Kazinczy-anyanyelvi versenyre!
A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a Múzeumbarátok Köre 6. alkalommal hirdeti meg a Kazinczy-anyanyelvi
versenyt a dévaványai általános (3.-8. osztályos) és
középiskolás tanulók számára.
A verseny témája: Dévaványa története
A verseny 3 fordulóbál áll. Az első két fordulóban feladatlapokon kell a kérdésekre válaszolni. A III. forduló, egyben a
döntő, a múzeumban lesz. Ez az első két forduló feladataira
épül, kibővítve újabb érdekes kérdésekkel.
Nevezni két fős csoportoknak lehet. Az első forduló feladatlapjáért 2014. február 24-étől lehet jelentkezni a múzeumban,
vagy a magyartanárotoknál! A jutalom: egynapos múzeumi
kirándulás a korcsoportok (3-4., 5-6., 7-8. és középiskolások)
helyezettjei számára.
Várjuk jelentkezéseteket, és jó munkát kívánunk!
A szervezők: Váradi Andrásné, Sándor Tünde
Farsangi játszóház a múzeumban!
2014. február 10-étől-21-éig minden KézművesKedni
vágyó osztályt, csoportot szeretettel hívunK és
várunK A múzeum Kézműves műhelyébe!
KészítünK fArsAngi álArcoKAt, KiegészítőKet
KorosztálynAK megfelelően!

Szeretettel várjuk az érdeklődők
jelentkezését!
Az osztályokat, csoportokat előzetes
bejelentkezés
alapján tudjuk fogadni a 0666/485-040-es
vagy
a 0620/492-10-38-as telefonszámokon.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Meghívó!
A Dévaványai Múzeumbarátok Köre tisztelettel hívja
és várja az érdeklődőket dr. Bereczki Imre múzeumalapító emlékére rendezendő ünnepi megemlékezésre.
időpont: 2014. február 11. 15 óra
helyszín: múzeum
program:
A MúzEuMBArátoK éVEs KözGyűlésE

MEGEMléKEzés A MúzEuMAlApítórA
SzereTeTTel

Várjuk A kör TAgjAiT, illeTVe minden

olyAn érdeklődőT, Aki SzíVeSen cSATlAkoznA A
VAVányAi

dé-

múzeumbAráTok köréhez.
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VezeTőSég

A könyvtár hírei

Tisztelt Lakos társak!

A Dévaványai Református Egyházközség Presbitériuma
tisztelettel tudatja mindenkivel, hogy a 2014-es esztendőben
az Egyházközség tarifarendszere az alábbiak szerint módosult:
1. Egyházfenntartói járulék (EFJ) 3000.-Ft/év/fő
2. Harangdíjak 1500.-Ft/harangozás
Egyházközségünk minden befizetésről hivatalos számlát
állít ki az ide vonatkozó pénzügyi törvények alapján.
Egyházközségünk pénztári órái nem változtak, hétfőtől péntekig 8.30 - 11.00 óráig.
A Lelkészi Hivatal minden nap 8 órától 18 óráig mindenkinek a rendelkezésére áll, egyházi ügyintézésre.
Egyházközségünk telefonszáma változatlan, 06-66/483-026.
Egyházközségünk Presbitériuma minden kedves lakos
társnak Istentől megáldott békés, boldog új esztendőt kíván!
Béres János tiszteletes

Kedves régi és leendő olvasóink!
Könyvtárunk új könyvek széles választékával, folyamatosan
bővülő állománnyal várja az olvasni szerető felnőtteket és
gyerekeket egyaránt.
Reméljük, az idei évben is minden kedves olvasó talál kedvére való olvasmányt.
A 2013-as év TOP könyvek listája a kölcsönzések alapján:
E. L James: A szürke ötven árnyalata
E. L James: A sötét ötven árnyalata
E. L James: A szabadság ötven árnyalata
Sándor Anikó: Pillangó a vállamon
Sándor Anikó: El Camino
Sándor Anikó: Magyar Camino
Sándor Anikó: Zuhanórepülés
Fábián Janka: Emma trilógia
Frei Tamás: 2015 – a káosz éve
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők 1-2.
Leiner Laura: Szent Johanna gimi 1-8.
Suzanne Collins: Az Éhezők Viadala
Elisabete Gnone: Fairy Oak
A legnépszerűbb könyvek téma alapján: a történelmi és
családregények; valamint a Vörös pöttyös könyvek, Arany
pöttyös könyvek sorozat szinte minden kiadványa.
A könyvtár nyitva tartása
Hétfő – péntek 8-12; 13-17 óráig
Szombat 13-18 óráig

Felhívás

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szociális Földprogram keretében a szociálisan rászorulók körében növénytermesztési programot
valósít meg.
Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
a) akik jövedelemmel nem rendelkeznek;
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a 42.750.- Ft-ot;
c) aki álláskeresési támogatásban (munkaügyi
központtól ellátás), vagy aktív korúak (rendszeres
szociális ellátás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) ellátásában részesül;
d) pályakezdő munkanélküliek
és vagyonnal nem rendelkeznek.
A Szociális Földprogramban résztvevő 1-2 fős családok részére legfeljebb 400 m2, három és több fős
családok részére legfeljebb 500 m2 nagyságú
ingyenes földterület használat biztosítható.
Az igénylés helye:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal
12. sz. irodája
Az igénylés ideje:
2014. február 7. – 2014. február 21.
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Dévaványai Horgász Egyesület
alapításának előkészítése

2014. január 18-án a Civil Házban nagyszámú érdeklődő
részvételével a Dévaványai Horgász Egyesület megalakulásának előkészítése céljából tájékoztató ülésre került
sor. A településen lakó horgászni szerető emberek régi vágya
valósulhat meg, amennyiben közös összefogással a dévaványai téglagyári bányató vízterületén horgásztó kerül
kialakításra.
Az ülésen részt vevő érdeklődőket Kiss Károly települési
képviselő – mint a horgásztó kialakításának egyik
kezdeményezője és támogatója – köszöntötte, és röviden ismertette az egyesület megalakulása érdekében tett eddigi
előrelépéseket. Az ülésen elhangzott, hogy a jelenleg agyagbánya művelési ágú terület művelés alóli kivonása folyamatban van, és a kivonás után lehet horgásztóvá minősíteni.
Az egyesület megalakulásához elengedhetetlen jogszabályi
előírásokról és feltételekről Dr. Nagy László ügyvéd adott
tájékoztatást az ülésen jelenlévő érdeklődőknek. Elhangzott
a megbeszélésen, hogy a halászati törvény nagyon szigorú
előírásokat fogalmaz meg mind a horgásztó kialakításával,
mind pedig annak fenntartásával kapcsolatban. Legfontosabb
és legköltségesebb feladat lesz a halasítás, amely jelentős kiadást jelent az egyesület tagjai számára. Előzetes számítások
szerint legalább 20-30 q hal telepítése szükséges, melynek
megvásárlása, szállítása már magában jelentős költséget jelent (kb. 35 ezer forint 70 tag esetén). A megyei halászati
felügyelő ellenőrzi a jogszabályoknak megfelelő telepítést,
ezért szigorúan be kell tartani az előírásokat.
A horgásztó környezetének rendbetétele, a partoldal
kialakítása, a terület bekerítése szintén költséges feladat,
melyet a tagok által befizetett összegből kell finanszírozni,
és az esetleges társadalmi munkából lehet a kiadást csökkenteni. Fontos feladat lesz a horgásztó folyamatos őrzése is.
Amennyiben jól működő egyesületet sikerül létrehozni, és
később sikeresen tudnak pályázni, a horgásztó kb. 4-5 év
múlva válhat olyan jól halasított horgászvízzé, amely felkeltheti a környező és távolabbi településen élő horgászok érdeklődését is.
A 2014. január 18-án tartott ülésen megjelent nagyszámú
érdeklődő láttán jó esély van arra, hogy a Dévaványai
Horgász Egyesület megalakulhasson. Az egyesületnek tagja
lehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki
nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma, illetve az
egyesületi tagságot kizáró horgász-fegyelmi büntetés hatálya
alatt, horgászvizsgával rendelkezik, és a tagdíjat, valamint a
közgyűlés által meghatározott egyszeri halasítási díjat megfizeti.
Az alakuló ülésen kerül sor az egyesület alapszabályának
elfogadására, az egyesület szerveinek és tisztségviselőinek
megválasztására (Jelölő Bizottság, Vezetőség, Felügyelő Bizottság, Fegyelmi Bizottság, halászati őr).
Aki szeretne a Dévaványai Horgász Egyesület alapító
tagja lenni, részt kell vennie az egyesület alakuló ülésén,
mely 2014. február 15.-én (szombaton) 15.00 órai kezdettel az AGRODÉVA Kft. (Dévaványa, Széchenyi u. 4.
szám) nagytermében kerül megtartásra.
Az alakuló ülésre szeretettel várjuk a horgászatot kedvelő
leendő tagokat!
H.E.

„Együtt Szaval a Nemzet”

– a Ványai Ambrus Általános Iskolában is
Az idén 25. alkalommal ünnepeltük meg a Magyar Kultúra
Napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22én tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. Ennek
tiszteletére rendezték meg az EGYÜTT SZAVAL A NEMZET
programot, amelybe iskolánk is bekapcsolódott.
2014. január 22-én 10 órakor közel 1000 helyszínről kapcsolódtak fel az internetre, és Jordán Tamás színművész
irányításával egyszerre szavalta el 400 ezer magyar a világ minden táján a Himnuszt.
Közöttük voltunk mi is. A tornateremben a technikának
köszönhetően élőben figyelhettük Jordán Tamás útmutatásait, és
a megbeszélt jelre elkezdhettük szavalni a Himnuszt, ami azonnal felkerült a világhálóra. Iskolánk száznál is több tanulója élhette át ezt a felemelő élményt.
A felvétel felkerült az internetre, a Youtube oldalán lehet
megtekinteni, ahol a keresőbe ezt kell beírni: ’Együtt Szaval
a Nemzet Dévaványa Ványai Ambrus Általános Iskola’. Az
öt perces kis film linkjét iskolánk honlapján
(www.amkdevavanya.hu) is elhelyeztük.
A felvétel hangminősége nem tökéletes, mi mégis büszkék
vagyunk rá, hogy részt tudtunk venni ebben a szép programban.

Sajtóközlemény

„Uniós támogatásból valósult meg a településen a csapadékvíz
elvezető hálózat fejlesztésének IV. üteme”
Dévaványa Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv DélAlföldi Regionális Operatív Program keretén belül nyert pályázat alapján 2012. november és 2013. december 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 kivitelezés befejeztével a projekt teljes körű lebonyolításához szükséges tájékoztatási és nyilvánossági valamint könyvvizsgálati feladatok ellátására is
szükség volt, melyek az év végéig a megkötött megbízási szerződésekben foglaltak szerint megvalósultak.
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.
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Dévaványa Város Önkormányzata
5510 Hősök tere 1.
Tel.: +36 66 483-100
www.devavanya.hu

Felhívás

Lakossági segítség

ADÓSSÁGRENDEZÉSI TÁMOGATÁSRÓL
A dévaványai Családsegítő Szolgálatban 2008 óta működő
ADÓSSÁGRENDEZÉSI TANÁCSADÁST lehet igénybe
venni, ami kiterjed a villamos energia, víz, gáz, szemét- szállításban 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, amennyiben a
feltételeknek megfelel.
A BANKI HITELEKKEL / HÁTRALÉKAIVAL / KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁST IS KÉRHET.
További információkért állok rendelkezésükre a családsegítő
szolgálatban vagy Tel: 06-66-483-010
Bogya Istvánné adósságrendezési tanácsadó

Babakötvényt a Kincstárból

2013. december 2-tól vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain. Az elmúlt egy hónapban rekord nagyságú, a 2006.
januártól eltelt időszak havi adatait is meghaladó összeg
áramlott az új Babakötvény konstrukcióba.
Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege – ami
jelenleg 42.500 Ft – a Magyar Államkincstár által vezetett Start
letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek
születését követően. A Start letéti-számlán elhelyezett
életkezdési támogatás összege nem egészíthető ki további befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik a mindenkori infláció mértékével. A szülőknek lehetőségük van azonban arra,
hogy az összeget a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át, és azokat a Kincstár automatikusan
kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó Babakötvénybe
fektesse be, amely infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamidő végéig. Erre a számlára a
szülők, törvényes képviselők és hozzátartozók, valamint a
települések önkormányzatai – korlátlanul – fizethetnek be forint
összegeket.
A szülők, a törvényes képviselők és a hozzátartozók a 2006.
január 1. előtt született gyermekek részére is nyithatnak – egyszeri, 25.000.- forint befizetése mellett – Start-értékpapírszámlát. Fontos kiemelni, hogy a számlanyitás és a számlavezetés
díjmentes, illetve bármekkora forint összeget be lehet fizetni a
gyermek javára, amely készpénzben, átutalással, bankkártyás
fizetéssel is megtehető bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálaton, valamint kiegészítő szerződés birtokában a Kincstár
WebKincstár forgalmazó csatornáján keresztül. A magánszemélyi befizetések után évente az összeg 10%-ának megfelelő, de
legfeljebb évi 6.000.-Ft további állami kamattámogatás jár.
A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babakötvény
lejáratáig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól.
A kedvező feltételek miatt a szülőknek érdemes megfontol-

KÉRÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt dévaványai lakosok, a januári hírlapban kéréssel fordultam
Önökhöz egy segítséget igénylő volt intézeti nevelt lány ügyében
csak emlékeztetőül:
Továbbra is várjuk segítő felajánlásokat a következőképpen:
Amennyiben segíteni szeretné a fiatal lakásának felújítását akár
természetben, akár pénzbeli támogatásra is van lehetőség.
Természetbeni segítségként az alábbiakra lenne szüksége:
- kisméretű tégla vagy blokktégla, kemény faéknek való fa,
- homok, cement, oltott mész, 4,5-es szigetelőpapír,
- bontott kiscserép, bontott mozaik, 65-ös szeg.
Pénzbeli támogatás a felújítási munkabérhez való hozzájárulásra lenne szükséges, amennyiben ehhez kíván hozzájárulni
a
következő,
Szeghalom
és
Vidéke
Takarékszövetkezetnél elkülönített számlára kérjük a befizetéseket: 54000038-15179713
A támogatásokról, a felújítás menetéről minden hónapban híradással fogunk tájékoztatást adni.
Az elmúlt időben néhány felajánlás már érkezett a pénzbeli
adományként a 10 000.-Ft egy adományozótól, és három
családtól természetbeni felajánlás érkezett: kisméretű egész és
fél tégla, használt cserepek, csempék .
Amennyiben további információra lenne szüksége a támogatással
kapcsolatban a Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálatban személyesen vagy a 06-66-483-010 telefonon Bogya Istvánnétól kaphat.
Támogatásukban bízva, várjuk felajánlásaikat! Köszönettel a
segítségért!

niuk, hogy a korábban banknál vezetett Start-számlákat átvigyék
a Kincstárhoz. Első lépésként az ügyfélnek a Kincstár valamely
állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán – a gyermek nevére –
Start-értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ügyintéző által rendelkezésre bocsátott nyomtatványt – kitöltés után – az ügyfélnek
a korábbi számlavezetőhöz kell benyújtania, és ezen nyomtatvány alapján a számlavezető a nála vezetett Start-számla
megszüntetésével egyidejűleg az addig összegyűlt összeget a
kincstári Start-értékpapírszámlára átutalja. A Kincstárhoz
érkezett összeg ezt követően külön rendelkezés nélkül automatikusan befektetésre kerül a gyermek születési évének
megfelelő sorozatú Babakötvénybe.
A Start- értékpapírszámla nyitáshoz szükséges dokumentumok:
• a szülő (vagy a gyermek törvényes képviselőjének)
személyazonosító kártyája/igazolványa, és – ha van –
lakcímkártyája,
• a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány
(amennyiben rendelkezésre áll), vagy arról szóló hivatalos igazolás,
• gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
• annak a szülőnek az egyetértő nyilatkozata, akinek a családi
pótlékot folyósítják.
A Start- értékpapírszámlával kapcsolatos bővebb információért hívja a Magyar Államkincstár Call Centerét (06-1-4522900),
látogasson
el
a
Kincstár
honlapjára
(www.allamkincstar.gov.hu), vagy keresse személyesen a Magyar Államkincstár Békés megyei állampapír forgalmazó
ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:
5600 Békéscsaba, Dózsa György út 1.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, kedd, csütörtök: 08:00-16:00
Szerda: 08:00-18:00
Péntek 08:00-14:00
Telefon: (06-66) 447-344. Fax: (06-66) 447-174.
Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.
E-mail: api.bek@allamkincstar.gov.hu
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Művészeti iskola hírei
rendszeres táncházi alkalmak a folkműhely Egysület szervezésében
A 2013 nyarán alakult Dévaványai Folkműhely Egyesület egyik fő célkitűzése olyan alkalmak szervezése, ahol korosztálytól függetlenül lehetőség van élő
zene mellett eltölteni néhány órát népi hagyományainkhoz
kapcsolódó tevékenységekkel: kézműves foglalkozás, népi
játékok, tánc valamint népdalokkal, népi hangszerekkel való
ismerkedés.
Ezek a programok családi táncház néven elérhetőek 2013 novembere óta havi rendszerességgel. Nagy örömünkre szolgál,
hogy egyre többen jönnek el alkalmainkra.

buék dévaváNya!
Tíz éve hagyomány, hogy a művészeti Iskola újévi műsorral
köszönti Dévaványa lakosságát. A műsorban komolyzenei
szemelvények, népzenei összeállítások, musical részletek, próza,
standard táncok és néptánc koreográfiák kaptak az idén is helyet.
Ilyenkor nemcsak a művészeti iskolában tanító pedagógusok állnak a közönség elé, hanem a már művészeti pályán lévő volt
növendékek, és tehetséges fiatalok is lehetőséget kapnak a színpadi megjelenésre.
A műsorra mindig nagy szeretettel készülünk és igyekszünk úgy
összeállítani, hogy egy hangulatos évkezdés részévé váljon minden kedves, művészeteket kedvelő vendég. Bízunk benne, hogy
népes közönségünket 2014 újévi koncertjén is sikerült művészeti
élményekkel megajándékoznunk.
Tantestületünk, és a fellépők nevében: Erdeiné Mucsi Márta

közHírré tétEtik:a farsaNgi Mulatság
MOst ElkEzdődik!
A Dévaványai Folkműhely Egyesület soron következő
táncházi rendezvényén szeretettel vár minden érdeklődőt
HagyOMáNyőrző farsaNgi Mulatságára
időpONt: 2014. fEbruár 22. (szOMbat) 17:00
HElyszíN: MűvészEti iskOla HaNgvErsENytErME
az est folyamán lesz: játék, aprók tánca, farsangi fánkevő
verseny, téltemetés, álarckészítés, ügyességi játékok, majd
táncház az ifjúsági és felnőtt korosztály számára is!
A táncházat vezeti kiss alexandra,
a talpalávalót az ahhozképest zenekar húzza.
A fánkok elkészítésében és elfogyasztásának
lehetőségében segítségünkre lesz:
a dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete
A büféről Kónya Mihály és csapata gondoskodik.
belépődíj: Gyermekeknek: 150.Felnőtteknek: 300.-, Családi: 800.…,,ide gyűjjön apraja, nagyja, aki a maskarákat
látni akarja!”

Mozgáskorlátozottak hírei
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének
Dévaványai Helyi Szervezete
2014. március 22-én szombaton 10 órakor
tartja éves közgyűlését.
Helye: Civilház ( Kossuth út 11. sz.)
Napirendi pontok:
- Tisztségviselő választás, bejelentések
Tagjaink megjelenésére feltétlen számítunk!
- A gyűlést követően 12 órától ebéddel egybekötött nőnapi
megemlékezésre kerül sor.
Menü: Babgulyás, lekváros kifli
Ebéd ára: 500.-Ft.
Tombola, zene, jó hangulat.
Tombola felajánlásaikat szívesen vesszük!
Mindenkit szeretettel várunk!

Visszajelzéseiket személyesen, vagy az alábbi telefonszámokon tehetik meg március 19-ig:
Vasas Tiborné 06/30/257-3352
Dr. Nagy Lászlóné 06/30/4922-560
Barta Jánosné 06/20/247-6362
-*OrvOs- bEtEg találkOzót
szervezünk két havi rendszerességgel.
Első alkalom: 2014. február 10. napja.
Jelentkezni lehet: Vasas Tibornénál.
-*ÜgyfélfOgadás
Február 1-jétől minden hét keddi napján 9-11 óráig
a Civil Házban állunk tagjaink rendelkezésére.
Tagdíj befizetési lehetőség, tájékoztatás, felmerülő
kérdések megbeszélése.
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Kerékpárosbarát Település – díjátadó
Dévaványa ötödik alkalommal pályázott 2013-ban a
Kerékpárosbarát Település díjra, melyet ismételten elnyertünkmegújítottunk. Az ünnepélyes díjátadóra 2014. január 22-én,
Szentendrén került sor. A program délelőtt konferenciával
kezdődött. Megnyitó beszédet mondott Erdélyi Zoltán a REC
ügyvezető igazgató-helyettese, majd Csikai Mária a KMSZ elnöke számolt be a beérkezett pályázatokról, Sztaniszláv Tamás
a KETOSZ főtitkára tartott tájékoztatót: KETOSZ a kerékpárosbarát településekért címmel, ezután Mezei Csaba a REC projektfelelőse mutatta be a Mobile2020 projektet. A délelőtt során még
sor került a legjobb KBT-KBM gyakorlatok bemutatására,
kérdések, hozzászólások hangzottak el a kerekasztal-beszélgetés
során.
Délután került sor a díjak átadására. Huszonhárom önkormányzat és huszonnyolc munkahely nyerte el vagy újította meg
a Kerékpárosbarát címet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
tavaly hetedszerre meghirdetett pályázatain. Az elismeréseket
Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár adta át a REC
(Regional Environmental Center) szentendrei központjában.
A Kerékpárosbarát Település pályázatok elbírálásában fontos
szempont volt a kerékpáros infrastruktúra nagysága és minősége,
a helyben szervezett kerékpáros rendezvények, a szemléletformálás terén tett lépések vagy a fejlesztésekre fordított keret
mértéke.
Völner Pál köszöntőjében hangsúlyozta: a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium az önkormányzatokkal, vállalatokkal és civil szervezetekkel együttműködve számos akcióval népszerűsíti a
kerékpározást. A Kerékpárosbarát pályázatok mellett e körbe tartoznak a Bringázz a munkába! tavaszi és őszi kampányai, az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap hazai eseményei. A
közös szemléletformáló munka eredményességét is igazolja,
hogy az Európai Kerékpárosok Szövetsége (ECF) által tavaly
elkészített, a kerékpározás helyzetét vizsgáló felmérés szerint
Magyarország az uniós tagállamok között a nyolcadik helyen áll,
a 2004-ben vagy azután csatlakozott országok közül ezzel a
legjobban teljesít.
Dévaványa az oklevél mellé ajándékcsomagot kapott a Schwinn
Csepel Zrt. felajánlásaként, melyet a cég képviselője adott át. A csomag az őszi Autómentes Nap ajándék tárgyait fogja gazdagítani.
Idén is szervezünk kerékpártúrákat az „Ismerd meg városunk
határát” mottó jegyében, illetve tervezzük, hogy a környező
településekre is átmehetnénk körülnézni, szomszédolni kerékpárral. Ehhez kapcsolódóan várjuk a javaslatokat, illetve ötleteket a
kerékpározás további népszerűsítéséhez.
„Az élet olyan, mint a kerékpározás, ahhoz, hogy egyensúlyban
legyél, folyton tekerned kell.” /Albert Einstein/

Hirdetmény

Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2014. február 7-én (péntek)18 órai kezdettel

VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOT tart,
melyre minden érdeklődőt ezúton tisztelettel meghív.
A fórum helye: a József Attila Művelődési Ház nagyterme
Napirendi javaslat:
- Az önkormányzat 2013. évi munkájáról tájékoztató.
- A 2013. évi költségvetés teljesítéséről és a 2014. évi
költségvetési koncepcióról tájékoztató.
- A 2014. évben tervezett fejlesztések véleményezése.

Autómentes Nap – díjátadó
Elismerés az Európai Mobilitási Hét kiemelkedő szervezéséért
Dévaványa Város Önkormányzata 2013-ban negyedik alkalommal rendezte meg az Európai Autómentes Napot. Az előző
évekhez hasonlóan a díjazottak közé is bekerültünk, kiemelkedő
munkájáért oklevélben részesítették városunkat.
2013. december 10-én, Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban került sor az Európai Mobilitási Hét záróeseményére. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár
köszöntőjében elhangzott, hogy a szervezők kimagasló teljesítményének is köszönhető, hogy idén rekordszámú hazai önkormányzat regisztrált az egyhetes kampány nemzetközi
honlapján. Összesen 129 helyhatóság kapcsolódott be a
szeptemberi rendezvénysorozatba, ezzel Magyarország a 47
regisztrált ország közül a harmadik helyen végzett
Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya
minden évben szeptember 16 és 22 között változatos programokkal hívja fel a figyelmet a környezetkímélő közlekedési
módok előnyeire. A Magyarországon idén 12. alkalommal
megrendezett Mobilitási Hét célja, hogy egészségesebb és biztonságosabb városi környezet kialakulásához járuljon hozzá.
Az országos koordinátor Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a
szakmai támogatás mellett hagyományosan elismerte a legeredményesebb és legötletesebb programokat összeállító szervezők
hasznos közreműködését. Az idei Mobilitási Hét záróünnepségén Babos Anikó (Győr), Bódi-Nagy Piroska (Pécel),
Dékányné Szalai Katalin (Dévaványa), Egervári-Cziotka
Vanda (Hévíz) és Kanyó András (Fehérgyarmat) helyi szervezőket, valamint a települési programok előkészítésében
legjobban teljesítő öt önkormányzat (Ebes, Eger, Gyula, Mórahalom, Mosonmagyaróvár) munkatársait kerékpárokkal is jutalmazta a tárca. Oklevelet vehetett át további húsz, kiemelkedő
munkát végző helyhatóság képviselője, köztük Dévaványa is.
Az elismeréseket átadó Völner Pál beszédében méltatta a díjazottak elkötelezettségét, akik kreativitásukkal és szorgalmukkal
példát mutatnak más településeken élőknek is. Kiemelte: a hazai
Mobilitási Hét és Autómentes Nap sikere jelentős részben annak
köszönhető, hogy a szervezők minden korosztályt meg tudtak
szólítani. Az államtitkár beszámolt arról, hogy a nemzetközi
összefoglaló konferencián részt vevő országok és a brüsszeli
vezetés is elismerően nyilatkozott az idei magyar kampányról.
Több résztvevő önkormányzatot csak Ausztriából és Spanyolországból regisztráltak, a dobogós helyezéssel Magyarország
mindenki mást megelőzött.
Az elismerések átadása után a rendezvény a díjazott önkormányzatok és szervezők előadásaival folytatódott, amelyek a
rendezvények gyakorlati tapasztalatairól (rendezvényelőkészítés, szervezés, támogatók megnyerése) szólt. Általános
tapasztalat, hogy a programok külső támogatók segítségével,
adományokból valósulnak meg.
A díjátadás alkalmából Dévaványa Város Önkormányzata és a
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik bármilyen segítséget nyújtottak a helyi Európai Autómentes Nap lebonyolításában. Nagyra értékeljük a
lakosság érdeklődését, nagyszámú részvételét, mely igazolta,
van ilyen jellegű rendezvénynek is létjogosultsága a településen.
Valánszki Róbert
Tóth Julianna
polgármester
a kuratórium elnöke
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AZ ÉV MADARA - Pályázati felhívás!

2014-ben az év madara a túzok lett, a Körös-Maros Nemzeti
Park címermadara.
Ebből az alkalomból a nemzeti park rajz-és alkotó pályázatot
hirdet óvodás, általános- és középiskolás gyermekek számára.
Témája: Európa legnagyobb testű, fokozottan védett madara, a
túzok.
Várjuk természetes anyagokból, termésekből, magvakból stb.
azokat a pályamunkákat, melyek e ritka madárfajt formázzák
meg, mutatják be.
Beadási határidő: 2014. március 20.
Az alkotások a Körös-Maros Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontjában adhatók le / ide küldhetők /, ahol ezekből kiállítás
készül.
Bővebb tájékoztatás, információ kérhető: a 06/66/483-083
vagy 06/30/445-2409 telefonokon.

„ŐSZIRÓZSA” Természetvédelmi Vetélkedő
Az idén már 11. alkalommal hirdeti meg a Körös-Maros
Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontja azt a természetismereti
vetélkedőt, melynek első fordulója „levelezős” formátumú / honlapunkról febr. 20-a után letölthető /. Ennek leadási határideje:
2014. április 20.
A beérkező, kitöltött feladatsorból a 8, legtöbb pontszámot elérő
3 fős csapat jut be a középdöntőbe, melynek helyszíne a Bihari
Madárvárta lesz, Biharugrán 2014. április 25-én, pénteken 9.00
órai kezdettel. A verseny döntőjére a Réhelyi Látogatóközpontban / Dévaványa/ kerül sor az Állatok Világnapja alkalmából
október 3-án. Ide a középdöntő nyertesei / 5 csoport / kerülnek
be.
A vetélkedőre az általános iskola felső tagozatos diákjainak
csapatait várjuk. Nevezési díjhoz kötött, 250,- Ft/fő, azaz csoportonként 750,- Ft.
Nagyon várjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik szeretnék jobban megismerni hazánk ill. szűkebb környezetünk, a
Nagy-Sárrét és a Körös-Maros Nemzeti Park természeti
értékeit!!
Fotópályázat

„ Rejtett kincsek – fotós szemmel”- a 2013. évi amatőr
fotópályázat eredményei
A Réhelyi Látogatóközpont 3 éve már, hogy először hirdetett
amatőr fotópályázatot. Az azóta beérkezett fotók száma meghaladja mostanra a 300-at s mindez 21 alkotótól származik.
Az idén a „Rejtett kincsek – fotós szemmel” pályázatra 33
alkotás érkezett be.
A szokásoknak megfelelően a zsűrizésnél figyelembe veszik a
témaválasztást, az esetleges elkészítési nehézségeket ( pl. ritka
állat- vagy növényfaj megörökítése ), a kép élességét, beállítását,
fényviszonyait, a hátteret stb. Ennek megfelelően a háromtagú
zsűri 3 pályamunkát emelt ki, melyeket díjazásra is javasolt.
1. Csatáriné Hajdú Judit: Pollination
2. Kónya Zsolt : A Hold
Különdíj: Szél Ádám: Réti fülesbagoly fióka
Csatáriné Hajdú Judit mindhárom évben makro fotóival tűnt ki
alkotótársai közül s valamennyi esetben helyezést is ért el jól
komponált, „tűéles” felvételeivel. Kónya Zsolt asztrofotója pedig
új kategória megjelenését erősíti – az égitestek és égbolt
fényképezését, mely egyre népszerűbb a fotósok körében is. Korábbi, különdíjas felvétele volt már a Holdról Janó Ágnesnek is
2011-ben.
2014-ben ismét bátorítunk mindenkit a részvételre, várjuk
amatőr fotósok alkotásait!
„ Színes fotók – színes emlékek”címmel
A fotópályázatra Dévaványa térségének természeti értékeit bemutató fotókat várunk.
A pályázat első szakasza 2014. január 1-től június 30-ig,

a második szakasz: 2014. július 1-től december 10-ig tart.
A fotókat digitális formában várjuk a rehely@kmnp.hu címre,
a papírképeket postai úton vagy személyesen is eljuttathatják a
Réhelyi Látogatóközpontba. Egy pályázó több képpel is
nevezhet.
A pályázat első és második szakaszának végén is hirdetünk nyerteseket.
Az eredményekről az igazgatóság honlapján lehet tájékozódni.
A nyereményeket postai úton juttatjuk el a díjazottakhoz.
További információk: Réhelyi Látogatóközpont 5510 Dévaványa, Réhely Telefon/Fax: 66/483-083, +36-30/445-2409
E-mail: rehely@kmnp.hu
Szélné Sándor Katalin KMNP Igazgatóság

A Réhelyi Madárbarátok Köréről…

Biztosan többek által tudott dolog, hogy 2011-ben a fenti névvel
indítottuk útjára azt a madárvédelmi cselekménysort, melynek
kapcsán a vadon élő madárfajok ismeretével, megfigyelésével,
gyűrűzésével stb. kapcsolatosan tevékenykedtünk. Több mint 30
fő vett részt szinte mindegyik rendezvényünkön, legyen az
odúellenőrzési túra a Túzokvédelmi Állomásnál vagy madárgyűrűzés a repülőtéri kiserdőnél, vagy éppen egy bográcsozással, csónakázással egybekötött vízparti gémtelep életének a
megfigyelése.
Azt már lehet, hogy kevesebben tudják a tagok közül is, hogy 2
fő, „oszlopos” koordinátorunk vált ki munkahelyváltás miatt
csapatunkból, s az Ő feladatukat sajnos eddig nem volt, aki ellássa és pótolja.
Az idei év márciusában tervezzük tevékenységünk folytatását,
a csoport munkájának újra szervezését, melyről bővebben is
olvasható lesz a Dévaványai Hírlapban.
FELHÍVJUK TEHÁT RÉGI ÉS LEENDŐ MADÁRBARÁT TAGTÁRSAINK FIGYELMÉT, hogy ha érdeklődnek a madárvédelem iránt, keressenek meg bennünket, vegyenek
részt minél többen szervezett programjainkon!
Figyeljék /akár a nemzeti park honlapján is / a Réhelyben
meghirdetett túráinkat, természetvédelmi akcióinkat !! Testetlelket felüdítő túráink, sétáink kellemes hétvégi programot biztosítanak családok számára is !
Elérhetőségek: 06/30/445-2409,
e-mail: katalin.szelne@kmnp.hu
Szélné Sándor Katalin Réhelyi Madárbarátok Köre koordinátor

Tüdőszűrés 2014.

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
polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-062-es telefonszámon.
Munkatársak: Dékányné Szalai Katalin, Elek Mária
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Van egy története?
Ajánlja Ön is kedvenc háziorvosát és praxisát! Önnek öt perc,
neki egy életre szóló ajándék! Csak rákattint a
http://www.azevpraxisa.hu/ portálra, és máris segíthet szakmailag és emberileg is elhivatott orvosának és munkatársainak
azzal, hogy leírja kedvenc sztoriját és névvel - címmel elküldi
ajánlását nekünk.
Küldje el saját történetét, amiben szerepel egy mosoly, egy pontos diagnózis, egy nagyszerű terápia, egy küzdelmes gyógyulás,
vagy akár egy életmentés. Ha több információra van szüksége,
tekintse meg archívumunkban a tavalyi ajánlásokat.
Az Országos Alapellátási Intézet immáron negyedszer írta ki pályázatát, hogy növelje a hazai, illetve a határon túli háziorvosok
és nővérek presztízsét, megbecsülését. A szervezők idén is az
emberséges és szakmailag is elhivatott gyógyítókra, a példaértékű orvos-beteg kapcsolatokra és az orvosok állhatatos, áldozatos munkájára szeretnék irányítani a szélesebb nyilvánosság
figyelmét.. A pályázat kiíróinak olvasatában a szürke hősökről
szól a mozgalom. A sok ezer névtelen hősről, aki reggel délben,
este, és ha kell éjszaka is teszi a dolgát lelkiismeretesen, embereket gyógyít, értéket teremt, és vallja, hogy a gyógyítás a
leghumánusabb foglalkozás.
A pályázat szeretné felhívni a közvélemény figyelmét a modellként követendő orvos-beteg kapcsolatokra, a kulcsfontosságú
orvos-beteg bizalomra, és elérni, hogy a média ne csak szidja,
dicsérje is az alapellátás szereplőit.
Ahogyan pályázati kiírásunkban olvashatják, egyének, de kollektívák- kórházak, kórházi osztályok, önkormányzatok, tiszti főorvosok, polgármesteri hivatalok, civil szervezetek, szakmai
érdekképviseletek – ajánlásait is várjuk.
"Az év praxisa a Kárpát medencében" díjat, 10 hazai és 10
határon túli háziorvos nyerheti el- munkatársaival, a nővérekkel
együtt- a páciensek, illetve az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil és szakmai szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok javaslata alapján.
Nem a stílust, nem a bravúros műfaji megoldást, hanem a
történetet, és a praxist díjazzuk!
Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét a www.azevpraxisa.hu
ajánló oldalán küldhetik be 2014. március 10-ig.
A sztorik értékelése után a zsűri az általa legjobbnak ítélt 10-10
történetet javasolja a második körbe. A toplistás történeteket abc sorrendben- elolvashatják internetes portálunkon, és önök
választhatják ki a legjobbakat közülük.
Az Önök szavazatai alapján legmagasabb pontszámot elérő 1010 történet orvos- nővér főszereplője kapja „Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázat 2013-as OALI díját. Részleteket
pályázati kiírásunkban olvashat. Kérjük, ismerősei, munkatársai,
barátai körében vigye hírét pályázatunknak!

Tájékoztató

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. közérdekű tájékoztatása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot!
• a csomagolási üveghulladékok (sörös, boros, rövid-italos,
befőttes stb.) gyűjtésére 3 m3-es konténert helyeztünk ki a
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal udvarába, a hulladékot a hivatal nyitvatartási idejében lehet beszállítani,
• a szelektíven gyűjtött zsákos hulladékot 2014-ben is az
eddig megszokott rendben (a hónap utolsó pénteki napja)
szállítjuk el.
• Februártól a szelektív gyűjtéshez zsákot biztosítunk, ennek
átvételi lehetőségéről az ügyfélszolgálati irodánkban érdeklődjön.

Dévaványai Őszi Napfény
Nyugdíjas Egyesülete
Ez történt az év utolsó hónapjaiban:
December 8. : Az énekkar részt vett a III. Kádár Ferenc népdaléneklési és néptánc versenyen.
December 18-án: Megtartottuk az elmúlt félév beszámolóját.
Tímárné Milike összeszedte az elmúlt időszak eseményeit, amit
a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Ezt követte a karácsonyi
ünnepség, először megemlékeztünk egy perc néma falállással
Magyarné Kozma Katikáról és Kozma Laciról, nemrég elhunyt
klubtársainkról. Az ünnepséget Farmasiné Rózsika karácsonyi
énekkel kezdte, amihez végül az énekkar is csatlakozott, a délután vidám hangulatban telt el.
December 31-én: A reggeli órákban már nagy volt a
készülődés. A vacsora előkészítését a hagyma és krumpli pucolás majd a húsaprítás követte. Az étel készítésében Drahó Ferencné, Szász Imréné, és Farmasi Andrásné segítettek,
köszönjük nekik a finom vacsorát.
Délutánra összejött a tagság szilveszterezni vágyó csapata.
Este 8 órakor elkezdődött a kis bemelegítő műsorunk. Pap
Károly, Pap Károlyné, és Vasas Imre egy kis vidám kabaréval
szórakoztatta a megjelenteket. Ezt követően Balogh Gyuláné
és Farmasiné Rózsika ének műsora következett. A színvonalas
műsorok után következett a zene, tánc, éjfélkor meghallgattuk
a Himnuszt, majd pezsgővel köszöntöttük az új esztendőt. Újév
alkalmából asztalra került a virsli mustárral és utána folytatódott
a mulatság, tánc. Az este nagyon jól sikerült mindenki vidám
hangulatban jó érzéssel búcsúzott el egymástól.
2014. január 3-án a gyulai törvényszéktől megkaptuk a Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület nevet, 2013. december 18-a óta hivatalosan is egyesület vagyunk. Következő
programunk február 8-án a farsangi mulatság hagyományos
megtartása fánk sütéssel és utána egy kis szórakoztató műsorral.
Minden kedves tagtársunkat szeretettel várunk!
Az egyesület nevében Vasas Imre elnök

Meghívó
KITŰNŐ ZENE! TÁNC! TOMBOLA! JÓ HANGULAT!
A Dévaványai HAGYOMÁNYŐRZŐ NŐK
EGYESÜLETE szeretettel meghívja Önt és Kedves
Családját az Egyesület 15. születésnapja alkalmából,
vacsorával egybekötött zenés estre.
Időpont: 2014. február 15. szombat, 19 óra
A rendezvény helye: Váradi Étkeztetési BT. Dévaványa,
Széchenyi u. 1. sz. (Napközi konyha)
Menü:
Tyúkhús leves csiga tésztával
A.) Birkapörkölt főtt burgonyával + savanyúság
B.) Vegyes tál, burgonya pürével és párolt káposztával
Házi készítésű sütemények
Felnőtt: 2000.-Ft/fő, gyermek: 1000.-Ft/fő
Hívja ismerőseit, barátait, baráti társaságát!
Tombolatárgyak felajánlását köszönettel fogadjuk!
Jelentkezési határidő: 2014. febr. 10. hétfő
A zenét Rácz Béla békési zenész szolgáltatja
Érdeklődni és jelentkezni:
Varga Istvánné: 06/70 943 90 01 ill. 484 – 275
Kazai Mihályné: 06/30 311 57 05
Nagy Imréné: 06/70 239 62 22
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Varga-Balla-féle kereszt
„A természet gyönyörűséges templomában láthatod a nagy
Isten kezenyomát,
de ha Istent a szíveddel akarod látni, Krisztus keresztje alatt
kell megállnod.”
1864. március 1-jén – Fleschar József plebánossága idején –
alapítványi nyilatkozat született, amely több szempontból is
sok figyelmet igényel, érdemel.
„Relatív
Alább írottak úgy mint: öregebb Varga András ennek fia Varga
András s ennek neje Balla Amália adjuk tudtára mindenkinek
a kiket illet vagy pedig jövendőben fog illetni, miként az általunk a dévaványai határban még 1844-dik évben felállított
keresztnek készpénzben letett fentartási tőkéje 1849-dik évben
az úgynevezett Kossuth bankjegyekben megsemmisítettvén
Váltságunk ezen szent jele eránti tántoríthatatlan hitünk
tiszteletünk s buzgóságunk új zálogául örök alapítványkép a
dévaványai határban, a gyomai országút mentében az úgynevezett Tálagy részen 1680/6 Telekkönyvi számú saját birtokunkból – hol a nevezett kereszt jelenleg is áll – három
holdnyi birtok részt - -holdját 1200 ölével számítva „örök
időkre” megmásíthatatlanul adunk és adományozunk a
nevezett szent czélra, úgy hogy az idő szerinti dévaványai plebános úr ez 3 holdnyi birtok jövedelméről az illető felsőbb
egyházi Hatóságnak számolni tartozván jövedelmet a fennebb
kitett kereszt fentartására illetőleg szükség esetében
megújítására fordítani köteleztetik.
Ha azonba ezen birtok jövedelméből a kereszt fentartása illetőleg megújítása után felesleg mutatkoznék, ezt mindenkor
a dévaványai rom. kath. iskolába járó szegény, de jó
keresztény erkölcsű és szorgalmas tanulók javára kívánjuk
fordíttatni oly formán, hogy ezen feleslegből ima könyvek
vásároltassanak és próba tét alkalmával jutalmul osztassanak
ki plebános úr által.
Végre ha netalán idővel ezen általunk adományozott birtok
valami állami vagy országos czélra például út vagy csatorna
térül használtatnék azon esetre a kisajátítás árán új birtok
szerzendő és a kereszt oda átteendő lészen.
Mely örök adományunkat ezennel kezünk aláírásával
megerősítjük s megengedjük hogy a fent kijelölt földrész
telekkönyvileg is a rom. kath. egyház mint fentebbi kereszt
alapítványt képviselő tulajdonát átírassék.
Dévaványa
Kelt Endrődön 1864. Március 1-én
Előttünk:
ifj. Varga András
Csaba István mk úgy is mint Édes Atyám
másod Bíró
meg hatalmazottja
Szabó Tivadar
idős Varga András
mint tanú
Balla Amália
Kása József
jegyző”
Figyelemre méltó ezen okirat a következők miatt:
1.”...a dévaványai határban, a gyomai országút mentében az
úgynevezett Tálagy részen...” vagy a köleshalmi dűlőben áll
a kereszt 1844 óta ? Elírás? Vagy az Endrődről kitelepült (a
keltezésbe áthúzott helységnévből erre következtethetünk)
nemesi Varga család birtoka kiterjedt a Vágáson túlra is a
tálagyi részre?,
2. a 3 holdnyi birtokot telekkönyvileg is az egyház tulajdonába
utalták át,
3. a birtokból származó későbbi jövedelem sorsáról is ren-

delkezik (iskolások jutalmazása),
4. a birtok későbbi kisajátítása esetében is rendelkezik a
kereszt áthelyezéséről.
1896-ra a Varga-Balla-féle kereszt felújításra szorult. A
körülötte lévő rácsfakerítést már javították.
Moldoványi Gyula plebános 1896. március 4-én, az Érsek
Úrhoz intézett leveléből értesülünk arról, hogy a gyomai úton
(„a köleshalmi dűlőben”) álló fakereszt, a Varga-kereszt –
amelynek fenntartására alapítványt tettek – úgy megrongálódott, teljesen elavult, hogy helyébe egy új kőből készült
kereszt felállítását óhajtják az itt lakó örökösei is. A levélben
a plébános engedélyt kér a kereszt felállítására, a költségvetés
elfogadásáért folyamodik, megnevezi a legolcsóbban, legmegbízhatóbban dolgozó vállalkozó, Sztaricskay (Staricskay)
Soma mestert. 1896. március 14-én megkötötték a szerződést.
A mester kötelezi magát arra: „...egy keresztet készít kemény
szürke kőből 4 m 26 c/m formára nézve egyenesen olyat, mint
a kéthalmi temetőben levő kőkereszt azon különbséggel, hogy
a kereszten levő megváltó alakja tisztán vasöntvény lesz, díszesen és tartósan meg aranyozva 85-90 c/m hosszú az egész feszület finom olaj festékkel befestendő – továbbá vésett és
aranyozott betűkkel a következő felirat: Jézusomnak
szentséges szíve! add hogy Téged mindig jobban szeressünk s
áldd meg azokat, akik e helyen hozzá fohászkodnak.”
„A keresztet köteles vagyok a jelzett határ időre a saját költségemen a helyszínre szálítani, annak kellő téglaalapot adni,
és saját felügyeletem alatt a magam költségén felállítani... tartozom a kőkereszt hibátlan, minden tekintetben kifogástalan
elkészítéséért”.
Az alulírott lelkész kötelezi magát az átadás napján 165 azaz
százhatvanöt forintot hiánytalanul lefizetni. Egy évig jótállást
vállalt a mester, hogy az esetleges hibát első felszólításra kijavítja, ha nem teljesíti, akkor bíróság által kényszerítik. A
hitelesítők Sztaricskay Soma és Moldoványi Gyula.
A keresztet védendő, vassodronyos, négy faoszlopon nyugvó
kerítéssel vették körül, amely erős védelmet ad a keresztnek.
Ennek költsége 24 forintnál nem kerül többe, a mester csak
az anyagköltséget számolja. Erre kért engedélyt a plébános a
Hivataltól. Az asztalos munkát Czibulka Ödön készítette.
A Varga-Balla kereszt 521 forint 50 krajcár alaptőkéjéből a
165 +24 forint összeget a Hivatal kifizette. Az 1896. szeptember 4-én készült felülvizsgálati jegyzőkönyv szerint a felújítási
munkát kifogástalanul elvégezték a mesterek. Ezt igazolták:
”Katona Imre egyházi gondnok, Alt Géza, Szakácsi Jób k+v.”
A plébános engedélyt kért a kereszt felszentelésére, meg is
kapta 1897. szeptember 29-én, egy vasárnapi körmenet alkalmával, ugyanis 1896 őszén a rossz idő miatt a felszentelés elmaradt. Ez a kereszt lett az út menti búcsús kereszt, ide jártak
a környékbeli településekről.
A kereszt ma is áll, szépen gondozott környezetben. Állandó
gondozója Törőcsik Mária, a dévaványai római katolikus egyházközség képviselő-testületének tagja.
2006-ban az Endrődi Tájház dolgozói, Vaszkó Irén, nyugalmazott tanár és Dr. Szonda István, a Varga család leszármazottai felújították a keresztet, 2006. augusztus 4-én
felszentelték, a szertartást Dénes Zoltán újirázi atya végezte.
/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
Köszönetet mondunk Dévaványa Város Önkormányzat polgármesterének, Pap Tibornak és jegyzőjének, Balogh Csillának a kutatómunka támogatásáért.
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Gárda és Jobbik?

A kérdés helytálló, hisz többen felteszik akik nem látnak bele
mélyebben a két külön álló „csoport” működésébe. A cikk ezen
kérdéseken alapszik és tartalmazza a hasonlóságokat, különbségeket.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom párt, mint ahogy a neve
is tartalmazza egy párt. Főképp politikai indíttatású dolgokat
végeznek. Ezzel szemben az Új Magyar Gárda Mozgalom,
nevében is hordozza, hogy egy mozgalom. Maga a gárda nem
politizál. Teljes mértékben pártfüggetlen az emberekért, Magyarország felemelkedéséért dolgozik, de nem politikai jelleggel.
Ez a legfőbb különbség a kettő között. A gárda becsületkódexe
is tartalmazza;
„A Gárda nem politizál. Mindenkit a szövetségesének tekint, aki
a Gárda céljaival egyetért és a magyar nemzet, továbbá Európa
egyetemes érdekeit szolgálja, értékeit védi.”
Természetesen a gárdában dolgozó embereknek azaz gárdistáknak, egyénileg meg van a politikai hovatartozásuk, de ezt csak
a civil életükben gyakorolhatják, gárdán belül nem!
Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mi van azokkal a rendezvényekkel, amelyen a Jobbik a gárdával együtt jelenik meg.
Mint ahogy a becsületkódexben leírva van, szövetségeseként
tekint mindenkit aki egyetért velünk. Több rendezvényen is jelen
volt a két csoport. Legyen az nagy gyűlés lakossági fórum stb.
Ahova meghívást kap a gárda, és egyezik az értékrendjével ott
jelen is szokott lenni. A Jobbik és a gárda közötti kapcsolatot
úgy kell elképzelni, mint a vasúti síneket. Egymás mellett futnak,
de nem érnek össze. Nagyon jó példa, a Békés megyei gárdát
kérték fel a Kétpói betyárnapok biztosítására. Erről a rendezvényről tudni kell, hogy a Fideszes polgármester kért fel bennünket a biztosításra. Kiértékelés után arra a döntésre jutottunk,
hogy szívesen vállaljuk, mivel a gárdának a hagyományőrzés és
a hagyományőrző rendezvények kulcs fontosságúak. Mivel
„múltunk nélkül nincs jövőnk”.
Városunkban a Jobbik és a gárda sokáig együtt mozgott. Ez nem
jelenti azt, hogy a gárda beleszólt a Jobbik tevékenységébe, rendezvényeibe, de ebből az következik, hogy a Jobbik sem szólt
bele a gárda dolgaiba. Vannak külön rendezvények, programok,
de van, ami együtt szerveződik. A jobbikosok nem viselnek, nem
hordanak „fekete ruhát”, hisz az a gárda formaruhája.
Jövőben, ha lesz rá alkalma a két külön álló csoportnak az
együttműködésre, és egyezik az elképzelésük, akkor biztos hogy
fognak együtt dolgozni, de ha a gárdát más is felkéri valamilyen
megmozdulásra, (ez a jövő titka) legyen az politika hovatartozást
nem tekintve és az értékrendjével megegyező, akkor biztos, hogy
vállalni fogja.
Hisz a gárda az emberekért, és Magyarországért dolgozik, a
mozgalom segítségével. A Jobbik is ezt teszi, csak a politika, a
párt segítségével. Kettő között nagy különbség van.
Többen felteszik a kérdést, hogy a Jobbiknak és a gárdának
ugyanazok a vezetői.

Ez nem igaz. Lehet a kérdésnek valóság alapja, mivel anno
mikor a gárda megalakult, az alapító tagok a Jobbikban voltak,
vannak. A mozgalom, az egyesületből lett létrehozva, de az
egyesület már nem létezik. Az egyesületet Vona Gáborék hozták
létre, ő is az alapító tagok közé tartozik, de a gárda munkájába
nem szól, nem szólhat bele csak tiszteletben tartjuk, hogy megalakította a mozgalom elődjét, az egyesületet. A Jobbik Magyarországért Mozgalom vezetője Vona Gábor, míg az Új
Magyar Gárda Mozgalom vezetője Mészáros István.
Helyi szinten sem voltak egy időben egyszerre közös vezetők.
Jobbik részéről Séllei Zsigmond volt az alapszervezet vezetője,
majd később Erdős Csaba, jelenleg Tari Sándor
Gárda felől pedig Nagy Zsigmond, Tari Sándor, jelenleg pedig
Spitálszky József.
Természetesen a cikk sem meríti ki az összes feltehető kérdést.
Maradtak még biztos az emberekben megválaszolandó kérdések
és fogalmazódnak ezután is. Remélhetőleg mindre tudunk
választ adni, ha megkeresnek velük. De ne csak a kérdéseikkel,
hanem, ha úgy gondolják a problémáikkal is bátran keressenek
minket. Megtalálhatóak vagyunk a Facebook-on is:
Új Magyar Gárda Mozgalom Ványai Ambrus raja: Ú.M.G.M.
(Dévaványa) Ványai Ambrus raj néven
Jobbik Magyarországért Mozgalom dévaványai szervezete: Jobbik Dévaványa néven.
Tari Sándor
Étel- ruhaosztást tartottunk!
Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2013. december 22-én megtartottuk, hagyománnyá vált étel és ruhaosztásunkat. Tavaly is a
szokásos menüt kínáltuk fel elfogyasztásra. A paprikás krumpli
kolbásszal és nokedlivel körülbelül 200-220 főre készült el. Természetesen a melegítő tea sem hiányozhatott a hidegben. A teát
nem csak az ételosztásnál, hanem az Adventi vásárt meglátogató
emberek közt is kiosztásra került. Mennyisége 80 liter, ami 400
főnek lett elegendő. Az étel elvárásainkhoz mérten hamar
gazdára talált, hasonlóképpen a melegítő ital is.
Nagyon sok felajánlást kaptunk ruha tekintetében is. Februári
mennyiséget szintén sikerült elérni, ezt tetőzte, hogy pár zsáknyi
ruha maradt az év eleji rendezvényből is.
Az eseményre a Római Katolikus Plébánia udvarán került sor.
Szinte folyamatosan érkeztek a rászorulók, és folyamatos volt a
ruhák közti válogatás is.
Nem szabad elfelejteni, hogy ez a rendezvény nem jöhetett volna
létre, azon emberek, vállalkozók nélkül, akik támogatták a
munkánkat, hisz önerőből ekkora volumenű rendezvényt nem
tudtunk volna létrehozni. Ezúton is szeretnénk megköszönni a
támogatóinknak:
Váradi étkeztetési Bt, Coral üzletlánc, Reál élelmiszer, Katolikus
plébánia, Kádár Csaba, Zöld Pokol zöldséges üzlet, Tánczos hús,
Csatári Tibor kisgép szerviz, Bartha Agrár Rt. Bartha János,
Liker pékség, Nagy és Társa, Nagy Ferenc Ekuna, Dévaványai
Áfész, Használt ruha bolt (Széchenyi -Bem út sarka)
Tari Sándor

Tisztelt Dévaványai Lakosok!

Köszönjük!
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 2013. évben is
támogatta a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének Dévaványai Csoportját.
A kapott támogatásból ajándékcsomagot készítettünk, amelyet a közösségi munkában aktívan résztvevő, valamint a
legrászorultabb sorstársak karácsonyi ajándékozására fordítottunk.
Hálás szívvel köszönjük a támogatást!

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány ezúton kéri a
Tisztelt Lakosságot, hogy támogassák adójuk 1 %-ával az
alapítvány működését!
Adószám: 19060600-1-04
Köszönettel: Tóth Julianna a kuratórium elnöke

Tisztelt Múzeumpártolók!

Kérjük támogassa a Múzeumpártoló Kiemelkedően Közhasznú
Alapítványt, melynek célja Dévaványa kultúrájának
megőrzése. Adója 1 %-ának felajánlásával Önnek is lehetősége
nyílik, hogy e tevékenységhez támogatást nyújtson.
Süle László helyi képviselő Adószám: 18385711-1-04
kuratórium

Dévaványai Hírlap - 19. oldal

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik Gyányi albert temetésén megjelentek. Sírjára koszorút, virágot helyeztek és
elbúcsúztak tőle, elkísérve utolsó útjára.
Részvételükkel fájdalmunkban velünk voltak.
A gyászoló család
“Szerettünk, míg éltél,
siratunk, míg élünk!”
Fájós szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik tóth
ferencné Jenei Piroska temetésére eljöttek és utolsó útjára
elkísérték, sírjára virágot helyeztek. Emlékét szívünkben őrizzük.
A gyászoló család

Anyakönyvi hírek
születések:
Somogyi András és Hajdú Mónika
lánya Noémi, Berczi Zsolt és Kéki
Natália fia Áron, Nyíri István és Gyetvai Krisztina fia Kevin
Halálesetek:
Törőcsik Józsefné Hajdu Jolán Aranka 1940, Csasztek
Ottó 1973, Kovács József 1955, Szabó Bálintné Berta
Aranka Irén 1943, Kovács Ferenc Albert 1923, Priskin
István Lukács 1949, Kis Albert 1923, Somogyi Mária
1961

Megemlékezés

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szabó
bálintné berta aranka temetésére eljöttek, és utolsó útjára
elkísérték, sírjára virágot helyeztek. Emléke szívünkben örökké él.

“Elmentem tőletek nem tudtam búcsúzni,

Fájó szívvel búcsúznak tőle férje, gyermekei, veje, menye és unokái

nem volt időm arra, el kellett indulni.

„Láttuk szenvedésed, láttuk könnyező szemed, mindig fájni fog, hogy nem
tudtunk segíteni neked, A te szíved pihen, míg a miénk vérzik, mert a fájdalmat
csak a földiek érzik. Utolsó óráidban szótlanul néztél ránk, te sejtetted,
mi pedig tudtuk, hogy ez már a búcsúzás”

Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre”

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik Gyányi sándor
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el,
részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk Csordás ferenc halálának
5. évfordulójára.
Felesége, gyermekei és unokái

Megemlékezés

Megemlékezés

„Értünk éltél, bennünket szerettél, halál sem szakít el
tőlünk, tovább élsz a szívünkben, bárhová nézünk,

„Az évek múlnak, az emlékek maradnak,
Akit azonban szívünkbe zártunk,
azt sohasem feledjük.”

csak rád emlékezünk!”
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szarka
Gyuláné somogyi eszter halálának 1. évfordulójára.
Szerető lánya, veje és unokái

Fájó szívvel emlékezik Gyöngyösi lajosné tapodi
Irénke halálának 10. évfordulóján testvére Sanyi és
családja.

Helyesbítés!
Az előző lapszámban elírás történt a születési hírekben.
farkas norbert és benke rita fia Dávid
A szülőktől ezúton kérünk elnézést!
Védőnők

Megemlékezés

Vérvétel
2014. február 20-án a vérvétel szünetel!

“Megpihent szíved, szemed álomba merült. Felszállt a lelked, angyalok közé került. Angyalként
jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz. Igaz
nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk
mosolyogsz. Míg élünk, nem felejtünk el soha!!”

Fájó szívvel emlékezünk tieger eszter halálának
1. évfordulójára.
Megemlékeznek: kisfia Adrián, anyósa,
sógora, és az egész család
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Gyümölcssavak a kozmetikában

Újszülött

a gyümölcssavakat (aHa- savakat) a kozmetikában bőrhámlasztásra használjuk. minden bőrprobléma kezelésénél azonnal látható, és gyors eredményt tesz lehetővé. Fellazítja és
eltávolítja a bőr felszínén az elhalt hámsejteket, segíti a bőr
megújulását, ráncsimító és felszíni keratinoldó hatása van,
javítja a bőr vízmegkötő képességét. a bőr kívülről, belülről
megtisztul, szinte újjászületik. a gyümölcsös közegnek
köszönhetően a hatóidő után sem károsítja a bőrfelületet.
kiválóan alkalmazható olajos és korpás szeboreás (fokozott
faggyútermelődés), érzékeny, gyulladásra hajlamos, aknés,
rozaceás, (piros hajszálér tágulatos), májfoltos, zsír és
vízhiányos, érett, ráncos bőrre és hegek kezelésére.
Papp Nelli kozmetikus

2013.12.09-én született
szarkanoémi.
édesanyja Vasas rita,
édesapja szarka szilárd.
Gratulálunk!
jó eGészséGet kíVánnak a
naGyszülők!

Újszülött
2013.12.30-án született
Farkas dáVid.
édesanyja Benke rita,
édesapja Farkas norBert.
Gratulálunk!

Újszülött
2013.01.04-én született
Barta lilien.
édesanyja simon krisztina,
édesapja Barta józseF.
Gratulálunk!

Tóth Ferenc
Ács vállalkozó

Ácsmunkák –
tetőfedés –
bádogozás új és régi
épületekre, zsaluzás,
gipszkartonozás, fémszerkezetek fedése.
Tel: 0620/33-65-170
Dévaványa,
Bocskai u. 30.

PEDIKŰR, MANIKŰR
MŰKÖRÖMÉPÍTÉS

Pedikűr: benőtt köröm kezelés,
sarokrepedés
kezelés,
tyúkszemkezelés
Manikűr: Hagyományos, francia,
japán, körömkorrekció
épített
technikával
készülő
műköröm (zselé és porcelán,
egyedi mintákkal)
tartós lakkozás eredeti Crytalac-kal
Kovács Anna kéz- és lábápoló,
műkörömépítő
Dv., Árpád út 22. (az udvarban)
06-30-262-54-52
Minden szolgáltatás 20% kedvezménnyel vehető igénybe
februárban. Két szolgáltatás
vásárlása esetén a második
féláron

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!
most aZ inDulÓ Banki költségek teljes elengeDésével!!!

JárműVezeTői
TaNFOlYam

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
8 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
6,2 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.
1+2 félszobás, teljes komfortos, szép, újszerű ház, garázzsal, a Rákóczi út közepén, 12 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!

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: 2014. február 14. (péntek) 1700 óra,
tel.: 06-30/205-3164, 06-30/823-3269
www.soforsuli.hu
Jó

miNőSégű KiSbáláS

búzaSzalma eladó.

ÉRDEKlőDni:
06-30/ 284-8642
Vezetékes gáztűzhely
és 2 db heverő

tűzifára cserélhető
vagy eladó!

Tel: 06-30/315-4584

Összkomfortos családi ház
eladó Szeghalmi u. 33.

3 szoba, központi fűtés,
vegyes tüzelés, plusz gáz.
Érdeklődni:
06-30/324-83-49
Napos és előnevelt
csirke jegyeztethető!
Érd: Csontos Zsigmond
Dévaványa,
Köztársaság u. 24.
Tel: 06-70/776-4257

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

2014. Február 24., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük
eljuttatni a múzeumba DigitÁlis formÁBan a határidő betartásával! Csak a február 24-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: mÁrcius 7.
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:
valánszki róbert polgármester. megjelenik: havonta. készült:
kovács Zsolt Dévaványa. kiadványszerkesztés: DÁmk Bereczki
imre helytörténeti gyűjtemény. kiadványszerkesztő: kis anikó
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