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A testületi ülésen történt…

A képviselő-testület 2014. február 6. napján rendkívüli

ülést tartott, több, halasztást nem tűrő ügy miatt. Elsőként a „Ját-
szótér kialakítása Dévaványán” című projekt megvalósítására
irányuló helyi beszerzési eljárásra beérkezett árajánlatok el-
bírálása került megtárgyalásra. A kivitelezésre irányuló helyi
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, a beérkezett
ajánlatok megfeleltek a jogszabályban, a felhívásban és a doku-
mentációkban foglalt alkalmassági és érvényességi feltételeknek.
A kivitelezésre irányuló helyi beszerzési eljárás eredményeként
a Bankó Kft. (3530 Miskolc, Kont u. 9.) - mint összességében
legelőnyösebb ajánlattevő – 16.476.663.- Ft bruttó áras ajánlatát
hirdette ki nyertesnek.

A képviselő-testület az ülés további részében döntött a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati ren-
delet módosításának megalkotásáról.

Elfogadásra került az 1514-es „Dózsa-féle parasztháború” 500.
évfordulójának, dévaványai megemlékezésének részletes prog-
ramterve.

A képviselő-testület 2014. február 26. napján együttes ülést tar-
tott Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületével, a
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre
vonatkozó költségvetésének elfogadásáról döntöttek. A Dé-
vaványai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló
Megállapodás értelmében a Közös Hivatal költségvetésére
vonatkozó előterjesztést mindkét önkormányzatnak tárgyalni
kell, és határozattal elfogadni, majd Dévaványa Város 2014. évi
költségvetési rendeletébe beépíteni.

A képviselő-testület legutóbbi rendes ülését 2014. február

27. napján tartotta.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról és a pol-
gármesternek a testületi ülések között végzett munkájáról szóló
jelentések elfogadását követően első napirendi pontként tárgyalta
a 2014. évi költségvetés tervezetének, valamint a középtávú
számításoknak a bemutatását. A testület egyhangúlag fogadta el
a költségvetést, bevétellel kiadással egyezően 1 332 618 e Ft

tervezett fő összeggel, illetve alkotta meg az önkormányzat
2014. évi költségvetésről szóló rendeletet. Az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
a központi költségvetési törvényi rendelkezései alapján 2014.
évi konszolidáció végrehajtásával megszűnik. A konszolidáció
módja adósságátvállalás, illetve költségvetési támogatás. Az
önkormányzat esetében átvállalás a kötvényből eredő 2013. de-
cember 31-én fennálló tőke 865.032 db CHF devizanemben, ami
209.458.849.- Ft. A két fejlesztési célú hitel átvállalása pedig
költségvetési támogatás formájában valósul meg, 30.792.684.-
Ft összegben, mindösszesen a tőkerész 240.251 E Ft. Az átvál-
lalás egy ütemben történik, 2014. február 28-i határnappal
lezárul, az adósság megszűnik. Ezekből az adatokból került
összeállításra az önkormányzat középtávú terve az elérhető saját
bevételek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségek ismeretében a költségvetési év és az azt követő
3 évre.

Második napirendi pontként tárgyalta a Strandfürdő és Gyó-
gyászat intézmény 2013. évi működéséről készült beszámolót.
Az írásos anyag részletesen bemutatta külön a strand, a gyó-
gyászat és a wellness részleg működését, az ifjúsági szálláshe-
lyet, büfé működését, rendezvényeiket, valamint marketing
tevékenységét és a személyi, tárgyi feltételek alakulását. Az isko-
lai időszakban, azaz május 1 - május 31-ig a tanmedence, a

kültéri termálmedence és a gyermekmedence állt rendelkezésre,
az ezt követő időszakban – augusztus 31-ig – teljes körű szol-
gáltatással (az úszómedence használatával kiegészülve) üzemelt
a strandfürdő. 2013 őszétől lehetőség nyílt a tanmedencében a
téli kiúszás lehetőségre. A reumatológiai szakrendelés és a
gyógyfürdő szolgáltatás felügyeletét változatlanul Dr. Urbancsok
Judit Ágnes látja el. A gyermek- és ifjúsági tábor 94 fő befo-
gadására alkalmas. A vendégéjszakák száma 2013-ban 570 volt.
Az intézmény marketing tevékenysége szűkös költségvetési
lehetőségei miatt csekély. Ennek ellenére, minimális anyagi rá-
fordítással próbálja szolgáltatásaikat, rendezvényeiket nép-
szerűsíteni. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszá-
molót, megköszönve az ott dolgozók munkáját.

A képviselő-testület harmadik napirendi pontként az önkor-
mányzati fejlesztési elképzelésekről szóló tájékoztatót tárgyalta
meg. A fejlesztési elképzelések között szerepel a piactér lefedése,
melyre korábban benyújtott pályázat forráshiány miatt el-
utasításra került, de egyben jelezték, hogy az idei évben hasonló
pályázati kiírásra lehet számítani. A Kossuth utcai járda a teljes
felületén, mintegy 810 fm hosszan és 1,5 fm szélesen kerül
javításra. Az óvodai mosdók (Könyves K. u., Hajós u., Eötvös
u.) felújítására a Belügyminisztérium által minden évben kiírásra
kerülő kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fej-
lesztése, felújítása című projekt felhívásra pályázat benyújtására
került sor 37.500.000 Ft-os bruttó összeggel, amennyiben nem
lesz eredményes a pályázat, saját forrásból a nyár folyamán
megtörténik a felújítás.  A Strandfürdő előtti szakasz csapadékvíz
elvezető árok lefedése is szerepel a fejlesztések között. A rava-
talozó és urnafal felújítási munkálatainak bizonyos része a kar-
bantartó részleggel elvégezhető, míg egyes részeihez sírkő és
műkőkészítő vállalkozó szükséges. A tornacsarnok építéshez
folyamatos a pályázati lehetőségek követése, de sajnos ez idáig
nem nyílt olyan pályázati ablak, ahova ez irányú fejlesztési
elképzelésünkkel pályázni lehetne forrásszerzés céljából. A ját-
szótér építését – a helyi beszerzési eljárás lefolytatása, illetve
eredményeként - a Bankó Kft. végzi el. A beruházás befe-
jezésének határideje 2014. április hó. A főtér hiányzó részének,
a déli oldalon parkoló építéséhez, pályázati lehetőség híján, a
képviselő-testület saját forrásból biztosítja kivitelezését. Térfi-
gyelő kamerarendszer kiépítése szintén önerőből valósul meg.
A három bejövő út belterületi határához kerülne 1-1 eszköz
kiépítésre, míg a maradék 3 a városközpontban, a buszváró és a
Vadrózsa cukrászda közötti szakaszon kerülne elhelyezésre. A
meglévő csapadékvíz elvezető árkok felújítása kapcsán a még
fel nem újított szakaszok pályázati úton történő felújításához
vízjogi létesítési engedély tervekre és engedélyre van szükség.
Jelenleg ilyen tervvel és engedéllyel nem rendelkezünk, ezért
szükséges a mielőbbi előkészíttetése. A képviselő-testület egy-
hangúlag fogadta el a beszámolót.

A képviselő-testület negyedik napirendi pontként a DÁMK
Ladányi Mihály Könyvtár Intézményegységnek a szakmai
tevékenységéről készült beszámolóját vitatta meg. A könyvtár
személyi, technikai feltételei adottak, míg a tárgyi feltételek csak
részben, megoldandó feladat az akadálymentesítés. A könyvtári
gyűjtemény állományfejlesztése során nagy hangsúlyt fektetnek
a használók igényeire, valamint a gyűjtőkörre, mely alapján
válogatják az állományba illő információhordozókat. Az in-
tézmény szolgáltatási feladatai bővülnek, átalakulnak a kor
követelményeinek és a lakosság igényeinek megfelelően. 2013.
évben 1.090 fő regisztrált olvasója volt a könyvtárnak. A
képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszámolót.
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A képviselő-testület ötödik napirendi pontként tárgyalta a
DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény 2013. évi
munkájáról, működéséről szóló beszámolót. A beszámoló rész-
letesen tartalmazta az intézmény által elvégzett szakmai felada-
tokat és az elért eredményeket. A képviselők tájékoztatást kaptak
az intézmény szervezeti felépítéséről, kiemelt rendezvényeiről,
az intézményt érintő eseményekről. A beszámoló egyhangúlag
került elfogadásra.

A képviselő-testület az ülés további részében többek között
döntött két ingatlan megvásárlásáról, a vagyon besorolásáról, a
tulajdonnal való rendelkezés módjáról és feltételeiről. A Dé-
vaványa, Dobó u. 7. sz. alatti ingatlan háziorvosi szolgálati lakás
céljából, míg a Dévaványa, Kisfaludy u. 10. sz alatti ingatlan a
művelődési ház ingatlanának kiegészítéseként került megvásár-
lásra. Ezzel egyidejűleg, az önkormányzati vagyonról és va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításra került.

A képviselő-testület döntött a 2014. évi városnap rendezvény-
nyel kapcsolatos vendéglátásra vonatkozó pályázati felhívás
közzétételéről. Elvi szándéknyilatkozatban fogadta el a
képviselő-testület a munkálatok elkezdését az 1951. és 1953.

évben „Dévaványára Budapestről kitelepített 166 családra és az
őket befogadó családokra” történő megemlékezéssel kapcso-
latosan.

A képviselő-testület legközelebbi ülését 2014. március 27.
napján 1500 órai kezdettel tartja, melynek napirendjei a
következők:

1. Tájékoztató a tömegközlekedés helyzetéről (különös tekin-
tettel Dévaványa Város megközelítésére és elhagyására, fi-
gyelembe véve az ingázó lakosokat és a környékről bejárókat).
Javaslatok a májusi menetrend változáshoz. 

2. A lakosság szociális helyzetének értékelése, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság beszámolója a 2013. évben végzett
munkájáról.

3. Beszámoló a Szociális Földprogramról. 
4. Dévaványa Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési

tervének elfogadása.
5. Döntéshozatal a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő cím

2014. évi kitüntetettjéről. 
6. Döntéshozatal „Dévaványa Sportjáért” elismerő cím 2014.

évi kitüntetettjeiről. 
A képviselő-testület ezúton hívja meg az érdeklődőket!

Megemlékezés 
Dr. Bereczki Imre születésnapjára

Dr. Bereczki Imre, a múzeum alapítója 102 esztendővel ezelőtt,
február 11-én látta meg a napvilágot. Erre az alkalomra minden
esztendőben tisztelettel emlékezik a múzeum és a Múzeum-
barátok Köre. Ebben az esztendőben fotók vetítésével gondol-
tunk a Tanár úrra – képekkel reprezentáltuk, mennyit fejlődött
a gyűjtemény, és milyen sokat dolgoztak a múzeumbarátok az
elmúlt egy esztendő alatt. A narrátor szerepét Murányi Mag-
dolna, a múzeum vezetője és Tóbiás Gáborné, a kör elnöke
töltötte be.
Ezen a napon tartotta a Dévaványai Múzeumbarátok Köre éves
közgyűlését. Tóbiás Gáborné  és Elek Lajosné, gazdasági
vezető megtartották pénzügyi és szakmai beszámolójukat a
civilszervezet 2013. évi munkájáról. Az elnök köszönetét fe-
jezte ki minden tagnak, támogatónak a munkájáért, segít-
ségéért, majd ismertette a kör tagjaival a 2014. évre szóló
munkatervet. A kör a hagyományos programjait az előzőekhez
hasonlóan tartja meg, csak a témák változnak. Így a Kazinczy
vetélkedő témája az idén Dévaványa története lesz; májusban
részt vesznek a Dózsa Emléknap lebonyolításában; a
Múzeumkerti Estet a Múzeumok éjszakája országos prog-
ramhoz csatlakozva júniusban rendezik meg; a Múzeumi gyer-
mektábor témája „Mesterségek útján” – vándorlegények
próbája lesz; augusztus 20-án a DÁMK városi programokhoz
csatlakozva, kemencét avatnak fel, és a múzeumban  konyha-
kiállítás nyílik. Ebben az évben is lesz kirándulás, Batyusbál,
Kalácsfesztivál és még nagyon sok érdekes program.
2014-ben is szeretettel várnak a múzeumbarátok köre tagjai
sorába minden olyan polgárt, aki fontosnak érzi a város
szellemi, tárgyi hagyományainak megőrzését, ápolását, ter-
jesztését, és szívesen munkálkodna egy lelkes egyesület cél-
jainak érdekéért! Éves tagsági díj: 500.-Ft/év, jelentkezni a
múzeumban, jelentkezési lap kitöltésével lehet.
A Dévaványai Múzeumbarátok Köre programjai nyilvánosak,

azok tagsági viszony nélkül is bármikor látogathatóak. 
Figyelje az újságban, a honlapon, a facebook-on 

(devavanyaimuzeum.gportal.hu; email: 
devavanyaimuzeum@gmail.com; tel.: 66/485-040;

20/4921038) programjaikat, munkájukat!
MM

Hulladékgazdálkodás
Megvan egy újabb szereplő is a Délkelet- Alföld egyik nagy

környezetvédelmi beruházásához. A bezárt szeméttelepek
rekultivációjához kiválasztották a kivitelezőket is, tavasszal
kezdődhetnek a munkálatok az érintett Békés és Csongrád
megyei településeken. A Délkelet- Alföld Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás december 3-án hirdette ki a közbe-
szerzési eljárás eredményét, december 16-án alá is írták a szer-
ződést a nyertes konzorciummal.

A nyertes a DAREH-I. Konzorcium, vezető konzorciumi tag:
KÖZGÉP Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt., tagok: Bácska
Mérnöki Szolgáltató Kft., WEST HUNGÁRIA BAU Kft.,
WESTBERG Építőipari és Kereskedelmi Kft.

A szerződéses nettó összeg: 4.011.294.812 forint, melyből
131.055.607 forint tartalék.

A teljes körű kivitelezés FIDIC piros könyv szerinti meg-
valósítására szerződtek, 2015. első félévének végéig. A
következő hónapokban a tervek aktualizálása, és az esetlegesen
szükséges további engedélyek beszerzése zajlik.

A DAREH Önkormányzati Társulás a térségi szintű rekul-
tivációs programban összesen 76 db hulladéklerakójának rekul-
tivációját valósítja meg, ebből 39 db-ot kíván megoldani az I.
ütemben. Ezzel párhuzamosan zajlik a II. ütem is, amelybe 37
lerakót vontak be. A projekt megvalósítja a régió rekultivációs
céljainak 40%-át, illetve az országos célok közel 5%-át. A je-
lentős uniós támogatás és hozzá rendelt állami forrás a Tár-
sulásnak 100%-os, vissza nem térítendő támogatást jelent, a
megvalósítás tervezett záró dátuma 2015. február, bruttó
összköltsége 5.257.944.681 Ft.

A DAREH a KEOP-2.3.0 konstrukció első fordulójában a
projektterületre vonatkozóan két pályázatot nyújtott be (I. és II.
ütem). Az I. ütemben résztvevő települések: Almáskamarás,
Ambrózfalva, Battonya, Békéssámson, Békésszentandrás,
Bélmegyer, Biharugra, Csanádapáca, Dévaványa, Doboz,
Dombegyház, Dombiratos, Ecsegfalva, Elek, Gerendás,
Kertészsziget, Kétegyháza, Kevermes, Körösújfalu, Kötegyán,
Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Makó, Maroslele, Medgyes-
bodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pitvaros,
Pusztaföldvár, Sarkad, Szeghalom, Szentes, Tarhos, Újkígyós,
Zsadány.
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Polgármesteri hírek

EgéSzSégügyi SzAkEllátáSok rEndEléSi idEjE

kedves dévaványai lakosok!
Az egészségügyi ellátás kérdése városunkban egy olyan
terület, melyet magam is igen fontosnak tartok. Településünk
lakossága sajnos már régóta öregedő tendenciát mutat, éppen
ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk az egészségügyi szol-
gáltatások folyamatos fejlesztésére. Még a nehéz gazdasági
helyzetben is mindent meg kell tennünk azért, hogy a
településünkön jelenleg működő szakrendelések mellett más
szakellátások igénybevételének lehetőségét is megteremtsük.
Igyekszem jó kapcsolatot ápolni a Gyomaendrődi Szakrendelő
Intézettel, közösen keressük a lehetőségét, hogy a dévaványai
lakosok részére hogyan tudnánk megkönnyíteni a szakren-
delések igénybevételét. Hamarosan újraindul az otthoni vérvé-
tel lehetősége, mely kizárólag háziorvosi javaslat alapján,
csekély összegű térítési díj ellenében lesz igénybe vehető.
Erről természetesen hamarosan további információkkal szol-
gálunk. Úgy vélem, szükséges, hogy minél több csatornán
keresztül tájékoztassuk az embereket az elérhető szolgáltatá-
sok rendelési idejéről, elérhetőségeiről, ezen indíttatásból je-
lentetjük meg az alábbi átfogó, a lehető legtöbb szakrendelést
tartalmazó táblázatot, mely akár mint egy naptár, az újságból
kivehető és eltehető lesz. Remélem, hogy minél kevesebbszer
kell ezt a táblázatot használniuk, azonban, ha mégis szükség
lesz rá, szolgáljon hasznos segítséggel Önöknek!

Az otthontErEmtéSi támogAtáSról

Január végén módosításra került a helyi otthonteremtési tá-
mogatásról szóló önkormányzati rendelet. A korábban hatá-
lyos rendelet értelmében támogatás volt igényelhető
dévaványai lakóingatlan vásárlására vagy építésére maximum
500 ezer forint összegig, mely összeget meghatározott
határidőig kellett az önkormányzatnak visszafizetni. A mó-
dosításnak köszönhetően, ezt követően a támogatás formája
vissza nem térítendővé vált, vagyis a kedvezményezettnek
nem kell visszafizetnie a megítélt összeget. Természetesen a
támogatás meghatározott feltételek és kötelezettségek mellett
igényelhető. A támogatásra azon nagykorú személyek pá-
lyázhatnak, akik első lakásukat szeretnék megvásárolni vagy
felépíteni, és Dévaványán legalább 3 éve bejelentett lakcím-
mel rendelkeznek. Az érintett ingatlannak olyan műszaki tar-

talommal kell rendelkeznie, mely hosszútávon (legalább 10-
15 évre) biztosítja a lakhatást. A támogatás mértéke lakóház
építése esetén maximum 500 ezer forint, vásárlás esetén az
adás-vételi szerződésben meghatározott összeg 25%-a, de
maximum 500 ezer forint. A támogatási összeget - melyet
egyedülállók is megkaphatnak - utólag, tehát az ingatlan
megvásárlását, illetve felépítését követően utalja az önkor-
mányzat, azonban az igényt előre, az építkezés megkezdése,
illetve a vásárlási szerződés aláírása előtt kell benyújtani. A
támogatottnak továbbá vállalnia kell, hogy az ingatlant öt évig
nem adja el, és azt csak lakhatás céljára hasznosítja. Ez volt
az első lépés, mely városunk egyik legnagyobb problémáját,
a lakosság elvándorlásának magas mértékét hivatott
mérsékelni. A módosítás elsődleges célja a hatékony anyagi
támogatás a lakásszerzéshez, így a fiatalok ösztönzése, hogy
szülővárosunkban kezdjék el jövőjüket megalapozni. 

iSmét válASzt Az orSzág

tisztelt választópolgárok!
Közeledik 2014. április 6., az országgyűlési választások napja.
Ilyenkor felkorbácsolódnak az indulatok, kiélesednek az elv-
beli ellentétek és a közélet átitatódik politikával. Mindenkit
ösztönzök arra, hogy tegyen eleget állampolgári köte-
lességének, és menjen el szavazni, ugyanakkor arra kérem
Önöket, hogy tegyék ezt higgadtan és megfontoltan, meg-
győződésüknek megfelelően. Nem szabad hagynunk, hogy a
nagypolitika családok, barátok és szomszédok közé álljon,
mert a cél nem az, hogy egymás torkának essünk, hanem hogy
hitelesen válasszuk meg ismét az ország vezetőit.

Valánszki Róbert polgármester

Felhívás

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szo-
ciális Földprogram keretében a szociálisan rászorulók
körében növénytermesztési és állattenyésztési programot
valósít meg.

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
a) akik jövedelemmel nem rendelkeznek; 

b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem ha-

ladja meg a 42.750.- Ft-ot;

c) aki álláskeresési támogatásban (munkaügyi központtól el-

látás), vagy aktív korúak (rendszeres szociális ellátás,

foglalkoztatást helyettesítő támogatás) ellátásában részesül; 

d) pályakezdő munkanélküliek 

és vagyonnal nem rendelkeznek.

A növénytermesztésben résztvevő 1-2 fős családok részére
legfeljebb 400 m2, három és több fős családok részére legfel-
jebb 500 m2 nagyságú ingyenes földterület használat biz-
tosítható.
Állattenyésztésben résztvevő 1-2 fős családok 25 db napos-
csibe és 20 kg baromfiindító táp, a 3 és több fős családok
részére 50 db naposcsibe és 40 kg baromfiindító táp kerül
biztosításra az állatok tartásához. A további költség a ked-
vezményezettet terheli. 

Az igénylés helye: 
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. sz. irodája

Az igénylés ideje: 
2014. március 7. – 2014. március 21.

Nőnapi köszöntő
Egy férfi életét mindig két nő határozza
meg: az egyik az édesanyja, a másik a sze-
relme. A kettőt elválasztani és rangsorolni
nem érdemes, ami fontos az az, hogy sze-
retjük, tiszteljük őket, melyet március 8-án
igyekszünk ki is mutatni. Kívánom minden
hölgynek, hogy legyen emlékezetes a
nőnap, és kérem férfitársaimat, hogy egy
csokor virággal fejezzék ki köszönetüket
mindazért a jóért, amit a nőktől kaphatunk!
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Választási tudnivalók

A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a
következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
A. lakcímigazolvány és  -    személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetői engedély
vagy
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személya-
zonosító igazolvány.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakor-
lására nincs lehetőség.
Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő
helyen, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezésre
irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a
kérelmében megadott magyarországi településen szavazhat, a
lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb 2014.
április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási
irodába.
Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti név-
jegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő. A
külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelemben megadott
külföldi településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson
szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek 2014.
március 29-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási
irodába.
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően

a helyi választási irodához nyújthatja be legkésőbb 2014. április
4-én 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszám-
láló bizottságtól kérhet mozgóurnát.
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga
gyakorlásának segítésére
- a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető
tájékoztatót kapjon,
- ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
- a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
- akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a
választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét
a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a
személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást
megtilthatja.
A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti
Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu). A kérelem levél
útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába
(a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol
a névjegyzékben szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról
tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természete-
sen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti
kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott
útján is benyújtható.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu
honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban
működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda

A Helyi Választási Iroda címe, elérhetősége:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Telefon: 66/483-100, Fax: 66/484-100
e-mail: onkormanyzat@devavanya.hu

Helyi Választási Iroda tagjai:
Balogh Csilla jegyző – a Helyi Választási Iroda vezetője
Szarka Andrea igazgatási irodavezető – a Helyi Választási Iroda
vezető-helyettese
Szűcsné Horváth Margit pénzügyi vezető – a Helyi Választási
Iroda tagja
Győrfi József informatikus – a Helyi Választási Iroda tagja
Tóth Katalin – a Helyi Választási Iroda tagja
Szűcs Mariann – a Helyi Választási Iroda tagja

Szavazatszámláló Bizottságok jegyzőkönyvvezetői:
1. sz. szavazókör: Tóth Mihályné Dévaványa, Árpád u. 46.
2. sz. szavazókör: Cserven Csilla Dévaványa, Konrád u. 10.
3. sz. szavazókör: Kiss Ferencné   Dévaványa, Móricz Zs. u. 20.
4. sz. szavazókör: Gyuricza Sándorné  Dévaványa, Sport u. 18.
5. sz. szavazókör: Fehér Józsefné   Dévaványa, József A. u. 3.
6. sz. szavazókör: Gyányi Irén  Dévaványa, Csokonai u. 8.
7. sz. szavazókör: Pócsik Eszter Dévaványa, Bethlen G. u. 3.
8. sz. szavazókör: Ernyes Csilla  Dévaványa, Sarló u. 10.
Kisebbségi szavazókör: Toókos Mária  Dévaványa, Sas u. 7.

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK
1. Szavazókör: Könyves K. úti Óvoda

Dévaványa, Könyves K. út 13/2.
Tagjai: Berczi Sándorné Dévaványa, Bethlen G. u. 10.

Horváthné Balogh Éva Dévaványa, Szeghalmi u. 66.
Juhász Tamás Dévaványa, Zöldfa u. 16.

2. Szavazókör: Vass-telepi Iskola
Dévaványa, Szeghalmi út 12.

Tagjai: Szabó Józsefné Dévaványa, Rákóczi u. 52/1.
Törőcsik Mária Dévaványa, Széchenyi u. 5.
Kiss Péterné Dévaványa, Zrínyi u. 134.

3. Szavazókör: Kossuth úti Óvoda
Dévaványa, Kossuth L. út 5.

Tagjai: Vassné Csontos Etelka Dévaványa, Eke u. 5
Szalai Ildikó Dévaványa, Kossuth u. 32.
Csekő Katalin Dévaványa, Hajós u. 6.

4. Szavazókör: Ványai Ambrus Általános Iskola
Dévaványa, Vörösmarty M. út 4-6. 

Tagjai: Imréné Szűcs Erika Dévaványa, Rákóczi u. 57.
Süle Lászlóné Dévaványa, Kisfaludy u. 9.
Mészár Anett Dévaványa, Széchenyi u. 34.

5. Szavazókör: Körösladányi úti Iskola
Dévaványa, Körösladányi út 1. 

Tagjai: Bereczki Árpádné Dévaványa, Köleshalmi u. 18.
Tóthné Bere Mária Dévaványa, Kör u. 13.
Janó Istvánné Dévaványa, Petőfi u. 37.

6. Szavazókör: Művelődési Ház
Dévaványa, Gyöngy út 8.

Tagjai: Balogh Aranka Dévaványa, Zrínyi u. 61.
Tóth Julianna Dévaványa, Kisfaludy u. 2/1.
Tóthné Túri Kitti Dévaványa, Vajda u. 4.

7. Szavazókör: Családsegítő Szolgálat
Dévaványa, Eötvös út 44. 

Tagjai: Barna Sándorné Dévaványa, Bartók B. u. 10.
Szűcs Ferencné Dévaványa, Tompa u. 19.
Kajla Csilla Dévaványa, Viharsarok u.8.

8. Szavazókör: Hajós úti Óvoda
Dévaványa, Hajós út 26. 

Tagjai: Brakszatóriszné Seres Margit Dévaványa, Hajós u. 24.
Kecse Marianna Dévaványa, Tompa. u. 18.
Galgóczi Lászlóné Dévaványa, Május 1. u. 15.

Nemzetiségi szavazókör: Művelődési Ház
Dévaványa, Gyöngy u. 8.

Tagjai: Szitásné Gőz Csilla Dévaványa, Borona u. 11.
Tóth Éva Dévaványa, Nyíl u. 25.
Séllei Tünde Dévaványa, Sarló u. 23.
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Póttagok: 
Salánkiné Mészár Mária Dévaványa, Eötvös u. 61.
Dékányné Szalai Katalin Dévaványa, Rákóczi u. 14.
Furka Lászlóné Dévaványa, Bajcsy Zs u. 16.
Nagyné Hermeczi Erzsébet Dévaványa, Hunyadi u. 29.
Bereczki Ildikó Dévaványa, Báthory u. 14.
Balog Gézáné Dévaványa, Nap u. 10.
Kovács Éva Dévaványa, Zrínyi u. 61.
Sándor Tünde Dévaványa, Dózsa Gy. u. 31.
Oláhné Szűcs Krisztina Dévaványa, Hold u. 20/4.

Szabó Gyuláné Dévaványa, Deák F. u. 79/1.
Varga Istvánné  Dévaványa, Kodály u. 2.
Somogyi Regina Dévaványa, Jéggyár u. 7/1. II. em. 8. aj.
Benke Dóra  Dévaványa, Asztalos u. 10.
Kovács Mihályné Dévaványa, Hunyadi u. 122.
Papp Gergő Dévaványa, Szeghalmi út. 119/1.
Tóth Edit  Dévaványa, Gyöngy u. 6.
Elek Mária Dévaványa, Körösladányi út 89.
Korán Nóra Dévaványa, Szegfű u. 12.

Helyi Választási Iroda

Farsangi mulatságot 
tartott az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület

A rendezvényt több órás, lelkes előkészületekkel tartották meg
az egyesület tagjai 2014. február 8-án, délelőtt 11 órától.
Hiszen meg kellett teríteni, a teát meg kellett főzni és a fánk
is elkészült a farsangi műsor kezdetére.
A jelenlévőket először Vasas Imre, az egyesület elnöke üd-
vözölte, majd Dr. Ágoston Sándor, a képviselő-testület kul-
turális, oktatási és sportbizottság elnöke köszöntötte a testület
és a polgármester úr nevében a nyugdíjasokat. Gratulált eddigi
munkájukhoz, sok sikert, egészséget kívánt az elkövetkezendő
évekre. Néhány mondatban tájékoztatott mindenkit az elmúlt
hónapok városi eseményeiről, az elért eredményekről és ter-
mészetesen a város vezetésének további terveiről. Felhívta a
lelkes tagság figyelmét a 2014. évi legjelentősebb települési
programokra – kiemelten a Dózsa György parasztfelkelés
500. évfordulójára rendezendő megemlékezésekre.
A nap további részében elkezdődött a farsangolás: fantasztiku-

san mulatságos előadásokkal készültek a „az ifjú” amatőr
színészek, felidézve a régi, ványai, farsangi hangulatot. A nar-
rátor szerepét Csekő Andrásné, a klub elnök helyettese vállalta
fel, s rögvest felkonferálta, hogyan ismerkedett meg Papp
Károly és Farmasi András, a két barát a laptoppal és az inter-
nettel. Mindenki fogta a hasát a nevetéstől. Utánuk nagy
hévvel érkezett Juliska és Mariska – avagy Papp Károlyné Ju-
cika és Földi Gizella -, majd Vasas Imre és Földi Dezsőné mu-
tatta be tudását a pályázatokról, a kommunikáció rejtelmeiről
és a számítógéprészeiről. Vidám énekkel szórakoztatott ben-
nünket Balogh Gyuláné Marika és Farmasiné Rózsika, majd
jött a kéregető koldus - Földi Dezső, a cigányasszony - Csekő
Andrásné Icu és a rettenthetetlen kalóz - Ungi Ferenc.
Kéregettek, játszottak, büntettek, majd zárásként természete-
sen nótázás, tánc és zene következett – a talpalávalót ter-
mészetesen Vasas Imre az egyesület fáradhatatlan
mozgatórugója szolgáltatta.
Utóirat: A fánk fantasztikusan finom volt!!!

MM

Közlemény
A 2014. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2)
bekezdés b) pontja értelmében a 2014/2015. nevelési évre az
óvodai beiratkozás időpontját az általa fenntartott Dévaványai
Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézmény-
egységébe a 13/2014. (I.30.) Kt. határozatában az alábbiak sze-
rint határozta meg:
a szülő/törvényes képviselő személyesen,
2014. április 28-án (hétfő)  800-1600 óráig, valamint
2014. április 29-én (kedd)  800-1600 óráig
írathatja be a gyermeket az 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. sz.
alatti óvodai székhelyen.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1)
bekezdésének végrehajtása érdekében az óvoda vezetője
először azoknak a harmadik életévüket betöltött, vagy annál
idősebb gyermekek felvételéről gondoskodik, akik az in-
tézmény felvételi körzetében lakik. Azon gyermekek, akik a
felvételtől számított fél éven belül betöltik a harmadik
életévüket, szintén felvehetőek oly módon, hogy óvodába akkor
léphetnek, amikor a harmadik életévüket betöltötték. Ez alól
kivételt képez az a helyzet, ha a harmadik életévet betöltött vagy
annál idősebb gyermekek felvétele után elegendő férőhely
marad. Az igények teljesítése ez esetben a beíratás sorrendjében
történik.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2014. de-
cember 31. napjáig betölti és még nem jár óvodába.
A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles
óvodai nevelésben részt venni. A nevelési évben igazolatlanul

tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot,
óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként
eljáró járási hivatalt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek
szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyer-
mek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint il-
letékes jegyzőt.
A 2014/2015. nevelési évben az ötödik életévét betöltött gyer-
meket, kérelemre - ha családi körülményei, képességének ki-
bontakoztatása, sajátos helyzete indokolja - az óvoda vezetője
felmentheti az alól, hogy az óvodai nevelésben vegyen részt.
A Dévaványai Általános Művelődési Központ Óvoda és Böl-
csőde Intézményegysége sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelését ellátó intézmény.
Óvodai beiratkozáskor szükséges iratok:
a) a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány, a születési anyakönyvi kivonatot,
b) szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványa.
Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati for-
mában közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének
határnapja: 2014. május 29.
Az óvoda döntése ellen - érdeksérelemre hivatkozással - a szülő
a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Dé-
vaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél.

Dévaványa Város Önkormányzata
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Várospolitikai fórum
2014. február 7.

Érdeklődő közönség várta – a lakosság részéről kb. 45 fő - a
fórum témáit a művelődési ház nagytermében. Tájékoztatást
kaptak az önkormányzat 2013. évi munkájáról, a 2013. évi
költségvetés teljesítéséről és a 2014. évi költségvetési koncep-
cióról, valamint véleményezhették a 2014. évre tervezett fej-
lesztéseket. Természetesen minden, a jelenlévők által
fontosnak tartott témát fel lehetett vetni, melyre a polgármester,
a képviselők és a hivatalvezetők reagáltak.

A megjelenteket Valánszki Róbert polgármester köszöntötte
– a megjelent képviselők, Dr. Ágoston Sándor, Dékány József,
Kanó József, Kiss Károly és Balogh Csilla, jegyző nevében is.
A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal részéről jelen
volt Kovács Mária, Ecsegfalva polgármestere, Szűcsné
Horváth Margit, gazdálkodási irodavezető, Szarka Andrea,
igazgatási irodavezető, Feke László, műszaki irodavezető,
Lengyel László és Kürti Béla ügyintézők. 

Valánszki Róbert polgármester tájékoztatást adott az önkor-
mányzat 2013. évi munkájáról. 2013-ban a munkaterv 10 soros
és 1 ünnepi ülést tartalmazott, rendkívüli testületi ülés meg-
tartása 17 alkalommal vált szükségessé. Az elmúlt évben 486
határozatot hozott a testület és 22 rendelet alkotott. Az éves
munkatervben előre meghatározott napirendek a jogszabályi
kötelezettségből adódó feladatokkal voltak kapcsolatosak. A
2013. évben megalakult a Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal - a közös hivatal állományi létszáma 28 fő, ebből 23
fő Dévaványán, 5 személy pedig Ecsegfalván látja el feladatait
-, kialakultak a járások, amivel az önkormányzat élete is áta-
lakult. Néhány iroda átkerült a Kormányhivatalhoz 8
köztisztviselővel együtt. 2013. január 1-jétől a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központhoz kerültek át az intézmények jogai
és kötelezettségei is, 72 fő foglalkoztatottal együtt. Szót ejtett
az adósságkonszolidációról. A 2013. évben megkezdett munka
idén februárban befejeződött, ezzel a település megszabadult
a még fennálló fejlesztési célú hitel és kötvénykibocsátásból
eredő adósságtól, aminek összege 240.251.000.-Ft. A pályáza-
tokkal kapcsolatban elmondta, hogy az Önkormányzat össze-
sen 25 pályázati kiírásra adott be pályázatot. Ebből 21
működésre, 4 fejlesztési céllal került benyújtásra. Ezek közül
19 nyert. A működési pályázatok főleg a foglalkoztatáshoz
kötődnek, valamint rendezvényekhez, amelyekre az in-
tézmények pályáztak. Nyertes fejlesztési célú pályázat a ját-
szótér megvalósításhoz kötődik, illetve a múzeumhoz.
Fejlesztési kiadásokra összesen 537.788.000.-Ft-ot költött az
önkormányzat. Ezek közül a kiemelt fejlesztések: az északi
oldalon meglévő kerékpárút nyomvonal áthelyezése és ezzel
egyidejűleg 27 db aszfaltos gépjármű parkoló kialakítása; Sport
– Mátyás – Mikszáth utcákban történő szennyvízcsatorna
hálózat bővítés kialakítása, úthelyreállítással; csapadékvíz
elvezető árok felújítás IV. ütem 12.860 méter hossz.; útépítések
Hámán Kató, Zrínyi u., Kulich Gyula utca; városrendezési terv
II. rész; strandfürdőnél meleg vizes medence felújítása;
helytörténeti gyűjteménynél eszközvásárlás; egyéb gépek,
berendezések; közművagyonon végzett felújítások.

Ezután a polgármester ismertette a 2014. évi költségvetés ter-
vezetének főbb sarokszámait. 

Várják a pályázati kiírásokat, amelyekhez céltartalékot, önerő
részt képeztek: szennyvíz-tisztítótelep bővítés megvalósításhoz
előkészületei; óvodák vizesblokk megvalósításhoz önerő;
közbiztonság növelő térfigyelő kamera megvalósításhoz önerő;
útépítések, már meglévő úttársulásokhoz (önerő Bajcsy Zs. u);
csapadékvíz elvezető rendszer tervkészítés, megvalósítás;
fedett piac elárusítóhelyek létesítése; kerékpárút folytatása
(Körösladányi út végéig önerő); tornacsarnok megvalósítás
bruttó 400 milliós beruházás esetén önerő.

A polgármester elmondta, hogy mindenképpen meg kell az
idén valósítani a városi játszóteret, amihez 5 millió forintot
nyert a város a LEADER pályázaton, és ezt egészíti ki az önko-
rmányzat további 11 millió forinttal. Szerepel a tervek között
a IV. számú háziorvosi körzet új orvosának való lakásvásárlás,
felújítás. Fontos a gyepmesteri telep felújítása is. DAREH
tagként egy hulladékudvar kerül megvalósításra, ahová a
szelektív hulladékot fogja majd beszállítani a szolgáltató,
ennek szomszédságában kerülne kialakításra a gyepmesteri
telep az állati tetemek gyűjtésére. A Civil Ház fejlesztését, az
Árpád utcán lévő parkolók kialakítását is szeretné az önkor-
mányzat folytatni. Tervezeti szinten egy 40 millió forintos
beruházásról van szó. Tervben van a Kossuth utcai járdasza-
kasz felújítása is. Tájékoztató adatként elhangzott, hogy szo-
ciális ellátásra 88 millió forintot költött az önkormányzat a
tavalyi évben. 

A fórumon a polgárok több témát is felvetettek, amelyekre
választ is kaptak.

Földesi Zsigmond kérdéseiben felvetette a járdák – Kossuth
utca, Szeghalmi út, Széchenyi utca és a kis utcák állapotát.

Dr. Ágoston Sándor szintén felvetette a járdák állapotát. Az
Eötvös utcai járdát feltétlenül fel kell újítani legalább a
Ramónától a Zrínyi utcáig, hiszen nem lehet gyalogosan,
babakocsival meg egyszerűen lehetetlen közlekedni. A fej-
lesztések közül szót emelt a városi sportcsarnok mellett,
remélve, hogy kiírnak pályázatot a 2014. évben. Felhívta a
város figyelmét a Dózsa György parasztfelkelés 500. évfor-
dulójára rendezendő megemlékezésre, melynek kapcsán orszá-
gos hírű rendezvények történnek városunkban.

Szűcs József hozzászólásában kiemelte a beruházások jelen-
tőségét: infrastrukturális, intézményi, gazdasági téren nagyon
sokat fejlődött városunk. Megoldódott – s reméli, tovább fe-
jlődik – a kerékpárközlekedés: több kerékpárút áll a lakosok
rendelkezésére. Felhívta a figyelmét a képviselő-testületnek:
„addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér.” Vegyük fi-
gyelembe, ha sportcsarnokot akarunk, előre ki kell számolni,
hogy fenntartása mennyi többletköltséggel jár. Az önkor-
mányzatnak a város életével, s nem gazdálkodással, termelés-
sel kell foglalkoznia. Mérlegelni, rangsorolni kell a
beruházásokat, az ehhez elnyerhető pályázati pénzeket, az ön-
erőt. Remélhetőleg az utak javítása is sikeres lesz ebben az
évben is. 

Valánszki Róbert: Szándékunk szerint a tornacsarnokot a
középiskola épülete és a strandfürdő közé építjük, s a ren-
delkezésünkre álló meleg vízzel szándékozzuk fűteni.

Tóth Erika véleményében elmondta, hogy a ványai
középiskola mindennapos tornaórája miatt elengedhetetlenül
fontos a tornacsarnok felépítése. Jelenleg 1 millió forintot fizet
az iskola fenntartója a városi intézményeknek bérleti díj fe-
jében. Az egyetlen tornaterem az általános iskolában található,
ahol igyekeznek sportköröket tartani.

Valánszki Róbert válasza: A város vezetése törekszik a tor-
nacsarnok létrehozására, de várni kell a pályázati kiírásokra.

Vasas Imre, az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület elnöke
köszönetét fejezte ki a nyugdíjasok székházának felújításáért,
egyúttal kérte a segítséget, hogy mozgáskorlátozott tagjaik is
gond nélkül elmehessenek a rendezvényeikre.

Feke László válasza: rámpát kell építeni, amit feltehetően
önkormányzati segítséggel meg lehet oldani.

Somogyi András kérdésében nagyon fontos témát vetett fel
a gyepmesteri teleppel kapcsolatban: hová lehet vinni az elhul-
lott állatokat?

Valánszki Róbert válasza: Valóban problémát jelent az állati
tetemek elhelyezése.  2014. évben meg kell oldanunk a prob-
lémát, hiszen két éve nem működik a gyepmesteri telep, s ez
nemcsak a gazdák, hanem az egyszerű ványai embereknek is
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problémát jelent. Tárgyalt a DAREH képviselőjével, aki azt a
tájékoztatást adta, hogy lehetséges már 2014-ben a hul-
ladékudvar megvalósítása.

Törőcsik Mária kérdése: „A település történeti gondolatot
szeretném elmondani, hogy közkinccsé akarják-e tenni?”
Fontosnak tartják-e ezen felbecsülhetetlen kulturális értékű
gyűjteményt a jelen és a jövő nemzedéke számára közkinccsé
tenni kiadványok formájában? Mi a szándékuk ezzel kapcso-
latban?

Valánszki Róbert polgármester: Amennyiben forrást tud rá
szerezni az önkormányzat pályázat útján, úgy mindenfélekép-
pen. Pályázat keretein belül sikerült megvalósítani Dévaványa
nagyközség történetének folytatását is. Vannak olyan kiad-
ványai a városnak, amiben ezt a hagyatékot megjelentették
már, illetve folyamatosan van erről valamilyen kiadvány.

Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjtemény vezetője elmondta, hogy nem csak Dévaványa
történetét jelentették meg, hanem a Múzeumpártoló
Alapítvány felvállalta a város nevében az írott és digitalizált
formában megjeleníthető hagyatékoknak a megjelentetését.
Ezeken kívül több kiadvány is napvilágot látott – sok
magánkiadásban jelent meg. 2014-ben remélhetőleg megje-
lenik a „Kincseink” című sorozatnak a 7. kiadása is. A Dé-
vaványa történetét 2006 óta gyűjtötték a múzeumban, ami
2012-ben meg is jelent. Egy-egy kiadványnak a megjelen-
tetése sok munkával és költséggel jár. A múzeum már 1952-
óta közkincs, a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményt az
önkormányzat tartja fenn 2000.04.14. dátumú működési en-
gedély által meghatározott szabályok alapján, mint közérdekű
muzeális intézményt. 2000. augusztus 17-étől megnyitotta ka-
puját, s minden időben, minden múzeumot fejlesztő pályázatra
pályázott a mindenkori önkormányzat, ill. az intézmény.

Nagy János megkérdezte, hogy hol tervezték a csapadékvíz
elvezetés folytatását?

Feke László műszaki irodavezető: A tervezett tornacsarnok-
tól balra látható a 30 km-nyi hiányzó szakasz. Nem tud még
biztosat mondani, hiszen ahogyan azt a polgármester úr is el-
mondta, nincs még pályázati lehetőség. Ha megtörténik a
kiírás, akkor ahhoz kell majd igazítani a megvalósítandó sza-
kaszokat. Arra kell még figyelni, hogy a belterületek

öblözetekre vannak felosztva, és mindenképpen úgy lehet egy
szakaszt megtervezni, hogy az kapcsolódjon az adott
öblözethez. Röviden szót ejtett a rendszer fizikai felépítéséről. 

Varga Istvánné, a Hagyományőrző Nők Egyesülete elnöke:
Örül a Civil Ház kemencéjének, de feltétlenül folytatni kell a
Civil Ház felújítását, például az elektromos vezetékek el-
lenőrzését, cseréjét.

Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke:
Az önkormányzat 28 millió forinttal hozzájárult az aszfalt utak
építéséhez a Zrínyi, a Hámán Kató és a Kulich Gyula utcán.
Ezen felül közel 4 millió forintot költöttek kátyúzásra. Minden
évben történik aszfaltozás a településen. 

Szót ejtett a civil szervezetek támogatásáról is, az igényeket
a képviselő-testület szinte változatlanul jóváhagyta. 

Földesi Zsigmond lakossági képviselő – tájékoztatást kért
a 2013. évi helyi adó bevételekről, valamint a 2014. évi adó
mértékéről.

Valánszki Róbert polgármester: A kérdésre elmondta, hogy
az iparűzési adóból 213 millió forint, kommunális adóból 24,5
millió forint, gépjármű adóból pedig 13 millió forintja szár-
mazott az önkormányzatnak 2013-ban. 

Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető is-
mertette a 2014. évi költségvetést. elmondta, hogy a 2014.
évben magánszemélyek kommunális adó mértéke adótár-
gyanként, illetve lakásbérleti jogonként 7.000,- Ft/év.

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati
Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő – a lakossági
képviselő felvetésére elmondta, hogy a termálvízzel való fűtés
nem fogja befolyásolni a lakosság számára használható kutat,
mivel van egy harmadik termálvíz kút, ami el van fojtva és
ebből tervezik megoldani a tornacsarnok fűtését. 

Valánszki Róbert polgármester úr, miután nem volt több
hozzászólás, megköszönte a részvételt, a hozzászólásokat, a
véleményeket, bezárta a városi fórumot.

MM

Tisztelt Páciensek!

Néhány mondatban szeretném ismertetni munkamód-
szereimet, melyeket 30 év háziorvosi tevékenységem során
alakítottam ki. Páciensekhez szólok és nem betegekhez,
mivel egyik alapelvem az egészséges lakosság szűrése,
amivel sok megbetegedés megelőzhető vagy idejében felis-
merhető. Ezért szeretnék időszakos szűrővizsgálatokat szer-
vezni, ahova elsősorban az aktív életkorba tartozó lakosságot
várom évente legalább egyszer egy általános vizsgálatra és
laborvizsgálatra.
A krónikus betegek követése folyamatosan történik minimum
havi egyszeri megjelenéssel. A három hónapra történő gyógy-
szer felíratást elsősorban azoknál támogatom, akiknél biztosí-
tott az otthoni önellenőrzés (saját vérnyomásmérő, saját
vércukormérő).
A betegségek kezelésében a gyógyszeres kezelést tartom
fontosnak, melyhez az egészséges életmódra vonatkozó
előírások társulnak, de nem zárkózom el az alternatív kezelési
módoktól sem, mint kiegészítő  terápia.
A rendelési idő hétfőtől péntekig naponta 8 és 12 óra között
lesz, előjegyzés alapján.
A készenléti időben történik majd az ágyhoz kötött betegek
látogatása előre megbeszélt időpontban, a sürgősségi ellátás
reggel 7 és délután 15 óra között folyamatos.
Eddigi tevékenységem során mindig vegyes praxisban dol-

goztam, a csecsemőtől a nagymamáig ismertem és elláttam a
családot, most csak a felnőtt lakosság ellátása tartozik
munkakörömbe, de azért beszélgetések keretében szeretnék
tájékozódni a családi és munkahelyi körülményekről is, mert
ezek ismeretében könnyebb a betegségek értelmezése és gyó-
gyítása.
A kölcsönös bizalmat tartom a sikeres kezelés zálogának.
A sikeres együttműködés reményében kívánok jó egészséget
és még egy kis türelmet!

Tisztelettel: dr. Kálmán István
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Művelődési ház hírei
VÁRosI FARsAng

Intézményünk az idei évben hirdette meg először iskolás kor-
osztály számára a városi farsangot. Az ünnepségre azoknak a
gyermekeknek a jelentkezését vártuk, akik jelmezbe öltözve
szívesen felvonulnak, s a színpadon bemutatkozás után részt
vesznek a vetélkedőn, közösségi játékokban, részesei a zenés mű-
sornak, kölyök discónak, a vidámságnak. A közel száz
résztvevőből tizennyolcan  regisztráltatták magukat, és
jelmezesként jelentek meg. Hagyományt szeretnénk teremteni,
hiszen nem ment még ki minden a divatból, csupán feledésbe
merült több közösségépítő, szórakoztató tevékenység, amit a mai
fiatalok már csak a szüleiktől, nagyszüleiktől hallhattak.
A zsűri tagjai: Berényi Margit, Sándor Tünde, Gyányi Éva voltak,
akik kiválasztották a legszebb jelmezest: Szabó Leila – (Csipke
Rózsika), a legviccesebb jelmezest: Szeleczki Lilla, Szatmári
Zsolt – (Sziámi ikrek), a legötletesebb jelmezest: Bakó Kornélia
(hirdetőtábla), legijesztőbb jelmezest: Erdős Normann (zombi).
A közönség is leadhatta szavazatát, mely alapján a különdíjat:
Szabó Bogáta (katicabogár jelmezére) kapta.
A vetélkedőre öt csapatba rendeződtek azok a gyerekek, akik a
szellemi és ügyességi játékokat is kedvelik. A sok-sok izgalom és
versenyfeladat után a színpadon Bodrogközi Rita előadó köszön-
tötte a résztvevőket. Interaktív, zenés, táncos műsora osztatlan sik-
ert aratott. A műsor után eredményhirdetésre és tombolahúzásra
került sor, melynek fődíja marcipán torta volt. A kölyök diszkón
mindazok jól érezhették magukat, akik szülői felügyelet mellett
maradtak zárásig. Gratulálunk a nyerteseknek! Köszönjük a
szülők és résztvevők megjelenését, a zsűri tagjainak a munkáját,
a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény gyakorlaton lévő tanulói-
nak segítségét, valamint a zeneszolgáltatást Nagy Sándornak.
Jövőre találkozhatunk ismét, még több még jobb ötlettel, feladat-
tal, szórakozni vágyó gyerkőccel!

szervezők

PÁLYÁZATI FELHÍVÁs
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
hirdet:

DÉVAVÁnYA 2014. ÉVI VÁRosnAPI 
REnDEZVÉnYEK

„VEnDÉgLÁTÓI TEVÉKEnYsÉg BIZTosÍTÁsA”
CÉLJÁBÓL.

Rendezvény időpontja: 2014. július 11 -12 - 13.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A vendégek teljes körű kiszolgálásához kapcsolódó tárgyi és
kínálati elképzeléseket, valamint a mobil WC-k elhelyezésével és
a terület takarításával kapcsolatos megoldásokat.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást lehet kérni
A DÁMK Művelődési Ház Intézményegységének irodáján,
valamint az alábbi telefonszámon: 06-66/483-051

BEnYÚJTÁsI HATÁRIDŐ: 2014. MÁRCIUS 21.
Cím: Dévaványa Általános Művelődési Központ
Dévaványa Eötvös utca 2
A beérkezett pályázatokat, Dévaványa Város Képviselő - testülete
és a rendezvény szervezői értékelik, és döntenek a nyertes
kiválasztásáról.

TIsZTELT LAKosoK!
A DÁMK Művelődési Házban működő szuperinfó felvétel

időpontja az elkövetkezendő időszakban:
Hétfő 8.00-tól -szerda 12.00 óráig módosult.

A hirdetés leadása ez időpontokban tehető meg, illetve telefonon

történő egyeztetéssel: 66/483-051.
Szíves megértésüket köszönjük!

Meghívó
2014. március 15. (szombat

Az ünnepség programja:

1000 - DÁMK Művelődési Ház: Ünnepi megem-
lékezés a Ványai Ambrus Általános Iskola tanulói-

nak közreműködésével

Ünnepi beszédet mond:
Valánszki Róbert 

polgármester

1030 - Koszorúzás a Hősök
terén lévő kopjafánál és a
Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal épületén el-
helyezett Kossuth emlék-
táblánál.

Meghívó 
a "BARBARICUM" című fotógrafika kiállításra a

DÁMK Művelődési Házban
Megnyitó ideje: 2014. március 15. 11 óra.
Kiállító Kocsis Csaba
Megtekinthető lesz: egy hónapon keresztül az intézmény-
ben.



dévaványai hírlap - 11. oldal

Művészeti iskola hírei

Kedvhozó délelőtt
a Művészeti isKolában

hagyományainkhoz híven, idén is várjuk művészeti képzé-
seinket bemutató műsoros előadásunkra az érdeklődő
szülőket és gyermekeket

március 20-án 8.30-tól és 10.00 órától!
az óvodai nagycsoportosok és az iskolába járó alsósok szer-
vezett formában láthatják bemutatónkat az óvónők és a
tanítók segítségével, de külső érdeklődőket is nagy szeretettel
várunk!

bÜszKeséGeinK
2014. 02. 08-án rendezték meg Szeghalmon a iii. tildy tár-
sastánc versenyt,  melyen  művészeti iskolánk növendékei
szép eredményekkel képviselték intézményünket.
a „ ványai Feltörekvők” ezüst minősítést kaptak, a „ványai
Művészeti csoport” pedig két arany minősítéssel lett
gazdagabb. 
Felkészítő tanáruk: perei ágnes

január 27-én iii. alkalommal került megrendezésre debre-
cenben a „Múlt-jelen-jövő” elnevezésű hangverseny, melyre
idén is meghívást kapott  művészeti iskolánk fafúvós tan-
szaka.
zima lászló, zima péter és domján tamás  képviselte
iskolánkat, felkészítő tanáruk, Kis bálint segítségével.

Minden tanulónknak gratulálunk és további sok sikert kívá-
nunk!

erdeiné Mucsi Márta

FarsanGi hanGulat a FolKMűhelyben
a dévaványai Folkműhely egyesület legutóbbi táncházi al-

kalma február 22-én, szombat délután a farsangi hangulat je-
gyében, és a finom, frissen sülő fánk, valamint az álarc és
csörgőkészítés, játék és az élő zenére ropható tánc nyújtotta
kellemes élményében telt.

a zsákban futás mellet a fánkevő versenyben is megméret-
hette magát korosztálytól függetlenül bárki. a fánksütés fe-
ladatában a hagyományőrző nők egyesülete volt
segítségünkre, amit ez úton is szeretnénk megköszönni. 

a különböző versenyfeladatok és a kézműves foglalkozások
lebonyolításában egyesületünk lelkes tagjai Magyarné
adamik Mariann, Szabóné Szilágyi edit, kovácsné Mándoki
katalin segédkeztek. a tánctanulásban és gyakorlásban most
is kiss alexandra vezette a jelenlévőket, valamint ez alka-
lommal bekapcsolódott papp endréné is, akit a gyerekek csak
Sziszi néninek ismernek. a muzsikáért állandó zenekarunk az
ahhozképest népzenei együttes volt a felelős és az
egyesületben tanuló ifjú muzsikusok.

nagy örömünkre szolgál, hogy táncházi alkalmainkra hely-
ből és a környező településekről is egyre többen látogatnak
el. 

Reméljük, találkozunk a következő alkalmunkon, március

22-én is!

Ifjú kócsagőr a Kis-Balatonon
Sikeresen zárult az „ifjú kócsagőr program”, mely Ma-

gyarország első természetvédelmi őr utánpótlást támogató
programja. az y triász mozgalom és a vidékfejlesztési Mi-
nisztérium közös kezdeményezésének záró rendezvényét
2014. január 30-án, a „téli berekben” bonyolították le.
hazánk első ifjú kócsagőre janó gizella lett, akit mentorával,
Széll antallal együtt értékes nyereményekkel jutalmaztak.

2013 januárjában a hortobágyi nemzeti park igazgatóság,
a Fürge diák iskolaszövetkezet és a 30y zenekar létrehozta az
y triász mozgalmat, melynek célja az y-generáció bevonása
értékteremtő programokba. ennek szellemében hirdette meg
a szervezet az „ifjú kócsagőr” programot 2013 tavaszán,
melyhez később a vidékfejlesztési Minisztérium nemzeti
parki és tájvédelmi Főosztálya is csatlakozott. több száz pá-
lyázat érkezett be, amelyeket egy központilag meghatározott

szempontrendszer alapján
értékeltek. a vidékfej-
lesztési Minisztériumban
rendezték meg az elődön-
tőt, majd a szervezők
kiválasztották a legjobb
három versenyzőt, akik az
őket felkészítő ter-
mészetvédelmi őrökkel
együtt részt vehettek
2013. október 9-13-ig a
debrecenben megren-
dezett europarc
nemzetközi konferencián,
valamint az i. nemzetközi
ifjúsági konferencián,
melyeknek házigazdája a

hortobágyi nemzeti park igazgatóság volt. az ifjú kócsagőr
program döntőjét 2014. január 30-án szervezték meg a bala-
ton Felvidéki nemzeti parkban, a vönöczky Schenk jakab
kutatóházban, ahol prezentációk és szakmai kihívások után,
egy öttagú zsűri választotta ki az ország első Ifjú Kócsagőrét,

Janó Gizellát. Az őt felkészítő természetvédelmi őrrel, Széll

Antallal együtt (Matula és tutajos,) a programhoz méltó
helyen, Fenékpusztán, a Matula kunyhóban vehette át értékes
nyereményét, a pembrokeshire coast nemzeti parkba szóló
egy hetes tanulmányutat. Wales-ben a nyertesek kényelmét a
toyota Motor hungary kft. jóvoltából egy jobbkormányos
toyota hilux biztosítja. 

Ovi-kukk!

Szeretettel hívjuk éS várjuk

MárciuS 26 -án Szerdán 15.30 –tól 17.00 ig

az eötvöS úti tÜndérkert 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 hoz-

zanak Magukkal!

Minden érdeklődőt Szeretettel várunk !
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A Ványai Ambrus Általános Iskola alsós
munkaközösségének hírei:

A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája és
Körös- Vidék Drámapedagógiájáért Alapítvány VIII. alka-
lommal hirdette meg a Békés Megyei Monda- és Mesemondó
találkozót.
Az Orosházán megrendezésre került rangos versenyen 7 tanu-
ló képviselte iskolánkat. Gratulálunk az elért eredményekhez!
1. osztály: Laskai János, felkészítő: Lengyelné Czákler Szilvia 
2. osztály: Földi Hédi, felkészítő: Csekőné Kovács Emma
2. osztály: Magyar Csilla, felkészítő: Vargáné Orvos Judit
3. osztály: Varga Márton (2. helyezést ért el), felkészítő:
Tóbiás Gáborné
4. osztály: Nagy Norbert, felkészítő: Kovácsné Mándoki
Katalin
5. osztály: Szeleczki Lilla, felkészítő: Majoros Rita
8. osztály: Szabó Ágnes (1. helyezést ért el), felkészítő:
Czudor Lászlóné

Munkaközösségünk február 26-án, a 2-3-4. évfolyamon
Szépolvasó versenyt rendezett, közel 30 tanuló részvételével.

eredmények:
2. osztály: 1. Tóth Ábel 2. b

2. Földi Hédi 2. a
3. Balog Brendon Attila 2. c

3. osztály: 1. Csillag Ádám 3. a

2. Erdei Boglárka 3. b
3. Nagy Vivien Alexa 3. c

4. osztály: 1. Mohácsi Réka 4. c
2. Valach Levente József 4. b
3. Nagy Norbert 4. a

Az első helyezettek a hagyományokhoz híven, Szeghalmon,
a területi versenyen képviselik majd iskolánkat. 

Tóbiás Gáborné munkaközösség-vezető

Szépkorú 
erdei lajos (1924.02.26.)

Dévaványán született, öten voltak testvérek, már csak Ő él. Hatéves korában
elveszítette az édesapját, édesanyja egyedül nevelte Őket, akire a legbüszkébb
élete során.
Nyolc osztályt végzett, kitűnő tanulóként, majd önerőből képezte tovább
magát. 1942-től a Magyar Állam Vasutak dolgozója volt, mint raktár vezető.
50 éves tagsága elismeréséül, a MÁV kitüntetésben  részesítette.
Két leány gyermeke van, egyik Dévaványán él a helyi Margaréta Idősek Ott-
hona dolgozója. Neki pedig három lánya van. A távol élő lányának egy fiú és
egy lány gyermeke van. Szoros kapcsolatot ápol családjával, és a szeretet
számára a legfontosabb „ajándék”.
Szabadidejében szívesen kertészkedik, valamint nótázgat. A szem műtétjét
megelőzően szeretett olvasgatni, naponta hallgatja a híreket.
További hosszú, egészségben töltendő éveket kívánunk!

Balogh Aranka

Matematika verseny
Kalmár László Matematika verseny a Ványai Ambrus 

Általános Iskola Intézményegységében

2014. január 29-én rendeztük meg a Kalmár László Matema-
tika verseny iskolai fordulóját az alsó tagozaton. a harmadik
osztályosok közül 11 tanuló, a negyedikesek közül is 9 ta-
nuló vett részt az iskolai versenyen. Mindkét évfolyamból a
legjobb eredményt elért tanulók képviselik iskolánkat április-
ban a megyei fordulón, Békéscsabán.
az iskolai forduló helyezettjei:
3. osztály
I.   Ferencz Lilla 3. b (Szabóné Szilágyi Edit)
I.   Végh Tamás  3. b (Szabóné Szilágyi Edit)
III. Ignácz Tibor 3. c (Tóbiás Gáborné)
IV. Kovács Kitti 3. b (Szabóné Szilágyi Edit)
IV. Nagy Vivien 3. c (Tóbiás Gáborné)

V. Farmasi Szabolcs  3. a (Laskai Tiborné)
V. Vakarcs Rózsa       3. c (Tóbiás Gáborné)
VI. Kecse Sára           3. c (Tóbiás Gáborné)

4. osztály
I.   Szitás Botond  4. a (Kovácsné Mándoki Katalin)
II.  Nagy Norbert  4. a (Kovácsné Mándoki Katalin)
III. Kovács Ádám 4. b (Kárpáti Zoltán)
IV. Dékány Gergő 4. a (Kovácsné Mándoki Katalin)
V.  Nagy Endre     4. b (Kárpáti Zoltán)
VI. Szarka Zoltán 4. a (Kovácsné Mándoki Katalin)
Köszönjük Szűcs Ferencné Ilonka néninek az érdekes felada-
tokat, és a szervezők munkáját.
Köszönjük minden versenyző tanulónak a részvételt, tanítóik-
nak a felkészítést. A továbbjutóknak sok sikert kívánunk a
megyei fordulóban!

Tóbiás Gáborné munkaközösség vezető

TÉDE hírei
2014. 03. 29-én, 15 óraI kezdettel

nőnapI ünnepséget tart a téde.
MInden tagot szeretettel

várunk a cIvIlházban!

VEZETŐSÉG

Szeretném mindenkinek megköszönni, akik
adójuk 1%-val segítették  2013-as évben a
TÉDE egyesületét. Remélem hogy 2014-es
évben is számíthatunk a megértésükre.

adószáMunk:  18383362-1-04

Múzeumi gyermektábor
“Mesterségek útján” - Vándorlegények 

és leányok próbája
A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a Dé-
vaványai Múzeumbarátok Köre 2014-ben, a hagyo-
mányokhoz híven ismét meghirdeti a ványai és az
elszármazottak gyerekei számára a múzeumi gyermek-
tábort.

Időpont: 2014. július 14 - 18-ig
Helye: múzeum (Dv, Széchenyi u. 8.)

A jelentkezés folyamatosan történik!
Érdeklődni a  múzeumban vagy az alábbi telefon-
számokon: 06-66/485-040, 06-20/492-1038.

Tóbiás Gáborné
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Házhoz jött az Univerzum!
Planetárium épült a ványai Ambrus 

általános iskola tornatermében

Planetárium épült a Ványai Ambrus Általános Iskola tor-
natermében, igaz csak egyetlen napra, február 17-én. De
ezen a napon 200 tanuló és több érdeklődő felnőtt nézhette
meg a páratlan látványosságot. 

A program során egy teljes kupolás film segítségével
végiglátogattuk a Naprendszer bolygóit, megismertük azok
jellegzetességeit, sőt néhány bolygó felszínére „le is száll-
hattunk”. Tanulmányozhattuk az égbolt nevezetes csil-
lagképeit, megtanultuk a Sarkcsillag és az északi irány
megtalálásának módját. Megtudhattuk, milyen szabad szem-
mel nem észlelhető objektumok, bolygók, galaxisok, csil-
lagködök láthatók az égbolton. A bemutató végén valósághű
felvételek segítségével elevenedtek meg a Naprendszerben
található bolygók, holdak, kisbolygók.

A planetáriumi programot az idén a 7. és 8. osztályosok,
illetve a természettudományos gyakorlatok tantárgyat tanu-
lók nézhették meg. Reméljük, a következő években is lesz
lehetőségünk ilyen planetáriumi napban, és iskolánk vala-
mennyi tanulója találkozik majd a csillagászat tanulásának
ezzel a nem mindennapi módjával.

Sikeresen szerepeltek 
a megyei mesemondó versenyen tanulóink

2014. február 25-én rendezte meg Orosházán a Nemzeti
Művelődési Intézet a VIII. Békés Megyei Monda- és Mese-
mondó Találkozót. 

A színvonalas versenyen közel száz tanuló vett részt, melyek
között ott voltak iskolánk diákjai is. A színészekből,
előadóművészekből álló zsűri a délutánig tartó verseny végén
a következő eredményt hirdette ki:

Az alsó tagozatosok között varga márton (3.c, tanító
nénije tóbiás gáborné) 2. helyezést ért el a minden marad
a régiben című népmesével.

A felsős tagozatosok között 1. helyezett lett szabó ágnes
(8.c, magyartanára czudor lászlóné) a miért nem az asz-
szony az úr a háznál című mese elmondásával.

A versenyen részt vevő többi tanulóink is – bár helyezést nem
értek el – nagyon ügyesen szerepeltek. Minden díjazottnak,
résztvevőnek, tanáraiknak gratulálunk!

Meghívó
Tisztelettel hívunk meg minden 
kedves érdeklődőt a múzeumba!

időpont: 2014. március 13. /csütörtök/ 14 óra
Program:

- Megemlékezés a 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc hőseiről
- Kézműveskedés, különböző technikákkal kokár-
dakészítés, az elkészült alkotásokból kokárdafal készítés
gyerekek, szülők, nagyszülők, tanítók és múzeumbarátok
részvételével.

helyszín: Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény,
Dévaványa, Széchenyi 8.

Gond vagy nekem
Tétova gondok járják át
szívem,
mint megbukott kisdiák
gondolkodva a rossz jegyen,
könyörületre vár.

Bénítja lelkemet a csend,
nehéz az ébredés
minden hanyatlik, alámerül,
biztatom magam, 
majd sikerül,
de megáll az ész!

Az út simáját bámulom
egyedül - jössz felém,
senki más e tájon,
homlokod csiklandja a fény.
Mily gyönyörű látvány jöttöd
susogó lombok alatt,
villanyoz az ösztön,
hogy mennyire várlak, 
szeretlek,
elmémben,szívemben kereslek,
mint szomjazó a vizet.

Ne menj tovább, állj meg,
ha többre nem, egy szóra
Lássam melleid rezdülését,
fogaid csillogását míg
beszélsz,
míg itt vagy, minden pillanat
enyém,
ahogy körül ölel a fény,
e látással nem tudok betelni.
Szeretnélek menten megölelni -
örökre megtartani 
magamnak,
hinni biztató szép szavadnak.

Az emberek közt elvegyülve,
a lángolás tavába merülve
imádom egész lényedet!
Betöltöd minden percemet.
Az agyamat átformáltad,
testemet felforrósítottad,
jöhet akár a vízözön,
utánad hajt az ösztönöm.

1962 Pomáz Fekete Albert

Őstermelői igazolvány
Értesítem a mezőgazdasági termelőket, hogy 2014. évben is
elkezdődött az őstermelői igazolványok érvényesítési
időszaka. Az idei évben az igazolványok kiadása,
érvényesítése és visszavonása térítésmentes abban az eset-
ben, ha az ügyfél regisztrált a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
marához, illetve a 2013. évi tagdíjbevallást megtette, és a
kiszámított tagdíjat megfizette. A tagdíj befizetésének tényét
mindenki ellenőrizze le, és a kamarai regisztrációs számot
is keressék elő. A NAV által kiadott adószámot és ÖVTJ kó-
dokat tartalmazó nyomtatványt feltétlenül hozzák magukkal
(08T101, 09T101, 10T101, 11T101, 12T101 vagy 13T101),
továbbá mindenki hozza magával az általa  használt szántó-
, gyep és zártkert területek pontos helyrajzi számát, terület-
nagyságát, valamint állattenyésztés esetén az állattartásra
alkalmas épületek területét és férőhelyét.

Az őstermelői igAzolványok érvényesítési
hAtárideje: 2014. március 19.

FAlugAzdász ÜgyFélFogAdás
kedd:          8:00-16:30
csütörtök:  8:00-16:30

Rácz Imre falugazdász

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. 
Adószám: 18385711-1-04

kuratórium
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Szakrendelések
AudiológiA szAkrendelés - Dr. Halmai Zoltán fül- orr-gége
szakorvos Telefon: +36 (66) 581-180
Telefonon történő bejelentkezés alapján. 
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Rendelési idő: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 16.30 - 18.00

Szerda: 14.00 - 18.00
Péntek: 06.30 - 08.00, 14.00 - 17.00

AllergiAvizsgálAT

Telefon: +36 (66) 581-180
Telefonon történő bejelentkezés alapján. Beutaló nem szükséges.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Rendelési idő: Hétfő - Péntek: 8.00 - 10.00 óráig

BelgyógyászAT - Dr. Szabó Dániel belgyógyász szakorvos
Telefon: +36 (66) 581-180

Telefonon történő bejelentkezés alapján, első ízben megjelenő
betegek esetében kérjük, ezt jelezzék. Beutaló csak sürgős eset-
ben nem szükséges.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Rendelési idő: Hétfő - Csütörtök: 7.00 - 14 óráig; 

Péntek: 7.00 - 13 óráig.

BőrgyógyászATi szAkrendelés - Dr. Miskolczy Zsuzsanna
bőrgyógyász szakorvos Telefon: +36 (66) 581-180
Telefonon történő bejelentkezés alapján. Beutaló nem szükséges
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Rendelési idő: Kedd: 13 - 19 óráig; 

Páros héten Csütörtökön: 13 - 19-ig.

FizioTherápiA - Mészárosné Faragó Ágnes
Telefon: +36 (66) 581-186

Telefonon történő bejelentkezés alapján. Beutaló szükséges!
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Rendelési idő: Hétfőtől, Péntekig: 6.30 - 12.30 óráig

FoglAlkozás egészségügyi elláTás - Dr. Hunya Sarolta
Telefon: +36 (30) 985-08-16

Telefonon történő bejelentkezés alapján 
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Rendelési idő: Szerda

Fül-orr-gégészeT - Dr. Halmai Zoltán fül- orr-gége szakorvos
Telefon: +36 (66) 581-180

Telefonon történő bejelentkezés alapján. Beutaló nem szükséges.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Rendelési idő: Hétfő, Kedd: 14.00 - 16.00 óráig,

Csütörtök: 14.00 - 16.30 óráig

gyógyTornA - Kugyela Mária
Telefon: +36 (20) 252-13-54

Telefonon történő bejelentkezés alapján. Beutaló szükséges!
Gyógytorna: Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping Cím:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.
Rendelési idő: Hétfőtől - Péntekig: 8.00 - 14.00 óráig

gyógyFürdő szolgálTATás és elekTroTerápiás kezelés

Bejelentkezés alapján. 
Telefon: +36 (66) 483-127, +36 (66) 220-895

Cím: 5510 Dévaványa, Sport út 5.
Rendelési idő: Hétfőtől - Péntekig: 7.30 - 20.00 óráig

neurológiAi (ideggyógyászATi) szAkrendelés - Dr. Torma
Éva neurológus Telefon: +36 (66) 581-180
Sürgősségi ellátás kivételével az Ideggyógyászati, szakrendelésre

beutaló szükséges! Telefonon történő bejelentkezés alapján. 
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Rendelési idő: Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: 8-13 óráig

nőgyógyászAT

Dr. Mike Géza szülész-nőgyógyász
Telefon: +36 (56) 550-469; +36 (20) 965-16-42

Beutaló nem szükséges. Telefonon történő bejelentkezés kedden
és szerdán 10:00 – 12:00.
Cím: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 1.
Rendelési idő: Szerda: 15-17 óráig

Dr. Tóth Endre Attila szülész-nőgyógyász, onkológus
Telefon: +36 (66) 581-180

Beutaló nem szükséges. Telefonon történő bejelentkezés alapján.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Rendelési idő: Hétfőtől csütörtökig: 8-13 óráig

orTopédiAi szAkrendelés - Dr. Zahorán János ortopéd szak-
orvos Telefon: +36 (66) 581-180
Sürgősségi ellátás kivételével az Ortopédia, szakrendelésre beu-
taló szükséges! Telefonon történő bejelentkezés alapján.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Rendelési idő: Szerda: 10.00 - 16.00 óráig

pszichiáTriAi szAkrendelés -Dr. Felber Magdolna
Telefon: +36 (66) 581-180

Telefonon történő bejelentkezés alapján. Beutaló nem szükséges!
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Rendelési idő: Kedd, Csütörtök: 13.30 - 18.30 óráig

pulmonológiA (TüdőgyógyászATi) szAkrendelés - Dr. Szabó
Ibolya tüdőgyógyász Telefon: +36 (66) 581-180
Sürgősségi ellátás kivételével a Tüdőgyógyászati és Tüdőgondo-
zói, szakrendelésre beutaló szükséges! Telefonon történő beje-
lentkezés alapján. 
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Rendelési idő: Kedd: 14.00 - 18.00 óráig

Péntek: 14.00 - 18.00 óráig

reumATológiAi szAkrendelés

Dr. Urbancsok Judit reumatológus
Telefon: +36 (66) 483-127, +36 (66) 220-895

Telefonon történő bejelentkezés alapján. Beutaló szükséges!
Cím: Strandfürdő Gyógyászati Részleg 5510 Dévaványa, Sport u. 4.
Rendelési idő: Kedd, Csütörtök: 8.00 - 12.00 óráig

Dr. Kis Sándor reumatológus
Telefon: +36 (66) 581-180

Sürgősségi ellátás kivételével a Reumatológiai, szakrendelésre
beutaló szükséges! Telefonon történő bejelentkezés alapján.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Rendelési idő: Hétfő: 15.00 - 19.00 óráig,

Péntek: 14.00 - 19.00 óráig

rönTgen diAgnoszTikA - Dr. Bakócz József radiológus
Telefon: +36 (66) 581-180

Telefonon történő bejelentkezés alapján. Beutaló szükséges!
Kérjük női betegeinket, hogy terhességüket felszólítás nélkül
közöljék a röntgenasszisztenssel.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Rendelési idő: Hétfő - Péntek: 8.00 - 12.00 óráig

seBészeTi szAkrendelés

Telefon: +36 (66) 581-180
Telefonon történő bejelentkezés alapján. Beutaló nem szükséges!
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Dr. Fabó János sebész szakorvos
Rendelési idő: Hétfőn 10.00 - 14.00 óráig 
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Dr. Bayer Hedvig sebész szakorvos
Rendelési idő: Kedden 10.00 - 15.00 óráig
Dr. Bahl Attila sebész szakorvos
Rendelési idő: Szerdán 7.00 - 15.00 óráig; 

Pénteken 12.00 - 20.00 óráig

szeMészeT - Dr. Csillagh Sándor szemész szakorvos
Telefon: +36 (66) 581-180 

Beutaló nem szükséges. Telefonon történő bejelentkezés alapján. 
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Rendelési idő: Kedd, Csütörtök: 7.00 - 16.00 óráig

Péntek: 8.00 - 12.00 óráig

ULTraHang vizsgáLaT - Dr. Bakócz József radiológus
Telefon: +36 (66) 581-180

Telefonon történő bejelentkezés alapján. Beutaló szükséges!
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Rendelési idő: Hétfő: 11.00 - 14.00 óráig

Szerda: 11.00 - 15.00 óráig
Péntek: 11.00 - 14.00 óráig

UroLógiai szakrenDeLés - Dr. Rácz Oszkár urológus szak-
orvos Telefon: +36 (66) 581-180
Telefonon történő bejelentkezés alapján. Beutaló nem szükséges! 

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Rendelési idő: Hétfő: 13.00 - 19.00 óráig;

Péntek: 8.00 - 16.00 óráig

véDŐnŐi szoLgáLaT - Szalai Ildikó és Tímár Erika
Cím: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 1. Telefon: +36 (66) 483-044 
Első alaklommal bejelentkezés alapján.
Terhes tanácsadás: Kedd: 9.00 – 10.00 óráig
Óvodások szűrővizsgálata: Kedd: 10.00 – 11.00 óráig
Csecsemők, kisdedek súlymérése: Szerda, Csütörtök: 9.00 –
10.00 óráig

vérvéTeL - Kis Péterné és Szűcs Ferencné
Telefon: +36 (66) 483-044

Beutaló szükséges!
Cím: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 1
Rendelési idő: Kedd, Csütörtök: 6.00 - 9.30 óráig 

Eredmények:10:00-10:30

Megyeri Zoltánné (Marika)
Telefon: +36 (66) 581-180

Telefonon történő bejelentkezés alapján. Beutaló szükséges!
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57
Rendelési idő: Munkanapokon: 8.00 - 10.00 óráig

Háziorvosi rendelés
Dr. Diószegi Mária - Telefon: +36 (66) 483-174
Cím: 5510 Dévaványa, Damjanich u. 2/1.
Rendelési idő: Hétfő – Péntek: 07.30 – 12.00 óráig

Dr. PaTka Lenke - Telefon: +36 (66) 484-472
Cím: 5510 Dévaványa, Tompa u. 9.
Rendelési idő: Hétfő – Péntek:  9.00 – 12.00, 14.00 – 15.00

Dr. Bagi károLy - Telefon: +36 (20) 9577-301
Cím: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 1.  
Rendelési idő: Hétfő – Péntek: 08.00 – 12.00 óráig

Dr. káLMán isTván 2014.04.01. napjától  
Telefon: +36 (66) 484-026, Cím: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 1.  
Rendelési idő: Hétfő – Péntek: 08.00 – 12.00 óráig

Gyermekorvosi rendelés
Dr. DeMeTer erzséBeT - Telefon: +36 (66) 483-012
Cím: 5510 Dévaványa, Széchenyi út 7.
Rendelési idő: Hétfő: 08.00 – 10.00,14.00 – 15.00 óráig

Kedd: 08.00 – 10.00, 14.00 – 15.00 óráig
Szerda:  08.00 – 10.00 óráig
Csütörtök: 08.00 – 10.00, 14.00 – 15.00 óráig
Péntek: 08.00 – 10.00, 14.00 – 15.00 óráig

Dr. kacsó MárTa -Telefon: +36 (66) 483-815
Cím: 5510 Dévaványa, Széchenyi út 7.
Rendelési idő: Hétfő: 08.00 – 10.00,13.00 – 15.00 óráig

Kedd: 08.00 – 10.00, 13.00 – 15.00 óráig
Szerda: 08.00 – 10.00, 13.00 – 15.00 óráig
Csütörtök: 08.00 – 10.00 óráig
Péntek: 08.00 – 10.00,  13.00 – 15.00 óráig

Fogorvosi rendelés
Dr. kozMa DanieLLa - Telefon: +36 (66) 483-112
Cím: 5510 Dévaványa, Árpád út 5/2.
Rendelési idő: Hétfő: 13.00 – 19.00 óráig 

Kedd: 7.00 – 13.00 óráig
Szerda: 13.00 – 19.00 óráig
Csütörtök: 7.00 – 13.00 óráig (iskolafogászat)
Péntek: 13.00 – 19.00 óráig

Dr. HegeDűs isTván - Telefon: +36 (66) 483-104
Cím: 5510 Dévaványa, Árpád út 10.

Rendelési idő: Hétfő – Kedd: 12.00 – 18.00 óráig
Szerda: 08.30 – 13.30 óráig
Csütörtök: 12.00 – 18.00 óráig
Péntek: 07.30 – 13.30 óráig

orvosi ügyeLeT - Telefon: +36 (66) 483-339, 371-234
Cím: 5510 Dévaványa, Jéggyár út 47.
Rendelési idő: Munkanapokon: 15.00 – másnap 7.00

Hétvégén és Ünnepnapokon: egész nap 

Gyógyszertárak nyitva tartása
Déva-PHarMa PaTika - Telefon: +36 (66) 483-024
Cím: 5510 Dévaványa, Hősök tere 3.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 8.00 – 17.00 óráig; 

Szombat: 8.00 – 12.00 óráig

ŐrangyaL PaTika - Telefon: +36 (66) 483-348
Cím: 5510 Dévaványa, Kör utca 1.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 7.30 – 17.00 óráig; 

Gyógyszertári ügyelet
DiaDeM gyógyszerTár - Telefon: +36 (66) 386-220
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 210.
2014. március 07. – március 13.
2014. március 28. – április 03.
Hétköznapokon: 17.00 – 21.00 óráig
Szombaton: 16.00 – 21.00 óráig
Vasárnap és ünnepnapokon: 9.00 – 11.00 és 16.00 – 21.00 óráig

aranysas PaTika - Telefon: +36 (66) 386-471
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 65/1
2014. március 14. – március 20.
2014. április 04. – április 10.
Hétköznapokon: 17.00 – 21.00 óráig
Szombaton: 16.00 – 21.00 óráig
Vasárnap és ünnepnapokon: 9.00 – 11.00 és 16.00 – 21.00 óráig

enDrŐD PaTika - Telefon: +36 (66) 386-150
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Dózsa György utca 1.
2014. március 21. – március 27.
2014. április 11. – április 17.
Hétköznapokon: 17.00 – 21.00 óráig
Szombaton: 16.00 – 21.00 óráig
Vasárnap és ünnepnapokon: 9.00 – 11.00 és 16.00 – 21.00 óráig
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Tájékoztató helyi adóügyben
A Dévaványai Közös önkormányzati Hivatal Dévaványai
Adóirodája az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Adózókat:
A magánszemélyek kommunális adó, valamint a gépjárműadó
csekkeket technikai okok miatt csak 2014. első félévre küldtük
ki. Azok az adózók, akik év elején az egész évet rendezni sze-
retnék, keressék fel irodánkat, vagy jelezzék telefonon és kiküld-
jük részükre a második félévi adó csekkjeit is. 
A technikai okok elhárulta után természetesen a második félévi
csekkeket mindenkinek kipostázzuk!
A csoportos beszedési megbízással rendelkező adózóinkat arra
kérjük, hogy keressék fel számlavezető pénzintézetüket, és el-
lenőriztessék le az általános csoportazonosítójuk érvényességét.
Sok esetben az érvényesség hiánya miatt nem sikerült a
beszedés. 
Magánszemélyek kommunális adója 
Felhívjuk az adózók figyelmét arra, hogy az ingatlanokban
történt tulajdonosváltozásokról sem az illetékes földhivataltól,
sem a közjegyzőtől, nem kapunk tájékoztatást és sok esetben
maguk az érintettek sem jelzik ezt. Ezért kérjük az adózókat,
hogy adásvétel, vagy öröklés után jelentsék be az ingatlan tulaj-
donjogában bekövetkezett változásokat.
Gépjárműadó 
Gépjárműadó tekintetében arra hívjuk fel a figyelmet, hogy
adásvételkor mind az eladónak, mind a vevőnek bejelentési
kötelezettsége van az okmányirodák felé. Javasoljuk, hogy gép-
kocsi értékesítésekor az eladó mutassa be az okmányirodában az
adásvételi szerződését, hogy a tulajdonosváltozás rögzítésre
kerüljön. Ellenkező esetben előfordulhat az az eset - amennyiben
a vevő sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének -, hogy a
gépkocsi a következő évben is az eladó nevén kerül adóztatásra. 
Talajterhelési díj
Talajterhelési díjat kell fizetni annak az ingatlantulajdonosnak,
aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára saját dön-
téséből nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedé-
lyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. A talajterhelési díj
mértékét minden évben a jogszabály állapítja meg. A talajter-
helési díjat mindig utólag a tárgyévet követő év március 31-ig
kell bevallani és megfizetni. A talajterhelési díj mértéke: 1800
Ft/m3!
A talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási és megfizetési
határidő 2014. március 31. 
Helyi iparűzési adó 
A helyi iparűzési adó első féléves csekkjeit az iroda az érintett
vállalkozóknak kipostázta. Határidők helyi iparűzési adóban: 
• az első adóelőleg fizetési határideje: 2014. március 17. 
• a 2013. évről szóló bevallások benyújtási és fizetési határideje:
2014. június 2.

Városi Adóiroda

Hagyományőrző Nők Egyesülete
KÖSZÖNETET  MONDUNK mindazoknak, akik részt vettek
15. születésnapi rendezvényünkön, tombolatárgyak felaján-
lásával hozzájárultak az est sikeréhez.
Valánszki Róbert polgármester; Kanó József, Kiss Károly,
Dékány József, Földi Imre, Nyuzó  Marietta  képviselők; Mar-
garéta Idősek Otthona; Folkműhely Egyesület; DÁMK
Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény; Rizmann Józsefné
ÁFÉSZ; Papp Kertészet; Nők Baráti Köre; Nagycsaládosok
Egyesülete; Ecsegfalvi Nők Egyesülete;  Balogh Aranka,
Bartha János és családja; Papp Imre és családja; Jakab Zoltán
Gyomaendrődről; minden kedves vendégnek, családtagoknak,
barátoknak, ismerősöknek akik bármilyen formában támogat-
ták Egyesületünket.  Varga Istvánné

SZÍNHÁZ!!!  KATONA BÉRLET
A következő bérletes előadás 2013. március 13-án,
csütörtökön 1900-tól lesz, Goldoni: Chioggiai csetepaté c.
darab kerül bemutatásra. Indulás a szokásos helyekről  17 30

től. Ha nem tudsz jönni, légy szíves, időben jelezd, vagy
küldj valakit magad helyett!

Varga Istvánné   Tel: 06/70 943 90 01  vagy  484 / 275

Gyűlés
A DévAváNyAi FölDTulAjDoNosi KözösséG

2014 Március 26-áN (szerDA) 16 órAKor GyűlésT

TArT, Melyre A FölDTulAjDoNosoKAT MeGHívjA.

Helye: DévAváNyA KossuTH u. 36. vADászHáz.

TiszTeleTTel: illin József a Dévaványai

fölDTulaJDonosi Közösség KépviselőJe

Rendőrségi hírek
Dévaványa területén 2014. február hónapban 1 bűncselek-

ményt regisztráltunk (ittas járművezetés), amelyet egy ecseg-
falvai lakos ellen kezdeményeztünk. Dévaványa belterületén
vont ellenőrzés alá a dévaványai körzeti megbízott egy
személyt, aki személygépkocsival közlekedett. Az alkohol-
szonda 0.46 mg/l-t jelzett, ezért a gépkocsi vezetőjét az in-
tézkedő rendőr a helyszínen elfogta, majd előállította vér- és
vizeletvételre, és megtette vele szemben a büntető feljelentést.    

Szabálysértési eljárást 3 fővel szemben kezdeményeztünk,
2 esetben tulajdon elleni szabálysértés (lopás) elkövetése
miatt ecsegfalvai lakosok ellen, akik közül az egyik személyt
szabálysértési őrizetbe vettünk, 1 esetben pedig egy dé-
vaványai lakos ellen garázdaság elkövetése miatt indítottunk
szabálysértési eljárást.   

Továbbra is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy idegen,
gyanús személyeket semmilyen esetben ne engedjenek be a
házukba, és ezt a tájékoztatást a fiatalabb lakosok osszák meg
az idősebb hozzátartozójukkal is! Abban az esetben, ha ide-
gen, gyanús személyek jelennek meg az utcákon, a házaknál,
azonnal tegyenek bejelentést a rendőrségre (06-30/633-7220
Dévaványa Rendőrőrs), a közlekedésükre szolgáló gépkocsi
rendszámát pedig jegyezzék fel!

E havi kérdés-válasz:
Mit tegyen, ha magatehetetlen embert talál az utcán, lép-

csőházban? 
Ebben az esetben - ha ez nem nyilvánvaló - ne arra gon-

doljunk először, hogy biztosan részeg (egyébként ő is segít-
ségre szorul)! Értesítsük a mentőket (telefon: 104), és a
rendőrséget (107, 112)! 

Ha kerékpárral közlekedsz, világítsd ki rendesen, lám-
pát tegyél előre és hátra azért, hogy látszódj, és Te is
láthass! Fogadd meg ezt a jó tanácsot és helyezd előtérbe
a biztonságot! Ne feledd: várnak otthon! Ne legyél ál-
dozat! Mutass példát! Közlekedj szabályosan! Gyer-
meked a Te példádat látja és követi, szabályosan
közlekedik!?

Szlovák Zsolt r.fhdgy.őrsparancsnok
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Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítvány 2013.

A közalapítványt 1991-ben alapították, az induló vagyont Dé-
vaványa Nagyközségi Önkormányzata biztosította az akkori
települési képviselők 1991. évi tiszteletdíjának felajánlásából,
melynek összege 1.000.000.- Ft volt.
Az eltelt évek alatt a tevékenysége megsokszorozódott,
működése felértékelődött. Ennek megfelelően feladataink
sokrétűek: Kapcsolattartás a helyi civil szervezetek vezetőivel
és a tagokkal. Pályázati lehetőségek keresése, információk
továbbküldése. 
Európai Autómentes Nap – támogatók megtalálása, egész napos
települési program megszervezése és lebonyolítása. A Köza-
lapítvány munkatársának feladata a „Kerékpárosbarát település”
cím megőrzése érdekében minden év szeptember 30-ig beszá-
molót készíteni az elmúlt évben megvalósult kerékpározást
érintő témában. „Bringázz a munkába” tavaszi és őszi kam-
pányába bekapcsolódás, hírezés. „Ismerd meg városunk határát”
- kerékpártúrák szervezése egész évben. 
Körös Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület munkájában alapító
tagként aktív részvétel. 
"TE SZEDD - Önkéntesen a tiszta Magyarországért" elnevezésű
országos hulladékgyűjtő programban való részvétel, az akció
koordinálása, jelenléti ívek, beszámoló készítése a közalapítvány
feladata volt. 84 önkéntes vett részt 2013. szeptember 14-én,
köztük a közalapítvány munkatársai és gyermekeik. 
Idén is aktívan népszerűsítettük a Raiffeisen Bank „Mindenki

ebédel 2013.” tavaszi és téli akcióját, ahol a legtöbb szavazatot
kapott településeken, köztük Dévaványán mindkét alkalommal
30 gyermek jutott ingyenes étkeztetéshez.
Marton Ildikó gyógykezeléséhez adományt gyűjtöttünk –
kérelmek sorát nyújtottuk be számos nagyvállalathoz. A
gyűjtéshez kapcsolódóan jótékonysági koncert és bál szervezése
történt. A gyógykezelés 2013. szeptember 24-26. között valósult
meg egy bécsi magánklinikán.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkérésére
a Közalapítvány a 40 év feletti helyi lakosok számára ingyenes
tüdőszűrő vizsgálatra utazás szervezését bonyolítja le. 
A közalapítvány munkatársai a Dévaványai Nagycsaládosok
Egyesületének tagjaival részt vettek Szeghalmon 2013. október
12-én a Körös Sárréti Civil szervezetek Szövetsége által szer-
vezett Körös-sárréti betakarítási forgatagon, ami egyben a II.
AMINKVAN fesztivál volt. Gyerekek számára játék lehetőséget
biztosítottunk, népi játékokat vittünk és kézműves foglalkozást
tartottunk. 
A közalapítványnak felajánlott SZJA 1%-t az alapító okiratban
meghatározott céloknak megfelelően a kuratóriumhoz beérkezett
kérelmek támogatására fordítottuk. 
A közalapítvány jelen van a népszerű közösségi oldalon is. Itt
tesszük közzé a fontosabb pályázati lehetőségeket, informá-
ciókat, programok plakátjait, rendezvényeinken készült fotókat.
Az érdeklődők Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány
néven találják meg oldalunkat, és a tetszik gombra kattintva
értesülhetnek friss híreinkről, megosztásainkról.

Beszámoló a kapott 
SZJA 1%-ának felhasználásáról

A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 2012. évi
személyi jövedelemadó 1 % felajánlásaiból 266.882.- Ft
összegű támogatásban részesült. 
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány ezúton kíván
eleget tenni az 1996. évi CXXVI. Tv. 6. § (3) bekezdésében
előírt közzétételi kötelezettségének.
A Közalapítvány Kuratóriuma 2012-2013. évben a kapott fel-
ajánlás terhére a következő támogatásokat adta:
A 2/2012.(III.27) Közalap. Hat. alapján  a Nagycsaládosok
Dévaványai Egyesülete részvételét támogatta az Élesden
megrendezésre került Lugosi Mihály Nemzetközi Szépolvasó
versenyen 10.000,- Ft-tal. 
A 4/2012.(IV.24.) Közalap. Hat. alapján 4 fő középiskolás
diák részvételét támogatta az országos fodrászversenyen 5 –
5 ezer, összesen 20.000.- Ft-tal.
A Közalapítvány Kuratóriuma a 6/2012.(VI.04.) Közalap.
határozatban az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola diák-
jainak részvételét a káptalanfüredi ifjúsági táborban 32.000.-
Ft-tal támogatta.
A „Jó tanuló, jó sportoló” címet a 7/2012.(VI.04.) Közalap.
határozatában az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola
tanári kara javaslatára Kecse Hermina és Kisari Tibor tanulók
részére ítélte meg és a cím mellett fejenként 10.000.- Ft
ajándékutalvány jutalomban részesített. 
A Kuratórium 10/2012.(VII.10.) Közalap. Hat. alapján a Dé-
vaványai Sportegyesület Birkózó Szakosztályának Eszter-
gomban megrendezésre került edzőtáborban való részvételét
15.000.- Ft-tal támogatta.
A 14/2012.(XII.10.) Közalap. Hat. alapján a Vakok és
Gyengénlátók Egyesületének Dévaványai Csoportját a kará-
csonyi csomag összeállításában 17.000.- Ft-tal támogatta.
1/2013.(III.27.) Közalap. Hat. alapján  a Nagycsaládosok Dé-
vaványai Egyesülete részvételét támogatta az Élesden

megrendezésre került Lugosi Mihály Nemzetközi Szépolvasó
versenyen 10.000.- Ft-tal. 
3/2013.(V.06.) Közalap. Hat. ÁMK Ványai Ambrus. Ál-
talános Iskola 7.b osztály két napos tanulmányi kirándulását
fejenként 1.000.- Ft-tal, összesen 24.000.- Ft-tal támogatta.
4/2013.(V.06.) Közalap. Hat. alapján Fehér Lola kiegészítő
terápiás kezelését 10.000.- Ft-tal támogatta.
A „Jó tanuló, jó sportoló” címet az 5/2013.(VI.13.) Közalap.
határozatában az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola
tanári kara javaslatára Kató Bence részére ítélte meg és a cím
mellett 15.000.- Ft ajándékutalvány jutalomban részesített. 
A Közalapítvány Kuratóriuma a 6/2013.(VI.26.) Közalap.
határozatban az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola diák-
jainak részvételét a káptalanfüredi ifjúsági táborban 17.000.-
Ft-tal támogatta.
A Kuratórium 7/2013.(VII.31.) Közalap. Hat. alapján a Dé-
vaványai Sportegyesület Birkózó Szakosztályának Eszter-
gomban megrendezésre került edzőtáborban való részvételét
9.000.- Ft-tal támogatta.
A 14/2013.(XII.03.) Közalap. Hat. alapján a Vakok és
Gyengénlátók Egyesületének Dévaványai Csoportját a kará-
csonyi csomag összeállításában 25.500.- Ft-tal támogatta.
A 12/2013.(XII.18.) Közalap. Hat. alapján a Dévaványai Pol-
gárőrség Közhasznú Szervezete 50.000.- Ft támogatást kapott
közbiztonsági feladatainak ellátásához.
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Kuratóriuma
ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával közalapítványunkat tá-
mogatták, és felajánlásukkal hozzájárultak céljaink meg-
valósításához.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy támogatásukkal segítsék a
Közalapítvány további sikeres munkáját! 
Adószámunk: 19060600-1-04

Köszönettel:
Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány Kuratóriuma
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Lakossági segítség
KÉRÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ

Mint arról már a januári számban közzétett hirdetésben írtam
annak a fiatal lánynak akinek a házához lakossági segítséget is
szeretnék igénybe venni. Az elmúlt hónapban ismét jöttek felaján-
lások bontott tégla és cserepet ajánlottak fel. Továbbra is várjuk
azok jelentkezését akik valamilyen formában segíteni akarnak.
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 hoz-
zájárulásra lenne szükséges, amennyiben ehhez kíván hoz-
zájárulni, a következő, Szeghalom és Vidéke
Takarékszövetkezetnél elkülönített számlára kérjük a befize-
téseket: 54000038-15179713 
A támogatásokról, a felújítás menetéről minden hónapban híradás-
sal fogunk tájékoztatást adni.
Az elmúlt időben néhány felajánlás már érkezett a pénzbeli
adományként 10 000.-Ft egy adományozótól, és három
családtól természetbeni felajánlás érkezett: kisméretű egész és
fél tégla, használt cserepek, csempék .
A támogatásokról, a felújítás menetéről minden hónapban híradás-
sal fogunk tájékoztatást adni. 
Amennyiben további információra lenne szüksége a támogatással
kapcsolatban, a Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálatban szemé-
lyesen vagy a 06-66-483-010-es telefonon Bogya Istvánnétól
kaphat. Támogatásukban bízva várjuk felajánlásaikat. Köszönettel
a segítségért!

Felhívás
ADÓSSÁGRENDEZÉSI TÁMOGATÁSRÓL 

A dévaványai Családsegítő Szolgálatban  2008 óta működő
ADÓSSÁGRENDEZÉSI TANÁCSADÁST lehet igénybe
venni, ami kiterjed a villamos energia, víz, gáz, szemétszál-
lításban 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 tá-
mogatásban  részesülhet a kérelmező, amennyiben a
feltételeknek megfelel. 
A BANKI  HITELEKKEL / HÁTRALÉKAIVAL / KAPCSO-
LATOS TÁJÉKOZTATÁST   IS  KÉRHET.

További információkért állok rendelkezésükre a 
családsegítő szolgálatban vagy Tel: 06-66-483-010

Bogya Istvánné adósságrendezési tanácsadó

„Gazdálkodj okosan”
Csoportos tanácsadás a háztartások

nehéz helyzetének javítására

Csoportvezető: Bogya Istvánné 
A csoportos találkozások száma 8 alkalom.
Témákból:

1. Adósságrendezési tanácsadásról 
(háztartási napló, idő – pénz – energiagazdálkodásról)

2. Háztartási Ismeretek:
okos ötletek a konyhában,
hasznos fortélyok a ruhatárban, 
házi praktikák.

3. Házi kiskertről:
Mit, mikor hogyan veteményezzünk és dolgozzunk fel?

4. Házi kisállattartásról:
Milyen haszon állatokat hogyan gondozzunk és neveljünk?

5. Banki hitelekről:
Hogyan válasszunk bankot, hitelt?
Lakás hitelekről, bankkártyákról.
Takarékszövetkezeti lehetőségekről.

Jelentkezni folyamatosan a Családsegítő Szolgálatban
személyesen, vagy telefonon a 06-66 / 483-010

A csoportok előzetes bejelentkezést követően 10-14 fővel
indulnak . A munkában lévő érdeklődők számára külön

csoportot alakítok.

MEGOLDÁS MUNKÁLTATÓKNAK  és 
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 

MUNKAVÁLLALÓKNAK!
MEGTALÁLJA ÖNNEK A MEGFELELŐ MUNKAHE-

LYET! MUNKAERŐT A BÉTHEL ALAPÍTVÁNY!
JELENTKEZNI:  A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATBAN 

BOGYA ISTVÁNNÉNÁL

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 jelent-
kezéseket 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 ren-
delkezik 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 Köza-
lapítványnál lehet jelentkezni személyesen, Hősök tere 1. (volt
polgármesteri iroda) vagy a 06 66/483-062-es telefonszámon.

Munkatársak: Dékányné Szalai Katalin, Elek Mária

Tisztelt Dévaványai Lakosok!

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
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pályázati hirdetmény
dévaványa Város önkormányzata bérbeadásra
meghirde-ti a dévaványa, jéggyár u. 7/1. I. em. 3. számú
költségalapú bérlakását.
az ingatlan paraméterei:
a lakás 1 szobaszámú, összkomfortos komfortfokozatú,
alapterülete 39,33 m2 lakbérbeszámításhoz figyelembe vett
alapterület 39,33 m2.
a lakbér mértéke: 346.- ft/m2/hó 
a lakás havi lakbére: 13.608.- ft /hó
a havi közös költség összege 700.- ft/hó.
karbantartási óvadék összege 50.000.- ft, mely befizetése a
beköltözés előtt esedékes.
a pályázat feltételei között szerepel, hogy pontazonosság
ese-tén a pályázatot az nyeri el, aki a legtöbb havi lakbér
egyösszegű megfizetését vállalja.
a pályázati adatlapot a dévaványai közös önkormányzati
hivatal 12-es irodájában lehet igényelni.
A pályázat benyújtási határideje: 2014. 03. 21. délelőtt 9 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Dévaványai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 12-es számú irodája 5510 Dévaványa,
Hősök tere 1.

dévaványai őszi Napfény 
Nyugdíjas egyesülete

január 21-én az észak-békési kistérségi nyugdíjas

egyesületek közgyűlésén vettünk részt szeghalmon. február

8-án megtartottuk a szokásos farsangot. 

következő Programunk MárcIus 9-én 10 órakor, 

közgyűlés, az elmúlt Időszakról éves beszámoló. 

utána a nőnapI Ünnepségre szeretettel

vár mInden tagot az elnökség. 

Az egyesület nevében Vasas Imre elnök

szalagavató dévaványa
középiskolás éveink egyik legszebb és 

legemlékezetesebb pillanata volt a szalagavató.

mi felsőbb évesek hónapokkal azelőtt elkezdtük az
előkészületeket: kiválasztottuk az öltönyöket, kosztümöket,
táncruhákat. elkezdtük tanulni a keringőt, fogalmaztuk a
búcsú beszédet. a várva-várt napon osztályfőnökeink
schwarcz júlia és Papp lajos vezetésével felvonultunk a
dévaványai művelődési ház csodálatosan feldíszített szín-
padára, és megkaptuk azokat a szalagokat, amelyek azt
jelzik, hogy végzősök lettünk. ahogy búcsúbeszédében
novák enikő osztálytársunk elmondta, végzősök lettünk,
de még nem végeztünk. még sok támogatást fogunk kapni
szüleinktől, tanárainktól. szorgalomra, kitartásra lesz szük-
ségünk, hogy sikeresen túl legyünk záróvizsgánkon. alsóbb
évfolyamos diáktársaink búcsúbeszéddel, színvonalas
szavalatokkal és táncokkal köszöntek el tőlünk. az est be-
fejezéseképpen bemutattuk keringőnket és egy szál virággal
megköszöntük szüleinknek szeretetüket, türelmüket és
anyagi támogatásukat.
köszönjük meghívott vendégeinknek, szüleinknek,
tanárainknak és iskolatársainknak, hogy eljöttek és
velünk ünnepeltek a 2014-es szalagavató rendezvényén.

A végzős diákok nevében Hermeczi Anikó, 

Horváth Jenifer, Benke Nikoletta, Tóth Jessica

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 telefon-

számokon tehetik meg március 19-ig:
vasas tiborné 06/30/257-3352

dr. nagy lászlóné 06/30/4922-560
barta jánosné 06/20/247-6362

- * -

Ügyfélfogadás
minden hét keddi napján 9-11 óráig 

a civil házban állunk tagjaink rendelkezésére.
tagdíj befizetési lehetőség, tájékoztatás, felmerülő

kérdések megbeszélése.

horgászok figyelem!

Idén Is lehetőség lesz horgászengedélyt

váltanI dévaványán

Időpontja: 2014. márcIus 20. 16:00-kor

Helyszín: 

agrodéva kft. Irodájában széchényI út 4. 

érdeklődnI: 0670/534-58-39

Gyomai Horgász Egyesület

NőNap alkalmából

szeretettel köszöNtöm

a dévaváNyai hölgyeket!

Tisztelettel: Kiss Károly képviselő
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Megalakult 
a Dévaványai Horgász Egyesület

A Dévaványai Hírlap februári számában tájékoztattunk arról,
hogy új egyesület alapítását tervezzük városunkban. Beszá-
molhatok arról, hogy 2014. február 15-én – 56 alapító tag
egybehangzó kimondásával – megalakult a Dévaványai
Horgász Egyesület.
Az alakuló ülésen a Közgyűlés a tisztségviselőknek az alábbi
személyeket választotta meg:

Vezetőség tagjai:

Elnök: Kiss Károly 
Alelnök: Moldván János
Titkár: Lengyel László

Gazdasági felelős: vass Károly 
Ifjúsági felelős: Szántó Zsolt

A Dévaványai Horgász Egyesület 

további vezetőségi tagjai:

Valánszki Miklós Róbert
Váradi Károly

Dr. Nagy László
Feke László
Jakus Ferenc

Felügyelő Bizottság tagjai:

Felügyelő Bizottság elnöke: Dékány József
Felügyelő Bizottság tagjai: Szűcs Tibor

Tóbiás Gábor
Szalai Gyula

Tóthné Laskai Margit
Fegyelmi Bizottság tagjai:

Fegyelmi Bizottság elnöke: Nagy Mihály
Fegyelmi Bizottság tagjai: Petri László

Földi Dezső
Csarnai Imre
Takács József

Az egyesület horgászmestere Erdős Sándor lett.

A Közgyűlés döntött az éves tagdíj, területi jegy és az egy-
szeri halasítási díj mértékéről is. 
A 2014. évi tagdíj összegét évi 5.000,- Ft-ban, a területi jegy
összegét 10.000,- Ft-ban, az egyszeri halasítási díj mértékét
pedig 35.000,- Ft-ban állapították meg. 
A Közgyűlés elfogadta az egyesület alapszabályát, és döntött
arról is, hogy a Dévaványai Horgász Egyesület nyilván-
tartásba vétele ügyében a cégbírósághoz benyújtják a mega-
lakuláshoz szükséges dokumentumokat.
Az ülésen elhangzott, hogy a 2014. évben az alapítást
követően belépő tagok ugyanazokkal a feltételekkel csat-
lakozhatnak az egyesülethez, mint az alapító tagok, és egyen-
rangú tagokká válnak.
Az egyesület megalakulását követő napon a tagokkal
közösen megtekintettük a téglagyári bányató környékét, és
felmértük a horgásztóvá történő átminősítést követően mi-
lyen munkák várnak ránk. A horgásztó kialakítása, a
környezetének rendbetétele, a terület bekerítése még sok
munkát ad részünkre, de a tagok lelkesen néznek a kihívások
elé. 
Bízunk abban, hogy rövid idő alatt sikerül kialakítani a
téglagyári bányató területén a dévaványai „horgászparadi-
csomot”!

Kiss Károly a Dévaványai Horgász Egyesület elnöke

KUVIK (Athene noctua) 
állomány felmérési lap

A kuvik hazánk általánosan elterjedt, kis termetű
bagolyfaja. Az eredeti élőhelyén végbement
negatív változásoknak valamint a faj alkal-
mazkodó képességének köszönhetően urbánus
környezetben is fészkel. 
A fészkelő helyek átalakítása, a rágcsáló- és

rovarirtás, a természet közeli élőhelyek nem megfelelő kezelése
gyakorol negatív hatást állományára. 
Magyarországon romos épületek, hodályok, istállók környékén,
templomok tornyaiban találkozhatunk vele. Fokozottan védett
madárfajunk, természetvédelmi értéke: 100.000.-Ft. A csekély ku-
tatottság egyik társadalmi oka a megjelenéséhez és hangjához
fűződő misztikus hit, babona, amely napjainkban is él a tanyasi
ember tudatában, olyannyira, hogy egyes családoknál a mai napig
üldözik a közelükben fészkelő halálmadár-családot! KÉRJÜK,
SEGÍTSE MUNKÁNKAT AZZAL, HOGY E LAPOT
KITÖLTI ÉS ELJUTTATJA a Bereczki Imre Helytörténeti
Gyűjteménybe, vagy Dévaványán a Hunyadi u. 22. sz. alatti
postaládába.

HOL fIGYELHETő MEG vAGY HALLHATó E BAGOLYfAJ?

Utca, házszám: ………………………………………………
………………………………...................................................

Amennyiben más  bagolyfajt is lát, hall, kérjük hasonló
módon adja meg  megfigyelhetőségének helyét:
Utca, házszám:…………………………………………………
…………………………….......................................................

Mindezzel hozzájárul e ritka, fogyatkozó, főleg falvakban
fészkelő madarunk felméréséhez és esetleges sikeres
védelméhez.    

Köszönettel: a Réhelyi Madárbarátok Köre

Menni vagy nem menni ? Iskolaérettség
Az iskolaérettség egy belső érési folyamateredménye.
Egyik legfontosabb kritériuma a testi fejlettség. Erre az életkorra
jellemző átlagos magassággal és testsúllyal kell a gyermeknek
rendelkeznie. Megfigyelhető az alakváltozás, megkezdődik a
fogváltás.
Az iskolába készülő gyermeket a következőnek kell jellemeznie:
Környezete felé érdeklődést, nyitottságot mutat
Egyre jobban fejlődik érzékelése, észlelése
Megjelenek a szándékos emlékezés, és figyelem
Gondolkodásában kezd kialakulni az elemi fogalmi gondolkodás 
Mindezek mellett fontos, hogy a gyermek érzelmileg is érett
legyen az iskolára.
A jól szocializált, kiegyensúlyozott gyermek  az iskolában kudarc
nélkül képes a saját szintjén teljesíteni.
Februárban az iskolaérettségi vizsgálatot Dévaványán, a Pedagó-
giai Szakszolgálat  végezte el.
Az óvodapedagógusok, a szülők véleménye, illetve a szakszol-
gálat vizsgálati eredménye alapján a gyermekek iskolába mehet-
nek, illetve még egy év Óvodai nevelésben vesznek részt.
A szülőknek tudniuk kell, hogy a döntés mindig a gyermek
érdekében történik, hogy iskolába lépéskor minél kevesebb ku-
darc érje, a tanulási folyamatok aktív részese legyen.
Az új köznevelési törvény alapján abban az évben válik tanköte-
lessé, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti,
legkésőbb az azt követő évben.
Az iskolaérettséget az óvoda igazolja, amennyiben kétség
merülne fel ebben a kérdésben, nevelési tanácsadáson, illetve
sajátos nevelési igényű gyermeknél a szakértői és rehabilitációs
bizottság általi vizsgálaton kell részt venni. óvónők



Dévaványai Hírlap - 21. oldal

Útszéli kereszt: Szőllősi-kereszt
1939.  augusztus 22-én Tóth Zoltán Viktor plébános (1936-
1941.), t.b. pápai titkos káplán levélben számolt be a Főegyház-
megyei Hatóságnak a következő eseményről:
„A dévaványai Rózsafüzér-társulat az elmúlt kettős szent év
(1937-1938 eucharisztikus kongresszus, az oltári szentség ün-
neplésére rendezett nemzetközi ünnepség) megörökítésére el-
határozta, hogy a Dévaványáról Mezőtúr felé haladó országút
mellett egy szilárd anyagból készült útszéli keresztet, feszületet
állít fel  s ennek fentartási alapjáról gondoskodik.” 
A levélben tovább: Szőllősi Lajos nőtlen kovácsmester önként
felajánlott a mezőtúri út mellett fekvő szántóföldjéből 25 négy-
szögöl területet a kereszt felállításához. Ajándékozását rögzítő
írás megszületése előtt napszúrásban meghalt. 36 éves volt.
Rokonai megerősítették az elhunyt szándékát, a keresztet Bálint
Lajos műkő- és vasbeton munkás készítette el 521 pengőért. A
kereszt anyaga vasbeton, erős kőalapra építve. A kereszten 98 cm
hosszú, tömör, rozsdamentes horgany, gömbölyded idomú, míni-
umozott alapon, természethű, olaj festésű corpus-szal és felirati
táblával. A kereszt a 25 négyszögöl körvonalán festett, fa-léc-
kerítéssel van bekerítve. A plébános alázattal kéri a Főegyház-
megyei Hatóságot, adjon engedélyt a kereszt felállítására,
kegyeskedjék a fenti kereszt-alap alapítását jóváhagyni.
„A felállított új keresztet f. évi szeptember 17-én tervezem ün-
nepélyesen megáldani”, erre is kéri az engedélyt a plébános. Ha
ő akadályoztatva lenne, a káplán végezhesse el a szertartást. 
A plébános az engedélyt megkapta. Ugyanakkor figyelmeztetést
kapott a Főegyházmegyei Hatóságtól a plébános, hogy a terv és
a költségvetés bemutatása mellett előbb engedélyt kellett volna
kérnie a kereszt alapításhoz. Ez a Szőllősi-kereszt.
Hosszú évek során a megrongálódott kereszt ma „újra régi
fényében áll Isten dicsőségére”.
2009. június 13-án a felújított, és Horváth Sándor plébános által
megszentelt keresztet átadták. A felújítás az Egyházközség
gyűjtéséből és az önkormányzat 50.000 forintos támogatásából
valósult meg. Ezt az eseményt rögzítő dokumentumot Horváth
Sándor plébános, Rabi Ferencné, Paróczai Károlyné és Törőcsik
Mária, a Dévaványai Római Katolikus Egyházközség Képviselő-
testületének tagjai hitelesítették.

Köztemető
A történeti leírások szerint a temető területét 1881-ben vásárolta
a község elöljárósága. Az első temetések időpontja nem ismert.
A „I” jelű parcella ÉNY-i sarkában még ma is fellelhető fejfák
viszont arra utalnak, hogy vélhetően 1903-1904 között történtek
meg az első temetések.
Még ma is azonosítható a vallási alapon történő felekezeti szeg-
regálódás, elsősorban a fennmaradt fejfákból és síremlékekből.
A bejárati főút keleti jobb oldalán római katolikusok, a másik, a
nyugati, bal oldalon a református vallásúak. Az északi „O” par-
cellában pedig unitáriusok és a nazarénusok temetkezhettek. A
vallási alapon történő hovatartozás jelentősége 1945 után lassan
felszámolódott.
A polgármester (Pap Tibor) közlése: “Az 1960-ban lezárt Túréri
temetőből az egyszerű vaskeresztet a köztemető katolikus részébe
hozták át, ma is ott áll.”
A köztemetőben a „D” parcella katonatemető néven került a köz-
tudatba. Ide temették az I. világháború alatt elhunyt katonákat.
Ma, a még meglévő sírkövekről – a 247., 248., 249., 250., 255.,
256., 257. számú sírhelyek – az 1915-ben és 1918-ban elhunyt
és temetett katonák neve olvasható:
247. sírhely Ivan Ghortiuk – a sírkövön Ghortiuk Iván 1915

248. sírhely Mihály Gresik – a sírkövön Gresik Mihály 1915
249. sírhely Aszloun Hryc – a sírkövön ugyanaz 1915
250. sírhely Goddurak Vazul – a sírkövön ugyanaz 1915
255. sírhely Erdmann Gusztáv – a sírkövön ugyanaz 1918
256. sírhely Kaliniak Dorofei – a sírkövön ugyanaz 1918
257. sírhely Vinderio György – a sírkövön ugyanaz 1918
Basiliko Paskal, olasz
1934-ben Budapestre szállítják a katonatemető egyetlen olasz
halottját: Basiliko Paskál-t (Basilico Pascal).  Az olasz és a ma-
gyar kormány megállapodott, hogy az I. világháborúban elesett
vagy fogságba került és elhunyt olasz katonák holttestét össze-
gyűjtik, és közös sírkertben eltemetik. Basilico Pascal exumálását
dr. Vass Albert községi orvos végezte el. A halott hamvait családja
hazaszállíttatta.
Az „E” parcella 21-es és 16-os sírja őrzi az 1944. október 6-án –
a Cserépgyárnál – Téglagyárnál - elesett katonák álmát.
2003. november 1-jén Dévaványa Önkormányzata Dévaványa
Közössége nevében sírkövet állított az itt elhunyt és eltemetett
katonáknak.
Név szerint:

Berzéki István honvéd, 23 éves, Gyöngyös
Béda Tibor honvéd, 22éves, Gyöngyös
Boldizsár István honvéd, 23 éves, Uslug
Csáki Dezső zászlós, 26 éves, Demecser
Csorbán Lajos honvéd, 31 éves, Szatmárnémeti
Czibere János honvéd, 34 éves, Beregkisalmás
Fábián Menyhért honvéd, 34 éves, Vitha
Hajdenák György honvéd, 22 éves, Petrova
Horváth István honvéd, 32 éves, Garamsalló
Janurák János honvéd, 33 éves, Szarvas
Kegyes Mihály honvéd, 30 éves, Máramarossziget
Luca János honvéd, 34 éves, Dávidfalva
Maleszki István honvéd, 23 éves, Fernád
Manyák János honvéd, 34 éves, Bárdháza
Mészáros Béla honvéd, 24 éves, Nagycétény
Nagy György honvéd, 36 éves, Gyula
Ormos József honvéd, 36 éves, Hajdúnánás
Petrovszki János honvéd, 36 éves, Záduja
Sebella János honvéd, 33 éves, Makarja
Simor János honvéd, 25 éves, Gyöngyös
Szenibek János honvéd, 28 éves, Nagygájos
Toldi István honvéd, 35 éves, Romhány
Vacó Pál honvéd, 28 éves, Benatina
Varori József  honvéd, 23 éves, Pécel
Vernyik János honvéd, 23 éves, Gyöngyös
Weiling Károly honvéd, 32 éves,  Bánhorvát

Gyerekkoromban, 1944-ben, és később is úgy hallottam, hogy a
Cserépgyárnál 29 katona – honvéd – akarta feltartóztatni az oro-
szok bejövetelét. 28-an elestek, egy elmenekült. A közös sírokban
csak 26 honvéd nyugszik, két honvédot nem tudtak azonosítani.
A nagymamám, Seres Istvánné Bánki Mária, mindig ellátogatott
a tömegsírhoz, engem is vitt magával. Ott siratta el újra és újra a
Donnál elesett, eltűnt fiát, Seres Mihályt.

/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 pol-
gármesterének, Pap Tibornak és jegyzőjének, Balogh Csillának
a kutatómunka támogatásáért.
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Anyakönyvi hírek

Születések:

Berczi Zsolt és Kéki Natália fia Áron,
Oláh Zsolt és Dékány Veronika lánya
Loretta, Goldner János és Borbíró Éva
fia Ákos

Halálesetek:

Kiss János 1950, Kádár Ilona 1940, Boda Andrásné Tóth
Ilona 1917, Laskai Mihályné Karácson Ilona 1931, Tóth
Lajosné Zsombok Julianna 1943

Megemlékezés

"Szívünkben csak az hal meg,

kit elfeledünk, nem pedig az,

kit eltemetünk. Szeretünk Téged!"

Fájó szívvel emlékezünk Földi Mihály 10. évfor-
dulójára.

A család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak
a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, jó is-
merősöknek, akik Körömi Imre temetésén meg-
jelentek. Sírjára koszorút, virágot helyeztek és
elbúcsúztak tőle, elkísérve utolsó útjára. 
Részvételükkel fájdalmunkban velünk voltak. 

A gyászoló család

"Drága szíved többé már nem dobog,
Emléked bennünk örökké élni fog.
Itt hagytál mindent, amiért oly sokat küzdöttél.
Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél.
Nehéz az életünk, így élni nélküled,
Fájó szívvel siratunk Tégedet."

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonok-
nak, barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik
Patkós Sándor temetésén megjelentek. Sírjára koszorút, virá-
got, helyeztek és elbúcsúztak tőle, elkísérve utolsó útjára.
Részvételükkel fájdalmunkban velünk voltak.

A gyászoló család

"Nem fogjuk már elgyöngült kezed,
Nem simogatjuk őszülő fejed,
Nem tekint ránk aggódó szemed,
Marad a csend... Mindent köszönünk Neked."

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Tóth
György temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Megemlékezés

"Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,
Lelkünkben örökké velünk maradtál.
De nélküled nagyon nehéz az élet,
Hisz soha nem feledünk Téged."

Fájó szívvel emlékezünk Juhász Imre halálának 5.
évfordulójára.

Felesége, gyermekei, vejei, menye, 
unokái és dédunokái

Megemlékezés

“Megpihent szíved, szemed álomba merült. Fel-
szállt 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:  párja Adrián, kisfia Adrián,
anyósa, sógora, és az egész család

Megemlékezés

"Csillag volt, mert szívből szeretett.
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk ,mint a lenyugvó nap.
De szívünkben él, s örökre ott marad."

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Adamik
Jánosné Vass Irén halálának 10. évfordulójára.

Szerető lánya Erika és családja

Megemlékezés

"Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejárt."

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Szitás
Sándor halálának 10. évfordulójára.

A szerető családja
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Megemlékezés
„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeret. Csak
az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” 

(Kosztolányi Dezső)

fájó szívvel emlékezünk horváth antal lászló
halálának 1. évfordulóján. 

Fiaid: László, Gábor, István, Sándor, 
menyeid, unokáid, dédunokáid

Megemlékezés

"Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell.
S akit szeretünk,
azt nem feledjük soha el."

fájó szívvel emlékezünk papp imre halálának
4. évfordulójára.

Felesége, gyermekei, menye, veje, unokái

Megemlékezés
fájó szívvel emlékezünk vissza, 2013. már-

cius 16-ra, amikor gyermekünket, 
kovács zsoltot (Kokót) elveszítettük.

Ezúton is szeretnénk megköszönni, 
mindenkinek a segítségét, vigasztalását.

Köszönjük azoknak, akik a temetésen részt
vettek és virágokat helyeztek el.

A gyászoló család
halálának 1. évfordulója emlékére

„Mi nem búcsúzunk a Drága gyermekünktől, mert Ő örökké
bennünk él. Szülei, testvérei, rokonai, és akik ismerték és
szerették, így gondolnak rá örökké.”

Életmód elődadás
"ÖNTsüNK TIszTA VIzET A pohárbA" cíMMEL ELŐAdásT TArT

bIcsKEI róbErT ÉLETMód-TANácsAdó, 2014. március 10-én,
hétfőn 14 órai kezdettel a civil házban.

ÖrÖMMEL VárjuK MINdAzoKAT, AKIK TudATosAN szErETNÉNEK

TENNI EgÉszsÉgüK MEgŐrzÉsE, ILLETVE EgÉszsÉgI áLLApoTuK

jAVíTásA ÉrdEKÉbEN. TErMÉKEKET NEM rEKLáMozuNK És NEM

árusíTuNK. Az ELŐAdás uTáN szEMÉLyEs TANácsAdásrA Is

LEsz LEhETŐsÉg. a belépés díjtalan!
ToVábbI INforMácIóT Az ALábbI TELEfoNszáMoN KAphAT: 

06-30/664-3047

nem minden arany, ami fénylik
Az arany egyik legszembetűnőbb tulajdonsága, hogy fényesen
csillog. Ez a csillogás könnyedén megragadja a tekintetünket, s
magára vonja teljes figyelmünket.
Körülöttünk is sok minden csillog-villog. gondoljunk csak az
óriás-plakátos reklámfelületekre, a TV reklámokra, a rek-
lámújságokra, stb. Minden csupa fényesség, csupa vágyakozást
keltő. Valljuk be őszintén, ezeket látva nagyon hamar elcsábu-
lunk. A „fény” elkápráztat bennünket, s úgy gondoljuk „aranyat”
találtunk. Ezért nem sajnáljuk sem a pénzt, sem az időt,
csakhogy megszerezhessük magunknak a „kincset”. persze nem
sokkal később rájövünk, hogy átvertek bennünket. Nem aranyat
szereztünk magunknak, csupán szépen csomagolt salakot. de
ekkor már késő.
A nemesfém szakértők nem csupán a szín, csillogás alapján
minősítik az aranyat. Mintát vesznek belőle, hogy alapos vizs-
gálatnak vessék alá. így kellene eljárnunk a mindennapi életben
is. Ne a látszat, a csomagolás alapján hozzunk döntéseket,
hanem alaposan vizsgáljuk meg a dolgokat, mielőtt döntünk
mellettük. A szentírás így figyelmeztet erre: „Mindent vizsgál-
jatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg!” (1Thessalonika 5:21).
Az igazán értékes dolgok sokszor nem csillognak, így a tekin-
tetünket sem vonzzák azonnal. Nem könnyű észrevenni őket.
Aki értéket keres, az nem hagyatkozhat csupán a szemére, többre
van szükség. A tartalom a felszín alatt van! Kutatásra, vizs-
gálódásra van szükség, hogy felismerjük, kinccsel van-e dol-
gunk. Ne sajnáljuk a fáradságot, az időt, mert megtérül! A
kutató, kereső embert a biblia nemes lelkűnek nevezi (lásd:
Apostolok cselekedetei 17:11).
A kincs sokszor cserépedényekben van (lásd: 2Korinthus 4:7),
és nem csillogó-villogó szuperfazekakban! Ne a külsőre fi-
gyeljünk, hanem az értékes tartalmat keressük! A zsoltáros meg-
találta: „gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy
nyereséget talált.” (zsoltár 119:162). számára az igazi kincs
Isten Igéje, a szentírás. Most rajtunk a sor. Vajon mi is meg-
találjuk?

Bicskei Róbert adventista lelkipásztor

Kádár Ilona

Dévaványa, 1940-2014

Élt 74 tartalmas évet. A Margaréta Napokon még Ő volt a
vőfély, még a batyus bálon táncolt a múzeumban, még az
idősek otthonának szilveszteri buliján tréfálkozott a többiekkel.
Eltelt másfél hónap – s nincs többé. Elment csendesen, úgy,
ahogy élt. Nem panaszkodott, örült a napfénynek, az esőnek,
annak, ha hideg vagy meleg volt. Örült az ÉLETNEK. Igaza
volt, mert így halála után is a szívünk közepében marad – addig
kell, és úgy kell élni, hogy élvezzük az életet, hogy hasznára
legyünk azoknak, akiket szeretünk, nem panaszkodva, a fáj-
dalmat csendesen elviselve, hogy azoknak, akik szeretnek ben-
nünket, ne legyünk terhére.  És Ő tudta, hogy sokan szerették,
pedig nem követelőzött, örült a csendes hétköznapoknak.
Tudta, hogy érték, amit csinál – énekel, táncol, verset mond -,
mert sokan meghallják a szavát. Ami mindig csendes volt, de
segített, mert átadta: a jó szándék nem kevés, s az értelemmel,
érzelemmel együtt sokat ér. Vágyott a jóra, szerette az em-
bereket, élvezte a közösséget, őrizte elődeinek hagyományát,
értékeit – s most elindult egy olyan úton, aminek végén
találkozhat őseivel, a Kádárokkal, a rég eltávozott ványaiakkal.
Nekünk itt maradóknak pedig örökül hagyta azt, amiben
mindig is hitt: „..az ősök emléke kísért…”

MM

„Kik voltak apáim?
Szomorú emberek?
Utánuk a sírba
én is csak úgy megyek?
Hiába temet el
engemet az ásó,
akkor is az leszek,
síromból kiáltó.”/Sinka István/
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Sárrét Kupa Női Labdarúgó Torna 
Dévaványa, 2014. február 7.

Labdarúgó tornát rendezett a Dévaványai se Női szakosztálya
a Ványai Ambrus általános Iskola Vörösmarty út 6-8. szám
alatti tornatermében. A sportesemény főszervezője ugrai Csilla.
Támogatói a Magyar Labdarúgó szövetség, Valánszki Miklós
róbert, Dévaványa polgármestere, ugrai Csilla Női szakosz-
tályvezető, Váradi Károly, a Labdarúgó se elnöke volt.
A tornán résztvevő női labdarúgó csapatok: 
- Dévaványa
- Kisújszállás
- Mezőberény
- szeghalom
A rendkívül nívós tornán – a körmérkőzéseken 20-20 perc volt
a játékidő - az alábbi eredmények születtek:
1. helyezés: Dévaványa 9 pont
2. helyezés: Mezőberény 4 pont 
3. helyezés: szeghalom 3 pont
4. helyezés: Kisújszállás 1 pont
Gólkirálynő: ugrai Csilla - Dévaványa
Legjobb kapus: Vári renáta – Mezőberény
Legjobb játékos: sallay Beáta - Kisújszállás
A sárrét Kupa Női Labdarúgó Torna védnöke Dankó Béla
országgyűlési képviselő úr, a Magyar Labdarúgó szövetség el-
nökségének tagja, aki a díjátadáskor örömmel köszöntötte a
lelkes sportolókat, és Valánszki róbert polgármesterrel együtt
adta át a díjakat.

MM

Felhívás Kazinczy-anyanyelvi versenyre!

A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény és a Múzeumbará-
tok 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 feladat-
lapokon kell a kérdésekre válaszolni. A III. forduló, egyben a
Döntő, A MúzEUMbAn LEsz 2014. MÁjUs 7-én szErDÁn. ez az
első két forduló feladataira épül, kibővítve újabb érdekes
kérdésekkel. 
Nevezni két fős csoportoknak lehet. A második forduló feladat-
lapjáért 2014. március 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

Sakk

MEGYEI
DIÁKOLIMPIA -GYULA

A megyei diákolimpia dön-
tőjére megbetegedések miatt
csak öt fővel tudtunk elu-
tazni.
A nehézségek ellenére így is
tudtunk kettő érmet szerezni.
A harmadik korcsoportos
lányok versenyében Németh
regina a holtversenyes
második helyen végzett .
A második korcsoportos
fiúknál feke Nándor maga-

biztos játékkal végzett az
első helyen .
ezzel jogot szerzett az orszá-
gos döntőn való indulásra .

Eredmények :
I. korcsoportos fiúk:

21. fehér Miklós

II. korcsoportos fiúk:
1. feke Nándor
17. Nagy endre
18. szabó erik

III. korcsoportos lányok:
2. Németh regina

Fekete Albert

Újszülött
2014.01.04-éN sZüLeTeTT

BArTA LILIeN.
éDesANyjA sIMoN KrIsZTINA,

éDesApjA BArTA jÓZsef.
GrATuLáLuNK!

Házassági évforduló
Tarsoly Lajos és Zsombok Irma 2014. február 1-jén
ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. 

Jó egészséget kíván: szerető családjuk!
“Sorsunk egybeforr, 
együtt megyünk
tovább, 
az élet viharában Te
vigyázol reám. 
Köszönöm, hogy 
szeretsz, 
s hogy hiszel nekem, 
hogy megosztod az
életed velem.” 

Krokodilkönny
De hát miért nem eszik perecet?  Óvodásom kérdezte ezt a
minap, éppen egy állatokról szóló ismeretterjesztő kisfilmet
néztünk, amikor is legnagyobb megrökönyödésére a krokodil
bekapott egy halat...- Miért ette meg a halat?-kérdezte a kicsi.
-Azért, mert éhes. Neki is kell ennie valamit...-szólt a válasz.
-De hát miért nem eszik perecet? -tette fel az egyértelműnek
tűnő kérdést.
Nos, miért is nem?

http://www.hegyezz.blog.hu/  
irodalmi verses blogom webcíme

Krokodilkönny
Mit eszik a krokodil?
Mindenféle belefér.
Cipősszekrény, fonott szék,
mint a ropi reped szét.
De miért nem eszik perecet?

Kérdezik a gyerekek.
Krokodilkönny rengeteg,
gyúródeszkán kesereg.
A sodrófa sincs már meg,
így hát nem süt perecet.

G.GY.M.
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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

tóth Ferenc
Ács vállalkozó

ácsmunkák –
tetőfedés – 

bádogozás új és régi
épületekre, zsaluzás,
gipszkartonozás, fém-

szerkezetek fedése.
tel: 0620/33-65-170

dévaványa, 
bocskai u. 30. 

elVeszett

10 hónapos, kan, vizsla ku-
tyánk. kérem, aki befo-
gadta, vagy bármit tud róla,
jutalom ellenében hívja a 06-
30/426-2423 telefonszámot!

Gyógymasszőr
erdősné Cmarkó Ilona 
06-20/402-2458

svédmasszázs: izomlazító, fájdalom-
csillapító
narancsbőr kezelése köpöllyel, testte-
kercseléssel
denevér-pad: gerincpanaszok kezelé-
sére
porckorongsérv, gerincferdülés, csigo-
lyaelcsúszás, egyéb degeneratív elvál-
tozások, nyaki és deréktáji fájdalmak
enyhítésére, megszűntetésére; gerinc és
az izomzat nyújtására.
a hét minden napján, kora reggeltől a

késői órákban is, előzetes 
egyeztetéssel, szeretettel várom!

Gránit, márvány, 
műkő síremlékek

Régi síRok felújítása, síRtisztítás, síRok

lefedése, betűvésés, épületmunkák,
ablakpáRkányok, keRítés és kéménykalapok

készítését vállalom.
kész gránit síremlékeket a hajós u. 17. sz. alatti

telephelyen is lehet választani.
tel: 06-66/483-551

kovács szabolcs műkőkészítő 
dévaványa, Hajós u. 17.

tel: 06-20/7707-284

Gránit, márvány, műkő síremlékek
készítését vállalom,

valamint síremlékek felújítását, 
fedését, tisztítását.

A síremlékek megtekinthetők 
a temető bejáratánál, a virágüzlet után.

Nagy Gábor műkőkészítő

Dévaványa, Szeghalmi út 35.

06-30/565-8786, 06-20/921-6648

Ápolónőt

keresek

háziorvosi rendelőbe,

megfelelő

képzettséggel!

Dr. Patka Lenke

Dévaványa, tomPa utca9.

0666/484-472

Vérvétel 

szünetel

március 20-án!
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FigYelem! lapzárTa
2014. március 24., 16 óra!!!

A hírlapban megjelentetni kívánt írásokat lapzártáig kérjük
eljuttatni a múzeumba DigitÁlis formÁBan a határidő be-
tartásával! Csak a március 24-ig beérkezett cikkek jelennek
meg az újságban! A határidő után érkezőket a következő lap-
számban tudjuk megjelentetni! Megértésüket köszönjük!
Minden hirdetés leadható a Bereczki imre Helytörténeti
Gyűjteményben (dévaványa, Széchenyi u. 8.).

követkeZő sZÁm megjelenése:Április 4.
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: deva-
vanyaihirlap@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

ingaTlankÖzVeTÍTés - hiTelügYinTézés
lakóingatlanok adás-vétele, teljes körű ügyintézéssel, az ÜGYVÉdTől A HiTeliG!
HiTelkÖZVeTÍTÉS BÁrMilYen lAkÁS CÉlrA ÉS SZABAd Fel-
HASZnÁlÁSrA. TelJeS BAnki ÜGYinTÉZÉS AZ OrSZÁG eGÉSZ TerÜleTÉn!!!
régeBBi, rossZ kamatoZÁsÚ hitelek kivÁltÁsa keDveZőBB
feltételekkel. lakÁs takarékpénZtÁri /ltp/ sZerZőDések
kötése. Új!!! Állami kamattÁmogatÁsÚ lakÁshitelek, Új és
hasZnÁlt lakÁs, csalÁDi hÁZ  vÁsÁrlÁsra, korsZerŰsítésre je-
lentős kamatkeDveZményekkel, mÓDosult, keDveZőBB
feltételekkel! 
most aZ inDulÓ Banki költségek teljes elengeDésével!!! 
a hitelügyintéZés nÁlam ingyenes!
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.

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

"B" (személygépkocsi) 
"A" (motorkerékpárok), 

"M" (segédmotoros-kerékpár)

JárműVezeTői 
TanFOlYam 

a 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. március 14.  (péntek) 1700 óra, 
tel.: 06-30/205-3164, 06-30/823-3269

www.soforsuli.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
Állatpatika: 630-730, 1700-1730

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!

Vezetékes gáztűzhely
és 2 db heverő

tűzifára cserélhető
vagy eladó!

Tel: 06-30/315-4584

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

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

Jó minőségű kisbálás

búzaszalma eladó. 

Érdeklődni: 

06-30/ 284-8642






